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1. Az állattenyésztés fogalma, helyzete, fejlesztési lehetőségek 

(Szabó Ferenc) 
 

 

1.1. Az állatok hasznosítása, az állattenyésztés fogalma 
 

Az állatokat a zoológiában használt, biológiai alapon történő rendszerezés mellett az 

emberhez fűződő viszonyuk, hasznosításuk alapján is csoportosíthatjuk. Így beszélhetünk 

vad-, házi-, szelídített, kedvtelésből tartott (hobbi-), labor-, haszon- és gazdasági állatokról. 

A vadállatok vagy vadon élő állatok az ember befolyásától függetlenül, a szabad 

természetben élnek. Az ember főleg vadászattal hasznosíthatja bizonyos fajaikat. Az utóbbi 

időben azonban nő a befolyás felettük, hiszen az ember egyre inkább a természet 

egyensúlyának fenntartására, a vadállomány szabályozására, a vadon élő állatok védelmére 

törekszik. 

A háziállatok (ló, szarvasmarha, sertés, tyúk, kutya, macska stb.) domesztikált állatok, 

melyek az ember környezetében élnek, és valamilyen szolgálatot tesznek. Rájuk az ember 

tenyésztői hatást gyakorolt; nemzedékeken át tartja, szaporítja, nemesíti őket. Az ember 

hatására olyan genetikai, morfológiai, viselkedési változásokon mentek át, amelyek alapján 

vadon élő őseiktől jelentősen különböznek. Keller szerint az ember és a háziállatok viszonya 

különleges együttélésnek (szimbiózisnak) tekinthető. 

A gazdasági állatok gazdaságban tartott haszonállatok, amelyeknek a tenyésztése 

szorosan kapcsolódik a földműveléshez, a mezőgazdasághoz. Legfontosabb gazdasági 

állataink a ló, a szarvasmarha, a sertés, a juh, a kecske, a baromfifélék, a nyúl, a halastavi 

halak, a méhek stb. 

A nagyobb gazdasági állatokra (nemcsak a szarvasmarhára, a lóra is) tágabb 

értelemben a marha, kisebb állatokra pedig az aprómarha elnevezést is használtuk. A 

gazdasági állatok egy részére, különösen a lovakra és szarvasmarhákra a jószág, népiesen a 

lábasjószág, vagy régies szóval a barom kifejezés volt használatos. 

A haszonállatok olyan, elsősorban háziállatok (ló, szarvasmarha, juh, sertés, baromfi, 

prémes állatok), amelyek termelését (tej, hús, tojás, gyapjú, prém), vagy szolgáltatását az 

ember hasznosítja. Az igásállat vonóerejével, a sportló, a terelő-, az őrző pásztorkutya 

ügyességével, gyorsaságával, a nyomozókutya, vagy a mentőkutya speciális ösztöneivel 

különleges szolgáltatást nyújthat. 

A tenyészállatok továbbtenyésztésre kijelölt hím-, vagy nőivarú állatok, amelyeket 

rendszerint hatékony tenyésztői munkával hozunk létre, ennélfogva teljesítményük, genetikai 

értékük kimagasló. A tenyészállatok megkülönböztetésére (az átlagot meghaladó 

tenyészértékük, és a tenyésztésben elfoglalt különleges helyük alapján) a kifejlett, adott ivarú 

állat neve elé bizonyos jelzőket (törzs-, tenyész- stb.) szoktunk használni (pl. törzskanca, 

törzsmén, tenyészkan, tenyészkoca, tenyészbika, bikanevelő tehén, törzslúd stb.). 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi. CXIV. törvény 3. §. 16. a tenyészállat 

kritériumait az alábbiak szerint rögzíti: 

„Tenyészállat”: olyan, azonosító számmal, vagy jellel ellátott és nyilvántartott állat, 

amely egyedileg, vagy állatcsoport részeként azonosítható: 

a)  amelynek szüleit és nagyszüleit törzskönyvbe vették, vagy jegyezték be, és maga a 

tenyészállat törzskönyvezett, vagy bejegyzett, és törzskönyvezhető, vagy 

b)  amelyet elismert tenyésztő szervezet tenyésztési főkönyvében nyilvántartanak, vagy 

c)  amelyet elismert tenyésztő szervezet a kisállatfajok meghatározott körében származási 

igazolvánnyal annak elismer. 
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A kedvtelésből tartott vagy társállatok, másként nevezve hobbiállatok gyakran a 

lakásban élő állatok, amelyekről az ember gondoskodik, és amelyekhez társként ragaszkodik. 

Ilyen lehet a kutya, a macska, a papagáj, a kanári, az aranyhörcsög, a díszhal stb., és bizonyos 

értelemben a ló, vagy más állatfaj is. 

A laborállatok laboratóriumi, kísérleti céllal tenyésztett állatok, amelyeket különböző 

feladatokra, így például gyógyszerek, tesztelésére, biológiai, genetikai, biotechnológiai 

vizsgálatokra használnak. Ilyen állat lehet az egér, a patkány, a nyúl, a sertés, a kutya, az 

ecetmuslinca, és számos más állatfaj. 

A szelídített állatok nagyon közel állnak vadon élő őseikhez, nem tekinthetők 

háziállatnak, hiszen rövid idejű tartásuk során eleve nem érvényesülhet a tenyésztői munka 

hatása. 

Az említett csoportokba sorolt állatok köre természetesen változhat. Az egyes 

kategóriák között átmenet lehetséges, és bizonyos állatfajok több csoportba is besorolhatók. 

Néhány vadon élő állatfaj (emu, strucc, gímszarvas) háziállattá válása (domesztikáció) 

jelenleg is folyik. A háziállatok egy része ma már elsősorban kedvtelésből tartott (hobbi-) 

állat (kutya, macska), más része gazdasági, haszonállat (szarvasmarha, sertés, juh, baromfi). A 

legtöbb gazdasági, haszonállat egyben háziállat is. De lehet kivétel, pl. a halastavi hal 

gazdasági, de nem háziállat, az aranyhörcsög lehet háziállat, de nem gazdasági állat. 

Az állattenyésztés a köznapi értelemben elsősorban a gazdasági állataink tenyésztését 

jelenti. A mezőgazdasági tevékenység körébe is főleg a gazdasági állatok tenyésztése tartozik. 

Természetesen tenyésztjük a „hobbiállatokat”, a laborállatokat is, esetenként igen magas 

színvonalon (pl. kutya, macska stb.), de ezek tenyésztése rendszerint elkülönül a 

mezőgazdaságtól. 

Az állattenyésztés egyike az ősi mesterségeknek. A vadászat, halászat során az ember 

vadonban élő állatokra tett szert, azoknak a húsát táplálkozásra, melléktermékeit, bőrét, 

szőrméjét öltözködési stb. célra hasznosította. Később több állatfajt háziasított, azokat tartotta, 

takarmányozta, szaporította, tenyésztette. Ily módon kialakult az állattenyésztés, a céltudatos, 

szervezett állati-termék előállítás, vagy állati szolgáltatás. Az állattenyésztésre kezdetben az 

extenzív pásztorkodás, majd az istállózó állattartás volt a jellemző. Később egyes állati 

termékek előállítására iparszerű módszerek alakultak ki. Ezeknek nagy része ma már 

állatvédelmi, környezetvédelmi korlátokba ütközik, emiatt napjainkban egyre többen 

szorgalmazzák az állatbarát, természetszerű állattartást. A nagy tömegben, piacra történő 

termelésben azonban az iparszerű állattenyésztés rendszerint hatékonyabb. 

Az állattenyésztés, mint tevékenység értelmezhető tágabb és szűkebb értelemben. 

Tágabb értelemben az állatok hasznosítására irányuló, az állati termékek és szolgáltatások 

előállításának minden elemét, mozzanatát magába foglaló tevékenység. Az angol 

nyelvterületeken elterjedt kifejezések állati termék előállításra (animal production), állatokkal 

folytatott mezőgazdaságra (animal agriculture), állatokkal való gazdálkodásra (animal 

husbandry) utalnak. Ezeknek megfelelően az állattenyésztés az állatok elhelyezésével, 

tartásával, takarmányozásával, szaporításával, ápolásával, gondozásával, 

egészségvédelmével, az állati termékek nyerésével (pl. fejés, nyírás, vágás), az állatok 

nemesítésével kapcsolatos munkákat, azok szervezését, irányítását jelenti. Tekintve, hogy az 

állattenyésztés ma már rendkívül szerteágazó tevékenység, a feladatok megoldásában 

állatfajonként eltérő mértékű munkamegosztás, szakosodás alakult ki. Ma már vannak olyan 

állattenyésztők, akik csak nemesítéssel, mások szaporítással, ismét mások tartással, 

hizlalással, az állatorvosok pedig az állatok egészségének védelmével foglalkoznak. Szűkebb 

értelemben az állattenyésztés állatnemesítés (animal breeding), azaz az állatok genetikai 

képességének generációról generációra történő javítása, illetve az arra irányuló tevékenység. 

Bizonyos állatfajok esetében (pl. baromfi) a nemesítés az árutermeléstől elkülönül, amíg más 
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esetben (pl. szarvasmarha) a nemesítés és az árutermelés leggyakrabban egyazon helyen és 

állománnyal történik. 

Állattartásról akkor beszélünk, ha az állatok szaporításával nem foglalkozunk, azokat 

csak hasznosítjuk, tartjuk, takarmányozzuk, gondozzuk. Ilyen tevékenység például az árutojás 

termelés, a húshasznosítású állatok hizlalása, a lóversenyzés. 

Állatszaporításon az ivadékok létrehozásának rendszerint előre megtervezett 

céltudatos tevékenységét értjük. Ide tartozik a termékenyítések (pároztatások, fedeztetések) 

szervezése, a vemhes állatok szakszerű ellátása, gondozása, az elletés szervezése, 

végrehajtása, vagy baromfi esetében a keltetés. 

Az állattenyésztés ismeretanyagát, mint tudomány, az állattenyésztéstan foglalja 

magába. Ide sorolhatók azok az alkalmazott biológiai, műszaki, szervezési stb. ismeretek, 

amelyek az állatok tartásával, takarmányozásával, gondozásával, nemesítésével, termelésével, 

hasznosításával kapcsolatosak, és azok folytatásához szükségesek. 

Az állattenyésztéstant két fő fejezetre szoktuk osztani. Az általános állattenyésztéstan 

körébe tartoznak azok a domesztikációs, rendszerezési, küllemtani, genetikai, tenyésztési, 

nemesítési, tartási, szaporítási, felnevelési, szervezési ismeretek és szabályok, amelyek 

minden állatfajra, és minden állati termék termelésére érvényesek. A részletes 

állattenyésztéstan az egyes állatfajok (ló, szarvasmarha, sertés, juh, baromfi stb.) 

tenyésztésével, illetve az egyes termékek (tej, hús, tojás, gyapjú stb.) előállításával 

kapcsolatos speciális ismereteket öleli fel. 

Az állattenyésztés - a felsoroltak mellett - ma már nagyon sok egyéb tudomány 

(matematika, biometria, statisztika, informatika, genetika, biotechnológia, élettan, anatómia, 

szaporodásbiológia, takarmányozástan, állategészségtan, növénytermesztés, műszaki 

ismeretek, üzemtan, közgazdaságtan, kereskedelemtan stb.) ismereteit is hasznosítja. Ebből 

adódóan az eredményes állati termék előállításhoz az említettek területén is feltétlen 

szükséges bizonyos szintű tájékozottság és állattenyésztési politikai ismeret is.  

 

1.2. Az állattenyésztés feladata, jelentősége 
 

Gazdasági állataink bizonyos termékeinek haszna (tej, tojás, gyapjú, toll, igaerő) 

anélkül is rendelkezésünkre áll, hogy elpusztítanánk őket. Más termékekhez (hús, bőr stb.) 

viszont csak az állatok levágása árán juthatunk. A tenyésztett gazdasági állataink húsa 

vágásuk után rendszerint akkor is hasznosítható, ha eredetileg más célra tartottuk azokat. 

Az állattenyésztés legfontosabb szerepe az élelmiszer ellátás (tej, tojás, hús, belsőség) 

az ember számára. Az állati eredetű élelmiszerek fehérjetartalmuk, kedvező aminosav és 

zsírsav garnitúrájuk, vitamin-, mikroelem tartalmuk következtében mással nem pótolhatók. 

Tekintve, hogy az élelmiszerre, ezen belül állati termékekre nap, mint nap szükség van, az 

állattenyésztés jelentősége a világ népességének emelkedésével együtt növekszik. 

Fontos haszna továbbá az ipari alapanyagok termelése. Ezek között egyik 

legbecsesebb textilanyag a gyapjú, melynek jelentősége (bár a pozíciója a korábbiakhoz 

képest romlott) a természetes anyagok iránti igény következtében minden bizonnyal a jövőben 

sem csökken. A levágott állat minden része hasznosítható. A bőr cipő, táska, kesztyű stb., a 

csont különböző eszközök, gombok, a szőr matrac, kefe, ecset, kalap, a szaru gomb, fésű 

készítésére alkalmas. A belső elválasztású mirigyek és a vér, több más szövet és szerv mellett, 

fontos gyógyszeripari alapanyag. 

Az erőtermelés a történelem során az állattenyésztésnek igen jelentős feladata volt. Az 

állati igaerő a világ számos területén ma is nagyon fontos. Az állatok ereje, gyorsasága a 

lovassportnak és lósportnak is az alapja. 
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Az állattenyésztési melléktermékek között az istállótrágya a talaj tápanyag és szerves 

anyag utánpótlása miatt napjainkban is jelentős. A múltban voltak olyan időszakok is, amikor 

az állattenyésztés egyik fő haszonvétele a trágyatermelés volt. 

Fontos feladata az állattenyésztésnek a terület- és növényi melléktermék hasznosítás. 

Olyan, ún. marginális területek, amelyek intenzív művelésre kevésbé alkalmasak, 

állattenyésztési célra, pl. húsmarhatartásra, juhtartásra esetleg kiválóan hasznosíthatók. E 

területek nyári időszakban az extenzíven tartott állatok takarmányellátását biztosíthatják, a 

vegetációs időn túl pedig különböző szántóföldi melléktermékek (pl. kukoricatarló 

maradványok) legeltetéses hasznosítása olcsó takarmányellátást tehet lehetővé. 

Főleg a nemzeti parkok területén, de máshol is fontos a természetvédelmi célú 

állattartás. A természetes gyepek kultúrállapotának fenntartása, a növénytársulások 

megőrzése, a legelő állati ürülékkel való trágyázása, a biológiai egyensúly fenntartása 

szempontjából fontos e területek szakszerű legeltetése. A legelő ugyanakkor az állat számára 

nemcsak takarmányforrást, hanem életteret is jelent. 

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a gazdasági állatok sport, kedvtelés, 

szabadidő eltöltése érdekében történő tartása. A vidéki turizmusnak is fontos része a tájba illő 

gazdálkodási, állattartási módok bemutatása. A legelőn, a természetes körülmények között 

tartott állatok látványként is vonzóak lehetnek. 

Jelentős szerepet játszik az állattenyésztés az őshonos, régi állatok fenntartása, a 

génmegőrzés szempontjából is. Ezek az állatfajok, fajták (magyar szürke marha, mangalica 

sertés, racka juh stb.) rendelkeznek olyan génekkel és olyan tulajdonságokkal, pl. 

ellenállóképesség, speciális minőség, amelyekre a jövő állattenyésztésének a biodiverzitás 

megőrzése érdekében minden bizonnyal szüksége lesz. Ezek az állatok a speciális hazai 

termékek (hungarikumok) fontos alapját képezhetik. A régi állatfajták emellett - mint a 

kulturális örökségünk részei - történelmi, esztétikai értéket is képviselnek, ami miatt szintén 

fontos őket fenntartani akkor is, ha nem termelnek gazdaságosan. 

Az állattenyésztés fontos szerepe a belső ellátás, azaz a hazai lakosság számára az 

alapvető élelmiszerek biztosítása. Bizonyos élelmiszereket a külpiacról is be lehetne szerezni; 

szerencsésebb azonban az alapvető termékek (tej, tojás, hús) hazai megtermelésére törekedni. 

A nemzetgazdaság számára fontos az állattenyésztés export érdekekből is. Hazánk 

hagyományosan élőállat és állati termék exportőr ország volt, amely tevékenység jelentős 

bevételt eredményezett országunknak. E pozíciónk megőrzésére, és speciális termékekre 

(hungarikumok) történő kiterjesztésére EU tagságunk során is törekednünk kell. Fontos lenne, 

hogy az élőállat eladás (bőrben értékesítés) helyett a magasabb feldolgozottsági fokú 

termékek előállítására, exportálására törekedjünk. Ily módon egyrészt a többlet ráfordítás 

révén értékesebb termékeket állíthatnánk elő, másrészt a levágott állat melléktermékei további 

hasznosítására is lehetőség nyílna. 

Fontos az állattenyésztés a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás szempontjából is. 

Fejlett állattenyésztés, és a hozzá kapcsolódó feldolgozóipar sok ember számára nyújthat 

munkalehetőséget. 

Az állattenyésztés üzemi előnye is számos érvvel igazolható. Bár bizonyos 

tevékenység (hizlalás, tojástermelés) a mezőgazdasági üzemtől függetlenül is folytatható, 

azonban a legtöbb állattenyésztési ágazat csak a gazdaság szerves részeként lehet 

működőképes. A takarmányok nagy része a mezőgazdasági üzemből származik. Saját 

termelésű takarmány etetésével általában olcsóbban lehet termelni, mint vásárolt 

takarmányokkal. Különösen igaz ez, ha figyelembe vesszük az üzemi lehetőségeket. A 

gyepterületek hozamát, az üzemben keletkezett nagyobb rosttartalmú, ballaszt, terimés 

melléktermékeket (kukorica növény maradvány, leveles cukorrépafej stb.), amelyeket nem 

lehetne értékesíteni, a gazdasági, különösen a kérődző állatok értékes termékekké képesek 

átalakítani. 
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Fontos továbbá, hogy a keletkezett trágya az üzem talajai termékenységének 

fenntartásához, fokozásához hozzájárulhat. 

Pénzgazdálkodási, pénzforgalmi szempontból is bizonyítható az állattenyésztés előnye. 

A szántóföldi növénytermesztésben, a szőlő- és gyümölcstermesztésben általában évente 

egyszer keletkezik értékesíthető termék. A költségek egy része viszont az értékesítést jóval 

megelőzően jelentkezik. Ennélfogva az ilyen tevékenység esetén a forgótőke sokáig lekötött,  

a folyamatos fizetőképesség nehezen, esetleg csak költséges hitelből biztosítható. Ezzel 

szemben a legtöbb állattenyésztési ágazatban, különösen a tejtermelésben és a 

tojástermelésben, de jó szervezéssel a hizlalásban is, az év minden szakában folyamatos 

árbevételhez juthatunk. 

Az állat érték, vagyon, élő hústartalék. Az állat ezért némi biztonságot jelenthet, 

hiszen szorult, katasztrófa helyzetben bármikor levágható, értékesíthető, pénzzé tehető. (A 

sok állat valamikor a gazdagságot, a kincseket, a drágaságokat is jelképezte, és számos 

országban jellemzi ma is.) 

Az állattenyésztés a fentebb vázolt funkciói következtében az egész társadalom 

szempontjából fontos, ezért művelésére, fenntartására, fejlesztésére még akkor is szükség van, 

ha ez a tevékenység az állattenyésztő számára jövedelmet nem eredményez. Kétségtelen 

viszont, hogy ugyanúgy, mint más gazdasági tevékenység esetén, az állattenyésztéssel 

szemben is jogos elvárás, hogy a vele foglalkozók számára gazdasági hasznot, megélhetést 

biztosítson. E nélkül ugyanis elveszik az állattenyésztéssel foglalkozók érdekeltsége. Számos 

érv sorolható fel annak igazolására, hogy okos gazdaság-, agrár- és állattenyésztés politikával, 

jó szervezéssel az állattenyésztés folyamatos jövedelmezősége biztosítható. Ha a gazdaság 

rendben működik, akkor az állattenyésztés is sikeres lehet, ha a gazdaságban baj van, akkor e 

tevékenységben is zavar keletkezhet. („Hol pedig a hizlalás haszontalan, ott a gazdaságnak 

sarkalatos talpköve hibázik” - Széchényi István, Hitel.) 

A mezőgazdaság, ezen belül az állattenyésztés az emberiség egyik nagy vállalkozása, 

világviszonylatban, és hazánkban is fontos tevékenység. A múltban a hazai állattenyésztés a 

belső szükséglet megtermelése mellett hosszú időn át jelentős mennyiségű árut termelt 

exportra. Gazdasági állatállományunk azonban az 1985-90. évi létszámhoz képest a baromfi 

kivételével nagymértékben visszaesett, így árualapunk is lecsökkent (1. táblázat). Az 

állattenyésztés részaránya ma kevesebb, mint fele a mezőgazdaság bruttó termelésének, holott 

számos szakember szerint helyes agrárpolitika esetén annak 60% körül kellene alakulnia. 

 

1. táblázat: Állatállományunk létszáma (ezer db) 
 

 

Év 

Szarvasmarha Sertés Juh Tyúkféle 

összesen 
Összesen Ebből 

tehén 

Összesen Ebből 

anyakoca 

Összesen Ebből 

anyajuh 

 617 17   965   628 1 612 5224 915 872 1 ٭1938

1942 2 363 1 011 4 667 613 1 708   980  

1950 2 222 1 063 5 542 638 1 049   601  

1960* 1 971 879 5 356 409 2 381   972   25 473 

 540 31   487 1 024 3 535 970 5 738 933 1 ٭1970

1980 1 918 765 8 330 612 3 090 1 861   42 764 

1990 1 571 630 8 000 624 1 865 1 313   27 713 

2000 805 380 4 834 348 1 129   897   30 716 

 902 31   082 1 405 1 277 853 3 334 708  ٭* 2005

2010 682 309 3032 210 1 095   833   31 710 
Forrás: KSH, FVM, év végi adatok alapján, ٭februári, márciusi, ٭٭augusztusi adat 
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A csökkenő termelés, valamint az élelmiszerárak emelkedése következményeként az 

amúgy is alacsony állati termékfogyasztásunk is visszaesett, a sertéshús-fogyasztásunk 2 kg-

mal, a baromfihús fogyasztásunk 3 kg-mal volt kevesebb, mint 2009-ben. (2. táblázat). E 

téren a baromfihús kivételével jelentősen elmaradunk a nyugat-európai országok, pl. a 

meglehetősen sok húst fogyasztó Franciaország, és a jelentős mennyiségű tejterméket 

fogyasztó Finnország mögött. 

Gazdasági, életszínvonalbeli, népjóléti szempontból fontos lenne lakosságunk állati 

eredetű élelmiszer fogyasztásának növelése. Ugyancsak érdekünk fűződne állati-termék 

kivitelünk növeléséhez is. 

 

2. táblázat: Egy főre jutó állati eredetű élelmiszerfogyasztás (kg/év) 
 

 Magyarország Franciaország Finnország EU15 

1985 1990 2000 2010 2000 

Húsfélék 

összesen 

76,9 73,1 70,2 62,0 108 68,0 95,0 

Sertéshús 43,1 38,8 28,0 27,4 37,0 33,0 44,0 

Marha-és 

borjúhús 

8,7 6,5 4,3 2,6 26,0 19,0 19,1 

Baromfihús 20,8 22,8 33,7 28,8 26,0 13,0 22,0 

Tej- 

tejtermék  

177,9 164,9 160,6 151,0 406 496 323 

Tojás 17,9 21,4 15,3 13,7 16,0 15,0 12,0 
Forrás: KSH, FAO, Institut de l’Élevage 

 



2. A gazdasági állatok fontosabb biológiai, tenyésztési sajátosságai 

(Szabó Ferenc) 
 

 

2.1. Gazdasági állatok rendszertana 
 

A gazdasági állatok ma már kihalt (pl. őstulok), vagy még létező (muflon, vaddisznó, 

tőkésréce stb.) vadon élő őstől származnak. Hosszú domesztikációs folyamat során váltak az 

ember közelében élő háziállatokká. A legtöbb gazdasági állatfajunk a gerincesek törzsébe, a 

madarak és az emlősök osztályába, és számos, ezek alatti alosztályba, rendbe, alrendbe, 

családba, alcsaládba stb. tartozik. 

 
2.1.1. A faj 

 

A faj, mint rendszertani egység, többféleképpen definiálható. Az állattenyésztésben 

leginkább Horn Artúr megfogalmazását tekintjük irányadónak, amely szerint: „A fajok 

változó, egymástól többé-kevésbé elhatárolható, egyöntetű jellegű, saját körükön belül 

szaporodó élő formák”. 

Gazdasági állataink (ló, szarvasmarha, juh, sertés, tyúk, stb.) faji hovatartozása 

könnyen eldönthető, hiszen az egyes fajok meghatározott faji bélyegekben morfológiailag 

(méret, fej, csontformák, végtagok stb.) általában határozottan különböznek egymástól. 

A faji hovatartozás kritériuma az is, ahogy az állatok saját körükben párosodnak, és 

továbbszaporításra képes ivadékokat hoznak a világra. Egymástól távol álló fajok, így a ló és 

szarvasmarha, vagy a szarvasmarha és a bivaly egymással nem pároztathatók, amíg közelebb 

álló fajok, pl. a ló és a szamár párosodhatnak, de ivadékuk, az öszvér, terméketlen. A fajok 

keresztezésére jó példa a pézsmaréce és a házi kacsa hibridje. Az így létrejött utódok 

fajhibridek. 

 

2.1.2. A fajta 

 

Állattenyésztési szempontból a fajta a legfontosabb rendszertani egység. A tenyésztő 

szervezetek is általában meghatározott fajta tenyésztésére specializálódnak. 

Szintén Horn Artúr megfogalmazása szerint „a fajtán olyan többé-kevésbé egységes 

jellegű állatok csoportját értjük, amelyeket meghatározott alaki, színbeli, szervműködési 

tulajdonságok és bélyegek határolnak el a faj többi egyedétől, illetve fajtáitól, és amelyek 

ezeket a tulajdonságokat hasonló külső viszonyok között át is örökítik ivadékaikra.” A 

fentieken kívül a fajtának meghatározott, minimális állatlétszámot is el kell érnie. 

A fajtára jellemző: a közös származás, a meghatározott termelési környezet, a többé-

kevésbé egységes szín és külső formák, az egységes tenyésztői munka, az adott célra történő 

felhasználás, a rokontenyésztés elkerülését lehetővé tevő létszám. 

A fentiekben vázolt egyöntetűség mellett a fajták termelési (tej-, tojás-, hús-, gyapjú- 

stb.) tulajdonságokban általában nagyfokú változatosságot mutatnak. Ennek oka a fajtán 

belüli genetika különbség, amely bizonyos gének gyakoriságában, és az értékmérő termelési 

tulajdonságok genetikai varianciájában is megmutatkozik. Ez a változatosság adja meg a fajta 

nemesítésének, fejlesztésének a lehetőségét. 

Az egyes gazdasági állatfajainknak (pl. a szarvasmarhának, a tyúknak, a galambnak) 

meglehetősen nagyszámú, esetenként több száz fajtája is előfordul a világon. Az idők 

folyamán a fajták jelentős változásokon mentek keresztül. Új fajták jönnek létre, bizonyos 

fajták pedig csaknem kipusztultak. 
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Vannak olyan termelő állományok, amelyeket néhány fajta keresztezésével tartanak 

fenn a tenyésztők. Ezeket fajtakonstrukcióknak hívjuk (pl. hungarofríz szarvasmarha). A több 

fajta felhasználásával (összekeresztezésével) létrehozott új fajtákat pedig kompozit, vagy 

szintetikus fajtáknak nevezzük. Több ilyen szarvasmarha-, juh- és sertésfajtával 

találkozhatunk, különösen a tengeren túli országokban. 

Főleg a baromfi-, de a sertésállományokban is a fajták helyett ma már egyre inkább 

hibridek termelnek, amelyeket egy-egy, vagy több fajtából kialakított vonalakból állítanak elő 

keresztezéssel. 

A fajtajelleg a fajtára jellemző tulajdonságok és bélyegek összessége. Ezek a bőr, a 

szőr, a toll minősége, a fejlettség, az izmoltság mértéke, a testrészek alakulása, aránya, a 

termelés szempontjából fontos szervek, pl. a tőgy alakulása, a különleges testalkati bélyegek, 

így a szarvak alakja, vagy hiánya, a farok, a fül, a taréj alakja, iránya. Ugyancsak a fajta 

sajátossága az átlagos termelése (pl. tej, tojás), vagy termékének (tej, hús, gyapjú) a minősége. 

Fajtatiszta az állat, ha besorolható egy adott fajtába, és idegen fajta génjeit, 

jellegvonásait nem hordozza. A fajtatisztaság viszonylagos fogalom. Nem mindig lehet 

egyértelműen meghatározni azt, hogy mely tulajdonság az egyik, vagy másik fajta sajátja. 

Különösen igaz ez abban az esetben, amikor olyan új fajtáról van szó, amelyet két, vagy több 

fajtából hoztak létre. 

A telivér a nagyfokú fajtatisztaságot mutató, értékes, nemesítés céljára is 

felhasználható állat. A fogalom eredetileg az angol telivér lovat jelentette, később más állatok 

megjelölésére (például telivér szimentáli tehén) is használni kezdték. 

A félvér kifejezés a keresztezésből származó állatot jelenti. Nemcsak az első 

generációra (ahol a fajták aránya 50 - 50%), hanem más keresztezési konstrukciókra is 

használhatjuk. A szó maga ugyancsak a lótenyésztésből származik, amellyel ma már fajtát is 

megjelölünk (pl. arab félvér, mezőhegyesi félvér). 

 

2.1.3. A fajtán belüli csoportok 

 

A fajtákon belül különböző szempontok alapján bizonyos csoportokat, 

részpopulációkat különíthetünk el. 

Az alfajta vagy fajtaváltozat, tájfajta, válfajta a fajtán belül, általában a tenyésztői 

munka eredményeként létrejött olyan állatcsoport, amely a fajtához tartozik, de a fajta többi 

tagjától bizonyos külső és belső tulajdonságokban, valamint genetikailag is különbözik. Ilyen 

például a hereford húsmarha szarvalt és szarvatlan változata, az angus húsmarha fajta fekete 

és vörös színváltozata, vagy a magyar tarka szarvasmarha korábbi Moson-megyei, illetve a 

bonyhádi tájfajtája, a mangalica sertésfajta szőke, vörös és fecskehasú változata, a merinó 

juhfajta finomgyapjas, posztógyapjas, húsmerinó és szapora merinó változata, a magyar 

nemesített tyúk sárga, fehér, kendermagos és fogolyszínű változata. 

A tenyészet a fajtán (esetleg az alfajtán) belüli kisebb állatcsoport, amely általában 

egy-egy tulajdonoshoz, vagy tenyésztőhöz tartozik, és amelyben legalább 2 - 3 nemzedékre 

kiterjedő tenyésztői munka valósul meg. A tenyészet általában kiegyenlítettebb, mint maga a 

fajta. Az adott tenyészetbe tartozó állatokat rendszerint meghatározott körzetben, állattartó 

gazdaságban, telepen tartják (pl. mosonmagyaróvári sárga magyar tyúk-, keszthelyi hereford 

húsmarha-, keszthelyi nagy fehér hússertés tenyészet stb.). A tenyészet az EU nomenklatúra 

szerint állat-egészségügyi és regisztrációs egység is (az egy-egy állattartási helyen tartott 

állatok csoportja, függetlenül azok fajától, fajtájától és hasznosításától). 

A törzstenyészet olyan tenyészet, amelyben a tenyésztői munka, ezáltal az állatok 

teljesítménye a fajta (a tenyészetek) átlagánál magasabb színvonalú. 

A zárt tenyészet olyan zárt körben tenyésztett, adott fajtába tartozó állatcsoport, 

amelybe huzamosabb ideig nem kerül be idegen állat. A zárt tenyészet ezért rendszerint 
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homogénebb, kiegyenlítettebb, mint a fajta egésze, vagy a többi tenyészet. A zárt tenyészet 

állat-egészségügyi szempontból (betegségek terjedésének megakadályozása) is fontos lehet. 

Kis állatlétszámú, zárt tenyészetben bizonyos idő után a rokontenyésztést (rokon egyedek 

párosítását) nehéz elkerülni. A zárt tenyészetek a globalizáció, az integráció következtében 

ma már egyre kisebb szerepet töltenek be az állattenyésztésben. 

A törzs az állattenyésztésben többféleképpen használatos, többféle állatcsoport 

megjelölésére szolgáló kifejezés. 

Egyik értelmezés szerint egy, esetleg néhány apaállattól származó állatok csoportját 

jelenti. Másik értelmezés szerint törzsnek nevezzük a baromfitenyésztésben az egy 

apaállathoz beosztott nőivarú állatok csoportját. 

Harmadik értelmezés szerint a törzs kifejezés a nagy állatlétszámmal rendelkező 

állatállományban a legjobb teljesítményű állatok csoportjának (törzsgulya, törzsnyáj stb.) 

megjelölésére szolgál. Ebben az esetben a törzs ugyanúgy értelmezhető, mint a törzstenyészet, 

de a törzsállatok tartása itt rendszerint a többi állattal együtt történik. 

A család tenyésztési értelemben adott, egy-egy (rendszerint értékes) nőivarú őstől 

származó állatok csoportját jelenti, ivadékcsoportra, nemre való tekintet nélkül. Ilyen család 

volt a hazai telivér lótenyésztésben a Kincsem család. Vagy például a Mezőhegyesen 

kitenyésztett, ma is határozott sportértékkel rendelkező gidrán lófajtának 20 - 25 generációra 

visszavezethető kancacsaládjai vannak, amelyek a fajta genetikai értékét növelik. A 

mitokondriális öröklés felfedezésével a család szerepe felértékelődött, hiszen bizonyos 

tulajdonságokat csak az anyjuktól örökölhetnek az ivadékok. 

A vonal az állattenyésztésben fontos kategória, amelyet genetikai, származási 

(genealógiai), és tenyésztési értelemben egyaránt használunk. Többé-kevésbé zárt körben 

tenyésztett állományt jelent. Újabban a vonal különösen a sertés- és baromfitenyésztésben 

használt elnevezés. A baromfitenyésztésben például egy vonal általában 15 - 20 törzsből, egy 

tyúktörzs pedig 1 kakasból, és 5 - 15 tojóból áll. 

A típus bizonyos ismérvek alapján hasonlóságot mutató állatok csoportja. Azonos 

típusba tartoznak azok az állatok, amelyek küllemi, élettani, termelési szempontból egymástól 

kevésbé különböznek. 

A típus lehet fajtán belüli kategória, ugyanis az azonos fajtának különböző típusai 

léteznek. Például a szimentáli eredetű hegyi tarka szarvasmarha fajta csoportban a tejelő 

(montbéliard), a kombinált (kettős hasznosítású magyar tarka), és a hús típus (amerikai 

szimentáli) egyaránt megtalálható. Vagy például a shorthorn, a borzderes, és más 

szarvasmarha fajtáknak tejelő és hústípusát egyaránt tenyésztik. Hasonlóképpen a már említett 

merinó juh fajtának a gyapjútermelő (finomgyapjas merinó), hústermelő (német húsmerinó), 

és a szapora (booroola merinó) típusa egyaránt elterjedt. Vagy pl. a plymouth tyúkfajtának 

vannak tojó- és hústípusú vonalai. 

Ugyanakkor a típus fajták közötti, fajták feletti kategória is, hiszen különböző fajtájú 

állatok besorolhatók azonos típusba. Így például megkülönböztetünk hústípusú (német 

húsmerinó, texel, suffolk, ile de france stb), tejelő típusú (keletfríz, pleveni feketefejű, awassi 

stb) juhfajtákat, vagy tejelő típusú (holstein-fríz, jersey, ayrshire), hústípusú (angus, hereford, 

charolais, limousine, fehér-kék belga stb.), és kombinált típusú (kettős hasznosítású) 

szarvasmarha fajtákat (pl. magyar tarka, osztrák tarka, pinzgaui stb.). A modern sportló típusa 

is fajták feletti kategória. 

A populáció (állomány) az állatok szaporodási közössége. Jellemzője, hogy közös 

génállománya van, amely alapján más állatcsoporttól különbözik. Nagyobb létszámú, 

genetikailag nem biztos, hogy egyöntetű, azonos időben és helyen tenyésztett állatok 

csoportja. A populáción a köznapi értelemben (állat) állományt értünk. Általában fajtatiszta 

állatok csoportja, de nem kritérium az azonos fajtához tartozás. Lehet a populáció keresztezett 

állomány, amikor a két, vagy több fajtát képviselő szülők, és a keresztezett ivadékaik is az 
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adott állomány részét képezik. A napi szóhasználat szerint a fajtát, a fajtaváltozatot, a 

tenyészetet, és minden, a fajtába tartozó nagyobb csoportot populációnak tekintünk. 

 

 

2.2. Gazdasági állatok nevezéktana 
 

Az eltérő fajba, illetve hasznosítási irányba, ivarba, valamint a különböző 

korcsoportba sorolt gazdasági háziállatainkat különbözőképpen nevezzük. 

Az egyes elnevezések természetesen rugalmasan értelmezendők, ugyanis ezt a 

tenyésztett fajta típusa, hasznosítási iránya, az alkalmazott nevelési technológia, és más 

környezeti feltételek alakíthatják, módosíthatják. 

 
2.2.1. Lovak elnevezései 

 

Ivar szerint a hímivarú ló a mén vagy csődör, a nőivarú a kanca, a herélt a paripa. A 

fiatal ló neve csikó, féléves korig szopós csikó, és ezután választott csikó, majd éves, kétéves 

és hároméves csikó a tenyésztésbevételig (2 - 3 éves korig). 

Az első termékenyülés után a vemhesség alatt vemhes kanca, az ellés után anyakanca 

vagy tenyészkanca. A tenyésztésbe fogott, szaporítás céljaira tartott hím állat tenyészmén vagy 

tenyészcsődör. Hasznosítás szerint lehetnek hátas, hámos és egyéb lovak. 

 

2.2.2. Szarvasmarhák elnevezései 

 

A hím ivarú szarvasmarha a bika, a nőivarú az üsző, majd tehén, az ivartalanított hím a 

tinó vagy borjúfogas tinó, idősebb korban ökör. 

A legfiatalabb korcsoport a szopós borjú, amely kizárólag tejjel táplálkozik. A 

tejhasznosítású tehén borja 4 - 10 napos, a húshasznosításúé 6 - 7 hónapos korig szopós borjú. 

Ha a tejhasznosítású állományból származó borjakat tejpótló tápszerekkel itatjuk, itatásos 

borjúnak nevezzük, amely időszak 50 - 60 napos korig tart. Féléves korig választott borjú, 

majd éves korig éven aluli növendék elnevezést kap. Éven felüli növendék a 

tenyésztésbevételig, illetve hízóba állításig. Vemhes üsző a nőivarú szarvasmarha az első 

termékenyítéstől az ellésig. Az első ellés után tehén. A húshasznosítású tehenet gyakran 

anyatehénnek hívjuk. 

A tenyészbika a tenyésztésbe vett, szaporítás célját szolgáló hímivarú állat. Hízómarha 

(hízóbika, hízótinó, hízóüsző) a vágás előtt intenzíven nevelt (hizlalt) szarvasmarha. 

 

2.2.3. Juhok elnevezései 

 

A hím ivarú juh a kos, a nőivarú a jerke, az ivartalanított hím az ürü. 

A fiatal juh a bárány, az anyatejes időszakban, 30 - 120 napig szopós bárány, majd a 

választástól éves korig választott bárány. A növendék juh neve toklyó (jerketoklyó, kostoklyó, 

ürütoklyó). A nőivarú az első ellés után anyajuh. A tenyésztésbe vett hímivarú juh tenyészkos. 

A csendesen ivarzó anyák felkutatására használt hím a kereső kos, amely a 

termékenyítés megakadályozása érdekében köténnyel ellátott, vagy vazektomizált. 

 

2.2.4. Kecskék elnevezései 

 

A fiatal hímivarú kecske a gida, a nőivarú kecske a gödölye, mindkét ivart jelöli az 

olló kifejezés az ivarérésig. A kifejlett hímivarú állat bak, a nőivarú az anya, a herélt az ürü 

elnevezést kapja. 
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2.2.5. Sertések elnevezései 

 

A hím ivarú sertés a kan, a nőivarú az emse, koca, vagy göbe. A fiatalabb korban 

ivartalanított hím az ártány, az idősebb korban ivartalanított a kanlott, az ivartalanított 

nőivarú sertés a miskárolt. 

A fiatal sertés a malac. Választásig (a malacneveléstől függően 28 - 42 napos korig) 

szopós malac, ezt követően 90 napos életkorig választott malac. 

A növendék sertés süldő (a hím kansüldő, a nőivarú kocasüldő). 

A tenyésztési célra szánt állat a tenyészsertés vagy magló, (tenyészkocasüldő, 

tenyészkansüldő), a hizlalásra kijelölt állat hízósertés. 

A nőivarú az első termékenyítéstől az ellésig vemhes kocasüldő, vagy előhasi koca, az 

ellés után tenyészkoca vagy anyakoca. A termékenyítésre használt hím ivarú állat tenyészkan. 

 

2.2.6. Nyulak elnevezései 

 

A nyulak esetében a hím bak, a nőstény emse vagy anya. Születéstől kb. a 30 - 42 

napos szoptatási időszak alatt szopós nyúl, majd választott nyúl 8 hetes korig. 20 hetes korig 

tenyésznövendék. A tenyész-utánpótlásra szánt egyedeket süldőnek is nevezik. A hizlalásra 

szánt, illetve tartott nyúl neve hízó- vagy húsnyúl, a vágásra kerülő a vágónyúl. Speciális a 

gyapjú- vagy angóranyúl. 

 

2.2.7. Tyúkfélék elnevezései 

 

A hímivarú állat a kakas, a nőivarú fiatalabb korban jérce, majd tojó. Az ivartalanított 

kakas kappan. A felszáradás alatt (amely egy napot vesz igénybe a kelés után) napos csibe. A 

tenyésztésre meghagyott állat a növendék kakas és tenyészjérce (kb. 18 - 20 hetes korig). 

Tenyészkakas a szaporítás célját szolgáló hímivarú, tenyésztyúk a tenyészérett, 

tojástermelő állat. Kotlóstyúk a tojáson ülő, azokat költő tyúk. Brojlercsirke a hizlalási célra 

tartott pecsenyecsirke (38 - 42 napos korig). Tojótyúk az árutojást termelő tyúk (20 - 52 hét). 

 

2.2.8. Egyéb baromfifajok elnevezései 

 

Az egyéb baromfifajok esetében a fiatal pulyka pipe, a tenyészérett hím állat 

pulykakakas vagy bak. 

A néhány hetes fiatal kacsa kiskacsa, a fiatal lúd kisliba. A nőivarú mindhárom fajban 

tojó. Gácsér a hímivarú kacsa, gúnár a lúdfajba tartozó hím. 

 

2.2.9. Halak elnevezései 

 

A hímivarú hal tejes, a nőivarú ikrás. (Az ikra sok millió petesejt.) Haltej a hímivarú 

állat által kilövellt sperma folyadék. Lárva az ikrából kikelt, testnyílás nélküli, 

kopoltyúlégzésre és táplálkozásra még képtelen egyed. (A kikeléstől számított 20 - 30 napig.) 

Ivadék vagy zsenge ivadék a kikelés évében, majd a következő évben a tenyészidőszak 

után egynyaras, kétnyaras, illetve háromnyaras. Tenyész anyajelölt és tenyész apajelölt a 

továbbtenyésztés céljából párosított ikrás- és tejeshal. 

 



2.3. Gazdasági állatok növekedése és fejlődése 
 

Gazdasági állataink - ugyanúgy, mint más élőlények – életük, egyedfejlődésük 

(ontogenezis) során a megtermékenyüléstől a halálukig változnak, testállományuk gyarapszik, 

testük szöveti összetétele, az egyes testszöveteik aránya módosul, és különböző fejlődési 

stádiumokon mennek át. A változások, az egyes életszakaszok az állatok hasznosítása, 

termelése szempontjából nagyon fontosak. Adott biológiai beavatkozás az életükbe (pl. a 

termékenyítés) ugyanis csak meghatározott életkor (tenyészérettség) elérése után lehetséges. 

Vagy például a vágóértéket, húsminőséget nagymértékben befolyásolja, hogy milyen 

életkorban vágjuk le az állatot. 

Az állatok élete során jelentkező változásokat két csoportra, növekedésre és fejlődésre 

oszthatjuk. A növekedés és a fejlődés egymástól szét nem választható, egymást feltételező, 

együtt végbemenő folyamatok. Úgy is felfogható, hogy az egyik a változás mennyiségi, a 

másik pedig annak a minőségi oldala. A növekedés általában folyamatosan, a fejlődés 

szakaszosan jelentkezik. 

A növekedés mennyiségi változás, az állat súlyának, méreteinek, csontvázának, 

izomzatának, belső szerveinek a kor előrehaladtával együtt járó megnagyobbodása, amely a 

kifejlett állapot eléréséig tart. 

A fejlődés minőségi változás, az állat élete során bekövetkező differenciálódása, 

testszövet, testméret arány, biológiai állapot és életfunkció módosulása. 

Az állati szervezet növekedése, fejlődése genetikailag meghatározott 

törvényszerűségek szerint történik, belső környezeti tényezők által irányított, és külső 

környezeti tényezők által befolyásolt módon valósul meg. A belső tényezők közül a 

hormonális szabályozás a legjelentősebb. Az egyes hormonok (növekedési, ivari stb.) hatása 

jelentős befolyást gyakorol az állatok növekedésére, fejlődésére. Ezek működésének ismerete 

lehetőséget nyújt arra, hogy az állattenyésztő a növekedés és fejlődés folyamatába 

beavatkozzék, azt irányítsa. A külső tényezők közül elsősorban a takarmányozás, továbbá az 

éghajlati, időjárási elemek hatása jelentős. A kedvező növekedés és fejlődés feltétele a 

szakszerű takarmányozás, és - ha a természetes körülményektől eltérünk - az állat faji, életkori 

sajátosságainak megfelelő mikroklíma biztosítása. 

 

2.3.1. A fejlődés szakaszai  

 

Az állat élete a megtermékenyüléssel (fecundatio vagy fertilizatio) kezdődik. Az ekkor 

meginduló fejlődése az embrionális, méhen belüli, vagy madarak esetében a tojáson belüli, és 

az azt követő posztembrionális fejlődési szakaszon megy át. Az előbbi a megtermékenyüléstől 

a megszületésig (madaraknál a kikelésig), az utóbbi ezt követően az állat haláláig tart.  

Az embrionális szakaszban a petesejt és az ondósejt egyesülése, a megtermékenyülés 

után megindul a barázdálódás (segmentatio), kialakul a szedercsira (morula), majd a 

hólyagcsira (blasztula) állapot. Ezt követi a csiralemezek kialakulása (gastrulatio) majd 

megindul a szervfejlődés (organogenezis) és a szöveti differenciálódás (histogenesis). A 

posztembrionális szakasz hossza az egyes gazdasági állatfajok esetében különböző. 

A megszületés, illetve a tojásból kikelés után megkezdődik az állat posztembrionális 

élete. Ennek kezdetén az állat újszülött, majd az emlős háziállat a fiatalkori fejődés további 

szakaszában, a tejtáplálás időszakában szopós vagy zsenge, ezt követően választott, később 

növendék. Az állat adott életkorában bekövetkezik az ivarérettség, majd a tenyészérettség. Ezt 

követően fokozatosan eléri a teljes kifejlettséget, melyben a termelés szempontjából 

javakorabeli. Később megindul - teljesítmény-csökkenéssel együtt járó - öregedési periódus, 

amely az állat halálával fejeződik be. 
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Gazdasági állataink csak igen ritka esetben pusztulnak el természetes halállal, ugyanis 

a hasznosítás érdekében annak bekövetkezése előtt levágjuk őket. A hízó, hústermelő állatok 

viszonylag fiatalon, de a más hasznosítású (tejtermelő, tojástermelő stb.) állatok is selejtezésre 

és vágásra kerülnek, amikor már kevésbé gazdaságosan termelnek. 

Néhány háziállatunk lehetséges biológiai életkora (élettartama): szamár 100, ló 40 - 

60, szarvasmarha 30 - 40, juh 20 - 25, sertés 15 - 20, kutya 15, nyúl 10, tyúk 10 - 15, galamb 

10, pontyok, csukák 100 év.  

A fejlődés üteme is lehet gyors, vagy lassú. Ezen az alapon beszélhetünk korán érő és 

későn érő állat-típusokról. Gyorsabb fejlődésű az állat, ha az adott fejlődési állapotot 

hamarabb, fiatalabb korban, lassú fejlődésű, ha később, idősebb korban éri el. 

 

2.3.2. A növekedés sajátosságai 

 

Az állat növekedése az embrionális korban megkezdődik, a posztembrionális 

szakaszban folytatódik, és mindaddig tart, amíg az állat a fajra jellemző kifejlettkori súlyt, 

méreteket el nem éri. (Kivétel néhány állatcsoport, így a halak is, amelyek az életük végéig 

növekednek.) Közben az egyes sejttípusok, szövetek, szervek méretükben gyarapodnak. 

A növekedés során az állatok testaránya is változik. Ez a módosulás az alacsonyabb 

rendű állatokon, így a halakon kevésbé észrevehető, a magasabb rendű állatokon pedig 

határozottabban nyilvánul meg. Fiatal korban a fej aránya a többi testrészhez viszonyítva 

feltűnően nagy. A többi testrész csak később kezd intenzíven növekedni. Legkorábban a 

magassági méretek alakulnak ki. Ez után a hosszúsági, majd a szélességi méretek növekedése 

fejeződik be. Végül az állat teste mélyül, majd a súlygyarapodás befejeződik. A külső 

tényezők a magassági méreteket kevésbé, a szélességi és súlyméreteket nagyobb mértékben 

befolyásolják. 

A növekedési erély kifejezésére gyakran használjuk az adott életkorban elért élősúlyt 

is. Így például a sertéstenyésztésben a 21 napos alomsúlyt (az összes malac súlyát), a 

húsmarha-tenyésztésben a borjú 205 napos súlyát szoktuk megadni. (Az előbbi a koca 

malacnevelő képességének, az utóbbi a tehén borjúnevelő képességének a mutatója.) 

Természetesen állatfajonként eltérő, más életkorra (pl. féléves, éves) vonatkozó súlyadatokat 

is használhatunk a növekedés intenzitásának jellemzésére. 

Az adott életkorra vonatkozó élősúlyadatokat rendszerint korrigálással kapjuk meg. A 

mérlegelést ugyanis általában csoportonként egy, az átlagos életkorhoz közeli napon (nem 

pedig állatonként külön-külön, amikor az adott kort elérik) végezzük el. 

Gazdasági állataink növekedése adott környezeti feltételek között az állat fajára 

jellemző. A hozzávetőleges növekedési erélyt fajonként a 3. táblázat tartalmazza. 

 

3. táblázat: Gazdasági állataink növekedési erélye 
 

Állatfaj, illetve hasznosítási csoport Átlagos napi súlygyarapodás, g 

Brojler csirke 40 - 50 

Pulyka 90 - 130 

Nyúl 35 - 40 

Bárány 250 - 300 

Sertés 750 - 850 

Szarvasmarha közepes testű 1000 - 1200 

Szarvasmarha nagy testű 1200 - 1600 
Forrás: Szabó (2004) 

 

Amint azt a táblázat adatai mutatják, a nagyobb testű fajok nagyobb, a kisebb testűek 

kisebb növekedési eréllyel rendelkeznek. Ez az összefüggés a fajtán belül is igaz, nevezetesen 
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a nagyobb testű fajták nagyobb növekedési erélyűek, mint a kisebb testűek. A növekedési 

erély minden faj, fajta esetében függ az állat életkorától és ivarától is. 

A testsúly életkor szerint változását az 1. ábra mutatja. Látható, hogy az állatok 

növekedése jellegzetes S-alakú növekedési görbével írható le. Ez a tendencia minden 

állatfajra jellemző. A növekedés a középső életszakaszban sokkal intenzívebb, mint a születés 

előtti, utáni, vagy a kifejlett kort megelőző időszakban. 

 

1. ábra: Gazdasági állataink növekedési görbéje 
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Forrás: Szabó (2004) 

 

2.3.3. A testösszetétel változás 

 

Fiatal korban az állat teste több vizet, kevesebb szárazanyagot tartalmaz, mint idősebb 

korban. Az életkor előrehaladtával változik a test hús-, zsír- (faggyú) és csonttartalma is. E 

változások ismerete azért fontos, mert a hústermelő állatok vágóértékét nagyrészt a testük 

szöveteinek összetétele, annak hús, zsír (faggyú) és csont aránya határozza meg. Kedvezőbb a 

vágóérték, ha a testben a csont mennyisége viszonylag kicsi, a hús mennyisége nagy, a 

zsír(faggyú) tartalom pedig a fogyasztói igénynek megfelelően optimális. 

Az említett testszövetek mennyisége az életkor és az élősúly növekedésével együtt 

gyarapszik. A változás általános, hozzávetőleg minden állatfajra érvényes tendenciáját a 

lineáris növekedési időszakra vonatkozóan a 2. ábra szemlélteti. Amint az ábráról látható, a 

csont növekedése kevésbé intenzív, mint a húsé, vagy a zsíré. Amíg a hús és a csont 

mennyiségének gyarapodása közel áll a lineárishoz, addig a zsír, vagy faggyúbeépítés 

kezdetben lassú, majd idősebb korban erőteljesebbé válik. Mivel a három szövet növekedési 

üteme eltérő, az életkor előrehaladtával a testösszetétel, ebből adódóan a vágóérték is 

jelentősen változik.  
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2. ábra: Az egyes testszövetek növekedése 
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Forrás: Szabó (2004) 

 

2.3.4. A fejlettség 

 

Fejlett az állat, ha a fajára, fajtájára, életkorára, ivarára jellemző testsúlyt, 

testméreteket mutatja. Fejletlen, ha attól elmarad, vagyis méreteiben, súlyában kisebb, mint 

ami tőle elvárható lenne. Az utóbbi oka lehet betegség, kedvezőtlen környezet, fukar 

takarmányozás. 

 

2.3.5. A kompenzáció 

 

A kompenzáció az állatnak az a képessége, ami lehetővé teszi, hogy a növekedésében, 

fejlődésében bizonyos mértékű lemaradását később be tudja pótolni. 

Az állat bizonyos életszakaszában kerülhet olyan helyzetbe, amikor szerényebb 

táplálóanyag ellátásban részesül. Ilyenkor a súlygyarapodása kisebb, növekedése lassúbb lesz, 

mint ami elvárható. Később viszont, amikor kedvezőbb körülmények, jobb takarmányozási 

feltételek közé jut, akkor nagyobb súlygyarapodást ér el, és a korábbi növekedésbeli 

lemaradását pótolja. 

Borjak kompenzációját szemlélteti a 3. ábra. Látható, hogy a kisebb (463 l) tejadaggal 

nevelt borjak növekedésükben elmaradtak a nagyobb (810 l) tejadaggal neveltektől. Hat 

hónapos korra azonban mindkét csoport 200 kg körüli súlyt ért el. 

Az előbbihez hasonló tendenciát mutat a brojler csirkék kompenzációs növekedése (4. 

ábra). Az ábra szerint a növekedésük kezdeti időszakában visszamaradt brojler jércék 42 

napos korukra ugyanakkora súlyt értek el, mint azok a társaik, amelyek kezdetben nagyobb 

mértékben gyarapodtak. 

Az állatok e képességét (kompenzációját) felhasználhatjuk arra, hogy felnevelésüket 

irányítsuk, a vágóállatok testösszetételét a fogyasztói igény szerint alakítsuk. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy a kompenzáció csak bizonyos határok között, és 

bizonyos szövetek, szervek növekedése esetében lehetséges. A túlságosan nagy lemaradás 
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általában nem hozható helyre. Helyrehozhatatlan a lemaradás, ha a létfontosságú szervek, 

szövetek (ivarszervek, idegrendszer) fejlődése károsodik. 

 

3. ábra: Kétféle tejjel felnevelt borjak növekedési görbéje 
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Forrás: Horn és Papp (1971) 

 

4. ábra: Brojler jércék kompenzációs növekedése 
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Forrás: Leeson és Summers (1977) 

 

2.3.6. Ivar- és tenyészérettség 

 

Ivarérett az állat attól az életkortól, amelytől életképes ivarsejteket termel. Ez az 

állapot a szaporodóképességének kezdetét jelenti. Az ivarérés jóval a teljes kifejlődés 

(fiziológiai érettség) előtt bekövetkezik. Időpontja a gazdasági állataink esetében rendszerint 

fiatalabb korban jelentkezik, mint a vadon élő őseiknél. Bekövetkezését befolyásolja az állat 

faja, fajtája, ivara, növekedési-fejlődési típusa, de függ a tartási, takarmányozási 

körülményektől is. Korán érő fajtájú, típusú állat fiatalabb, későn érő idősebb korban lesz 

ivarérett. Az ivarérettség elérésekor az állatok - a baromfifajok kivételével - még nem érettek 

a tenyésztésre, nem alkalmasak arra, hogy szaporítsuk őket. A baromfifajok esetében az 

ivarérettség (amely egyben a tenyészérettség is) az az életkor, amikor az állat a folyamatos 

tojástermelését megkezdi. 

Tenyészérett az állat, ha tenyésztésbe vehető, szaporítható anélkül, hogy későbbi 

fejlődése, termelése károsodást szenvedne. A tenyészérettséget nehéz pontosan meghatározni, 
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hiszen nem köthető olyan biológiai állapot- változáshoz, mint az ivarérettség. Emiatt a 

gyakorlati tapasztalatokra hagyatkozva szoktuk megadni állataink tenyészérettségét. 

A tenyészérettséget ugyanazok a tényezők befolyásolják, amelyek az ivarérettséget. 

Jobb felneveléssel, kedvező takarmányozással az állat korábban tenyésztésbe vehető, mint 

kedvezőtlen körülmények esetén. Például a magyar szürke üszők extenzív körülmények 

között 3 - 4, jobb takarmányellátás esetén 2,0 - 2,5 éves korukban tenyészérettek. 

Az állatok tenyésztésbe vétele során tekintettel kell lennünk mind az életkorukra, mind 

a testsúlyukra. A túlságosan korai, és a túlságosan késői tenyésztésbevétel egyaránt hátrányos. 

 

 

2.4. Gazdasági állatok küllemtana 
 

2.4.1. A küllem jelentősége 

 

Az állati test külső és belső, alaki és felépítésbeli sajátosságait az alaktan vagy 

morfológia foglalja össze. E tudományterülethez tartozik a sejttan (citológia), szövettan 

(histológia) és a bonctan (anatómia). A küllemtan a háziállataink testfelépítését tenyésztési, 

hasznosítási szempontból vizsgálja. Az állat külső testalakulásából a rendszertani 

hovatartozására, faji sajátosságaira, fajtajellegére, szervezeti szilárdságára és bizonyos 

termelési tulajdonságaira következtethetünk. 

Az állati test három fő része a fej, a törzs és a végtagok. A törzshöz elöl a nyak (a fejet 

a törzzsel köti össze), hátul pedig a farok illeszkedik. Mindegyik testrészen különböző 

tájékokat, testtájakat különíthetünk el. 

A küllemtan fő feladata testalakulás, és a fontosabb biológiai tulajdonságok közötti 

összefüggések feltárása, és azoknak a minősítésben és a tenyésztőmunkában történő 

felhasználása. A testalakulás értékelését küllemi bírálatnak hívjuk. 

 

2.4.2. Küllemi bírálat  

 

A küllemi bírálat során egyrészt bizonyos általános szempontokat (összbenyomás, 

arányosság stb.), másrészt egyes testtájakat (fej, hát, tőgy, lábak stb.), vagy bizonyos 

összevont tulajdonságokat (mozgás, tejelő jelleg stb.) értékelünk. A bírálat módja, jellege, az 

egyes testtájak megítélésének súlyozása állatfajtól, fajtától, típustól, hasznosítási iránytól, 

tenyészcéltól függően eltérő. A hivatalos bírálatokat állatfajonként rendszerint erre speciálisan 

képzett szakemberek végzik. 

Gazdasági állataink bírálata kiegészülhet fényképezéssel is. A tenyészállatokról 

világszerte, és hazánkban is készítenek fényképeket, és azt a katalógusokban közlik annak 

érdekében, hogy a vásárló vizuálisan is válogathasson az apaállatok között, amelyektől pl. 

szaporító anyagot (sperma, zigóta) kíván vásárolni. 

A küllemi bírálat során általában az alábbi szempontokat értékeljük: 

Egészségi állapot. A külső jegyekből, tulajdonságokból következtethetünk arra, hogy 

az állat egészséges-e, vagy esetleg valamilyen betegségre utaló tüneteket mutat. A különböző 

betegségeknek igen változatos, és a betegségre jellemző külső tünetei vannak, amelyek 

ismerete meghaladja az agrármérnökök feladatát. Fontos viszont, hogy az egészséges állat 

jellemzőit ismerjük, az attól eltérő tüneteket mutató egyedeket bizonyos állat-egészségügyi 

elővigyázatosság miatt társaitól elkülönítsük, és erről az állatorvost értesítsük. 

Az egészséges állat kondíciója jó, a hasznosítási irányra jellemző, környezete iránt érdeklődő, 

a szemek és fülek játéka kifejezett, szőrzete fényes, puha, bőre rugalmas, jól ráncolható, 

vérrel kellően ellátott. Az étvágytalanság, bágyadtság, a külső ingerre nem megfelelő 

reagálás, szaporább légzés, magasabb testhőmérséklet stb. betegség jelének tekinthető. 



 28 

Fajtajelleg, típus. Az adott gazdasági állatfajokon belül az egyes fajtákat küllemi 

sajátosságok, fajtabélyegek alapján jól el tudjuk különíteni. A szín, bizonyos egyéb külső 

jegyek, testméretek, az egyes testrészek aránya stb. fajtánként változó, ami alapján a fajtába 

sorolást el tudjuk végezni. Fajtán belül az egyes típusok között is jelentős a különbség. 

Például a tejelő tehén feje hosszabb, keskenyebb, valamennyi testrésze gyengén izmolt, 

ugyanakkor a tőgye jól fejlett, mirigyes. Ezzel szemben a hústípusú állatra a rövidebb, 

szélesebb fej, rövidebb nyak, a különböző testrészek jó izmoltsága, továbbá a kicsi, fejletlen 

tőgy a jellemző. 

Alkat (konstitúció). E tulajdonság megítélésekor az állat szervezeti szilárdságára 

igyekszünk következtetni. Általában azt vizsgáljuk, hogy az állaton nincsenek-e olyan küllemi 

hibák, amelyek a hasznos élettartamot, a termékenységet, az alkalmazkodó képességet 

kedvezőtlenül befolyásolják. A durva szervezetű állat bőre vastag, csontozata erős, reflexei 

lassúak, durvák. Az ilyen állat általában nem kelt kedvező benyomást. A finom szervezetű 

állat a külvilág ingereire élénken reagál, bőre, csontozata vékony, a bőr alatt az erek, inak jól 

látszanak. A túlságosan finom szervezet túltenyésztettségre utalhat. A szilárd szervezet jó 

erőnlétet, ellenálló-képességet, keménységet tükröz. Ezzel szemben a laza szervezet 

puhaságra, gyengébb ellenálló-képességre, rövidebb élettartamra utal. Nemes az állat, ha 

szervezete nem durva, kellően szilárd, nincsenek küllemi hibái, szép, eleganciát sugall, 

érdeklődő, jó benyomást kelt. 

Termelési tulajdonságok. Bizonyos termelési tulajdonságokra a küllemből nagy 

valószínűséggel következtethetünk, amíg más tulajdonságokat a külső testalakulás kevésbé, 

vagy egyáltalán nem fejez ki. 

Az élő állaton legpontosabban a gyapjútermelést tudjuk elbírálni. A bonitálás (juhok 

nyírás előtti küllemi bírálata) során a bunda tömöttségéről, a gyapjú belszerkezetéről, a 

gyapjúszál hosszáról, finomságáról, és egyéb tulajdonságairól objektív képet kaphatunk. Az 

állat külleméből megbízhatóan következtethetünk a hústermelésre is, hiszen az egyes testtájak 

izmoltsága, húsformái szoros kapcsolatban állnak a kitermelhető hús mennyiségével. Igás és 

sportcélból hasznosított állatok esetében következtethetünk erőtermelésére, bár a küllem e 

tekintetben kevésbé pontos információ, mint az előző tulajdonságok esetében. A tej- és 

tojástermelés azok a tulajdonságok, amelyeket legkevésbé tudunk megítélni a küllemből, bár 

vannak olyan alkati tulajdonságok, amelyek a jó termelés feltételei (pl. a fejlett, erezett, 

mirigyes tőgy a jó tejtermelés jele, baromfinál a tojóhas). 

 

2.4.3. Testméret-felvétel 

 

A bírálatot követően rendszerint az állatok testsúlyát is lemérjük, és felvesszük a 

különböző testméreteket, vagy a bírálat során becsüljük meg azokat. 

A testsúly az állat fontos, jellemző adata mind tenyésztési, tartási, mind pedig 

takarmányozási szempontból (az életfenntartó táplálóanyag szükségletet testsúlyra számítjuk). 

A testméretek az állatok testnagyságáról, az egyes testrészek arányairól tájékoztatnak. 

A méretfelvételhez általában mérőbotot, mérőszalagot használunk, de speciális méretek 

felvételéhez más eszközöket (pl. ívkörző) is alkalmazhatunk. Terjednek a fényképezéssel, 

videó-felvételekkel történő testméret meghatározási módszerek. 

 



3. A környezeti tényezők szerepe az állattenyésztésben 

(Bene Szabolcs - Polgár J. Péter - Szabó Ferenc) 
 

 

3.1. A környezeti tényezők fogalma, felosztása 
 

A környezet (miliő) az élőlények, esetünkben a gazdasági állatok életfeltételeit 

meghatározó tényezők összessége. Az élő szervezetek és környezetük kölcsönhatásával 

foglalkozó tudomány, az ökológia törvényszerűségei, háziállatainkra is érvényesek és 

alkalmazhatóak. 

A környezet a genetikai alap mellett az állatok szervezetének kialakulásában, 

teljesítményében fontos szerepet játszik. Az állati termelés alanyai, a gazdasági állatok és 

környezetük komplex kapcsolatban állnak egymással, és szerves egységet alkotnak. 

A környezet fogalma meglehetősen tág és rendkívül sok elemet foglal magába. 

Megkülönböztethetünk természetes és mesterséges, élő vagy biotikus; élettelen vagy 

abiotikus; külső, illetve belső környezeti és tágabb értelemben vett gazdasági, társadalmi 

tényezőket. 

 

3.1.1. Természetes környezet 

 

Természetes környezet a természet által kialakított létfeltételi elemek összessége. Ilyen 

környezetben az időjárás hatása közvetlenül éri az ilyen környezetben élő állatokat, az ivóvíz 

és táplálék szerzéséről is rendszerint maguknak kell gondoskodniuk. A természetes környezeti 

tényezők hatására időszakosan jelentkező kedvező táplálék-feltételek következtében a vadon 

élő állatok életritmusában, szaporodásában szezonalitás mutatkozik, amely bizonyos parlagi 

állatfajták esetében a domesztikáció után hosszú évszázadok múlva még ma is jelentkezik. 

Például bizonyos juhfajták ivarzásában évszaki hatások figyelhetők meg. Hasonlóképpen 

időszakosan jelentkezik néhány baromfifajta kotlása, vedlése az időjárási tényezők hatására. 

A természetes feltételek meghatározzák az állatok növekedését, fejlődését is. 

Szűkösebb takarmányozási viszonyok között egyes gazdasági állatainknak kisebb testű fajtái 

is kialakulnak. Ilyenek például a sivatagok és a havasok kisebb testméretű lovai, vagy a 

balkán primitív szarvasmarhafajtái. Ezzel szemben a bő takarmányforrást 

teremtő körülmények azonos fajon belül nagyobb testű fajtákat hoznak létre. A szóban forgó 

tényezők hatását, az un. „röghatást” a hazai arab ló állománnyal szerzett tapasztalatok alapján 

klasszikus példaként szoktuk említeni. A fajtába tartozó lovak Mezőhegyes gazdag 

takarmányozási viszonyai között nagyobb testűvé váltak finom, szikár jellegük romlott. 

Egy-egy ország, régió, tenyésztőhely tágabb értelemben vett természetföldrajzi 

környezete, klímája, ökológiai adottságai rendkívül fontosak, mivel mind közvetlenül, mind 

közvetve meghatározhatják az adott terület állattenyésztési arculatát. A klimatikus feltételek, 

a takarmánytermesztési lehetőségek alapvető fontosságúak abból a szempontból, hogy az 

adott régióban mely állatfajok, illetve fajták tarthatók és tenyészhetők gazdaságosan. 

Gyengébb minőségű legelőkön a juhtartás eredményes lehet. A húshasznú szarvasmarhák már 

valamivel jobb legelőket igényelnek, az intenzíven tejelő tehenek számára pedig - ha 

legeltetünk - kimondottan jó minőségű legelőkre van szükség. Az említettek figyelembevétele 

rendkívül fontos egy-egy régió mezőgazdasági jellegének, állattenyésztési politikájának 

kialakításában. 

Természetszerű tartási körülmények esetén az ember beavatkozik az állatok bizonyos 

életfeltételeibe. A főleg tömegtakarmányokat fogyasztó állatfajok tenyésztésének, tartásának 

feltételei szorosabban kapcsolódnak a természeti tényezőkhöz és a termelés eredményei is 
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jobban függnek azoktól, mint az abrakot fogyasztó állatoké. Jó példa az előbbire a 

húsmarhatartás gyakorlata. Az említett ágazatban a szaporítás szervezése, a pároztatások 

időszakos ütemezése, és a borjak elválasztása céltudatos tenyésztői elhatározás szerint 

történik. Ezeket az állatokat főleg legelőn, de igen gyakran még télen is épület nélkül, 

szabadban tartjuk. Ehhez hasonló az anyajuhok elhelyezése, és természetszerű körülmények 

jellemzőek a lótartás bizonyos fázisaira is, vagy hasonlóan nevelhetjük például a süldőket. 

 

3.1.2. Mesterséges környezet 

 

Mesterséges környezetben az állatok létfeltételeit, termelési körülményeit az ember 

alakítja ki és szabályozza. Az ilyen megoldások szélsőségesen kifejlesztett változatait 

zárttechnológiájú, „iparszerű” tartásnak is szokás nevezni, ugyanis a termelés sok esetben a 

külvilágtól szinte teljesen elzártan, szabályozott mikroklímájú épületekben, programozottan, 

„futószalagszerűen” folyik. Ez jellemző például a tojótyúkok tartására, ahol a tojástermelés 

automatizált körülmények között, „tojásgyárakban” történik. Hasonló a brojlercsirke-előállítás 

is, sőt a sertéshízlalásban és más állatfajok esetében (pl. pulyka, nyúl, hal) is lehetséges ilyen 

megoldás. 

Az állattenyésztési tevékenység során az ember a gazdaságos termelés feltételeit egyre 

inkább igyekszik megteremteni, bár figyelembe veszi a természeti hatásokat. Napjainkban 

azonban erőteljesen jelentkezik egy olyan törekvés, amely a környezetvédelem és 

állatvédelem szempontjait hangsúlyozva a természetszerű állattartást (organic farming) 

helyezik előtérbe. Ennek szigorúan szabályozott, ellenőrzött formája a „bio” (öko) termelés. 

A biotermék előállítás számos előnye mellett termék egységre vetítve gyakran nagyobb 

erőforrás pazarlással (nagyobb víz- és takarmány felhasználás) és környezetterheléssel is 

járhat. 

 

 

3.2. Élő és élettelen tényezők 
 

Az élő környezeti tényezők, az állatot körülvevő élőlények köre meglehetősen széles. 

Ide sorolható az egyeddel együtt az adott populációba tartozó, vele együtt tartott többi állat. 

Állattenyésztésünk gyakorlatából számos példa bizonyítja, hogy bizonyos esetekben az 

egyedi elhelyezés és takarmányozás kedvezőbb teljesítményt eredményez, mint amikor 

csoportosan, társaival együtt tartjuk az állatot. Máskor viszont megfigyelések alapján a társak 

együtt tartása a kedvezőbb (pl. két süldő együtt hízlalása a kistermelőknél, vagy a Kincsem, 

kiváló versenylovunk, állandó macska-társa). 

Külön említést érdemlő környezeti tényező az anyai hatás, amit az anyai szervezet a 

magzati fejlődés során kifejt. Tenyésztői munkánk során fontos, hogy a környezeti hatásokat 

jól el tudjuk különíteni a genetikai tényezőktől. 

Az anyai hatások mértékéről reciprok keresztezési kísérletek eredményei alapján 

győződhetünk meg. Azonos genotípusú, megegyező körülmények között tartott ivadékok 

teljesítményében az anyák különbözősége okozhat eltérést. Klasszikus példával szolgál erre 

Hammond reciprok keresztezési kísérlete, amit hidegvérű és póni lovakkal végzett. E szerint a 

hidegvérű anyáktól származó csikók születési súlya meghaladta a póni anyáktól származókét. 

Az eltérő anyai hatásra utalnak saját vizsgálatunk eredményei is, amelyben a magyar 

tarka x hereford F1 borjak választási súlya nagyobb volt, mint hereford anyák esetében. 

Az említetteken kívül még nagyon sok tényező tartozik az élő környezethez. Például 

azoknak a mikrobáknak az összessége is, amelyek a kérődzők előgyomrában, és a rostot 

emésztő más állatfajok (ló, nyúl, lúd) vakbelében élnek, vagy azok a mikroorganizmusok, 

amelyek a különféle megbetegedésekért felelősek. 
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Élettelen környezetnek minősül az állatok szervezetére, termelésére hatást gyakorló 

éghajlati, időjárási stb. tényezők összessége. Ugyancsak ide sorolhatók az elhelyezésre 

szolgáló épületek, istállók és azok műszaki berendezései, pl. padozat, etető-, itató-, fejő-, 

klimatizálási-, világítási, stb. eszközök. Ezek, ha megfelelőek, nagymértékben segítik a 

gazdaságos állati termék előállítást, ha nem, akkor nemcsak az állat komfortérzetét, termelési 

eredményeit veszélyeztetik, hanem sok bosszúságot, nehezebb munkavégzést, balesetveszélyt, 

többletköltséget, stb. okozhatnak. 

 

 

3.3. Külső környezeti tényezők 
 

A külső környezet mindazon természetes, mesterséges, biotikus és abiotikus tényezők 

összessége, amelyek hatása az állatokat a külvilág felől éri. Természetesen valamennyi külső 

tényező hatást gyakorol az állati szervezetre, a termelés szempontjából különösen a 

takarmányozás, az időjárási elemek közül pedig a hőmérséklet, a páratartalom, a fény játszik 

jelentősebb szerepet. Az állattenyésztés gyakorlatában fontos az állatoknak ezekhez a 

tényezőkhöz való alkalmazkodása, illetve az akklimatizáció. 

 

3.3.1. Takarmányozás 

 

Az állati teljesítmények szempontjából kétségkívül a takarmányozás, az állatok 

táplálása a döntő, ugyanakkor az állati termékek költségeiből is a legnagyobb tételt, mintegy 

60 - 75%-ot tesz ki. 

Domesztikált állataink számára az ember a természetben élőknél általában bőségesebb 

táplálóanyag-ellátást nyújt. A termelési célnak megfelelően változtathatja a takarmányok 

mennyiségét, táplálóanyag tartalmát, amivel befolyásolhatja az állatok termelését, az állati 

termékek minőségét. 

A táplálóanyag-ellátás színvonala befolyásolja mind az állati szervezet 

differenciálódását, minőségi változását (fejlődését), mind pedig a test méreteinek, súlyának, 

súlyának gyarapodását, növekedését (lásd.: 7.2. fejezet). 

 

3.3.2. Időjárási tényezők 

 

Az időjárási tényezők hatásai közvetlenül vagy közvetve érhetik állatainkat, 

befolyásolják az adott régióban természetszerű körülmények között tartható állatállomány 

összetételét, az állatok termelését. Az állattenyésztési tevékenység során egyrészt 

alkalmazkodni igyekszünk e hatásokhoz, másrészt (pl. zárt tartás alkalmazásával) állatainkat 

védjük a szélsőséges időjárási viszonyokról. 

Hőmérséklet. Melegvérű gazdasági állataink testhőmérséklete hőszabályzó 

mechanizmusok révén eltérő külső hőmérséklet esetén is állandó, mégsem mindegy, hogy 

milyen hőmérsékleten tartjuk őket. Azt a hőmérsékletet, amelyben az állatok legjobban érzik 

magukat, komfortzónának vagy közömbös hőzónának nevezzük. A komfortzóna rendszerint 

egybeesik a termelés szempontjából is kedvező hőmérséklettel. Gazdasági állataink 

komfortzónája fajonként, korcsoportonként eltérő (4. táblázat). 

A technológia kialakításánál sok esetben gondot okoz, hogy az együtt tartott anyaállat 

és utódjának (koca és szopós malac) komfortzónája nem egyezik meg. Ilyenkor például a 

malacok nagyobb hőigényét helyi fűtéssel, vagy pl. az animális hőt megőrző búvóládákkal 

biztosíthatjuk. 
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Sok esetben azonban a közömbös hőzónától eltérő hőmérsékleti viszonyok között 

vagyunk kénytelenek az állatokat tartani. Ilyenkor az állat kedvezőtlen hőmérsékleti 

hatásoknak van kitéve, ami rendszerint a termelés rovására megy. 

 

4. táblázat: A komfortzóna alakulása eltérő gazdasági haszonállatfajok esetében 
 

Szarvasmarha borjú 12 - 17 
o
C 

 tehén 4 - 12 
o
C 

 hízómarha 4 - 8 
o
C 

Sertés malac 22 - 28 
o
C 

 hízósertés 8 - 16 
o
C 

 koca 12 - 20 
o
C 

Juh bárány 12-18 
o
C 

 juh 10 - 20 
o
C 

Baromfi naposcsibe 30 - 35 
o
C 

 tyúk 14 - 18 
o
C 

Ló  ló 5 - 17 
o
C 

Forrás: Szabó (2004) 

 

Az állat hőszabályozásában különböző szervek vesznek részt, így a bőr, 

bőrfüggelékek, a szőrzet, a fülek. E szervek felépítésében, méreteiben, vastagságában jelentős 

különbségek láthatók a meleg és a hideg égövről származó állatok között (pl. sarki és sivatagi 

róka, afrikai és indiai elefánt fülkagyló nagysága). Hőszabályzó mechanizmusuk révén 

háziállataink a hideg ellen általában könnyebben tudnak védekezni, mint a meleg ellen. 

A hideg élénkíti az anyagcserét, ami az étvágy javulásával és nagyobb takarmány 

felvétellel jár együtt. Ez a magyarázata például, hogy az egyébként magasabb 

hőmérsékletigényű borjakat télen is eredményesen tarthatjuk szabadtéri ketrecekben. Ilyenkor 

azonban a takarmány energiájának nagyobb része fordítódik a testhőmérséklet fenntartására, 

mint temperált körülmények között. Kedvezőtlenül magas hőmérsékleten csökken a 

takarmányfelvétel, ennek következtében kisebb lesz a tejtermelés, romlik a hízóállatok 

súlygyarapodása. Megfigyelték, hogy nagy melegben csökken a tojástermelés és a tojások 

vékonyabb héjúak lesznek. Régi tapasztalat, hogy ilyen esetben romlik a hímivarú állatoknál a 

sperma minősége, sertéseknél magasabb lesz az abnormális petesejtek aránya, csökken az 

alomszám. 

Verejtékmirigyek hiányában különösen a sertés és a baromfi szenved sokat a melegtől. 

Védekezésül az istálló, vagy a kutrica leghűvösebb, legnedvesebb helyére fekszik le (kontakt 

hőleadás), vagy a tyúk szívesen bújik árnyékba, illetve fürdik a kaparótérben. 

 

3.3.3. Nedvesség, páratartalom 

 

Az állatok számára egyaránt kedvezőtlen a túlságosan alacsony és a túlságosan magas 

légnedvesség is. Általában a 70% körüli relatív páratartalom tekinthető optimálisnak. A 

nedvességnek a komfortérzetre és termelésre gyakorolt hatása ugyanakkor szoros 

összefüggésben van a hőmérséklettel. Mind a meleget, mind a hideget akkor tűri jobban az 

állat, ha a levegő páratartalma alacsony. Száraz hidegben az állat közérzete általában jó, 

viszont ha a levegő páratelt, közérzete romlik és meghűlés is bekövetkezhet. 

Száraz melegben a hőleadás könnyebb. Ha a magas hőmérséklet nagy páratartalommal 

jár együtt, az állat nehezebben szabadul meg a felesleges hőtől, komfortérzete romlik, 

termelése csökken. 
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Fontos szabály, hogy - bizonyos speciális esetektől eltekintve - az állatok számára 

száraz fekvőhelyet (almot) kell biztosítani. A száraz, rossz hővezető fekvőhelyen a hideget jól 

elviselik, magas páratartalomnál komfortérzetük rossz lesz, könnyen megfázhatnak. 

 

3.3.4. Fény 

 

A fény ugyancsak jelentős hatást gyakorol az élő szervezetre. A napfénynek 

baktériumölő hatása van (ugyanis a sugárzás a kórokozók szervezetének enzimtevékenységét 

megszűnteti). Régi megfigyelés, hogy a fény élénkíti az anyagcserét. Világos helyen az 

állatok élénkebbek, többet mozognak. Hízósertésekkel és hízómarhákkal végzett kísérletek 

eredményei szerint alacsony fényintenzitású istállóban az állatok nyugodtabbak, 

egyenletesebben híznak, jobban értékesítik a takarmányt. 

A fény a növekedést stimulálja. A kora tavasszal született állatok növekedése 

kedvezőbb, mint a más évszakokban születetteké. Számos vizsgálat alapján általános 

következtetés, hogy a fiatal állatok felnevelése során (D vitamin forrás) a fény 

nélkülözhetetlen. 

A fény befolyásolja az ivari életet is. Megfigyelhető, hogy az állatok fokozottabb 

ivarzása, természetes tenyészideje a bő fény időszakára, tavaszra, nyárra esik. A madarak 

kotlása a napsugárzás intenzív időszakában (fénykulmináció) van. Természetes viszonyok 

között a fény a tojások termékenységét a jobb minőségű sperma révén pozitívan befolyásolja. 

A szarvasmarha-, juh- és sertéstenyésztésben a nap természetes fényének jótékony 

hatását használhatjuk ki, az iparszerű tojástermelésben pedig mesterséges világítási 

programok alkalmazásával törekszünk a tojótyúkok genetikai képességét a lehető legjobban 

kiaknázni. 

A fény befolyásolja a pigment képződést. Az intenzívebb napsugárzásnak kitett állatok 

bőre pigmentáltabb, ugyanakkor a sötétebb kültakaróval rendelkező (bőr, szőr, toll) állatok 

jobban ellenállnak a napsugárzás káros hatásának. 

 

3.3.6. Egyéb klimatikus tényezők 

 

Az időjárási frontok befolyásolják gazdasági állataink közérzetét és termelési 

eredményeikre ugyancsak hatnak. A frontátvonulással szemben legérzékenyebbek a lovak és 

a szarvasmarhák, kevésbé érzékenyek a sertések, legkevésbé pedig a juhok. Általában a 

külvilágtól elzárt állatok érzékenyebbek a fronthatásokra. 

Meleg front esetén a lovak rugósabbak, nehezebben kezelhetők, a sertések is 

nyugtalanok, gyakori a kimarás, a baromfiaknál a kannibalizmus fokozottabban jelentkezik. 

Valamennyi állatfaj ivarzása ilyenkor észrevehetően csökken. 

Hidegfront után lassúbb az anyagcsere és a légzés, kisebb lesz a pulzusszám és 

bizonyos megbetegedések is gyakoribbak. 

Az évszak, a napszak hatása ugyancsak módosíthatja gazdasági állataink termelését. A 

tehenektől reggel kifejt tej általában több és zsírban szegényebb, mint amit az esti fejéskor 

nyerünk. Hagyományos takarmányozás esetén a mi klimatikus viszonyaink között az október 

és február között ellő tehenek tejtermelése a tavaszi zöldtakarmányok tejtermelésre gyakorolt 

kedvező hatása következtében általában nagyobb, mint a más hónapokban borjazóké. A 

napszak hatással van az elhullásokra, általában az éjjeli, kora hajnali órákra tehető az 

állatoknál az elhullások döntő többsége. 

Az istálló mikroklímája, a levegő megváltozott összetétele szintén befolyásolja az 

állatok közérzetét, termelését. A levegő összetételének megváltozása, széndioxid- és 

ammónia-tartalmának megnövekedése, oxigéntartalmának csökkenése az étvágyra, a 

termelésre kedvezőtlen hatású. 
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3.3.7. Gyakorlás 

 

A külső tényezők közül a takarmányozás mellett a legnagyobb hatást talán a mozgás, a 

használat gyakorolja az egyes szövetek, szervek kifejlődésére, működésére, aktivitására. A 

gyakorlás bizonyos szervek használata, a tréning pedig a huzamos, nagyobb teljesítmény 

elérése érdekében végzett, céltudatos és rendszeres gyakorlás. Az ember már régen felfigyelt 

arra a jelenségre, hogy az élő szervezet rendszeres munkának (gyakorlás) kitett szervei jobban 

kifejlődnek, nagyobb kapacitásúak illetve munkaképességűek lesznek, ugyanakkor a nem 

használt szervek elsorvadnak. Háziasított állataink szíve, tüdeje a kevesebb mozgás miatt 

viszonylag kisebb, mint a vadonélő őseiké. Megfigyelhető az is, hogy a folyamatosan 

tenyésztésben tartott, spermatermelésre használt apaállatok heréje jóval nagyobb méretű, mint 

a tenyésztésbe nem fogott, vagy a kevesebbet termékenyítő vadonélőké. Jól látható különbség 

mutatkozik az igázásra használt és a nem igázott állatok izmainak méreteiben, formájában is. 

Az izmok, inak, szalagok, csontozat alakulását a mozgás jellege is befolyásolja. 

A lótenyésztők megfigyelték, hogy az ügető mozgásra történő szelekció kisebb 

dőlésszögű lapockát, alacsonyabb mart, hosszabb kötést, a vágta pedig hosszú mart, dőlt 

vállakat, a hátulsó végtagok kisebb szögelését eredményezi. A hegyi-marhák lapockája 

meredekebb, a sík vidéken tartottaké pedig dőltebb, miáltal járásuk is térölelőbb, mint az 

előbbieké. 

Szembetűnő különbség látható továbbá pl. az intenzíven tejelő és az alacsonyabb 

tejtermelésű primitív szarvasmarhafajták tőgyének alakulásában, méretében. Az említett 

különbségek magyarázata az, hogy az intenzívebb igénybevételének kitett szerv vérellátása 

bővebbé, anyagcseréje élénkebbé válik és gyorsabban megszabadul a teljesítményt csökkentő, 

fáradságot előidéző anyagoktól (tejsav, kemotoxin), ezért méretenagyobb, vérerekkel 

átszőttebb. 

A mozgás, gyakorlás jobban befolyásolja a növekedésben, fejlődésben lévő, mint a 

már kifejlett szövetek, szervek méreteit, állapotát. E törvényszerűségből adódik, hogy a 

tréning a fiatalabb állatokra erőteljesebben hat, mint az idősekre. Az állattenyésztés 

gyakorlatában ezeket a tényezőket az ember mindig igyekezett és igyekszik ma is saját 

szolgálatába állítani. 

A postagalambok, a sportlovak tenyésztése elképzelhetetlen lenne, ha a felnevelésük 

nem a gyakorláson alapulna és tenyészkiválasztásuk során a teljesítményükre nem lennénk 

tekintettel. 

Természetesen a nem sportcélból nevelt tenyészállatok edző felnevelése, mozgatása, 

jártatása is jótékony hatású. 

 

 

3.4. A külső és a belső tényezők kapcsolata 
 

Az állatot érő külső hatásokat, a környezet ingereit az érzékszervek és a speciális 

receptorok érzékelik, és azokat ingerületté alakítják át. Az ingerület, mint bioelektromos kód, 

a köztiagyvelő alapi részén található hipotalamusz egyes neuronjai közvetítésével eljut az 

idegrendszer szabályozása alatt álló belső elválasztású mirigyekhez. Ezek termékei, a 

hormonok szabályozzák az élettani folyamatokat, így az anyagcserét, a fejlődést, a 

szaporodásbiológiai folyamatokat, a viselkedést, az ellenálló-képességet és a környezethez 

való alkalmazkodást. 

A szervezetnek külső ingerekre adott válaszreakcióinak két formáját különböztetjük 

meg. A specifikus válaszreakció, amely a környezeti sajátosságokra jellemző hatást fejt ki. 

Például a hőmérséklet emelkedése miatt a bőr erei kitágulnak. A nem specifikus 
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válaszreakció, amely a külső hatás milyenségétől függetlenül mindig azonos módon zajlik le. 

Ez utóbit Selye általános stresszállapotnak, az azt kiváltó tényezőket pedig stresszoroknak 

nevezte el. 

Gazdasági állataink termelési környezetükben különféle stresszhatásoknak vannak 

kitéve. E hatások lehetnek a termeléssel együtt járó, elkerülhetetlen stresszorok (pl. a speciális 

tartási - ketreces, kötött - körülmények), a helytelen tartásból származó stresszorok (amelyek 

az állatok termelését, növekedését csökkenthetik és különböző megbetegedésekhez, 

elhullásokhoz is vezethetnek), vagy a csoportos tartásból adódó stresszhatások, amelyek a 

társak zavarásában, bántalmazásában stb. nyilvánulhatnak meg. 

 

 

3.5. A szervezetre ható belső tényezők 
 

A szervezet szöveteinek, szerveinek fizikai és kémiai állapotát belső környezetnek 

nevezzük. 

Ide soroljuk az állati szervezetet belülről érő hatásokat, amelyek meghatározzák annak 

életfolyamatait, alkatát, vérmérsékletét, szokásait stb. továbbá azt, hogy az eltérő külső 

feltételekre, az ingerekre miként reagál. Ebben az idegrendszer mellett a belső elválasztású 

mirigyek által termelt különböző hormonok játszanak döntő szerepet. 

A gyakorlati állattenyésztésben a tenyésztő, céljai elérése érdekében a hormonok 

bizonyos körének hatását befolyásolhatja, manipulálhatja. 

Minden bizonnyal az ivari hormonok eredményezik a legnagyobb különbséget az 

azonos genotípusú állatok között, és ezek hatását az ember szinte ősidők óta igyekezett a 

gyakorlatban felhasználni. 

Az ivarjelleg azokat a tulajdonságokat jelenti, amelyek meghatározzák az állatok ivari 

hovatartozását. Beszélni szoktunk az ivarszervek különbségében megnyilvánuló elsődleges, 

és az egyéb tulajdonságokban mutatkozó, ún. másodlagos ivarjellegről. pl. szín, testsúly, 

csecsek száma stb. 

A két eltérő (hím, nő) ivar között, főleg az élénkebb anyagcseréjű állatfajok, fajták 

esetében, kifejezett különbségek vannak. Ezt a különbséget ivari kétalakúságnak 

(dimorfizmusnak) hívjuk. A magyar szürke, vagy a borzderes bika szőrzetének színe például 

sötétebb, mint a tehéné. Eltérések mutatkoznak a testalakulásban, az egyes szövetek 

finomságában stb. is. A hím ivarú állatok magzati fejlődése általában valamivel hosszabb 

ideig tart, további növekedésükre nagyobb intenzitás, később bekövetkező elzsírosodás 

jellemző, mint a nőivarú állatokéra. 

Egyes fajok hímjei (pl. a kecskebak) speciális szagot árasztanak. A kansertés húsán és 

zsírján például bomló vizeletre emlékeztető „kanszag” érződik. 

Baromfifajok esetében és a nem haszonállat madaraknál a hímek általában díszesebb 

tollruhával bírnak, mint a tojók. 

A kifejezett ivarjelleg tenyészállataink esetében kívánatos tulajdonság, mert csak az 

ezzel rendelkező állatoktól várhatunk el kellő ivari életet és termékenységi, szaporasági 

eredményeket. Ugyanakkor haszonállatainknál az ivartalanítás segítségével és alkalmazásával 

könnyebben elérhetünk bizonyos termelési, gazdasági célokat (pl. a herélt ló munkáltatása 

teljesen problémamentes, ellentétben a ménekkel). 

A nőivarú állatok ivartalanítása (miskárolás, ovariotomia) a gyakorlatban kevésbé 

elterjedt. A hímek ivartalanítását (herélés, kasztrálás) világszerte széles körben alkalmazzák. 

Különösen jellemző ez a ló- és sertésfajtában és pl. a tengeren túli országokban a 

szarvasmarha esetében, ahol általában nem növendék bikákat, hanem ivartalanított állatokat 

(tinó) hizlalnak. 
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Kifejezett különbségeket kapunk a hím és az ivartalanított állatok (herélt ló, tinó, 

ártány, kappan) között, ha az ivartalanítást az ivarérés előtt, fiatalabb korban végezzük el. Az 

ivartalanított állatok növekedésük során az alábbiakban térnek el a nem ivartalanítottaktól: 

csöves csontjaik hosszabbakká válnak; az ivarszervek és a másodlagos ivarjelleggel 

összefüggő tulajdonságok nem fejlődnek ki; vérmérsékletük nyugodt marad, a velük való 

bánás egyszerűbb lesz, növekedési erélyük kisebb lesz; több zsírt, faggyút, kevesebb húst 

termelnek; húsuk finomabb, omlósabb, zsírral jobban átszőtt, hímszagtól mentes lesz. 

Az ivarérés után ivartalanított állatok testaránya már kevésbé változik, de ivarszerveik 

elsorvadnak, hímszaguk megszűnik, anyagcseréjük renyhébb lesz, nyugodtabbá válnak. 

Bizonyos hormonok kimutatásával, vizsgálatával a szervezet különböző állapotaira 

következtethetünk. Például a vemhesség korai megállapításának módszerei általában a 

vérszérumból, vizeletből, tejből történő hormon-kimutatáson is alapulhatnak. 

Hormonkészítményeket tenyésztési, termelési céljaink érdekében is használhatunk. 

Legelterjedtebb ezek közül az ivarzások hormonkészítményekkel történő befolyásolása, az 

ivarzás szinkronizálás, de alkalmazhatunk hormonokat ivartalanításra, vagy ikerellések 

indukálására is. 

Az állattenyésztés gyakorlatában az ivari hormonok mellett növekedési hormonok 

(szomatotropinok) használata fordult elő elsősorban. Kísérleti eredmények bizonyítják, hogy 

ilyen hormonkészítmények adagolásával a hozamok (tejtermelés, súlygyarapodás) jelentősen 

növelhetők. Humán-egészségügyi szempontból azonban az állati termékekben visszamaradó 

hormonok károsak lehetnek, azért az ilyen készítmények alkalmazását számos országban, így 

hazánkban is tiltják. 

 

 

3.6. Honosulás, akklimatizáció 
 

Az állattenyésztésben gyakran előfordul, hogy a tenyész- és haszonállataink eredeti 

hazájukból a korábbitól eltérő idegen klimatikus, tartási, takarmányozási körülmények közé 

kerülnek. Ilyen esetekben igen fontos, hogy az új környezethez jól alkalmazkodjanak, mert 

ellenkező esetben nem várhatunk tőlük gazdaságos termelést. Az állatoknak azt a képességét, 

hogy a megszokottól eltérő, új környezeti viszonyokhoz alkalmazkodnak, honosulásnak vagy 

akklimatizációnak nevezzük. Akkor honosul jól az állat, ha eltérő körülmények közé kerülve is 

megtartja eredeti jellegét, gazdasági szempontból jelentős szaporodási és egyéb 

tulajdonságait. 

Az akklimatizáció sikere, vagy eredménytelensége leginkább az állatok ivari élete 

alapján ítélhető meg. Honosulási nehézségek esetén a hímek párzási kedve szünetel, az ondó 

minősége romlik, a nőivarú állatoknál ivarzási rendellenességek, vemhesülési zavarok lépnek 

fel. Az említetteken kívül légző- és emésztőszervi megbetegedések, étvágytalanság, 

termeléscsökkenés is jelentkezhet. 

Az akklimatizáció eredménye egyrészt függ az állatok alkalmazkodási képességétől, 

másrészt a környezeti feltételektől. 

Az állattal kapcsolatos tényezők közül legfontosabbak az életkor, a faj és fajta, de 

jelentős egyedi különbségek is tapasztalhatók. 

Fiatal állatok könnyebben alkalmazkodnak az új körülményekhez, mint az idősebbek. 

Az állatok importját, adás-vételét, szállítását és egyéb jelentősebb környezetváltozással együtt 

járó mozgatását célszerűbb emiatt a teljes kifejtettség elérése előtt lebonyolítani. Az eddigi 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a nőivarú állatok akkor honosulnak a legeredményesebben, 

ha már elérték a teljes kifejlettségük felét, a hímek pedig annak a 2/3-át. 
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Gazdasági állataink közül legkönnyebben a sertés honosul, majd a ló, legnehezebben 

pedig a kérődzők. A fajták közül azok akklimatizálódnak jobban, amelyek eredeti 

környezetükben is jelentős igénybevételnek voltak kitéve (arab ló, hegyi tarka marha stb.). 

A környezeti tényezőknek a honosulásra gyakorolt hatása is jelentős. Általában 

elmondható, hogy annál könnyebben honosul az állat, minél szélsőségesebb viszonyok 

jellemzőek eredeti hazájára. Ilyenkor ugyanis az előéletet jelentő környezet edzettebbé, 

ellenállóbbá teszi az állatot, mint egy kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes miliő. Ezek 

szerint pl. Nebraska (USA) erősen kontinentális klímájáról Közép-Európába hozott 

húsmarhák, juhok jobban akklimatizálódnak, mint a Nagy-Britannia kiegyenlített, óceáni 

éghajlatáról importáltak. 

A honosulás attól is függ, mekkora a régi és az új környezet közötti különbség. 

Nyilvánvaló, hogy minél kisebb a különbség, annál jobb a honosulás; minél nagyobb a 

környezet eltérése, annál nehezebb. A hegyvidékről alföldre telepített állatok könnyebben 

honosulnak, mint az alföldiek a hegyvidéken. Általában a hidegebb klímához az állatok 

jobban alkalmazkodnak, mint a meleghez. Legnehezebb az állatok számára a trópusok 

speciális körülményeihez történő alkalmazkodás. 

Előfordulhat, hogy az új környezetbe vitt állatok generációról-generációra kisebb 

méretűek, gyengébb termelésűek lesznek. E jelenséget korcsosulásnak vagy degenerációnak 

hívjuk. Ilyen esetekkel találkozhatunk, ha intenzíven termelő, igényes fajtákat tartósan 

gyengébb takarmányozási feltételek között igyekszünk továbbtenyészteni. 

 



4. Gazdasági állatok kezelésének, védelmének irányelvei  

(Bene Szabolcs) 
 

 

4.1. Állatvédelemi szempontok 
 

4.1.1. Állatvédelemhez kapcsolódó jogszabályok 

 

Az 1998. évi XXVIII. törvény elsősorban az állatok kíméletével, szenvedésük 

megelőzésének és csökkentésének, életük kioltásának körülményeivel, továbbá a veszélyes 

állatok tartásának és az állatkísérletek végzésének alapfeltételeivel kapcsolatban ad 

szabályzást. Az 1. § szerint a törvény célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, 

fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, 

valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. 

További szabályozás az alább felsorolt törvényekben és rendeletekben található: 1993. 

évi CXIV. trv. az állattenyésztésről; 1995. évi XCI. trv. az állategészségügyről; 25/1996 (IX.4.) 

FM rend. a takarmányozásról; 41/1997 (V.28.) FM rend. állategészségügyi szabályzat; 2/1999 

(II.5.) EüM rend. a szermaradványokról; 32/1999. (III. 31.) FVM rend.  és 20/2002 (III.14.) 

FVM rend. a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól; 1/2005/EK 

rend. alapján az élő állatszállításról. 

 

4.1.2. „Animal welfare” (állati jóllét) 

 

Az állatok jóllétét általános érvénnyel a következőképpen definiálták: „Olyan állapot, 

amelyben megvalósul az állat fizikai és pszichológiai harmóniája környezetével. A jóllét jele 

az egészség, és a teljesen normális viselkedés. Mindkettő eléréséhez az életfolyamatok 

zavartalan, fajra jellemző fejlődésére van szükség.” Az állat számára a jóllét a jó közérzet 

folytonosságát, állandóságát jelenti. 

A természetes aktivitásra minden állatnak szüksége van, attól a jó közérzete 

nagymértékben függ. A szűk élettérnek, a stresszterhes és ingerszegény környezetnek számos 

egészségügyi és etológiai következménye lehet (technológiai tűrés; Nagy, 1996). A termelési 

és technológiai változások olyan gyorsak, hogy a gazdasági állatok képtelenek megfelelően, 

vagy kellő gyorsasággal alkalmazkodni az új termelési körülményekhez (5. táblázat). 

 

5. táblázat: Az állat és környezete közötti konfliktusok és következményei 
 

 
Fokozatok Jellege Típusa 

Követ-

kezmények 
Példa 

1

. 

A viselkedés 

megváltozása 

Alkalmaz-

kodás 

Visszafordítható Csekély, 

többletenergia 

Hideg - meleg 

hatás 

2

. 

Egészségi 

állapot romlása 

Alkalmaz-

kodás 

Visszafordítható Termelés-

csökkenés 

Tartós hideg 

hatás 

3

. 

Pszichológiai 

változás 

Viselkedés-

károsodás 

Vissza-

fordíthatatlan 

Termelés-

csökkenés 

Zsúfolt tartás 

(farokrágás) 

4

. 

Egészségi 

állapot romlása 

Krónikus Vissza-

fordíthatatlan 

A termelés és 

minőségromlás 

Káros gázok 

(pneumónia) 

5

. 

Egészségi 

állapot romlása 

Akut 

(hírtelen) 

Vissza-

fordíthatatlan 

Selejtezés, 

pusztulás 

Rossz rácspadló 

(lábsérülés) 
Forrás: Wittmann (2000) 
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4.1.3. A káros (kóros) viselkedési formák 

 

Rossz szokásoknak azokat a viselkedési formákat nevezzük, amelyeket a háziállatok 

az emberi környezetben vesznek fel, és amelyek mind az állatra, mind az emberre, ill. a 

környezetre károsak lehetnek (Wittmann, 2000). 

A sertéstartásban előforduló leggyakoribb káros viselkedési formák, a kannibalizmus, 

az anális masszázs, ill. az üresrágás. Kannibalizmusról akkor beszélünk, ha az egyik állat a 

másik testét megsérti. Jellemző a farok, a fül, a péra és az izületek rágása, harapása. Az anális 

masszázs, az orral végzett végbélmasszázs szintén kórós viselkedés-mintázat. Ezt elsősorban 

nőivarú süldők folytatják társaikon. A sztereotip viselkedés kiváltó oka a korlátozott 

mozgásszabadság, az ingerszegény környezet (unalom), az erős frusztráltság, valamint a 

kulcsingerek hiánya lehet. Az üresrágás során a koca folyamatosan rág, mintha enne. A 

rácsrágás során a koca a környezetében található valamennyi tárgyat a szájába veszi és a 

nyelvével nyalogatja.  Sztereotip viselkedésforma lehet még a fej ingatása, forgatása is. 

A lótenyésztésben ismeretes rossz szokás a szitálás, a karórágás, a fejféltés, fejrázás, 

bólogatás, vagy csapkodás, az istállójárás, dobogás, vagy kaparás, a csökönyösség (öröklődő 

idegrendszeri probléma), a gyeplőfogás, a „farkaló” ló, az elragadás, elrohanás, a 

kötőfékszaggatás, az ijedősség, harapás, rúgás, vágás, ágaskodás, illetve az abrakkiszórás, 

vagy a habzsolás. 

Szarvasmarhák esetében, különösen a korán leválasztott, vödörből itatott borjaknál 

előfordulhat a társak testrészeinek rágcsálása, szopogatása, a saját test sztereotíp nyalogatása, 

rágása (sebek keletkezhetnek). A lekötés következtében fellépő unalom fiatal és felnőtt 

állatoknál karórágást, nyelvöltögetést válthat ki. 

 

4.1.4. Farok kurtítása, fogak lecsípése 

 

A farokkurtítás a kannibalizmus elkerülését, a szegletfogak lecsípése a kocák 

csecseinek a védelmét szolgáló intézkedés. Sem a farokkurtítás, sem a szegletfogak lecsípése 

nem lehet automatikus, rutinszerű tevékenység. Ezeket a műveleteket csak abban az esetben 

szabad elvégezni, ha egyértelművé válik és bizonyítékkal alátámasztható, hogy a kocák 

csecsbimbója sérül, vagy a malacok egymás fülét, farkát rágják, sértik. 

Tilos minden olyan nem állatgyógyászati vagy diagnosztikai illetve sertés azonosítását 

szolgáló eljárás, amely az állat csontozatában vagy testének valamely érzékeny részében kárt 

okoz, kivéve a herélés 7 napos korig olyan módszerrel, amely nem jár a szövetek 

szakadásával, a farokkurtítás, a foglecsípés (7 napos korig), a kanok szemfogai hosszának 

csökkentése, ill. a vértelen szülészeti segítségnyújtás (ezek érzéstelenítés nélkül). 

 

4.1.5. Sertések ivartalanítása, kasztrálás 

 

A kanszag az ivarérett sertések húsának főzésekor felszabaduló szag, amelyet az arra 

érzékenyebb emberek „büdösnek” találhatnak. A kanszag jelentősen leronthatja a sertéshús 

élvezeti értékét. A jellegzetes szagot két vegyület, az androsztenon (hím feromon; a herékben 

termelődik) és a szkatol (aminosav bomlástermék; a vastagbél baktériumai termelik) okozza. 

Ezek a kanok ivarérése során a zsírszövetben halmozódnak fel. A kanszag kialakulása a 

hímek ivarérettségének idejére tehető. A kanszag megszüntetésének legelterjedtebb módszere 

a malackori fizikai ivartalanítás (kasztrálás, herélés), melynek legkedvezőbb időpontja a 12.-

15. életnap között van (Horn, 1976, 2000). 

A kanmalacok herélése négyhetes életkor felett csak állatorvos vagy a nemzeti 

jogszabályok által feljogosított szakképzett személy által, érzéstelenítés mellett történhet. 
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4.2. Környezetvédelemi szempontok az állattenyésztésben 
 

4.2.1. Környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabályok 

 

A környezetszennyezés megakadályozására - elsősorban az állattartásból származó 

trágyára vonatkozóan - egyre szigorúbb hatósági jogszabályok lépnek életbe. A nemzeti és 

közösségi jogszabályok célja, hogy az állattartó telepeken keletkező trágya megfelelő, 

szakszerű és biztonságos tárolása meg legyen oldva. 

 

4.2.2. Környezeti szagártalmak  

 

A gazdasági állatok közül a sertések ürülékében sok bűzhatást eredményező anyag 

(merkaptánok, indol, szkatol, fenol, aminok sora stb.) megtalálható. A sertés vizeletének 

jellegzetes szagát a húgysav, az ammónium (NH4) és a kén-hidrogén (H2S) eredményezi. A 

bűzhatás kialakításában jelentős szerepet játszó anyagok elsősorban fehérjék, aminosavak és 

nukleinsavak lebomlásakor keletkeznek. A mélyalmos tartás során az istállóban felhalmozott 

trágya bomlásakor szén-dioxid (CO2) és metán (CH4) is képződik. 

Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és környékét időszakonként takarítani és 

mésztejes oldattal, vagy egyéb fertőtlenítő-szerrel fertőtleníteni kell. A szagártalom 

csökkentése érdekében a bűzös gázok áramlását a magasba kell terelni, fásítással, 

bokrosítással kell elősegíteni. A szaghatás tompítására fontos az izolációs távolság betartása 

az állattartó telep és a lakott terület között. 

 

4.2.3. Környezeti zajártalmak  

 

Az épület szigetelésének, fűtésének és szellőztetésének biztosítania kell, hogy a 

légáramlás-sebesség, a porszint, a hőmérséklet, a relatív páratartalom, a gázok koncentrációja 

olyan mértékű legyen, amely nem káros az állatokra. Az épületnek azon részében, ahol az 

állatokat tartják, kerülni kell a 85 dBA, vagy ennél nagyobb, folyamatos zajszintet. 

 

4.2.4. Trágyakezelés és hasznosítás 

 

Az állattartás során jelentős mennyiségű szerves trágya keletkezik (6. táblázat) 

(Kovács, 1984). Az állatok elhelyezése kapcsán több tartási, és ezzel együtt több 

trágyakezelési technológia ismeretes. Beszélhetünk almozásos technológiáról és alom nélküli 

(tömör- vagy rácspadozatos) tartásmódokról is. 

Az almozott tartás a gazdasági állatok legrégebben alkalmazott elhelyezési megoldása. 

Az állatokat az istállóban tömör padozaton tartják, melyet alomanyaggal (szalma, faforgács 

stb.; Schmidt, 2003) borítanak. Ezt a technológiát valamennyi gazdasági állatfaj (ló, 

szarvasmarha, baromfi stb.) esetén alkalmazhatjuk. 

 

6. táblázat: Naponta ürített szilárd és híg ürülék súlya különböző állatfajoknál 
 

Állatfaj Bélsár (kg) Vizelet (kg) 

Szarvasmarha 20 - 30 10 - 15 

Sertés 1,2 - 2,5 2,5 - 4,5 

Juh 1,5 - 2,5 0,6 - 1,0 

Ló 15 - 20 4 - 5 
Forrás: Nyiri (1993) 
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Az árutermelő sertéstelepeken szinte kizárólag alom nélküli állattartást alkalmaznak. 

A technológia következtében folyékony halmazállapotú hígtrágya termelődik, amely 

bélsárból, vizeletből, elcsurgó itatóvízből, öblítő és mosóvízből áll. 

 

4.2.5. Az állattenyésztés hulladékainak kezelése 

 

Az állati hullák és az állati eredetű hulladékok gyorsan bomló veszélyes anyagok, 

ezért ipari felhasználásukról, vagy környezetkímélő ártalmatlanításukról gondoskodni 

szükséges (Hegedűs és mtsai, 1998). Az állattartó telepek hullakamráiból az elszállítás csak a 

hulladékot feldolgozó üzem járművén történhet. 

Az állati eredetű hulladékokat különböző kategóriába sorolják. Ezek gyűjtése, 

kezelése, ártalmatlanítása eltérő típusú és működésű üzemekben valósulhat meg. 

Az 1774/2002/EK rendelet tartalmazza az állati hulladékok lehetséges ártalmatlanítás 

módjait. Ez lehet engedélyezett égetőműben történő elégetés, vagy engedélyezett 

feldolgozóüzemben történő ártalmatlanítás. 

 

 

4.3. Élelmiszerbiztonsági szempontok 
 

4.3.1. Az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó jogszabályok 

 

A Codex Alimentarius (élelmiszerkódex) egy olyan világméretű szabályozási rendszer, 

amelynek alapvető célja és feladata a fogyasztók egészségvédelmét és az élelmiszerek 

tisztességes nemzetközi kereskedelmét szolgáló szabványok, szennyezőanyag határértékek, 

útmutatók, irányelvek, valamint ajánlások kidolgozása és ezeknek az egész világra kiterjedő 

harmonizálása, egységesítése. Magyarországon a 2003. évi LXXXII. Törvény, a Magyar 

Élelmiszerkönyv tartalmazza a Codex Alimentarius irányelveit. 

 

4.3.2. Élelmiszer-biztonság, élelmiszer-minőség és élelmiszer-higiénia 

 

Az élelmiszer-biztonság (food safety) azt a feltételrendszert jelenti, melynek 

teljesülése esetén az élelmiszer nem ártalmas az egészségre, életminőségre és nem okoz kárt a 

fogyasztónak (Biacs, 2003). Más megfogalmazásban e fogalom a fogyasztó biztonságát 

jelenti, hogy az általa elfogyasztott élelmiszer mentes a kórokozó mikroorganizmusoktól és 

egyéb egészségkárosodást okozó biológiai ágensektől, valamint kémiai anyagoktól, illetve 

ezeket csak megengedett mennyiségben (jogszabályok - határértékek) tartalmazza. Az 

élelmiszer-biztonság, ezáltal a közegészségügyileg aggálytalan fogyaszthatóságot juttatja 

kifejezésre, ami az egészségvédelem egyik legalapvetőbb szempontja (Ábrahám, 2002). 

Az élelmiszer-minőség (food quality) az élelmiszerek azon tulajdonságainak 

összességét jelenti, amelyek alkalmassá teszik a vonatkozó előírásokban rögzített, valamint a 

fogyasztók által elvárt igények kielégítésére. Az élelmiszer-minőség azt jelenti, hogy az 

élelmiszer összetétele, beltartalma, érzékszervi jellemzői, eltarthatósága, csomagolása, 

jelölése megfelel az előírásoknak és az elvárt fogyasztói igényeknek. A fenti két fogalom 

együttesen az élelmiszerek elfogadhatóságát jelenti (7. táblázat). 

Az élelmiszer-higiénia (food hygiene) azon feltételek és rendszabályok összességét 

jelenti, amelyek - az élelmiszerlánc szakaszaiban, illetve a teljes vertikumában - az élelmiszer 

biztonságának és alkalmasságának biztosításához szükségesek (852/2004/EK élelmiszer-

higiéniai rend.). Ebből következően az élelmiszerek biztonsága döntően az élelmiszer-



 42 

higiéniai előírások és szabályok betartásával és betartatásával érhető el, azaz az élelmiszer-

higiénia az élelmiszer-biztonság megvalósításának alapvető követelménye, eszköze. 

 

7. táblázat: Az élelmiszer elfogadhatóságát meghatározó jellemzők 
 

Élelmiszer elfogadhatósága 

Élelmiszer-biztonság Élelmiszer-minőség 

Mikrobiológiai Kémiai Fizikai 
Táplálkozás-

élettani 
Élvezeti Alkalmassági 

baktériumok gyógyszerek üvegszilánkok fehérjék frissesség feldolgozottság 

vírusok peszticidek csontdarabok aminosavak íz eltarthatóság 

paraziták 
környezeti 

tényezők 

fém-

hulladékok 
szénhidrátok szín csomagolás 

gombák 
technológiai 

szennyezők 

radioaktív 

szennyezők 
zsírok illat jelölés 

prionok 
biológiai 

szennyezők 
egyéb 

makro- és 

mikroelemek 
állomány  

 
természetes 

anyagok 
 vitaminok   

Forrás: Laczay (2008) 

 

4.3.3. Élelmiszer-higiéniai szakigazgatás 

 

Mind a vizsgálati adatok előállításának, mind a gyártási folyamatok 

minőségbiztosításának részletes jogszabályokban rögzített kidolgozásával foglalkozik. Ennek 

során az alábbi eljárásokat határozták meg: GMP (Good Manufacturing Practice) - helyes 

termelési gyakorlat; GHP (Good Higiene Practice) - helyes higiéniai gyakorlat; HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Points) - veszélyelemzésen alapuló kritikus irányítási 

pontok rendszere; TQM (Total Quality Management) - teljes körű minőségszabályozás 

(Szűcs, 2002). 

HACCP rendszer olyan, tág értelemben vett jó gyártási, forgalmazási és jó higiéniai 

gyakorlatra alapozott élelmiszer-biztonsági kockázatkezelő rendszer, amely önmagában vagy 

a teljes körű minőségbiztosítási rendszer részeként is alkalmazható. Célja a megelőzés. A 

HACCP alkalmazása az Európai Unió országaiban 1995. december 14. óta kötelező. 

A teljes körű minőségmenedzsment (TQM) olyan vállalkozási módszer, amelynek 

középpontjában a minőség áll, a szervezet valamennyi tagjának részvételén alapul, és hosszú 

távú sikerekre törekszik a fogyasztó elégedettségének, valamint a vállalat összes tagja és a 

társadalom hasznának figyelembevételével (ISO 8402 szabvány). A TQM egy olyan vezetési 

módszer, filozófia, amelynek középpontjában a vevőközpontúság, a vezetőség és a 

munkatársak elkötelezettsége és a folyamatos javítás áll (Juhász, 2001; Csath, 2005). 

Az ISO (International Organization for Standardization) egy nemzetközi szövetség, 

ami több mint 100 nemzet szabványosítási tagszervezeteit foglalja magába és számos 

nemzetközi szabványt tart karban. 

 



5. A gazdasági álatok tenyésztésének fontosabb szempontjai és 

módszerei  

(Szabó Ferenc) 
 

 

A szűkebb értelemben vett állattenyésztés, az állatnemesítés az a céltudatos 

tevékenység, mellyel az ember az állatok teljesítményét generációról generációra, saját 

hasznára javítani igyekszik. A genetikai előrehaladás azáltal érhető el, hogy bizonyos, 

kedvezőbb teljesítményű állat(csoport)okat favorizálunk, azoktól ivadékokat állítunk 

tenyésztésbe, másokat pedig kizárunk a következő generáció nemzéséből. 

A nemesítő munka során alkalmazkodnunk kell azokhoz a genetikai 

törvényszerűségekhez, amelyek az egyes tulajdonságoknak a szülőkről az utódokra történő 

átvitelét meghatározzák. A kiválasztás alapját, egyben az állat használati és tenyészértékét 

meghatározó tulajdonságokat értékmérő tulajdonságoknak nevezzük. Az értékmérő 

tulajdonságokról történő adatgyűjtés, az állatok azonosítása a termelésellenőrzés, vagy a 

törzskönyvezéshez tartozik. Azt a tevékenységet, melynek során a várható örökítőértékre 

kívánunk választ kapni, tenyészértékbecslésnek nevezzük. A következő generáció szüleinek 

kiválasztása a tenyészkiválasztás vagy szelekció. A szülőpartnerek egymáshoz történő 

kijelölése, azaz szaporítási célból történő párba állítása a párosítás. A párosítások rendszerbe 

foglalása adja a tenyésztési eljárásokat, amelyeket többnyire azon az alapon csoportosítunk, 

hogy azonos, vagy különböző fajtába, típusba stb. tartozó szülőket párosítunk egymással. 

 

 

5.1. A nemesítés genetikai alapjai, a genetikai módszerek alkalmazása 
 

5.1.1. Mendeli (faktoriális) genetika 

 

Mendel, és később mások munkássága nyomán az ember a genetikának számos 

törvényszerűségét ismerte fel, és alkalmazza mind a növény-, mind az állatnemesítésben. 

A genetika az átöröklés tudománya. Átöröklésen a tulajdonságoknak az ivadékokra 

történő átvitelét értjük. Az állat tulajdonságainak összességét, a fenotípust, egyrészt a 

szülőktől öröklött képesség, a genotípus, másrészt a környezeti tényezők hatása, a paratípus 

együttesen alakítja ki. Fenotípus = genotípus + környezet. 

A fenotípus az állat érzékelhető, külső és belső tulajdonságainak összességét jelenti. E 

tekintetben az élőlények, így az adott fajba, vagy fajtába tartozó gazdasági állataink is nagy 

változatosságot mutatnak. 

A szülők tulajdonságaikat az ivadékaikra géneken keresztül viszik át. A gének a 

sejtmag sötétre festődő részein (kromoszómákon) elhelyezkedő, DNS-ből 

(dezoxiribonukleinsav) álló öröklődési egységek. Gazdasági állataink szaporodásakor, amikor 

a fél-fél kromoszómaszámú hím ivarsejt (spermium), és női ivarsejt (petesejt) egyesül, 

kialakul a teljes kromoszómaszámú zigóta génkészlete. Nyilvánvaló tehát, hogy az ivadék 

öröklött tulajdonságainak összessége (genotípusa) fele részben az egyik, fele részben a másik 

szülőtől származik. 

A genetikai kód kromoszómák megváltozása (pl. mutáció, gén manipuláció) az 

örökletes anyagban olyan változásokat idézhet elő, ami bizonyos tulajdonságoknak a 

szokásostól eltérő megjelenését eredményezheti. Ilyen véletlen hatások (spontán mutációk) 

számos esetben fordultak elő az állattenyésztés történetében. Napjainkban a fejlett 

biotechnológiai módszerek alkalmazásával olyan eljárások válnak gyakorlattá, amelyek az 
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örökletes anyag megváltoztatásával (kromoszóma-, génmanipuláció stb.) segíthetik az állatok 

ellenálló-képességének, teljesítményének javítását. 

Az állatok bizonyos (rendszerint a minőségi, vagy kvalitatív) tulajdonságait egy-egy 

gén határozza meg (monofaktoriális átöröklés), de előfordulhat, hogy egy-egy gén több 

tulajdonságot is kialakít. Ez utóbbi jelenség a pleitrópia. A gazdasági szempontból fontos, 

mennyiségi tulajdonságokat azonban rendszerint több gén alakítja ki (poliméria vagy 

polifaktoriális átöröklés). 

Az utóbbi jelenségben gyakorlati szempontból rendkívül fontos a gének egymást 

támogató effektusa. E kategóriába tartozik az ún. additív génhatás, ami azt jelenti, hogy a 

különböző gének hatása összegződik, és együttesen alakítják ki az ivadékok tulajdonságait. A 

tisztán additív módon öröklődő tulajdonságokban az ivadékok a szülők teljesítményének 

átlagát mutatják. Tenyésztési, nemesítési szempontból ugyanakkor fontos a gének 

kölcsönhatása, interakciója (dominancia, szuperdominancia, episztázis) is, ami a 

heterózishatást eredményezi. A heterózishatás azt jelenti, hogy az ivadékok bizonyos 

tulajdonságaikban felülmúlják a szülők teljesítményének átlagát, esetleg a jobbik szülő 

termelését is. 

 

5.1.2. Immuno-, cito- és molekuláris genetikai módszerek alkalmazása 

 

A korszerű állattenyésztés ma már egyre inkább vizsgálja az állatokon megállapítható 

molekula-, sejt-, szövetszintű információkat, és alkalmazza azokat a nemesítés során. 

Az immunogenetika az öröklődő antigén természetű anyagok vizsgálatával 

foglalkozik. Elsősorban az állatok vércsoport rendszerét, vércsoport faktorait határozza meg, 

és hasznosítja a származás ellenőrzésben, az ikerkutatásban, és keresi azok kapcsolatát a 

termelési tulajdonságokkal. 

A citogenetika a sejtszinten megfigyelhető jelenségekkel foglalkozik. Elsősorban a 

kromoszóma elváltozások hatását, különböző rendellenességekkel való kapcsolatát vizsgálja, 

és igyekszik kiszűrni a „terhelt” egyedeket a tenyésztésből. 

A molekuláris genetika elsősorban az állatok közötti DNS szintű különbségeket 

elemzi, és hasznosítja azokat a származás vizsgálata, a rokoni kapcsolatok feltárása során, 

marker gének keresése, illetve a genomikai tenyészérték becslése során. 

 

5.1.3. Populációgenetikai módszerek alkalmazása 

 

A gyakorlati állattenyésztő általában nem egy-egy állattal (egyeddel) foglalkozik, 

hanem a számára kedvező tulajdonságok alapján nagyobb létszámú állatcsoportból 

(populációból) választja ki a következő generáció szüleit. A klasszikus állattenyésztés tehát a 

populációgenetika törvényszerűségeit igyekszik alkalmazni. Populációgenetika a genetikának 

az az ága, amely nagyobb állományokban vizsgálja a gének gyakoriságát, megoszlását. A 

populációgenetika ugyanakkor általában nem a minőségi (pl. szín), hanem a mennyiségi (tej-, 

hústermelés stb.) tulajdonságokat vizsgálja, vagyis a kvantitatív tulajdonságok genetikája. 

A többé-kevésbé elhatárolt állatcsoportok (populációk) tulajdonságai bizonyos 

változatosságot (variabilitást, varianciát) mutatnak, azaz minden populációban megtalálhatók 

átlag alatti, átlagos, és átlag feletti egyedek (normál eloszlás). A varianciát egyrészt genetikai, 

másrészt környezeti tényezők határozzák meg. 

A populáció mérhető, érzékelhető változatossága a fenotípusos variancia, ami a 

genetikai és a környezeti hatásokra megnyilvánuló varianciából adódik. A genetikai, és a 

fenotípusos variancia hányadosát öröklődhetőségnek, v. örökölhetőségnek (h2, hereditabilitás 

v. heritabilitás) nevezzük. Képletben kifejezve a szűkebb értelem vett örökölhetőség az alábbi: 
h2 = genetikai variancia / fenoptípusos variancia. 
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Az örökölhetőség 0 és 1 közé eső érték. Szokás azonban ennek a százszorosát is, azaz 

a százalékos kifejezését is használni, ami annyit jelent, hogy a tulajdonság megjelenésében 

(manifesztálódásában) a környezet és a genotípus milyen százalékos arányban játszik 

szerepet. 

Az örökölhetőség tehát azt fejezi ki, hogy a tulajdonság változatosságának mekkora 

hányada tulajdonítható az örökletességnek, azaz a genetikai hatásoknak. Minél nagyobb ez az 

érték, az adott tulajdonság annál jobban, megbízhatóbban öröklődik, vagyis a környezeti 

hatások annál kevésbé befolyásolják annak fenotípusos megjelenését. A kisebb h2 értékű 

tulajdonságok ugyanakkor kevésbé jól öröklődnek, azaz ezek kialakulásáért, ivadékokban 

történő megjelenéséért nagyobbrészt a környezeti tényezők a felelősek. 

A gyakorlati állattenyésztő számára rendkívül fontos, hogy a javítandó tulajdonságok 

örökölhetőségi értékeit saját állományában ismerje, mert ennek birtokában választhatja meg a 

teljesítményvizsgálati és tenyészértékbecslési módszereket, a szelekció típusát, a tenyésztési 

eljárásokat, és becsülheti a lehetséges genetikai előrehaladást, valamint a keresztezések 

várható eredményét. 

Néhány tulajdonság örökölhetősége (h
2
 értéke) a következő: termékenység, szaporaság 

0,0 - 0,1; tojástermelés 0,1 - 0,2; a tej mennyisége 0,2 - 0,3; a tej zsír- és fehérje tartalma 0,5 - 

0,6; takarmányhasznosítás 0,3 - 0,5; növekedési erély 0,3 - 0,5; vágóérték 0,4 - 0,6. 

Az örökölhetőség mellett fontos az ismétlődhetőség is, ami annak a fokmérője, hogy 

gazdasági állataink bizonyos termelésüket (tejtermelés, alomszám, nyírósúly stb.) milyen 

valószínűséggel ismételik meg, 

Bizonyos tulajdonságok (pl. a tej fehérje és zsírtartalma) egymással összefügghetnek 

(korreláció). Az összefüggéseket korrelációs együtthatókkal fejezzük ki. A kapcsolatok oka is 

lehet genetikai, vagy környezeti hatásokra visszavezethető. Megjelenhetnek, vagy éppen nem 

észlelhetők fenotípusosan. Mindezek alapján megkülönböztetünk fenotípusos, genetikai és 

környezeti korrelációkat. 

Az értékmérő tulajdonságok között lehetnek pozitív (azonos irányba változó), negatív 

(ellentétes irányba változó), szorosabb és lazább összefüggések. Ezek ismerete azért fontos 

számunkra, mert ha egy-egy tulajdonság javítására törekszünk, számolnunk kell azzal, hogy e 

szelekció más tulajdonságokban is kedvező, vagy éppen kedvezőtlen változást 

eredményezhet. 

A genetikai (Galton féle) regresszió azt jelenti, hogy az ivadékok teljesítménye a 

populáció átlaga felé tendál. Vagyis, ha egy állományból a legjobb szülőket párosítjuk, az 

ivadékok teljesítménye rendszerint nem éri el az övékét. Igaz ez fordítva is, a gyengébb 

szülők átlagát ivadékaik általában felülmúlják. Az elmondottakból következik, hogy a 

tenyészkiválasztás eredménye, a genetikai előrehaladás - különösen, ha több tulajdonság 

javítására törekszünk - meglehetősen lassú folyamat. 

 

 

5.2. Értékmérő tulajdonságok 
 

Az értékmérő tulajdonságok gazdasági állatainknak olyan, többé-kevésbé öröklődő 

tulajdonságai, amelyek értéküket, termelésüket, illetve annak gazdaságosságát közvetlenül, 

vagy közvetve befolyásolják. Az értékmérők lehetnek külső, belső, közvetlen (direkt) 

termelési, vagy a termelést közvetve befolyásoló (indirekt) tulajdonságok. 

A teljesítményvizsgálat során az értékmérő tulajdonságokat igyekszünk megmérni, 

megbecsülni, és ezek alapján végezzük el a számunkra kedvező egyedek kiválogatását, azaz a 

tenyészkiválasztást. Bizonyos tulajdonságokat (pl. a tej mennyisége) viszonylag könnyen 

mérhetünk és számszerűsíthetünk. Mások esetében (pl. a szervezeti szilárdság, ellenálló-

képesség) ez nehezebb feladat, és csak közvetve, egyéb tulajdonságból (pl. az élettartam) 
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következtethetünk a szóban forgó tulajdonságra. Egyes értékmérők egymással szoros 

kapcsolatban állnak (pl. a tej zsír-, illetve fehérjetartalma), így az egyik értékmérő 

nagyságrendjéből esetleg a másikra is megbízhatóan következtethetünk. 

A gazdaságos állati-termék előállítás érdekében általában azt tartjuk jónak, ha az egész 

állomány termelési színvonala kedvező. Az értékmérőket ezért az egész állományra 

vonatkoztatva, azaz populációszinten határozzuk meg. A fontosabb értékmérők az alábbiak: 

 

5.2.1. Tejtermelő-képesség 

 

A tejtermelő-képesség elsősorban az ember számára tejet termelő állatok (tehenek) 

esetében fontos tulajdonság. Értékelni szoktuk azonban (közvetett módon) olyan fajoknál is, 

amelyek tejét az ember ugyan nem fogyasztja, de annak mennyisége az ivadékok növekedését 

(pl. anyakocák esetén a malacok növekedését) jelentősen befolyásolja. 

A tejtermelő-képességen belül fontos a tej mennyisége, melyet általában az egy 

laktáció során (elléstől az elapasztásig), vagy egy év alatt termelt tej mennyiségével szoktuk 

kifejezni. Hazánkban a tehenenkénti éves tejtermelés 7000 kg körül alakul, ami nemzetközi 

összehasonlításban is kedvező eredmény. A legjobb tehenészetek tejtermelése meghaladja a 

10000 kg hozamot. A tejtermelés biológiai felső határa azonban ennél jóval nagyobb. 

Feljegyzett rekorder tehenek éves tejtermelése felülmúlta a 32000 kg-ot. 

A tejmennyiség mellett fontos a tej összetétele. E tekintetben korábban a tej 

zsírtartalmát próbáltuk emelni, az utóbbi időben pedig a tej fehérje-tartalmát igyekszünk 

tenyésztői munkával növelni.  

 

5.2.2. Hústermelő-képesség 

 

A hústermelés a legtöbb háziállat faj esetében jelentős értékmérő, ami számos 

résztulajdonságból tevődik össze. 

Fontos a növekedés intenzitása, amit legegyszerűbben az egyedek napi 

súlygyarapodásával fejezünk ki. A nagyobb állatok értelemszerűen nagyobb, a kisebbek pedig 

csekélyebb gyarapodásra képesek. A hízómarhák fajtától, típustól függően napi 1200 - 1400 g 

gyarapodást is elérhetnek, ugyanakkor a hízósertések gyarapodása napi 600 - 700 g, a 

hízóbárányoké pedig 250 - 300 g körüli. A brojler csirke például 6 hetes korára éri el a 2,5 kg 

vágási súlyt. Fontos továbbá a hústermelés tartama is, ami az intenzitással együtt a 

hústermelés kapacitását adja. 

A hústermelő-képességet a növekedési erély mellett a vágóérték is jelentősen 

befolyásolja, ami az állat izmoltságától, húsformáitól, testének hús-, csont- és 

faggyútartalmától stb. függ. Fontos továbbá a húsminőség, amely számos résztulajdonságból 

tevődik össze. 

 

5.2.3. Tojástermelő-képesség 

 

A baromfiféléknek, elsősorban a tojótyúknak, de egyéb fajoknak (kacsa, liba) is fontos 

értékmérője a tojástermelés. E tekintetben a tojások száma, azok súlya, minősége, színe stb., 

és a termelés egyenletessége a legfontosabb szempontok. A tojóhibrid tyúkok tojáshozama 

meghaladja az évi 300 darabot. 

 

5.2.4. Gyapjútermelő-képesség 

 

Elsősorban a juhoknak, de egyéb állatfajoknak (angóranyúl, kecske) is fontos 

értékmérő tulajdonsága lehet. A gyapjútermelő-képességet általában az egy év alatt termelt 
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gyapjú mennyiségével szoktuk kifejezni. A merinó anyajuhok éves gyapjútermelése 4 kg 

körüli. A mennyiségen túlmenően fontos minőségi jellemző a gyapjúszál hossza, átmérője, 

színe és erőssége is. 

 

5.2.5. Takarmányértékesítő-képesség 

 

Az állati-termék előállítás gazdaságossága szempontjából fontos, a 

takarmányértékesítés, hogy egységnyi állati terméket mennyi takarmányból sikerül előállítani, 

vagyis az állat milyen hatásfokkal hasznosítja a takarmányok energiáját, fehérjéjét. Fiatal 

állatok általában jobb, idősebbek pedig rosszabb takarmány-hasznosításúak. Valamennyi 

állati termék előállítása közül a tejtermelés esetében a legjobb a takarmány-transzformáció. 

Mivel az állattenyésztés összes költségének 65 - 75%-át a takarmányköltség teszi ki, 

ennek a fontos értékmérő tulajdonságnak a javítása döntő jelentőségű. 

 

5.2.6. Termékenység - szaporaság 

 

Termékeny a nőivarú állat, ha rendszeresen fogamzik, és ivadékokat hoz a világra. A 

hím ivarú termékeny, ha életképes spermát termel, és termékenyítésre képes. A szaporaság az 

élve született ivadékok számát jelenti. Amíg a többet ellő állatok esetében az egy anyától 

egyszerre született ivadékok száma (pl. sertés esetében az alomszám 8 - 11 született malac) jól 

kifejezheti a szaporaságot, addig az egyet ellő fajoknál (szarvasmarha, ló) ezt az értékmérőt 

csak nagyobb létszámú állományra, vagy hosszabb időszakra használhatjuk. 

 

5.2.7. Egyéb értékmérők 

 

A fentieken kívül gazdasági állataink használati értékét, termelését, illetve annak 

gazdaságosságát számos egyéb értékmérő tulajdonság is befolyásolja. Ilyen például az állat 

külső testalakulása, egészségi állapota, ellenálló-képessége, szervezeti szilárdsága, 

természete, kezelhetősége stb. Ezek részletesebben az egyes állatfajokkal kapcsolatos 

ismeretek között találhatók. 

 

 

5.3. Termelés-ellenőrzés 
 

A termelésellenőrzés (törzskönyvezés) feltétele az állatok egyedi megjelölése. A 

bevezetőben hivatkozott, állattenyésztésről szóló törvény kimondja, hogy "a külön 

jogszabályban meghatározott állatok ivadékát, függetlenül hasznosítási irányuktól, a 

megszületést követően, meghatározott időn belül, országosan egységes módon és tartósan 

egyedileg, vagy mint csoport részeként meg kell jelölni, valamint nyilvántartásba venni". 

Tenyésztési és állat-egészségügyi szempontból egyaránt alapvető követelmény az 

állatok egyedi megjelölése, ami az azonosításukat szolgálja. Ez lehet ideiglenes és tartós, 

történhet tetoválással, bőrbe, szarvba való besütéssel, fagyasztással. Alkalmazzuk az állatok 

egyes szerveinek csonkítását is, így például sertésnél a fülcsipkézést, vagy a baromfiak 

bizonyos ujjperceinek levágását, viziszárnyasok úszóhártyájának bemetszését stb. 

Használhatunk idegen tárgyakat is az azonosításra. Ennek legegyszerűbb módja, amikor az 

újszülött állat nyakába táblát helyezünk. Leggyakoribb az állatok füljelzővel (krotáliával) való 

ellátása. Baromfiféléknél szokásos megjelölés a szárnyjelzők használata, de lehetséges gyűrű 

elhelyezése is a lábakon. Újabban az elektronika fejlődésével egyre inkább terjednek a 

mikroprocesszorok. Ezeket elhelyezhetjük az állat nyakörvében, vagy műtéttel a bőre alá 

ültethetjük. Kérődzők esetében alkalmazhatunk ún. nyelető mágnest, amely a bendőből nem 
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távozik el, és a rajta tárolt kód alapján az állat érzékelővel adott távolságról azonosítható. Az 

ilyen megoldások már nemcsak a megjelölést szolgálják, hanem bizonyos elektromos 

utasítások továbbítását (automatikus abrakadagoló vezérlése, válogató kapuk nyitása stb.) is 

lehetővé teszik. 

A megjelöléssel kapcsolatban alapvető fontosságú követelmény, hogy jól látható, 

könnyen leolvasható, és tartós legyen. Annak ellenére, hogy ma már korszerű megoldások 

állnak rendelkezésre (amelyek igen csak költségesek), a gyakorlatban az állatok egyedi 

azonosítása, különösen nagycsoportos tartásban, az elvesztett, megsérült, olvashatatlan 

füljelző, vagy a rágott, sérült fül stb. következtében gyakran nehézkessé válik. 

A termelésellenőrzés alatt lévő állatokat hivatalosan nyilvántartásba vesszük, 

származásukra, születésükre vonatkozó adatokat törzskönyvekben rögzítjük. 

Megkülönböztetünk nyitott és zárt, továbbá házi célra készített, valamint hivatalos 

törzskönyveket. 

Az ellenőrzés során adatokat gyűjtünk az állatok értékmérő tulajdonságairól, 

tenyésztési és termelési eredményeiről. Az adatgyűjtést végezhetjük termelőüzemi 

körülmények között, de bizonyos állatfajok esetében, adott tulajdonságok értékelése 

érdekében létrehozott teljesítményvizsgáló állomásokon (pl. sertés hízékonyság-vizsgálat) is. 

Az ellenőrzött állatok tenyésztési és termelési adatait is a törzskönyvekben, továbbá egyéb 

módon is (pl. elektronikusan, mágneslemezen, szalagon stb.) rögzítjük. 

A termelésellenőrzés végső fázisa a tenyésztési és termelési eredményekről 

összegyűjtött adatok feldolgozása, értékelése. Az adott szempontok szerint csoportosított, 

feldolgozott és értékelt törzskönyvi adatok alapján végezzük el a tenyészértékbecslést, az 

állatok tenyészkiválasztását, és a tenyésztésből történő kizárását (selejtezés) is. 

 

 

5.4. Tenyészértékbecslés 
 

A tenyészértékbecslés a tenyészállatok, vagy tenyészállatjelöltek várható 

örökítőértékének (tenyészértékének) a megítélése. Erre azért van szükség, hogy a következő 

generációk teljesítményét (amit el szeretnénk, illetve el lehet érni) idejében, és nagy 

valószínűséggel meg tudjuk tervezni. Beszélni szoktunk általános tenyészértékről, amely 

átörökítő érték az adott populáció véletlenszerű párosítása során jelentkezik. Ezzel szemben a 

különleges tenyészérték speciális esetekben, bizonyos szempontok szerint kiválogatott szülők 

párosítása során nyilvánul meg. 

A tenyészértékbecslés történhet egyediség (fenotípus), származás, ill. oldalági 

rokonok minősége, és az ivadékok teljesítménye alapján. 

Az egyediség (fenotípus) alapján történő tenyészértékbecslés során magáról az 

állatról, annak saját teljesítményadataiból igyekszünk az örökítőértéket megállapítani. Csak a 

jól öröklődő tulajdonságok (pl. izmoltság, húsformák) esetében következtethetünk 

megbízhatóan arra, hogy az ivadékai milyen valószínűséggel öröklik a szülők jellemzőit. 

Vannak ugyanakkor olyan sajátosságok, amelyek magán az egyeden nem bírálhatók el. 

Például a tenyészbikák a tejtermelést örökítik, de ők maguk tejet nem termelnek. Ezért a 

tejtermelést örökítő értékükre anyjuk, vagy leányaik termelése alapján következtethetünk. 

A származás és oldalági rokonok minősége alapján elsősorban a szülők, a nagyszülők 

és a testvérek teljesítményéből következtethetünk megbízhatóan a várható örökítőértékre. 

Minél távolabbi rokonok eredményét vesszük figyelembe, annál kisebb a valószínűsége 

annak, hogy az örökítőértéket pontosan meg tudjuk becsülni. 

Az ivadékvizsgálat a legpontosabb tenyészértékbecslési módszer, de rendszerint a 

legköltségesebb, egyben legidőigényesebb is. A gyakorlatban azonban mégis alkalmaznunk 

kell, mivel a gyengén öröklődő tulajdonságok esetében más módon nem tudunk az 
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örökítőértékre megbízhatóan következtetni. Azt tartjuk, hogy amíg az egyediség látszólag, az 

oldalági rokonok minősége valószínűleg, addig az ivadékvizsgálat ténylegesen megmutatja az 

örökítőértéket. 

Az ivadékvizsgálatok során a szülő és ivadék teljesítményének összehasonlítása 

alapján (pl. leány-anya páros módszer), vagy a különböző apáktól származó egykorú 

istállótársak összehasonlítása (CC-teszt, Contemporary Comparison) alapján következtetünk 

az örökítőértékre. 

Az újabb, modern, összetett ivadékvizsgálati módszerek felhasználják a származás, az 

oldalági rokonok, és valamennyi ivadék adatát. Variancia-modellek alkalmazásával, 

különböző egyenletrendszerek megoldásával folyamatos értékelést, és megbízható előrejelzést 

tesznek lehetővé. Ilyen például a ma már világszerte használt BLUP módszer (Best Linear 

Unbiased Prediction, azaz a legjobb lineáris hibamentesített előrejelzés), annak korábbi, az 

apa modellen (sire model), vagy az újabb állat modellen (animal model) alapuló eljárása. 

Összetett módszernek tekinthető az ún. szelekciós indexek használata is. 

 

 

5.5. A tenyészkiválasztás (szelekció) 
 

A szelekció vagy tenyészkiválasztás során bizonyos állatokat (a jobb 

tenyészértékűeket) a következő generáció szüleiül választunk ki, más egyedeket (gyengébb 

tenyészértékűeket) pedig kizárunk az ivadékok nemzésének lehetőségéből. Ily módon 

igyekszünk a populációra változást előidéző nyomást gyakorolni. 

A szelekció lehet természetes, amikor emberi beavatkozás nélkül maga a természet 

válogatja ki azokat az állatokat, amelyek az adott körülményekhez jobban alkalmazkodnak. 

Ezzel szemben a mesterséges szelekció, azaz a tenyészkiválasztás már céltudatos emberi 

tevékenység. Ennek során mindig a legjobb örökítőértékű egyedeket igyekszünk 

továbbtenyésztési célra kiválogatni („Párosítsd a legjobbat a legjobbal!” - elv) annak 

érdekében, hogy állatállományunk teljesítményét generációról generációra javíthassuk. 

A tenyésztésre kiválasztott szülők átlaga, és az adott populáció átlaga közötti 

különbség a szelekciós differenciál (SD). A szelekciós előrehaladás (SE, vagy genetikai 

előrehaladás GE) pedig azt jelenti, hogy a populáció milyen mértékben változik generációról 

generációra. A korábban már említett genetikai regresszió következtében a szelekciós haladás 

mindig kisebb lesz, mint a szelekciós differenciál. 

A szűkebb értelemben vett szelekciós előrehaladás az adott tulajdonság h2 értékétől, és 

a szelekciós differenciáltól függ. SE = h2 x SD 

Az évente elérhető genetikai előrehaladást a fentieken kívül a generáció intervallum 

(GI) is befolyásolja. Generáció intervallum a szülők átlagos életkora unokáik 

megszületésekor. A szarvasmarha generáció intervalluma 4-6 év, a sertésé pedig átlagosan 2 

év. Éves genetikai előrehaladás = örökölhetőség (h
2
) x szelekciós differenciál (SD) / 

generáció intervallum (GI). 

Ezt jól illusztrálja az alábbi példa. Egy tehénállomány (populáció) átlagos 

teljesítménye 4000 l tej. A tenyésztésre kijelölt állatok átlagteljesítménye 6000 l tej. A 

tejtermelés örökölhetősége (h
2
) 0,2. A generáció intervallum pedig 5 év. 

Megoldás: SD = 6000 - 4000 = 2000 l tej. SE = 2000 x 0,2 = 400 l tej. Éves genetikai 

előrehaladás = 400 / 5 = 80 l tej  

 

5.5.1. Egyirányú szelekció 

 

A szelekció módszere lehet egyirányú, vagy többirányú. Az egyirányú azt jelenti, hogy 

egyszerre egy tulajdonság javítására törekszünk. Természetesen ilyen esetben sem csak az 
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adott tulajdonság változik meg, hanem vele együtt azonos irányba változnak a pozitív 

korrelációban (kapcsolatban) lévő, és ellentétes irányba a negatív korrelációban álló 

tulajdonságok. 

 

5.5.2. Többirányú szelekció 

 

A többirányú szelekció során több értékmérő alapján válogatjuk ki a tenyészállatokat, 

vagyis generációról generációra több tulajdonság javítására törekszünk. Ez az eljárás lehet 

tandem, szimultán, független szelekciós határok és szelekciós indexek alapján történő tenyész-

kiválasztás. 

A tandem szelekció azt jelenti, hogy egyszerre egy tulajdonságra szelektálunk, és ha 

ebben bizonyos szintet elérünk, akkor áttérünk a következőre, majd így haladva 

(lépcsőzetesen) végezzük el a célul tűzött tulajdonságok javítását. 

A szimultán szelekció során egyidejűleg több tulajdonságot veszünk figyelembe. A 

független szelekciós határok alkalmazása esetén a tenyészkiválasztást egyetlen fontos 

tulajdonság alapján végezzük el, de a többi tulajdonságra bizonyos minimum szintet 

határozunk meg, aminek elérése a kiválasztásnál szintén követelmény. 

A szelekciós index több tulajdonságot összevontan tartalmaz, és egyetlen számmal 

fejezi ki. A tenyészkiválasztást az index alapján végezzük, amelyben a súlyozástól függően 

eltérő mértékben valamennyi tulajdonság figyelembevételre kerül. Ez a módszer 

tulajdonképpen függő szelekciós határok módszereként fogható fel. 

Az említett szelekciós módszereken belül természetesen állatfajtól, fajtától, 

hasznosítási iránytól, az elérendő céltól függően jelentős különbségek lehetnek. 

 

5.5.3. Reciprok-rekurrens szelekció 

 

Az előbbiekben ismertetett szelekciós módszerekkel általában az additív génhatások 

kihasználására törekszünk. Végezhetünk szelekciót ugyanakkor a kedvezőbb génkombinációk 

hasznosítása érdekében is. Ilyen szelekciós módszer a rokontenyésztett vonalak párosítása 

során alkalmazott rekurrens szelekció, és a reciprok rekurrens szelekció. 

A rokon- vagy beltenyésztett vonalak párosításával (hibridizáció) a klasszikus 

értelemben vett heterózishatás fajtán belüli hasznosítására törekszünk. A rekurrens szelekció 

azt jelenti, hogy a különböző vonalakat egymással kombináljuk, és a legjobb kombinációkat 

adó vonalak párosításával javítjuk az állományt generációról generációra. Ilyenkor bizonyos 

vonalakból hím, más vonalakból pedig nőivarú tenyészállatokat válogatunk ki. A reciprok 

rekurrens szelekció az előbbitől abban különbözik, hogy a vonalakat reciprok módon is 

teszteljük (anyai és apai partner vonalak felcserélése), és a párosításokat az így kapott legjobb 

kombinációk alapján végezzük el. A tojóhibridek előállításának nélkülözhetetlen módszere. 

 

 

5.6. Tenyésztési eljárások 
 

Tenyésztési eljáráson a párosítások rendszerbe foglalását értjük. Gazdasági állataink 

nemesítésében alkalmazott tenyésztési eljárásokat többféleképpen csoportosíthatjuk. Aszerint, 

hogy a populáció milyen irányba változik, beszélhetünk: 

 1. homozigozitást eredményező, és 

 2. heterozigozitást eredményező tenyésztési eljárásokról. 
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Attól függően, hogy a különböző ivarú szülőpartner tenyészállatokat azonos, vagy 

különböző fajtába tartozó populációkból választhatjuk ki, és párosíthatjuk egymással, a 

tenyésztési eljárás lehet: 

 1. fajtatiszta tenyésztés és 

 2. keresztezés. 

 

Fajtatiszta tenyésztésről (purebreeding) akkor beszélünk, ha mindkét szülőpartner 

azonos fajtába tartozik. Ezzel szemben a keresztezés (crossbreeding) azt jelenti, hogy 

különböző fajtába tartozó szülőket párosítunk egymással. Az előbbi a populáció 

homozigozitását (inbreeding), az utóbbi pedig annak a heterozigozitását (outbreeding, 

outcrossing) fokozza. 

 

5.6.1. Fajtatiszta tenyésztés 

 

A fajtatiszta tenyésztési eljárás alkalmazása során megőrizzük a fajtajelleget, a 

homozigozitás foka növekszik, az állomány egyöntetűbbé válik, és rendszerint (főleg 

gyengébben öröklődő tulajdonságok esetében) lassú a genetikai előrehaladás. 

Ha a fajta fontosabb értékmérőit változatlanul kívánjuk hagyni, akkor fajtafenntartást 

végzünk. Amikor viszont a fajta bizonyos tulajdonságainak szelekcióval történő 

megváltoztatására, javítására törekszünk, akkor szelekciós nemesítést folytatunk. 

A kombinációs tenyésztés során a fajtán belüli, viszonylag homogén részpopulációk 

kombinálásával hozzuk létre a végtermék állományt. E módszerek (melyeket elsősorban a 

sertés- és a baromfitenyésztésben használunk) magukban foglalják a szelekciót is. 

A rokontenyésztés során ugyanakkor egymással rokonságban álló szülőket párosítunk 

egymással. A szoros rokontenyésztés beltenyésztettséget eredményez, mivel igen közeli 

rokonokat (testvér, apa-leány stb.) párosítunk. Bizonyos tulajdonságoknak (amelyek a rokoni 

körben fordulnak elő nagyobb gyakorisággal) a populációban történő rögzítését ugyanis e 

módszerrel tudjuk elérni. A rokontenyésztés során azonban rendszerint leromlás, a szaporulati 

és termelési eredmények csökkenése jelentkezik. Mégis számos esetben használjuk, mert a 

genetikai terheltséget (pl. recesszív letális faktorokat, amelyek tünetei heterozigóta formában 

nem jelentkeznek) csak ily módon lehet felderíteni. 

A vonal (vérvonal) tenyésztés azt jelenti, hogy bizonyos cél elérése érdekében az adott 

állományt meghatározott (vonalalapító) apaállattal hozzuk minél közelebbi rokonságba 

anélkül, hogy a populáció más apaállatokkal is közelebbi rokonságba kerülne. Egy-egy 

értékes (pl. importból származó) tenyészállat javító hatását eképpen igyekszünk az egész 

populációra kiterjeszteni. 

A családtenyésztés hasonló a vonaltenyésztéshez, csak ebben az esetben nem 

hímivarú, hanem nőivarú állatokkal alakítunk ki minél közelebbi rokonságot (családot). 

A vérfrissítés azt jelenti, hogy azonos fajtába tartozó, de idegen környezetből 

származó, genetikailag is távolabbi apaállatot használunk termékenyítésre. Kisebb létszámú 

populációban általában annak érdekében használjuk ezt az eljárást, hogy elkerüljük a 

rokonsági kapcsolatban álló egyedek párosítását. 

 

5.6.2. Keresztezés 

 

A keresztezés során különböző fajták teljesítménye kombinálható, és rendszerint 

(főleg a gyengébben öröklődő tulajdonságokban) heterózis hatás is jelentkezik, ami a 

teljesítményt emeli. Megkülönböztetünk tenyész- és hasznonállat előállító keresztezéseket. A 

keresztezéshez soroljuk a fajhibrid előállítást is, melynek során az egymással keresztezhető 

fajokból származó szülők párosításával hozzuk létre az ivadékot. Ilyen eljárás például az 
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öszvér létrehozását szolgáló ló és szamár keresztezés, vagy a májtermelés érdekében a 

pézsmaréce és a házikacsa keresztezése. A keresztezési eljárások összetettebb, szervezettebb 

módja a hibridizáció, amely során különböző fajtákból, vagy fajtákon belüli vonalakból 

állítjuk elő a végtermék állatokat.  

 

Tenyészállat előállító keresztezések 

 

Nemesítő v. cseppvér (fajtajavító) keresztezésről akkor beszélünk, ha egy alkalommal 

idegen fajtába tartozó állatot használunk párosításra. Bizonyos tulajdonságot így tudunk a 

populációba más fajtából bevinni anélkül, hogy a fajtajelleget lényegesen megváltoztatnánk. 

(Egyesek ezért e módszert a fajtatiszta tenyésztéshez sorolják.) 

Fajtaátalakító keresztezés során az egyik fajta egyedeit generációról generációra 

mindig egy másik fajtába tartozó apaállatokkal párosítjuk (folyamatos visszakeresztezést 

végzünk). Ilyenkor az ivadék-generációkban az átalakítandó fajta jellege visszaszorul, az 

átalakító fajtáé pedig emelkedő százalékos arányban, egyre inkább dominál. A fajtaváltást, 

főleg a nagyobb állatok esetében, e keresztezési eljárással lehet megoldani, minthogy teljes 

fajtacserére rendszerint nincs lehetőség. Így alakult ki például napjainkban a magyar tarka 

fajtából a hazai tejelő típusú holstein-fríz szarvasmarha állomány. 

Új fajtát előállító keresztezésről akkor beszélünk, ha két, vagy több fajta céltudatos 

felhasználásával olyan genetikailag stabil, új fajtát hozunk létre, ami tulajdonságaiban eltér a 

kiindulóktól. Ilyen például a holstein-fríz és jersey szarvasmarhafajták felhasználásával 

hazánkban előállított hungarofríz. 

 

Haszonállat előállító keresztezések 

 

Közvetlen haszonállat előállító keresztezésről (egyszerű fajtakeresztezés) akkor 

beszélünk, ha két fajta keresztezéséből származó ivadékokat (F1) nem használjuk 

továbbtenyésztésre, hanem csak a termeléséért tartjuk és hasznosítjuk. Például tejelő típusú 

teheneket hústípusú bikákkal termékenyítünk, és az ivadékokat ivarra való tekintet nélkül 

meghizlaljuk, és vágásra értékesítjük. 

A közvetett haszonállat előállító keresztezésnek több módját alkalmazzuk a 

gyakorlatban: 

Visszakeresztezés (back crossing) olyan keresztezés, amelynek során a keresztezett 

nőivarú állatot valamelyik szülőfajtába tartozó hímmel párosítjuk, és az ebből származó 

ivadékot (R1) vagy szaporítási célra, vagy hizlalásra, ill. vágásra hasznosítjuk. 

Váltogató keresztezés során két fajtát használunk úgy, hogy a nőivarú állományokat 

tenyésztésben tartjuk, és generációnként szabályos sorrendben váltogatva, hol az egyik, hol a 

másik fajtába tartozó apákkal párosítjuk. Az anyai tulajdonságokban a heterózis hatást 

ilyenkor folyamatosan fenn tudjuk tartani. 

A rotációs keresztezés az előbbihez hasonló, csak e tenyésztési eljárás során három, 

vagy több fajtát veszünk igénybe. Széles körben alkalmazzuk az említett eljárásokat a 

sertéstenyésztés gyakorlatában. 

Háromfajtás kombinatív keresztezés során az első lépésben két fajta keresztezésével 

árutermelő nőivarú (F
l
) állományt hozunk létre. A következő lépésben ennek 

termékenyítésére harmadik fajtába tartozó terminál (végtermék előállító) apákat használunk, 

és azok ivadékait (F2) ivarra való tekintet nélkül vágásra értékesítjük. E módszert használjuk 

például a sertéstenyésztésben és a húsmarha-tenyésztésben is. 

Négyfajtás kombinatív keresztezést (kétszeres keresztezés, double crossing) elsősorban 

a sertéstenyésztésben használjuk. Ennek során F1 anyai, és F1 apai partnereket állítunk elő, 

majd ezek keresztezésével hozzuk létre a hízó végterméket (F2). 
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Hibridizáció 

 

E módszer elsősorban a baromfitenyésztésben elterjedt. Lényege, hogy különböző 

vonalakat hozunk létre, majd kombinációra teszteljük (passzerhatás vizsgálata), és a legjobb 

keresztezési kombinációkat alkalmazva állítjuk elő a végtermék hibridet. A 

sertéstenyésztésben bizonyos fajták célirányos keresztezését szintén hibrid programoknak 

nevezzük. 

Természetesen mind a fajtatiszta tenyésztésnek, mind a keresztezésnek és 

hibridizációnak az említettek fő csoportokba sorolható, és több módszer elvét is hasznosító 

egyéb (bonyolultabb) módszerei is vannak. Ezek ismertetése azonban meghaladja jegyzetünk 

célkitűzéseit. 

Az állattenyésztésben bizonyos eredményeket fajtatiszta tenyésztéssel, amíg más 

célokat inkább keresztezések alkalmazásával érhetünk el gyorsabban. Az említett kétféle 

tenyésztési eljárás tehát egymást kiegészíti, együttesen alkalmazva hosszabb távon a 

tenyészcélnak megfelelő genetikai előrehaladást, és a kívánt termelési eredmények elérését 

teszi lehetővé. 

 



6. Gazdasági állatok szaporítása  

(Polgár J. Péter) 
 

 

A szaporítás a gazdasági haszonállatok tenyésztésének egyik legnagyobb jelentőségű 

technológiája. Meghatározza a következő generáció létszámát és annak minőségét, biztosítja a 

lehető legnagyobb volumenű tenyész- és hízóállományt, s e mellett szarvasmarhánál a 

tejtermelést alapozza meg. Szaporítani az ivarérett és tenyészérett állatokat lehet. 

Az ivarérett nőivarú állat termékenyülni képes petesejtet, a hímivarú állat 

termékenyítő képes hímivarsejtet termel. Nőivarban az ovulációnak, azaz a beérett petesejt 

kilökődésének viselkedési jellegzetességekben (ivarzás) és az ivarszerv fiziológiai 

változásában megnyilvánuló jelei (vérrel való telítettség, bőrpír, fokozott nyálkatermelés) is 

lehetnek. Ekkor még nem javasolható a tenyészállat használata, pároztatása, ezzel meg kell 

várni a tenyészérettséget. 

 

8. táblázat: Gazdasági állataink ivarérettsége  
 

ló 8 - 12 hónap 

szarvasmarha 5 - 7 hónap 

juh 5 - 8 hónap 

sertés 4 - 5 hónap 

nyúl 14 - 16 hét 

pulyka 24 - 26 hét 

lúd 32 - 45 hét 

kacsa 22 - 30 hét 

tyúk 20 - 24 hét 
Forrás: Szabó (2004) 

 

A tenyészérettség az ivarérés után, adott fejlettség elérésekor következik be, amikor a 

nőivarú állat rendszeresen ivarzik és a kifejlett kori testsúlyának 2/3 - 3/4 részét elérte. 

Gazdasági állatfajonként, fajtánként a tenyészérettség különböző életkorban következik be. 

Befolyásolja a felnevelés szakszerűsége, a takarmányozás intenzitása és a tartási körülmények 

kedvező vagy kedvezőtlen alakulása. 

 

9. táblázat: Gazdasági állataink tenyészérettsége 4. táblázat 
 

Faj Ivar 

hím/nőstény 

Koránérő 

(hónap) 

Későn érő 

(hónap) 

Ló csődör, kanca 20 - 36 36 

Szarvasmarha bika,üsző 12 - 18 24 - 36 

Juh kos, jerke 6 - 12, ill. 9 - 12 18 - 30 

Sertés kan, koca 9 - 12 12 - 18 

Szamár csődör, kanca - 24 - 36 

Bivaly bika,üsző - 24 - 36 

Kecske bak,gödölye 7 - 8 9 - 18 

Nyúl bak, nőstény 3 - 4 6 - 7 
Forrás: Szabó (2004) 
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A nőivarú tenyészállat peteérése és ivarzása rendszeres, fajra jellemző időszakonként 

jelentkezik. Amennyiben az ovulációt követően sikeres termékenyülés következik be, a pete 

beágyazódik a méhfalba, és ennek hormonális befolyása alapján nem következik be újabb 

ivarzás. A peteérést és az ovulációs szakaszt az ösztrogén, míg a vemhesség időszakát  a 

sárgatest által termelt  progeszteron hormon túlsúlya jellemzi. 

 

10. táblázat: Gazdasági állataink ivari ciklusának hossza 
 

Faj Ivari ciklus hossza 

(nap) 

Szélsőértékek 

(nap) 

Ló 21 19 - 25 

Szarvasmarha 21 17 - 25 

Juh 17 16 - 18 

Kecske 21 19 - 21 

Sertés 21 19 - 33 
Forrás: Becze (1987) 

 

Az ivarzás idején a petefészekben a tüszők megérnek, felrepednek, a leváló petesejt a 

petevezetőbe jut. Ezt a folyamatot nevezzük ovulációnak.  

 

11. táblázat: Gazdasági állataink ivarzása és az involúció várható hossza 
 

Nőivar Ivarzás 

elnevezése 

Ivarzás idő-

tartama (óra) 

Ovuláció az ivarzás 

vége- (óra) 

Involúció hossza 

(nap) 

Kanca sárlás 96 - 168 előtt, 38 7 - 21 

Tehén 
folyatás, 

üzekedés 
12 - 24 után, 14 26 - 56 

Juh 
üzekedés, 

berregés 
24 - 36 alatt 26 - 30 

Koca görgés, búgás 72 - 96 előtt, 4 13 - 25 
Forrás: Becze (1987) 

 

A párzás során a hímivarsejtek nagy számban (milliárdos nagyságrend) jutnak a 

hüvelybe (szarvasmarha, juh, kecske esetében), vagy a méhbe (ló, sertés esetében). Innét 0,5 - 

2 óra múlva a petevezetőbe (az. ún. méhkürtbe, vagy tubába) jutnak, ahol létrejöhet. a 

megtermékenyülés. 

A pároztatás lehet vad, csoportos, hárembeli, vagy kézből történő pároztatás. Az apa a 

vad és csoportos pároztatás esetében nem ismert. A hárembeli pároztatásnál az apa 

származása ismert, de a várható ellés időpontja ismeretlen. Az apa és a várható ellés, fialás 

időpontja biztonsággal csak a kézből való pároztatás esetén ismert. Az egy hímivarú 

tenyészállathoz rendelhető nőivarú egyedek létszámát befolyásolja a pároztatás módja, a 

tenyészállat kora és vitalitása is. 

Elterjedt tenyésztéstechnikai eljárás a gazdasági haszonállatainknál a mesterséges 

termékenyítés.  

A mesterséges termékenyítés járhat előnyökkel, és helytelen alkalmazás esetén hátrányokkal. 

Előny: 

• kevesebb apaállat szükséges, 

• nagyobb a genetikai előrehaladás, 

• nincs tér- és időkorlát, 

• könnyebb szállítás, nincs akklimatizációs zavar, 

• nincs párzás útján terjedő betegség. 
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Hátrány: 

• apaállatok szükségtelen favorizálása, 

• esetleges rokontenyésztés alakulhat ki, 

• receszíven öröklődő terheltségek gyors elterjesztése, 

• szakszerűtlen tárolás miatt esetleg nagy anyagi veszteség. 

 

12. táblázat: A hím tenyészállatok által termékenyíthető nőivarú egyedszám eltérő 

pároztatási, termékenyítési eljárásokban 
 

Faj Vad 

pároztatás 

Hárembeli 

pároztatás 

Kézből való 

pároztatás 

Mesterséges 

termékenyítés 

Szarvasmarha 25 - 30 25 - 30 50 - 55 - 15000 

Juh 25 - 30 25 - 30 40 - 50 - 3000 

Kecske 25 - 30 25 - 30 40 - 50 - 

Sertés 25 - 30 - 35 - 40 - 500 

Ló - - 40 - 50 - 250 

Forrás: Szabó (2004) 

 

A vemhesség hossza fajra jellemző. Vannak olyan gazdasági haszonállatok, 

amelyeknél a vemhesség hossza miatt lehetséges az évenkénti többszöri szaporulat.  A két 

ellés közötti időszak a vemhességi idő, és az újravemhesülésig eltelt idő összessége értendő. 

Ezen időszakok közül egyedül az involúció (az ivari készülék és hormonális működés 

visszaállása a vemhesség előtti működésre) lezárulta utáni időszak az, amelynek hosszát a 

tenyésztő szakszerű munkával rövidíteni tudja. A sikeresen felismert ivarzás, a jól szervezett 

termékenyítés esetén a két ellés közötti időszak rövidülése miatt a hasznos élettartam alatt 

több ellés történhet, több ivadék születhet (szarvasmarha). A tejhasznú állományokban ez 

egyben több tej termelését is jelenti. 

 

13. táblázat: A vemhesség hossza és a várható szaporulat  
 

Faj Hónap Nap Szélsőérték Ivadékok száma 

Szamár 12 360 348 - 371 1 

Ló 11 335 300 - 360 1 

Szarvasmarha 9,5 285 270 - 300 1 - (2) 

Juh 5 149 130 - 161 1 - 3 

Kecske 5 152 142 - 164 2 - 3 

Sertés 3,8 114 106 - 124 6 - 14 
Forrás: Szabó (2004) és Becze (1987) 

 

Az emlősök utódainak világrajövetelét ellésnek nevezzük. A szabályos ellés négy 

szakaszból áll: 

1. Előkészítő szakasz, a szülőutak tágulnak, medencei szalagok ellazulnak. 

2. Tágulási, megnyílási szakasz, az előkészítő fájdalmak időszaka. Tartama rendszerint 1 

- 6 óra. Ilyenkor a magzat vízhólyagja, majd lábhólyagja a hüvelyben megjelenik, 

felreped, és a magzatvíz elfolyik. 

3. Kitolási szakasz, a tolófájdalmak időszaka, általában 1 - 4 óráig tart, és a magzat 

világrajövetelével fejeződik be, 

4. Az utószakasz 0,5 - 1 óráig tart. Ekkor a magzatvíz maradéka kipréselődik, és a 

magzatburok eltávozik. Állatfajtól és fajtától függően különböző gyakorisággal fordul 
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elő rendellenes ellés, amikor rendszerint állatorvosi beavatkozásra van szükség. Az 

ellés utáni involúciós folyamat lezárulta után nyílik lehetőség az új fogamzásra. 

 

Az egy ellésre, fialásra világra jött ivadékok száma alapján a fajok lehetnek 

egyetellők, vagy többet ellők. Unipara, azaz egyet ellő: ló, szarvasmarha, ősi juhfajták. 

Multipara, azaz többet ellő: sertés (6 - 12 malac), szapora juhok (2 - 4 bárány). 

A baromfifajok tojással szaporodnak. A lerakott tojások száma fajonként eltérő, 30 és 

300 között változhat.  Legszaporább a tyúk, majd a kacsa, a pulyka és végül a lúd. 

 

14. táblázat: Az ellés utáni első ivarzás várható időpontja 
 

Kanca ellés után 7 - 11 nap múlva 

Tehén ellés után 6 hét múlva 

Anyajuh ellés után 3 - 6 hét múlva 

Koca a malacok elválasztása után 3 - 9 nappal 

Forrás: Szabó (2004) 

 

Az elméletileg (potenciálisan) elérhető szaporulat az egyed biológiailag lehetséges 

maximális utódszáma. Ez a nőivarban a beért és ovulált petesejtek száma által meghatározott, 

születéskor adott petesejt mennyiség, melyeknek érési folyamata ivari ciklusonként egy vagy 

több petesejt leválását eredményezheti. Hímivarban folyamatos a hímivarsejt termelődés és 

érés. A realizált szaporulat a ténylegesen világra jött utódok száma. 

 

 

6.1. Szarvasmarha szaporítása 
 

6.1.1. A tejelő állományok 

 

A tejelő tehénállományok termékenysége, szaporasága mind a tejtermelés, mind az 

utánpótlási hányad szempontjából fontos. Rendszeres elletés nélkül nemcsak a tenyész-

utánpótlás és hízó alapanyag lesz kevesebb, hanem a tejtermelés sem tartható magas 

színvonalon. A szaporítás szervezése során arra kell törekedni, hogy ellés után a teheneket 80-

100 napon belül újra termékenyítsük és 12 - 14 hónapon belül újra elljenek.  

A szaporítás szervezése az ivarzó tehenek kiválasztásával kezdődik. Ehhez az állatokat 

állásukban, vagy a fejőházban folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk. Az ivarzó egyedeket 

a külső jegyek, a megváltozott viselkedés alapján társaitól jól meg tudjuk különböztetni, és a 

termékenyítés érdekében el tudjuk különíteni. Az ellés utáni 15 - 20. napon bekövetkező első 

ivarzás gyakran csendes, és nincs peteleválás. Kifejezett ivarzási tünetekkel, pete leválással 

(ovuláció) járó ivarzásra az ellés utáni 36 - 42. napon számíthatunk, és rendszint a következő 

ivarzás során az 51 - 63. napon termékenyítünk. Ha a fogamzás nem következik be, az ivarzás 

21 naponként (19 - 23 nap) ismétlődik. A tehenek ivarzása 6 és 36 óra között változhat, de 

általában 12 - 24 órára tehető. Fontos, hogy a tehenek ez ivarzását felismerjük és időben 

termékenyítsük őket. Kötött tartásban a tehenek megfigyelése könnyebb. A fejtábla tájékoztat 

az ellésükről, előző ivarzásukról. A tehenek fara mögött végigsétálva megfigyelhetjük az 

állatok viselkedését, a külső nemi szervek állapotát. Az állat megváltozott viselkedése, a péra 

duzzadt volta, az ivarzási nyálka megjelenése az ivarzás jele. Az ivarzó tehén, ha a hátát 

végigsimítjuk, vagy megnyomjuk, sajátos hágómozdulatokat végez. Kötetlen tartásban az 

istállóban, a karámban, de elsősorban a fejéshez hajtáskor, a fejésre várakozás során lehet a 

teheneket megfigyelni. Nagy létszámú, kötetlen tartási rendszerű tehenészetekben számos 
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műszaki technológiai, és egyéb megoldás segítheti az ivarzó és a csendesen ivarzó (ivarzás 

külső tünetei nélkül ivarzó tehenek) felismerését, kiválogatását. A pedométer (lépésszámláló) 

az állat lábára erőstett mozgásregisztráló, amely az állat mozgását rögzíti. A rögzített 

információt a fejőházban láthatjuk (ha az ilyen eszközzel fel van szerelve). Az állat 

intenzívebb mozgása, az ivarzás jele. Ivarzáskor a tej elektromos vezetőképessége 

megváltozik, amit a fejőberendezésbe épített érzékelő segítségével vizsgálhatunk. A 

hüvelynyálka elektromos vezetőképességének vizsgálata. Több olyan szonda (pl. HVM-04) 

rendelkezésre áll, amely a hüvelybe helyezve méri a hüvelynyálka elektromos 

vezetőképességét és jelzi az ivarzást. Az USA-ban néhány dollárért kapható az állat farára 

tépőzárral erősíthető hőmérő, amely elszíneződéssel jelzi a hőmérséklet emelkedését és az 

állat ivarzását. Ezt főleg a húsmarha állományokban alkalmazzák, de tejtermelő tehenek 

esetében is használható. Fontos, hogy az ivarzó tehenek a legmegfelelőbb időpontban 

termékenyítsük, ami a sikeres vemhesülés egyik feltétele. 

A termékenyítésnél az alábbiakat indokolt figyelembe venni: 

 a petesejt leválás az ivarzási tünetek megszűnése után kb. 8 - 10 órával következik be, 

 a petesejt a női nemi szervekben a termékenyülő képességét 8 - 10 óráig őrzi meg, 

 a termékenyítés után az ondósejtek már fél óra elteltével megtalálhatók a 

petevezetőben, 

 az ondósejtek a termékenyítő képességüket 20 órán át őrzik meg. 

A fentieket figyelembe véve a termékenyítés optimális időpontja az ivarzás vége, 

vagyis az ivarzási tünetek megjelenésétől számított 12 - 24 óra. Kedvezőbb vemhesülést 

érhetünk el, ha egy ivarzási cikluson belül kétszer termékenyítünk. A tejtermelő 

tehenészeteinkben ma már a természetes fedeztetés nagyon ritka, általánosan a mesterséges 

termékenyítést alkalmazzuk. Ez kötött tartási rendszerű istállókban az állatok tartózkodási 

helyén, kötetlen tartási rendszerű telepeken pedig rendszerint a fejőházhoz csatlakozó, erre a 

célra kialakított inszemináló-kezelő állásokban történhet. Termékenyíthet üzemi inszeminátor, 

állatorvos, de kellő tapasztalatok birtokában inszeminálhat maga a tulajdonos, vagy a 

szakképzett dolgozó is. Megrendelhetjük az inszeminálást szolgáltatásként külső, szolgáltató 

szervezetektől is. A hagyományosan forgalmazott mélyhűtött sperma mellett terjed a szexált 

(ivarspecifikus) sperma használata is, amivel az 50:50%-os ivararány nagy létszámú 

termékenyítési eredmény szerint 90:10%-ra módosítható. A tejtermelő tehenészetekben 

elsősorban nőivarra szexált szaporítóanyagot használunk annak érdekében, hogy több 

üszőborjú szülessen. Végezhetünk embrió beültetést (embrió átültetést) is, amely lehet frissen 

mosott, vagy mélyhűtött embrió. Ma már Magyarországon is több szakember végez embrió 

beültetést.  

A vemhességvizsgálat rendkívül fontos annak érdekében, hogy a tehenek újra-

termékenyítésre, az állatok esetleges kezelésére időben felkészülhessünk, és ezzel az ellési 

időközt rövidíthessük. Következtethetünk a vemhességre külső jelekből, ugyanis a vemhesült 

állat ivarzása elmarad, viselkedése megváltozik. A vemhes állat nyugodtabb, mozgása 

lassúbb, étvágya fokozódik. A vemhesség utolsó harmadában a has terjedelme megnő, jobb 

oldalra és lefele terjed. A magzat mozgása a jobb oldali hasfalon a haskorc magasságában 

tenyérrel kitapintható. Jártatáskor, itatáskor a magzat mozgása szabad szemmel is látható. A 

vemhesség korai megállapítása érdekében rendszerint vemhességi vizsgálatot végzünk, 

amelynek számos módja lehetséges. Leggyakoribb és legelterjedtebb módszer a végbélen 

keresztül végzett, un. rektális vemhességvizsgálat. Gyakorlott szakember a méh alakjának, 

nagyságának megváltozásából a termékenyítés után üszők esetében a 37 - 43. napon (5 - 6. 

héten), teheneknél az 56 - 70. napon (8 - 10. héten) a vemhesség tényét biztosan meg tudja 

állapítani. Számos szakember szerint a termékenyítéstől számított 51 - 56. nap a 

legalkalmasabb a rektális vizsgálatok végzésére. Magyarországon egyre inkább terjed az 

ultrahang vizsgálat. E módszer a fejlődő embrióra nem hat károsan, azonban a magzatot 
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esetlegesen ért felesleges behatás érdekében e vizsgálatot általában a termékenyítést követő 

30. nap után javasolják. Vizsgálhatjuk a vemhességet progeszteron teszttel, amit tej-, vagy 

vérmintákból végezhetünk el. A progeszteron koncentrációjának változása alapján a 

vemhesség a termékenyítést követő 21 - 22. napon elbírálható. Ösztrogén vizsgálat végezhető 

tejből, vagy vérből. 

A vemhesség 7. hónapjának letelte után nem célszerű azokat fejni, mert az „átfejés” az 

ivadék életképességét és a következő laktáció tejtermelését rontja. Ebből adódóan a várható 

ellés előtt 60 nappal el kell végeznünk a tehenek elapasztását. Az elapasztás a tejtermelés 

külső beavatkozással történő megszüntetése. 

Az ellés előtt mintegy 12 nappal a teheneket az ellető istállóban (esetleg az ehhez 

csatlakozó elő- és utóváróban) helyezzük el, ahol az ellésük után még 10 napot töltenek el. A 

kötött tartási rendszerű ellető istállóban külön ellető állásokat alakítanak ki. Kötetlen 

rendszerű épületben egyedileg (csikóboxos megoldás), vagy kiscsoportosan ellethetünk. Az 

elletésre fel kell készülnünk, ami egyrészt az elletőhely tisztítását, fertőtlenítését, másrészt az 

ellő állat előkészítését (tisztítás, lemosás, fertőtlenítés) jelenti. Az ellések levezetését 

mindenkor szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkező dolgozóra bízzuk. Előfordulhat ellési 

komplikáció, amikor állatorvosi beavatkozásra van szükség. Az ellés négy szakaszban 

történik. Előkészítő szakasz, megnyílási szakasz, kitolási szakasz, utószakasz. Születés után a 

borjút szárazra kell törölni. Felszárítása történhet mesterségesen, infralámpával is, a tehén 

azonban ösztönösen lenyalja a borját. Ha az állat-egészségügyi helyzet megengedi, célszerű 

ezt a természetes módszert alkalmazni, aminek a borjú felszárításán túlmenően egyéb kedvező 

élettani hatásai is vannak. Fontos, hogy a borjú minél korábban jusson föcstejhez (születés 

utáni 1-2 órán belül minimum 2 litert el kell fogyasztania). A borjú a föcstejet kiszophatja az 

anyjától, ami munkaszervezési és élettani szempontból egyaránt előnyös. Ha az állat-

egészségügyi helyzet a szoptatást nem engedi meg, akkor a föcstejet kifejjük, és a borjút 

itatjuk. A borjút a születés után le kell mérni, és jól azonosíthatóan meg kell jelölni. 

 

6.1.2. Húsmarha állományok 

 

A húsmarhatartásban általában nem folyamatosan, hanem szezonálisan termékenyítjük 

a teheneket. Leggyakoribb a nyári termékenyítés (nyári tenyész szezon), aminek 

eredményeként a borjak tél végén, tavasszal születnek. Tavaszi, ún. "legelőre elletés" esetén a 

tehenek a legelőn szoptatnak, télen pedig szárazon állnak, így az éves takarmányozási 

költségük kisebb, mint a más évszakban borjazóké. Előnyös megoldás ez a borjú 

szempontjából is, mivel megerősödésükig a legtermészetszerűbben, a szabadban tarthatók. 

Szervezési szempontból is jó, hogy az azonos korú borjakból később is egységesebb 

csoportok alakíthatók ki, továbbá a választott borjakat és a kiselejtezett üres teheneket ősszel 

az átteleltetési költségeket megtakarítva értékesíthetjük. Általában az egy szezonban történő 

elletés előnyét hangsúlyozzuk. Ha azonban ehhez szigorúan ragaszkodunk, és mintegy 

háromciklusnyi (63 - 65 nap) ideig termékenyítünk, akkor bizonyos százalékban mindig 

marad nem vemhesült állat. A kedvezőbb vemhesülési eredmények érdekében a fedeztetési 

időszakot meg szokták hosszabbítani, ami viszont hátrányos abból a szempontból, hogy a 

borjazások ideje nagyon elhúzódik. Másik lehetőség, hogy az üresen maradt tehenek 

termékenyítésére téli pótfedeztetési időszakot iktatunk be. Az ekkor (télen) termékenyített 

tehenek, üszők ősszel borjaznak. Néhány gazdaság azt a gyakorlatot követi, hogy két 

termékenyítési időszakban fedezteti a teheneket. E módszer előnye, hogy az üresen maradó 

tehenek újra termékenyítésével (ha azokat nem selejtezzük) nem egy évet, hanem csak fél 

évet kell várnunk. A szaporítás történhet mesterséges termékenyítéssel, vagy természetes 

módon, bikákkal történő fedeztetéssel. A mesterséges termékenyítés megszervezése az 

extenzív viszonyok között a legelőn nem egyszerű feladat. Számos esetben mégis, pl. ha nincs 
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módunk tenyészbika vásárlásra, ezt a módszert alkalmazzuk. Az árutermelő húsmarhatartó 

gazdaságok többsége azonban hazánkban és külföldön is természetes módon fedezteti 

húshasznú állományát, amikor is egy-egy bikához 25 - 30 tehenet osztanak be. Ez történhet 

hárembeli vagy csoportos pároztatással, attól függően, hogy az apai származást figyelemmel 

kívánjuk-e kísérni, vagy nem. Több húsmarhatartó az ún. kombinált termékenyítési módot 

alkalmazza, aminek a lényege, hogy a fedeztetési időszak elején inszeminálnak, majd annak a 

vége felé bikákat engednek a tehenek közé. Fontos, hogy a vemhesülési eredményekről 

időben tájékozódjunk. A visszaivarzó állatok megfigyelése, ha nagyobb létszámú állományt 

extenzív módon, legelőn tartunk, akkor kevésbé lehetséges, mint pl. a tejtermelő 

tehénállományokban. Fontos a vemhességvizsgálat időbeni elvégzése, hogy az üresen maradó 

egyedek sorsáról, azok kezeléséről időben dönthessünk. A vemhességvizsgálati módszerek 

köre a húsmarhatartásban korlátozott, mivel a tej és vér mintavétel körülményesebb, mint a 

tejhasznú állományokban. Alkalmazhatjuk az ultrahang készülékkel végzett, vagy a rektális 

vemhességvizsgálatot. A húsmarhatartásban az utóbbi az elterjedtebb. Célszerű ezt a 

megszokott időpontoknál korábban végezni, tehát nem a betöltött 2. vemhességi hónap után, 

hanem már a 35 - 45. napok között. Nem ajánlatos várni a termékenyítés, vagy „bikáztatás” 

befejezését követő két hónapig, már csak azért sem, mert ilyenkor a vizsgált állományban 

nagyszámban fordul elő 4 - 5 hónapos vemhesség, amelynek megítélése talán a legnehezebb 

feladat és gyakran tévedések forrása lehet. A rektális vemhességi vizsgálatot már a 

tenyészidény közepén, vagy a termékenyítés utáni 35. naptól el lehet végezni. Több éves 

tapasztalat és több tízezer vizsgálat alapján ajánlható a következő módszer: A tenyész szezon 

kezdetétől számított 50. nap után kell tartani az első vemhességi vizsgálatot. Ekkor az első 20 

nap alatt fogamzott állatok vemhessége 80 - 90%-ban már megállapítható. A biztosan nem 

vemhes állatok pedig szinte 100%-ban kiszűrhetők. Ezért nevezzük ezt a vemhességi 

vizsgálatot "ürességi" vizsgálatnak. Az el nem bírálható állatok petefészkén növekvő tüsző, 

vagy virágzó sárgatest található. Ezek feltehetően ciklusban vannak, tehát kezelésük 

szükségtelen, mindössze a képletek leírása indokolt, hiszen ez a lelet jelzőértékű lehet a 

következő beavatkozáskor. Nem objektív vizsgálat, de merészen a gyakorlati tapasztalatok 

alapján azt lehet mondani, hogy a gulyában bikákkal együtt tartott húsmarha vemhesnek 

fogható fel, ha a petefészkén „virágzó” sárgatestet találunk. Ezzel a módszerrel a nem 

vemhes, inaktív petefészkű állatok előbb és biztosabban felismerhetők, az ilyen "üres" állatok 

gyorsabban kezelhetők és újra termékenyíthetők. Húsmarháknál, a könnyen áttapintható és 

minden esetben kis méhben, a vemhesség a fogamzás utáni 30. - 40. nap között 

megállapítható. A méh felpuhulása, a méhszarvak részaránytalansága, a sárgatest tapintása és 

a magzatburok a vizsgáló ujjai között való előrecsúszása megbízható jelei a vemhességnek. A 

néhány százalékos "kétes" vemhességi diagnózis nem befolyásolja azt az előnyt, hogy a 

várható vemhesülési eredmények már a termékenyítési szezon közepén, kétharmada táján 

prognosztizálhatók. Mivel a vemhesülés biztossága a húsmarha gulyákban még fontosabb, 

mint a tejelő állományokban, ezért fokozott figyelemmel kell kísérni és pontosan kell vezetni 

az extenzíven tartott húsmarháknál is a fedezési és vemhesülési adatokat, szükség esetén a 

petefészekről méhről készült és beírt jelenállapotokat, az alkalmazott kezeléseket is. 

 

 

6.2. A juh szaporítása 
 

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 idényszerű ivarzás jellemző. A magyar merinó fajta tenyészideje(szezon) hazánkban 
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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. 

Az anyajuh átlagosan 17 (16 - 18) 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. 

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. Az életkor hatásaként, a már ellett anyáknál 

nagyobb az ivarzási és fogamzási hajlam, mint a szűz jerkéknél, amelyek tömegesen csak 

ősszel mutatnak ivarzási tüneteket. A rendszeresen ivarzó egyedeket, továbbá a tavasszal 

fogamzott és ősszel, ikeralomból született jerkebárányokat érdemes meghagyni 

továbbtenyésztésre. 

A hazai juhtartásban a jellemző klíma és a legelőhasználat lehetőségeihez 

hagyományosan illeszkedő évente egyszeri elletés a leggyakoribb. Ekkor őszi fedeztetés, tél 

végi ellés és tavaszi (húsvéti piac) bárány értékesítés a jellemző. A sűrített elletés két év alatt 

lebonyolított három ellést jelent. Ekkor ősz eleji, majd tavasz végi és téli fedeztetési 

időszakok következnek ugyanazon anya életében, s így 8 hónaponként elletjük le. A 

folyamatos elletés egyedenkénti, folyamatos figyelmet és szaporítási munkát jelent. Ilyenkor 

nem képezünk csoportokat, hanem az anya ellése után figyelemmel kísérve az involúciót a 

minél előbbi újravemhesítésre törekszünk. Ennek az eljárásnak a jelentősen magasabb 

költségei akkor térülhetnek meg, ha fejjük az anyákat, és a tej árbevételéből ezeket 

költségeket fedezni tudjuk. 

 

 

6.3. Szaporítás a sertéstenyésztésben 
 

A tenyészkanok számára egész éven át egyedi férőhelyet kell biztosítani. A 

tenyészkanokat 6 - 8 m
2
 alapterületű rekeszekben helyezzük el, lehetőleg négyzet vagy ahhoz 

közelítő alakú kutricákban. Ott, ahol erre lehetőség van, előnyös a kifutó biztosítása. Jól 

átgondolt technológiájú sertéstelepen a tenyészkanok elhelyezése a vemhesítő istállóban 

történik. A kanok mellett itt kapnak helyet a választott kocák, az utánpótlásra szánt 

tenyészérett kocasüldők valamint a mesterséges termékenyítéshez szükséges spermavevő 

rekesz a fantommal és a spermakezeléshez szükséges helyiségek. A tenyészkocák 

elhelyezésében az élettani és szaporodási funkciók alapján a következő szakaszokat 

különböztetjük meg: az üresen állás idejét és a vemhességi szakaszt. Mivel ezekben a 

funkciókban jelentősen eltérő, más-más takarmányozási, elhelyezési és munkaszervezési 

igények vannak, ezért az üres és vemhesített kocáinkat térbelileg is elkülönítjük a már 

megállapítottan vemhes kocáktól. Ilyen értelemben beszélünk vemhesítő istállóról, valamint 

vemheskoca istállóról. A sertéstelepen a kocák, süldők ivarzása leggyakrabban a vemhesítő 

istállóban következik be. Ez a párosodásra való készség időszaka (receptív állapot), 

rendszerint jellegzetes tünetekben nyilvánul meg; ezeket ivarzási tüneteknek nevezik. 

Ivarzáskor a péraajkak megduzzadnak, bővérűvé válnak és kipirulnak. A hüvely fala élénk 

vörös, fényes felületű és sikos. Az ivarzási tünetek intenzitása, kifejezettsége és élénksége 

nagyban függ a koca életkorától, fajtájától, de függhet tartási módjától és takarmányozásától 

is. Az ivarzás folyamata 3 szakaszra tagolható: előivarzásra, ivarzásra, utóivarzásra.  Az 

ivarzás hossza változó, süldőknél rendszerint rövidebb, kocáknál hosszabb. Az ivarzó kocák 

kiválogatásának idejét célszerű az ivarzások kezdetének napszakosságához programozni 
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/naponta kétszer végezni/, mégis üzemszervezési okok miatt az üzemek nagy általánosságban, 

a reggeli órákban - nem túl korán végzik. Az ivarzó kocák kiválogatásának, az ivarzás 

elbírálásának legegyszerűbb és leghatékonyabb módja, mind csoportos, mind egyedi tartásban 

az úgynevezett kereső kan segítségével történő válogatás. Az ovuláció - és az ivarzás együtt 

jelentkezik, hiszen voltaképpen az ivarzás, annak tünetei az elsődleges jelzőrendszere a 

petefészkeken zajló folyamatoknak. Az ivarzás és ovuláció mégsem azonos élettani fogalom. 

A kocák ivarzásának elmaradását előidéző takarmányozási, tartási és egyéb hibák hormonális 

készítmények alkalmazásával nem korrigálhatók. A valódi okokat kell felderíteni és 

felszámolni, mert ellenkező esetben a hormonkészítmények csak látszólag segítenek át a 

nehézségeken, a valódi okok továbbra is rejtve maradnak. A későbbiek során ezek 

eredményes megszüntetése nagyobb gondot és erőfeszítést igényel. Kocáinkat, illetve 

kocasüldőinket természetes vagy mesterséges módon vemhesíthetjük. A mesterséges 

termékenyítés egy komplex tenyésztéstechnikai eljárás, amelynek lényege, hogy az ondót a 

párzás mellőzésével művi úton juttatják az ivarzó állat méhébe. A koca vemhességének minél 

korábbi megállapítása mind tenyésztéstechnikai, mind ökonómiai szempontból nagy 

jelentőségű. A vemhesség megállapításának legegyszerűbb, hagyományos módja a 

termékenyített, de nem fogamzott állatok visszaivarzásának a megfigyelése. Ezt a 

termékenyítést követő 21. nap körül tudjuk megvalósítani kereső kannal történő válogatással. 

(Itt kell megjegyezni, hogy a telep korábban termékenyített és vemhesnek tartott 

kocaállományát is naponta kerestetni kell. A visszaivarzó kocákat a vemhesítőbe telepítjük.) 

Mivel a visszaivarzás sok esetben nem a vemhesség, hanem egyéb kórtani elváltozások miatt 

maradt el, a módszer nem mindig elégíti ki az igényeket. Ismert, hogy a fedeztetett állatoknak 

jelentős hányada (15 - 20%-a) a fogamzás elmaradása esetén még ideális körülmények 

fennforgása esetén sem ivarzik vissza a következő ciklusban. A vemhességi vizsgálattal 

pontosan ezeket az egyedeket szeretnénk kiemelni. A minél korábbi és megbízható 

vemhességi diagnózis céljára több bonyolult módszer is ismert. Elterjedésüket a komplikált 

kivitelezhetőség, valamint költségességük akadályozza. A vemhesség megállapítására 

gyakorlatias és veszélytelen eljárás az ultrahangos vemhességvizsgálat. A vemhesnek talált 

kocacsoportot ezt követően a vemhes koca istállóba telepítjük, az üres kocákat pedig még két 

cikluson keresztül megpróbáljuk termékenyíteni. A 3. visszaivarzás után, vagy nem vemhes 

kocánál a kihagyott két ciklus után a kocát selejtezzük. Normális körülmények közt a 

vemhesítő istállóban 35 - 40 napig tartózkodnak a kocák. A vemhes koca istállókban a 

kocákat naponta kereső kannal kerestetjük, az esetleg visszaivarzó kocákat a vemhesítőbe 

telepítjük vissza.  A vemhes kocákat lehetőleg várható fialásuk előtt 7 nappal, de legkésőbb 

várható fialásuk előtt 4 - 6 nappal telepítsük a tökéletesen kitakarított és kifertőtlenített, 

szükség esetén felfűtött fiaztatóba Ennek az a célja, hogy a koca megszokhassa új környezetét 

és fialáskor már a megszokott környezetben hozza világra a malacokat.  Egy fialásra 6 - 15 

malac is világra jöhet. A vemhes kocák a fiaztató istállóban fialnak, kisebb- nagyobb 

csoportokban. Ha egy légtérben túl sok a fiaztató kutrica, az káros a kocák nyugalmára, a 

malacok fejlődésére, de a kisebb egységek előnyösek az esetleges fertőzések 

megakadályozásában is. Az istállóban a központi folyosóról nyílnak a fiaztató termek, 

melyekben a fiaztató kutricák vannak elhelyezve. Egymáshoz viszonyított elhelyezkedésük 

változatos lehet a terem mérete, alakja, a bejárat helye stb. függvényében. 

 

6.4. Szaporítás a baromfifajok esetében (keltetés) 
 

A tojástermelő képesség gyengén öröklődő tulajdonság (h
2 

= 0,2 - 0,3), amit minden 

baromfi faj esetében ugyanazok az alaptulajdonságok határoznak meg, ám a faji 

különbözőség miatt más hangsúllyal játszanak szerepet. Ezek a következők: perzisztencia 



 63 

vagy állóképesség, a tojástermelés intenzitása, ciklusok közötti szünetek hossza, a kotlás és az 

ivarérés ideje. 

A perzisztencia vagy biológiai év, a tojástermelési periódus hosszát fejezi ki, amit az 

első tojás lerakása és a következő évi vedlés kezdetéig eltelt napok számával adunk meg. A 

tojástermelő képesség, valamint a testsúly közötti negatív a korreláció. A tojástermelés 

intenzitása többféle módon adható meg. Az egyik az átlagos ciklushossz, ami a perzisztencia 

teljes időtartamára vonatkozóan azt fejezi ki, hogy a tojó kihagyás nélkül, átlagosan hány 

napig rak tojást. Az intenzitás kifejezésére a gyakorlat azonban szívesebben használja a 

tojástermelés százalékos értékét, mert ennek a paraméternek a segítségével a tojástermelés 

időbeni változása pontosabban nyomon követhető. A hosszú szünet alatt a tojóidőszakon belül 

előforduló 4 - 5 napos vagy annál hosszabb, ciklusok közötti szünetet kell érteni. A fajokra 

jellemző speciális hosszú szünetnek tekintjük a kotlást (tojástermelés nincs), aminek ezért 

mind a tojástermelés, mind pedig az állatok kezelése (pulyka) szempontjából 

megkülönböztetett jelentősége van. Az ivarérés idejének előbbre hozatala a húshasznosítású 

fajok körében más szempontból merül fel, mint például egy árutojás termelő hibridnél. 

Ugyanis a szülőpárok kis súlyú jércetojásainak rosszabb a termékenysége és a keltethetősége, 

amit tovább súlyosbít, hogy a tojás nagysága a napos baromfi súlyán keresztül jelentős 

hatással van a hizlalás alatt elérhető élősúlyra, aminek csökkenése semmiféleképpen nem cél. 

A tojástermelést az örökletes tulajdonságokon kívül a környezeti tényezők igen 

jelentős mértékben befolyásolják, melyek közül a következőkre kell figyelmet fordítani: 

 a megvilágítás (tartama és intenzitása), 

 a takarmányozás (a takarmány táplálóanyag-tartalma), 

 klimatikus tényezők (hőmérséklet, páratartalom, légszennyezettség), 

 telepítési sűrűség (db/m
2
 illetve élősúly kg/m

2
), 

 tartásmód (mélyalom, rácspadló, ketrec), 

 a tartástechnológia egyéb elemei (etetők, itatók, tojófészkek száma, kialakításuk 

módja). 

A tenyésztelepekről a tojás (tenyésztojás) a keltetőbe kerül. 

 

15. táblázat: A baromfi fajok esetében várható kelési idő hossza 
 

Faj Nap Szélsőérték 

Lúd 30 27 - 33 

Kacsa 28 26 - 32 

Pulyka 28 27 - 29 

Gyöngytyúk 27 26 - 28 

Tyúk 21 20 - 22 

Galamb 17 16 - 18 
Forrás: Szabó (2004) 

 

Keltethetőségen a megtermékenyített tojásnak azokat az alaki, fizikai, kémiai és 

biológiai tulajdonságait értjük, amelyek - megfelelő keltetési technológia mellett - lehetővé 

teszik az embrió normális fejlődését, az életerős csibe kikelését a tojásból. A keltethetőség 

rendkívül komplex értékmérő, mert a tojás szabályos alakjától, az egyes alkotórészek 

arányától, sőt az embrió genotípusától is függ. Az előbb felsorolt tényezők önmagukban is 

számos genetikai és külső környezeti tényező hatása alatt állnak, függetlenül attól, hogy az 

embriónak genetikailag milyen az életképessége, vitalitása. A keltethetőség örökölhetősége - 

érthetően - kismértékű (h
2 

= 0,05 - 0,15). Biológiai értelemben a keltethetőséget az összes 

gépbe rakott tojás, illetve a kikelt, életképes naposcsibék számához viszonyított kelési % 

alapján bíráljuk el. 



7. A gazdasági állatok takarmányozása 

(Szabó Ferenc) 
 

 

7.1.Takarmányozás szerepe 
 

Az állati termelése szempontjából kétségkívül a takarmányozás, az állatok táplálása a 

döntő, ugyanakkor a takarmányozás az állati termékek költségeiből is a legnagyobb tételt, 

mintegy 40 - 70%-ot tesz ki. 

Gazdasági állataink termelése, igénye nagyobb, mint a vadon élő állatoké, ezért 

számukra az ember a természetesnél általában bőségesebb táplálóanyag-ellátást nyújt. 

Termelési céljainak megfelelően az állattartó szakember változtathatja a takarmányok 

mennyiségét, összetevőit, amivel befolyásolhatja az állatok termelését, az állati termékek 

minőségét. 

Gazdasági állataink eltérő faji, biológiai sajátosságaik, típusuk és hasznosítási irányuk 

szerint különböző igényeket támasztanak a takarmányok mennyiségével, minőségével, 

összetételével szemben. Ezek egyben meghatározzák azt is, hogy az adott térségben 

elsősorban milyen állattenyésztési tevékenységet folytatunk. Például, ahol a gyepgazdálkodás 

feltételei kedvezőek, ott a kérődző állatok tartása, tenyésztése sikeres tevékenység lehet, ahol 

pedig az abrakfélék előállítására jobbak az adottságok, ott a baromfi-, illetve sertéstenyésztés 

lehet a vezető állattenyésztési ágazat. 

A táplálóanyag-ellátás színvonala befolyásolja mind az állati szervezet 

differenciálódását, minőségi változását (fejlődését), mind pedig a test méreteinek, súlyának, 

súlyának gyarapodását (növekedését). Erre jó példa, hogy az eltérő táplálkozás 

eredményeként a nőivarú méhpetéből dolgozó méh, vagy méh-anya is fejlődhet. Ezek 

méreteiken kívül anatómiai felépítésükben, ivari életükben is különböznek egymástól. 

Régi tapasztalat, hogy a bőségesebb táplálás hatására az állatok intenzívebben 

növekednek, ivarérettségüket és teljes kifejlettségüket korábban érik el. A mérsékelt, de 

szakszerű táplálóanyag-ellátás kedvező a hasznos élettartam alakulására. A termelési, 

tenyésztési célunkkal összhangban álló harmonikus táplálóanyag-ellátást okszerű 

takarmányozásnak nevezzük. Fontos alapelv, hogy a takarmányozás okszerű legyen, mert a 

túlságosan bő, vagy a hiányos táplálás kedvezőtlenül befolyásolja az állatok növekedését, 

fejlődését és egészségi állapotát is veszélyeztetheti. 

Gazdasági állataink növekedésére a szakaszos fejlődés jellemző. Ez azt jelenti, hogy 

növekedésük üteme nem egyenletes egész életükben, vagyis a fejlődés különböző 

szakaszaiban az egyes szervek eltérő gyorsasággal növekednek. Az állatok kompenzáló 

képessége azt jelenti, hogy az okszerű szűkös takarmányozásból származó - bizonyos mértékű 

- lemaradásukat később, bőségesebb takarmányozás esetén ki tudják egyenlíteni. A 

kompenzáló képességnek azonban korlátai vannak. Helyrehozhatatlan ugyanis azoknak a 

szöveteknek, szerveknek a lemaradása, amelyeket a maximális növekedési fázisukban 

korlátoztak a kedvezőtlen tényezők. 

A takarmányozás említett hatásai és a növekedés szóban forgó törvényszerűségei 

lehetővé teszik a gazdasági állataink irányított felnevelését. Ezen azt értjük, hogy a vázolt 

növekedési, fejlődési sajátosságokat figyelembe véve állatainkat úgy tápláljuk, hogy 

biztosítsuk a kellő növekedési, fejlődési ütemet, testarányokat, hosszabb távú céljainkat is 

szem előtt tartva. Ha hizlalunk, a vágásérettség gyorsabb elérése érdekében alkalmazhatunk 

intenzívebb takarmányozást. De maximális táplálóanyag-ellátás, a "hajtatott" felnevelés, az 

elhízás a tenyészállatok felnevelése során kedvezőtlen következményekkel járhat. 
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A takarmányozás a termékek minőségére is hat. Közismert, hogy a tehenek adagjában 

a rostdús és abraktakarmányok aránya, vagyis a takarmányadag nyersrost-tartalma a tej 

zsírtartalmát jelentősen befolyásolja. A tejzsír jódszáma is nagymértékben függ a takarmány 

zsírjától. Bizonyos takarmányok; pl. szója, repce, napraforgómag viszonylag sok telítetlen 

zsírsavat tartalmaznak. Ezek nagyobb mennyiségű etetésekor a vaj lágyabb lesz. Ezzel 

szemben például nagyobb adagú széna etetése keményíti a tejzsírt és a vajat. Bizonyos 

növények vagy rosszul erjedt szilázsok a tej kellemetlen ízét okozzák. 

Más termék, például a tojás minősége, annak vitamintartalma is teljes mértékben függ 

a takarmányozástól, nevezetesen a takarmányadag vitamintartalmától. Különösen az A- és a 

D- vitamintartalom növelhető takarmányozással. A tojás sárga színére is nagymértékben hat a 

takarmányozás. A kukorica, a zöld takarmányok, a pirospaprika például azt sötétebbé teszik. 

Az említettek alapján lehetővé válik az is, hogy bizonyos állati termékekben az ember 

egészsége szempontjából fontos anyagok (vitaminok, aminosavak, zsírsavak stb.) 

mennyiségét takarmányozással növeljük és un. funkcionális élelmiszereket állítsunk elő. 

 

 

7.2. A takarmányok kémiai összetétele 
 

A takarmány lehet minden olyan anyag, amely az állatok táplálására felhasználható, 

amelynek összetevőit az állatok anyagcseréjük folyamán életfolyamataik fenntartására, 

termékeik előállítására fordíthatnak. A takarmányok összetételét vázlatosan az 5. ábra 

szemlélteti. 

 

5. ábra: A takarmányok kémiai összetétele 

 

Takarmány 

 

 

víz                              szárazanyag 

 

 

szerves anyagok                  ásványi anyagok  

 

 

 

nitrogéntartalmú anyagok              nitrogénmentes anyagok                 egyéb anyagok 

             - fehérjék                                        - nyerszsír 

             - amidok                                         - nyersrost 

                                                                    - nitrogén mentes 

                                                                      kivonható anyagok 
Forrás: Schmidt (2003) 

 

7.2.1. A takarmányok szárazanyag- és víztartalma 

 

A takarmányok szárazanyag- és víztartalma együttesen adja azok súlyát. Ha nagyobb a 

szárazanyag tartalom, akkor értelemszerűen kisebb a víztartalom és fordítva. A szárazanyag 

befolyásolja a takarmányok energia értékét, elfogyasztható mennyiségét, tartósíthatóságát, 

illetve tárolhatóságát. A takarmánnyal elfogyasztott szárazanyag biztosítja az állat jóllakottság 

érzését, hozzájárul az emésztés és felszívódás folyamatához. 
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A takarmányok szárazanyag- és víz tartalma tág határok között alakul. A lédús 

takarmányok közül a zöldtakarmányok pl. 15 - 25%, a gyökérgumós takarmányok 5 - 22%, a 

folyékony takarmányok ennél kevesebb szárazanyagot tartalmaznak. A légszáraz 

takarmányok, a magvak, a széna- és szalmafélék a levegő páratartalmától függően 8 - 14% 

szárazanyagot tartalmaznak. 

A takarmányok szárazanyag-tartalmát 105 
o
C-on történő szárítás utáni méréssel 

határozzuk meg. 

 

7.2.2. A takarmányok nitrogéntartalmú anyagai 

 

A takarmányok N-tartalmú anyagait összefoglaló néven nyersfehérjeként emlegetjük. 

Mivel a fehérjék átlagos nitrogén tartalma 16%, a laboratóriumban meghatározott nitrogén 

tartalmat 6,25-tel szorozva kapjuk meg a nyersfehérje mennyiségét. Takarmányozási 

szempontból a nyersfehérje emészthető része, azaz az emészthető nyersfehérje-tartalom a 

fontos. A nyersfehérje kémailag is fehérjének minősülő része a valódi (igazi) fehérje, amíg a 

kémiailag nem fehérjét az amidok (amidanyagok) adják. 

A fehérjék a takarmányok szerves anyagai között kiemelkedő fontosságúak, ugyanis az 

állati szervezet minden sejtje, az állat minden terméke tartalmaz fehérjét. A gazdasági állatok 

saját fehérjéjüket csak fehérjékből, illetve azok alkotó molekuláiból, az aminosavakból tudják 

felépíteni. A fehérjék 18 - 23 aminosavának mintegy felét az állatoknak a takarmánnyal 

készen kell megkapniuk, ugyanis azokat nem, vagy csak csekély mennyiségben tudják 

előállítani. Ezek a nélkülözhetetlen, létfontosságú, vagy más néven esszenciális aminosavak. 

(Ma már ipari úton előállított aminosavakat is használunk a takarmányozásban.) 

Az amidok azaz a nem fehérje nitrogéntartalmú (NPN = non protein nitrogen) 

anyagok elsősorban a kérődző állatok szempontjából fontosak. Az említett állatok 

előgyomraiban élő baktériumok ugyanis ezekből fel tudják építeni a saját fehérjéjüket és ezzel 

hozzájárulnak a gazdaállat fehérje ellátásához. Ezek közül legfontosabb anyag a karbamid. 

 

7.2.3. A takarmányok nitrogénmentes anyagai 

 

A lipidek (összefoglaló nevükön nyerszsír) közül a zsírok a legfontosabbak. Részt 

vesznek a szervezet energia szükségletének biztosításában, esszenciális zsírsavakat nyújtanak 

az állat számára, növelik a monogasztrikus állatok takarmány felvételét. A zsírokat felépítő 

zsírsavak közül a linolsav és a linolénsav esszenciálisak, ezeket az állatnak a takarmányban 

készen kell megkapniuk. A zsírok hasznosítható energia tartalma mintegy kétszerese a többi 

táplálóanyagénak. 

A nyersrost kémiailag nem egységes anyag. Csak a növényi eredetű takarmányokban 

fordul elő. Benne legnagyobb mennyiségben a cellulóz található. A nyersrost az emésztőcső 

kitöltésével hozzájárul annak teltségi állapotához, segíti az emésztési, felszívódási 

folyamatokat. A cellulóz lebontását a kérődzők előgyomrában élősködő baktériumok végzik. 

A nitrogénmentes kivonható anyagok legfontosabb komponensi a szénhidrátok, 

amelyek az állatok energiaellátásában játszanak döntő szerepet. 

A vitaminok a szervezet zavartalan működése, egészégi állapota szempontjából 

fontosak. 

A takarmányok egyéb biológiailag aktív anyagai között lehetnek az állat számára 

kedvezőek és kedvezőtlenek is. 

Az ásványi anyagok, amelyek lehetnek makro- és mikroelemek az állati szervezetben 

sokféle funkciót töltenek be. A csontvázrendszer alkotórészei, de az egyéb létfontosságú 

szervek, lágyrészek felépítésében is szerepet játszanak. 
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7.3. A takarmányok táplálóértéke 
 

A takarmányok táplálóértékét nagy vonalakban az alapján értékeljük, hogy azok 

mennyi energiát és fehérjét nyújtanak az állatok számára. (Természetesen a szakszerű 

takarmányozás során a takarmányok egyéb alkotórészeit, aminosav-, zsírsav-, vitamin-, 

makro-, mikroelem-stb. tartamát is figyelembe vesszük.) 

Tekintve, hogy a takarmányok energiájának és fehérje tartalmának  hasznosulását 

maga az állat is befolyásolja könnyű belátni, hogy egy-egy takarmány más-más táplálóértékű 

ha pl. az kérődzők, vagy sertés takarmányozására használjuk fel. 

A takarmányok energia értékének jellemzésére sokféle rendszer alakult ki. Az energia 

értékelés a takarmány bruttó energiájából (égéshő) kiindulva azt is figyelembe veszi, hogy az 

energia az állati szervezetben miként hasznosul. Az energia hasznosulást vázlatosan a 6. ábra 

szemlélteti. 

 

6. ábra. A takarmányok energiájának átalakulása az állati szervezetben 
 

Bruttó energia (BE) (égéshő) 

 

 

 

 

bélsár energia                            emészthető energia (DE) 

 

 

 

 

vizelet energia       metán energia      metabolizálható energia (ME) 

 

 

 

 

                                          termikus energia                                          nettó energia (NE) 

                                            (hőszaporulat) 

 

 

 

                        életfenntartó                        termelésre 

                          energia (NEm)                    fordítható 

                                                                                          energia 

                                                                                                                          (NEl, NEg) 

 

 

                                                     az állat összes hőtermelése 
Forrás: Vincze (2003) 

 

Hazánkban a kérődzők takarmányozásában a nettó energia rendszert (NE) használjuk, 

amely szerint egy takarmánynak lehet életfenntartó (NEm), tejtermelő (NEl) és növekedési 

(NEg) nettó energia értéke. A sertés, a ló és a nyúl takarmányok energia értékét emészthető 

energiában (DE), a baromfi takarmányokét pedig metabolizálható energiában (ME) adjuk 

meg. 
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A takarmányok fehérje értéke és többféle lehet. Magyarországon a kérődző 

takarmányok esetében a metabolizálható fehérje (MF) rendszert használjuk, amelynek során 

számolunk mind a nitrogén függő (MNF), mind az energia függő (MFE) metabolizálható 

fehérjével. Ezek alapján számítjuk ki a bendőbeli fehérje mérleget. A sertés, a baromfi és a ló 

takarmányainak fehérje értékét nyersfehérjével, amíg a nyúl takarmányaiét emészthető 

nyersfehérje értékkel vesszük figyelembe. A fontosabb takarmányok tápláló értékére 

vonatkozóan a takarmány ismeret részben közlünk adatokat. 

 

 

7.4. A gazdasági állatok táplálkozási, emésztési sajátosságai 
 

Gazdasági állataink eltérő fajokhoz tartoznak, így testfelépítésük, emésztő készülékük, 

emésztési sajátosságaik, táplálkozás módjuk, takarmányok iránti igényük is eltérő. 

 

7.4.1. Sertés 

 

A sertés mindenevő állat, növényi és állati eredetű takarmányok egyaránt 

természetesek a számára. Táplálék felvételében a jó szaglóérzékére nagymértékben 

támaszkodik. A takarmányt a foga közé veszi, állkapcsának oldal irányú mozgatásával 

szétzúzza, megőrli. Falkában a takarmányt nem rágja, hanem habzsolja. 

A sertés nyálában keményítőbontó enzim található, amelynek segítségével, bár kis 

hatékonysággal az emésztés megkezdődik. A setés gyomra együregű, összetett. Űrtartalma 

4,5 - 6,0 liter. A gyomorban a takarmány nem keveredik, ugyanis az csak gyenge hullámszerű 

mozgást végez. A szénhidrát emésztés itt folytatódik és a fehérje emésztés megkezdődik. 

Az emésztés nagyobb hányada és a felszívódás a vékonybélben következik be. A sertés 

gyomrában és vékonybelében a nyersrost nem emésztődik. A sertés vastagbele olyan 

anatómiai felépítésű, hogy a béltartalom a vakbélen áthaladva jut a remesébe. Az utóbbiak 

űrtartalma azonban kicsi, ott a béltartalom keveset időzik, így a sertés a nyersrostot alig tudja 

emészteni. Növényi eredetű takarmányként elsősorban a kis rosttartalmú magvak, gyökér- és 

gumós takarmányok, és a zsenge zöldtakarmányok jöhetnek számításba a sertés számára. 

 

7.4.2. Ló 

 

A ló növényevő állat. Erős zápfogsorával jól meg tudja rágni, őrölni a takarmányt. 

Rágás során a takarmányt alaposan benyálazza, ami a későbbi emésztést elősegíti (bár a 

nyálában nincs emésztő enzim.) A ló gyomra a sertéséhez hasonlóan együregű. Itt emésztődik 

a szénhidrátok mintegy 30%-a és a fehérjék mintegy fele. Rostemésztés nincs a ló gyomrában. 

A ló vastagbelének első szakasza, a vakbél nagy terjedelmű (40 liter). Benne a 

cellulózbontó baktériumok működése a meghatározó, amelynek következtében a ló 

nyersrostot jól hasznosítja. Azok a táplálóanyagok is itt emésztődnek, amelyet a sejtfal 

körülzárt és az emésztőnedvek a bélcsatorna korábbi szakaszában nem fértek hozzá. A ló 

takarmányozása tehát nagy rosttartalmú takarmányokra (legelő, szénafélék, stb.) alapozható. 

 

7.4.3. Kérődzők 

 

A kérődző állatok (szarvasmarha, juh, kecske) emésztőkészülékének felépítése és 

emésztése eltér a sertésétől és a lóétól. Valódi gyomruk (oltó) előtt előgyomrok (bendő, recés, 

százrétű) találhatók. A kérődzők a felvett takarmányt előzetesen csak felületesen rágják, majd 

lenyelik. A bendőbe és a százrétűbe kerülő takarmány bizonyos idő múlva ismét visszajut a 

szájba, ahol az álalt azt már gondosan megrágja és ismét lenyeli. Ez a folyamat a kérődzés. 
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Idősebb kérődzők legnagyobb térfogatú előgyomra a bendő (a kifejlett szarvasmarháé 

pl. mintegy 80 - 100 liter). A bendőben nagyszámú mikroba (baktérium, protozoa, gomba) él 

a gazdaszervezettel szimbiózisban. A bendőnek nincs saját emésztőnedv (enzim) termelése, 

azonban a mikrobák jelentős mennyiségű enzimet termelnek, amelynek hatására a 

bendőemésztés (fermentáció), különösen a nyersrost emésztése intenzív. Ahhoz, hogy a bendő 

megfelelően működjön, a mikrobák számára a körülményeknek optimálisnak kell lennie. Ez 

akkor biztosítható, ha, a takarmány adag nyersrost tartalma viszonylag magas, a szárazanyag 

tartalom 14 - 18%-a. 

A fehérjék és NPN anyagok a bendőben lebomlanak, azokból ammónia képződik, 

illetve a bomlástermékekből a mikrobák a saját fehérjéjüket felépítik. Ez a mikrobafehérje az 

emésztőcsatorna későbbi szakaszában a gazdaszervezet számára hasznosul. 

A takarmányok szerves anyagának bizonyos hányada (20 - 35%-a) a bendőből 

emésztetlenül tovább halad (bypass hányad), és az emésztőcsatorna későbbi szakaszában 

bomlik le. Kimagaslóan nagy tejtermelésű tehén fehérjeszükségletét nagyobb mennyiségű, a 

bendőben könnyen lebomló fehérjével nem tudjuk biztosítani, ugyanis azt a mikrobák 

lebontják és csak nagy veszteséggel alakítják át saját fehérjéjükké. Ilyen esetben a 

takarmányadag bypass fehérje hányadának növelésére van szükség. A fent említettek 

elsősorban az idősebb kérődzőkre jellemzőek, a fiatal állatok előgyomra még nem működik, a 

kérődzés fokozatosan, bizonyos életkor után alakul ki.  

Az emésztőcsatorna további szakasza, annak működése a többi gazdasági állatéhoz 

hasonló. A kérődzők takarmányozásában a nagy termelés érdekében a szálastakarmányok 

mellett a koncentrált takarmányok (abrakfélék) is fontosak. 

 

7.4.4. Baromfifélék 

 

A baromfifélék közül a tyúk, a pulyka, a galamb mageleséget fogyasztó fajok, szívesen 

fogyasztanak minden magot, szemet. Emellett fogyasztanak bogarat, férget, füvet és egyéb 

zöldtakarmányt. A víziszárnyasok (liba, kacsa) szívesen fogyasztanak lágy eleséget. 

A baromfi fogak hiányában nem rágja a takarmányt. Magevőknek a nyelőcsövén 

kiöblösödés (begy) található. A lenyelt takarmány a begyben időzik, nem emésztődik, csak 

nyállal keveredve megpuhul. 

A baromfi gyomra mirigyes és zúzó gyomorból áll. A zúzó gyomor a csavaró, toló 

mozgásával, a benne lévő kavics segítségével a takarmányt eldörzsöli. Az így „előkészített” 

takarmány a mirigyes gyomorban emésztőnedvekkel keveredik és megindul az emésztés. 

A takarmány innen a viszonylag rövid vékonybélbe kerül, ahol intenzív fehérje-, keményítő- 

és zsíremésztés következik be. 

Nyersrostdús takarmányok gondos emésztésére (a lúd kivételével) a baromfi 

emésztőcsövében nincs mód, ezért könnyen emészthető, nagy energiatartalmú, nyersrostban 

szegény takarmányokkal tudjuk a nagy termelés szükségletét szakszerűen kiegészíteni. 

 

 

7.4. A gazdasági állatok táplálóanyag szükséglete 
 

A táplálóanyag szükségletet befolyásolja az állat faja, életkora, termelésének 

színvonala, biológiai állapota (pl. vemhesség) és számos egyéb tényező. Megkülönböztetjük 

az életfenntartás és a termelés (hús, tej, tojás, gyapjú) táplálóanyag szükségletét. A takarmány 

táplálóanyagait az állat elsősorban életfenntartásra, az ezen felüli részt pedig termelésre 

fordítja. A kettő aránya számos tényezőtől függ. A teljes energia szükségletnek mintegy 35 - 

65%-a életfenntartásra fordítódik. Fontos, hogy az állat napi takarmány-adagjának 

összeállítása során vegyük figyelembe az állat lehetséges takarmány felvételét. Ugyanis a 
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naponta elfogyasztott takarmányadagnak biztosítani kell az állat napi szükségletét. Az egyes 

gazdasági állatok energia és fehérje szükségletét, ugyanúgy ahogy a takarmányok 

táplálóértékét az előző fejezetben említett módon adjuk meg. Értelemszerűen az energia és 

fehérje szükséglet mellett az egyéb anyagok (aminosav, zsírsav, vitamin, ásványi anyag) 

szükségletével is számolunk. 

A termelés táplálóanyag szükségletének meghatározásánál elméletileg az adott termék 

kémiai összetételéből indulunk ki, figyelembe véve az egyes táplálóanyagok hasznosulását. 

A szarvasmarha és a juh táplálóanyag szükségleti normatívájából néhány jellemző 

adatot a 16., 17., 18. és 19. táblázatok foglalnak össze. Természetesen a többi állatfajra is 

hozzáférhetők a szükségleti adatok. A sertés és a baromfi esetében azonban leggyakrabban a 

takarmányok összetételére vonatkozóan állnak rendelkezésre ajánlások. 

 

16. táblázat: A tejelő tehén táplálóanyag szükséglete 
 

Élősúly Szárazanyag 

felvétel 

NEl MF Ca P 

kg kg MJ g g g 

Létfenntartó táplálóanyag szükséglet 

600 13,2 - 22,8 42,6 - 51,1 439 28 21 

700 14,7 - 25,2 47,8 - 57,4 464 30 23 

Vemhes tehén táplálóanyag szükséglete 

600 13,2 - 22,8 54,8 - 59,1 623 41 30 

700 14,7 - 25,2 61,5 - 71,1 674 45 33 

1 kg 4% zsírtartalmú tej termelésének szükséglete 

  3,1 51 2,8 1,7 

Forrás: Horn (1995) 

 

17. táblázat: A húshasznosítású tehén táplálóanyag szükséglete  
 

Élősúly Szárazanyag 

felvétel 

NEm MF Ca P 

kg kg MJ g g g 

Létfenntartó táplálóanyag szükséglet 

500 8,8 35,4 361 22 17 

600 10,1 42,6 413 26 20 

700 11,5 47,8 464 30 23 

Vemhes tehén táplálóanyag szükséglete 

500 9,5 44,4 571 37 27 

600 10,8 51,6 623 41 30 

700 12,2 56,8 674 45 33 

Szoptató tehén táplálóanyag szükséglete (napi 10 kg tejtermelés) 

500 10,7 66,8 876 50 34 

600 12,1 74,0 928 54 37 

700 13,4 79,2 979 58 40 

Forrás: Szabó (1998) 
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18. táblázat: Növendék marha táplálóanyag szükséglete 
 

Élősúly Szárazanyag 

felvétel 

NEm NEg MF Ca P 

kg kg MJ MJ g G G 

Növendék üsző napi 1 kg súlygyarapodás esetén, jó legelőn 

200 5,0 19,6 15,3 466 29 17 

300 6,9 26,5 20,7 476 33 20 

400 8,3 32,9 25,7 479 37 23 

Növendék közepes rámájú bika napi 1,2 kg súlygyarapodás esetén 

200 5,2 19,6 13,4 586 33 19 

300 7,2 26,6 18,2 614 37 22 

400 8,5 33,0 22,5 637 41 25 

500 9,5 39,0 26,6 654 46 29 
Forrás: Szabó (1998) 

 

19. táblázat: A juh táplálóanyag szükséglete 
 

Élősúly Szárazanyag 

felvétel 

NEm NEg MF Ca P 

kg kg MJ MJ g G G 

Anyajuh létfenntartó szükséglete legelőn 

50 0,85 - 1,15 5,82  68 2.2 1,7 

70 1,00 - 1,40 6,89  82 3,1 2,4 

Egy báránnyal vemhes anyajuh 

50 1,40 - 1,90 8,32  104 5,0 3,1 

70 1,65 - 2,25 9,99  118 6,7 4,2 

Egy bárányt szoptató anyajuh a laktáció második hónapjában legelőn 

50 1,60 - 2,15 11,07  156 6,4 4,3 

70 1,80 - 2,45 12,74  179 7,3 5,0 

Kosbárány közepes rámájú 250 g/nap súlygyarapodással, istállózott 

20  2,94 2,86 104 4,6 2,7 

30  3,48 3,88 115 5,1 3,0 
Forrás: Kakuk és Schmidt (1988) 

 

7.5. Takarmányismeret 
 

A takarmányok választéka rendkívül széles, így a csoportosításuk is többféleképpen 

lehetséges. 

Az energiában viszonylag szegény, nagyobb nyersrost tartalmú, terimés takarmányok 

a tömegtakarmányok., ebbe a csoportba tartoznak a  szálastakarmányok, így a 

zöldtakarmányok, szilázsok, szénák. A koncentrált takarmányok pl. abraktakarmányok 

energiában, fehérjében rendszerint gazdagok, rosttartalmuk pedig csekély. Az energia és 

fehérje tartalommal nem, vagy csak alig rendelkező, de bizonyos nagyhatású anyagokat (pl. 

vitamin) hordozó anyagokat takarmány-adalékanyagoknak hívjuk. 

 

7.5.1. Zöldtakarmányok 

 

A zöldtakarmányok a növények talaj feletti részei (szár, levél esetleg termés), az 

állatok természetes, viszonylag olcsón termeszthető táplálékai. Ezek elsősorban a kérődző 
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állatok a szarvasmarha, a juh, a kecske, valamint a lovak takarmányai, de zsenge állapotban a 

sertés a nyúl és a lúd etetésében is számításba jöhetnek. Nagy vegetációs víztartalmuk (70 - 

85%) következtében a tejtermelésre kedvező (laktagóg) hatásúak. Vitaminokban, 

ízanyagokban, egyes ásványi anyagokban gazdagok. A pillangós növények fehérjetartalma 

nagyobb, mint a pázsitfűféle zöldtakarmányoké. Zöld takarmányokból az állatok napi 

fogyasztása a testsúlyuk 8 - 10%-át kitevő mennyiség körüli. 

A legelő lehet gyep, vagy más alkalmi (pl. szántóföldi, vagy kaszáló) legelő. (A 

gyepeket legelőkre és kaszálókra szoktuk elkülöníteni aszerint, hogy azokat kizárólag 

legeltetjük, vagy kaszálóként, szénakészítésre használjuk.) Az állandó legelők lehetnek a 

természetes, vagy telepített gyepek. Alkalmi legelőként különböző szántóföldi növények 

betakarítás utáni tarlói jöhetnek számításba, de áthajtva ősszel legeltethetjük „lecsíptethetjük” 

az őszi gabonákat is. 

A legelő változatos növényállományával az állat számára nemcsak természetes 

takarmányforrás, hanem élettér is. A szabadban való tartózkodás, a mozgás, a napfény 

jótékony hatású az egészségükre, ami különösen a növendék állatok felnevelése során fontos. 

A legeltetésnek különböző módjait alkalmazhatjuk. Szabad legeltetéskor az állatok az 

egész területet bejárhatják, mozgásukat nem korlátozzuk. Szakaszos legeltetéskor a területet 

kisebb részekre osztjuk (kerítéssel, elektromos karámmal stb.), és bizonyos szakaszokat 

legeltetünk, más szakaszokat a növényzet újra sarjadzása érdekében pihentetünk, és ezeket 

váltogatjuk. Napi adagolt legeltetéskor mozgatható kerítéssel kijelöljük a napi legelőterületet, 

amíg sávosan adagolt legeltetéskor gyakrabban mozgatjuk a már lelegelt és a még nem legelt 

terület közötti villanypásztort. 

A szarvasmarhák a dús füvű, 15 - 25 cm növénymagasságú legelőt kedvelik, ugyanis a 

nyelvükkel kanyarítva tépik le a növényzetet. A ló az alacsonyabb növényzetű gyepeket is 

hasznosítani tudja, mivel a legelő füvét harapja. A juh finom ajkával szinte „leborotválja” a 

füvet, ezért ott is legeltethetjük, ahol a területet előzőleg a szarvasmarha már lelegelte. A 

sertés a rostban szegény, puha dús növényzetet kedveli. Szívesen túrja ki a föld alatti gumót, 

szárat. A lúd mélyen csípi le a növényzetet és tartós legeléssel károsítja a növények tövét. 

A hazai legelőink állapota, hozama klímánk következtében is viszonylag kedvezőtlen. 

Emiatt az intenzíven termelő állatok (tejelő tehén, sertés) táplálóanyag szükségletét nem 

biztosítják, így ezeket az állatokat általában nem is legeltetjük. Ugyanakkor a szerényebb 

igényű állatok pl. a húshasznosítású tehén, vagy az anyajuh szükségletét a legelő általában 

fedezi, ezért ezen állatok tartása gazdaságossági okokból is legelő nélkül szinte 

elképzelhetetlen. 

Szántóföldön is termeszthetünk zöldtakarmányokat (szántóföldi zöldtakarmányok). 

Ezek azonban a talajmunkák, a vetés és egyéb többletmunkák miatt drágábbak, mint a 

gyeptakarmányok. A fűféle zöldtakarmányok (kukorica csalamádé, szudáni cirokfű, 

cukorcirok hibridek, muhar, köles, rozs, zab stb.) kevés fehérjét, nagy mennyiségű 

szénhidrátot tartalmaznak. Szerves anyagukat főleg a N-mentes kivonható anyag és a 

nyersrost adja. Ásványi anyag tartalmuk rendszerint kevesebb, mint az állat igénye. 

Termesztésük gazdaságossága javítható, ha nem főnövényként, hanem elő-, vagy 

utóveteményként termesztjük ezeket. .A pillangós virágú zöldtakarmányok (lucernafélék, 

herefélék, egyéb pillangósok) fehérjében, vitaminokban, az ásványi anyagok közül 

kalciumban és vasban gazdagok, ezért nagyon értékes takarmányok. Viszonylag 

gazdaságosan termeszthetők, mert évelők (lucerna), vagy kétévesek (herefélék). A lucerna 

évente háromszor-négyszer, a vörös here kétszer kaszálható. A pillangós zöld takarmányok 

etetése nagy mennyiségben, harmatos, megázott, vagy dércsípte állapotban felfúvódást 

okozhatnak. 

A leveles zöldtakarmányok (takarmánykáposzta, réparepce, tifon, olajretek, napraforgó 

stb.) másodvetésként is termeszthetők, nagy tömeget adnak, jó étrendi hatásúak. A 
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zöldtakarmány-keverékek nem egy, hanem kettő, vagy több növényfajból állnak. Emiatt 

ízletesebbek, kedvezőbb az energia:fehérje arányuk, az egyes növények táplálóanyagai jól 

kiegészítik egymást. Az őszi takarmánykeverékeket ősszel vetjük, és áprilisitól 

betakaríthatjuk. Ilyenek pl. az őszi káposztarepcéből és rozsból álló keszthelyi keverék, a 

rozsos szöszösbükköny, az őszi búzás pannonbükköny, vagy a rozsot, búzát vagy árpát és 

bíborherét tartalmazó Legány-féle keverék. A tavaszi takarmánykeverékeket (füveshere, 

zabos bükköny, zabos borsó, borsós kukoricacsalamádé, borsós napraforgó-csalamádé, szójás 

silókukorica stb.) tavasszal vetjük és az őszi takarmánykeverékek utáni időszakban etethetjük. 

 

7.5.2. Gyökér-, gumós és kabakos takarmányok 

 

E takarmányok vegetációs víztartalma nagy (70 - 95%), szárazanyag-tartalma kevés, 

zsírban, fehérjében, rostban, ásványi anyagokban szegények. Inkább az étrendi hatásuk, mint 

a táplálóértékük jelentős. Ezek közül a fontosabbak a burgonya, a csicsóka, a takarmányrépa, 

a cukorrépa, a sárgarépa és a takarmánytök. Minden gazdasági állattal etethetők. 

 

7.5.3. Silózott (erjesztett) takarmányok 

 

Az erjesztéssel (savanyítással) tartósított zöldtakarmány a szilázs. Ha az erjesztésre 

zöldtakarmány előzetes fonnyasztása után kerül sor, akkor a takarmány neve szenázs.  (A siló 

az erjesztésre szolgáló tároló hely.) Hazánkban (és máshol a kukorica övezetben) a szilázst 

elsősorban zöld kukorica növényből (silókukorica), a szenázsokat pedig inkább fűfélékből és 

pillangós virágú zöldtakarmányokból késztjük. Silózott takarmányokból az állatok saját 

testsúlyuk 5%-át kitevő napi mennyiségű fogyasztásával számolhatunk. 

A tejelő szarvasmarha és a hízómarha állományunk tömegtakarmány bázisa 

silókukorica szilázsra alapozott. Ennek a technológiája kialakult, a szilázs nagy energiaértékű, 

ízletes takarmány. Praktikus, szervezési okokból nemcsak télen, hanem egész évben (nyáron 

is) tömegtakarmányként szinte minden tehenészetben silókukorica szilázst etetünk (un. 

„monodiétikus” takarmányozás). 

 

7.5.4. Szénák 

 

A széna szárítással tartósított szálastakarmány, a kérődző állatok és a ló fontos 

takarmánya. A széna fontos funkciója táplálóértéke mellett, hogy a kérődző állatok esetében 

biztosítja a bendő zavartalan működésének feltételeit. E takarmány nyersrost tartalmából a 

bendőben képződő ecetsav révén fontos szerepet játszik a tejzsír szintézisben. A széna 

táplálóértéke számos tényezőtől függ, elsősorban attól, hogy milyen növényből (fűféle, 

pillangós, zöldtakarmány-keverék) készült. A kevés pillangóst tartalmazó rétiszéna, vagy 

tisztavetésű pázsitfűből készült széna fehérje és karotin tartalma alacsonyabb, mint a 

pillangós szénáké (lucerna széna, vöröshere széna, baltacím széna). Emellett a minőségét 

befolyásolja, hogy milyen volt az időjárás a renden történő szárítás idején. 

Szénafélékből az állatok hozzávetőlegesen testsúlyuk 1 - 2%-a körüli mennyiséget 

fogyasztanak. Szénalisztet a széna őrlésével, vagy a szálas takarmány gyors szárításával 

együtt készíthetünk. 

A fontosabb tömegtakarmányok táplálóértékét a 20. táblázat foglalja össze. 

 

7.5.5. Szántóföldi melléktermékek 

 

A szántóföldi melléktermék nagy tömegben állnak rendelkezésre. Táplálóértékük 

csekély, rosttartalmuk magas, inkább ballaszt takarmányok. A szalma a gabonafélék, esetleg 
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más növények pl. borsó betakarítás (cséplés) után visszamaradt szára és levélzete. A 

gabonaszalmák közül leginkább a tavaszi árpa szalmáját etetjük, a többit inkább almozásra 

használjuk. A kukorica szár (kukorica tarló) elsősorban a húshasznú tehenek őszi, téli 

takarmánya lehet, amelynek legeltetése az USA kukorica övezetében általános gyakorlat. 

Pelyva és törekfélék a kombájnnal egy menetben történő gabona betakarítás során, 

gyakorlatilag külön nem képződnek. 

 

20. táblázat: Néhány tömegtakarmány táplálóértéke 
 

 

Takarmány 

Szárazanyag 

tartalom 

Nyers 

fehérje 

 

DE 

 

NEm 

 

NEg NEl 

g/kg g MJ 

1000 g szárazanyagban 

Legelőfű 222 85 9,57 5,54 3,14 5,42 

Zöld lucerna  163 276 11,12 5,49 3,09 5,65 

Burgonya 236 85 14,66 8,53 5,77 7,83 

Kukorica szilázs 351 78 10,49 6,07 3,61 5,87 

Lucerna szenázs 507 199 10,36 5,17 2,80 5,42 

Réti széna 880 81 9,36 5,12 2,75 5,08 

Lucerna széna 864 208 10,78 5,02 2,66 5,28 

Árpaszalma 870 38 6,43 3,48 1,22 3,45 
Forrás: Kakuk és Schmidt (1988) 

 

7.5.6. Magvak és termések 

 

A magvak, más néven a szemes termések különböző növények generatív részei. 

Koncentrált (abrak) takarmányok, emészthető táplálóanyag tartalmuk nagy, rosttartalmuk 

kicsi. Nyersfehérje tartalmuk, illetve annak összetétele eltérő. Elsősorban a baromfi és sertés 

takarmányai, de a nagy termelésű kérődző állatok takarmányozásában is nélkülözhetetlenek. 

A gabonamagvak a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló abrakfélék. 

Nyersfehérje tartamuk kicsi 6 - 14% légszáraz állapotban. Energia értékük nagy. Közülük a 

kukoricát termesztjük legnagyobb területen. A magvak között a kukorica energia értéke a 

legnagyobb. Fehérjetartalma azonban kisebb, mint a többi gabonamagé. A fehérjéjében kevés 

a lizin és a triptofán. További fontos magvak az árpa, a búza, a rozs, a zab, a tritikálé, a 

cirokmag és a köles. 

A hüvelyesmagvak fehérjetartalma kétszer-háromszor nagyobb, mint a 

gabonamagvaké. Fehérjéjük lizinben gazdag, viszont szegény metioninban és cisztinben. 

Legfontosabb hüvelyesmag takarmányok a borsó, a lóbab és a szójabab. 

Az olajosmagvak csak ritkán kerülnek etetésre. Inkább az olajgyártás után 

visszamaradt termékeit használjuk takarmányozásra. Legfontosabbak a napraforgó, a lenmag, 

a kendermag és a tökmag. 

 

7.5.7. Élelmiszer-ipari melléktermékek 

 

Az élelmiszer gyártás során sokféle, eltérő összetételű melléktermék keletkezik, 

amelyek legnagyobb részét felhasználhatjuk takarmányozásra. 

A malomipari melléktermékek a mag tisztítása és őrlése során keletkeznek. A 

gabonaocsú tört, megszorult szemekből áll, de tartalmazhat gyommagvakat is. Az utóbbiak 

között mérgezők is lehetnek. A korpa az őrlés után visszamaradó maghéj, amely csírát és 
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több-kevesebb keményítődús endospermiumot is tartalmaz. Legnagyobb mennyisségben a 

búzakorpa áll rendelkezésre, de fontos az egyéb gabonafélék korpája is. 

A növényolaj-ipari melléktermékek az olajos magvak olajtartalmának kinyerése után 

visszamaradó anyagok. A régi olajütéses módszerrel kapott melléktermék az olajpogácsa. Ha 

a magvat szűkülő lyukú présen nyomatják át, akkor a melléktermék expeller. Ha préselés után 

zsíroldószeres extrakciót alkalmaznak, akkor a visszamaradó takarmány az extrahált dara 

(extrahált napraforgódara, extrahált szójadara, extrahált repcedara, stb.). 

A cukoripari melléktermék a répaszelet (nedves, vagy szárított) és a melasz. 

A szeszipari melléktermékek a szeszgyári moslék (kukoricamoslék, burgonyamoslék, 

melaszmoslék stb.) és a szeszélesztő. 

A sörgyári melléktermékek a malátacsíra, a sörtörköly és a sörélesztő. 

A keményítőgyártás során is moslék illetve törköly (burgonya-, búza-, kukoricatörköly, 

valamint kukoricaglutén, búzasikér keletkezik. 

A fontosabb magvak és ipari melléktermékek táplálóértékét a 21. táblázat foglalja 

össze. 

 

21. táblázat: Néhány gabonamag és ipari melléktermék táplálóértéke 
 

 

Takarmány 

Nyers 

fehérje 

DE 

 

NEm 

 

NEg NEl 

g MJ 

1000 g szárazanyagban 

Árpa 121 14,56 8,63 5,86 8,05 

Búza 134 15,29 9,07 6,23 8,27 

Kukorica   90 15,33 9,21 6,34 8,58 

Búzakorpa 172 11,29 6,32 3,84 5,83 

Extrahált napraforgódara 431 12,77 6,47 3,97 6,31 

Extrahált szójadara 518 17,12 8,71 5,93 7,96 

Extrahált repcedara 378 12,96 6,97 4,41 6,56 
Forrás: Kakuk és Schmidt (1988) 

 

7.5.8. Állati eredetű takarmányok 

 

Ezeknek a takarmányoknak a fehérjetartalma és annak biológiai értéke nagy. Főleg a 

monogasztrikus állatok és a fiatal kérődzők takarmányai. 

A tejipari melléktermékek a soványtejpor, a savó, savópor, az író, írópor. Az intenzív 

tehenészetekben nagyobb mennyiségben keletkezik föcstej (kolosztrum), mint amennyi az 

újszülött borjaknak szükséges. Ezt rendszerint az idősebb borjak takarmányozására 

használjuk. 

A húsipari melléktermékek felhasználása sok esetben, humán és állategészségügyi 

okok miatt korlátozott (pl. szarvasmarha BSE kór). Fontosabb takarmányok: húsliszt, baromfi 

vágóhídi fehérjeliszt, vérliszt, toll-liszt, préselt tepertő. 

A halfeldolgozás melléktermékei a hulladékhal, a halliszt. 

Takarmányozásra használhatunk még egyéb állati eredetű anyagokat, pl. a bőr és a hús 

előkészítése során keletkező zsírt (takarmányzsír), vagy a keltetőben jelentkező terméketlen 

és befulladt tojásokat. 

 

7.5.9. Takarmány-adalékanyagok 

 

A takarmány-adalékanyagok rendszerint ipari úton előállított, vagy növényekből 

iparilag kivont hatóanyagok, amelyeket az állatok táplálóanyag ellátásának javítása, az 
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emésztés elősegítése, a takarmány védelme, vagy a takarmány ízletesebbé tétele érdekében 

rendszerint kis mennyiségben etetünk. 

A hozamfokozók közül az antibiotikumok használata a kialakuló baktérium rezisztencia 

miatt csak a humán gyógyászatban nem alkalmazottakra korlátozódhat. A probiotikumok élő 

mikróbát tartalmazó takarmány kiegészítők, amelyek javítják a bélflóra egyensúlyát. A 

prebiotikumok a bélflóra egyes tagjainak szubsztrátjai. Az utóbbi kettőt egyazon készítmény 

(szimbiotikum) is tartalmazhatja. 

Egyéb takarmány kiegészítők lehetnek pl. az NPN anyagok, így a karbamid, amellyel a 

hízómarhák, a hízóbárányok fehérje szükségletének egy részét pótolhatjuk. Kiegészítőként 

használhatunk még szerves savakat, enzimkészítményeket, ízesítőanyagokat, antioxidánsokat, 

tartósítószereket, színezőanyagokat, pelletkötő anyagokat is. 

 

 

7.6. A takarmányok tartósítása 
 

A vegetációs időszakban megtermelt, rendelkezésre álló takarmányok zöme eredeti 

formájában romlandó, hosszabb ideig (télire) csak tartósítás útján tárolható. A tartósítás során 

tulajdonképpen a növényi légzést és a mikrobiális bontást (romlást) korlátozzuk, illetve 

fékezzük meg. 

 

7.6.1. Erjesztéses tartósítás (silózás) 

 

Erjesztéssel nagyobb víztartalmú takarmányokat (zöldtakarmányok, nedves kukorica 

stb.) tartósíthatunk. Az erjedés során a tejsavtermelő baktériumok a szénhidrátokból annyi 

szerves savat, főleg tejsavat termelnek, amely a takarmány romlását megakadályozza. A 

takarmányok erjeszthetősége függ azok szénhidrát, fehérje, szárazanyag tartalmától, 

pufferkapacitásától és még számos egyéb tényezőtől. Könnyen silózható takarmány pl. a 

silókukorica, közepesen silózhatók a fűfélék, nehezen silózhatók a pillangósok (lucerna, 

vöröshere). 

A jól silózható takarmányokat, ha a feltételek kedvezőek, egy menetben silózhatjuk. 

Ha a feltételek nem optimálisak, akkor rendszerint sor kerül az erjedés szabályozására. A zöld 

takarmányok szárazanyag tartalmát növelhetjük a kaszálás utáni fonnyasztással. Ezt követően 

kerül sor az erjesztésre (szenázskészítés). Adhatunk a takarmányhoz erjedést segítő 

anyagokat, pl. szénhidrátot (melasz, gabonamag), biológiai tartósítószereket, szerves vagy 

szervetlen savakat stb. 

A silózás során különböző veszteségekkel számolhatunk, amelyek következtében az 

eredeti anyag energia tartalmának 7 - 40% elveszhet. 

A silók (silótakarmány tárolók) lehetnek ideiglenesek, és állandók. Az utóbbiak közül 

leggyakoribbak a falközi silók, de lehetnek egyebek, pl. toronysilók is. 

 

7.6.2. Szárításos tartósítás 

 

Szénakészítés. Vékony szárú szálastakarmányokból (fűfélék, lucerna) szénát 

készíthetünk. Természetes szénakészítés során a lekaszált takarmányt a renden hagyjuk, ahol 

azt a nap energiája azt légszáraz állapotig szárítja. Csapadékosabb vidékeken elterjedt az 

állványos és nyársas szénakészítés. A renden szárított szénát pajtába vagy kazalba rakhatjuk, 

újabban viszont inkább bálázzuk. 

Szellőztetéses szénakészítés során a takarmányt nagyobb nedvesség tartalommal rakjuk 

kazalba, és hideg, vagy meleg levegővel, ventillátorral átfúvatva szárítjuk. 

Forrólevegős szárítással zöldnövény lisztet is készíthetünk. 
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A szénakészítés során kedvező esetben 20 - 25% veszteséggel számolhatunk de, ha pl. 

a széna a renden többször megázik az ásványi anyagok 40 - 50%-a is kilúgozódhat. 

Szemestakarmányok szárítása, tárolása. A szemes terményeket légszáraz állapotban is 

betakaríthatjuk, ekkor csak tisztításra van szükség. Ha viszont nagyobb nedvesség 

tartalommal történik a betakarítás, akkor a magvakat szárítani kell. Különböző típusú 

gabonaszárítók üzemelnek a gyakorlatban. Mindegyikkel kapcsolatban fontos követelmény, 

hogy a szárítás során a mag ne sérüljön, annak hőmérséklete a 60 - 80 
o
C-t, a szárítólevegőé 

pedig a 80 - 130
o
C-t ne haladja meg. 

A szárított szemes terményeket tárolhatjuk zsákosan, vagy ömlesztve, magtárakban, 

silókban, sátrakban. Fontos, hogy a tárolt szemes terményt szellőztessük. 

Prizmázással, vermeléssel, támfalas tárolóban, vagy pincében tárolhatjuk a gyökér- és 

gumós takarmányokat (répa, burgonya). 

 

 

7.7. A takarmányok előkészítése 
 

A legtöbb takarmányt szakszerűen csak valamilyen előkészítés után használhatjuk fel 

etetésre. A gyökér-és gumós takarmányokat szeleteljük, a zöldtakarmányokat szecskázhatjuk, 

mindkettőt pépesíthetjük, a szemes terményeket daráljuk, granuláljuk, főzhetjük, pörkölhetjük 

stb. 

A takarmányipar különböző alapanyagokból adott állatfaj, fajta, korcsoport számára 

különböző takarmánykeveréket gyárt és forgalmaz. 

A forgalmazott takarmány lehet teljes értékű, azaz táp. Az előkeverék bizonyos 

alapanyagokat, adalékanyagokat tartalmaz, amelyet gazdasági abrakkal bizonyos arányban 

keverve ad teljes értékű takarmányt. Előkeverék a koncentrátum is. A premix (ásványi-, 

vitamin-, egységes-komplett premix) bizonyos takarmány kiegészítőket tartalmaz. 

A keveréktakarmány gyártás a recept készítéssel kezdődik, amelynek során az adott 

állatcsoport szükségletét és a rendelkezésre álló takarmányokat figyelembe véve történik a 

komponensek mennyiségének, arányának optimalizálása. A receptnek megfelelő gyártás a 

takarmányok aprításával, bemérésével, keverésével, granulálásával történik. 
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8. A gazdasági állatok tartásának technológiai megoldásai  

(Kovács Gellért) 
 

 

Az állattartó tevékenységet végző ember meglehetősen régi törekvése volt, hogy a 

gondozása alá tartozó álltok számára a lehető leginkább faji és hasznosítási igényeket 

kielégítő tartásrendszereket alakítson ki. E törekvés kezdetben valóban a természetszerű 

megoldásokat jelentette. Még prémes állatok számára is nagy területre alapozott, extenzív 

megoldások jöttek szóba, míg eljutottak a teljesen fajidegen, rácspadozatos, ketrecek 

alkalmazásáig. 

Később a nagy volumenű állati termék előállításban is érvényesültek a piac szabályzó 

mechanizmusai. Az élelmiszertermelésre alapvető hatást gyakorolt a versenyképesség. 

Azonban léteznek olyan állati termékek, amelyek termelését speciális igények határozzák 

meg. Ilyenek lehetnek az őshonos állatok produktumai. 

A mai termelési viszonyokat szemlélve megállapítható, hogy a költséghatékony 

tömegtermelés céljait szolgáló technológiai megoldások szükségszerű alkalmazása mellett 

egyre nagyobb szerepet játszik a bio-, illetve ökotermék előállítás részben hagyományosnak 

nevezhető technológiai megoldásainak felelevenítése. 

 

 

8.1. A tartástechnológia és az állati termék előállítás kapcsolata 
 

A gazdasági állatok életfolyamatai genetikailag és a környezet által meghatározottak. 

Faji és korcsoportbeli tulajdonság a természetes táplálkozás, pihenés, szexuális magatartás, 

egyszóval az állatra jellemző viselkedésbeli, életmódbeli sajátosságok. A technológiának 

alapvető feladata, hogy igazodván az állatok szükségleteihez, ezeket a feltételeket biztosítsa. 

Szinte az összes állattartási technológia ugyanakkor több egyéb szempontot is figyelembe 

vesz, ami miatt nem minden esetben képes az állatok örökletesen meghatározott 

életfolyamataihoz igazodó körülményeket garantálni. A gazdasági állatok szelekciója során 

kialakult az a képességük, amelynek következtében a környezethez alkalmazkodnak, a 

megváltozott körülményeket bizonyos határokon belül képesek tolerálni. Az intenzív 

termelési viszonyokra kitenyésztett, többnyire hibridek alkalmasak a megváltozott termelési 

körülmények között termelni, sőt a magas szintű termelőképességük kifejtésének eleve 

alapfeltétele az intenzív technológia biztosítása. A technológiai tűrőképességük e szelekciós 

tevékenység eredményeként előnyösen megváltozott. 

 

8.1.1. A technológia alkalmazása előtt mérlegelendő feltételek 

 

Elsődleges feladat, hogy faj, azon belül a hasznosítási típusnak megfelelő genetikai 

konstrukció megválasztása után, meg kell határozni az állat elhelyezésének módját. Az 

állattartó telepnek meg kell felelnie az állatfajonként, fajtánként és korcsoportonként eltérő 

igényeknek. Különbség mutatkozhat a hőmérséklet, a páratartalom, a padozat és az alommal 

szemben támasztott követelményekben. Az épületnek alkalmazkodnia kell az etetés és itatás 

módszerében jelentkező eltérésekhez. Ugyanekkor döntés tárgyát képezi az istálló típusa, 

mérete, az istállóban alkalmazott tartási mód. Állatfajonként, hasznosításonként és 

korcsoportonként eltérő lehet az a csoportlétszám, amely még állategészségügyi problémákat 

nem vet fel. Több lehetőség áll rendelkezésre a padozat milyenségét, az alom anyagát és az 

almozás, technológiáját, valamint a közlekedési rendet illetően. A tervezés fontos eleme az 

állatok gondozásának, etetésének és itatásának technológiai meghatározása, valamint annak 
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kialakítása. Néhány állatfaj tartása során fontos munkaművelet a fejés, valamint a mesterséges 

termékenyítés esetén az inszeminálás. Meg kell tervezni az állat kezelésének lehetőségét. A 

humán tényező a technológia nélkülözhetetlen eleme. A munkát végző személy 

munkakörülményei is meghatározó elemei a tartástechnológiának (pl. porképződés). A 

tervezésnél a munkahely minőségének biztosítása alapvető feladat. Fontos, hogy egészséges, 

a dolgozó számára balesetveszélyt nem jelentő munkakörülményeket biztosítani lehessen 

mindazokkal a munkafeltételekkel, amelyek szükségesek a hatékony munkavégzéshez. 

Elvárás a dolgozók szociális igényeinek biztosítása, beleértvén a tisztálkodás, étkezés, vagy 

akár a pihenés lehetőségét. 

 

8.1.2. Állattartó telep létesítésének szempontjai 

 

Az állattartó telepek létesítésénél, mint bizonyos technológia alkalmazásánál, 

elsődleges szempont a tartandó állat fajának, fajtájának és létszámának meghatározása. E 

tényezőktől függően a telepek mérete és elhelyezése között nagy eltérések lehetnek. 

Meghatározó, hogy bizonyos állatfaj, fajta, vagy létszám milyen mértékű környezetterhelést 

jelent, milyen kihatása van a közvetlen, vagy akár a távolabbi környezetére. A nagy 

állatlétszám elhelyezésére alkalmas telepek létesítése esetén környezeti hatásvizsgálatot kell 

végezni arra vonatkozóan, hogy a kijelölt terület alkalmas-e telep létesítésére. Fel kell mérni a 

talaj, a víz és a levegő várható szennyeződését. Bizonyos termék előállítása során alkalmazott 

tartás módszere és intenzitása szintén meghatározó lehet a telep létesítésénél. Különösen nagy 

terület igénnyel jelentkezhet a mobil gépsor működtetése, mert a takarmány kiosztásához, 

vagy a trágya eltávolításához az állatok férőhelyén túl területet kell biztosítani. Az ivóvíz 

mellett a különböző állattartási technológiáknál a felhasznált technológiai víz mennyisége is 

sok lehet. A terület megválasztásánál az sem elhanyagolható szempont, hogy a keletkezett 

trágyát, vagy szennyvizet hogyan tudjuk szakszerűen elhelyezni. Ha a területünk alkalmas a 

szennyvíz befogadására, vagy kiöntözésére, vizsgálnunk kell, hogy biztosítható-e a szennyező 

anyag szűrése és tisztítása. Egy hektár területre 170 kg N-nel egyenértékű trágya juttatható ki 

évente. 

Az állattartó épületnek alkalmasnak kell lenni a gépészeti technológiák 

befogadására. Az alkalmazott technológia alapvetően meghatározhatja az épület kialakítását. 

 

 

8.2. A borjú-, üszőnevelés és hízlalás tartástechnológiája 
 

A különböző korú és hasznosítású szarvasmarháknál az eltérő igényből adódóan 

alakultak ki azok a tartástechnológiai változatok, amelyekből az üzemeltető választhat. 

Borjúnevelésben: profilaktórium, csikóbox, egyedi ketrec, kiscsoportos kötetlen tartás napi 

almozással, kiscsoportos kötetlen tartás rácspadlóval, kötött tartás napi almozással. 

Növendéküszők: zárt kötetlen kiscsoportos tartás, nyitott kötetlen nagycsoportos tartás 

mélyalmon, nyitott kötetlen tartás legelőn. Hízóállatok: zárt kötött tartás napi almozással, zárt 

kötetlen tartás napi almozással, zárt kötetlen tartás mélyalmon, zárt kötetlen tartás rácspadlón, 

„fedd lot”-os tartásmód. Tejtermelő tehenek: hagyományos zárt kötött tartás, zárt kötetlen 

tartás mélyalmon, zárt kötetlen tartás pihenőboxban, zárt kötetlen tartás rácspadlón, zárt 

kötetlen tartás kombinált padozattal, nyitott kötetlen tartás mélyalmon, nyitott kötetlen tartás 

pihenőboxban. Húshasznosítású tehenek: nyitott kötetlen tartás mélyalmon, istálló nélküli 

tartás almozott karámban, istálló nélküli tartás legelőn, telelőkertben. 

A tejhasznosítású állományok borjainak nevelését három szakaszra oszthatjuk. A 8 - 

10 napig tartó föcstejes időszakban az állat egyetlen takarmánya a föcstej. A technológiának 

biztosítania kell, hogy a fiatal állatnak lehetősége legyen a kolosztrális immunitást biztosító 



 80 

tej felvételére. Ez megoldható itatással, vagy olyan technológiai módszer alkalmazásával, 

amelyben a borjút és az anyát rövid ideig együtt tartják. 

A borjúnevelés 2. szakasza az általában 7 hétig, vagy 90 napig tartó a tejitatás 

időszaka (előnevelés). Takarmányozás szempontjából ez az időszak a szilárd takarmányhoz 

való szoktatást jelenti, hiszen a tej mellett etetnek borjútápot és borjúszénát is. A technológia 

biztosítja a tej, a szilárd takarmány és a víz felvételét. A gyakorlat ma leginkább az egyedi 

ketrecet alkalmazza, azaz föcstejes időszak után a borjak a tejitatás végéig egyedi ketrecben 

tartózkodnak. A klasszikus borjúnevelés utolsó szakasza a 6 hónapos korig tartó utónevelés. 

A tartási módszerek közül ebben az időszakban a kötetlen kiscsoportos tartás a jellemző. 

Ennek során hozzá kell szoktatni az állatokat a társaikhoz, valamint az eddig nem etetett 

erjesztett tömegtakarmányhoz.  A tenyészüsző nevelés tartástechnológiájában az első 

időszak - amely hat hónapos kortól egy éves korig tart - egy viszonylag intenzívebb szakasz. 

Ez a jelző az elhelyezésre és a takarmányozásra is igaz lehet. A borjúnevelés során kissé 

visszafogott takarmányozást ebben az időszakban pótolhatjuk olcsó takarmányokkal, 

kihasználva a növendékek kompenzációs képességét. A fiatal üszők elhelyezésénél is a kisebb 

csoportlétszám a jellemző. 

Az üszőnevelés második időszaka egy éves kortól 6. hónapos vemhességig tart. Ez az 

akár egy évet is meghaladó időszak kulcsfontosságú az üsző szempontjából. Ennek során 

extenzív, nyáron legelőre alapozott tartást és takarmányozást alkalmaznak. A magyarországi 

legelőviszonyok, az eltérő hozam és beltartalom olyan mértékű különbséget indukálhat a 

takarmányozásban, hogy a szűkös ellátástól a túlzott kondícióig minden előfordulhat. 

Ráadásul ebben az időszakban történik a tenyésztésbevétel, melynek sikeressége és 

szakmailag indokolt időpontja alapja a későbbi termelésnek. Akár 100 - 150 egyedből álló 

gulya is együtt tartható. Az üszőnevelés harmadik időszaka a vemhesség utolsó néhány 

hónapja már nem az üszőnevelő telepeken történik, hanem a tejtermelő telep előkészítő 

istállójában. Az üszők elhelyezésére viszonylag olcsó és egyszerű építészeti megoldású, 

természet közeli tartást lehetővé tevő istállók megfelelőek. A nyitott istállónak nincs szüksége 

sem hőszigetelésre, sem mesterséges szellőztetésre. A jászlakat a kifutóban helyezik el és így 

azok a karámon kívülről géppel könnyen feltölthetők. 

A szarvasmarha hízlalás célja jól értékesíthető vágómarha gazdaságos előállítása. A 

hízóba állítástól a vágásig terjedő időszakot öleli fel. A fogyasztói igényekhez alkalmazkodó 

értékesítési, illetve vágási testsúlyt ugyanis rövid idő alatt, intenzív takarmányozással, vagy 

kis testsúlygyarapodást biztosító extenzív tartással, hosszú ideig tartó hízlalással érhető el. A 

korábban alkalmazott tejes-, vagy fehérhúsú borjúhízlalás elvétve fordul elő. Speciális 

kereslet jelentkezhet a fehérhúsú borjúra, amelynek a felnevelése technológiai 

különlegességeket követel. Az extrán világos színű, energiában szegény, porhanyós hús 

termeléséhez ugyanis csak tejre, vagy tejpótló tápszerre van szükség. A baby-beef hízlalás 

átmenetet képez és borjú és a növendékbika hízlalás között. Korán érő, kis testű, de nagy 

növekedési erélyű fajták kellenek ehhez. Üszőborjak döntő hányadát tenyészállat utánpótlásra 

használják, így hízlalásra csak a tenyésztésre alkalmatlan üszők maradnak. Hízlalásuk 450 - 

500 kg-ig történhet, általában félintenzív módon (abrakkal és tömegtakarmánnyal). 

Évszázadokkal ezelőtt hazánkban általánosan alkalmazott hízlalási módszer volt a 

tinóhízlalás. Extenzív, legelőre alapozott hízlalással az állatok 2 - 3 éves korukra érték el a 

600 - 700 kg-ot. A selejt tehén feljavítása elméletileg létező hízlalási mód, a gyakorlatban 

azonban ritkán találkozhatunk vele. A magyarországi vágó alapanyag több mint 50%-át 

tejhasznosítású selejt tehén adják. A hízómarhák a nálunk uralkodó éghajlati viszonyokhoz jól 

alkalmazkodnak. Az általánosan alkalmazott elhelyezés lehet napi almozásos mélyalmos, 

almozás nélküli rácspadlós, vagy kombinált. Ez utóbbi mélyalmos pihenőteret és rácspadlós 

etetőteret jelent. Az állatok férőhely igénye mélyalmos tartásnál 4 - 5 m
2
, rácspadlónál pedig 

3 - 4 m
2
. 
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8.3. A hús- és tejelő marha tartástechnológiája  
 

A húsmarhatartásnál az állatokat nem fejik, a tehenek teje az egyetlen produktum, a 

borjú felnevelésére szolgál. A húsmarhatartás húshasznosítású, de nem feltétlenül hústípusú 

szarvasmarhák tartását jelenti. A magyarországi gyakorlatban anyatehén (hasznos terméke a 

borjú) tartásra a másra kevésbé alkalmas területeket, hegyvidéki, vagy feltétlen legelőket, 

szikes, vagy lápos területeket használják, ahol az állatok elhelyezésénél, valamint az 

alkalmazott technológia kialakításánál a helyi adottságokat figyelembe kell venni. Nyáron a 

nőivarú állományt és utódaikat legelőn tartják. Az állatok éjjel-nappal ott tartózkodnak. Az 

állatokat állandó kerítéssel, vagy villanykarámmal tartják a területen. A borjúóvoda 

alkalmazásával a fiatal állatok számára pihenő- és etetőhelyet biztosítanak. A fiatal borjak a 

borjúóvoda búvónyíláson keresztül be tudnak menni, ugyanakkor a felnőtt állatok e 

karámrészt nem tudják használni. A magyarországi éghajlati viszonyok és a hazánkban 

alkalmazott húsmarha fajták lehetővé teszik a téli elhelyezésnél az istálló nélküli tartást is. 

Ebben az időszakban is fontos azonban, hogy száraz, huzatmentes pihenőhely mindenkor 

álljon az állatok rendelkezésére. Az egyik legegyszerűbb téli tartásmód a telelőkert, amikor a 

legelőterület egy szélvédett, lejtős szakaszát jelölik ki az állatok elhelyezésére. 

Talajminőségtől függően egy állatra akár 100 m
2
-t meghaladó terület is jut. Ha a legelőterület 

talaja, vagy növényzete nem teszi lehetővé, úgy a teheneket almozott karámban is 

átteleltethetik. Az egy állatra jutó terület még ebben az esetben is 30 - 40 m
2
 lehet, a kisebb 

férőhelyből adódóan azonban itt már biztosítanunk kell a száraz alomanyagot. Területtől 

függően a napi alomszükséglet akár 5 - 10 kg is lehet. Olcsóbbá teheti az almozási költségeket 

pihenődomb alkalmazása, amikor is nem az egész területet, hanem annak egy kiemelkedő 

részét almozzuk és ez a terület biztosíthatja az állatoknak a száraz, komfortos, pihenőteret. 

Ebben az esetben 20 - 25 m
2
-re csökkenthető az egy állatra jutó karámterület. 

A tejelő tehenek tartástechnológiájánál az épületek elrendezése eltérő lehet, hiszen 

a régebben épített tömbös istállók könnyen gépesíthetők voltak, de a beépített drága 

technológia és a nehezebb bővíthetőség miatt ezt az épület elrendezést napjainkban kevésbé 

alkalmazzák. A mai tehenészeti telepek döntő többsége az un. pavilonos elrendezésű, ahol az 

eltérő korú és termelési stádiumú állatokat külön épületben helyezik el. Az olcsóbb építési 

költség, a mobil etetési technológia alkalmazhatósága és a bővíthetőség ennek az épület-

elrendezésnek kedvez, így használata több szempontból is indokolt. Az épületen belül a 

tehenek tartásmódja lehet kötött, vagy kötetlen. A rövid állás (170 - 180 cm) kisebb testű 

állatoknál elegendő lehet az állatok elhelyezésére, biztosíthatja teheneink kényelmes 

pihenését. Általában ott terjedt el, ahol nincs elegendő alomszalma. Jellemzőbb a 

középhosszú állás (210 - 230 cm), amely a nagyobb testű teheneknél szükséges ahhoz, hogy 

az állat felvehesse a kényelmes fekvési helyzetét és a trágyája az állások mögött kialakított 

trágyacsatornába hulljon. Régebben kialakítottak hosszú állást is (230 - 270 cm), ez ma már 

alig jellemző. Hátránya a nagyobb beruházási költség és az, hogy az állatok trágyája gyakran 

az állásra kerül és szennyezheti az állatok tőgyét. A nagyobb állatlétszámú, ezáltal nagyobb 

gépesítésítettségű, korszerűbb telepeken gyakorlatilag csak kötetlen tartásban tartják a 

teheneket.. Az istállóépületen belül kialakíthatnak pihenőteret, etetőteret és közlekedő teret. E 

tartásmód előnye, hogy a munkák jobban gépesíthetőek és azáltal, hogy az állatok szabadon 

választhatják meg tartózkodási helyüket, nyugodtabban, stresszmentesebben táplálkozhatnak 

és pihenhetnek. Kötetlen tartáson belül létezik mélyalmos, pihenőboxos, rácspadlós vagy 

kombinált tartás. A kötetlen tartásmód bevezetésekor szinten általános volt a mélyalmos 

tartás. Nagy előnye, hogy viszonylag olcsó, épületen belül különösebb technológiai elemet 

nem alkalmaznak, almozása egyszerű és az állatok számára kényelmes pihenést biztosít. 

Drágább, de az állatok és a termelés biztonsága szempontjából mindenképpen jobb megoldás 
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a pihenőboxos tartás Ennek lényege, hogy a kötetlen tartású istállón belül olyan 

pihenőhelyek állnak az állatok rendelkezésére, ahol a teheneknek lehetőségük van társaiktól 

szeparálódva elhelyezkedni. Az Egyesült Államokban a nagy létszámú tehenészeti telepeken 

rendszeres a homok alomkénti alkalmazása, mert ez biztosítja leginkább a tőgy tisztaságát. 

Napi felhasznált mennyisége 5 - 10 kg-is lehet egyedenként, így évente egy állatra 3 - 5 m
3
-

nyi homok szükséges. A pihenőboxos tartásnál a boxokat gyakran kell almozni, a szilárd 

trágyát pedig naponta el kell távolítani a boxból. Célszerű ezzel a munkával összekapcsolni a 

boxban található alom igazítását. A nagyobb állatlétszám, alomhiány és munkaerő ellátottsági 

gondok indokolták a rácspadlós tartásmód bevezetését. Gazdaságosságát azonban 

csökkentheti, hogy a rácspadozat alatti trágyaakna kialakítása költséges, így az egy férőhelyre 

jutó beruházási összeg nagy. A kombinált rácspadlós technológia lehetővé teszi, hogy az 

almozott és alom nélküli tartás előnyei a rendszeren belül együttesen jelenjenek meg. 

 

 

8.4. Tartástechnológia a juhtenyésztésben 
 

A juhtenyésztésre jellemző az extenzív tartásmód. A juhtartó telep kijelölésekor 

elsődleges szempont, hogy már a tervezésnél igazodnunk kell a legelő helyéhez és esetleg a 

hozamához. Figyelembe kell venni a domborzati viszonyokat, kerülendő az olyan mély 

fekvésű terület, ahol a csapadék, vagy a szennyvízelvezetés problémát okozhat. A túlzott 

lejtés (15%-nál meredekebb terület) szintén nem felel meg a célnak. Mivel a juhoknál a sáros, 

kötött talaj elősegíti a sántaság (betegség) kialakulását, így a talaj minősége is meghatározó 

lehet. A juhtenyésztési technológiák, különösen az extenzív juhtartásban, az év nagy részében 

akár épület nélkül is megoldhatók. Vannak azonban épületet igénylő időszakok, vagy 

hasznosítások. Ide sorolható az elletés, a báránynevelés, a tejhasznosítású állományok fejése 

és a minden hasznosításban előforduló nyírás. A juhtartásban a szoptatási időszak 30 és 90 

nap között változik. A több bárányt ellő anyákat és azokat az anyákat, amelyek nem akarják 

bárányaikat elfogadni, fogadtatóba (1,5 x 1,5 m) helyezik ellést megelőzően. A bárányok 

elhelyezése 30 - 40-es csoportokban történhet és 2 hetes kor után célszerű bárányóvodát 

létrehozni. A térrészek elhatárolásának eszköze a dranka (könnyen szétszedhető, többszögletű 

kerítés, karám népies elnevezése). A fejt állományoknál mesterséges báránynevelést 

alkalmaznak. Szerencsésebb, ha a bárányok az anyjuk alatt maradnak és az anyák kisebb 

tejtermése miatt kiegészítő tejtáplálást kapnak. A tenyészkosok, üres vagy vemhes 

anyajuhok, illetve a tenyésztésre szánt növendékeknek három oldalról zárt aklos karám 

kialakítása szükséges. A hazai állományoknál jellemző a mélyalom alkalmazása. A legtöbb 

épületben és tartásmódnál döngöltagyag alapon homokot, vagy alomszalmát használnak. 

Lényegesen hatékonyabb és jól gépesíthető módszer a rácspadló használata. A juhok 

etetésénél etetőrácsot, vagy etető jászlat alakítanak ki. A 2 - 3 méter hosszú, általában fából 

készült etetőrács a szálas takarmány etetését biztosítja. Az itatás megoldására általában 

egyszerű itatóvályút használnak, de korszerűbb telepeken szelepes, vagy szopókás önitató is 

eredményes lehet. Az állatok osztályozását, válogatását a kezelőkarám biztosítja,  A 

karámrendszer tartozéka lehet a fürösztő medence, körömfertőtlenítő folyosó és a beépített 

mérleg . Amennyiben a telepen stabil válogató folyosó nincs kiépítve, úgy alkalmazható 

mobil karámrendszer is. 

A tejhasznú juhokat géppel fejik. A juhfejő berendezések működésüket tekintve 

azonosak a szarvasmarhák fejésénél használtakkal.. A juhfejő berendezések stabil, mobil, 

vagy telepíthető változatban készülhetnek. 

A juhtenyésztésben általánossá vált, hogy a juhokat évente egyszer, általában a tavaszi 

kihajtás előtt a kézzel, vagy géppel megnyírják.  
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8.5. Tartástechnológiai változatok a sertéstenyésztésben 
 

A sertés tenyésztése, szaporítása és a vágóállat előállítása eltérő méretű és 

technológiájú termelő egységekben végezhető. Tenyésztelepek, szaporító- és hizlaló telepek 

tevékenységét el kell különíteni. A sertéstelep lehetőleg minél közelebb legyen a közmű- és 

úthálózathoz. Az általánosan használt pavilonos rendszerű épületeknél jobban megoldható a 

szellőztetés, könnyebb a megfelelő higiéniás viszonyok biztosítása, de nagyobb a terület és 

közmű igénye. A tömbösített istállók előnye a kisebb terület és építőanyag szükséglet és 

gazdaságosabban lehet az út és közmű hálózatot üzemeltetni. Ezeken a telepeken a gépesítés 

könnyebb, ugyanakkor a szellőztetést lényegesen nehezebb megoldani és a telep 

bővíthetősége is korlátozott. Az iparszerű sertéstartást a nagy, akár több ezres állatlétszám 

jellemzi és nagyfokú gépesítés esetenként az automatizálás. Az egész évben folyamatos 

termék kibocsátásra, és a kiváló minőségű hús előállítására alkalmas, nagy genetikai 

képességű állományokat tartanak. A legismertebbek az Agrokomplex, bábolnai és ISV 

rendszerű sertéstelepek. 

A 8 - 9 hónapos korig, a tenyésztésbe vételig történő tenyészsüldők felnevelése 

alapozza meg a tenyészállomány utánpótlást. A tenyészsüldők elhelyezésénél általában a 

hízlaláshoz hasonló megoldást választanak, nagyobb férőhely szükséglettel, ritkább 

benépesítéssel. A nevelés során a sertéseket kisebb (15 egyed) csoportokban helyezik el. Egy 

férőhelyre 1 - 1,2 m
2
 rekeszfelület számítható, melynek kevesebb, mint fele legyen 

rácspadozat. Szerencsés, ha a kutricához kifutó is csatlakozik. A tenyészkanok felnevelési és 

tartástechnológiája megegyezik a kocasüldőkével. A kanokat törzstelepen egyedi vagy 

csoportos tartásban nevelik, majd itt végzik el a saját tejesítmény vizsgálatot is. Az egy állatra 

jutó férőhely nagyobb, mint a tenyészsüldőké, itt 1,5 - 1,7 m
2
 kanonként.. A kutricákhoz 

kifutó is csatlakozik, melynek területe a belső tér duplája legyen. A kansüldők 5 - 6 hónapos 

kor körül már ivarérettek, tenyésztésbe azonban csak 8 hónapos kor után, 130 kg-os testsúly 

elérésével kerülnek. A kifejlett tenyészkanokat kanistállókban helyezik el a sertéstelepen,  

függetlenül attól hogy mesterséges termékenyítést, vagy természetes fedeztetést alkalmaznak. 

Mesterséges termékenyítésnél 100 - 120 koca számítható egy tenyészkanra, természetes 

fedeztetés esetén viszont 25 kocánként kell egy kant tartani. A kanokat 6 - 8m
2
 alapterületű,  

egyedi boxokban helyezik el. A kocatartásban az elmúlt évtizedekben több tartási mód alakult 

ki, melyek közül kiemelhető az egyedi tartás, a csoportos elhelyezés egyedi etetéssel, és a 

csoportos elhelyezés csoportos etetéssel. A már vemhes kocák 10 - 12-es falkában tarthatók. 

Egyedenként 1,5 m
2
 pihenőtér, valamint 0,3 m

2
 trágyázótér szükséges. Az állatok egyedi 

etetése térfogat adagolóval könnyen megoldható. Az egyedi etetés legjobb módszere a 

computer által vezérelt takarmányozás. Az állatokon egyedi jelazonosító található, így 

biztosítható a koca állapotára szabott, pontos takarmányadag kijuttatása. A vemhes kocák a 

fialások előtt néhány nappal a fiaztató istállóba kerülnek. A fialás után közvetlenül a malacok 

akár a 30 - 32 ºC-ot is igénylik, míg az anyaállat 14 - 16 fokos hőmérséklettel is megelégszik. 

A malacok hőigénye biztosítható hőszigetelt padozattal, búvóládával, infralámpával és fűthető 

fekvőhellyel. A fiaztató kutricát úgy célszerű méretezni, hogy figyelembe vesszük az 

állományra jellemző testméreteket és a szoptatási időt. Minél nagyobb testsúllyal választják el 

a malacokat, annál nagyobb fiaztató kutricára lehet szükség. Az általánosan alkalmazott 4 hét 

körüli választás 1,8 m széles és 2 m hosszú kutricát igényel. A választás ideje 21 - 28 napos 

kor. Az elválasztott malacok utónevelése egy, vagy két fázisban történik. A malacnevelő 

rekeszek padozata általában rács. 

Különböző hízlalási módszerek eltérő korban és súlyban történő vágást jelentenek, 

azonban tartástechnológiai szempontból kisebb az eltérés közöttük. Általában 30 - 40 kg-os 

kortól 100 - 115 napos korig tart a sertések hízlalása és 160 - 180 napos korban vágják az 
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állatokat. A megfelelő csoportnagyság 12 - 15 egyedből áll. A hízlalásra kialakított 

rekeszeknél el kell különíteni az állatok fekvésére, etetésére és trágyázására szolgáló teret. 

Vályús etetésnél nedves, vagy folyékony konzisztenciájú takarmányt etetnek. Ezt a 

megoldást általában akkor választják, ha folyékony komponenst kevernek a takarmányba, 

vagy a takarmánykomponens vivőanyaga víz. A folyékony takarmány etetése általában 1:3-as 

hígítási arányt feltételez, de lehet 1:1. Az önetetéssel történő hízlalásnál az állatok 

életfolyamatai az állandó takarmányfelvétel lehetősége miatt nincsenek összhangban. Az 

életfolyamatokat és annak szabad megválasztásának esélyét a mindenkori rangsor határozza 

meg. Általában azok az önetetők szerencsések, ahol a vályúrészbe szopókás önitatót is 

szerelnek, mert ilyenkor a sertés kedve szerint nedvesítheti a takarmányt. Az ivóvízzel 

szembeni elvárásaink között elsőként kell megemlíteni, hogy a vizet biztosító rendszer 

kapacitása elegendő legyen a teljes állomány folyamatos szükségletének kielégítésére. 

 

 

8.6. Tartástechnológiai változatok a baromfitenyésztésben 
 

A korszerű baromfitenyésztési technológiai megoldások a sok közös követelmény 

ellenére fajonként eltérőek. A vertikális integráció magas szintű a tyúk fajban, de a többi 

baromfifajnál is kisebb-nagyobb mértékben üzemel. A klasszikus értelemben vett tenyésztői 

tevékenység tőkeigényessége miatt csak néhány, de egyre nagyobb nemesítő, vagy tenyésztő 

vállalatra koncentrálódik. Pl. a tyúk tenyésztésében 5 - 6, pulykatenyésztés területén 3 

világcég uralja a baromfitenyésztést. Az elit állományt tartó nemesítő üzem felépítésében és 

technológiájában is eltérő a szaporító, vagy termelő telepektől. Ezekben az üzemekben, 

törzsólak, tesztistállók, keltető és nevelő istállók találhatók és fontos része az üzemnek a 

magas szintű adatfeldolgozó központ. A kiváló minőségű állomány felszaporítása a szaporító 

telepek feladata. A tenyésztő vállalatoktól származó, meghatározott vonalakba tartozó 

baromfiféléket a nagyszülőpár-telepeken tartják, ahol az állatok felnevelése és termeltetése 

átlagos méretű és felszereltségű istállóban folyik. Az itt előállított tenyésztojásokat keltetik, 

majd a naposok kellő ivararányban (1:10) a szülőpártartó telepekre kerülnek. A termelő 

szülőpár állományoktól származnak azok a tenyésztojások, amelyek a későbbi hús-, illetve 

tojóhibrideket szolgáltatják. 

Mind a nagyszülő, mind a nagyszülőpár tartó telepek átlagos technológiájúak, de 

sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak rájuk, mint az árutermelő telepekre. 

Az izolációs távolságok betartása, a fekete-fehér rendszer, a telepi látogatások 

szabályozása alapvető szempont. Fontos elv az állomány egyszerre be- és kitelepítése, az 

azonos származású és korú állomány jelenléte a telepen. 

 

8.6.1. Tyúk tenyészállományok tartása 

 

Elvként azt is leszögezhető, hogy a tartástechnológiai megoldások közül a kevésbé 

intenzív, természet-közelibb formák választása a jellemző. Ezeknél az állományoknál előtérbe 

kerül a mélyalmos tartás. Ennek a tartásformának, és általában a természetszerű tartásnak 

előnyei megmutatkoznak az állóképességben, a jobb lábszerkezetben és általában a nagyobb 

termékenységben. A tenyészállatok felnevelése történhet egy-, vagy két fázisban. A szülőpár 

tartók egy része ugyanabban az istállóban neveli az állományt, hol később termelni fog. 

Előnyként fogható fel, hogy az áttelepítés elmaradása miatt kisebb az állatok törése, de az 

állategészségügyi kockázat is kisebb lehet. Hátránya a felnevelés alatti „fizikai” szelekció 

elmaradása. A gyakorlatban mégis jobban elterjedt a kétfázisú nevelés, ahol elválik egymástól 

a jércenevelés, illetve a tojástermelési fázis. Általánosságban jellemző a hústípusú szülőpárok 

előnevelésben a 8 - 10 egyed/m
2
, az utónevelésében pedig a 6 egyed/m

2
 telepítési sűrűség. A 
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kisebb testű tojóhibrid szülőpároknál az előnevelés idejében 6 - 12 m
2
, az utónevelés idejében 

pedig 5 - 10 egyed/m
2
 négyzetméter a megfelelő telepítési sűrűség. Különbség tehető a 

mélyalmos, vagy rácspadlón történő nevelés között, mert rácspadlós nevelés esetén a 

négyzetméterenként felnevelhető növendékek száma 2 - 3 egyeddel több. 

A tenyészállatok nevelésének és termelésének fontos technológiai eleme a világítási 

program. Ha valahol, akkor itt igaz, és megkerülhetetlen a technológiai utasítás szerinti 

értékek betartása. A tojástermelés egyik legfontosabb környezeti feltétele a megvilágítás 

tartama és erőssége. A hús- és tojótípusú szülőpárok esetében más-más világítási programot 

kell követni és természetesen a nevelés és termelés idejének világítási programja is eltérő. 

Napos kor idején pár napig szinte minden program hosszú és erős megvilágítást ír elő. Ez 

hasznosítástól és típustól függetlenül 23 órára tehető és a fényintenzitás eléri, vagy 

meghaladja a 20 luxot. A néhány napot követően, hibridektől függően eltérő idő alatt csökken 

a megvilágítás tartama 8 - 10 órára, majd ezen a szinten marad, és a programozott ivarérési 

időpont előtti harmadik héttől fokozatosan emelkedik 11 - 12 óra napi fénytartamra. A 

tojástermelés megkezdését követően enyhén emelkedik a világos órák száma 13 - 14, esetleg 

15 óra hosszúságig. A termelés hossza hasznosítási tipustól függően eltérő. A termelés 

megkezdése (5%-s termelési szint) 20 - 21, illetve 23 - 24 hetes korban várható. A tojótípusú 

állományok 50 - 55 hétig, hústípusú tenyészállatok 40 - 42 hétig termelnek. 

A tenyésztojást-termelő állományok mélyalmos, rácspadlós, vagy a kettő 

kombinációjából kialakított tartásmódban termelnek. A mélyalmos rendszerben a tiszta, 

száraz, penészmentes alom biztosítása alapkövetelmény. A tenyészállatok férőhelyigénye 

függ a szülőpár genotípusától és az alkalmazott tartásmódtól. Mélyalmos tartásban 4 - 6 egyed 

helyezhető el 1 m
2
-re, míg kombinált tartásnál ez a szám 5 - 7 tyúk. Az etetőtér szükséglet a 

technológiából függően 7 - 15 cm/tyúk, az itatófelület pedig vályús itatás esetén 2,5 cm, 

szelepes itató alkalmazásánál pedig 9 - 12 tyúk/szelep.  

A tojófészkek egy, vagy két szintben helyezkednek el. A tenyésztojások begyűjtése 

tojásgyűjtő szalag segítségével gépesíthető. Fontos feladat, és a tojás termékenységének 

feltétele az optimális ivararány beállítása. Az optimális termékenység elérése érdekében száz 

tojóra 9 - 11 kakast kell számítani, azaz az 10:1-es ivararány a jellemző. 

 

8.6.2. A pecsenyecsirke előállítás tartástechnológiája 

 

A brojlercsirke 35 - 42 napos korra 2,2 - 2,5 kg vágásérett. Előállításuk nagy 

állatlétszámot tartó iparszerű telepeken történik. A telep létesítésénél szerencsés, ha a talaj sík 

felszínű, vagy 2%-nál nem lejt jobban. Az épület tájolásánál az uralkodó szélirányt 

figyelembe kell venni. A naposcsibék fogadásakor az épületet 32 - 34 ºC-ra kell fűteni. Ezt 

meg lehet oldani az egész terem erre a hőmérsékletre történő felfűtésével, de a 

költségtakarékos megoldást műanyák alkalmazása jelenti. A lokálisan magasbb hő biztosítása 

különböző hőforrásokkal oldható meg. A túlzottan magas hőmérséklet az állatok egészségére 

káros. Az alacsony hőmérséklet rontja a súlygyarapodást és a takarmányértékesítő képességet. 

Hetenként 2 ºC-kal csökkenthető a hőmérséklet. Az istálló páratartalma 70 - 75% legyen. Az 

istállóban az etetőket és az itatókat egyenletesen és úgy kell osztani, hogy 2 - 3 méteren belül 

a naposállatok ivóvízhez és takarmányhoz jussanak. A hagyományos pecsenyecsirke nevelési 

technológiában az első napi 23 órás megvilágítás után a hizlalás végéig megmarad a 23 órás 

világítás. Az utóbbi években terjednek a megszakításos fényprogramok, amikor a hizlalás 

bizonyos időszakában az 1 - 2 óra megvilágítást 2 - 3óra sötét szakasz követi. Fontos a por- és 

penészmentes alomanyag. A 4 - 5cm vastagságú alom kialakításához szalmából 

négyzetméretenként 4 - 5 kg, faforgácsból akár 6 - 7 kg is szükséges. A brojlercsirkék 

etetéséhez az első napokban, de legfeljebb 10 napos korig műanyag etetőtálca, esetleg a 

csibeszállító karton is használható. A korszerű, tányéros etetők ezek alkalmazását 
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nélkülözhetővé teszik. Az ivóvízhez való jutást leghigiénikusabban a csepegtetős 

itatórendszerek biztosítják. A csepegtetős, szelepes itatórendszerhez gyógyszeradagoló 

csatlakoztatható. A csirkék kitelepítésekor sem a tányéros etetőrendszert, sem a szelepes 

itatórendszert nem kell szétszedni és eltávolítani a teremből. Kitrágyázáskor és az állatok 

fogadását megelőző fertőtlenítés idején a mennyezet szintjéhez olyan magasra húzzák fel, 

hogy alatta a munkaműveletek zavartalanul elvégezhetők. 

 

8.6.3. Az árutojás termelő állományok tartástechnológiája 

 

Az árutojás termelő tojóhibridek (barna és fehérhéjú tojást termelő állományok), 

általában 145 - 150 napos korban kezdik meg termelésüket. A felnevelésük történhet 

mélyalmon, részleges vagy teljes rácspadlón, illetve ketrecben. A felnevelési időszak egyezik 

a tenyészállatoknál leírtakkal, történhet egy-, vagy két fázisban. A telepítési sűrűséget 

kivéve, az egyéb technológiai elemek, folyamatok egyeznek a tenyészállat nevelésnél 

leírtakkal. Az árutojás termelő állományok zárt és nyitott, esetleg alternatív tartási módszerrel 

termelnek. A padlós tojótyúk tartásnak három változata ismert, a mélyalmos, a rácspadlós, 

és a kettő kombinációja. Kombinált tartásmód mellett az istálló 60%-a rácspadló, 40%-a 

pedig mélyalmos. A ma már ritkán alkalmazott mélyalmos tartásnál az istállót 8 - 10 cm 

vastagon bealmozzák, az alom fölé helyezik az etetőket és az itatókat. A hosszanti falak 

mellett helyezik el a tojófészkeket. A ketreces tojótyúk tartás a világon általánosan 

alkalmazott módszer. A világ tojóállományának több mint 2/3-a ketrecben termel. E 

tartásmódnak számtalan előnye ismert, az állatvédelmi előírások és az állatvédők módszeres 

támadása azonban alkalmazását sok helyen megkérdőjelezi és módosítását, változtatását 

követeli. A 2012. január 1-től kötelező előírás (750 m
2
/tyúk) betartásával is egyértelműek a 

ketreces tartás előnyei. A ketrecrendszerek a több szintesek lehetnek. A takarmány 

kiosztásától a tojásbegyűjtésig, osztályozásig, trágyázásig az összes munkafolyamat 

gépesíthető. Az alternatív rendszerekben ötvözhetik a ketreces és pl. mélyalmos tartás 

előnyeit, bár meg kell jegyezni a ketreces rendszerhez képest egységnyi tojásra számítva több 

a takarmány-felhasználás, trágyatermelés és tojások is szennyezettebbek. 

 

8.6.4. A pulykák tartástechnológiája 

 

A napos pulykapipék fogadási hőmérséklete meghaladhatja a 36 ºC-ot, amit 26 - 28 

fokos teremhőmérséklet esetén műanyával biztosítanak. A napos baromfifajok közül a pulyka 

pipék a leggyámoltalanabbak és a legérzékenyebbek. A műanyák alatti területet drótfonatos, 

vagy karton oldalfallal körülvéve csibegyűrű alakítható ki. Egy csibegyűrűbe 200 - 300 pipe 

kerül. A csibegyűrűket kb. egy hét után megszüntetik. A tenyészállat növendékeket 28 - 30 

hetes korban telepítik át a tojóházba. A bakokat a tojóházban a tojóház egyik végén lekerítve 

csoportosan, vagy külön bakistállóban helyezik el. A pulykánál mesterséges termékenyítést 

alkalmaznak, mert a bakok és a tojók testsúlya között óriási a méretbeli különbség. 

A pulyka hízlalási módszere függ az állat típusától, ivarától, valamint az állatok 

értékesítési testsúlyától. A két elkülönülő végterméket különböztetnek meg, a 

pecsenyepulykát, és a gigantpulykát. A pecsenyepulyka 12 - 16 hetes korig hizlalt, egészben 

értékesített, 4 - 7 kg közötti madarat jelent. A gigantpulyka darabolva értékesített, 10 kg-nál 

nagyobb élősúlyú végtermék, 2,5 kg csont és bőr nélküli mellhúskihozatallal. Jellemző lehet a 

20 kg-ot meghaladó végsúly a bakoknál. Hazánkban az intenzív tartási forma a jellemző, 

amelynél a hizlalás egy, vagy két fázisban történhet. Az egyfázisú nevelésnél a pulykák napos 

kortól a hízlalás végéig ugyanazon a helyen maradnak. A módszer hátránya a magas 

technológiai felszereltségű istállók kihasználtságának alacsony mértéke, hiszen a több 

hónapig tartó hízlalásnál a telepítési sűrűség gyakran változik. Erre való tekintettel az 
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egyfázisú nevelés még a pecsenyepulyka előállításnál sem javasolható. A kétfázisú tartás 5 - 6 

hetes korig tartó előnevelésből, majd a hízlalás befejezéséig tartó szakaszból áll. 

 

8.6.5. A kacsa tartástechnológiája 

 

Magyarország lehetőségei az extenzív kacsatartásban kedvezőek, de a madárinfluenza 

ismételt jelentkezése miatt ez a természetszerű árutermelési forma veszített jelentőségéből. A 

kacsával történő májtermelés növekvő, de nem bír a lúddal versenyezni. A tolltermelés 

alárendelt. 

A tenyészkacsák felnevelésének és tartásának technológiái. A tenyészkacsák 

felnevelése intenzív és félintenzív. Az intenzív végig zárt elhelyezést jelent. A félintenzív 

tenyészkacsa nevelés ugyancsak elő- és utónevelésre osztható. Ebben az esetben az előnevelés 

általában három hetes korig zártan, de kifutóval történik, míg az utónevelésnél a kacsákat 22 

hetes korig szabadban, vagy akár vízen tartják. Az előnevelés történhet mélyalmon, vagy 

drótrácspadozaton. A telepítési sűrűség mélyalmos tartásnál 16, míg rácspadlónál akár 50 

egyed is lehet négyzetméterenként. Ez az egyedszám a kor előrehaladtával mélyalmon 5-re, 

drótrácspadozaton pedig 20 - 25 egyedre csökken. A kacsák hőmérséklet igénye lényegesen 

kisebb, mint a naposcsibéé, így a kezdeti 30 ºC után a 10. napra (időjárástól függően) akár el 

is hagyható a fűtés. Az első napokban is szerencsésebb a teremfűtés (25 ºC) és a műanyás 

fűtés kombinálása. A tenyészkacsák utónevelésénél úszófelület biztosítása célszerű. Ez 

megoldható beton úsztatócsatornával, vagy a kifutóban található természetes vízfelülettel. 

Korábban a tenyészkacsa felnevelése összekapcsolódhatott a halastavakkal, mint természetes 

vízfelülettel. A ma használt legtöbb fajtánál és hibridnél úszófelület nélküli, un. száraz 

utónevelési technológia használatos. A kifejlett tenyészkacsák az elhelyezéssel szemben 

kevésbé igényesek. A téli hideg sem zavarja meg termelésüket, az istálló fagymentesítése a 

tenyésztojás minősége szempontjából célszerű. 

A pecsenyekacsa előállítás tartástechnológiája. A kacsa hústermelésének szinte 

egyetlen formája a pecsenyekacsa előállítás. A pecsenyekacsa 45 - 50 napos korú, 2,5 - 3,5 kg 

súlyú, első, érett tollában lévő kacsa. A hizlalásnak kétfázisos és egyfázisos módszere ismert. 

Az általánosabban elterjedt kétfázisos, félintenzív nevelésnél az első szakasz intenzívebb, 

mélyalmon, vagy rácspadlón, míg az utónevelés nagy kifutón, halastavon, vagy egyéb 

természetes vízfelületen történik. Egyfázisú, zárt, intenzív hizlalásnál a pecsenyekacsa 

előállítás teljes egészében istállóban történik. 

 

8.6.6. A ludak tartástechnológiája  

 

A baromfifajok közül a lúd faji sajátosságaira tekintettel tartástechnológiája kevésbé 

intenzív, leginkább megmaradt a természetszerű tartásmód. Létezhet intenzív, vagy akár 

iparszerű körülmények között végzett termék-előállítás. Alapvetően a lúdtartás intenzív 

előnevelésre alapozott, de extenzívutónevelésű. 

A tenyészludak felnevelése és tartása. Az 5 - 6 éves tenyésztésben tartásra való 

tekintettel a lúd tartástechnológiájában olyan szempontokat is figyelembe kell venni, ami 

egyéb baromfifaj esetén nem lényeges. Ez a technológia feltételezi a szabályozott világítási és 

takarmányozási program alkalmazását. A módszerrel a szezonálisan termelő lúdállományok 

mellett egész éven át terméket lehet előállítani. A félintenzív módszer alkalmazásával intenzív 

előnevelés után (3 - 4 hét) a beólazásig (25 - 30 hét) extenzíven tartják a növendékeket. A 

napos liba életének első pár napján 30 ºC körüli hőmérsékletet igényel. A hőfok már a 2. hét 

végére 20 - 22 ºC-ra csökkenthető. Tenyészludaknál 200 - 300 egyednél nagyobb csoport 

kialakítása nem szerencsés. Az állatok hidegre nem érzékenyek, zárt istállóra a tojás 

megfagyásának elkerülése miatt, esetleges fényprogram alkalmazása esetén van szükség. A 
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„sötéttermes” kezelés után a 30 - 40 lux fényerősség, 9 - 10 órai megvilágítással 

robbanásszerűvé teszi tojástermelés beindulását. Később 11 óra megvilágítás elégséges a 

tojástermelés fenntartásához. 

Pecsenyelúd- és húsliba előállítás. A pecsenyelúd első, érett tollában lévő, 8 - (9) 

hetes korú, 4 - 5 kg-os lúd. A pecsenyelúd előállításánál jellemző a kétfázisú nevelés, aminek 

során egy néhány hetes (3 - 4 hét) intenzív előnevelés után extenzív utónevelés következik. A 

takarmányozás mindvégig intenzív. A ludak utónevelése vízfelületen, vagy teljesen száraz 

körülmények között is történhet. A lúd hasznosítási típusa még a több hónapig tartott, 

többször tépett, 6 - 7 kg-os húsliba is. A húslúdtartás technológiájának az első nyolc hete 

gyakorlatilag megegyezik a pecsenyelúdéval és ezt a nevelési szakaszt egy tépés zárja le. A 

tartástechnológia alapja az extenzív körülmények közötti lúdtartás, többnyire legelőn, több 

hónapig. Ebben a hizlalási időszakban a ludakat 6 - 7 hetente tépik. Tépésenként 18-19 dkg 

toll nyerhető egy lúdról. A színes, tépett toll kevésbé értékes. 

A hízott máj előállítás technológiája. A víziszárnyas ágazat egyik vitatott, de 

hazánkban nagy jelentőségű terméke a hízott máj. Ha a máj előállítás fiatal lúd alapanyaggal 

történik, akkor 9 - 10 hetes beállítási kor után 16 napos tömés következik, ha 1 - 2-szer tépett 

idősebb lúd az alapanyagunk, akkor ezt 3 hetes tömés követheti. A pézsmaréce- és mulard 

kacsa gácsérjainál 13 hetes kor után általában 2 hetes tömést alkalmaznak. Tartástechnológiai 

szempontból egyedi, vagy csoportos tartás lehetséges. Jellemzőbb a csoportos tartás, ahol 

ludaknál 10 egyedből áll egy csoport, a pézsmarécénél, a mulardkacsáknál ez a létszám 15 - 

25 is lehet. Az utóbbi időben terjed a technológiai szempontból lényegesen hatékonyabb 

ketreces tartásmód, amelynél 6 - 7 egyedet tartanak 1 - 1 ketrecben. Tömés céljára csak 

rugalmas, gumi-, vagy műanyag tömőcsövű gépet használnak. A cső átmérője nem haladja 

meg a 18 - 22 mm-t. A forgalomban lévő tömőgépek spirálházának hosszúsága a nyelőcső 

alsó harmadáig érhet. A lágydarás tömés során az adagolás automatikus mérésen alapuló 

pisztolyokkal történik. A hízlalás kezdetekor naponta kétszer, a tömési időszak végéhez 

közeledve már 6-szor is tömik a ludakat. 

 



9. A szarvasmarha és juhtenyésztés sajátosságai, biológiai alapjai  

(Szabó Ferenc, Polgár J. Péter) 
 

 

9.1. A szarvasmarhatenyésztés szerepe  
 

A szarvasmarhatenyésztés világszerte fontos, sok embernek megélhetést biztosító 

gazdasági tevékenység. Alapvető élelmiszereket (tej, hús), emellett a vaj, sajt, tejpor és egyéb 

termékek gyártásához ipari nyersanyagokat szolgáltat. A szarvasmarha szinte valamennyi, 

táplálkozásra nem alkalmas testrészét (bőr, faggyú, csont, szaruképletek, endokrin mirigyek 

stb.) további feldolgozások útján hasznosítani lehet. Jelentős a trágyatermelése (8 - 16 

tonna/év), továbbá a világ nagy részén még ma is igaerőként szolgál. 

Mint kérődző állat, nagyrészt olyan nagy rosttartalmú takarmányokon tartható, 

amelyek a monogasztrikus állatok (baromfi, sertés) takarmányozására nem jöhetnek 

számításba. Bizonyos korcsoportjainak (pl. növendék üszők), vagy hasznosítási irányainak 

(húshasznú tehenek) táplálóanyag ellátását az év adott részében másként nem hasznosítható 

gyepterületeken, illetve szántóföldi növények maradványain (kukoricatarló) olcsó legeltetésre 

lehet alapozni. Valamennyi állati termék előállítása közül a tejtermelésben a legjobb a 

takarmány transzformáció (a tejhozamtól függően 25 - 50%). További előny, hogy egyes 

korcsoportok (növendék-, hízómarha) fehérje igényét olcsó, nem fehérje-nitrogén tartalmú 

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

említett egyéb állatfajoknak és az embernek nem számottevő konkurense. 

Az elmondottakból az is következik, hogy a szarvasmarhatenyésztés a mezőgazdasági 

üzem tevékenységének szerves része és attól szinte elválaszthatatlan. Fontosnak tartjuk 

ugyanakkor e helyen utalni arra is, hogy különösen a tejtermelés jelentős beruházásokat 

igényel. A faj biológiai sajátosságaiból adódó, hosszú (4 - 5 éves) generációs intervalluma 

miatt a gazdasági, piaci viszonyok gyors változásaihoz nehezen alakítható, nem eléggé 

rugalmas ágazat. 

Hazánkban az 1950-es években a szarvasmarha létszám meghaladta a 2 milliót, ezen 

belül a tehénlétszám 1 millió felett volt. Az állomány azóta csökkent, miközben típusában, 

hasznosítási irányában is átalakult  Szarvasmarha-sűrűség tekintetében jelentősen elmaradunk 

mind a fejlett, mind a kevésbé fejlett szavasmarhatartó országoktól. Hazánkban 100 ha 

mezőgazdasági területre valamennyi korcsoportot számítva kevesebb, mint 12 szarvasmarha 

jut. Ugyanakkor ez az érték, pl. Szlovákiában 26,5; az EU-15 országok átlagában pedig 59,9. 

A hazai szarvasmarhatenyésztés fejlesztését megfogalmazó, 1025/1972-évi 

minisztertanácsi határozat után végbement az állomány szakosítása. A korábban kizárólag 

kettős hasznosítású magyar tarka fajtánk részaránya csökkent, és megnövekedett a tejelő 

típusú, holstein-fríz vérségű állományok létszáma. Új ágazatként kialakult az egyhasznú 

húsmarhatartás. 

Szarvasmarha-tenyésztésünk fejlesztéséhez távlatilag jelentős gazdasági érdek 

fűződik. A tejtermelés terén fő célkitűzés a hazai szükségletek megtermelése. E téren csak a 

belföldi ellátás biztosítására rendezkedhetünk be, ugyanis az európai országok tej túltermelése 

következtében tejtermék export lehetőségekre nem számíthatunk. Az EU kvótarendszerrel 

korlátozza a tejtermelést. Hazánk számára évi 1,99 milliárd literre hagyott jóvá kvótát, 

azonban az utóbbi időben nem termeltünk ennyi tejet. Kívánatos lenne a fajlagos tejfogyasztás 

növelése, mivel e téren jóval elmaradunk a korszerűbben táplálkozó népek mögött. Az egy 

lakosra jutó tej és tejtermék fogyasztásunk vaj nélkül  2003-ban 140 liter körül alakult, 

miközben ez a mutató Hollandiában és Franciaországban meghaladta a 400 litert, és 

Ausztriában is 300 liter feletti. 
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A marhahústermelés, és ezzel összefüggésben a húsmarha ágazat fejlesztése mellett 

export lehetőségünk szól, nevezetesen az, hogy a jó minőségű vágómarha és marhahús a 

külpiacokon továbbra is eladható. A marhahús termelés szempontjából az EU által támogatott 

létszám: 117000 húshasznosítású tehén, 94620 hízómarha, 94439 vágóborjú és 114559 felnőtt 

vágómarha. A hazai fogyasztás emelése (bár ennek nincsenek hagyományai) szintén a 

vágómarha termelés növelését indokolná. Fajlagos marhahús fogyasztásunk nagyon alacsony. 

Ez a mutató az utóbbi időben 4 - 4,5 kg/fő között alakult, ugyanakkor például az USA-ban 

személyenként 34, Franciaországban 30, Görögországban 26, Németországban 24 kg körüli 

marhahúst fogyasztanak. 

Szarvasmarha-tenyésztésünk fejlesztéséhez takarmányozási szempontból lehetőséget 

biztosítana, hogy hazánkban a gyepterület, mint takarmányforrás, mintegy 1,1 - 1,2 millió ha, 

aminek jelenleg csak kis hányadát hasznosítjuk, továbbá hazánkban évente jelentős 

mennyiségű szántóföldi melléktermék, főleg kukoricaszár keletkezik, amire a húsmarhatartás 

fejlesztését nagyrészt alapozni lehetne. 

 

 

9.2. A szarvasmarha biológiai, faji sajátosságai 
 

A szarvasmarha (Bos taurus) rendszertanilag a kérődzők osztályába, a marhafélék 

családjába tartozik. Hozzá legközelebb álló, vele azonos nemzetségű faj a trópusokon, 

szubtrópusokon élő zebu (Bos indicus). Az azonos alcsaládba, de más nemzetségbe sorolt 

bivaly (Bubalus) azonban olyan távol áll a szarvasmarhától (kromoszóma számuk eltérő), 

hogy a két faj hagyományosan nem keresztezhető egymással. 

A szarvasmarha egyet ellő (unipara) állatfaj. Bizonyos, mintegy 1 - 3% gyakorisággal 

azonban előfordul ikerellés is. A borjak születési súlya az anya élősúlyának hozzávetőlegesen 

5 - 8%-a, vagyis fajtától, ivartól függően mintegy 20 - 50 kg. A fejlődő szarvasmarhák 

növekedése (súlygyarapodása) is függ a fajtától, ivartól, takarmányozástól és értéke napi 0,8 - 

1,3 kg körüli. Az ivarérettség 6 hónapos kor körül következik be. A növendék üszők 

tenyészérettségüket - az előbb említett tényezőktől függően - 14 - 22 hónapos kor között érik 

el, amikor testsúlyuk a kifejlett korinak 2/3-a, 3/4-e. A fontosabb fajtákba tartozó tehenek 

kifejlettkori testsúlya 550 - 700 kg, a bikáké 950 - 1200 kg. 

A szarvasmarha biológiailag lehetséges életkora 30 - 35 év. Ehhez képest azonban a 

tehenek átlagosan mintegy 5 - 8 évet élnek. 

A tehenek (üszők) vemhességi ideje átlagosan 285 nap. Az ellési után az első 

ivarzásuk 15 - 20 nap múlva következik be, majd átlagosan 21 naponként (19 - 23 nap) 

ismétlődik. A termékenyítésüket azonban a harmadik ivarzáskor (ellés után kb. 8 - 9 hét) 

célszerű megkezdeni. Az ivarzás tartama 6 - 36 óra. Az előbbi értékekből következik, hogy 

kedvező esetben (ha a vemhesülés a 3 - 4. ivarzáskor megtörténik) a két ellés között eltelt idő 

12 - 13 hónap lehet. Ebből a tejtermelés (laktáció) mintegy 10 - 11 hónapot, a szárazonállás 

pedig 2 hónapot tesz ki. A tejelő típusú tehenek laktációs tejtermelése általában 7000 kg 

feletti. 

A szarvasmarha - mint kérődző állat - nagy rosttartalmú tömegtakarmányok 

hasznosítására képes, és azokra fiatal korától kezdődően folyamatosan szüksége is van. A 

kifejlett szarvasmarha saját testsúlyának százalékában kifejezve zöldtakarmányokból 

hozzávetőleg 10%, silózott takarmányokból mintegy 5%, szénafélékből pedig 1 - 2%-nyi 

mennyiséget képes naponta elfogyasztani. Természetesen a megfelelő termelés érdekében a 

szarvasmarhák különböző korcsoportjaival rendszerint korlátozott, adagolt mennyiségben 

abraktakarmányokat is etetünk. 
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9.3. A szarvasmarha termékei 
 

A szarvasmarha termékei között megkülönböztetünk fő- vagy elsődleges (tej, 

vágómarha), továbbá az ezekből készített, ún. másodlagos (sajt, vaj, marhahús-készítmények 

stb.), és a korábban már említett melléktermékeket (bőr, szaruképletek stb.). Tekintve, hogy a 

tej- és húsfeldolgozás a mezőgazdasági, szarvasmarha-tenyésztési tevékenységtől a 

gyakorlatban rendszerint elkülönül, tantárgyunk keretein belül e helyen csupán a tejjel és 

vágómarhával mint a szarvasmarhatenyésztés fő termékeivel foglalkozunk. 

 

9.3.1. Tehéntej 

 

A tej biológiai értelemben a nőivarú emlősállatok tejmirigyének szekrétuma, az 

újszülött állatok első tápláléka. Több gazdasági állatfajunk teje ugyanakkor fontos emberi 

táplálék is. A köznapi értelemben tejen általában a tehéntejet értjük. A többi tejféleséget az 

állatfaj nevével együtt emlegetjük (pl. juhtej, kecsketej, kancatej). A tej, és a belőle készített 

tejtermékek könnyen emészthető, nagy biológiai értékű emberi táplálékok. 

A tej összetételét tekintve bonyolult felépítésű, polidiszperz rendszer, mintegy 87 - 

88%-a víz, 12 - 13%-a szárazanyag, 3,6 - 4,0%-a zsír, 3,4 - 3,6%-a fehérje, 4,7 - 4,9%-a 

tejcukor és 0,7%-a ásványi anyag. Az említett összetevők százalékos aránya a fajtától, 

takarmányozástól, az állat korától és számos egyéb tényezőtől függően kisebb-nagyobb 

mértékben változik. 

A tejzsír a tejben apró, szabad szemmel nem látható golyócskák formájában, finom 

eloszlásban van jelen. Természetes, vagy mesterséges fölözéssel a többi komponenstől 

viszonylag könnyen elválasztható. Mintegy 50 féle, táplálkozási szempontból nagy biológiai 

értékű, telítetlen zsírsavat tartalmaz. A tejzsír a vajgyártás alapanyaga. 

A tejfehérje magas biológiai értékű, nagyon sok fontos esszenciális aminosavat 

tartalmaz. Meghatározó komponense, mintegy 80%-a kazein, a fennmaradó rész a 

savófehérje, ami albuminból és globulinból áll. A kazein a sajtgyártás fő alapanyaga. 

A tejcukor a tej legállandóbb összetevője. A friss tej édeskés ízét adja. Glükózból és 

galaktózból felépülő diszaharid. Lebontásakor tejsav képződik, ami elősegíti a fehérjék 

alvadását (koagulálását), így segítségével különböző savanyított tejtermékek készíthetők. A 

tejcukor a csecsemőtápszerek fontos alkotórésze. 

Az ásványi anyagok a tejben az ember számára könnyen felvehető, jól hasznosítható, 

szerves és szervetlen vegyületek formájában találhatók. A tej a táplálkozási szempontból 

fontosabb makro- és mikroelemeket tartalmazza. A vas azonban kevés a tejben. 

A vitaminok közül a tej az ember számára szükségeseket kivétel nélkül tartalmazza, a 

D- és a C-vitamin azonban viszonylag kisebb mennyiségben fordul elő benne. Az előbbit 

ultraibolya besugárzással dúsítják. 

Az enzimek közül is sokféle található a tejben. Ezek segítik elő a tej könnyű 

emészthetőségét, szerepet játszanak a tej feldolgozása során. A tejben saját enzimjein kívül 

mikroba eredetű enzimek is találhatók, amelyek mennyisége és típusa a tejbe került 

mikrobáktól függ. Jelentős baktericid és bakteriosztatikus szerepet játszanak. 

A sejtes elemek a tőgy szöveteiből, a vérből kerülnek a tejbe. Ezek mennyiségének 

növekedése (aminek oka rendszerint tőgygyulladás) rontja a tej minőségét. 

A friss tej fontosabb fizikai jellemzői a következők: sűrűsége 1028 - 1033 g/l közötti, 

fagyáspontja -0,52 - -0,59 0
C, forráspontja 100,16 0

C, pH-értéke 6,6 - 6,75, savfoka (SH fok) 

6,0 - 7,2. A 7,5 feletti savfokú tej savanyú, a 10 - 11 savfokú pedig forraláskor összefut. A tej 

a fenti fizikai jellemzőktől eltérhet, ami tejhibára, hamisításra utalhat. Az említett és egyéb 

paraméterek vizsgálata emiatt a tejminősítés fontos eszköze. 
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A tej kereskedelmi értékét számos szempont alapján határozzák meg. A fehérje- és 

zsírtartalom a legtöbb országban árképző tényező. A friss tej értékesítési követelménye a fent 

említettet meg nem haladó savfok. Fontos továbbá a fizikai tisztaság. Ha a tej tisztasága 

kifogásolható, akkor nem minősül élelmiszernek. A fogyasztásra, feldolgozásra fordított tej 

összcsíraszáma (baktériumszám) 100000 Cfu/cm
3
 értéknél, a sejtes elemek száma, azaz a 

szomatikus sejtszám 400000 sejt/cm
3 

értéknél nem lehet több. Fontos minőségi követelmény, 

hogy a tejben ne forduljanak elő erjedést gátló anyagok (ilyen anyagok lehetnek például a 

fejőeszközök tisztítására, fertőtlenítésére használt készítmények, antibiotikumok, gyógyszer-

maradványok). 

A fontosabb tejtermékek, melyek különböző módon történő feldolgozás után 

kereskedelmi forgalomba kerülnek, a következők: fogyasztói tej (féltartós, tartós, sovány, 

félzsíros, zsíros), ízesített tejkészítmény, savanyított tejkészítmény, tejföl, tejszín, joghurt, 

kefir, túró, fagylalt, jégkrém, fagylaltpor, vaj, vajkrémek, sajt (kemény, félkemény, puha, 

ömlesztett), sűrített tej, tejpor, tejfehérje készítmény stb.  

 

9.3.2. A vágómarha és marhahús 

 

Vágómarha a vágásra szánt szarvasmarha. A szóban forgó állatfaj bármelyik ivarban, 

bármilyen testsúlyban, életkorban és tápláltsági állapotban vágásra értékesíthető, húsa és 

belsőségeinek nagy része élelmezési célra felhasználható. Vágás előtt azonban a növendék 

állatokat hizlalni szoktuk, a selejtezett felnőtt állatoknál pedig feljavításra kerülhet sor. A 

szarvasmarhából testsúlytól, életkortól, ivartól, takarmányozástól függően, kereskedelmi 

szempontból jól elkülöníthető, eltérő minőségű termékként megjelenő vágómarha állítható 

elő. 

 

Vágómarha kategóriák 

 

Vágóborjú. Maximum fél éves korú, és 250 kg súlyú, vágásra szánt szarvasmarha. A 

piaci igényektől függően természetesen lehet ennél fiatalabb, kisebb súlyú is. Korábban 

például hazánkban gyakori volt a 80 - 120 kg súlyú, 6 - 12 hetes borjak vágásra történő 

értékesítése.  

Fehérhúsú borjú. 180 - 200 kg élősúlyú, 20 - 22 hetes, világos színű húst adó 

szarvasmarha. E termék úgy állítható elő, hogy a borjakat kizárólag tejjel, vagy tejpótló 

készítményekkel takarmányozzuk, szilárd takarmányokat (széna, abrak) nem etetünk. A 

bendőműködést és a vasfelvételi lehetőséget így kizárjuk (mesterséges anémia előidézése), 

aminek következtében az állatok húsa világos színű lesz. 

Növendék bika. 550 - 600 kg súlyú, hímivarú vágómarha. E terméket előállíthatjuk 

intenzív (nagyobb mennyiségű abrak, kevés széna felhasználása), illetve félintenzív (nagyobb 

mennyiségű silókukorica szilázs, kevesebb abrak és széna etetése) takarmányozással. Az 

előbbi esetben 13 - 15 hónapos, az utóbbiban 16 - 18 hónapos korukra készülnek el a 

vágómarhák. Az elmúlt évtizedekben nagy számban állítottunk elő és exportáltunk ilyen 

hízott állatokat. 

Növendék tinó (borjúfogas tinó). E termék előállítása érdekében a bikákat fiatalon 

ivartalanítják, és tinóként hizlalják. A vágótinó lehet kisebb, 500 - 550 kg, illetve nagyobb, 

600 - 650 kg súlyú. A tinók növekedési erélye kisebb, mint a bikáké, emiatt később készülnek 

el, de húsuk márványozottabb, ízletesebb, porhanyósabb. A tengerentúli országokban a 

tinóhizlalás az általános. 

Növendék üsző. 400 - 450 kg súlyú, 15 - 20 hónapos korú, nőivarú vágómarha. A 

nőivarú állatok növekedési erélye, takarmányértékesítése rosszabb. Az üszők elsősorban a 
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tehénállomány pótlását szolgálják, ezért csak a tenyésztésre nem alkalmasakat szoktuk 

hizlalni vágásra értékesíteni. 

Fiatal tehén (előhasznosított üsző). 400 - 500 kg, 24 - 28 hónapos életkorú, egyszer 

ellett nőivarú vágómarha. E termék előállítása a szarvasmarha állomány szaporulati 

eredményének javítása érdekében az üszőhizlalás helyett javasolható. 

Selejt tehén, selejt bika. Tenyésztésből kiselejtezett felnőtt állatok. Fajtától, típustól, a 

selejtezés idejétől, a tartási és takarmányozási viszonyoktól függően különböző súlyúak, 

életkorúak és kondíciójúak lehetnek. Az előbbiekben felsorolt növendék marhákétól eltérően 

az idős vágómarhák húsa száraz, durva rostú, melegen darálva sok vizet vesz fel. Elsősorban 

leveshúsnak való, vagy nem tartós töltelékáru (szafaládé, párizsi) készítésére alkalmas. 

 

A vágómarha minősítése 

 

A vágómarhák kereskedelmi minőségi követelményei életkortól, ivartól függően 

változnak, melyeket szabványok és szerződéses megállapodások rögzítenek. A minősítés 

során az állat várható kereskedelmi értékét, vágóértékét igyekszünk elbírálni. 

Élő állapotban történő minősítés. Végezhetjük az állat megszemlélésével, illetve 

pontozásával. Gyakorlott szakemberek a vágóértéket élő állatokon is nagy valószínűséggel 

meg tudják becsülni. A bírálat kiterjed az élősúlyra, a hízottság fokára, az egyes testtájak 

izmoltságára, hústeltségére, az értékes húsrészek arányára, a csontozat mennyiségére, az 

állatról alkotott összbenyomásra. 

Vágás utáni minősítés. E minősítés elsősorban a vágóhídon mért paraméterek alapján 

történik, de számos szubjektív elemet is tartalmaz. A kereskedelmi minősítést általában 

kevesebb szempont alapján végzik, mint pl. az ivadékvizsgálati, vagy egyéb kísérleti célból 

való értékelést. Az utóbbi rendszerint a húsminőség vizsgálatával is kiegészül. 

Hazánkban hivatalosan az Európai Unió országaiban egységesen alkalmazott 

minősítési rendszert, az ún. "SEUROP" minősítést alkalmazzák. E szerinti értékelés során a 

hasított feleket és azok egyes részeit (comb, gerinc, első negyed) hústeltségi állapot, 

húsküllem és izmoltság alapján, szubjektív módon bírálják, és azok külső megjelenését 

betűkkel (S, E, U, R, O, P) jelölik (7. ábra). 

 

7. ábra: Vágómarha minőségi kategóriák izmoltság alapján 
 

 
Forrás: Szűcs (2002) 
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9.4. A szarvasmarha termelését befolyásoló tényezők 
 

A szarvasmarha termelését számos tényező hatása alakítja. Ezek egy része olyan, amit 

kevésbé, vagy csak nagyon lassan lehet módosítani. A fajtaváltással, illetve a genetikai 

tényezőkkel elérhető eredményjavítást csak hosszabb távon tudjuk megvalósítani. A 

környezeti tényezők hatására, azok biztosítására (takarmányozás, gondozás) viszont nap mint 

nap figyelmet kell fordítanunk, noha vannak olyanok (időjárási tényezők), amelyeket nem áll 

módunkban befolyásolni. A fontosabb tényezők az alábbiak: 

A genetikai tényezők szerepe tulajdonságonként különböző. Az adott termelési 

színvonalat annál inkább a genetikai tényezők határozzák meg, minél nagyobb az azt kialakító 

tulajdonságok örökölhetősége. A tej mennyisége gyengén öröklődő tulajdonság (h
2 

= 0,2 - 

0,3) vagyis a környezeti tényezőktől nagymértékben függ, a tejzsír és tejfehérje százalékos 

aránya ugyanakkor jól öröklődik (h
2 

= 0,6 - 0,7), azaz a környezeti hatások kevésbé 

befolyásolják. A hústermelési tulajdonságok közül a növekedés közepesen (h
2 

= 0,5 - 0,6), a 

vágóértékkel kapcsolatosak nagy része pedig jól (h
2 

= 0,6 - 0,7) öröklődik.  

A fajta és típus hatása mind a tej-, mind a hústermelésben különösen fontos. A 

húsmarhafajták például csak annyi tejet termelnek, amennyi a borjú felneveléséhez szükséges 

(1500 - 2000 kg/év). A kettős hasznosításúak éves termelése 5000 - 7000 kg, a 

tejhasznosításúaké pedig 6000 - 10000. A húshasznosításban bizonyos fajták, típusok inkább 

húshasznú tehénként, mások pedig végtermékként hasznosítva előnyösebbek. 

A tehenek testsúlya elsősorban a termelés gazdaságosságára hat. Nagyobb testű 

tehenek életfenntartó szükséglete nagyobb, mint a kisebb testűeké, így azonos tejtermelés 

esetén egységnyi tejmennyiségre több takarmányt igényelnek. Igaz viszont az is, hogy a 

kistestű tehenek takarmányfelvétele, testkapacitása is kisebb, miáltal abszolút értelemben 

kevesebb tejet termelnek. A húsmarhatartásban kisebb testű tehenekből területegységen 

többet lehet eltartani, vagyis a fajlagos borjúprodukciójuk jobb. A kisebb testű fajták általában 

igénytelenebbek, korábban érők, könnyebben ellők, de hizlalási és vágási eredményük 

rendszerint elmarad a nagyobb testű fajták mögött. Nem könnyű feladat tehát e tekintetben az 

ésszerű kompromisszumot megtalálni. 

A koraérés és a hasznos élettartam elsősorban a termelés gazdaságosságára hat. Minél 

fiatalabb korban kezdi meg az állat a termelését, és minél tovább termel, az egységnyi 

tejmennyiséget és vágómarhát annál kevesebb felnevelési költség terheli. A selejtezési 

életkor, különösen a nagyobb tejtermelésű állományokban, rendkívül alacsony. A 

tejhasznosítású állományokban a legtöbb tehén csupán egy-két laktációt teljesít, vagyis nem él 

addig, hogy a javakorabeli termelését elérhesse. A hazai tejhasznosítású állományok 

életteljesítménye 2,2 - 2,3 laktáció, illetve ugyanennyi borjú, a kettős hasznosításúaké pedig 

3,2 - 3,3. A húshasznosítású tehenek rendszerint később esnek ki a termelésből, 

életteljesítményük mintegy 7 - 10 borjú. 

A takarmányozás hatása a fajta által, illetve a genetikailag meghatározott határokon 

belül a legdöntőbb. Akkor érünk el kedvező tejtermelési szintet, jó súlygyarapodást, ha az 

állatokat szükségletüknek megfelelően, szakszerűen takarmányozzuk. Hiányos táplálóanyag-

ellátás esetén csökken a termelés, de szaporodási zavarok, állat-egészségügyi problémák is 

felléphetnek. 

A borjazás hónapja a takarmányozáson keresztül közvetlenül is befolyásolhatja a 

tejtermelést. Hagyományos takarmányozás esetén az ősszel és télen borjazó tehenek 

tejtermelése általában kedvezőbben alakul. A borjazás hónapja az éves takarmányozási, és 

egyéb költségeket is jelentősen befolyásolhatja. A húsmarhatartásban például szezonális, 

tavaszi elletésre többek között azért is törekszünk, hogy az éves takarmányozási költséget 

alacsonyabb szinten lehessen tartani. 
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A tartási, technológiai tényezők. Számos tényező tartozik e fogalomkörbe, amelyek 

külön-külön is befolyásolják a termelést. Általában az fogalmazható meg, hogy az állat olyan 

körülmények között termel kielégítően, amelyben igényeit kielégítjük, viszonylag kevés 

stressz-hatásnak van kitéve, a jó komfortérzete biztosított. 

Az éghajlati, időjárási tényezők ugyancsak befolyásolják a termelést. A kifejlett 

szarvasmarha optimális hőmérsékleti komfortzónája 5 - 15 
0
C. A levegő hőmérsékletének 27 - 

30 
0 

C fölé történő emelkedése esetén a szarvasmarha takarmányfelvétele csökken, ami a 

tejtermelésre és a súlygyarapodásra is kedvezőtlenül hat. Nagyobb termelésű tehenek 

érzékenyebbek a magas hőmérséklettel szemben. A levegő magas páratartalma ugyancsak 

kedvezőtlen hatású a termelésre. Az alacsonyabb hőmérsékletet viszont - bármilyen 

korcsoportról van szó - bizonyos feltételek (száraz, huzatmentes pihenőhely) esetén jól tűri. 

Az állatok egészségi állapota, kondíciója szintén fontos. Jó termelést csak egészséges 

állatoktól lehet várni. 

Az életkor szerepe mind a tejtermelésben, mind a hústermelésben jelentős. A tehenek 

tejtermelése bizonyos ideig növekszik, stagnál, majd csökken. Az első laktációban a 

javakorabeli termelésüknek mintegy 70 - 75%-át érik el. Legnagyobb a tejtermelés a 4 - 6. 

laktációban. 10 éves kor felett (ha a tehenek ezt megérik) a tejtermelésben 50%-os 

termeléscsökkenés is előfordulhat. A hízóállatok esetében a vágási életkor nagymértékben 

meghatározza a vágóértéket és a húsminőséget. A hús víztartalma az életkor előrehaladtával 

csökken. A szárazanyagon belül fiatalabb korban több a fehérje, kevesebb a zsír, mint idősebb 

korban. 

A laktáció állapota a tejtermelést jelentősen befolyásolja. A tehén napi termelése a 

laktáció elején, amikor frissfejős (6 - 12 hét), a legmagasabb, majd folyamatosan csökken, és 

a laktáció végén a legalacsonyabb. 

A borjazások gyakorisága mind a hústermelést, mind a tejtermelést befolyásolja. 

Olyan állományban, ahol a vemhesülések a kívánatosnál később következnek be, vagyis 

amely ritkábban borjazik, az éves szaporulat alacsonyabb lesz, azaz kevesebb lesz az 

utánpótlási hányad és a hízóalapanyag. A hosszabb ellési időköz, vagyis rosszabb szaporulat 

esetén a tejtermelés is csökken, mert az állományon belül viszonylag kisebb lesz a frissfejős, 

és nagyobb a laktáció vége felé termelő tehenek aránya. 

A fejések száma a tejtermelést befolyásolja. Ha többször fejünk, különösen a jobb 

tejtermelésű tehenek esetében, növekszik a tej mennyisége. A gyakorlatban ezért szóba jöhet 

az a megoldás (ha a harmadik fejés költsége a többlettejből megtérül), hogy a napi kétszeri 

helyett háromszori fejést alkalmazunk. Ilyenkor 5 - 20%-os többlet-termelésre számíthatunk. 

A napszak ugyancsak hat a tejtermelésre. A reggeli fejéskor általában több, de hígabb a 

tej, mint este. 

 

9.5. Szarvasmarhafajták 
 

A világ szarvasmarha állományában mintegy 400 fajtát tartanak számon, amelyek 

közül mintegy 15 - 20-ra tehető azoknak a száma, amelyek Magyarországon jelenleg, illetve 

távlatilag nagyobb jelentőségűek. Amint más állatfajok fajtái, úgy a szarvasmarhafajták is a 

tenyésztőmunka eredményeként folyamatosan változnak, típusuk módosul, termelő-

képességük javul, vagyis korszerűsödnek. A fajták változása, fejlődése eredményeként 

létszámarányuk is módosult az idők folyamán. Bizonyos fajták, pl. a legtöbb tejet termelő, 

holstein-fríz létszáma világszerte dinamikusan emelkedik, más fajtáké, pl. a shorthorn-é pedig 

visszaszorul. A világ legjobb termelésű fajtái egyre inkább bekerülnek a nemzetközi 

integrációba, számos országba eljutnak, miközben a helyi fajták létszáma jelentősen csökken, 

sok esetben olyannyira, hogy megőrzésük érdekében különböző intézkedéseket szükséges 

hozni. 
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A nemzetközi integráció az utóbbi időben felgyorsult, a fajták említett mozgása 

nagyobb mértékű. Emiatt célszerű figyelmet fordítanunk azokra a külföldi fajtákra is, amelyek 

hazánkban is perspektivikusnak ígérkeznek. 

Noha az utóbbi időben a fajták mellett egyre inkább a termelési célnak megfelelő típus 

kerül előtérbe a szarvasmarha-tenyésztésben is, a fajták jelentősége továbbra sem vitatható. 

Ez főleg abból adódik, hogy teljesítményükben, termelési eredményeikben, alkalmazkodó-

képességükben mutatkozó különbségek miatt az eltérő feltételek közötti gazdaságossági 

követelményeknek eltérő mértékben felelnek meg. 

A nagyszámú szarvasmarhafajta áttekintése meglehetősen körülményes, ami miatt 

különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk a fajtákat.. Klasszikus a származás, illetve 

koponyaalakulás szerinti csoportosítási mód. Beszélhetünk továbbá helyi, őshonos v. primitív, 

illetve kitenyésztett fajtákról. Megkülönböztethetők földrajzi eredet, illetve elterjedés szerint 

is: pl. hegyi, lapály stb. a fajták. Szokás a szarvasmarhafajtákat országok szerint is 

csoportosítani. Leggyakoribb azonban a termelési irány, illetve típus szerinti csoportosítás. 

Ezek szerint megkülönböztetünk: 

- kettős hasznosítású vagy kombinált típusú, 

- tejhasznú vagy tejelő típusú és 

- húshasznú vagy hústípusú fajtákat. 

Az eltérő típusba sorolt fajták küllemi tulajdonságok alapján jól elkülöníthetők 

egymástól. A tejelő típusú tehenekre jellemző a finom szervezet, a rövid, keskeny fej, a 

viszonylag hosszú, izomszegény nyak, mar, hát, ágyék, far, a jól fejlett, mirigyes tőgy, 

továbbá az, hogy a törzs oldalnézetben hátrafelé mélyülő. Ezzel szemben a hústípusú állatok 

feje rövid, széles, nyaka rövid, valamennyi testtája jól izmolt, tőgye kicsi, fejletlen, a törzs 

oldalnézetben tégla alakú. A kettős hasznosítású, kombinált típusú állatok küllem tekintetében 

az említett típusok között foglalnak helyet. 

A továbbiakban a fajtákat az utóbbi csoportosításban tárgyaljuk, előtte azonban 

röviden említést teszünk a helyi vagy őshonos fajtákról. 

 

9.5.1. Helyi vagy őshonos fajták 

 

E csoportba tartozókat primitív fajtáknak is szokás nevezni. Jellemzőjük, hogy 

kialakulásuk során döntően a természetes szelekció érvényesült, tenyészkörzetük helyi 

sajátosságaihoz jól alkalmazkodtak, nagyfokú ellenálló-képességgel, igénytelenséggel 

rendelkeznek, de mind a hústermelésük, mind a tejtermelésük csekély, és a mai intenzív 

termelési követelményeknek nem felelnek meg. Jelentőségük ma már csupán géntartalékként 

jön számításba, ami miatt azonban génrezervátumokban történő megőrzésük fontos feladat. 

A magyar szürke podóliai eredetű (1. kép). Hazánkban az 1930-as évekig a 

legelterjedtebb fajta volt. A XVI. századtól Nyugat Európa piacain keresett vágóállat volt, 

ahova igen nagy létszámban lábon hajtották. A fajta géntartalékként védelem alatt áll, 

létszáma az utóbbi időben emelkedett. 

Külleme tetszetős, az őstulokhoz való hasonlóságát megőrizte. A nemzeti parkok, 

környezetvédelmi, vidékfejlesztési programok fontos állata. Húsából speciális termékek, 

hungarikumok készülnek. 

A tehenek színe ezüstszürke, a bikáké daruszürke, a borjak első vedlésig pirók 

színűek. Jellemzője a kifejezett másodlagos nemi jelleg.  

A tehenek kifejlettkori testsúlya 550 - 600 kg, a bikáké 700 - 900 kg. Kisigényű, 

könnyen ellő, későn érő fajta. Az üszők 3 éves kor körül tenyészérettek. Tejtermelése 1000 - 

1500 kg, 4,0 - 4,2% zsírtartalommal. Izmoltsága mérsékelt. 

Egyéb őshonos fajták világszerte találhatók génrezervátumokban, illetve olyan, gyenge 

takarmányforrást biztosító vidékeken, ahol a kultúrfajták igényei nehezen lennének 
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kielégíthetők. Ilyen a Balkán-félszigeten élő, korábban hazánk területén is előfordult kistestű 

busa vagy riska marha. A magyar szürke legközelebbi rokona az Olaszországban tenyésztett 

maremman fajta. Hozzájuk hasonlít a Franciaországban megtalálható gasconne. A nagyszámú 

egyéb fajták közül érdekesebbek, illetve ismertebbek a svájci Alpokban élő eringi marha, a 

Franciaországban megtalálható salers, tarentaise, aubrac, továbbá más országokban 

előfordulók, pl. a finn marha, a skót hegyi marha, az angol parkmarha, vagy a 

Spanyolországban megtalálható andalúziai viadormarha stb. 

Az említettek közül az utóbbi időben hazánkba behozták az aubrac fajtát, 

húsmarhaként való hasznosítási (a charolaissal való keresztezési) céllal. A fajta egyszínű, 

vörösesbarna. A tehenek súlya 550 - 700 kg közötti. A reprodukciós eredményeit és a hasznos 

élettartamát dicsérik. 

 

9.5.2. Kettőshasznosítású fajták 

 

A kettős vagy vegyes hasznosítású fajták nemesítése során mind a tej-, mind a 

hústermelést javítani igyekeztek. Tekintve, hogy e tulajdonságokra együttesen irányuló 

szelekció során a tej- és hústermelési tulajdonságok negatív viszonossága miatt csak 

kismértékű a genetikai előrehaladás, így e fajták köztes típusba sorolhatók. Ez azt jelenti, 

hogy termelésük és testarányaik tekintetében a tejelő és hústípusúak között foglalnak helyet. 

Természetesen e csoportban is mind a fajtákon belül, mind a fajták között különböző 

típusok fordulnak elő. Tej-hús típusként szoktuk emlegetni a finomabb szervezetű, kisebb 

testű (600 kg alatti), jobb tejtermelésű (4000 kg feletti), gyengébb hústermelésű fajtákat. 

Ezzel szemben hús-tej típusba soroljuk a durvább szervezetű, nagyobb testű, kisebb 

tejtermelésű, jobb hústermelésű fajtákat. 

 

Hegyi tarka fajtacsoport 

 

E fajtakörbe tartozik Európa egyik legjelentősebb fajtacsoportja. Származási helye az 

Alpok, melynek hegyi legelőin alakultak ki az edzett, ellenálló, jó alkalmazkodó-képességű, 

közepes tejtermelésű, jó növekedési erélyű fajták. Kialakulásukban a svájci szimentáli játszott 

döntő szerepet. Bár e fajtacsoportba nagyszámú fajta tartozik, ezeket sok esetben (főleg a 

tengeren túli, angol nyelvterületű országokban) egyszerűen szimentálinak hívják, a német 

nyelvterületen pedig a tarka marha (Fleckvieh) elnevezést használják. 

A fajtakör tagjai szabálytalan sárga-, vagy pirostarkák. Jellemzőjük, hogy a fej, a has, 

a lábvégek, a tőgy, a farokbojt rendszerint fehér, testük többi részének színe világossárga, 

bőrsárga, élénkpiros, sötétpiros, amelyben több-kevesebb fehér színű folt előfordul.  

A fajtakörbe tartozó tehenek 600 - 700 kg, a bikák pedig 900 - 1000 kg súlyúak kifejlett 

korban. Ivari koraérésük közepes, az üszők 17 - 19 hónapos korban érik el 

tenyészérettségüket. Növekedési erélyük nagy, a növendék bikák a teljesítmény-

vizsgálatokban 1,2 - 1,4 kg napi súlygyarapodást érnek el. Vágóértékük jó. 

Tőgyük gömb alakú, rendszerint részaránytalan, gyakoriak a szabálytalan tőgybimbók, 

ami miatt gépi fejhetőségük nem a legkedvezőbb. Tejtermelő-képességük 4000 - 6000 kg 

közötti, 3,9 - 4,0% zsírtartalommal. 

A hegyi tarka fajtacsoport tagjai a különböző tenyészkörzetekben, különböző 

országokban alkalmazott eltérő tenyésztői munka eredményeként ma már igen nagy 

változatosságot mutatnak. Megtalálhatók a finomabb szervezetű, akár tejelő típusba is 

sorolható, ugyanakkor az egyoldalú hústermelést reprezentáló típusok, illetve fajták is. 

A magyar tarka (1. kép). E hazai fajtánk a XIX. század második felétől alakult ki. 

Létrejöttében a szimentálinak volt döntő szerepe. A tejtermelés iránti növekvő igény 

következtében egyre több szimentáli bikát hoztunk hazánkba, és megindult az uralkodó 
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magyar szürkének, és az itt élő egyéb marháknak a fajtaátalakító keresztezése. A fajtaváltás 

gyakorlatilag az 1930-as évekre befejeződött. Ettől kezdődően egészen az 1970-es évek 

elejéig a magyar tarka volt az uralkodó szarvasmarha hazánkban. A fajtából kikerülő 

vágómarha hosszú időn át jelentős export-árbevételt eredményezett hazánknak. Tejtermelése, 

gépi fejhetősége viszont egyre kevésbé felelt meg az iparszerű tartással kapcsolatos 

követelményeknek. 

 

1. kép: A magyar szürke és a magyar tarka szarvasmarha 
 

  
Fotó: Szabó F. 

 

Szarvasmarha-tenyésztésünk 1972. évi szakosítási programja alapján az állomány egy 

részét intenzív tejelő fajtával (holstein-fríz) átkereszteztük. Más része a húsirányú szakosodást 

alapozta meg. Maradt egy harmadik rész, amit továbbra is kettőshasznosítású állományként 

tenyésztünk. 

E fajtára is jellemző a nagyfokú változatosság. Például számos alacsony tejtermelésű 

tehén fordult elő, ugyanakkor a két világháború között rekorder teheneink is voltak. (A 171. 

Dáma tehén 365 nap alatt 19664 kg tejet termelt, a legmagasabb napi termelése 70,1 kg volt, a 

26. Auguszta tehén éves termelése pedig 12707 kg, tejzsír termelése 767 kg (6,04%-os 

zsírtartalmú tej) volt. 

A magyar tarka hús-tej típusba sorolható. Külső testalakulása, értékmérő 

tulajdonságai, termelése a hegyi tarka fajtacsoport átlaga körül alakul. A tehenek átlagos 

marmagassága 135 -140 cm, kifejlettkori súlya 600 - 700 kg, a bikáké pedig 900 - 1300 kg. 

Az üszők 17 - 18 hónapos korban, 380 - 400 kg testsúly elérésekor vehetők tenyésztésbe. A 

tehenek tejtermelése 5000 - 5500 kg tej zsírtartalma 3,9 - 4,1%, fehérjetartalma 3,5%. A 

növendék bikák napi súlygyarapodása 1200 - 1300 g, a hasított csontos felek aránya 59 - 63%, 

a színhús aránya a csontos felekben 70 - 75% (550 - 650 kg körüli testsúllyal vágva). 

Kettőshasznosítású magyar tarka állományunk tejtermelési eredményeinek javítására 

az utóbbi időben más hegyi tarka fajtákat (osztrák tarka, bajor tarka, montbeliard) használunk. 

A szimentáli. Tenyészkörzete Svájc. A fajtacsoport a magyar tarka kialakításában 

döntő szerepet játszott. A fajtakörön belül a robosztusabb, durvább szervezetű, nagyobb testű, 

hús-tej típust képviseli. A tehenek kifejlettkori testsúlya 650 - 750 kg, a bikáké 1100 - 1300 

kg. Tejtermelése 4500 - 5000 kg. Hústermelése kiváló. A svájci tenyésztők a tejtermelő 

képesség javítására az utóbbi évtizedben nagymértékben felhasználják a vörös tarka (red) 

holstein-frízt. Emiatt a fajtatiszta szimentáli állomány jelentősen csökken. 

Az osztrák tarka. Tej-hús típusú fajta. Az előbbieknél finomabb szervezetű, valamivel 

kisebb testű, jobb tejtermelő (kb. 4500 - 5000 kg). Gépi fejhetősége az előzőekénél 

kedvezőbb. Ennek ellenére a hústermelése nem nagyon marad el a magyar tarkáé mögött. 

1972 után nagyobb létszámú állományt importáltunk. Az intenzív tejelő állományok 

kialakítása során azonban az említett állományokat is átkereszteztük holstein-frízzel.  
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A bajor tarka. Tenyészkörzete Németország délkeleti része. Tej-hús típusú. Értékmérő 

tulajdonságaiban az előző fajtához hasonló, de az utóbbi időben szervezete finomabbá vált, 

tejtermelése nagyobb mértékben emelkedett, mint az osztrák tarkáé (mintegy 4700 - 5200 kg-

ra tehető). Több bajor tarka bikát használtunk a magyar tarkánk javítására. 

A montbeliard. Franciaországban tenyésztett fajta. Tej-hús típusú. A céltudatos 

tenyésztői munka eredményeként tejtermelése, gépi fejhetősége annyit javult, hogy szinte a 

tejelő típusba is lehetne sorolni. A fajtacsoportban a legtejelékenyebb. Termelése 5000 - 5500 

kg. Minden bizonnyal nagy szerepet játszik a fajtakör többi tagja tejtermelésének javításában. 

Hazánkban is használjuk. 

Az amerikai szimentáli. Észak Amerikában tenyésztik. Az Európából kivitt szimentálit 

húsirányba szelektálták. Ennek eredményeként testsúlya - különösen a törzshosszúsága és 

növekedési erélye - jelentősen növekedett. Hasonlóképpen izmoltsága, húsformái is 

felülmúlják európai társaiét. Az amerikai kontinensen húsmarha keresztezésekben elsősorban 

végtermék előállító apai partnerként használják. 

A hegyi tarka fajtacsoport megtalálható más európai országokban is (cseh tarka, 

szlovák tarka, román tarka, bolgár tarka stb.). Nagy létszámú hegyi tarkát tenyésztenek a volt 

Szovjetunió területén is. 

 

Borzderes fajtacsoport 

 

E fajtacsoport tagjai a legősibb kultúrfajták közé tartoznak. Származási helyük a mai 

Svájc területe. Színük jellegzetes, a világosszürkétől a sötétbarnáig változó. A bőr, a szutyak, 

a szarvvégek, a körmök és a nyelv palaszürke. A hegyi tarkánál kisebb testűek. A tehenek 

kifejlettkori súlya 550 - 650 kg körül alakul. Tej-hús típusba sorolhatók. Szervezetük, 

csontozatuk finom, tőgyalakulásuk szabályos. Az üszők 18 - 19 hónapos korban 

tenyészérettek. Elléseik lefolyása közepes. Növekedési erélyük, vágóértékük közepes. 

Az európai borzderes. Tenyészkörzete Svájc, de megtalálható más európai országban 

(Ausztria, Németország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia stb.) is. Kárpátalján, Erdélyben 

megtalálható változata a kárpáti borzderes. Tejtermelése 4000 - 4500 kg, tejének zsírtartalma 

3,9 - 4,0%. 

 

Lapály fajtacsoport 

 

Európa ugyancsak jelentős fajtacsoportja. Eredetük az Északi-tenger partvidéke 

(Hollandia, Németország), ahol jó legelőviszonyok között alakultak ki. Nyugat- és Észak-

Európa legtöbb országában megtalálhatók. Tej-hús típusba tartoznak, jellemzőjük a finom 

szervezet, a szabályos tőgyalakulás, a jó gépi fejhetőség. Az üszők 16 - 18 hónapos korban 

érik el tenyészérettségüket. Általában könnyebben ellők, mint a hegyi tarka csoport tagjai. 

Növekedési erélyük, vágóértékük közepes. Három színváltozatban fordulnak elő. 

A feketetarka lapálymarha. A csoporton belül a legnagyobb létszámú, a nagyobb 

testű, legjobb tejtermelő. Színe szabálytalan feketetarka. A tehenek kifejlettkori testsúlya 600 

- 700 kg. Tejtermelése 5800 - 6200 kg, 3,8 - 4,0% zsír-, 3,3% fehérjetartalommal. E fajtából 

alakították ki az USA-ban és Kanadában a holstein-frízt. 

A vöröstarka lapálymarha. Az előbbinél kisebb létszámú, valamivel kisebb testű, és 

kevesebb tejet termelő fajta. Színe szabálytalan vöröstarka. A tehenek kifejlett korukban 550 - 

600 kg súlyúak. Tejtermelésük 5500 - 6000 kg, 4,0% zsír-, 3,5% fehérjetartalommal. 

Hústermelése az előbbi fajtáénál jobb. 

Az egyszínű vörös lapály. A csoporton belül a legkisebb létszámú, legkisebb testű. 

Legjelentősebb képviselője a dán vörös. A tehenek kifejlettkori testsúlya 550 - 600 kg. 
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Tejtermelése 5000 - 5500kg, tejének zsírtartalma 4,2% körüli. Könnyen ellő fajta. Növekedési 

erélye kicsi, vágóértéke közepes. 

 

9.5.3. Tejhasznosítású fajták 

 

A holstein-fríz. A fajtát mintegy százéves tenyésztői munka eredményeként az európai 

feketetarka lapály marhából alakították ki az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. 

A fajta szabálytalan feketetarka (2. kép), de kisebb létszámban előfordul homozigóta, 

vöröstarka (red holstein) színváltozatban is. A tarkázottság foka változó. 

Nagytestű. A kifejlett tehenek marmagassága meghaladja a 140 cm-t, súlya 650 - 750 

kg. A bikák javakorukban 1000 kg körüliek. Külleme a tejelő típust jól reprezentálja. Tőgye 

jól fejlett, mirigyes, terjedelmes, a hasra jól előrehúzódó és a combok mögött is jól látható. 

Tőgybimbói szabályosak, gépi fejhetősége kiváló. 

A világ legtöbb tejet termelő fajtájaként ismerjük. A 30877 kg termelésű világrekorder 

tehén e fajtából került ki. Az átlagos termelés 7000 - 9000 kg-ra tehető, mintegy 3,5 - 3,8% 

zsírtartalommal. Amerikában a legtöbb farmon 10000 kg körüli termelést érnek el. 

Vemhesülési, szaporulati eredménye, hasznos élettartama (a nagy tejtermelés 

következtében) kívánnivalókat hagy maga után. A takarmányozással szemben igényes. 

Középkorán érő fajta. Az üszőket 16 - 17 hónapos korban, 360 - 380 kg testsúly 

elérésekor lehet tenyésztésbe venni. Viszonylag könnyen ellő, nehézellés ritkán fordul elő. 

Növekedési erélye nagy. A növendék bikák a sajátteljesítmény-vizsgálatokban napi 1,1 - 1,2 

kg körüli súlygyarapodást érnek el. Izmoltságuk, húsformáik, az értékes húsrészeik aránya 

kedvezőtlen, a minőségi vágómarha követelményeinek nem felel meg. 

A fajta az utóbbi időben a világ legtöbb országába eljutott. Létszáma az elmúlt 

időszakban, és még ma is dinamikusan emelkedik. Az 1970-es évek közepétől végzett 

nagymértékű fajtaátalakító keresztezések következtében a hazai szarvasmarha populáció 

legnagyobb hányadát napjainkban a holstein-fríz vérségű állományok teszik ki. 

A jersey. Az Angliához tartozó Jersey szigeten nagyfokú beltenyésztést alkalmazva 

alakították ki. Az eredeti jersey-szigeti mellett új-zélandi, dán és amerikai változatát lehet 

elkülöníteni (2. kép). A fajta világos fakó, szürke és barna színváltozatban fordul elő. 

Kistestű. A tehenek kifejlettkori élősúlya 400 - 500 kg közötti. Szervezete szilárd, csontozata 

finom. Tőgyalakulása szabályos, a gépi fejhetőség követelményeinek kiválóan megfelel. 

Növekedési erélye kicsi, vágóértéke rendkívül gyenge. A legkorábban érő fajták közé 

tartozik. Az üszők 13 - 15 hónapos korban vehetők tenyésztésbe. Könnyen, emberi segítség 

nélkül ellik. 

 

2. kép: A holstein-fríz és a jersey szarvasmarha 
 

  
Forrás: Horn (1995) 

 



 101 

Tejtermelése 4000 - 4500 kg körüli, tejének zsírtartalma 5 - 8%. Valamennyi fajta 

közül a legkoncentráltabb tejet termeli. A rekorder tehén éves termelése 16300 kg tej, benne 

652 kg tejfehérje volt. Relatív tejtermelésben (egységnyi testsúlyra jutó tejzsír, illetve 

tejfehérje termelés) szinte valamennyi fajtát felülmúlja. 

Elsősorban keresztezési partnerként alkalmazzák ott, ahol a tejzsír-, és a tejfehérje-

tartalom növelése a cél. Hazánkban a magyar tarkával való keresztezésre, később pedig a 

hungarofríz előállításban játszott szerepet. Napjainkban nő a jelentősége. 

A hungarofríz. Hazánkban előállított fajta, amelyben 50 - 75% holstein-fríz, 25% 

jersey, és 0 - 25% magyar tarka szerepel. Kialakításának célja az volt, hogy az előbbi két 

kiváló tejtermelő fajta felhasználásával az ipari feldolgozás alapjául (vaj- és sajtgyártás) 

szolgáló, koncentrált tejet termelő állományt hozzunk létre. 

A viszonylag fiatal fajta szín, testsúly és termelés tekintetében még eléggé heterogén. 

A kiinduló állományoktól függően a színük lehet feketetarka és vöröstarka, de a jersey 

hatására a holstein-nél jobban fedett. A tehenek kifejlett korukban 500 - 600 kg testsúlyúak. 

Gépi fejhetősége elmarad az előbbi két fajtától. Közepesen érő. Az üszők 16 - 17 hónapos kor 

körül vehetők tenyésztésbe. A fajta növekedési erélye, vágóértéke közepes, vagy annál 

gyengébb. Tejtermelése 4500 - 5000 kg körüli. A tej zsírtartalma 4,2 - 4,5%, fehérjetartalma 

3,4 - 3,6%. Reprodukciós teljesítménye jobb, mint a holstein-frízé. Növekedési erélye, 

izmoltsága, vágóértéke gyenge. 

Az ayrshire. Skóciából származó fajta. Számos tengerentúli és európai országban 

(USA, Kanada, Ausztrália, Finnország stb.) megtalálható. 

Színe sötétvörös - mahagóni tarka, sok fehérrel. Közepes testű. A tehenek kifejlettkori 

súlya 450 - 550 kg. Közepes érésű. Az üszők 16 - 17 hónapos korukban vehetők tenyésztésbe. 

Könnyen ellő fajta. Tőgyalakulása, gépi fejhetősége kiváló. Tejtermelése 4500 - 5500 kg 

körüli, 4,2 - 4,5% zsírtartalommal. Növekedési erélye kicsi, vágóértéke gyenge. Kisebb 

létszámban hazánkban is megtalálható, amely állomány Finnországból származik. 

A brown swiss. Az európai borzdres fajtából nemesítették ki Észak Amerikában. 

Különösen tejtermelésében és a tej zsír-és fehérjetartalmában mutat lényeges eltérést a 

hagyományos borzderes fajtaváltozatokhoz (svájci, kosztomai stb.) képest. Tejtermelése 7000 

- 8000 kg, 4,0 - 4,2 %-os zsírtartalommal. Hazánkban is használjuk keresztezésre mind 

néhány magyar tartka, mind néhány holstein-fríz tenyészetben. 

 

9.5.4. Húshasznosítású fajták 

 

A húsmarhafajták közös jellemzője, hogy izmoltságuk jó, vagy kiváló, tejtermelésük 

alacsony, csupán a borjú felneveléséhez elegendő. 

Csoportosításuk a korábban említett általános szempontokon túlmenően az izmoltság, 

a testnagyság, a tejtermelés és a keresztezésben elfoglalt helyük szerint is szokás. 

Tenyészkörzetenként, országonként is különböznek a szóban forgó fajták, így az utóbbi 

ismérvek szerinti csoportosítás, az előbb említett, típus szerinti felosztás elveit is részben 

magukban foglalják. 
 

Brit húsmarhafajták 

 

A brit szigeteken alakultak ki. Tenyészkörzetük azonban az egész világra kiterjed. 

Jelentős létszámban fordulnak elő a tengeren túli kontinenseken. 

Kis testű, igénytelen fajták. A tehenek kifejlettkori súlya 450 - 600 kg. Korán érők, az 

üszők 13 - 18 hónapos kor között vehetők tenyésztésbe. További jellemzőjük a könnyű ellés, 

a jó, vagy közepes növekedési erély (1,0 - 1,2 kg napi súlygyarapodás). Korán faggyúsodnak, 

vágóértékük közepes, kisebb súlyra (500 kg körülire) hizlalhatók. Keresztezésekben történő 
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használatuk a borjú-előállítást szolgáló, anyai partnerként előnyösebb. Az amerikai 

kontinensen az utóbbi időben kialakították a legtöbb brit fajta nagyobb testű típusát. 

A hereford. A világ legelterjedtebb húsmarha fajtája (3. kép). Hazánkba e hasznosítású 

fajtakörből a legnagyobb létszámban importáltuk. Színe szabályos vöröstarka (a fej, a 

martájék, a has alja, a lábvégek és a farokbojt fehér, máshol élénk vörös). Jó "színjelző", a 

hereford apaságú Fl utódok is az előbbi színt hordozzák. Szarvalt és szarvatlan változatban is 

előfordul. Tejtermelése alacsony, sok esetben a borjú felneveléséhez is kevés. A klasszikus, 

kisebb testű, zömökebb, angliai "kompakt", és a nyurgább, amerikai "ranch" típusát 

különböztetjük meg. 

Az aberdeen angus. Létszáma alapján a második húsmarhafajta. Színe fekete, de vörös 

színváltozatban is előfordul. Az utóbbi kisebb létszámú. Homozigóta szarvatlan fajta. A 

klasszikus típusa a herefordnál valamivel kisebb testű, korábban érő, könnyebben ellő, jobb 

tejtermelő (és borjúnevelő), és kedvezőbb vágóértékű is. Az utóbbi időben a test súlya 

növekedett. A vágóértékét, és húsának a márványozottságát dicsérik. Hazánkban mindkét 

színváltozatát tenyésztjük. 

A lincoln red. Egyszínű vörös. Az előbbieknél nagyobb testű, jobb növekedési erélyű 

és izmoltságú. Hazai keresztezésekben is kipróbáltuk. 

A galloway. Az egyik legősibb brit húsmarhafajta. Egyszínű fekete, fehér, vagy öves, 

szarvatlan. A fekete változata hazánkban is megtalálható. A tehenek élősúlya 350 - 400kg. 

 

Francia és belga húsmarhafajták 

 

 Nagytestű fajták. A tehenek kifejlettkori súlya 600 - 850 kg, a bikáké 900 - 1200 kg. 

Későn érők. Az üszők 18 - 24 hónapos kor között vehetők tenyésztésbe. Hajlamosak a 

nehézellésre. Növekedési erélyük nagy (1,2 - 1,4 kg napi súlygyarapodás), vágóértékük 

kiváló. Keresztezésekben végtermék-előállító apai partnerként használhatjuk. 

A charolais. Franciaországban a legnagyobb létszámban előforduló fajta (3. kép). 

Színe tejfölsárga. Nagyrámájú, durva csontozatú. A klasszikus charolais különösen nehezen 

ellő. Ma már azonban vannak könnyű ellésre szelektált vonalai. Hazánkban közvetlen és 

közvetett haszonállat-előállító keresztezésre is használjuk. 

A limousin. Létszám alapján Franciaországban a második húsmarhafajta. Színe 

barnásvörös. Az előbbinél kisebb testű, finomabb csontozatú, kisebb növekedési erélyű, jobb 

csont-hús arányú, könnyebben ellő fajta. Hazánkban is tenyésztjük. 

A blonde d'Aquitaine. Kisebb létszámú, mint az előbbiek. Világos és sötétebb sárgás-, 

barnásvörös színárnyalatban fordul elő. Kitenyésztésében a limousint is felhasználták. 

Könnyen ellő. Hazánkban is tenyésztjük. 

 

3. kép: A hereford és a charolais szarvasmarha 
 

  
Forrás: Szabó (1998) 
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A rouge des prés (régi neve maine anjou). Színe sötétvörös tarka, sok fehérrel. A 

francia fajták között a legnagyobb testű. Hosszú törzsű. Előfordul 850 kg feletti tehén, és az 

1400 kg-ot meghaladó bika is. Nehezen ellő. Számos fajta tömegesítésére használják. 

A fehér-kék belga. Színe fehér, vagy csipkézett kék, esetleg feketetarka. A 

charolaishoz hasonló testű és növekedési erélyű. Jellemzője a túlizmoltság (izomhipertrófia), 

a culard jelleg. Reprodukciós teljesítménye gyenge. Nehezen ellő. Tisztavérű állományokban 

szinte minden ellésnél császármetszést kell alkalmazni. Hazánkban kipróbálás alatt áll. 

 

Olasz húsmarhafajták 

 

Napjainkban egyre ismertebbé váló fajták. Színük fehér, szürkésfehér. A tehenek 

kifejlettkori súlya 600 - 800 kg, a bikáké 1000 - 1200 kg. Későn érő fajták. Az üszők 20 - 26 

hónapos korban tenyészérettek. A charolaisnál és a maine anjounál könnyebben ellenek. 

A chianina. Színe porcelánfehér. A világ legnagyobb testű szarvasmarha-fajtájaként 

szoktuk emlegetni. A legjobb tehenek 1000 kg, a legkiválóbb bikák 1500 kg körüli súlyúak. 

(A rekorder bika 6 éves korában 1780 kg volt.) 

A marchigiana majdnem fehér, a romagnola és a piemonti sötétebb, szürke színű. Az 

utóbbiban gyakran fordul elő a culard jelleg. 

 

Egyéb húsmarhafajták 

 

A világon számos egyéb húsmarhafajta fordul még elő. A szintetikus v. kompozit 

fajtákat az utóbbi időben állították elő több fajta felhasználásával. Ilyen például a Kanadában 

kitenyésztett shaver fajta, ami már hazánkban is előfordul. Színe sötétvörös, 90%-ban 

szarvatlan. Kialakításában a lincoln red, a devon és a maine anjou játszott döntő szerepet. 

Ugyancsak állítottak elő hasonló fajtákat Franciaországban (a COOPELSO, az INRA), illetve 

az USA-ban (a CASH, a MARC). 

Számos olyan fajta található a világon, amelyeket szarvasmarha és zebu 

keresztezésével állítottak elő. Ilyen pl. a santa gertrudis, a charbray, a brangus, a braford, a 

beefmaster, simbrah stb. 

 

 

9.6. A juh faj biológiai sajátosságai 
 

A juh elterjedésének mértéke, annak faji, biológiai sajátosságaival magyarázható, 

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 környezetükből, a 

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

többségét legelőfűvel elégíti ki, így akár a kisebb gyephozamú területeken, ahol más 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 
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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 életképes magzatot képes kihordani, megelleni. 150 napos 

vemhességét követően, 6 - 8 hónaponként, sűrítve újraellethető. A bárányok néhány napos 

vagy korai, 28 - 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 (16 - 20%) tartalmazza. A bárányok a kifejlett kori súly 55 - 60%-át 

100 - 150 napos korra elérhetik. A hízlalás forgási sebessége kedvezőbb, eszközlekötési ideje 

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

értékes ruházati cikkeket állít elő. 

 

9.6.1. 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. 

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. 

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. 

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. 

Ivarérettség, tenyészérettség. Az ivarérettség a kosoknál az érett spermiumok, a 

jerkéknél az érett petesejtek termelésekor következik be. Általában a fajtára jellemző kifejlett 
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kori súly 50 - 60%-ának elérésekor, illetve a 4 - 7 hónapos éltkor körül 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 ivarérettségtől. Akkor tenyészérett a 

nőivarú juh, ha szaporítása, saját fejlődésének, növekedésének, fajtára jellemző 

életteljesítményének csökkenése nélkül megvalósítható. Fajtától függően, általában 7 - 12 

hónapos korban, a kifejlett kori súly 70 - 75%-ának elérésekor következik be. 

Termékenység, szaporaság. Magyarországi viszonyok között általánosságban 

megkívánjuk, hogy egy jerke legkésőbb 2 éves koráig termékenyüljön, illetve az anyajuhok 

évente egyszer bárányt hozzanak világra. A nőivarban a termékenységet a fajtára jellemző, 

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

hímivarban 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. Jellemző időszaka 

hazánkban a napfényes órák számának és a hőmérséklet csökkenésének évszaka, az ősz. 

Csekélyebb eredménnyel, de ezen az időszakon kívül is termékenyíthetők a juhok. Ivarzási 

ciklusuk átlagosan 17 nap, az ivarzás időtartama (24 - 36 óra) 1,0 - 1,5 nap. A juhok 

vemhességi ideje átlagosan 5 hónap, amely 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 elletés gyakran alkalmazott módja az anyák 2 évente 

háromszor, azaz 8 hónaponkénti 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. Ellés után a méh involúciója (eredeti állapotba való visszaalakulása) 25 - 30 

napig, a szoptatás általában 30 - 60 napig tart. A juhoknál gyakori az ikerellések száma. A 

merinó juh szaporasága 120 - 130%, a szapora fajtáké ennél jóval magasabb, akár 200 - 220% 

is lehet. 

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 %. Kedvező, ha az 

5%-ot nem haladja meg. 

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, mivel minden 1 liter tej elfogyasztásával kb. 200 grammot 

gyarapodnak. A bárányok születési súlya általában 2-5 kg. 
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Takarmányfogyasztó-, és takarmányértékesítő képesség. Az anyajuhok fontos 

értékmérője. A jó takarmányfogyasztó-képesség sok és olcsó melléktermék, tömeg-takarmány 

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. Bárányhizlalásnál, 1 kg 

súlygyarapodásra, általában 3 - 5 kg abrak felhasználással számolunk. A hús fajtáknál 

alacsonyabb, a szapora fajtáknál magasabb a fajlagos takarmányfogyasztás. A merinó 

fajtacsoportban, a kosbárányok takarmányértékesítő képessége 5 - 15%-al jobb a jerkékénél. 

A belső paraziták jelenléte és a betegség rontja e képességet. 

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 a hajtást, 

kutyáztatást nem tűrik. A stresszmentesen tartott nyáj szétterül, 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 elé, hasuk alá 

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, lefekszik, felkel, megfelelő helyet keres, félrevonul a nyájtól, és csak akkor tér 

vissza, amikor bárányával (bárányaival) 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 (két 

comb között szopnak), így fejük illetve a nyakuk a vizelettől és bélsártól sárgás-barna színű 

lesz. A juhok között a szociális rangsor nem olyan kifejezett, mint más fajok (pl. kecske) 
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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 

agyrázkódás miatt sok egyed esett már áldozatul a verekedésnek. A juhok naponta 6 - 8 

alkalommal ürítenek bélsarat, és 8-10 alkalommal vizelnek. A beteg állatok etetés közben 

elmaradnak társaiktól, könnyen észrevehetőek, kezelésükről vagy elkülönítésükről 

gondoskodni kell. 

 

9.6.2. Speciális, a juh termékek előállításával összefüggő értékmérők 

 

Termékek a juhtenyésztésben. A juh tipikus többhasznú gazdasági haszonállat. Fő 

termékei a gyapjú, a juhhús, a juhtej, de e mellett a gerezna (gyapjúval lenyúzott bőr), és a 

trágya is haszonnal bír. A termékek előállítása eltérő típus, testalakulás és anyagcsere 

jellemzők eredménye. 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 (a vágóbárány) 

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 meghaladja. A bőr (gerezna) hazai igényünket csak részben fedezi, mivel a 

bárányokat élve exportáljuk. Szőrme és irha feldolgozásunk is jelentős volt. A jelenlegi 

termelési és piaci trendeket figyelembe véve a következő árbevételi arányok mutatkoznak; Az 

árbevétel 95%-a hústermelésből, 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. Szelektált tejhasznú állományokban a tej 

értékesítéséből származó árbevétel elérheti a 40 - 50%-ot is. 

Gyapjú, gyapjútermelő-képesség. 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 (28 mikron alatti), 30%-a crossbred 

(keresztezett, 28 - 38 mikron közötti), 30%-a pedig kevert (38 mikron feletti) gyapjú. A világ 

gyapjútermelésének legnagyobb részét nem a termelés helyén dolgozzák fel, többségét a 

korszerű olasz, francia, angol és japán textilipar vásárolja fel. Egyre jelentősebb mértékű a 

kínai piac hatása. 

Hús, hústermelő-képesség. A hústermelést állomány szinten legnagyobb mértékben a 

szaporaság befolyásolja. A hústermelés az elmúlt időszakban elsősorban az állomány 
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növekedésének köszönhető. Egyedi szinten a növekedési erély, hizodalmasság és vágóérték 

határozza meg a hústermelés hatékonyságát. A legnagyobb termelők Ausztrália és Új-Zéland, 

a legnagyobb fogyasztók az USA, az Európai Unió és egyes arab országok. Az eltérő 

fogyasztási szokások miatt különbözőek a minőségi igények. A faggyúszegény, fiatal 

bárányhúst az igényesebb európai és észak-amerikai piac igényli elsősorban, míg a nagyobb 

súlyú, faggyúsabb bárányokat az arab országok vásárolják. Hazai juhhús-fogyasztásunk 0,3 - 

0,4 kg/fő/év 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. 

Tej, tejtermelő-képesség. Ázsiában és Afrikában fontos népélelmezési termék a juhtej. 

A juhok tejéből készített termékek az EU piacain is jól értékesíthetők. A világ anyajuh 

állományának csak csekély hányadát fejik. A Földközi-tenger partvidékén régi hagyomány a 

juhtej termelése és annak sokoldalú feldolgozása. A felvevő piacok igénye a juhsajtok iránt 

folyamatosan növekszik. A tejtermelésben élenjáró országok: Törökország, Franciaország, 

Irán, Olaszország, Görögország és Románia. Franciaország egy juhra jutó éves tejtermelése 

125 liter. 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 abraktakarmányozást is feltételez. Jelentős probléma a tej területi és csak 

időszakosan rendelkezésre álló beszállítói háttere. Minőségi problémák (csíraszám, 

szomatikus sejtszám) különösen a nyári időszakban lépnek fel. További gátja a fejlődésnek e 

helyzet következtében a felvásárlás és a feldolgozók részleges hiánya. 

Hasznosítható egyéb termékek. 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. A nemesprém (karakül) termelése gyenge takarmányozás mellett is 

megvalósítható. A karakül-tenyésztés hagyományos területei Kazahsztán, Üzbegisztán, 

Afganisztán, de Dél- és Kelet-Afrikában is megtalálható. 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. Az istállózott tartás esetében egyedenként napi 1 kg alomanyag 

(szalma) felhasználása jellemző, és jelentős mennyiségű almostrágya keletkezik. A jó 

minőségű alomszalmából a juh bizonyos mennyiséget kiválogat, elfogyaszt. 

 

 

9.7. Juhfajták és hasznosításuk 
 

Hasznosítás szerint gyapjú-, hús-, tej-, szapora- és vegyes hasznosítású juhokat 

különböztetünk meg. A haszonvétel erősen függ attól, hogy a fajtát eredeti állapotában 
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tartjuk-e fenn (őshonos fajták), vagy a tenyésztő szándéka szerint adott termék vagy termékek 

előállításának érdekében tenyésztették ki és nemesítik. 

 

9.7.1. Őshonos fajták 

 

Hortobágyi racka: Ősi juhfajta (4. kép), melynek Közép- és Kelet-Európában sok 

alfajtája található. Rendkívüli edzettsége folytán maradt fenn évszázadokon át. Jellemző rá, 

hogy mindkét ivarban /kos és anya/ dugóhúzó-szerűen csavarodott szarvakat visel. 

Színváltozatai: fehér és fekete. Vérmérséklete élénk. Az anyák átlagsúlya 40 (28 - 50) kg, a 

kosoké 50 (40 - 75) kg. Kevert gyapjút termel. Az újszülött és a 2 - 3 hetes rackabárányok 

prémje hasonlít a karakülbárányok jellegzetesen göndörödött prémmintázatához, ezért női 

bundák, gallérok, kucsmák készítésére használják. Szaporasága 110 - 120%. Későn érő, 1,5 - 

2,5 éves korában tenyészérett. A prémminőség javítása érdekében karakül kosokkal 

fedeztették. Tejtermelése 40 - 80 liter között ingadozik. Hazánkban géntartalékként tartjuk 

fenn. 

Cigája: Kisázsiából származik. Az anyák 40, a kosok 55 kg átlagsúlyúak. Rendszerint 

suták (szarvatlanok).Az anyák gyapjútermelése 3 - 4, a kosoké 4 - 6 kg, fürthosszúsága 6 - 14 

cm, finomsága 26 - 40 mikron, 36 - 65% rendement. A fejet és a lábakat fekete, vagy barna 

fedőszőrök borítják, néha fehér foltokkal tarkítva. A bunda fehér, színes szálakkal tűzdelt 

lehet. Tejtermelése 90 - 150 liter 180 - 200 nap alatt. Húsa ízletes. Szaporasága 120 - 150%. 

Cikta: A betelepített svábok magukkal hozott állományából (Zaupelschaf) kialakult 

fajta. Kis testű, finom csontozatú juhfajta. A fej és a végtagok rövid szőrrel borítottak, a bőr 

pigmentmentes. A fehér színű fürtök hossza 20 - 24 cm, B/C és C/D finomságú (27 - 35 

mikron). 2 kg körüli nyírósúlyt ad. A gyapjú jellemzői miatt háziipari felhasználásra, 

tarisznya, pulóver, kesztyű készítéséhez használt fonal előállítására javasolható. 

Gyimesi racka: Fehér bundájú, de a fejen és lábvégeken gyakran fekete színeződést 

mutató, a (hortobágyi) rackánál nagyobb testű fajta. A kosok laza ívelésű, csigás szarvat 

hordanak.  Az anyajuh 45 - 50, a kos 80 - 90 kg. Kevert gyapjas fajta. Nyírósúlya az 

anyajuhok esetében 3-4, a kosoknál 5 kg körüli. Tejtermelése szerény, de extenzív tartásban is 

megbízhatóan neveli bárányát. 

 

9.7.2. Vegyes hasznosítású juhok 

 

Merinó fajtacsoport  

 

A merinó fajtacsoportba tartozó fajtákat eredetileg gyapjuk miatt tartották, 

tenyésztették. Később azonban hús- és szapora hasznosításban is értek el kiváló 

eredményeket, illetve több esetben tipikus vegyeshasznú fajtává váltak. Szinte kivétel nélkül 

szerepet játszottak a magyar merinó kialakulásában, nemesítésében. 

Magyar merinó (4. kép): Spanyolországból ered, királyi ajándékként került külföldre. 

A magyar merinó alapanyaga a hazai tenyészetekben ismert racka és a német telepesek által 

hozott durva, hosszú és ritkagyapjas német parlagi juh volt. Mindkettőt keresztezték negretti 

és rambouilett fajtákkal ezen keresztezések során alakult ki a magyar merinó. Az anyák 35 - 

60 kg /átlag 50 kg/, a kosok 70 - 100 kg élősúlyúak. Szaporaságuk 120 - 130% között 

változik. Tejtermelésük jó takarmányozás mellett a fejéssel 3-4 hónapra nyújtható, 30-40 

napos választás után 40-80 liter. A bárányok fejlődési erélye jó, vágóértéke a SEUROP 

rendszerben jelentős arányban R kategóriába esik. Gyapjútermelése: 3,5 - 5 kg az anyáké, 7 - 

9 kg a kosoké. A gyapjúszálak átmérője 22 - 26 mikron, 6 - 9 cm fürthosszúsággal, rendement 

értéke 35 - 45%. Fehér színű pehelyszálakból álló, jól kiegyenlített bundát növeszt. 
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4. kép: A hortobágyi racka és a magyar merinó juh 
 

  
Forrás: MJKSZ adatbázis 

 

Landschaf merinó: A XVI. századi németországi állományokat rajnamenti Marsch 

juhokkal, majd spanyol és francia merinó tenyészállatokkal nemesítették. A javított parlagi 

juh néven kialakult fajtát 1950 óta ismerjük merinó lansdchaf néven. Hazájában az egyik 

legnépszerűbb fajta, hazánkba az 1990-es években került be tenyészállat-importként. Jó legelő 

és báránynevelő képességgel bír, nagyobb súlyú vágóbárányok előállítására is kiválóan 

alkalmas. Közepesen nagytestű, fejlett izomzatú. Az anya 70 - 80, a kos 100 - 125 kg. 

Gyapjúja fehér, 24 - 29 mikron átmérőjű.  Szaporasága 150 - 170%. A sűrített elletést és a 

korai tenyésztésbe vételt jól tűri. 

Merinó fajtacsoportba tartozó, de egy meghatározott haszonvétellel jellemezhetőek az 

alábbi fajták: német húsmerinó, francia húsmerinó (lásd a húshasznú fajtáknál), booroola 

merinó, szapora merinó (lásd a szapora fajtáknál). 

 

Egyéb vegyes hasznosítású fajták 

 

Romney: Az angliai Kent grófság területén alakult ki. Korán érő, mély törzsű, jól 

izmolt. Világszerte elterjedt, a kontinentális éghajlathoz is jól alkalmazkodó, ellenálló fajta. 

Hazánkba a fürthosszúság és a hústermelés javítása céljából importáltuk angol és új-zélandi 

változatát is. Testsúlya: az anyáké 70 - 80 kg, a kosoké 100 - 120 kg. Gyapjútermelése: 4 - 5 

kg nyírósúly, 15 - 25 cm fürthossz, 36 - 42 mikron átmérő, 60 - 65% rendement. Szaporasága 

120 - 150%. Sántaságra nem fogékony. 

Corriedale: Ausztráliában az 50-es években merinó és hosszúgyapjas fajták 

keresztezéséből állították elő. Nagytestű, szarvatlan fajta. Jó izmoltság és benőttség jellemzi. 

Az anyák 60 - 70 kg, a kosok 110 - 115 kg élősúlyúak. Gyapjútermelésére jellemző az 5,0 - 

6,5 kg nyírósúly, 12 - 14 cm fürthossz, 27 - 31 mikron átmérő, 50 - 55% rendement. 

Szaporasága 120 - 130%. 

 

9.7.3. Szapora juhok 

 

Bábolnai tetra. Merinó anyajuhokat nagy szaporaságú kosokkal (romanov, finn 

landrace) kereszteztek, s az így előállított fajta 1995-ben került bejelentésre. Az év bármely 

időszakában ivarzó és szaporodó fajta. Finom szervezetű, élénk anyagcseréjű, közepesen 

izmolt állatok. A tőgy jól fejlett, jól függesztett. Szaporasága állományszinten 170%. Az 

anyák kifejlett testsúlya 50 - 55kg, a kosoké 80 - 90 kg.  

Booroola merinó: Ausztráliában és Új-Zélandon tenyésztették ki. Nagy szaporaságú, 

és a kutatások szerint ezért az FecB (fecundity-Booroola) gén a felelős. A biotechnológia 

lehetőségeinek kihasználásával más fajtákba is igyekeznek az FecB gént bejuttatni, a fajta 

jelentősége ezáltal megnőtt. Hazai állományunkban a szapora anyai vonal kialakításában 
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játszik szerepet. Testsúlya: az anyáké 40 - 50 kg, a kosoké 70 - 90 kg. Gyapjútermelése 5 - 6 

kg nyírósúly, 7 - 10 cm fürthossz, 20 - 24 mikron átmérő, 65% rendement. Szaporasága 

200%. 

Szapora merinó: A booroola merinó és a magyar merinó keresztezéséből hozták létre 

Debrecenben. A kosok csigás szarvak viselnek, az anyák általában szarvatlanok. Az anyák 8-9 

havonta újra ellethetők, általában 2 bárányt nevelnek. A gyapjú 16 - 26 mikron átmérőjű, a 

bunda zárt, kiegyenlített. Az anyák 3,5 a kosok 4,0 - 4,5 kg nyírósúlyt termelnek. 

 

9.7.4. Tejhasznú juhok 

 

Awassi. A fajta az El-Awas néptörzstől kapta nevét. Nagytestű, zsírfarkú juh, az egész 

Közel-Keleten elterjedt (5. kép). Tejtermelése: 200 - 260 laktációs nap alatt 300 - 400 liter. 

Szaporasága 100 - 120%. 

Lacaune: Nagyobb testnagyságú, szarvatlan francia fajta. Jó tejtermelése mellett 

húsformái is kiválóak, fejlődési erélye nagy. Tejéből készítik a világhírű roquefort sajtot. 180 

- 280 liter tejet termel, 180 - 210 nap alatt. Szaporasága 140 - 170%. 

Brit tejelő juh: Lawrence Alderson nevéhez fűződik a fajta kialakítása, amelyet az 

1970-es években az Egyesült Királyságban keletfríz állományok felhasználásával hoztak létre. 

Tejtermelése az eredeti állományokban 200 - 300 liter közötti, hazai állományunkban 160 iterl 

körüli értékek a jellemzőek. Tenyésztése jó termőhelyi területeken ajánlott. Merinó F1 anyai 

állományok kialakítására kiválóan alkalmas. 

Tejelő cigája: Rokon fajtái Szlovéniában és Horvátországban is termelnek. A bőr 

pigmentált, a bunda fehér, ám sok egyednél tűzdelt. A szőrzet a fejen és lábvégeken fekete 

vagy sötétbarna. Szaporasága 170% körüli, az anyák 150 - 200 liter tejet adnak laktációnként. 

A kos 90 - 110 kg, az anyajuh 60 - 70 kg élősúlyú. 

Keletfríz: Az Északi-tenger partvidéki legelőin kialakult muflon eredetű fajta. A 

fajtának fehér és fekete színváltozata ismert. Bárányait 4-8 hétig szoptatja. Elválasztásuk után 

még 6 - 9 hónapig tejel. Hazánkban a legelők gyenge minősége miatt 50 - 60 napos szoptatást 

figyelembe véve 250 - 300 liter tejet termel, jó minőségű zöldtakarmány biztosításával 500 - 

600 literes évi tejtermelés is elérhető. Hazai fajtáink tejtermelésének javítására került 

behozatalra. 

 

9.7.5. Húshasznú juhok 

 

Német húsmerinó: A fajta testalkata a hústípusra jellemző: a nyak rövid, izmos, sima 

bőrű, a mar széles és lapos, a hát és ágyék széles, izmos, középhosszú. A far széles, hosszú és 

izmos, a combok teltek. A magyar húsmerinó kialakításában volt szerepe, jelenleg 

keresztezési partner és fajtatiszta állományokban is a legjelentősebb hazai populációk egyike.  

Német feketefejű húsjuh: 1870-től az északi tengerparti területeken hampshire, suffolk 

és oxfordshire kosokat importáltak, és a meglévő fajtákat ezekkel keresztezték. Szilárd 

szervezetű, betegségekre kevéssé fogékony (5. kép). Báránykori súlygyarapodása 350 - 450 

g/nap. A kifejlett kos 100 - 130 kg, az anyajuh 65 - 70 kg élősúlyú. 

Texel: Hollandiában, Texel szigetén tenyésztették ki. Jellemzői: rövid, széles fej, oldalt 

elálló fülek. Kitűnő húsformákat mutat (négy-sonkás). Orra és szaruképletei palaszürkék. 

Kiscsoportos tartáshoz szokott, legelőkertes tartásaban érzi jól magát. Húskitermelése 60%-ot 

is elérhet. Testsúlya, az anyáké 70 - 80 kg, kosoké 110 - 140 kg. Szaporasága 150 - 180%. Jó 

báránynevelő, de csak szezonálisan termékenyül. Kiváló apai keresztezési partner. 

Charollais: Az egyik legszaporább (170%) francia húshasznú fajta. A hazai átlagos 

legeltetési körülményeknél magasabb takarmányozási igényű. Nagytestű, rendkívül jól izmolt, 
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kíváló vágóértékű bárányokat nevel.  Növekedési erélye kiváló, csak későn faggyúsodik. Az 

anyajuh 75 - 80, a kos 100 - 110 kg. A bárányok súlygyarapodása 350 - 400 g/nap. 

 

5. kép: Az awassi és a német feketefejű húsjuh 
 

  
Forrrás: MJKSZ adatbázis 

 

Suffolk: Angliában kitenyésztett fajta, amely az USÁ-ban is rendkívül elterjedt és 

kedveltté vált. Nagynövésű, 60 - 80 kg élőtömegű húsfajta. Nálunk rosszul akklimatizálódik. 

Az arc, a lábvégek, a körmök, a nyálkahártyák feketék. Kitűnő hústermelő. Vágóbárány 

előállításra igen alkalmas, akár fajtatisztán, akár keresztezésben. Nagy súlyra hizlalható (30 - 

40 kg) faggyúsodás nélkül, magas napi súlygyarapodással (300 - 500 g). Húskitermelése 55%. 

Szaporasága 130 - 140%, tejtermelése jó, bárányait jól neveli. 

 

9.7.6. Prémtermelő juhok 

 

A karakül juhot, az egyetlen prémtermelő fajtát hazánkban nem tekinthetjük őshonos 

fajtának, termelési sajátosságai alapján nem sorolható be hús, tej, gyapjú vagy szaporaság 

körében létrehozott hasznosítási csoportok egyikébe sem. Sivatagos területen, szélsőséges 

éghajlati viszonyok között alakult ki. Kevertgyapjas zsírfarkú, későn érő fajta, amit újszülött 

bárányainak különlegesen szép prémjéért tenyésztenek. Gereznájából készül a perzsa bunda. 

Legfőbb tenyészterülete a volt Szovjetunió, Afganisztán, Dél-, Délkelet-Afrika, Románia, 

Irán és Argentína. Szaporasága 110 - 120%, nem is törekszenek az ikerellésekre, mert a 

nagyobb bárányok nagyobb, szebb gereznát szolgáltatnak. Az 1 - 2 hetes bárányok gereznája 

használható fel bundakészítésre.  
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10. Tejtermelés és feldolgozás  

(Polgár J. Péter) 
 

 

10.1. A tej és a tejfogyasztás 
 

Az emberiség fehérjeellátásában a tejnek, mint olyan állati terméknek, amely olcsó 

tömegtakarmányokból jó hatásfokkal és nagy mennyiségben állítható elő, jelentős szerepe 

van. A tej tartalmazza az ember számára nélkülözhetetlen fehérjéket, esszenciális 

aminosavakat, zsírokat, szénhidrátot, ásványi anyagokat, valamint vitaminokat, és 0,3 liter tej 

az ember napi szükségletének 20 - 60%-át fedezni tudja ezekből a tápanyagokból. A tejet 

termelő tehén, kecske, juh és kanca jórészt olyan takarmányokból állítja elő az ember számára 

szinte nélkülözhetetlen élelmiszert, amelyek humán fogyasztásra alkalmatlanok, a kérődzők 

és a ló kivételével pedig más gazdasági állatfaj nehezen hasznosítaná azokat. 

Az ember tápanyagszükségletének kielégítéséhez feltétlenül szükség van állati eredetű 

élelmiszerekre is, mert a növényi táplálékok az ember számára esszenciális aminosavakból, 

zsírsavakból, makro- és mikroelemekből rendszerint keveset vagy nem a megfelelő arányban 

tartalmaznak. A tej állandó, az emberi szervezet tápanyagellátása szempontjából 

kiegyensúlyozott összetétele eleget tesz azon kívánalomnak, hogy a növényi eredetű 

élelmiszerek összetételét kellően kiegészítse. Bár az élet-, illetve táplálkozási színvonallal nő 

az állati eredetű élelmiszerek hányada az összes elfogyasztott tápanyagon belül, a tejnek az 

állati eredetű élelmiszereken belüli arányát mégsem a hús- és tejtermelés volumene, hanem 

inkább a táplálkozási szokások befolyásolják. Magyarországon a táplálkozási szokások a 

húsfogyasztást részesítik előnyben a tejjel és tejtermékkel. Ezen örvendetes eredmény mellett 

meg kell jegyezni azonban azt is, hogy az utóbbi időben történt áremelkedések hatására a 

tejfogyasztás jelentős mértékben visszaesett. 

 

22. táblázat: Tejfogyasztás alakulása Magyarországon (2004 - 2015) 
 

Év l/fő/év Év l/fő/év 

2004 150,8 2010 148,0 

2005 162,1 2011 150,0 

2006 158,5 2012* 152,0 

2007 158,9 2013* 153,0 

2008 153,8 2014* 155,0 

2009 151,5 2015* 160,0 
Forrás: Tej Terméktanács (2011) 

 

Hazánkban a lakosság tejjel és tejtermékekkel való ellátása, valamint a tejtermelés 

növelése és gazdaságossá tétele érdekében Horn Artúr akadémikus 1963-as javaslata, majd 

1966-ban megkezdett kísérlete nyomán 1972-től kezdetét vette az USA-kanadai holstein-fríz 

fajtával folyó nagyszabású keresztezési program. A magyar tarka fajtaátalakító keresztezése 

gyökeres változást hozott Magyarország szarvasmarha-tenyésztésében. A tehenenkénti 

tejtermelés alig több mint egy évtized alatt megduplázódott, a szakosodás következtében új 

tejelő típus terjedt el, ami csökkenő tehénlétszám mellett lehetővé tette a tej és a tejtermékek 

mennyiségének növelését, majd minőségének javítását is. Jelenleg a tehén állomány 70%-a 

holstein-fríz, illetve holstein-fríz keresztezett, közel 20%-a kettőshasznú magyar tarka. 

Az utóbbi időben megélénkült a kecsketej iránti kereslet is egyrészt azért, mert a 

kecske teje - összefüggésben a zsírgolyócskák és a különböző fehérjemicellák méretével - 
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könnyebben emészthető, mint a tehéntej. Így jelentős szerepet tölthetne be gyomorbetegek, 

különböző emésztési zavarokban szenvedők, valamint a gyerekek táplálásában, másrészt 

pedig azért, mert a kecske olyan takarmányokból és melléktermékekből is képes tejet 

előállítani, amelyeket a szarvasmarha nem kedvel. Ezért különösen a kisüzemekben nőtt meg 

az érdeklődés a kecsketenyésztés és a kecsketej termelése iránt. 

A gyapjú világpiaci árának rohamos csökkenése miatt egyre nagyobb érdeklődés 

mutatkozik a juhtej iránt is. Igen magas zsír és fehérjetartalma miatt nem fogyasztói, hanem 

feldolgozási alapanyagként tartjuk számon. A belőle készült tejtermékek egészségesek, zsír- 

és fehérjedús táplálékforrások, amelyeket a világpiacon jó áron el lehet adni. Mivel a 

feldolgozott juhtej mennyisége hazánkban igen kis mennyiségű, a piacon az ebből készült 

hazai termékeket általában csak szezonálisan és adott körzetekben vásárolhatunk. 

 

 

10.2. A tejtermelés és a tejpiac szabályozása 
 

A tehéntej a legnagyobb mennyiségben fogyasztott tejféleség, és ebből készül a 

legtöbb tejtermék is. Az EU-ban termelése kvótarendszer által szabályozott. 

 

23. táblázat: Kvótamegoszlás az Európai Unióban 
 

  Kvóta (tonna) Megoszlás (%) 

 EU 27 149.685.950,682 100 

 EU 15 125.717.661,436 83,99 

 EU 5 (legnagyobbak) 93.436.727,958 62,42 

 Németország 29.427.253,541 19,66 

 Franciaország 25.595.657,266 17,10 

 Egyesült Királyság 15.429.184,836 10,31 

 Hollandia 11.696.089,449 7,81 

 Olaszország 11.288.542,866 7,54 

 Magyarország 2.070.661,410 1,38 

Forrás: EU - Milk Management Committee (2011) 

 

24. táblázat: A teljesített hazai tejkvóta (2007 - 2010) 
 

Időszak  2007/2008 2008/2009 2009/2010 

  ezer tonna ezer tonna ezer tonna 

Beszállítási kvóta 1.856,0 1.850,0 1.839,9 

Jelentett teljesítés 1.666,8 1.567,1 1.487,6 

Közvetlen 

értékesítési kvóta 
53,5 54,8 57,6 

Forrás: Tej Terméktanács (2011) 

 

A hazai élelmiszeripar privatizációjában túlnyomó többségében a külföldi tőke nyert 

teret. Az EU csatlakozás után jól megfigyelhetően az európai piac jellemző árait követő hazai 

nyerstej felvásárlási árak alakultak ki. 

A hazai piacon a saját termelésből származó áruk mellett jelentős volumenben 

kerülnek import tejtermékek is forgalmazásra. 
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8. ábra: A hazai nyerstej árváltozása   

 
Forrás: Tej Terméktanács (2011) 

 

9. ábra: Tejtermék import jellemző országai 
 

 
Forrás: Tej Terméktanács (2011) 

 

A hazai tejágazat egyeztető szervezete a termelők és feldolgozók által együttesen 

működtetett Tej Terméktanács. Feladatait a következőkben foglalták össze: 

• 1. Alakuljon ki és legyen fenntartható a hazai tejpiaci folyamatokat reprezentáló piaci 

kapcsolatok viszonyrendszerének szabályozottsága. 

• 2. A szélsőséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelőzhetőek, illetve kezelhetőek 

legyenek. 

• 3. A tej termékpályán a termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók közötti, a közös 

érdekek mentén történő konszenzus megteremthető legyen. 
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• 4. A tej ágazat piaci szereplői rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel (különösen 

információkkal, adatokkal és előrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági 

tevékenység tervezhetőbbé tételéhez, valamint az eredményes működéshez. 

• 5. A tej és tejtermékek hazai fogyasztása növekedjen. 

• 6. A magyar tejágazat társadalmi megítélése javuljon. 

 

 

10.3. A fejés 
 

Fejt gazdasági haszonállataink (szarvasmarha, juh, kecske, bivaly) esetében a 

tejmirigy elnevezése tőgy. Morfológiailag a legnagyobb bőrmirigy, módosult verejtékmirigy, 

míg funkcionális értelemben járulékos nemi mirigynek fogható fel. Ivarérettség után fejlődik 

ki. A tejmirigy alakja, helyeződése és fejlettsége állatfajonként eltérő. A juhnak és a 

kecskének két, a szarvasmarhának és bivalynak négy tőgybimbója van. Tejtermelés a 

szoptatási periódusban van, a tejmirigy ezután visszaalakul, de már nem éri el az ellés előtti 

állapotot. A következő ellés előtt, hormonális hatásokra újra megindul a tejtermelés, melynek 

mennyisége fajtól, fajtától is jelentősen függ. Erősen befolyásolja a kor, a laktációs fázis, a 

fejés technikája és a takarmányozás. 

A hazánkban tejhasznú szarvasmarha fajták közül a holstein-fríz (laktációs termelés 8 

- 10 ezer kg) állomány a legnagyobb. Kisebb állományokban lelhetők fel a koncentráltabb 

tejet termelő jersey (5 - 6 ezer kg), ayrshire (6 - 7 ezer kg) és brown swiss (7 - 8 ezer kg) 

fajták. A kettős hasznú fajták közül a magyar tarka fejt állományai (5 - 6 ezer kg) jellemzők. 

A tejhasznú juhfajták hazai állományai lényegesen kevesebb tejet termelnek 

hazánkban, mint kitenyésztésük eredeti helyén. Kisebb állományokat fejnek az brit tejelő (200 

- 300 kg), awassi (250 - 350 kg), keletfríz (200 - 250 kg) és lacaune (150 - 200 kg) fajtákban. 

A hazai tejelő cigája juh (150 - 200 kg) az átlagos tartási és legeltetési viszonyok között 

felveszi velük a versenyt. 

A tejtermelést és a fejést befolyásoló anatómia-élettani tényezők: 

Tőgy 

 arányossága 

 függesztése 

 mirigyesállomány és tőgymedence aránya (mérete) 

 erekkel, idegekkel való ellátottsága 

Tőgybimbó 

 mérete 

 alakja 

 elhelyezkedése 

 bimbómedence mérete 

 bimbónyak 

 bimbónyílás 

 fattyúbimbók 

Idegélettani és hormonális hatások 

 hormonok mennyisége 

 receptorok száma és aktivitása 

 feltételes reflex kialakulását befolyásoló tényezők 

 

A tejhasznú kecskefajták közül a szánentáli (800 - 1200 kg) és az alpesi (600 - 900 kg) 

van jelen nagyobb állományokban, de több kisebb jelentőségű fajtát (pl.: anglo-núbiai) is 

behoztak Magyarországra. Hazai átlagos üzemi körülmények között, számos családi 
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gazdaságban az őshonos parlagi magyar kecske (300 - 400 kg) és különböző nemesített (400-

600 kg) változatainak fejése gyakoribb. 

 

10.3.1. A kézi fejés 

 

Néhány évtizeddel ezelőtt a kis- és nagyüzemekben a kézi fejés volt jellemző. Egy fejő 

gulyás naponta 10 - 12 tehenet takarmányozott, gondozott és fejt. A kézi fejést indokolt 

esetekben a mai napig alkalmazzák, pl. betegség esetén. A kézi fejés módjai: húzogató-, 

bütyök-, és marokfejés. 

Juhoknál a fejő kis tejtermelés esetén 100 - 150, míg nagy tejtermelésű juh és kecske 

állományokban 50 - 70 egyedet tud naponta megfejni. 

 

10.3.2. A gépi fejés 

 

A fejőgéppel történő fejés nem minden szarvasmarha esetében valósítható meg. A 

modern tejelő fajták tenyésztésében, a technológia-tűrés, - ebben az esetben gépi fejhetőség - 

fontos szelekciós paraméterré vált. 

A fejés gépesítésének előnyei sokrétűek. Javítja a munkafeltételeket, a munka 

szervezettségét. Javul a termelt tej minősége, korszerű fejőgépekkel a higiéniai 

követelmények szerint végzett fejés kíméli a tőgyet. A technológia folyamatos fejlődésének 

következtében úgy javul a termelékenység, hogy a maga technikai színvonalú technika 

alkalmazásának egyre kevesebb a negatív hatása. A kötött tartás és standon (helyben) történő 

fejés már ritka, egyre inkább a fejőházi fejés válik általánossá. Istállóban fejés (kötött tartás): 

 - sajtáros (stabil és mobil) fejőberendezés, 

 - tankos fejőberendezés, 

 - tejvezetékes fejőberendezés. 

 

6. kép: Kisüzemben használható sajtáros fejőkészülék 
 

 
Fotó: ANIVET arch. 

 

Fejőházi fejés (kötetlen tartás). A fejőházba az állatok közlekedő folyosókon, 

karámokon keresztül jutnak el. A fejés jellemzően naponta kétszer - reggel és este - történik. 

A fejőteremben beépített fejőállások vannak, ezek elhelyezkedés szerint lehetnek párhuzamos, 

soros (tandem), halszálka, vagy körforgó (karusszel). 
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9. ábra: A stabil és mobil fejőrendszerek 
 

  
Forrás: Horn (1995) 

 

A drága kézi munkaerő alkalmazásának kiküszöbölése céljából már számos országban 

emberi beavatkozás nélkül működő fejőrobotokat is munkába állítottak. 

 

7. kép: Fejőakna, tejvezetékes fejőrendszer 
 

 
Fotó: Polgár J. P. 

 

 

10.4. A tej tulajdonságai 
 

10.4.1. A tej összetétele 

 

A tej összetett polidiszperz rendszer, melynek diszperziós közege a víz. A zsírt 

emulziós fázisban tartalmazza, a fehérjék kolloidfehérje-fázisban vannak, amelynek fő alkotói 
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a kazeinmicellák és a savófehérjék. A tejcukor és az oldott sók, makro és mikroelemek valódi 

oldatot képeznek.  

 

25. táblázat: A különböző tejek összetétele 
 

Alkotórész 

Alkotórész koncentrációja 

tehén juh kecske bivaly szamár kanca anyatej 

tejében, % 

Fehérje 3,3 5,5 3,9 5,9 1,5 2,15 1,3 

Zsír 3,8 8,2 4,0 7,9 1,15 0,6 4,5 

Tejcukor 4,6 5,ö 4,5 4,5 6,0 6,75 6,3 

Ásványi anyagok 0,8 0,9 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 

Szárazanyag 12,5 19,6 13,2 19,1 9,1 9,8 12,3 

Zsírmentes 

szárazanyag 
8,8 11,4 9,2 11,2 7,9 9,2 7,8 

Víz 87,5 80,4 86,8 80,4 90,9 90,8 87,7 

Forrás: Szakály (2001) 

 

26. táblázat: A tejalkotók és tulajdonságai 
 

 
Forrás: Szakály (2001) 
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10.4.2. A tej fizikai-kémiai jellemzői 

 

A tej potenciális és aktuális savassága a savfokkal (SH fok), míg a kettő különbsége a 

pufferkapacitással (pH) mérhető. A pufferkapacitást a tejalkotók közül legnagyobb mértékben 

a kazeinfrakció befolyásolja. 

A sűrűség a tej egyes alkotórészeinek sűrűségéből tevődik össze. A fontosabb 

alkotórészek - zsír, cukor, fehérje, ásványi anyagok és a víz - sűrűségének ingadozását is 

belekalkulálva a tej sűrűsége 1,029 - 1,033 g/cm
3
 tartományban jellemző. 

A tejben lévő lamellák mozgás közben súrlódnak. A folyadék belső súrlódásának 

mértéke a viszkozitás, amely két egymástól 1 cm távolságra lévő anyagrészecske között lép fel 

1 cm/s sebességkülönbség hatására. Kolloidrendszerekben, amilyen a tej is, csak látszólagos 

viszkozitásról beszélhetünk. 

A tej felületi feszültsége a benne (vízben) oldott felületaktív anyagok 

koncentrációjának függvényében csökken. 

A fagyáspont (-0,52 tehéntej, -0,56 
o
C juhtej) a tej egyik gyakorlatban is használt 

jellemzője. Mivel gyorsan és pontosan mérhető, a tej idegen víz tartalmának mérésére 

használják. 

Az elektromos vezetőképesség értékét a tejben oldott ionok koncentrációja határozza 

meg. 

 

10.4.3. A tej biológiai és higiéniai tulajdonságai 

 

A frissen fejt tej összetett és hatékony csíraölő hatással bír. Elsődlegesen a tejben lévő 

peroxidáz enzim hatását emeljük ki, de lizozim és laktoferrin is csökkenti a tejben lévő 

baktériumok életesélyeit. Az újszülött számára az ellés utáni első 2 - 3 napban termelt föcstej 

nagy mennyiségben immunglobulinokat is tartalmaz, amelyek a baktériumokkal és vírusokkal 

szemben ellenanyagként viselkednek. 

A tejben felelhető sokféle mikroorganizmus két csoportba osztható. A tejet szennyező 

(szaprofita) mikroszervezetek lehetnek baktériumok, gombák vagy vírusok. Ezek egy része 

(tejsavbaktériumok) a tejcukor bontásával savanyító hatást fejtenek ki, ezzel hasznos irányú 

átalakítást is végezhetnek. 

A tejben patogén hatású baktériumok, pl. a tejmirigy (tőgy) gyulladást okozó 

sztreptokokkuszok is megtelepedhetnek. Ezek egy része a tejet termelő állat megbetegítése 

kapcsán veszélyes, ám vannak az emberre tovább terjedő fertőzést okozó fajok (pl.: TBC, 

liszteria) is. Ilyen a vírusok közül a száj- és körömfájás, a hepatitisz és az agyhártyagyulladás.  

A tejben egészséges tőgy esetében is találhatunk 50 - 100 baktériumot cm
3
-enként. 

Megfertőződhet a tej a tőgy, az alom, a takarmány, a fejőház és istálló levegője, a fejőgép, a 

csővezeték, a tárolóeszközök felülete által is. 

A csíraszámon túl a tejben testi eredetű, azaz a tőgy mirigyes állományából származó 

hámsejtek is vannak, ezeket szomatikus sejtnek nevezzük. A tőgygyulladással kialakult 

gyorsabb sejtpusztulás hatására, továbbá a vér eredetű sejtek számának emelkedésével a 

szomatikus sejtek száma jelentősen megnő. Ez a változás kihat a gyártási folyamatra, sőt az 

ilyen jellegű tejből készült termékek minőségére is. 

A tejbe idegen csíragátló anyagokként fertőtlenítőszerek és antibiotikumok 

kerülhetnek. A fertőtlenítő szerek a szakszerűtlen mosás, fertőtlenítés után maradhatnak 

tejben, nem függenek össze tőgygyulladással. Az antibiotikum tartalom azonban a túl rövid 

kezelés utáni várakozási idő, vagy a helytelenül adagolt gyógyszer nyomán mutatható ki a 

tejből. Ezek a hatóanyagok már igen kis koncentrációban is gátolják a kultúraként hozzáadott 

baktériumok hatását, szaporodását. Ez olyan mértékű lehet, hogy a gyártási folyamat 

meghiúsul. 
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10.4.4. A tej érzékszervi tulajdonságai 

 

A tej színe a polidiszperz rendszerben oldott anyagok, elsősorban a zsír és a 

fehérjerészecskék fényszórási tulajdonságai alapján többnyire fehér színű. A friss tej 

szagtalan, íze tiszta, telt, a tejcukor miatt enyhén édeskés. Minden olyan változást, ami ezen 

tényezők megváltozását idézi elő, tejhibának nevezünk. 

- Takarmányozási hibák nyomán penészes, rosszul erjedt takarmányokból toxinok, 

vajsavbaktériumok kerülhetnek a tejbe. 

- Az állatra veszélyes fertőző betegségeket ember is közvetítheti (TBC). Az állat lehet a 

brucellózis, a lépfene bacilusgazdája. 

- A fejés és tejkezelés elégtelen higiéniás feltételrendszere mikrobiális és fizikális 

szennyeződést okozhat a tejben. 

 

 

10.5. Üzemi tejkezelés 
 

A fejés után a tejet csővezetéken, zárt rendszerben (levegőtől elzártan) szállítjuk a 

fejőgéptől a hűtő-tároló tartályba. Ezzel megóvjuk attól, hogy szennyeződjön, vagy fejéskori 

állapota, minősége romoljon. Ám a testmeleg tejben a baktériumok száma minden egyes 

osztódással duplázódik. Így feltétlen szükséges a tej hőmérsékletének mielőbbi, drasztikus 

csökkentése. Ez vékony lemezek mentén, ellenáramú keringetéssel, jéghideg vízzel érhetjük 

el a leggyorsabban („pillanathűtés”). A hűtő tartályban továbbra is hűtve és a tejzsír 

felrétegződését akadályozva folyamatos keverés alatt tároljuk. A helyesen tárolt tej 

hőmérséklete 3 - 4 
o
C. A hűtés elmaradása, vagy gyenge hatásfoka a savfok emelkedését is 

eredményezi. A fejőgéptől a tárolóig a tejet speciális mikroszűrőn is átvezetik, ami az 

esetlegesen bekerülő szilárd szennyeződéseket távolítja el. A fejőgép, a tejet szállító 

csővezeték és a tároló tartály rendszeres mosása, tisztítása feltétlenül szükséges. A modern 

rendszerekben beépített mosóprogramok biztosítják a lehető legnagyobb tisztaságot és 

sterilitást. 

A tej szállítását erre a rendszeresített szállítójárművek végzik. Az átadás átvételi 

bizonylat (szállítólevél) tartalmazza a tej mennyiségének, hőmérsékletének és savfokának 

adatait is. 

A tej értékesítési időpontjaihoz nem kötött, dekádonkénti időszakra érvényes tejminta 

alapján ellenőrzi a szerződött felvásárló a tej minőségét. A felvásárlás követelményeit az 

853/2004/EK rendelete a nyers tejre vonatkozó kritériumok alapján rögzíti. A tejtermelő 

gazdaságokban összegyűjtött nyerstejből véletlenszerű mintavétellel vett reprezentatív számú 

mintákat ellenőrizni kell, hogy megfelel-e az összcsíraszáma, szomatikus sejtszámra, 

gátlóanyag- és idegen víztartalomra vonatkozó követelményeknek.  

 

Tehéntej esetében: 

Összcsíraszám 30 °C-on (ml-enként) ≤ 100000 

Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával 

Szomatikus sejtszám (ml-enként) ≤ 400000 

Három hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi egy mintával 

Kecske, juh, bivaly tej esetében: 

Összcsíraszám 30 °C-on (ml-enként) ≤ 1500000* 

Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával 
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Rendszeresen ellenőrzésre kerül, hogy a tej fehérje- és zsírtartalma megfelel-e a fajra 

jellemző tejösszetételi arányoknak. A tejben lévő szermaradványok, toxinok vagy 

gyógyszermaradványok élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek. Ilyen esetben a területileg 

illetékes főállatorvos jár el, s a telep beszállítói státuszát - a probléma súlyosságának 

függvényében - felfüggesztheti. A gyógyszermaradványok közül folyamatosan tesztelik a 

tehenek gyógykezelése céljából beadott antibiotikumok tejben történő megjelenését. 

Amennyiben ez kimutatható, illetve meghaladja a határértéket, a tej feldolgozás céljára nem 

alkalmas, mert ez a kultúra (oltó) céljából hozzáadott baktériumok szaporodását is gátolja 

(„gátlóanyag”). 

 

 

10.6. Tejfeldolgozás tejüzemi tevékenységei 
 

A minősítés az beérkező tejmennyiségek (tanker) szállítmányonkénti tesztelésével 

kezdődik meg. A tejüzem a folyadéktej mellett számos termék előállítását végezheti, 

amelyekben oltóanyagok, vagyis baktériumok különböző törzsoldatai indítják meg a termék 

előállításához szükséges változásokat. Ezek csak optimális környezetben (hőmérséklet, 

vegyszer és gyógyszermentes alapanyag) végezhetnek a kitűzött célnak, adott terméknek 

megfelelő tevékenységet. 

Tesztelésre kerül ennek érdekében a tejszállítmányban a szomatikus sejtszám, a 

mikrobaszám, savfok, az idegen víz-, gátlóanyag, ill. zsírtartalom és fehérjetartalom, valamint 

sajtgyártás esetében Clostridium baktérium szám. 

A tej tejüzemi átvételére szolgáló berendezések főbb részei: szállítótartályra való 

csatlakozás, tejátvételi szivattyú, légtelenítő tartály, mechanikus szűrő (ikerszűrő), tejmérő 

óra, a tej tárolási hőmérsékletének (4 
o
C) beállítására szolgáló lemezes hőcserélő, tároló 

tartály(ok). 

A tejiparban a mikrobiológiai szempontból veszélyes baktériumok elpusztítására 

általában háromféle pasztőrözési eljárást alkalmazhatnak:  

I. tartós (vagy kíméletes) pasztőrözést, ami 62 - 65 
o
C-on történik 30 perces 

hőntartással. A felfűtést és visszahűtést lemezes hőcserélőkkel végzik, a hőntartásra tartály 

vagy cellás rendszer szolgál. A berendezés nagy idő és helyigénye mellett rossz hatásfokkal 

üzemel, így csak speciális igények kielégítésére használják. 

II. gyors pasztőrözést: Jellemzők: 71 - 76 
o
C-os hőmérséklet, 15-40 sec. hőntartás. 

Legfőbb előnye, hogy a tej ízanyagai jellemzően nem változnak, hőcseréléssel 

(rekuperációval) a pasztőrözés hőenergia gazdálkodása jó, helyigénye kicsi. 

A gyorspasztőr berendezésekkel szemben támasztott (EU) követelmények: automatikus 

hőmérsékletszabályozást tegyen lehetővé; a pasztőrözés hőmérsékletének és időtartamának 

regisztráló berendezéssel és az elégtelen hőkezelést kizáró automata biztonsági berendezéssel 

kell rendelkeznie; olyan biztonsági megoldással kell rendelkeznie, ami megakadályozza a tej 

keveredését a nyers vagy a nem megfelelően hőkezelt tejjel és a hűtőfolyadékkal; biztosítsa a 

tejzsírbeállításhoz (szeparáláshoz) és homogénezéshez szükséges zártrendszerű ki és belépés 

biztonságos lehetőségét; valamennyi szerkezeti eleme és annak tisztíthatósága megfeleljen az 

élelmiszerhigiéniai előírásoknak. 

III. pillanatpasztőrözést: A tejet min. 85 
o
C-ra hevítik fel, majd hőntartás nélkül 

lehűtik. Hátránya, hogy általában bonyolult automatizáltságú gőzfűtést igényel, és a tej 

ízanyagát, jellegét megváltoztatja, így pl. sajttej előállítására nem alkalmas. UHT (Ultra High 

Temperatur) tejnek azokat a termékeket nevezzük, amelyeket rövid ideig (2 - 4 másodperc) 

135 
o
C-ra hevítenek fel. 
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10.7. Tejtermékek előállítása 
 

A pasztőrözéssel és az ehhez kapcsolódó szeparálással és homogenizálással a tej 

elsődleges feldolgozása befejeződik, a keletkező tejipari alapanyagokból (tej, tejszín) a 

további feldolgozás során gyártják a kiszerelt tejet, vajat, tejszínt és a különböző 

tejkészítményeket, tejtermékeket. A jó minőségű vaj legalább 80%-os zsírtartalmú. 

Vízelvonással sűrített tej, porítással tejpor zsíros vagy sovány változata készíthető. 

A hőkezelt fogyasztói tej ízesített tejkészítmények alapanyaga is lehet, ilyen például a 

kakaó. 

A beállított zsírtartalmú tejből speciális mikrobatenyészetek hozzáadásával savanyított 

tejtermékek készülnek. 10%-os zsírtartalom alatt tejkészítményről, fölötte 

tejszínkészítményről beszélünk. 

A nyers tej megsavanyodása tejsavbaktériumok és alkoholerjesztő élesztők által az 

ember által az egyik legkorábban felismert folyamat, melynek kedvező hatásait már régen 

kihasználja. Az emberiség ősi savanyú teje a balkáni joghurt, a kaukázusi kefír, a mongol 

kumisz, és a legfiatalabb az európai aludttej. A különbségeket a kialakuláskor adott 

hőmérsékleten kedvező szaporodási feltételeket találó baktériumtörzsek aktív tevékenysége 

okozza, hozza létre. 

A savanyú tejszínkészítmények neve tejföl. A fölöződött tej tejföl részének leszedése 

után a zsírszegény aludttejet kimelegítve kapjuk a félzsíros rögös túrót, amelyek így igazi 

hungarikumok, más országban ezek gyártása nem jellemző. 

Készülhetnek a tejből sajtok, kemény, félkemény és lágy struktúrával, melyek 

zsírtartalmuk szerint lehetnek zsíros, félzsíros vagy sovány sajtok. 

A gyártás jellemzői szerint lehetnek 

 - erjedési lyukas sajtok (savó alatti előpréseléssel, pl.: Pannónia) 

 - röglyukas sajtok („megfázatással” formázva, pl.: Óvári) 

 - zárt tésztájú sajtok (hőkezelt alvadékú sajtok, pl.: Parenyica) 

 - nemespenésszel érő sajtok (kamamber típusú sajtok, Márványsajt, Tihanyi) 

Ömlesztett sajtnak nevezzük az egy vagy többféle sajtból tejeredetű anyagok 

hozzáadásával, ömlesztősóval (esetleg anélkül), hő és mechanikai úton gyártott 

készítményeket. 

A fagylalt ipari gyártósorokról lekerülő utódja a jégkrém, amely habosítva 

visszafagyasztott termék. A jellemző ízesítő anyagok mellett tej és/vagy tejszín, vagy joghurt 

hozzáadásával készül. 

A juhtejből előállítható termékek: 

Joghurt: a tejipar mai gyakorlatával ellentétben eredetileg juhtejből készítették. 

Vaj: A tej feldolgozása során a tejszín egy részéből vaj készíthető. Az 1950-es évekig 

forgalmazták, sózott állapotban értékesítették. 

Gomolya: Alapanyaguk pasztőrözött juhtej. Vajkultúrával készített, nagy kézimunka 

igényű lágy sajtféleség. 

Gyúrt / félkemény/ sajtok: Sós vizes hőkezeléssel, nyerstejből készített termékek. A 

lágy sajttészta formázható, mártással bevonható vagy ízesíthető. Hagyományos hazai 

termékünk a Kaskaval sajt, és a füstöléssel aromásított Parenyica. 

Fehér (feta) sajt: a mediterrán országok hagyományos sajtfélesége, kecske és 

tehéntejből is készítik, préseléssel formázzák. 

A termékek előállítása során keletkező savót fogyaszthatjuk savanyítva (zsendice), 

vagy édeskés túróféleség (orda) készíthető belőle. 
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11. Vágómarha, vágójuh, marha- és juhhústermelés 

(Polgár J. Péter) 
 

 

11.1. Húsfogyasztás 
 

Magyarországon az elmúlt évtizedben mérséklődött a húsfogyasztás. Míg 1990-ben 

73,1 kg húst fogyasztottunk évente és fejenként, az 2010-re ez a mennyiség 57 kg-ra 

csökkent. Ha ehhez hozzászámítjuk a 3 kg-os fejenkénti halfogyasztást, akkor is 

sereghajtónak számítunk húsfogyasztásban az európai országok között. Állati termék 

előállításunk a 80-as évek vége óta tendenciózusan csökken, s ezzel szűkülnek 

exportlehetőségeink is. 

 

27. táblázat: Tej, tojás és vágóállat előállítás 
 

Év Tehéntej, 

millió liter 
Tyúktojás, 

millió darab 
Vágóállat, 

ezer tonna 

1990 2 763,00 4 679,10 2 219,70 

2000 2 080,60 3 171,40 1 566,00 

2009 1 712,00 2 740,90 1 356,30 

2012 1 700,00 2 500,00 1 400,00 
Forrás: KSH 

 

Ausztria, Dánia, Franciaország, Írország, Szlovénia, Spanyolország fogyasztóinak 

asztalaira majdnem kétszer annyi, 103 - 110 kg hús és jelentős mennyiségű, 12 - 41 kg hal 

kerül évente. Svédország, Norvégia, Finnország lakossága, hasonlóan hozzánk, 61 - 67 kg 

húst fogyaszt el évente, de - hasonlóan az előbbi országokhoz - ez a mennyiség 35 - 44 kg 

hallal egészül ki. Az európai országok közül csak Romániában fogy kevesebb hús, mint 

Magyarországon. 

 

28. táblázat: A húsfogyasztás arányai és változása (1990 - 2010) 
 

Húsféleség 1990 2000 2010 

kg % kg % kg % 

Marha, borjú 6,5 8,9 4,3 6,1 2,5 4,4 

Sertés 38,8 53,1 28,0 39,9 25,3 44,6 

Baromfi 22,8 31,2 33,7 48,0 24,6 43,4 

Egyéb 1,0 1,4 1,1 1,6 1,6 2,8 

Belsőség 4,0 5,5 3,1 4,4 2,7 4,8 

Összes 73,1 100,0 70,2 100,0 56,7 100,0 
Forrás: KSH 

 

A csökkenés okait keresve sokan azonnal a húsárak drasztikus emelkedésében, a 

vásárlóerő csökkenésében találják meg a választ. Emellett azonban szerepet kaptak azok az 

információk is, amelyek megkérdőjelezik a húsok szerepét az egészségmegőrző 

táplálkozásban. Eltúlozzák vagy tévesen ítélik meg szerepüket az elhízásban és a különböző 

betegségek előidézésében. Mindehhez járult még, hogy az előző években a Nyugat-Európa 

állatállományában fellépő tömeges megbetegedések (száj- és körömfájás, BSE), a belgiumi 

dioxinnal szennyezett takarmány ügye a fogyasztók bizalmát megrendítette. 
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A közvélemény figyelme fokozottan irányul a hússal kapcsolatos élelmiszerbiztonsági 

veszélyekre. Egyre fontosabbá válik az állat-egészségügyi ellenőrző rendszer, felértékelődik a 

természetes tartási körülmények között tenyésztett állatok húsa. 

Étrendünket továbbra is az öt alapélelmiszer-csoportból (gabonafélék és az azokból 

készült termékek, zöldségfélék, gyümölcsök, tej-tejtermékek, húsok, húskészítmények) 

megfelelő mennyiségben és arányban kell összeválogatnunk. Így biztosítható a legjobban, 

hogy a különböző tápanyagok szervezetünkbe a megfelelő mennyiségben és minőségben 

jussanak be. 

A kiegyensúlyozott táplálkozásban a húsok is fontos helyet kapnak. A húsnak élvezeti 

értéke mellett jelentős a táplálkozás-élettani értéke is. Ez kémiai összetételének, elsősorban 

fehérje-, vitamin- és ásványianyag-tartalmának köszönhető. 

 

29. táblázat: A húsok jellemző beltartalmi értékei (%) 
 

Hús Víz Fehérje Zsír Szénhidrát Ásványi 

anyagok 

Kövér 

sertéshús 

51,8 14,4 32,8 0,2 0,8 

Sovány 

sertéshús 

73,6 19,2 5,9 0,4 0,9 

Marhahús 72,3 19,0 7,3 0,4 1,0 

Juhhús 73,3 19,0 6,0 0,5 1,2 

Baromfihús 72,4 20,0 6,2 0,4 1,0 

Házinyúl 75,0 21,5 2,0 0,5 1,0 

Halhús 81,0 16,0 2,0 - 1,0 

Forrás: OHKI (2009) 

 

A húsok fehérjetartalma szempontjából fontos tény, hogy a húsok nagy biológiai 

értékű fehérjéket tartalmaznak. A húsok átlagos fehérjetartalma 20%, s ennek jelentős része 

teljes értékű fehérje. Ezért a tojással, tejjel, tejtermékekkel együtt szinte nélkülözhetetlenek az 

egészségmegőrző táplálkozásban. 

A húsok zsiradéktartalma tág határok között változik. Függ az állat fajától, fajtájától, 

korától, nemétől, tápláltsági állapotától, s nem utolsó sorban attól, hogy az állatnak mely 

testrészéből származik a hús. A zsírszövet egyes húsféleségeknél (pl. a nagy vágóállatok 

húsában) átszövi az izomzatot. Ez a zsiradék nem vagy nem könnyen távolítható el. Más 

húsok esetén, pl. a baromfihúsok jó részénél, a zsírszövet a bőr alatti rétegekben és a 

hasüregben raktározódik, s viszonylag könnyen elválasztható az izomzattól. 

A túlzott zsírcsökkentés nemkívánatos, egyebek közt érzékszervi korlátai is vannak, 

hiszen a zsír aromaanyagok fontos hordozója. Az 1,5%-nál kevesebb zsírtartalmú hús már 

túlságosan száraz, élvezeti értéke kisebb. 

Magyarországon a férfiak csaknem kétszer, a nők másfélszer annyi zsírt fogyasztanak, 

mint amennyire szervezetüknek szüksége van. A túlzott zsírfelvétel okát sokan a húsok, 

húskészítmények túlzott mértékű fogyasztásában látják. Táplálkozási felmérések szerint 

azonban e többletzsiradék több mint fele az ételkészítéshez, sütéshez, főzéshez, sűrítéshez és 

kenyérkenéshez használt zsiradékokból származik, s csak kisebb hányada a húsokból, 

húskészítményekből. Természetesen a zsíros húsok kedvelői esetében nagyobb zsírbevitel 

adódik e termékekből, mint azoknál, akik figyelnek a zsiradéktartalomra, s a soványabb 
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húsrészeket, zsírban szegényebb húskészítményeket választják. A húsok többsége jól 

beilleszthető az egészséges táplálkozásba. Természetesen a legsoványabb húsok is zsírban 

gazdag étellé alakíthatók egyes elkészítési módokkal. Ilyenek például a rántott, párizsias, bő 

zsírban sült változatok. 

Koleszterintartalom. Sok vád éri a húsokat a koleszterintartalom miatt. Valóban, a 

növényi eredetű élelmiszerekben nincs koleszterin, csak az állati eredetűek tartalmazzák. 

Legtöbbet a tojás, a belsőségek, illetve az azokból készült termékek tartalmaznak. Napi 300 

mg koleszterin felvétele a táplálkozási ajánlások szerint nem jelent kockázatot. A 

húsféleségek nagy részének koleszterintartalma e határon belül van. Például 100 g füstölt 

comb, füstölt karaj 36 mg, a libamell 58 mg, a sovány sertéshús 68 mg, a szárnyashús 38 mg 

koleszterint tartalmaz. A húskészítmények közül a párizsi 75 mg, a sonkafélék 45 mg, az 

alacsony zsírtartalmú felvágottak 50 mg koleszterint tartalmaznak 100 grammonként. Kellő 

odafigyeléssel, a húsforrások és a mennyiségek jó megválasztásával a koleszterinfelvétel 

húsfogyasztás esetén is megfelelő korlátok között tartható. 

Vitamin- és ásványianyag-tartalom. A hús sok értékes ásványi anyagot és vitamint (A-

, D-, B1-, B2-, B6-, B12-vitamin, niacin, vas, cink, réz, mangán, szelén stb.) tartalmaz. A 

B12-vitamin és a vasszükséglet húsfogyasztás nélkül csak nehezen kielégíthető. A húsokban 

lévő vas 50 - 60% hemhez kötött, amelyből nagyobb mennyiség, 15 - 35% hasznosul, míg a 

növényi eredetű vas alig szívódik fel. Hazánkban a 8 - 36 hónapos korúak 19 - 41%-a, a 4 - 6 

évesek 53%-a vashiányos. Fejlett országokban ez a szám nem haladja meg a 10 - 12%-ot. A 

vashiány megelőzése táplálkozási feladat. 

A húsokban található cink felszívódása (20 - 40%) szintén jó. A húsok átlagos 

fogyasztás mellett biztosítják a cinkfelvétel egyharmadát. A húsok szeléntartalma jelentős 

mértékben hozzájárul a szervezet szelénszükségletének kielégítéséhez, mivel az újabb adatok 

azt mutatják, hogy a szelén felszívódása a húsokból megközelítően olyan mértékű, mint a 

növényi élelmiszerekből. 

A halak fogyasztása Magyarországon feltűnően kevés, pedig könnyű 

emészthetőségük, kedvező tápanyag-összetételük - alacsony zsírtartalmuk, teljes értékű 

fehérjéik, a húsokhoz hasonló vitamin- és ásványianyag-készletük - indokolttá tenné, hogy 

gyakrabban kerüljenek az asztalra. Ezen túlmenően - főként a tengeri, de kisebb mértékben az 

édesvízi halak is - olyan zsírsavakat szolgáltatnak, amelyek kedvezők a szív- és érrendszeri 

betegségek megelőzésében. 

 

11.2. A hús 
 

- Anatómiai értelmezés: izmok + erek + ideg + kötőszövet + zsír összessége. 

- Táplálkozás-élettani értelmezés: melegvérű állatok izomzata (halak és zsigerek nem). 

- Élelmiszerjogi értelmezés: emberi táplálkozásra alkalmas hús és húskészítmények, melyek 

minimum ¼ része hús. 

 

 

11.3. A vágóállat és a vágóérték 
 

11.3.1. Vágóállat-mennyiség 

 

Hazánkban az éves szinten megtermelt vágóállat mennyiség összesen mintegy 1,2 - 

1,4 millió tonna élősúlyt tesz ki. Ebből a szarvasmarha 75 - 85 ezer tonna, a sertés 550 - 600 

ezer tonna, a juh 18 - 20 ezer tonna, a baromfi pedig 600 - 700 ezer tonna. Az összes kérődző 

eredetű vágóállat a teljes termelés kevesebb, mint 10%-át teszi ki. 
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A vágóállat megnevezés minden olyan egyedet jelölhet, amelyet levágnak és a 

vágásból származó karkasz (vágott test) hasznosítható, értékesíthető. Az erre a célra előállított 

állatokat hízó kategóriába soroljuk, elsődleges hasznosításuk is ez, ezeket az egyedeket nem 

tenyészállatként vesszük számba. A tenyészhasznosításból kiselejtezett vágóállatok is 

hajtanak hasznot, ha értékük nem is olyan jelentős, mint a hízó állatoké. 

A vágóérték a vágóállattal kapcsolatos fontos főbb mennyiségi mutatókat és a vágott 

áru minőségével összefüggő alapvető sajátosságokat foglalja magában. Ezek a következők: 

1. Hústermelő képesség: hústermelés intenzitásának (súlygyarapodás, kg/nap) és 

tartamának (hízlalási időszak hossza, nap) szorzata, azaz a kapacitás (hizlalási 

végsúly, kg). 

2. Csontoshús-arány: a vágás során a vágóállat nyúzása, zsigerelése után fej és lábvégek 

nélkül lemért vágott test aránya az előállat súlyához képest. 

3. Színhúsarány: a vágott test kicsontozása után mért színhús mennyisége a vágott test 

súlyának arányában kifejezve. 

4. Értékes húsrészek aránya: a fajra jellemző értékes testtáji területek, húsrészek aránya 

a teljes vágott test arányában. 

5. Fehéráru (zsír vagy faggyú) aránya: az eltávolítható zsírszövet aránya a vágott test 

súlyához képest. 

6. Vágási veszteség: a vágási folyamat során tapasztalt súlyvesztés, az élősúly és a 

vágott test súlyának különbsége. 

 

11.3.2. A vágóállat minősítése 

 

A vágóállat minősítését, értékének becslését elvégezhetjük  

- szemrevételezés alapján, küllemének, izmoltságának, kihizlaltságának megítélésével, 

- fotometriás (foto, videókép-analízis) értékeléssel, 

- vágóhídi adatok gyűjtése (vágás, csontozás) és értékelése alapján, 

- speciális eszközök (ultrahangos szalonna vagy húsvolumen becslés, CT vagy MR 

képalkotó eljárás) alkalmazásával. 

A vágóállat, vágott test egységes elvek szerinti minősítése annak az elvárasnak tesz 

eleget, hogy a különböző helyen bírált vágott testek értéke azonos elvárások alapján kerüljön 

meghatározásra. Ezek az eljárások kereskedelmi szempontok alapján kerültek 

meghatározásra.  

 

11.3.3. A vágás és szervezése  

 

Vágóhíd fogalma: A vágóhíd élelmiszeripari létesítmény, ahol a vágás, valamint a 

vágási vég- és melléktermékek szakszerű kezelése folyik. Kisebb volumenű vágás, lokális 

vágóállat befogadás esetén vágópontokról beszélünk, amelyek egyszerűbb üzemeltetési 

feltételeknek felelnek meg. 

Az EU által engedélyezett vágóhidak, húsüzemek általános feltételei: 

 épületekre, helységekre vonatkozó előírások (padozat, falak, mennyezet, 

szellőztetés, megvilágítás, stb.), 

 kézmosó és eszközfertőtlenítő berendezések, 

 munkaeszközök és berendezések előírásai, 

 hűtőterek előírásai (max. 8 °C hasított testeknél, max. 3 °C a 

beslőségeknél), 

 ivóvíz-szennyvíz, 

 állategészségügyi ellenőrzések, 

 tisztító-fertőtlenítő berendezések. 
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A vágás és húsfeldolgozás fő céljai: 

 a nyersanyag fogyasztásra alkalmas állapotba kerülése anélkül, hogy minőségében 

kedvezőtlen változás következne be, 

 a romlásra hajlamos nyersanyag tartósított lesz, ezzel forgalmazási, fogyasztási 

körülményei javulnak, 

 lehetővé válik a sokféle nyersanyag (színhús, nyesedék, zsiradék, vér, bőrke) teljes 

körű, gazdaságos és a fogyasztói igényeknek megfelelő terméket eredményező 

hasznosítása. 

 

11.3.4. Vágóhíd részei, alapvető műveletei: 

 

Csoportosítás: 

 előkészítő műveletek 

 alapműveletek 

 

Előkészítő műveletek: 

 vágóállatok pihentetése, koplaltatása, 

 vágóállatok mosása (permetezés, tisztítás, nyugtatás), 

 vágóüzemi anyagmozgatás. 

 

Alapműveletek: 

1. Elsődleges feldolgozás:  

- kábítás, 

- elvéreztetés, 

- a bőr eltávolítása a testről 

- vágóállatok testének bontása, 

- vágóállatok hasítása, 

- zsírszövet eltávolítása, 

- minősítés, 

- hűtés. 

 

2. További feldolgozás: 

- húsbontás és csontozás, 

- húsfeldolgozás (aprítás, keverés, töltés, zárás), 

- hőkezelő berendezések, 

- érlelő-berendezések, 

- szeletelő berendezések, 

- csomagoló berendezések. 

 

A húsipari feldolgozó tevékenység jelentős előnye, hogy számos melléktermék 

felhasználását oldja meg, illetve az előállítás helyén teszi lehetővé. 

 

Húsipari termékek fő csoportjai: 

 töltelékes készítmények: hőkezelt és nyersáruk, 

 dobozolt termékek, 

 darabos készítmények. 

 

Melléktermékek feldolgozása: 

- zsír feldolgozása, 
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- emésztőkészülék feldolgozása, 

- belsőségek feldolgozása, 

- szőr feldolgozása, 

- bőr feldolgozása, 

- csontok feldolgozása. 

 

11.3.5. Húsminőség 

 

Húsminőségen a vágás utáni biokémiai változások következtében kialakuló fizikai, 

kémiai és biológiai tulajdonságok összességét értjük. 

Húsminőség elemei: 

- érzékszervi tulajdonságok: szín, szag, íz, márványozottság, víztartó képesség, 

porhanyósság 

- táplálkozásélettani tulajdonságok: beltartalmi értékek és arányaik,  fehérjék, 

szénhidrátok, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok 

- emészthetőség 

- biológiai érték. 

Az élelmiszerbiztonsági tulajdonságok a fogyasztó által egyre fontosabbnak tartott 

tulajdonságokká váltak. A hús, húskészítmény legyen mentes: 

- maradékanyagoktól (vegyszer, gyógyszer), 

- szennyező anyagoktól, 

- káros mikroorganizmusoktól, 

- toxinoktól.  

Adalékanyag csak feltétlen szükséges mértékben legyen jelen (pl.: 

mikroorganizmusok túlélésének meggátlása). 

 

Technológiai tulajdonságok: 

- Szín: kívánatos az élénk piros-vörös szín. 

  - Víztartó képesség: a sütéskor sem ad le nagy mennyiségben vizet. 

- Márványozottság: az izomrostok köré és közé beépült zsír. 

  - Állomány: állag, konzisztencia. 

  - Porhanyósság: finom rostozatú, jól rágható. 

  - pH: a hús érésének jól mérhető, tejsav termelődéssel változó értéke. 

  - Fehérjék, zsírok állapota: összetétel, oxidációs állapot. 

 

A húsminőséget befolyásoló tényezők: 

- fajta: pl. stresszérzékenység: pietrain sertés 

- ivar: „kanszag” a sertések ivarérése után 

- takarmányozással befolyásolható tulajdonságok: 

- színstabilitás, oxidatív folyamatok csökkentése (pl. E-vitamin etetés) 

- zsírsavösszetétel befolyásolása 

- telített-telítetlen zsírsavak optimális arányának elérése 

- konjugált linolsavak (KLS) növelése 

- vágás előtti pihentetés 

- rövid idejű szállítás - 2-3 órás pihentetés 

  - hosszú idejű szállítás - lehető legrövidebb pihentetés  

  - állatok újrafalkásítása kerülendő 

  - állatok zuhanyoztatása, mosása ajánlott 

- kábítás: lehet irreverzibilis kábítás, pl. kábító pisztoly, taglózás 

  vagy reverzibilis kábítás, pl. szén-dioxidos vagy elektromos. 
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- elvéreztetés: a kábításkor nem áll le a szívműködés, max. 10 másodperccel a vágás után. 

- hűtés : A vágástól hűtőbe kerülésig 25 - 70 perc optimális. A darabolás-csontozás 7 
o
C 

alatt végezhető eredményesen. A gyors hűtés előnye, hogy javítja a víztartó 

képességet.  

A túl gyors hűtés hátránya: lassul a proteolízis, romlik a porhanyósság , úgynevezett 

„hidegrövidülés” következik be. 

 

 

11.4. Szarvasmarha vágás és bontás 
 

A féltestek kereskedelmi értékének megállapítása céljából szubjektív bírálatot 

végeznek. Ez azt jelenti, hogy a vágott test bírálatát szakképzett, független bíráló értékelése 

alapján sorolják kereskedelmi osztályba. 

A kereskedelmi értéket a vágóállat kora, a vágott test súlya, húsossága (izomteltsége), 

valamint faggyúborítottsága határozza meg. A vágómarha eltőrő kategóriákban kerülhet a 

vágóhídra: 

 Fehérhúsú borjú szoptatásból, vagy tejjel itatott egyedek elnevezése, amelyek 

120 - 140 kg súlyban, világos hússzínnel kerülnek vágóhídra. Hazánkban ritka. 

 Hízott borjú korcsoportban a 180 - 250 kg vágósúlyú egyedeket értékesítik. 

Kiváló minőségű, keresett exporttermék. 

 Baby-beef néven húshasznú angol fajták fajtatiszta és keresztezett 

állományaiból kisebb súlyig (350 - 450 kg) hizlalt növendék bika, üsző kerül 

értékesítésre, amelyet tipikusan félintenzív takarmányozással, nagy létszámú 

állományokban tartanak. Az USA-ban és Kanadában gyakori így a tinók 

hizlalása is, hazai vágóhídon ritkán találkozhatunk vele. 

 Növendék bika 550 - 700, üsző 400 - 550 kg élősúlyban kerül értékesítésre a 

hazai gyakorlatban. 

 Selejt tehén hasznosítástól, fajtától és  kondíciótól függően 500 - 800 kg 

közötti súlyban kerül vágásra. 

 

A kereskedelmi osztályozás alapja: 

- ivari jellemzők és kor figyelembevétele 

- kereskedelmi osztályok:  

o izomteltség alapján: S, E, U, R, O, P kategóriák (S = szuper, P = gyenge) 

o faggyúság alapján: 1 - 5 (a kisebb a kívánatos) 

 

8. kép: Szarvasmarha SEUROP minősítés S és P kategóriái 

 

 
Forrás: Szűcs (2002) 
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Ivar és kor alapján a következő kategóriákba soroljuk a vágómarhát: 

 

A: Fiatal bika: hímivarú, 24 hónapnál nem idősebb, a tövisnyúlványon lévő porcokon még 

nem kezdődött el a csontosodási folyamat 

B: Bika: hímivarú, 24 hónapnál idősebb, tövisnyúlványon lévő porcokon a csontosodás már 

megkezdődött, a porcon csontbeszűrődés 

C: Ökör: kifejlett, kasztrált marha, kor figyelembevétele nélkül 

D: Tehén: nőivarú kifejlett állat, a tövisnyúlványok végén lévő porcnál a csontbeszűrődés 

megjelenik 

E: Üsző: nőivarú állat, amelyben a csontosodási folyamat még nem kezdődött el 

 

A vágómarhából kitermelhető húsrészek. A vágómarhából kitermelt egyes húsrészekben 

a hús, csont, faggyú, ín aránya eltérő, ami miatt azok értéke is különböző. A vágóhídon a 

húsokat tőkehús (forgalmazásra kerülő) és ipari hús (további feldolgozásra kerülő) részre 

különítik el. 

 

9. ábra: Szarvasmarha vágott test és a jellemző vágóhídi bontás, húsrészek 
 

 
Forrás: Szűcs (2002) 

 

A nyers állapotban forgalmazott tőkehúst három kategóriába soroljuk (9. és 10. ábra). 
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Az I. osztályú részek vagy pecsenyehúsok pecsenyék, hirtelensültek készítésére a 

legalkalmasabbak. Ide tartozik a bélszín v. vesepecsenye (1), a hátszín (2), a rostélyos (3), a 

gömbölyű felsál (4), a hosszú felsál (5) és a fehérpecsenye (6). 

A II. osztályú részek vagy leveshúsok elsősorban húsleves és kifőtt húsok készítésére 

alkalmasak. E kategóriába tartozik a fartő (7), a csípőfartő (8), a lapocka (9), az oldallapocka 

(10), a puhahátszín (11), a csontos oldalas (12) és a szegy (13). 

A III. osztályú részek vagy gulyáshúsok inakkal átszőtt, nehezen szeletelhető, zamatos 

húsok, amelyek különösen alkalmasak gulyás és pörkölt készítésére. Ide sorolható a tarja (14), 

a nyak (15), a puhaszegy (16) és a lábszárhús (17). 

A szarvasmarha legértékesebb húsrészei a bélszín, hátszín (gerinc mellett), 

fehérpecsenye, és a felsál (comb). 

A pecsenyehúsok hirtelensütésre, grillezésre is kiválóak (bélszín, hátszín, rostélyos). 

Sütésre és párolásra alkalmas a comb, lapocka izomzata. A sok inas részt, kötőszövetet és 

faggyút tartalmazó testrészekből (nyak, lábszár, oldalas) gulyáshúsok, pörkölthúsok 

készíthetők. 

 

10. ábra: A szarvasmarha húsának felosztása („hússzéki” darabolás) 
 

 
Forrás: Szűcs (2002) 

 

 

11.5. Juh vágás és bontás 
 

A juhhús használati és kereskedelmi értékét a vágott testek kora, súlya, hússzíne, 

húsossága, valamint a faggyúborítottsága határozza meg (11. ábra): 

- a 12 hónapnál fiatalabb juhok vágott teste (jelölése: L), 

- egyéb juhok vágott teste (jelölése: S). 

Az európai unió piaca a bárány kategóriát ketté osztotta. A 13 kg-nál nagyobb súlyú 

(nehéz) bárányok 

- húsosságának (izomteltségének) kifejezésére betűjelzést: (S)EUROP, 

- faggyúborítottság jelölésére számjelet: 1, 2, 3, 4, 5 kell alkalmazni, az alosztályok 

jeleinek (+, Ø, -) feltüntetésével. 

A 13 kg-nál kisebb súlyú (könnyű) bárányok esetében az osztályba soroláskor a vágott 

test súlyát, hússzínét, faggyúborítottságát kell minősíteni. A világos piros, rózsaszínes 

árnyalatú termék iránti kereslet - és ezáltal az elérhető ár is - nagy. 

A jó minőségű vágóbárány esetében a vágási kitermelés, vagyis a vágás után az 

élősúly arányában megadott karkasz arány 45 - 55%. A nagyon fiatal, vagy idős és gyenge 

kondíciójú egyedek csak 42 - 47% közötti kitermelést produkálnak. 
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11. ábra: Juhok SEUROP minősítése 
 

 
Forrás: Szűcs (2002) 

 

12. ábra: Juhok hússzéki bontása és a húsok átlagos aránya 
 

 
Forrás: Toldi és Polgár (2010) 
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13. ábra. A juh/bárány vágott test húsrészei 
 

 
Forrás: MJKSZ (2010) 

 

14. ábra. A juh/bárány vágott test húsrészek arányai 
 

 
Forrás: Szűcs (2002) 
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A juh értékes húsrészei is csontos húsok, amelyek a gerinc és a comb területén 

találhatók. A belsőségek közül a máj, a szív, a tüdő és a vese is értékesíthető. 

A hús érése. A hús vágás után bekövetkező biokémiai változásai a pH tesztelésével 

ellenőrizhetők. Az elvárt tartományon kívül eső pH értékek húshibát jeleznek. 

Húshibák: PSE: végső pH 5,8 alatt, nagyon halvány, puha, vizenyős hús. Normál pH: 

végső pH 5,8 normál szín és vizenyősség, változó állomány. DFDmérsékelt: végső pH 5,8 - 6,2 

normál, vagy sötét szín, száraz, esetleg ragacsos felület. 

A vágóhídra szállított vágóállat izomszövetében a szállításkor, vágáskor élénk 

anyagcsere zajlik. A vágás után is aktívak az enzimek (proteolízis), amelyek a vágás utáni 

oxigénhiányos környezetben az izomglikogén lebontása útján tejsav termelődését indukálják. 

Ez a kezdeti szakaszban feszesebbé, merevvé teszi az izmokat (rigor, vagy „hullamerevség”). 

Ezek a biokémiai változások a pH értékét folyamatosan savas irányba tolják el, egy idő után 

az izomrostok lazulnak, a hús porhanyósabbá válik. Ezen folyamatok összessége eredményezi 

a hús érését (15. ábra). 

Az optimális hűtés a különböző fajok húsa és különböző vágott súlya esetében eltérő 

hosszúságú. A túl gyors lehűtés „hidegrövidülést” okoz. 

A húsok tárolása a vágás után 4 
o
C alatt, hűtőkamrákban történik. Az optimális érési 

idő: szarvasmarha 7 - 14 nap; sertés 1 - 3 nap; tyúk néhány óra; borjú és vad 7 nap; nyúl, juh 3 

- 5 nap. 

 

15. ábra: A vágást követő biokémiai folyamatok az izomszövetben  
 

                                                          állat levágása                         fagociták működésnek   

                          megszűnése 

 

vérkeringés megszűnése 

 

 

csökkenő O2 ellátás 

 

 

redoxipotenciál-csökkenés 
 

 

                       respiráció megszűnése                glikolízis megkezdődése 

                     ( glikogén         CO2 )                    ( glikogén       tejsav ) 

            

                ATP és KrP- szint csökkenés                    pH csökkenés 

 

                                   rigor          fehérje denaturálódás             katepszinek 

           felszabadulása 
                                                    

                                metabolitok              exszudáció,                      mikroba  

                           felszabadulása        elszíntelenedés                   növekedés 
 

                     fehérjebontás  

         

Forrás: Gasztonyi és Lásztity (1993) 
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11.6. A húsminőséget befolyásoló veszélyforrások a vágóhidakon és a 

húsiparban 
 

A biztonságos élelmiszer előállítás egyre jelentősebb és sokrétűbb feladat. A 

folyamatok ellenőrzése és dokumentálása a húsipari technológiák esetében is követelmény. 

 

1.) Biológiai, mikrobiológia veszélyek 

- patogén mikroorganizmusok: baktériumok, gombák 

- mikotoxinok 

- vírusok, prionok 

- paraziták, egysejtűek véglények 

2.) Kémiai (vegyi, toxikológiai veszélyek) 

- természetesen előforduló mérgek (növény, állat) 

- környezetszennyeződésből eredő kémiai veszélyek (nehézfémek, poliklórozott bifenil 

származékok, dioxinok) 

- az állattartás, növénytermesztés során alkalmazott vegyi anyagok maradékai 

(antibiotikumok, hozamfokozók, hormonok, növényvédő szerek, műtrágyák) 

- technológia során keletkező anyagok, (füstölés, grillezéskor: N-nitrozaminok, 

poliaromás szénhidrogének, stb. 

- a technológia során szándékosan hozzáadott anyagok maradékai, (nitrit, nitrát), 

- véletlen, vagy gondatlan szennyezések, 

- hamisítás, vagy szándékos mérgezés. 

3.) Fizikai veszélyek  

- környezet (fém, fa, üveg, papír stb.) 

- gép (alkatrész, korrodálódott felület) 

- ember (haj, ékszer, gomb, sebtapasz) 

- állat (rovar, rágcsáló, madár) 

4.) Veszélyek növekedésének okai: 

- félkész-, kész-, kíméletesen kezelt technológiával gyártott ételek elterjedése 

- világkereskedelem, turizmus növekedése 

- intenzív mezőgazdasági, növénytermelési technikák, műtrágyák, növényvédőszerek, 

GMO vetőmagok használatának előtérbe kerülése 

- állati eredetű takarmányok, antibiotikumok használata az állattenyésztésben. 

 

 

11.7. Tartósítási eljárások a húsiparban  
 

A húsok és húskészítmények nagy víz- és fehérjetartalmuk miatt romlandóak, ezért 

megfelelő kezelést és tárolást igényelnek, hogy a gyors romlástól megóvjuk őket. Három fő 

romlástípus különböztethető meg: 

Kémiai és biokémiai romlások: ha a húsban és a húskészítményekben fehérje- és 

zsírsav-átalakulások következnek be kémiai vagy biokémiai romlásokról beszélünk. Az ilyen 

romlások az egészségre ártalmasak, csökkentik a termék táplálkozási és élvezeti értékét. 

Mikrobiológiai romlás: A hús vagy húskészítmény felületén vagy a készítményekben 

elszaporodó mikrobák által okozott romlás. Gyakran toxikus. Előidézője lehet a helytelen 

feldolgozás, a tárolótér szennyezettsége, nem megfelelő hőmérséklete és páratartalma. 

Fizikai romlás: Azokat a romlástípusokat soroljuk ide, amelyek a hús állományának 

sajátos megváltozásával járnak együtt (pl. színromlás). 
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A különböző romlástípusok egy-egy áruféleségben a legtöbb esetben nem választhatók 

el egymástól, hanem együttesen jelentkeznek. Az élelmiszer tartósításánál olyan 

technológiákat kell alkalmazni, amelyek a nyersanyagot, a félkész vagy készterméket 

megvédik a romlástól. A tartósítás során akkor járunk el helyesen, ha nemcsak a romlástól 

óvjuk meg az árut, hanem az áru tápértékét, élvezhetőségét minél hosszabb ideig megőrizzük. 

 

A tartósítási eljárások csoportosítása: 

1. Fizikai eljárások:  

- Hőkezelés vagy melegítés 

- Hőelvonás vagy hűtés-fagyasztás 

- Nedvességtartalom-csökkentés: szárítás, fagyasztva szárítás (liofilezés), bepárlás 

- Besugárzás: ionizálás, ultraibolya sugárzás, ultrahangos kezelés, röntgen sugárzás 

2. Kémiai eljárások: 

- Sózás, pácolás 

- Füstölés  

- Kémiai tartósító szerek hozzáadása 

3. Biokémiai eljárások: 

- Antibiotikumok alkalmazása 

 

A gyakorlatban a legtöbb esetben a különböző eljárásokat kombináltan alkalmazzák 

mivel egyik módszer a másikat hatékonyan kiegészítheti. 
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12. A sertéstenyésztés sajátosságai és biológiai alapjai  

(Bene Szabolcs) 
 

 

12.1. A sertéstenyésztés gazdasági jelentősége 
 

Az emberiség táplálék-ellátásában a vágott sertésből kitermelhető hús és zsír régóta 

különös fontosságú. A mindenevő sertés növekedéséhez szükséges takarmányigényét a 

természetben előforduló növényi és állati eredetű eleségek igen széles köréből képes fedezni. 

A világ legkülönbözőbb tájain a sertéstartás a helyi adottságoktól függően alapvetően 

eltérő formákban valósul meg, legfőképpen a takarmányozási lehetőségek következtében. Így 

Kínában, Vietnamban, Kambodzsában, Malajziában, Indonéziában a hagyományos 

sertéstenyésztés, részben még ma is, főleg a növények vegetatív részei, a kerti hulladékok 

feletetésére alapozódik. Ezekben az országokban sok esetben még a köztisztasági funkciót is a 

sertés hulladékhasznosításával oldják meg. A tengermelléki országokban az emberi 

fogyasztásra alkalmatlan, ún. szemét halat hasznosítják a sertés takarmányozásában. 

Magyarország adottságai ideálisak a vadon élő sertések számára, ezért nem véletlen, 

hogy a sertések szaporításának kedvező lehetőségeit az itt élő népek korán kihasználták. 

A sertéstenyésztés történelmünk során mindvégig fontos szerepet játszott a 

gazdaságban, ellátva a lakosságot alapvető fontosságú állati fehérjével és zsírral. Az export 

révén bekapcsolta az országot az európai kereskedelembe. Magyarország régóta 

gabonaorientált agrárstruktúrája a sertéstartáshoz kedvező feltételeket teremtett, emiatt 

döntően hazai takarmánybázisra alapozódott a sertéshizlalás, csupán kis volument képviselő 

állati és növényi (szója) fehérjeimport terhelte az ágazatot, amióta kifejezetten hússertés 

jellegű az állomány. 

A sertésállomány létszámának alakulását hazánkban 1935-2009. között az 26. ábra 

szemlélteti. Az 1980-as években érte el a sertéslétszám a történelmi csúcsot és az 

állattenyésztés legnagyobb termelési értéket előállító ágazatává vált. Az 1990-et követő 

időszakban az ismert hatásokra 1994-re oly mélypontot ért el, amely alatta marad még az 

1950-es, sőt az 1935-ös állománylétszámnak is. Az EU csatlakozást követően tovább 

csökkent az állomány, és történelmi mélyponton 3 millió körülire süllyedt. Sertéshúsból már 

importra szorulunk. A legdrámaibb visszaesés a kistermelői szektort jellemezte. 

A rendszerváltás után vágósertés termelésünk erősen visszaesett. A keleti piacok 

összeomlása, a hazai fizetőképes kereslet drámai csökkenése a hazai sertéshús-fogyasztás 

több mint 40 %-os visszaesését okozta. A termelés erősen dezintegrálódott, szétaprózottá és 

szervezetlenebbé vált. A gazdasági szabályozók állandó változásai kiszámíthatatlanná tették a 

termelés gazdaságossági feltételeit. 

Magyarországon a sertéshús-termelés fejlesztésének szükségessége aligha vitatható. 

Hazánkban a lakosság hagyományosan sertéshús-fogyasztó, az étkezési hagyományok a 

disznózsír és szalonna fogyasztását nem korlátozzák. (Újabb orvos-élettani kutatások 

megkérdőjelezik az állati zsírok és a húsok korábban gyakran hangoztatott jelentős 

egészségkárosító hatását). Az abraktakarmányok versenyképesen termelhetőek. Számottevően 

lenne növelhető az abrakhüvelyes fehérjetakarmányok termelésének mennyisége. 

Magyarországon az állattenyésztés környezetet terhelő hatása elenyésző számos nyugat-

európai nagy sertésexportőr országhoz képest (pl. Hollandiához viszonyítva alig 15 %-os). 

A sertéshús-fogyasztás hagyományosan magas volt hazánkban, hasonlóan sok más 

európai országhoz. Az egy főre eső sertéshúsfogyasztásunk 1990-től drasztikusan csökken. 

Ma hazánk Európán belül az alacsony sertéshúsfogyasztással jellemezhető országok közé 

tartozik. 
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16. ábra: A sertésállomány létszámának változása Magyarországon 1950-2009 között 
 

 
Forrás: Horn (2012) 

 

A sertéstenyésztés jelenlegi helyzetéből következő legnagyobb versenyhátrányaink a 

következők: túlságosan szétaprózott az üzemi háttér, az integrációk fejlettségi szintje 

alacsony; részben nagymértékben elhasználódott, és korszerűtlenné vált a sertéstartás 

műszaki-technikai háttere, krónikus a tőkehiány. Legjobb üzemeink azonban ma is 

versenyképesek a legfejlettebb sertéstenyésztő országok gazdaságaival. 

A hazai sertéstenyésztés távlati fejlődését és fejlesztését kizárólag a hatékonyság és a 

magas minőségi követelmények teljesítése mellett remélhetjük. Ha nem ebben az irányban 

teszünk meg minden erőfeszítést, mások fogják kiszorítani a magyar termékeket nemcsak a 

külföldi, de még a magyar piacról is. Magyarország adottságai 6 - 7 milliós sertésállomány 

tartós fenntartását indokolttá és szükségessé is tenné. 

Adottságaink potenciálisan jók a sertéstartás fejlesztésére. A minőségi 

sertéshústermelés növelésére elsősorban a belföldi, várhatóan újra növekvő fogyasztás 

kielégítése érdekében van szükség, de számottevő és növekvő szerepet kaphat újból az 

exportban is, továbbá az idegenforgalom fejlesztése révén keletkező többletigény 

kielégítésében (belső export). A hazai gabonafeleslegek értelmes és értéknövelő átalakítása 

állati termékekké amúgy is elkerülhetetlen nemzeti feladat lesz, amelyben a sertéstenyésztés 

mással aligha helyettesíthető ágazat. 

 

12.2. A sertéstenyésztés biológiai sajátosságai 
 

12.2.1. A sertés testfelépítése 

 

Mivel a különböző sertésfajták és típusok külleme eltérő képet mutathat, egységes 

küllemi minősítést csupán irányelvszerűen lehet rögzíteni, de a gyakorlati munkában mindig a 

fajtajellegnek és a típusnak megfelelően kell elvégezni a testalakulás megítélését, bírálatát. A 

sertés testtájait a 17. ábra mutatja. 

A küllem elbírálása során a legfőbb szempontok: a fajtajelleg, típus, a fejlettség, a 

szervezeti szilárdság (pl. kötéshibák, ízületi deformációk, a hátvonal feszessége, a lapockák 

illeszkedése). Ellenőrizendő az ivarszervek állapota, a csecsek száma és eloszlása, alakja, a 
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herék elhelyezkedése, fejlettsége. A küllemi bírálat során az ivarnak megfelelő vérmérséklet, 

valamint természetes testhelyzetben történő mozgás alapos minősítésére is sort kell keríteni. 

A küllemi hibákat a régebbi szakkönyvek alaposan és nagy részletességgel tárgyalták. 

Ez abból fakadt, hogy korábban az egyed küllemi bírálata volt az egyik legfontosabb támpont 

a várható termelőképesség becslésénél. Ma már komplex módon igyekezünk mind az egyed 

konstitúciójára, mind a várható tenyészértékére választ kapni, s emiatt a küllemi bírálat 

csupán egy - bár fontos - láncszeme e folyamatnak. Ebből fakadóan csak azokra a meg nem 

engedhető tulajdonságokra hívjuk fel a figyelmet, amelyeknek általánosságban, minden 

tenyészállat-jelöltre kiterjedően kizáró okként kell szerepelniük. Így súlyos küllemi hibának 

számít: 

 a fejletlen, „elfinomult”, gyenge szervezet, 

 a nagymértékű aránytalanság az egyes testtájak között, 

 a súlyos szerkezeti (csontfejlődési, ízületi) elváltozások, 

 a másodlagos nemi jelleg hiánya, 

 az egyik oldalon hatnál kevesebb csecsbimbó, illetve 

 kanok esetében a fejletlen herék vagy a rejtett heréjűség. 

 

17. ábra: A sertés testtájai 
 

 
Forrás: Horn (1995) 

 

12.2.2. A sertés növekedése, sertéstípusok 

 

A sertések fejlődési üteme különböző, ami a növekedés eltéréseiben is megnyilvánul. 

Megkülönböztetünk gyors növekedésű és lassú növekedésű sertéseket, ami tulajdonképpen a 

növekedési erélybeli alapvető biológiai különbségből adódik, természetesen a két szélsőség 

között számos átmenettel (30. táblázat). A gyors növekedés az intenzív húslerakás 

következménye, ezért az ilyen sertéseket hússertéseknek nevezzük. A testállomány 

izomrészeinek lassú gyarapodása ezzel szemben a zsír fokozott mérvű beépítésével párosul. 

Az ilyen sertések a zsírsertések csoportjába sorolhatók. Megjegyzendő, hogy a fejlődés 

ütemét, a növekedés intenzitását alapvetően örökletes tényezők határozzák meg, amelyek 

érvényesülésében nyilvánvalóan a környezeti feltételek is közrejátszanak. 
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Annak alapján, hogy a sertések milyen végtermék-előállításra a legalkalmasabbak, ún. 

hasznosítási típusba soroljuk őket. Azokat a sertések, amelyek a hústermelést előnyösen 

szolgálják, hússertéseknek, azokat, amelyek viszont a zsír előállításában hasznosíthatók 

előnyösebben, zsírsertéseknek nevezzük. A hasznosítási típusok szerint a hússertések körén 

belül megkülönböztetünk: 

 korán érő hússertéseket (melyeket 40 - 60 - 80 kg-os végsúlyban is érdemes vágni), 

ezek az ún. sonkasüldő előállításra alkalmas sertések, 

 későn érő (bacon) típusú hússertéseket (melyek 80 - 90 kg-os végsúlyban vágva kiváló 

bacon terméket szolgáltatnak), 

 közepesen későn érő (sonkasertés) típusba tartozó sertéseket, amelyek a konzervhúsok 

készítéséhez nyújtják a legmegfelelőbb nyersanyagot. 

 

30. táblázat: A sertések típusai 

 
Forrás: Horn (2012) 

 

12.2.3. A sertések szaporodásbiológiájának alapjai 

 

Az ivarérettség elérését követően a domesztikált sertés poliösztruszos állat, azaz az 

ivari ciklusok egész évben megszakítás nélkül követik egymást. Ivari aktivitás 5 - 8 hónapos 

kortól figyelhető meg, kezdetét a genetikai tényezőkön kívül számos más (tartási, 

takarmányozási) körülmény befolyásolja. Az ivarérettség elérését az ovulációval együtt járó 

(valódi) ivarzás, a párzási vágy (libidó), a tűrési reflex megjelenése jelzi. 

A kocák ivari ciklusa átlagosan 21 napos (18 - 24 nap). Az ivarzás átlagosan 2 - 3 

napig tart, az ovuláció az ivarzás kezdete utáni 24 - 42. órában következik be, ideje általában 

egybeesik a kifejezett ivarzási tünetek csökkenésének kezdetével. A petesejtek 6 - 12 (max. 

24) óráig maradnak termékenyülő-képesek, ugyanakkor az ondósejtek kb. 20 - 24 óráig őrzik 

meg termékenyítőképességüket. A sertés vemhességi ideje átlagosan 115 (112 - 119) nap. 

A hím nemi működés az ivarérettség elérését követően folyamatos, egészséges 

állatokban az élet végéig tart. A kanok általában 5-8 hónapos korban válnak ivaréretté. Az 
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ivarérés bekövetkeztét az érett spermiumok kialakulása, a párzási vágy (libido) és a nemi 

reflexek (erekció, ejakuláció) megjelenése jelzi. A herék méretének, súlyának növekedése, a 

járulékos nemi mirigyek váladéktermelésének megindulása jelzi az ivarérés közeledtét. 

A vemhesség megállapítása. A jövedelmezőség érdekében sok esetben szükség van a 

korai vemhesség megállapítására, a nem vemhesült egyedek kiválogatására. Ennek a 

módszerei a következők lehetnek: 

 A visszaivarzó egyedek kiválogatása próba kannal. Hagyományos, gyakran 

alkalmazott, bár rendkívül munkaigényes, kb. 80-90 %-os biztonsággal működő 

módszer. 

 Ultrahangos vizsgálat. A gyakorlatban világszerte leginkább elterjedt módszer. A 

vemhesség a 30 - 80. nap között mutatható ki, biztonsága az alkalmazott képeljárási 

technikától függően 85 - 95 %. 

 Endokrinológiai vizsgálatok. A laboratóriumi vizsgálatok közül a vérplazma 

progeszteron-koncentrációjának mérését RIA- vagy ELISA- módszerrel végzik. A 

vemhesség már a 17 - 20. nap között diagnosztizálható. 

 Egyéb laboratóriumi lehetőségek: ösztronszulfát- és összesösztrogén-koncentráció 

kimutatása vérplazmából, tejből, vizeletből és bélsárból; vemhesség-specifikus 

fehérjék (early pregnancy factor, EPF), PGF metabolit kimutatása vérplazmából. 

 

Pároztatási módszerek 

 

Vadpároztatás. Napjaink gyakorlatában kivételes esetben fordul elő, ugyanis a 

sertések kondában tartása igen szűk körre szorult vissza a fejlett sertéstenyésztéssel 

jellemezhető országokban. 

Csoportos pároztatás esetén a kocák közé kanokat engednek, amikor is bizonytalan a 

párzás ideje, és csak az ivadékok vizsgálatával (vércsoport, DNS) lehetséges a fedező kan 

azonosítása. A gyakorlatban ma már elvétve alkalmazzák. 

Hárembeli pároztatás alkalmazásával elérhető, hogy a malacok apai származása 

ismertté váljék, bár a várható fialás ideje ez esetben sem pontosítható. Természetesen a 

tenyésztési program szerinti pároztatás így is teljesíthető. Előfordul, hogy egy-egy koca 

üresen marad, ha az ivarzás tömeges jelentkezése egy-egy napra összpontosul. A módszert ma 

már ritkán alkalmazzák. 

Kézből való fedeztetés során párosítási terv szerint engedik össze a kocát a kannal, 

illetve a kijelölt kan spermájával végzik el az ivarzó koca mesterséges termékenyítését. 

Előnye, hogy ismert a termékenyítés ideje, ezáltal tervezhető a várható fialás ideje, továbbá 

ismert az újszülött malac anyai és apai származása. Igaz, a fogamzási arány kedvezőtlenebb, 

mint az előzőekben említett pároztatási módszerek esetében, de a tenyésztési előnyök ezt 

kompenzálják. Elégedett lehet a tenyésztő, ha a vemhesülési arány meghaladja a 85%-ot. Az 

általános üzemi gyakorlatban a kézből való fedeztetést alkalmazzák. 

 

A szaporítás-szervezés irányelvei 

 

Az ivarzási ciklus és a vemhességi idő biológiailag meghatározott tartama, 

szakaszossága alapján szervezhető a szaporítás. Természetesen tekintettel kell lenni a 

szoptatási idő hosszára is, továbbá a malacok elválasztását követő ivarzás jelentkezésének 

idejére, a vemhesülési arány várható alakulására, a kocák szaporaságára, a felnevelési 

veszteségek nagyságára. Továbbá számításba kell venni a kocák fialását követő 

újravemhesítés idejét és a kocaselejtezés, valamint az előhasi kocák utánpótláskénti 

beállításának mértékét is. 
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12.2.4. A sertés alapvető viselkedési módjai 

 

Az állatok, illetve a sertés külső vagy belső ingerekre adott reakcióinak összessége a 

viselkedés. A különböző viselkedési formák rendkívüli sokrétűek, így csak a sertés 

legalapvetőbb viselkedési módjait tárgyaljuk. 

Az agresszív viselkedés. Az állatvilágban általánosan elterjedt fenyegető, támadó 

viselkedés, amely arra irányul, hogy az egyed saját maga számára kívánatos helyzetet hozzon 

létre, egyúttal általában korlátozza ezzel más egyed lehetőségeit. Megkülönböztetünk fajok 

közötti és fajon belüli agresszivitást. Az agresszív viselkedésben külső ingerek szerepe fontos, 

így pl. a fajtárs színe, szaga, mérete, formája. A belső tényezők közül a hormonok szerepe 

sokszor döntő fontosságú. Az erős agresszivitás az állattenyésztés szinte minden ágában 

rontja a csoport és a csoporton belüli egyedek döntő részének teljesítményét. A 

sertéstenyésztésben az agresszió gyakori, és elkerülhetetlen, ha egymás számára idegen 

sertések kerülnek egy falkába. Ilyenkor általában két nap alatt alakul ki az egyedek közötti 

alá- és fölérendeltségi viszony. 

Rangsorrend. A csoportban élő állatok, illetve sertések társas viselkedésének az a 

formája, ahol a csoporton belül a rangsorrenden keresztül történik a különböző javak 

elosztása, amelyek lehetnek ökológiai és biológiai természetűek, pl. takarmány, ivóvíz, 

szexuális partner, terület stb., a stabil rangsorrend kialakulása gátolja a felesleges 

összecsapásokat, küzdelmeket csoporton belül. Minden tényezőt követően, ami a 

rangsorrendet felborítja, újra kezdődik a rangsorharc. 

Kommunikáció. A sertés érzékszervein keresztül, mint a látással, hallással, szaglással, 

hangadással, az érintkezéssel és a tapintással, tart kapcsolatot társaival. A sertés 30-nál több 

hangot használ információk közvetítésére. Igen jellegzetes és jól elkülöníthető az anya és 

malac kapcsolatát meghatározó hangadása.  A sertés által kibocsájtott hangok jelentős részben 

az emberi fül számára nem hallhatók. 

Szaglás. A sertés szaglása közismerten kiváló. A szimatolás és a szaglás így a 

sertésnél koncentrált információgyűjtő rendszernek tekinthető, döntő fontosságú nemcsak a 

társas kapcsolatokban, de még megelőzi az ízérzékelést is, mert a táplálék kiválasztása, illetve 

elfogyasztása előtt gyakorlatilag a szaglásával dönt. 

Komfortviselkedés. Mozgásminták, amelyek az állatok jól közérzetének fenntartásához 

szükségesek, és a jó közérzet megnyilvánulásaként jelentkeznek (pl. testápolás, 

komfortkeresés: kényelmes fekvési helyzet, tiszta fekvőtér kiválasztása, hideg elleni 

védekezés). Csoportos elhelyezésben a sertések képesek egymást is tisztogatni azokon a 

helyeken, amelyeket saját maguk nem érnek el. Egyedi elhelyezésben ez nem lehetséges. 

Szexuális viselkedés. A fajfenntartást szolgáló viselkedési formák tartoznak ide. 

Ilyenek az ivarzási viselkedés, az udvarlás, a párzás, a libidó, a szoptatási viselkedés. Ezek 

komplex cselekvéssorok és döntően ösztönösek. 

Táplálkozási viselkedés. A sertés mindenevő faj, ezért tudott oly sok külterjes tartási 

rendszerben évszázadokig fennmaradni és szinte félig háziasított formában az embert értékes 

táplálékkal ellátni. A modern intenzív sertéstartásban a természetes környezettől elzárva 

általában kész tápokkal takarmányozzák a sertést. A gyári keveréktakarmányok a sertés 

válogató-képességének kibontakozásához nem adnak lehetőséget. A sertések takarmányozása 

általában száraz, vagy különböző mértékben nedvesített takarmánykeverékkel történik. 

Ürítési viselkedés. Ez olyan döntően ösztönös viselkedéssor, mely alapvetően az állat 

tisztaságának megőrzését szolgálja. Tanulási folyamat az, hogy melyik az a terület, amely az 

ürítés helyéül szolgálhat. Csoportos tartásban ezt egymástól tanulják el. Csoportos 

elhelyezéskor társas kölcsönhatások folyamán osztják fel életterüket funkciók szerint, ez 

azonban sokszor nem esik egybe az ember által elgondolt ideálisnak vélt elvekkel. 
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12.3. A sertések értékmérő tulajdonságai 
 

12.3.1. Szaporaság 

 

A szaporaság a nőivarhoz kötődő legfontosabb tulajdonság, azt fejezi ki, hogy a kocák 

fialásonként hány malacot hoznak a világra. A fialásonkénti összes malacszámon az élő és 

holt malacok együttes számát értjük. A tartós adatgyűjtések alapján végzett elemzések szerint 

a holtan született és az életképtelen malacok aránya általában 8 - 10%-os. 

A szapora kínai fajták 14 - 15 malacot is fialnak átlagosan, az európai kultúrfajták 

közül a lapály és a nagy fehér típusok szaporasága is meghaladja átlagosan a 10 - 11-et, míg a 

pietrain, a duroc és a hampshire fajták ennél alacsonyabb szaporaságúak, a mangalicasertés 

jóval kisebb szaporaságú, 6,5 - 6,7 malacot fial átlagosan. 

A szaporaság tágabb értelmezését az anyakocák adott időegység alatti pl. egy év alatt 

született összes ivadékainak számával jellemzik. 

A kocák szaporaságának megítélése szempontjából lényeges tényező a kocáknak azon 

képessége, hogy milyen sűrű időközönként lehet őket fiaztatni. A szoptatási időszak 

lerövidítése lehetővé tette, hogy évenként kétszer, sőt kétévenként ötször is fialjon egy koca. 

Azt, hogy egy kocapopuláció átlagos egyede egy év alatt hányszor fial, nevezzük fialási 

gyakoriságnak. Az évenkénti 2,1 - 2,2szeres fialás a leggyakrabban előforduló mutatószám. 

Ebben az esetben a két fialás közötti idő 165 - 180 nap között ingadozik. A szaporaság jónak 

mondható, ha állományszinten egy kocára átlagosan évente 22 - 25 élve született malac jut. 

 

12.3.2. Malacnevelő-képesség 

 

A kocák reprodukciós teljesítménye összegződik a malacnevelő képességben. A 

választásig felnevelt malacok száma és testsúlya mellett fontos az alom kiegyenlítettsége. 

Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a 9 - 12 malaclétszámú almokon belül nagy 

egyedi különbségek nem szoktak előfordulni, ha a takarmányozási és tartási környezeti 

feltételek megfelelőek. A nyugodt vérmérsékletű malacait gyakran szoptató, figyelmesen 

viselkedő koca alatt a malacok zavartalanul növekedhetnek, az ilyen kocáknak jók az anyai 

tulajdonságai. 

A malacok legtermészetesebb tápláléka a kocatej (28. ábra). A felnevelt malacok 

számát és fejlettségét a koca tejtermelő-képessége döntően befolyásolja. A koca tejtermelő 

képessége is örökletes tulajdonság (h
2
 = 0,20), de mértékét jelentősen befolyásolják tartási, 

takarmányozási és egyéb környezeti tényezők is. A nagy növekedési erélyű fajták kocái 

általában jobb tejtermelők, mint a kisebb növekedési képességű típusoké. 

 

18. ábra: A kocák átlagos tejhozama a laktáció alatt 

 
Forrás: Horn (2012) 
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12.3.3. Növekedési erély 

 

Növekedésen a test súlyában és a testméretekben bekövetkező gyarapodást értjük. A 

hím nemi hormonok fokozzák a növekedést, így a kanok növekedési erélye, átlagosan 7 - 8%-

kal nagyobb a kocákénál. A növekedési erélybeli fölényüket - ha kisebb mértékben is - az 

ártányok is megtartják a kocákkal szemben. 

A növekedési erélyt az időegységre jutó súlygyarapodással fejezzük ki a 

leggyakrabban. A napi súlygyarapodás értékét vonatkoztathatjuk az egész élettartamra, ekkor 

életnapi súlygyarapodásról beszélünk. Ha csupán a hizlalás időszakára vonatkoztatjuk, akkor 

a hizlalás alatti súlygyarapodásról van szó. A növekedési erély jellemzésére használhatunk 

időszakot, időintervallumot is, így pl. az adott hizlalási végsúly eléréséhez szükséges napok 

számát. 

A tenyésztő, nemesítő munkában inkább az ún. nettó súlygyarapodás használatos, 

amely a vágás utáni meleg hasított testsúly és az életkor hányadosa. Ez a mutatószám 

pontosabban fejezi ki a növekedési erélyben meglévő különbségeket, mert kiküszöbölhető a 

vágási veszteség esetleges torzító hatása. 

A hazai üzemek legjobbjaiban a napi átlagos súlygyarapodás eléri a 800 - 900 

grammot, a gazdaságok többségében ez az érték azonban csupán 600 - 650 g. 

 

12.3.4. Takarmányértékesítő-képesség 

 

A takarmányértékesítő-képesség az az értékmérő, amely meghatározza, hogy adott 

sertés vagy sertésállomány egységnyi élősúly felépítéséhez mennyi takarmányt igényel, 

illetve fogyaszt el. A takarmányértékesítés kifejezésére legáltalánosabban az 1 kg 

súlygyarapodáshoz felhasznált takarmány mennyiségét használjuk. 

A sertés növekedése során fiatal korban nagyon jelentős izomállomány gyarapodásra 

képes, ezért a fiatal sertések élettani igényeinek megfelelő optimális fehérjeellátása alapvető 

érdek. A kor előrehaladtával mérséklődik az izomépítés intenzitása, a fehérjebeépítés, a 

tartalék tápanyagként termelődő zsír pedig arányaiban növekszik. A nagy hústermelő 

képességű és kevéssé zsírosodó sertések takarmányértékesítő képessége törvényszerűen 

kedvező. 

Magyar nagy fehér hússertések takarmányértékesítése 30 és 105 kg közötti testsúlyban 

hizlalva az elmúlt 20 - 25 évben 2,90 kg-ról 2,59 kg-ra, a magyar lapálysertéseké 3,00 kg-ról 

2,47 kg-ra javult. Természetesen üzemi körülmények között az eredmények gyengébbek az 

előbbieknél. A legjobb üzemi eredmények 3 kg körüliek, hazánkban az átlag azonban 

meghaladja a 3 kg-ot. 

 

12.3.5. Hústermelő-képesség 

 

A hústermelés biológiai szempontból nem más, mint a vázizom-sejtek 

megnagyobbodása az egyedfejlődés folyamán. Annak alapján, hogy a növekedés milyen 

ütemű, és az egyedfejlődés során meddig tart, a hústermelés intenzitásáról és tartamáról és 

ezek eredőjeként a hústermelés kapacitásáról beszélünk. 

A sertés hústermelő képességét általában a vágás után lehet számokkal is pontosan 

kifejezni. Újabban kifejlesztett modern technikai eszközök, mint a fejlett ultrahangos 

készülékek, röntgen komputer tomográfok és MRI készülékek azonban ma már lehetővé 

teszik, hogy az élő egyeden is nagy pontossággal nyomon követhessük a hústermelés (és 

zsírtermelés) ütemét, az izomszövet mennyiségi gyarapodását is számszerűen megállapítva. 
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12.3.6. Színhús arány 

 

A színhús fogalma alatt a sertésben lévő vázizomzat súlyát értjük. E paraméter mérése 

meglehetősen körülményes, hiszen megköveteli a féltestek feldarabolását és szöveti 

szétválasztását (kicsontozását is). A szín-hús arány, mint értékmérő, fontosságának és 

súlyának a megnövekedése együtt járt azzal, hogy Európában, így Magyarországon is, 

bevezették az ún. (S)EUROP vágottsertés osztályozási rendszert, ami a színhús arány 

megállapítására illetve becslésére épül. A vágóhídi osztályba sorolásban betöltött 

kulcsszerepe miatt a szelekcióban is fontos szerepet kap. 

A levágott sertések minősítése a vágószalagon történik. A színhústartalom becslésére 

számos módszert dolgoztak ki, amelyek közül a legáltalánosabban az ún. szúrószondás 

módszereket alkalmazzák (FOM). A szúrószondás eszköz segítségével határozzák meg a 

bőrös, hasított sertésfelek szalonna- és izommérete alapján mért húsarányt. Az adatokat a 

hasított súllyal együtt regressziós egyenlet segítségével értékelik. A színhúsarány-mutató az 

átvételi ár kiszámításához is támpontot ad, ugyanis a nagyobb színhúsarány-tartalmú hasított 

sertésekért magasabb árat számolnak el. 

A színhús tartalom alapján a besorolás az egyes osztályokba az alábbi:  

 

 

12.3.7. Értékes húsrészek aránya 

 

A sertéstenyésztésben általánosan elfogadott értékmérő, amellyel a fogyasztók által 

legtöbbre becsült húsrészek arányát fejezzük ki. Ezek sorrendben: a comb, a lapocka, a karaj 

és a tarja. Az értékes húsrészek arányát az értékes húsrészek együttes súlyát a hasított testhez 

viszonyítva annak %-ában fejezzük ki. A hazai sertésfajtákban az értékes húsrészek aránya 

átlagosan 50% körüli (magyar nagy fehér, magyar lapály, duroc), a pietrain fajtáé 55 %-nál 

általában magasabb. Általában az értékes húsrészek aránya viszonylag jól öröklődik, a 
 
h

2
 

érték különböző állományokban viszonylag magas, 0,5 - 0,7 közötti. A viszonylag jó 

öröklődésnek tulajdonítható, hogy az elmúlt negyedszázadban az értékes húsrészek aránya 

emelkedett, az értékes húsrészek súlya nőtt. 

 

12.3.8. Fehéráru arány 

 

A sertéstest zsírosságának jellemzésére szolgál a fehéráru aránya. Fehéráru alatt a 

szalonna és a háj együttes súlyát értjük. Ha a fehéráru mennyiségét a hasított test 

százalékában fejezzük ki, megkapjuk a fehéráru arányt. A fogalom közismertségét az alapozta 

meg, hogy a SEUROP minősítés bevezetése előtt a hízósertések vágás utáni kereskedelmi 

osztályozásának alapja a fehéráru arány volt. 105 kg-os vágósúlyú sertéseknél I. osztályba 

kerültek azok, ahol a fehéráru arány 31% alatt volt. Az e feletti tartományban még 3 minőségi 

osztályt különböztettek meg: 5 - 5%-os fehéráru-arány növekedési lépcsőkkel. 
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12.3.9. A sertéshús minőségét meghatározó tulajdonságok 

 

A sertés vágóértékét jellemző mennyiségi kritériumok mellett a hús használati értékét 

jelentős mértékben befolyásoló minőségi kívánalmakra is tekintettel kell lenni. A fogyasztó a 

húsminőség megítélésekor elsősorban a hús zsírosságát és színét értékeli. Előnyben részesítik 

a világos rózsaszínű, nem zsíros, finom rostú, puha, fiatal sertésekből kitermelt húst. A 

fogyasztók a hús színe mellett kritikusan értékelik annak konzisztenciáját, ízét, létartó 

képességét s egyéb fizikai tulajdonságait. 

A normál, azaz a minőségi hibáktól mentes hús színe rózsaszín, kellően tömör 

konzisztenciájú. Abban az esetben, ha az örökletes adottságok és a környezeti stresszorok 

együttes hatásaként vágáskor a vázizomszövetben rendellenes biokémiai reakciók játszódnak 

le, a hús színe is megváltozik. Leggyakrabban sápadt, világos színűvé válik, ami az ún. PSE-

szindróma egyik legfontosabb megnyilvánulása. A PSE (pale, soft, exudative) állapotú hús 

sápadt színe többek között az izomfehérjék denaturálódásának a következménye. A glikogén 

gyors lebomlása következtében ugyanis az aktin és a miozin között a normálisnál sokkal 

korábban bekövetkezik az összekapcsolódás, az ún. aktomiozin létrejötte. Ezáltal megváltozik 

e fehérjék fénytörési értéke, így a hús a ráeső fényt szórtan veri vissza. A normálistól eltérő 

színű húst eredményez az ún. DFD- (dark, firm, dry) kötött, kemény, szárazszindróma 

kialakulása. A DFD jelleg létrejöttében is az izomsejten belüli glikolitikus folyamatok 

rendellenes lezajlása játssza a fő szerepet. Ez esetben a hús színe sötétté, vörössé, szerkezete 

pedig tömötté, feszessé válik. 

A sertéshús pH-értékét általában két alkalommal, éspedig a vágást követően 45 perc 

múlva, majd 24 óra elteltével mérik. Az első mérési adatot pH1-gyel, a másodikat pH2-vel 

jelölik. A sertéshús szokványos pH1-értéke, azaz a normál minőségű hús kémhatása 5,8 - 6,2 

között változik. Ha a glikolízis lefolyása az izomsejtekben egyenletesen lassú ütemű, akkor a 

pH2-értéke 5,7 - 5,8 lesz. Ez az érték a normál húsminőség jellemzője. A PSE állapotú húsra 

a pH-érték gyors csökkenése jellemző. A DFD típusú húsból hiányoznak a glikolitikus 

bomlástermékek, ezért pH-értéket a normál húsra jellemzőknél magasabbak. 

A sertés izomszövete átlagosan 75% vizet, 21% fehérjét, 3% zsírt és 1% ásványi 

anyagot tartalmaz. Természetesen ez az összetétel izmonként valamelyest módosul, amit az 

állat kora, testsúlya, a zsírosodás mértéke is befolyásol. Az izomzat ilyen összetételéből 

adódóan a víztartalomnak meghatározó szerepe van a hús minőségében. 

 

12.3.9. Ivarjelleg 

 

A különböző nemi hormonok hatása szemmel láthatóan is megnyilvánul a másodlagos 

nemi jelleg kialakulásában. 

A kanok tömegesebb testűek, erőteljesebb csontalappal rendelkeznek, mint a kocák, s 

izomzatuk is fejlettebb. Durvább bőrük vállukon megvastagodva ún. pajzsot alkot. A kanok 

feje nagyobb, burkoltabb, mint az azonos korú kocáké. Testarányaik tekintetében is 

szembetűnő a különbség: a kanoknál a test mellső, a kocáknál pedig a hátsó része a fejlettebb. 

A kanok élénkebb vérmérsékletűek, mint a kocák, ami viselkedésükben is határozottan 

kifejezésre jut. Erre tartásuk során tekintettel kell lenni. 

A sertések ivarjellegéhez tartozó jelenség az ivarérett kanok húsának jellegzetes 

kanszaga, amelyet - kialakulását követően - csak az egyed ivartalanításával lehet 

megszüntetni. Ma már folynak vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy a kanszag kialakulása 

mennyiben örökletes; az egyes fajták között mutatkozó különbségek által lehetővé válhat 

olyan típusok létrehozása, amelyek hím egyedeinél nem kell tartani a kanszag megjelenésétől. 

Legújabban a kanszag kialakulásának megelőzésére ún. aktív immunizálást is alkalmaznak. 
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A jelenlegi előírások szerint azonban a hizlalásra szánt kanokat ivartalanítani kell. Az 

általános gyakorlat az, hogy malackorban végzik el a kanok herélését. Ennek következtében 

azok nyugodtabb vérmérsékletűvé válnak, s testösszetételükben, a kanokhoz képest 

növekedésük kissé csökken, zsírosodási hajlamuk fokozódik. 

 

12.3.11. Konstitúció 

 

A konstitúció olyan fogalom, amelyet az állattenyésztők naponta használnak, de 

pontos értelmezésében mindmáig nincs teljes egyetértés. Ez magyarázza, hogy szinte minden 

szakíró más-más definíciót használ. Ezek a meghatározások azonban ma már sok közös, 

lényeges elemet tartalmaznak, s inkább csak a hangsúlyokban térnek el egymástól. Mindezek 

alapján megfogalmazható, hogy a konstitúció olyan összetett tulajdonság, amely részben a 

külső testalkatot, részben a belső élettani tulajdonságokat foglalja magában. A konstitúció 

tehát az állatnak olyan alapvető biológiai adottsága, amely az optimálistól eltérő hatásokkal 

szembeni ellenálló képességben, jó reakciókészségben és alkalmazkodóképességben fejeződik 

ki. 

 

12.3.12. Vérmérséklet 

 

A vérmérséklet az állat reagálásának módja a külső környezeti hatásokra, ezért az az 

egyed viselkedése alapján értékelhető. A környezet változásaira élénken, súlyosabb esetekben 

idegesen, nagyfokú nyugtalansággal reagáló állatot kedvezőtlen adottságúnak kell tekinteni. 

Az ilyen egyedek, különösen falkás tartásban, hátrányosan hatnak a termelésre. 

Nyugodt anyakocák alatt kisebb az agyonnyomásból eredő veszteség, s az ilyen 

tenyészkanoknál is ritkábban alakul ki agresszivitás. Ezért fontos követelmény, hogy a 

tenyészállatok nyugodt vérmérsékletűek legyenek. 

A rossz szokások általában szerzett tulajdonságok, s ezért nem öröklődnek. Leginkább 

a helytelen tartási, takarmányozási módok következtében alakulnak ki. 

 

 

12.4. Sertésfajták és hibridek 
 

12.4.1. Sertésfajták 

 

A sertéshús fogyasztás rohamos növekedése a tenyésztőket kiemelkedő hústermelő 

képességű fajták kialakítására serkentette, amelyek széles körben elterjedtek világszerte. 

Természetesen egy-egy régióban az országban a nemesítési munka révén a fajtákon belül 

helyi, nemzeti változatok jöttek létre. A nemzetközi kapcsolatok a sertéstenyésztésben is 

széleskörűvé tették a nemzetközi együttműködést, tenyészállat, illetve spermaimport révén 

valójában világfajtákról beszélhetünk, és a magyar fajtaösszetételt is gyakorlatilag a 

mangalica kivételével világfajták határozzák meg. 

Az előbbiek alapján fajtacsoportokba történik a besorolásuk. Az egyes 

fajtacsoportokon belül a szelekció elvei, irányai gyakorlatilag azonosak 

(teljesítményvizsgálatok, tenyészérték becslések). 

Az árutermelésben jelentős szerepet játszó fajtákat hazánkban négy fajtacsoportba 

sorolják.  

I. fajtacsoport: a magyar nagy fehér hússertés és keresztezett kocák 

II. fajtacsoport: a magyar lapálysertés 

III. fajtacsoport: a duroc és a hampshire sertés 

IV. fajtacsoport: a pietrain sertés és keresztezett kanok 
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31. táblázat: A sertésfajták fontosabb termelési paraméterei 
 

 
 

I. fajtacsoport 

 

Nagy reprodukciós teljesítményre, jó hízékonyságra és szervezeti szilárdságra 

nemesített fajták tartoznak ide, amelyek a keresztezésben anyai partnerként nyújtanak igen jó 

teljesítményt. A vágóérték növelése nem elsődleges szempont. Fajtatiszta vagy keresztezett 

állományaik az árutermelő telepek ideális koca alapanyagát biztosítják a fejlett 

sertéstenyésztéssel rendelkező országokban. A fajták nem stresszérzékenyek. A keresztezett 

kocák előállítása során a magyar lapály a leggyakoribb keresztezési partnere a magyar nagy 

fehér fajtának. A reciprok keresztezési kombinációk azonosan jó teljesítményűek. Elfogadott 

a magyar nagy fehér x lapály váltogató keresztezés is. 

A magyar nagy fehér hússertés (9. kép) nemesítése során célkitűzés a szaporaság, a 

növekedési erély és a takarmányértékesítés megtartása illetve javítása, megőrizve a szilárd 

szervezetet, a jó alkalmazkodó képességet, fokozva a stressztűrő-képességet, és a jó 

húsminőséget. Jellemzője a hosszú rámás törzs, a közepes farszélesség, a terjedelmes comb, a 

feszes hát és jó lábszerkezet és konstitúció. Általános kívánalom, hogy 7 - 7 egészséges 

csecsbimbóval rendelkezzenek. 

 

9. kép: Magyar nagy fehér hússertés 
 

  
Fotó: Hajba N. 

 

II. fajtacsoport 

 

Szaporaság és vágóérték tekintetében egy fajta tartozik ide, amely az árutermelő koca-

előállító programokban anyai, illetve apai keresztezési partner lehet. A vágóérték 

szempontjából különösen fontos a vékony hátszalonna, illetve értékes húsrész arány. 
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A magyar lapálysertés (10. kép) fajtában a nemesítés célja a szaporaság és a 

felnevelési teljesítmény párhuzamos javítása a vágóértékkel. A fajta viszonylag későn érő, 

későn zsírosodó, nagy növekedési erélyű. Fontos követelmény a jó húsminőség és a stressz-

rezisztencia. 

 

10. kép: Magyar lapálysertés 
 

  
Fotó: Hajba N. 

 

A magyar lapály fajta nemesítése, fenntartása során is időről időre szükség van a 

vérfrissítésre, de csak olyan importok jöhetnek szóba, amelyekkel javíthatók az anyai 

tulajdonságok, a szervezeti szilárdság, harmonikusan a vágóértékkel. Fajtajavításra kizárólag 

stressz-rezisztens kanoktól származó sperma indokolt a legkiválóbb finn, svéd, norvég vagy 

dán lapály állományokból. 

 

III. fajtacsoport 

 

Hízékonyságra, a vágóértékre és stressztűrő képességre kitenyésztett, ún. robusztus 

fajták tartoznak ide, amelyek az árutermelésben döntően apai keresztezési partnerek. Az 

említett kedvező tulajdonságok megőrzése érdekében a vágóérték növelése egy bizonyos 

határon túl nem célszerű. 

A duroc sertésfajtát (11. kép) Amerikában tenyésztették ki az 1800-as évek közepén, 

rendkívüli népszerűsége az USA-ban a XX. század folyamán elsősorban rendkívül nagy 

növekedési erélyének, erős szervezetének és csontozatának tulajdonítható. Korszerű és a mai 

sertéstenyésztésben betöltött fontos szerepét elsősorban az európai tenyésztők nemesítő 

munkájának köszönhetjük.  

 

11. kép: Duroc sertés 
 

  
Fotó: Hajba N. 
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A Magyarországon tenyésztett duroc fajta a nyugat-európai típust testesíti meg. A 

duroc sertés nagy növekedési erélyű, rámás, jó húsformákkal rendelkező erős csontozatú, 

szilárd szervezetű sertésfajta. Magas értékes húsrész-arány jellemző rá, ami kiváló 

húsminőséggel párosul. A fajta szelekciója során a növekedési erély, a takarmányértékesítés 

és az értékes hús arány javítása a cél. 

A hampshire sertés (12. kép) nagy rámájú, tömeges testű, nagy növekedési erélyű 

sertésfajta. Csontozata szilárd, robusztus típus, a bőr alatti zsírréteg a szalonnaköpeny vékony, 

mind a karaj, mind pedig a comb terjedelmes. Jó vágóértéke mellett általában a húsminőség is 

jó, pietrain fajtával keresztezve közkedvelt apai keresztezési partner. 

 

12. kép: Hampshire sertés 
 

  
Fotó: Hajba N. 

 

IV. fajtacsoport 

 

Különlegesen nagy soványhús-termelésre nemesített, úgynevezett szuperizmolt fajta 

tartozik ebbe a fajtacsoportba, ez a pietrain. Gyakran stresszérzékenyek, amelynek 

mérséklésére folyamatosan törekednek a nemesítők. 

A pietrain sertés (13. kép) kiemelkedően jó vágóértékű, ún. szuperizmolt fajta, a 

végtermék-előállító keresztezésekben mindig apai partner, ún. befejező kan. 

 

13. kép: Pietrain sertés 
 

  
Fotó: Hajba N. 

 

A pietrain szabálytalan tarka sertés, szürke vagy fehér testfelületén pigmentált 

foltokkal. A szőr színe a fehértől a feketéig foltosan változó, finom, sima lefutású. A fej 

könnyű, általában rövid, a profilvonal enyhén tört, a homlok széles, a fülek rövidek, általában 

felállóak, de előrehajlók is lehetnek. A karaj, a combok és a lapocka izmoltsága különösen 

feltűnő. A hát és a far erősen „barázdált”. A fajta csontozata finom, a hátvonal feszes, 
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egyenes. A bőr alatti zsírszövet a szalonnaköpeny, nagyon vékony, az izmok jól láthatóak, 

feltűnő, hogy az erek gyakran határozottan kidudorodnak. 

A pietrain közepesen rámás sertés, hosszú törzzsel, hengeres mellkassal, felhúzott 

hassal, a toka száraz. Viszonylag gyakran előfordulnak rövid törzsű, nagyon széles hátú, de 

alacsony egyedek, amelyek kivételesen jó húsformákat mutatnak, ez a típus mégsem 

kívánatos, mert növekedési erélye és kapacitása jelentősen elmarad a kívánatostól. Súlyos 

hiba a fajtában az izomszegénység és a szemmel láthatóan vastagabb bőr alatti zsírréteg. 

 

12.4.2. Hazai tenyésztésű sertéshibridek 

 

A modern sertéstenyésztés kialakulásának időszakában Magyarország az első 

országok között volt a világon, ahol a sertéshibridek céltudatos tenyésztése elkezdődött és 

ahol az 1960-as évek közepén már a nagyüzemi sertéshús termelési és fejlesztési 

programokban meghatározó szerephez jutottak, mint a nagyüzem az árutermelés alapjai. 

A KA-HYB hibridsertés nemesítése már 1962-ben kezdődött Anker Alfonz 

irányításával a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán. A KA-HYB 32-es elnevezésű hibrid 

1972-ben állami elismerést kapott. Négyvonalas hibrid volt, amelyben az anyai F1 kocákat 

svéd nagy fehér, valamint angol lapály mérsékelten rokontenyésztett vonalainak 

keresztezésével állították elő. Az apai keresztezési partnert rokontenyésztett holland lapály és 

angol nagy fehér vonalak keresztezésével alakították ki. 

Az ISV Pannonhibrid keresztezési programban az I. fajtacsoportból a magyar nagy 

fehér hússertés, a II. fajtacsoportból a magyar lapálysertés, a III. fajtacsoportból a duroc 

sertés, a IV. fajtacsoportból a pietrain sertésfajták és keresztezéseik azon egyedei vesznek 

részt, amelyek az ISV Pannon hibrid tenyésztési programjában leírt speciális és magas 

követelménynek megfelelnek. 

A Hungahyb hibrid programban az I-es fajtacsoportból a magyar nagy fehér hússertés, 

a II-es fajtacsoportból a magyar lapálysertés, a III-as fajtacsoportból a hampshire, míg a IV-es 

fajtacsoportból a pietrain fajták és keresztezések azon egyedei vesznek részt, amelyek 

megfelelnek a hungahyb hibrid tenyésztési programban leírt speciális követelményeknek. A 

programban résztvevő fajták és keresztezéseik után született és felnevelt állatok hungahyb 

hibrid márkanévvel ellátott végtermék-előállító fajtakeresztezésnek minősülnek. A hungahyb 

hibridprogramban a fajtakeresztezésben résztvevő fajták egymással jól kombinálódnak, így az 

anyai oldalon a magyar nagy fehér x magyar lapály F1 hibridkocák, illetve reciprok 

keresztezéseik, míg az apai oldalon a hampshire, a pietrain fajták fajtatisztán is jó befejező 

apai partnerek, de apai befejezési partnerként a hampshire x pietrain keresztezett kanok 

végtermék ivadékai is igen jó teljesítményt nyújtanak. A program lehetővé teszi, hogy 

(hampshire x pietrain) x hampshire vagy (hampshire x pietrain) x pietrain keresztezésből 

származó befejező kanok is szerepet kaphassanak. 

 

12.4.3. Külföldi tenyésztésű sertéshibridek 

 

A Topigs hibridsertés a külföldi hibridek közül a legelterjedtebb hazánkban, a 

törzskoca létszám is a legnagyobb (6309 db 2008-ban). A Topigs hollandiai eredetű, a 

legnagyobb hibridsertést előállító szervezet Európában. A Topigs tenyésztési programjára 

jellemző, hogy anyai állományait nagy fehér, lapály és speciális szintetikus vonalainak 

különböző kombinációjával állítják elő, míg az apai befejező kanvonalak is speciálisan 

szelektált nagy fehér, pietrain és duroc vonalakból állnak. Ebből adódóan számos keresztezési 

kombináció állítható elő. 

A Rattlerow Seghers sertéshibrid, illetve elődjének kialakítása Belgiumban kezdődött. 

Magyarországra a Seghers hibrid először 1990-ben került. A korábbi belga alapítású Seghers 
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hibrid egy vállalatba egyesült az angol Rattlerow tenyésztő vállalattal. A Rattlerow Seghers 

hibrid végtermékeket alapvetően három anyai és három apai vonal keresztezésével nyerik. A 

tenyésztési program több változat előállítását teszi lehetővé. Az egyik (MIRA keresztezési 

változat) esetében az anyai szülőpárt úgy állítják elő, hogy első lépcsőben egy nagy fehér és 

egy lapály vonal keresztezésével állítanak elő egy F1 hibridkocát, amelyet egy harmadik 

szintetikus vonallal keresztezve állítják elő a hármas keresztezett anyai szülőpárt. Ez a hármas 

keresztezésű hibridkoca állomány igény szerint 3 befejező apai vonal kanjaihoz párosítható, 

így tehát a MIRA programban végül is egy hármas keresztezésű anyai partnerre kerülhet a 3 

külön apai vonal kanja, mint befejező partner. Magyarországon jobban ismert a másik 

keresztezési program a CORA. Utóbbiban az anyai végtermék-előállító szülőpárt szintén 

három vonal keresztezésével állítják elő, első lépcsőben lapály × duroc F1 kocákhoz nagy 

fehér kanokat párosítva állítják elő a hármaskeresztezésű anyai szülőpár kocát. A 

hízóvégtermék előállítása érdekében ezekhez az előbbi programnak megfelelően 3 befejező 

terminál vonalból választható a kan. Végül is a rattlerow seghers programban anyai oldalon a 

hízóvégtermékeket hármaskeresztezésű hibridanyák képezik, amelyeket három apai vonalból 

választható kanok spermájával termékenyítenek. 

 

32. táblázat: Hazánkban forgalmazott sertéshibridek teljesítménye 
 

 
Forrás: Horn (2012) 

 

 

12.5. Tenyésztési módszerek a sertéstenyésztésben 
 

12.5.1. Fajtatiszta tenyésztés 

 

A hazai sertéstenyésztés mai gyakorlatában a hagyományos értelemben vett fajtatiszta 

tenyésztést az őshonos fajták tenyésztése és szaporítása során alkalmazzák. A hazánkban 

tenyésztett modern sertésfajták, mint a magyar nagy fehér, a lapály, a duroc, a hampshire és a 

pietrain törzsállományok, elsősorban a különböző keresztezési programok alappopulációi, 

nemesítésük és fenntartásuk a fajtatani fejezetben leírt elvek szerint történik. Utóbbi 

alapfajták nemesítése, hatékony szelekciója elengedhetetlen feltétele a versenyképes 

keresztezési programoknak. A hazai törzstenyészetekben folyó tenyésztési munka és a 

törzstenyészeteinek értékes állományai a „biológiai tartópillérei” a sertés árutermelésnek. 

A szelekciós előrehaladást a fajtiszta tenyésztés keretei között a következő 

tulajdonságcsoportok közötti negatív genetikai korrelációk nehezítik leginkább: 

 szaporaság - izmoltság, vágottáru minőség 

 nagy napi súlygyarapodás - fokozott zsírosodásra való hajlam 

 a vágott test zsírtartalmának csökkenése - húsminőség 
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A fajták specializációja - anyai-, illetve apai jellegű fajták - nagyrészt feloldja az előbb 

említetteket. A fajták specializációja az alapja a hatékony keresztezési programok 

megvalósításának. A magas szintű fajtatiszta tenyésztési kultúra a legdöntőbb feltétele a 

versenyképes keresztezési hibrid-előállítási programoknak is. 

A fajtatiszta tenyésztésen belül jelentős szerepet játszik a vonaltenyésztés, mely 

különös hangsúlyt kapott a hibridizáció térhódításával. Vonaltenyésztésről akkor 

beszélhetünk, ha pontosan meghatározott céllal fajtán belül egy vagy több tulajdonságban 

különlegesen magas tenyészértékű populációt kívánunk létrehozni. E módszernek két 

változata lehet: nem rokontenyésztett vagy többé-kevésbé rokontenyésztett vonalak 

kialakítása. 

A vonaltenyésztés speciális formája az, amikor ún. szintetikus vonalat hoznak létre. 

Utóbbi esetben esetenként több fajta, illetve vonal előnyös tulajdonságait kívánják ötvözni 

hosszabb-rövidebb ideig zártan tenyésztett populációk előállítása révén. Gyakran a nagy 

növekedési erélyt kívánják kombinálni erős izmoltsággal. 

 

12.5.2. Keresztezési eljárások a sertéstenyésztésben 

 

Heterózis hatás kihasználása 

 

A szélesebb körű keresztezési programok, amelyeknek célja az volt, hogy az additív 

génhatásokon túlmenően a heterózis jelenséget is kihasználják a sertéshizlalás 

hatékonyságának javítására, az 1920-as évek végétől kezdődtek az USA-ban, viszonylag 

extenzív tartási körülmények között. 

A következőkben a heterózis jelenséget és annak mértékét a sertéstenyésztés 

vonatkozásában külön tárgyaljuk, mert arról az általános állattenyésztéstan keretében 

részletesen nem kerül sor. 

A sertéstenyésztésben is azt a teljesítményben megnyilvánuló különbséget értjük 

heterózison (33. táblázat), amely a keresztezett állomány teljesítménye és az apai és anyai 

populáció teljesítményének átlaga között kimutatható egy-egy adott tulajdonságban. A 

különböző sertéshibridizációs módszerek közötti eltérések megértéséhez meg kell 

különböztetni a heterózis különböző típusait. 

 

 Az individuális heterózis azzal a különbséggel mérhető, amely a keresztezett egyed 

saját teljesítményében a tiszta fajtába vagy vonalba tartozó szülők átlagához képest 

megnyilvánul (pl. életképesség embrionális és posztembrionális korban, 

súlygyarapodás, a kanok spermatermelése és minősége, ivarzási aktivitása). 

 Az anyai heterózis abban az esetben mutatható ki, ha keresztezett anyák teljesítményét 

viszonyítjuk a fajtatiszta szülőpopulációkat adó anyák átlagához (pl. embrionális 

elhalás, ivadékszám és súly születéskor és választáskor). 

 Apai heterózis akkor mérhető egy tenyésztési programban, ha keresztezett apáktól 

származó utódok teljesítményét a fajtatisztán tenyésztett szülőpopulációk apáiéhoz 

viszonyítjuk, biztosítva azt, hogy minden tesztpárosításnál azonos populációból 

származó anyák a partnerek. 

 Típusheterózis abban az esetben mutatkozik, ha egymástól teljesítményükben jelentős 

mértékben különböző anyai és apai populációk keresztezhetők. Ezáltal az eltérő 

típusok optimális kombinálásából következően a termelés hatékonysága számottevően 

javulhat. Ez utóbbi esetben a keresztezett populációtól többletteljesítmény várható 

még akkor is, ha az értékmérő tulajdonságok additív, intermedier módon öröklődnek, 

és nem mutatható ki semmilyen heterózis.  
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33. táblázat: A típusheterózis létrejöttének elméleti példája anyai tulajdonságokban 
 

 
Forrás: Horn (2012) 

 

Haszonállat-előállító keresztezések 

 

A sertéstenyésztés gyakorlatában aszerint csoportosíthatók a keresztezési eljárások, 

hogy a heterózis különböző típusait milyen mértékben használják ki. 

Amennyiben individuális heterózis hasznosítása történik, akkor közvetlen haszonállat-

előállító keresztezést végeznek. 

Az anyai heterózist és az individuális heterózist ötvöző keresztezési programok két 

nagy csoportra oszthatók: ezek a folytathatatlan, diszkontinuens rendszerek és a folytatható, 

kontinuens rendszerek, attól függően, hogy a nőivarú tenyészutánpótlásként szolgáló 

kocasüldőket saját állományból, adott keresztezett fokozatból állíthatja be a sertéstartó, vagy 

minden keresztezési ciklus után újra vásárolnia kell adott keresztezési konstrukcióba tartozó 

kocasüldőket. 

A típusheterózis adta biológiai és ökonómiai előnyöket minden haszonállat-előállító 

módszer hasznosíthatja, annak mértéke azonban különböző az egyes eljárások esetében. 

 

Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 

 

Legelterjedtebb módja a fajtakeresztezés. Általában a jó szaporaságú, jó malacnevelő 

és szervezeti szilárdságú, közepes hízékonysági és vágási tulajdonságokat mutató kocákat 

keresztezik jó hízékonysági és vágási tulajdonságokkal rendelkező fajtába tartozó kanokkal. 

A keresztezett utódokat vágósertésként (végtermék) értékesítik, azokból 

továbbtenyésztésre nem tartanak meg egyedeket. 

A közvetlen haszonállat-előállító keresztezések során teljes mértékben kihasználható 

az individuális heterózis a keresztezett malacok jobb életképességén (embrionális és 

posztembrionális korban), jobb súlygyarapodásán és takarmányértékesítésén keresztül. Jól és 

körültekintően megválasztott kanok esetében teljes mértékben érvényesül a típusheterózis a 

vágótulajdonságokban, a növekedési erélyben és a takarmányértékesítésben. A leggyakoribb 

anyai partner hazánkban a magyar nagy fehér és a lapály, az apai partnerek: duroc, hampshire 

vagy pietrain kanok lehetnek. 

 

Diszkontinuens keresztezési eljárások 

 

A sertéstenyésztés gyakorlatában a diszkontinuens keresztezési eljárások közül a 

hármas keresztezés, a négyfajtás, vagy vonalas keresztezés. A vázolt eljárások elvi alapjait 

részletesen ismertetik az általános állattenyésztés keretében. 

A háromfajtás vagy vonalas keresztezésekben az anyai ágon leggyakrabban nagy fehér 

x lapály F1 kocák szerepelnek, amelyekhez jól izmolt duroc, hampshire, pietrain vagy 

szintetikus vonalakba tartozó kanokat párosítanak hármaskeresztezésű hízóvégtermék 

előállítása céljából. A hármaskeresztezésű rendszerekben teljes mértékben kihasználható az 

egyedi (individuális), az anyai és a típusheterózis. 
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A négyfajtás (vagy vonalas) ún. kétszeres keresztezési programokban a négyszeres 

keresztezett végtermék hízó-előállítás folyamatában a heterózis minden típusa az individuális, 

az anyai, az apai és a típusheterózis is komplexen kihasználható, mert az F1 szülőkocákon 

túlmenően az F1 kanok esetében is hasznosíthatjuk az individuális heterózist a jobb 

spermatermelés, a jobb ondóminőség és a nagyobb szexuális aktivitás révén. Mindegyik 

diszkontinuens keresztezési programban ma már alapvető követelmény, hogy az anyai 

keresztezési partnerek mindegyike stresszrezisztens legyen. 

 

Kontinuens vagy rotációs keresztezési eljárások 

 

Olyan keresztezési eljárások tartoznak ebbe a csoportba, amelyek révén a nőivarú 

keresztezett állományok továbbtenyészthetők üzemen belül, csupán megfelelő vonalba, 

fajtába tartozó kanok vagy sperma behozatala szükséges telepen kívülről. 

Az általános állattenyésztéstan kereteiben a rotációs keresztezési programok 

végrehajtása és ezek genetikai alapjai részletesen ismertetésre kerülnek, ezért itt csak az 

alkalmazott eljárások lényegét röviden ismertetjük, röviden kitérve speciálisan a 

sertéstenyésztésre érvényes elemekre. 

A legegyszerűbb rotációs keresztezés a két fajtával végzett váltogató keresztezés, 

amelyet leggyakrabban a magyar nagy fehér és a lapály sertésfajta felhasználásával 

alkalmaznak. Rotációs keresztezésekben az individuális és az anyai heterózis kihasználása 

lehetséges, átlagosan a maximális mérték 67%-áig. 

Amennyiben egy rotációs keresztezési programban növeljük az egymással nem rokon, 

de a keresztezésben résztvevő fajták és vonalak számát, akkor háromvonalas rotációnál 86, 

négyvonalasnál már 93%-át hasznosíthatják az elméletileg elérhető anyai és individuális 

heterózisnak. A rotációs keresztezési programokban fontos figyelembe venni, hogyha az 

egyes programban felhasznált vonalak vagy fajták teljesítményben és típusban számottevően 

eltérnek egymástól, akkor az árutermelő hízóállományok generációról generációra 

észrevehetően különbözhetnek egymástól típusban, teljesítményben, vágóértékben, esetleg 

küllemben is, ami nem lenne kívánatos. Ezért az ilyen programokban genetikai hátterüket 

tekintve egymással nem rokon, de típusban és teljesítményben egymáshoz közelálló vonalakat 

használnak, illetve nemesítenek. Ezért a rotációs programokban a típusheterózis 

hasznosítására nagyon korlátozottak a lehetőségek. 
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13. Vágósertés és sertéshús-termelés 

(Bene Szabolcs) 
 

 

13.1. A sertéshús-termelés különböző megoldásai 
 

A termelésben lévő sertések száma alapján kis és nagyüzemi sertéstartásról 

beszélhetünk. A sertések tenyésztésére, szaporítására, nevelésére vagy hizlalására szolgáló, 

területileg is elkülönülő egységet sertéstelepnek nevezzük. 

Hagyományosnak nevezzük az olyan kis,- vagy nagyüzemet, ahol a természeti 

környezet, a természetes életmód hatásai korlátozottan, de érvényesülhetnek. Korszerű az a 

nagyüzemi sertéstelep, ahol a termelés programozott, valamint a természeti környezet hatásai 

általában alig érvényesülnek.  

A gazdaságos sertéshústermelés főbb feltételei: a termelés gazdaságosságát előnyösen 

szolgáló üzemnagyság; nagy termelőképességű állományok alkalmazása; komplett 

takarmányokra és az élettani igényeket kielégítő környezetre alapozott termelés; modern 

szaporítási eljárások alkalmazása; a meghatározott időtartamú termelési ciklusok állandó 

ismétlésére alapozott termelésszervezés; az egyszerre telepítés és ürítés elvének alkalmazása, 

valamint az ehhez kapcsolódó takarítás-fertőtlenítés; alom nélküli, vagy alomszegény tartás. 

A sertéstelepen a termelés szervezésének irányát alapvetően az befolyásolja, hogy 

milyen célú termelésre épül. Az árutermelés egészen más termelésszervezést és épületigényt 

támaszt, mint a tenyészállat előállítás, annak ellenére, hogy a biológiai igények hasonlóak, 

vagy akár meg is egyezhetnek. 

A sertéstartás irányát azzal a termékkel jelöljük általánosan, melynek az előállítása az 

adott gazdaság legfontosabb feladata. Így a sertés ágazat főbb feladatai: 

 a piac szükségleteinek fedezésére szolgáló kereskedelmi termék (malac, bacon, sonka 

vagy tőkesertés stb.) mint végtermék előállítása, mely további ipari feldolgozást 

követően a lakosság húsfogyasztási igényét hivatott kielégíteni 

 az elsőként meghatározott feladat végrehajtásához olyan közbülső termék előállítása 

mely közvetve ugyancsak valamely kereskedelmi termék előállítását célozza (tenyész 

jelölt egyedek előállítása mindkét ivarban). 

 

 

13.2. Sertések hizlalása 
 

Sikeres sertéshizlalásról akkor beszélhetünk, ha az állatok hízékonyságát a legnagyobb 

mértékben kihasználjuk. A hízékonyságot mintegy 2/3 arányban elsősorban a környezeti 

tényezők határozzák meg, ezért a kedvező környezet kialakítása különösen fontos. 

 

13.2.1. Környezeti igények 

 

A hízó sertések életfolyamatait és a termelést befolyásolja a hizlalóépületek 

mikroklímája, a levegő minősége, élőcsíra terheltsége. A megfelelő mikroklímájú épületekben 

a takarmány értékesülés, a testsúlygyarapodás és a végtermék minősége is kedvezőbb. 

A környezeti tényezők közül a hőmérséklet befolyásolja a termelést. Az optimális 

hőmérsékleti zóna alatt minden °C hőmérséklet csökkenés 40 - 45 g többlettakarmány 

felhasználást jelent súlygyarapodás minden kg-jára vetítve. A hideg befolyásolja a 

vágóértéket, hiszen a bőr alatti kötőszövetekben az azonos testsúlyú állatok hidegben nagyobb 

mennyiségű zsírt termelnek. A meleg okozta élettani változások miatt a sertések kevesebb 
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takarmányt fogyasztanak, csökken a súlygyarapodás, nő a hizlalási idő, romlik a 

takarmányértékesítés. A sertés a bőrén keresztül kevés vizet párologtat el melegben, ezért 

főként légzőszervén keresztüli párologtatással szabadul meg a felesleges hőtől. 

A levegő minőségét befolyásolja annak ammónia, porszem- és élőcsíra 

szennyezettsége. Az ammónia károsítja a nyálkahártyát, hurutos állapotot hoz létre. 

Mennyisége csökkenthető a trágya gyakori eltávolításával, a szellőztetés javításával. A 

légzőszervi betegségek csökkenthetők a hizlaló légterének csökkentésével, megosztásával. Az 

épületek kialakításakor, a szellőztetési rendszer beépítésekor a hízósertések környezeti 

igényeit figyelembe kell venni ugyanis a nagy páratartalom és a huzat valamint a hőmérséklet 

optimálistól való eltérése a termelési eredmények romlásához vezet. 

A hizlalást módszerét illetően két nagy csoportra tagolhatjuk: almozott vagy 

almozatlan technológiáról beszélhetünk. Hazánkban az 1970-es években a nagyüzemek 

kialakulásával az almozott tartástechnológia háttérbe szorult, az almozatlan technológia került 

előtérbe. Manapság viszont biológiai megfontolásokból az almozott tartástechnológiájú 

hizlalást helyezzük előtérbe. 

 

13.2.2. A hizlalás szakaszai 

 

A malacokat a hizlaldába telepítéskor ivar és súly szerint falkásítani kell. A 

megfigyelések szerint az ártányok rövidebb idő alatt készülnek el. Fontos, hogy a hizlaldába 

telepítés nem járhat együtt takarmányváltással. 

Hazánkban az egyszakaszú hizlalás terjedt el, azaz a 70 - 80. életnapig tartó 

malacnevelés, vagy a 120. életnapig tartó előhizlalás után a végsúly eléréséig ugyanazon a 

helyen vannak az állatok. 

A termelési fázisok alkalmazására egységes, sablonszerű megoldás nem adható. 

Előnyösnek látszik választástól a hizlalás befejezéséig az alábbi fázisok kialakítása: 

választástól a 70 - 80. életnapig malac utónevelés; 70 - 80. életnaptól a 120. életnapig 

utónevelés vagy előhizlalás; 120. életnaptól a hizlalási végsúly eléréséig hizlalás. 

 

13.2.3. Hizlaló rekeszek 

 

A rekesz alakja szerint megkülönböztethetünk rövid és mély rekeszeket. A helyes 

párosítás a rövid rekesz - trágyafolyosó vagy részleges rácspadozat; illetve a mély rekesz - 

részleges vagy teljes rácspadozat. A hízórekesz kialakításánál figyelni kell arra, hogy az itató 

a trágyázótérre kerüljön, a betelepítés előtt a trágyázóteret fel kell locsolni, a fekvőteret pedig 

alommal fel kell szórni. Ily módon a rekeszben a rend irányítottan alakul ki. Az állatok 

felismerik etetőhelyüket. A legnagyobb tisztaság az önetetők oldalfalon való vagy a 

homlokfalon való szimmetrikus elhelyezésével érhető el. 

Általában a hizlalórekeszben használt tömör padozat felületi rétegét könnyűbetonból 

vagy aszfaltból készítik (melegpadló). A tömör padlón a tisztaság általában nem kielégítő, 

hosszú idejű használat esetén deformálódhat, ezért rendszeres takarításra van szükség. A 

rekesz kialakításától függően a trágyát a rekesz mögötti trágyafolyosóra, vagy a rekeszen 

belüli trágyázótérre takarítják. 

A részleges rácspadozat alkalmazásával megtartható a tömör padló előnye is. A 

részleges rácspadozat használata széles körben elterjedt, de takarításra még ezekben a 

rekeszekben is szükség van, mivel a hízók a pihenőtérre is ürítenek. A rekeszekben a 

rácsfelület (trágyázótér) aránya a pihenőtér padozatához általában 1:4 vagy 1:3. 

A teljes rácspadozat biztosítja a hizlalórekeszek legnagyobb tisztaságát. Más 

padozatokhoz viszonyítva teljes rácspadozattal a rekeszterület jobban kihasználható, mert 

nem különül el a pihenő- és trágyázótér, a hízási teljesítmények viszont 2 - 7%-kal 
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mérsékeltebbek. A mérsékeltebb teljesítmények oka, hogy a teljes rács mindig alacsonyabb 

hőmérsékletű, hidegebb, mint a melegpadozat. Ma már az újonnan épített modern 

hizlaldákban szinte kizárólagosan a beton rácspadló terjedt el. 

 

13.2.4. Férőhely igény 

 

A hizlalóépületekben a férőhelyeket a férőhelyigény figyelembevételével úgy kell 

méretezni, hogy a hízlalás befejező szakaszában is még megfelelő nagyságú pihenőtér jusson 

az állatoknak. A gyakorlatban a hízlalás végére általában a sűrű benépesítettség a jellemző. 

Részleges rácspadozatú rekeszekben a hízósertések igényeinek kielégítésére legalább 

0,75 m
2
 fajlagos alapterület szükséges. Kisebb fajlagos alapterületen romlik a 

takarmányértékesítés, a hízlalás végére erősen zsúfolttá válnak a rekeszek és ez csökkenti 

mind a takarmányfogyasztást, mind a testsúlygyarapodást. A takarmányértékesítés a részleges 

rácspadozatú rekeszekben a legkedvezőbb, és a közel azonos színvonalú hízlalási eredmény 

tág határértékek között, 0,76 - 0,95 m
2
/egyed mozoghat. 

 

13.2.5. A hizlalás alatti takarmányozás technológiája 

 

Lásd a takarmányozástani és tartástechnológiai fejezetet. 

 

13.2.6. Hízlalási végtermék kategóriák 

 

A hazai sertéshús-termelés főleg tőkehús előállításból áll. Ma a hazai piac főleg 100 - 

130 kg-os tőkesertéseket igényel. Ezt használják a jelenlegi rendszerben szinte a teljes 

termékskála alapanyagaként. A vágósertés azonban ennél lényegesen szélesebb körű 

végtermék-csoportokat jelenthet: 

 Pecsenyemalac: 8 - 12 kg, hazánkban tipikus bőrös idénytermék. 

 Könnyű és nehéz pork: 40 - 60, illetve 60 - 80 kg vágósúlyú, leginkább a borjúhús 

kiváltására előállított kategória, nyugat-európai elterjedéssel. 

 A bacon sertés 85 - 90 kg élősúlyban, szigorú előírások szerint minősített termék, ahol 

a fél sertés kicsontozott, egyben érlelt és pácolt féltestjeit szeletelik fel. 

 Sonkasertésnek a korábbi gyakorlat szerint 105 - 120 kg-os sertéseket nevezik, 

amelyek számos húsipari termék előállítására optimális alapanyagot szolgáltatnak. 

 A könnyű tőkesertés 110 - 130 kg, míg 130 - 150 kg a nehéz tőkesertés súlyhatára. 

 Szalámi sertés a legalább140 - 160 kg-os vágósúlyban értékesített sertés, amelynek 

érett húsa kiváló alapanyag szárazáru gyártásához. Ez csak ritkán a kifejezetten erre a 

célra hizlalt alapanyag, inkább selejt tenyészállat kategóriából kerül ki. 

 Selejt tenyészkoca, vagy kanlott élősúlya 200 kg feletti. 

 

 

13.3. Hízott sertések vágása 
 

Előkészítés. A sertéseket a vágóhídon, a pihentető istállókban állatorvosi vizsgálatnak 

vetik alá, és csak ezután kaphatják meg a vágási engedélyt. Higiéniai okokból vágás előtt 

langyos vízzel permetezik őket. Ez egyrészt nyugtatóan hat az állatokra, másrészt leáztatja a 

szennyezéseket az állat bőréről, szőréről. 

Kábítás. A kábítás célja öntudatlan állapot elérése a lehető legrövidebb idő alatt, az 

állatok megóvása fájdalomtól és félelemtől és a kezelőszemélyzet biztonságának biztosítása. 

A kábítás akkor jó, ha nem szünteti meg a szív munkáját, de bénítja a végtagok mozgásában 

szerepet játszó idegek működését. Jelenleg a kábításnak három módját alkalmazzák: 
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mechanikus kábítás fejre mért ütéssel. A hazai gyakorlatban csak marhánál alkalmazzák. 

Elektromos kábítás: a kábítás eszköze a kábítófogó vagy a kábítóvilla. Az elektromos kábító a 

nyúltagy működését időlegesen megbénítja, ez okozza az öntudatvesztést, és egyidejűleg a 

fájdalomérzet megszűnését. A szén-dioxidos kábítás: 65% CO2 és 35% O2 keveréket 

használnak. A szén-dioxidos kábítás gyorsítja a munkát (15 másodperc alatt elalszik a sertés) 

és nincs bevérzésből eredő kobozás. 

Elvéreztetés. Közvetlenül kábítás után következik. A sertést a nyak középtáján, a 

szegycsont alatt szúrják le. A vágóállatok teljes vérmennyiségét élősúly %-ban adják meg. Így 

pl. a sertésé izom és a fehérárú súlyától függően 4,5 - 6,0%. Véreztetés során a teljes 

vérmennyiségnek 60 - 70%-a nyerhető ki. A vér az állat legromlékonyabb anyaga, a hús 

minőségének és eltarthatóságának érdekében minél jobb elvéreztetésre kell törekedni. Mivel a 

vér gyorsan alvad, gondoskodni kell fizikai és kémiai módszerekkel a folyékony állapot 

megóvásáról. Fizikai úton a kikeverés, azaz defibrinálás útján érhetjük ezt el, eközben a 

vérben lévő fibrinogén és trombin kölcsönhatására fibrinszálak keletkeznek, és a 

keverőeszközre tekerednek. Ezeket eltávolítva a vér folyékony marad. 

A kémiai módszerek közül a nátriumcitrátos és konyhasóoldatos kezelés terjedt el. 

Általában egy liter vér alvadásának gátlására 16 g nátrium-citrát szükséges. Az alvadásgátlás 

azon alapul, hogy a vérben levő kálciumionokat a hozzáadott sók segítségével lekötik. 

Kálciumion nélkül trombin nem keletkezik, így a vér alvadása nem megy végbe. 

Tisztítás. Forrázásos technológia alkalmazásakor a sertések teljes testfelületét (teljes 

forrázás), bőrfejtéses vágás esetén a testfelület egy részét (fej, láb) tisztítják, szőrtelenítik 

(részleges forrázás). A tisztítást a testfelület lemosásával, testmosó berendezésekkel kezdik, 

melyek fellazítják az állat szőrét. A fellazított szőrzetet a kopasztógépek távolítják el, a szőr 

és a sörtemaradványokat pedig a perzselő- berendezések. A szőrtelenített testfelületet utó 

tisztítógépekkel tisztítják meg. 

Bőrfejtés. Részleges sertéstisztítás után a sertés bőrét lefejtik. A bőrfejtés két 

szakaszból áll: kézi előfejtésből és gépi fejtésből. Fejtésen az állatok bőrének (kültakarójának) 

a test felületéről való eltávolítását értik. A test helyzete szerint lehet vízszintes és függőleges 

hengeres sertés bőrfejtő gép. Hazánkban a teljes bőrfejtést alkalmazzák. Teljes bőrfejtéskor a 

fej és a csülök kivételével az egész testről lehúzzák a bőrt. Krupon fejtés esetében a comb 

középvonalától előre a lapocka középvonaláig fejtik le a bőrt. A háti fejtést ritkán 

alkalmazzák. 

Bontás. Exportra termelő sertésvágóhidakon az eddig leírt munkafolyamatokat az un. 

szennyes övezetben végzik el, majd egy vízfüggönyön keresztül a sertés a tiszta övezetbe 

kerül, ahol bontással folytatódik a vágási technológia. Ennek során körbevágják a 

végbélrózsát, kiveszik a fülgombát, megnyitják az állat testüregeit, a medencét, hasat, 

mellüreget és azokból eltávolítják a belső szerveket. 

Hasítás. Bontás után a gerincoszlopot középen kettéhasítják, vagy a gerincoszlopot 

kivágják a testből. Ez utóbbit nevezzük orjázásnak. A sertés hasítása abban különbözik a 

szarvasmarháétól, hogy a fej a testen marad, és azt is kettéhasítják, valamint a farok a test 

jobb oldalára kerül. A hasítás történhet kézzel vagy géppel. A kézi hasítás eszköze a tagló 

vagy a hasítóbárd. A kézi hasítás előnye, hogy nem képződik csontpor, hátránya, hogy nehéz 

fizikai munka és egyenetlen a hasítási felület. A gépi hasítás eszköze az un. keretes hasító 

fűrész. A gépi hasítás hátránya, hogy csontpor képződik, melyet az állati testről nem lehet 

lemosni, ennek következtében gyorsabb lesz a romlás, valamint a fűrész gyors mozgása 

következtében csontra kenődik a velő. Mindezeket a hátrányokat küszöböli ki a hidraulikus 

bárdolás. A sertést fotocellával pontosan beállítják és a gerincoszlopot hidraulikus bárddal 

vágják ketté. Előnye, hogy csontpor nem képződik, egyenletes vágási felület keletkezik és a 

gerincvelő az egyik oldalon marad. 
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Vágott sertések higiéniai vizsgálata. A vágás előtti minősítés főleg az állat 

egészségügyi vizsgálatára terjed ki. Ennek során sor kerül a fej, a fehér zsiger, a vörös zsiger, 

a testfél részletes vizsgálatára. A megszemlélésen alapuló húsvizsgálatok alapját az 

élelmiszerláncra vonatkozó információk képezik. 

 

 

13.4. A vágott sertés minősítése 
 

13.4.1. Vágási veszteség 

 

A vágóérték kifejezésének egyik mutatója az élő és a vágott testsúly közötti 

különbség. Ennek kg-ban megadott értéke a vágási veszteség. Ezt kifejezhetjük az élő testsúly 

százalékában is. A vágási veszteség pontos megállapításának mind a sertés nemesítésében, 

mind pedig a húsipari feldolgozás során van nagy jelentősége. A tenyésztő, nemesítő 

munkában a teljesítményvizsgálat során levágott ivadékoknál számítják ki ezt a paramétert. 

Meghatározása úgy történik, hogy a felfüggesztve felbontott sertés belső szerveit kiemelik 

(emésztő-, légző-, keringési és kiválasztó-szervek, valamint a gerinc és agyvelő), a testet a 

hátgerincvonalán kettéhasítják, majd a féltesteket lemérik. A vágási veszteség átlagosan hazai 

ivadékvizsgálati mérések alapján 23 - 25 kg, ez mintegy 23% 105 kg-os élősúlyban. 

 

13.4.2. A sertés vágóértéke 

 

A sertéshús-termelés eredménye végül is a levágott sertés, amelynek mennyiségi és 

minőségi mutatói döntik el annak piaci értékét. A vágóérték a fontos mennyiségi mutatókat és 

a vágott áru minőségével összefüggő alapvető sajátosságokat foglalja magában (19. ábra). 

 

19. ábra: Vágósertés minősítés, a sertés vágóértéke 
 

VágóértékÉrtékesülő melléktermékek

Kereskedelmi érték Piac

Fogyasztói igényekHasított test minősége

Hasított test összetétele Húsminőség Zsírminőség

Húsrészek 

aránya

Hús - zsír -

csont arány

(S)EUROP

Érzékszervi

Fizikai

Kémiai

Mikrobiológiai

 
Forrás: Bene Sz. 
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13.4.3. A SEUROP minősítési rendszer és a színhús-arány  

 

Hazánkban 1993-ban vezették be a hasított sertésfelek EU-komform vágás utáni 

minősítését. Napjainkban a vágósertések kereskedelmi minősítése SEUROP rendszer szerint, 

a vágott test (50 és 125 kg között) színhús százaléka lapján történik meg. A nagyobb súlyú 

sertések minősítésére osztályozásos módszereket használnak. 

A levágott sertések minősítése a vágószalagon történik. A színhústartalom becslésére 

számos módszert dolgoztak ki, amelyek közül a legáltalánosabban az ún. szúrószondás 

módszereket alkalmazzák (FOM). (20. ábra). A színhúsarány-mutató az átvételi ár 

kiszámításához is támpontot ad, ugyanis a nagyobb színhúsarány-tartalmú hasított sertésekért 

magasabb árat számolnak el. 

 

20. ábra: Mérési helyek a vágóhídi szúrószondás minősítéskor 
 

 
Forrás: Szűcs (2002) 

 

Ahol (főleg kis vágóhidakon) nem rendelkeznek szúrószondás vagy egyéb minősítő-

műszerekkel, ott a Németországban kidolgozott, ún. ZP (kétpontos) minősítési eljárással lehet 

a színhúsarányt meghatározni (21. ábra). Ez esetben a hasítási felületen a megadott mérési 

helyeken kell elvégezni a távolságok hosszmértékkel történő meghatározását. Legtöbbször 

hitelesített, átlátszó műanyag vonalzóval vagy tolómérővel történik a méretfelvétel. Ezt 

követően kerül sor megfelelő képlet alapján a színhústartalom kiszámítására. 

A színhús fogalma alatt a sertésben lévő vázizomzat súlyát értjük. E paraméter mérése 

meglehetősen körülményes, hiszen megköveteli a féltestek feldarabolását és szöveti 

szétválasztását (kicsontozását is). A SEUROP vágottsertés osztályozási rendszer a színhús 

arány megállapítására, illetve becslésére épül. A vágóhídi osztályba sorolásban betöltött 

kulcsszerepe miatt a szelekcióban is fontos szerepet tölt be. 

A színhúsarányt közvetlenül a vágás után, a húsvizsgálatot követően, de a hűtés 

megkezdése előtt állapítják meg. A színhús aránya alapján a számítógép az aktuális 

árkategória alkalmazásával egyedenként állapítja meg a vágott test kereskedelmi értékét (S = 

60% felett; E = 55 - 60%; U = 50 - 55%; R = 45 - 50%; O = 40 - 45%; P = 35 - 40%). 

Az (S)EUROP tehát hat minőségi kategóriát jelent, a színhúskitermelés szerint. A 

minősítés eredményét a félsertésen bélyegzővel fel kell tüntetni.  
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21. ábra: A kétpontos minősítő módszer (ZP) alkalmazása 

 
Forrás: Szűcs (2002) 

 

13.4.4. Értékes húsrészek aránya 

 

A sertéstenyésztésben általánosan elfogadott értékmérő, amellyel a fogyasztók által 

legtöbbre becsült húsrészek arányát fejezzük ki (22. ábra). Ezek sorrendben: a comb, a 

lapocka, a karaj és a tarja (34. táblázat). Az értékes húsrészek arányát az értékes húsrészek 

együttes súlyát a hasított testhez viszonyítva annak %-ában fejezzük ki.  

 

34. táblázat: Értékes húsrészek aránya 
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A hazai sertésfajtákban az értékes húsrészek aránya átlagosan 50% körüli (magyar 

nagy fehér, magyar lapály, duroc), a pietrain fajtáé 55%-nál általában magasabb. Az értékes 

húsrészek súlyának változását mutatja a 34. táblázat a hazai fajtákban 1989 - 2010 között. 

Húsz év alatt a 105 kg élősúlyban vágott fajtiszta állományainak átlagában az értékes 

húsrészek összsúlya több mint 4,8 kg-mal nőtt, ebből 3,5 kg-ot a két legértékesebb húsrészt a 

sonka és a karaj teszi ki. 

 

22. ábra: A sertés húsrészek húsipari szakkifejezései 

  
Forrás: Szűcs (2002), Horn (2012) 

(A vonalkázott az értékes, a fehér részek a kevésbé értékes részek. a - sonka (25%), b - karaj 

(12%), c - hátszalonna (4%), d - tarja (7,5%), e - tarja, szalonna (1,4%), 1. köröm (1,4%), 2. 

csülök (3,5%), 3. szűzérme (1,6%), 4-5. dagadó (16,5%), 6. oldalas (14,5%), 7. szegy (3,5%), 

8. lapocka (12,5%), 9. csülök (3,1%), 10. köröm (0,7%), 11. toka (2,7%), 12. fej (4,5%)). 

 

13.4.5. Fehéráru-arány 

 

A fehéráru arányára a szalonna vastagságából nagy biztonsággal lehet következtetni, 

mert a szalonnavastagság és a fehéráru mennyisége között szoros az összefüggés. A test 

meghatározott pontjain (a hát középvonalában, a maron, az ágyékon vagy a hátközéptől 6 - 8 - 

10 cm-re oldalt) mért szalonnavastagsági méreteket a sajátteljesítmény vizsgálat keretében 

általában ultrahangos készülékkel mérik, és az adatokból megfelelő egyenletek alapján 

becsülhető a fehéráru arány. A legmodernebb képalkotó eljárásokkal, pl. komputer 

tomográfiával, a test több helyén mért keresztmetszeti síkok szalonnaterületi adataiból 

gyakorlatilag 100%-os pontossággal mérhető a teljes test fehéráru aránya, mennyisége, élő 

állatokon is. A sertés esetében a szalonnavastagsági méretek jól öröklődnek, így a test 

zsírtartalmának csökkentésére hatékony a szelekció (33. ábra). 
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23. ábra: Eltérő testrészekből származó sertéshúsok zsírtartalma 
 

 
Forrás:OHKI (2009) 

 

13.4.6. Húsminőség  

 

A sertés vágóértékét jellemző mennyiségi kritériumok mellett a hús használati értékét 

jelentős mértékben befolyásoló minőségi kívánalmakra is tekintettel kell lenni. A fogyasztó a 

húsminőség megítélésekor elsősorban a hús zsírosságát és színét értékeli. Előnyben részesítik 

a világos rózsaszínű, nem zsíros, finom rostú, puha, fiatal sertésekből kitermelt húst. A 

fogyasztók a hús színe mellett kritikusan értékelik annak konzisztenciáját, ízét, létartó 

képességét s egyéb fizikai tulajdonságait. 

Az utóbbi időben a sertésnemesítők újabb problémakörrel, a stressz-érzékenységgel 

találták szembe magukat. A sertés-stresszérzékenység fogalmán a csökkent terhelhetőségből 

eredő valamennyi alkalmazkodási rendellenességet értjük. Ez enyhébb formában csökkent 

értékű, un. PSE vagy DFD húsminőséget, súlyosabb esetben elhullást okozhat. 
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14. A baromfitenyésztés sajátosságai és biológiai alapjai 

(Kovács Gellért) 
 

Az állattenyésztési ágazaton belül a baromfitenyésztés szerepe világszerte 

meghatározó. Ez a baromfitartás környezettől függetleníthető tartási rendszereinek, illetve a 

széles termékskálának köszönhető. 

A baromfitenyésztés és tartás meglehetősen régtől kezdődően képezte az ember 

civilizációs fejlődésének szerves részét. Kezdetben a gyűjtött tojás és az elejtett madárfajok 

húsa a táplálkozásban, mint alapvető élelmiszer, fontos szerephez jutott. A különböző fajok 

által szolgáltatott termékek hasznosításának volumenét meghatározta a háziasítás időrendje, 

az illető haszonbaromfi faj domesztikáltságának szintje. Kezdetben a házityúk és a 

víziszárnyasok játszottak döntő szerepet az élelmiszer ellátásban. Az ezerhatszázas évektől a 

pulyka csak az „Újvilág” felfedezését követően terjedt el fokozatosan Európában. A pulykát 

Amerikában, a gyöngytyúkot Afrikában, a tyúkot Indiában, a ludat a Nílus mentén 

domesztikálták, de elképzelhető, hogy a lúd háziasítása Közép- és Észak Európában is 

lezajlott. 

Ebben az időszakban a ház körül tartott baromfi nem volt konkurense a 

nagyállatoknak, illetve az intenzívebb termelés jelentősebb abrakfelhasználást követelt volna 

meg. Még az ezerkilencszázas évek elején íródott szakkönyvek is a hústermelő-képesség 

ökonómiai alapjainak vizsgálatakor megállapítják, hogy az abrakfogyasztókkal szemben 

legolcsóbban kérődzőkkel lehet húst termelni. 

Ez a nézet a XX. század második felétől megváltozott és erőteljes fejlődés vette 

kezdetét a baromfiágazatban. A kiegyenlített termelés feltételeit megteremtették az intenzív 

módszerek széleskörű alkalmazásával. A baromfihús-, máj és tojás fogyasztását nem tiltják 

vallási alapon. A létrehozott, nagyteljesítményű hibridek fajlagos mutatói, a szaporaság 

szempontjait is figyelembe véve, a baromfi egyértelmű fölényét bizonyítják. Pl. termelés 

eredményességét leginkább meghatározó fajlagos takarmány felhasználás terén egyértelmű 

vezető szereppel rendelkeznek a háziszárnyasok más haszonállattal szemben. Ennek a 

folyamatnak a végeredménye az lett, hogy ma már a baromfiágazatot egyértelműen a 

globalizáció mintapéldájának kell tekintenünk. A pulykatenyésztésben legpregnánsabb 

néhány nagyvállalat meghatározó szerepe. Ilyen látványos tenyésztési tevékenység 

koncentrációra a tojóágazatban és a brojlerágazatban egyaránt említhetünk példát. Azt is el 

kell mondani ezzel a tendenciával kapcsolatban, hogy az így létrejött uniformizált termelési 

rendszerek alkalmazása rendkívül költségigényes. Ilyen árnövelő hatást érzékelhettünk 2012. 

január 1-től a nagyobb tojóférőhely-igény kötelező érvényű bevezetésével az étkezési tojás 

árában. 

A magyarországi baromfiágazat teljesítményét tekintve az állattenyésztésen belül 

meghatározó volumenű. Az ágazat teljesítménye azonban a termelési csúcsnak számító 1988. 

év után külső és belső tényezőkre visszavezethetően jelentősen visszaesett. A termelés az EU 

csatlakozás óta folyamatosan csökken. Az ágazat gondjaira a csatlakozás nem jelentett 

megoldást, sőt olyan állategészségügyi és állatvédelmi előírásoknak kell eleget tenni, aminek 

nem minden termelő tud megfelelni. 

 

 

14.1. A baromfi származása, hasznosíthatósága 
 

A baromfifélék a madarak osztályába tartoznak. A testhőmérsékletük állandó, az 

emlősökhöz képest magasabb. A házityúk, a gyöngytyúk, a pulyka, a fácánfélék családjába 

tartozik. A házityúk a tyúkok nemébe, a pulyka a pulykák nemébe, a gyöngytyúk a 
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gyöngytyúkok nemébe tartozik. A házikacsa és a házilúd a récefélék családjába, a kacsák, 

illetve a ludak nemébe tartozik. 

A házityúk egyes szerzők szerint egy ős, más szerzők szerint több őstől származik. 

Mindkét elmélet híveinek érvelése tartalmaz megfontolandó elemeket. Abban mindkét 

irányzat képviselői megegyeznek, hogy a tyúkot háziasítása során a tojás és a hús termelése 

érdekében fogták be, és e két termék volt a tyúk tartásának, később tenyésztésének alapja. A 

tyúktojást aminosav összetétele alapján teljes értékű fehérjeforrásnak tartjuk, ezért az egyik 

legértékesebb humán táplálék. A házityúk tojásai fajtától és a tartási módtól függetlenül 

beltartalmi értéküket tekintve egyes komponenseket nem számítva (pl. zsírsavösszetétel) 

gyakorlatilag azonos minőségűek. A tojáshéj színe fajtafüggő. A tojáshéj színe és a tojás 

táplálóanyagai között nem áll fenn összefüggés. A tojás beltartalmi értékére a tojótakarmány 

egyes összetevőinek megváltoztatásával hatást lehet gyakorolni. 

 

14.2. A baromfi élettani sajátosságai 
 

A test nagy egységeinek felosztása a klasszikus elvek alapján történik, azaz fej, törzs 

és a végtagok alkotják a testet. A fej felső részéről a fejtetőről nő ki a házityúkra jellemző 

bőrképlet, a taraj. A fej elülső részén látható a csőr, amelynek alsó és felső kávája van. A felső 

káván található az orrnyílás. A csőr hegyre és tövi részre osztható. A fej további részei: a csőr 

mögött az arc, a szemek, a szemhéj, a fülnyílás az azt fedő tollkoszorúval, és alatta a 

füllebennyel. Az alsó kávához csatlakozik a két állebeny, a torokjárat előtt. A fej törzshöz 

való csatlakozását a fejtető utáni rész, a tarkó jelenti. Ennek megfelelően a nyak felül a 

tarkóval, alul pedig a torokjárattal kezdődik. A nyak alsó és felső, valamint oldali részei 

említhetők külön. A nyak a begytájékig, a törzs elülső részéig terjed. A begytájék mögött 

található a váll, a begytájék alatt pedig a mell húzódik. A húsformák elbírálásánál lényeges a 

mellcsonti taréj elhelyeződése. A mellcsonti taréj és a két oldalán elhelyeződő mellizmok 

jelentik a melltájékot. A melltájékkal szemben a hát helyezkedik el, amely folyamatos 

átmenetet jelent a nyeregtájék felé. Itt találjuk kakasnál a nyeregtollakat. A melltájék mögött a 

hastájék, fölötte hátul a kloakatájék alkotja a törzset, a kloakatájék fölött a farok következik. 

Az elülső végtag a repülés feltételei szerint alakult a madarakban. Léteznek azonban 

olyan madarak, amelyek a röpképességüket elvesztették az evolúció során. A haszonbaromfi 

fajok anatómiai felépítésében, a helyváltoztatásban azonban a repülés fontos szerepet játszik. 

A szárny szorosan a testhez simul. A rajta lévő tollkoszorúval alkotja a szárnyívet. A szárny 

felső, egyenes részét szárnyfrontnak nevezzük. 

A hátulsó végtag a csípőizületnél csatlakozik a törzshöz. A felcomb és alcomb között 

találjuk a térdet, az alcomb és a lábszár között a lábtövet. A lábszáron helyeződik el a 

sarkantyú, legalul pedig az ujjak, talp és az ujjakon lévő körmök. Az ujjak közötti hártyák (pl. 

viziszárnyasok) csökkentik a talajra jutó nyomást (24. ábra). 

 

14.2.1. A baromfi bőre, jellegzetes bőrképletei. 

 

A madarak bőrében nincsenek verejtékmirigyek. A faggyúmirigy szerepét a 

farokcsigolya feletti fartőmirigy látja el. 

A bőr vastagsága nem egyenletes testszerte, mert ahol a tollpapillákból toll nő ki, 

azokon a részeken vastagabb, a csupasz mezőkön vékonyabb és mozgékonyabb. A tollal nem 

fedett részeken idővel a bőr elszarusodik. A baromfi korának előrehaladtával a szaru 

vastagodik, a kialakult pikkelyek felépítése durvul. 

A bőr vastagsága összefügg a fajtakérdéssel, ezen keresztül a hasznosítás irányával. A 

tojófajták bőre vékonyabb, a húshasznosításúaké jellegzetesen vastagabb, zsírosabb tapintású. 
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A bőr ráncolhatósága az egészségi állapot fokmérője is lehet. Egészséges állat bőre könnyen 

ráncolható, tapintása puha. A beteg állat bőre inkább rugalmatlan. 

 

24. ábra: A házityúk testtájai 
 

 
Forrás: Horn (2000) 

 

A bőr színe genetikailag és takarmányozás által meghatározottnak tekinthető. A bőr 

színe lehet sárga, fehér és kékesszürke. A sárga bőrű fajták esetében a pigmentanyagok 

jelenlétéből a tojástermelés szintje megbecsülhető. 

A házityúk fajták és hibridek zöme egyszerű fűrészelt tarajjal rendelkezik. A taraj a 

fejtetőhöz alapi résszel csatlakozik. Az alapi rész felett helyezkedik el a taraj lemeze, majd 

legfelül a taraj csipke része alakul ki. A csipkézettség, azaz a bevágások száma, mélysége 

fajtafüggő, ugyanúgy a lemez vastagsága, terjedelmessége. A lemez felületén eltérő méretű 

dudorok láthatók. Ezek nagyságából következtetni lehet a szervezet finomságára. Egyes 

fajtákon, hibrideken a taraj olyan méretű lehet, hogy a látótérbe behajolva az állat látását 

nagymértékben zavarhatja. A fajták kialakulásával sokféle tarajmódosulás jött létre. 

Áll-lebenyek csak a tyúkféléken láthatók. A csőr alsó kávájának hátulsó harmadától 

kezdődik a növekedésük. A színük élénkpiros, alakjuk ovális. A tarajnál vékonyabb lemezzel 

rendelkeznek, így tapintásuk finomabb. A bőrképletek nagyságukban többnyire kapcsolatot 

mutatnak. Nagyobb taréjhoz nagyobb állebeny társul. A két állebenyt a torokjárat finom bőre 

köti össze. 

A füllebeny ugyancsak a tyúkfélék sajátja. A fejhez a fültájék alatt csatlakozik. A 

színe fajtabélyeg, piros, vagy fehér lehet. 

 

14.2.2. A baromfi tollasodása 

 

A házityúk meglehetősen rövid keltetési idején belül (21 nap) az embriók bőrében 

viszonylag korán, a keltetés 9. napján már megjelennek a tolltüszők a hátról kiindulva az 

egész testfelületen végigterjedve. A tojásból kibújó naposcsibe testét pihetollak borítják. , A 
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szűzvedlés során a pihetollak kiváltódnak a testtájaknak megfelelő, fedőtolljellegű tollakkal. 

A kialakult tollazat védi a testet a külső hatásokkal szemben, a repülés célját szolgálja, illetve 

a testhőmérséklet biztosításában alapvető szerepet játszik. 

A tollpapillák a testfelületen nem egyenletesen elosztva helyezkednek el. A tollasodás 

meghatározott testfelületi központokból indul ki. Annak megfelelően, hogy a tollasodási 

központokban milyen a  a tollak növekedése, megkülönböztetünk toll legyezőt és tollszegélyt. 

A legyezőszerű központból a tollak egy meghatározott központból legyezőszerűen törnek 

felszínre, míg a tollszegély kialakulása tetőcserépszerű tollasodást mutat. 

A kitollasodás nem testszerte egyformán történik, hanem meghatározott ütemnek 

megfelelően. A pihetollakkal fedett naposcsibe bőréből megindul már az első napon az evező 

és faroktollak növekedése. Ezen tollféleségek növekedési üteme fajtánként eltérő. Már 12 

napos korra kialakul a váll-legyező, majd az oldal- és combszegély. A torok mindkét oldaláról 

egy-egy tollmező növekedésnek indul, ami kb. a 7 - 8. héten záródik. A mellszegély a 

mellcsont mindkét oldaláról kiindulva a 6 - 7. héten záródik. A háttollak kialakulása 6 hét 

alatt megtörténik. A brojler típusú állományok kitollasodása a vágási életkor elérésére (5 hetes 

kor) befejeződik. 

A kitollasodás eredményeként kialakul a kifejlett állatra jellemző tolltakaró. A testet 

borító tollakat fedő és pehelytollakra oszthatjuk, valamint említést kell tenni az ún. fonalas 

tollakról. A fedőtollak a repülésben és a test védelmében játszanak szerepet, míg a 

pehelytollak feladata a test melegen tartása. A tollak felépítése a feladatukhoz igazodik, azaz a 

fedőtollak rendelkeznek egy központi gerinccel, amely a toll vázát alkotja, míg a 

pehelytollaknál ez a gerinc nagyon rövid, vagy hiányzik. A fonalas tollak szőrszerű képletek. 

Ilyen fonalas tollakat a tyúkfaj testén kevés helyen találhatunk (tyúk toroktájékán, füllebeny 

mellett). Faji és fajtabélyegként a nyakat dús tollazat borítja. Házityúk kakasain e 

tollféleségeket gallértollként említjük. A szárnyakon első- és másodrendű evezőtollakat 

találunk. A farok kicsi és nagy sarlótollakból, valamint kormánytollakból épül fel. A 

nyeregtájékról nyeregtollak jelentenek folyamatos átmenetet a hát tollazatától a farok felé. 

Tojók testén itt párnatollakat találunk. Egyes fajták lábának szarupikkelyei között is felszínre 

törhetnek fedőtollak. Ezt a jelenséget gatyásságnak hívjuk. 

 

14.2.3. A baromfi vázrendszere 

 

A madár csontozata a már említett repülés lehetőségének megteremtődése szerint 

képződött. A naposállatok csontjaiban csontvelőt találunk, amely a kor előrehaladtával 

fokozatosan eltűnik. Helyét, a test sűrűségét repüléskor csökkentendő, levegő foglalja el. A 

csontokon ekkorra jól elkülönül a szivacsos és a kéregállomány. Hormonális hatásokra a 

szivacsos állomány a tojásrakást megelőzően erőteljes fejlődésnek indul. A súlya 20%-kal 

gyarapodik. A növekedés jobbára a csontok Ca-tartalékainak növeléséből származik. A 

tojáshéj képződése során a tojó ebből a tartalékokból mobilizál kalciumot még elegendő 

mészellátottság esetén is. Legkönnyebben mobilizálható tartalékot a combcsont szivacsos 

állománya jelenti. A házimadarak csontjai ásványi sókban dúsak és a kéregállomány a 

csontok rugalmasságáért felelős osszeinben viszonylag szegény. Erre vezethető vissza a 

csontok törékenysége és tört részek szilánkossága. 

 

14.2.4. A baromfi izomrendszere 

 

A házimadarak izomrendszerének közös sajátja, hogy kevés az izmok közötti 

kötőszövet és az izmok közötti pólyák hártyaszerűen vékonyak. A lábizmok inai korán 

elcsontosodhatnak (pulyka, lúd). Némi ellentmondásnak tűnik, hogy a fej izmai közül a 

rágóizmok erősebben fejlettek. Az emlősökhöz képest a fejen az ajkak, pofák, az orr és a fül 
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külső izmai hiányoznak. A nyakizmok hosszan lefutóak és a fej széles mozgását teszik 

lehetővé. A mellkas izmai szintén az emlősökhöz viszonyítva sokkal gyengébben fejlettek. A 

szárny mozgatásában alapvető szerepet a felületes és mély mellizom végez. A szárnymozgató 

izmok a mellecsontról, a mellcsonti taréjról, illetve a hollócsőrcsontról ered. A haszonbaromfi 

fajok esetében már a repülésnek alig van szerepe, mégis a tenyésztő munka során sikerült a 

mellizom nagyságát jelentősen megnövelni egyes fajoknál (pulyka, pecsenyecsirke), a láb 

izmai estében hasonló növekedést lehet megemlíteni.   

Az izomzat színe faj és a testrész függvénye. Régebbi szakirodalmi forrásokban a 

víziszárnyasok húsát vöröshúsokként jellemezték, míg a pulyka (mell) és csirke húsát fehér 

húsnak írták le. Abban közös minden faj hússzínének megítélése, hogy a mellhús világosabb, 

esetenként fehér színű lehet (pl. csirke mellizom). A mell izmai egyébként fehérjében 

gazdagok és zsírban szegényebbek, mint a láb izmai. 

 

14.2.5. A baromfi emésztőrendszere 

 

A szájnyílás a csőrrel kezdődik. A csőr alakulása táplálékfüggő. A főként magvakkal 

táplálkozó tyúkfélék és a galamb csőre rövid, megközelítőleg kúp alakú, míg a víziszárnyasok 

csőre hosszabb, laposabb és a csőrkáván szarulemezek találhatók. 

A csőr szaruja folyamatosan nő. A természeteshez közelálló tartásmód során a kopás 

biztosított, egyébként számolni kell a kávák túlnövekedésével. A csőr végén egy kemény, 

némiképp visszahajló rész segíti az állatot a táplálék aprításában, leszakításában. Ezt a 

színében is elkülönülő, éles peremű egységet csőrkörömnek nevezzük. A fogak szerepét a 

zúzógyomorban lévő kavicsok vették át. Ennek magyarázata, hogy a repülés során a fej 

könnyebbé vált a súlyponti eltolódás miatt. A madarak garatüregéből hiányzik a gégefedő, a 

lágy szájpadlás, az ínyvitorla és a gégefedő. 

A nyelőcső a tyúkféléken a takarmány időleges tárolására alkalmas beggyé szélesedik. 

A víziszárnyasok nyelőcsöve orsószerűen kiszélesedve egész hosszában alkalmas táplálék 

tárolására. A nyelőcső és a begy fala mirigyekben gazdag. 

A gyomor két részre különül el, az emlősök gyomrához hasonló mirigyes gyomorra és 

az izmos falú zúzógyomorra. A mirigyes gyomor termeli az emésztőenzimeket, a zúzógyomor 

szerepe a már emésztőenzimekkel kevert táplálék aprításában van. 

A madarak viszonylag rövid bélrendszeréből a felszívást a fejlett bélboholy hálózat 

javítja. A vékonybél tagolása, a májvezeték betorkollása, valamint a szikhólyag maradvány 

csatlakozásának megfelelően epésbélre, éhbélre és csípőbélre osztható. A vakbelek a csípőbél 

mentén elhelyeződő páros szervek. A vakbelek csatlakozásától számított bélszakasz a 

vastagbél, amely a kloákába torkollik. A kloáka egyben az ivarszervek és a páros 

húgyvezetékek, a páros ondóvezetékek és a páratlan tojócső beszájadzásának helye. 

Az emésztésben meghatározó szereppel rendelkező májat két lebeny alkotja. A jobb 

oldali májlebeny fejlettebb. Mindkét lebenyből külön epevezető indul ki, de csak a jobb oldali 

májlebeny vezetékén alakul ki tágulat, az epehólyag lefűződése. Érdekes módon a galambnak 

és a gyöngytyúknak nincsen epehólyagja. 

A hasnyálmirigy az emlősök testarányait figyelembe véve többszörösnek mondható. 

Három kivezető csöve közös nyílással ömlik az epésbélbe. 

 

14.2.6. A baromfi érzékelése 

 

A látásnak van a legnagyobb szerepe a viselkedésformák kialakulásában. Itt kell 

megjegyezni azonban, hogy pl. a pulykának a naposok látványán kívül szükséges azok 

hangjának érzékelése, különben nem foglalkozik velük. A látótávolság alatt valójában azt 

értjük, hogy az illető fajt milyen távolságbeli történések érdeklik, minek tulajdonít 



 171 

jelentőséget. Ez a távolság tyúk esetében 30 - 50 m, a lúdnál 120 m, a kacsánál 70 - 80m. 

Nyilván lúdnál meghatározó még a vad ősre visszavezethetően a terepviszonyok repülés 

magasságából történő érzékelése. A baromfi látótere a fej mozdítása nélkül kb. 300 fok 

áttekintését teszi lehetővé. A baromfi térlátása nem bizonyított, sőt a számára fontos 

változásokat, pl. repülő madár, egy szemmel, oldalról követi. 

A táplálék felvételében az alak, nagyság, valamint a szín meghatározó. A napos állatok 

táplálék felismerésében a megvilágítás erősségének döntő szerep jut. A csillogó fénytörések a 

naposokat jobban érdeklik. Így találják meg az ivóvizet is. A tyúk és a pulyka könnyebben 

megjegyzi a táplálékformákat, mint a kacsa és a galamb. 

A tyúk a színeket a sárgásvörös és kékeszöld tartomány között érzékeli. Ezt használjuk 

ki az állatok szállítása, vagy telepítése során összefogásukkor. Kék fényű izzókat 

alkalmazunk, ebben a hullámhossz tartományban a gondozók még jól látnak, de a tyúk már 

alig érzékeli a környezetében történő változásokat. 

A hallás, mint érzékelés a baromfifajoknál kifinomultnak mondható. A hallás szerepe 

nem csak a tojásból kikelés után jelentős, hanem már a kelésszinkronizálásban is 

meghatározó. A tojáson belül fejlődő magzat érzékeli a környezetében zajló változásokat, a 

többi tojásból kiszűrődő hangokat és ennek megfelelően a kelést gyorsítja, illetve lassítja. A 

kotlóssal is folyik hang alapján kapcsolattartás a tojáson keresztül. A kacsa csak gyorsítani 

tudja a kikelését a környezetéből származó hangok alapján. 

A hallójárat bejáratát bőrredő, illetve pár tollból álló koszorú fedi. A kotlós hívó 

hangja alapján a csibe kb. 15 m-en belül képes tájékozódni. 

A szaglás nem játszik fontos szerepet a baromfi érzékelésében, a szaglóhám kis 

felületű. A kacsa fogékony a szaghatásra, míg a tyúk érzéketlennek tekinthető erre. 

Az ízlelés sem bír kiemelkedő jelentőséggel a táplálék preferenciában. Mindegyik 

baromfifaj megkülönbözteti a sós, savanyú és az édes ízt. A tyúk a kacs és a galamb a keserű 

ízt nagy koncentrációban elutasítja. Például a tyúk szárazon elfogyasztja a keserű 

csillagfürtöt, de nedvesített daraként visszautasítja. 

Tapintótestek az egész testfelületen megtalálhatók. A tollak tövében lévő tapintótestek 

révén a tollakra, illetve tolltőre gyakorolt minden hatást érzékelnek. Ezért kell a külső 

élősködők (pl. tetvek) jelenlétét megakadályozni a tartás során, mert jelentős stresszként éli 

meg az állat ezek puszta jelenlétét is a közvetlen károkozás (pl. vérszívás) mellett. 

A táplálék- felismerést és felvételt víziszárnyasoknál a csőrkáva szélén lévő 

szarulemezek tövében megtalálható tapintótestek segítik. Ilyen tapintótestek találhatók még a 

nyelvben, a szájban és a garatban. 

 

14.2.7. Ivarszervek 

 

A herék a hát alatt, közvetlenül a gerincoszlop két oldalán, a vese elülső lebenyének 

feji végénél, rövid szalagon felfüggesztve helyezkednek el. A madaraknak nincsenek 

járulékos nemi mirigyeik és ondózsinórjuk. A heréket a spermiogenezis zavartalansága 

érdekében a hasi légzsákokban keringő levegő hűti. Így a herék környezetében a madár 

testhőmérsékletéhez (43 °C) képest 3 - 4°C-al alacsonyabb hőmérséklet uralkodik. Az 

ondóvezető a húgyvezetőkkel közös kötőszöveti hüvelyben haladva ejakulációs vezetékben 

végződik. Az ondótermelést meghatározza az állat kora, a környezeti hőmérséklet, a 

megvilágítás hossza, erőssége, a takarmányozás és a genetikai tényezők. 

A tyúkféléknek nincsen a víziszárnyasokhoz hasonló párzószervük. Az ondót a párzás 

során kiforduló kloaka és az ondóvezető izmainak ritmikus összehúzódása lövelli ki. 

A kacsa és a lúd kloakajának bal oldalán nyugalmi helyzetben visszatűrt kesztyűujjhoz 

hasonlóan phallus protrudens, merevedésre képes párzószerv helyezkedik el. A párzást 

megelőzően a merevedést a nyirokáramlás megváltozása váltja ki. 
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A petefészek a bal oldali vese magasságában helyezkedik el. Érdekes módon 

embrionális korban mindkét petefészek fejlődésnek indul, de a jobb oldali korán elsorvad, így 

a bal oldali marad meg. A petefészek metszéslapján tömöttebb kéregállomány és belső 

velőállomány különíthető el. A petefészek felszínét a csírahám alkotja, amelyben a primer 

tüszők helyezkednek el. A primer tüszők középpontjában az őspetesejtet találjuk. Ezek a 

primer tüszők több fázisú érési folyamat eredményeként jutnak el Graaf-féle tüsző állapotig. 

Az érett tüszők 40 mm átmérőjűek és 16g súlyúak. A primer tüszők száma 3 - 6 ezer lehet a 

petefészekben. 

 

35. táblázat: Különböző baromfifajok átlagos ondótermelése 
 

Faj Mennyiség (ml) Koncentráció millió/mm
3 

Házityúk 

Házipulyka 

Gyöngytyúk 

Házikacsa 

Házilúd 

Házigalamb 

0,6 - 1,0 

0,3 - 0,4 

0,3 - 0,5 

0,4 - 0,6 

0,3 - 0,5 

0,2 - 0,3 

2 - 4 

3 - 9 

7 - 8 

2 - 4 

0,3 - 0,5 

1 - 3 
Forrás: Péczely (1987) 

 

Hormonális folyamatok eredményeként a tojástermelését rövidesen megkezdő állat 

petefészke felületén 5 - 6 nagyméretű petét (sárgáját) láthatunk. Ezek mellett különböző 

fejlettségű petesejtek is megfigyelhetők. 

A petefészektől indul ki a petevezető (25. ábra). Ahhoz szöveti úton nem csatlakozik. 

Az ivarérést megelőzően mindössze pár cm (8 - 10 cm) hosszú, de az ivarérés idejére 

meglehetősen nagyméretű (60 - 70cm) lesz. A vedlő tojó petevezetője ismét zsugorodik, akár 

17 cm-re. A kotlós petevezetője szintén zsugorodik a termelési időszakban mérhető 

nagysághoz képest (30 cm). A petevezető ivaréréskori növekedését a petefészek ösztrogén 

hormonjai segítik elő. 

A petevezető a gerincoszlop bal oldalán a medenceív mentén fut le és a kloákába 

torkollik. A medenceívhez hashártyakettőzettel kötődik. 

A petevezető funkcionálisan is jól elkülöníthető szakaszokra osztható. A petevezető 

tölcsér (infundibulum) egy kiöblösödő majd szűkülő szakaszt jelent. Nyálkahártyáján spirál 

alakú redők láthatók. A megtermékenyülés itt történik. 

A tölcsért követő petevezető öböl (magnum) a tojásfehérje nagy részének képződési 

helye. Fala tarajos, mirigyes tapintású. A petevezető leghosszabb szakasza (30 - 32 cm). 

A petevezető szorosban (isthmus) kialakulnak a héjhártyák. Ez a szakasz 

meghatározza a tojás alakját. A tojástartó, vagy madárméh (uterus) a petevezető 

legterjedelmesebb része. A fala szemcsés, bársonyos tapintású. 

A hüvelyt a tojástartótól záróizom választja el. A tojás útja a kloákában folytatódik. A hüvelyt 

záróizom kettőzet veszi körül. 

A megtermékenyülés a petevezető tölcsérben történik. A párzás, vagy mesterséges 

termékenyítést követően, ha az öbölben nincsen szik, illetve a tojástartóban tojás, a 

spermiumok gyorsan feljutnak tölcsérbe. Köszönhető ez a gyorsaság aktív mozgásuknak, 

illetve a petevezető antiperisztaltikájának. A spermuimok egy része tárolódik a petevezető 

spermatároló tubulusaiban. A spermiumok itt hosszú időn keresztül megtartják 

termékenyítőképességüket, egy eredményes párzás után házityúk fajban 20 - 22 napig, 

házikacsa és házilúdfajban 10 napig, házipulyka fajban akár 50 napig. A párzás, 

termékenyítés idejétől távolodva azonban romlik a tojások keltethetősége és nő az embriók 

keltetés alatti mortalitása. 
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25. ábra: A petevezető szerkezete a tojásrakás időszakában 

(a képződő tojás petevezető egyes szakaszaiban tartózkodásának ideje) 
 

 
Forrás: Becze (1987) 

 

14.2.8. A tojás képződése 

 

A tojás szaporodásbiológiai értelemben véve olyan bonyolult felépítésű petesejtnek 

fogható fel, amely tartalmazza a benne fejlődő embrió számára a létfontosságú 

táplálóanyagokat és biztosítja a keléshez szükséges optimális környezetet. Más 

megközelítésben az élővilág legnagyobb sejtjének lehet nevezni (26. ábra). 

A tojás összetételénél fogva világszerte alapvető élelmiszernek tekinthető. A tojás 

kiváló összetétele ellenére meglehetősen hosszú ideig tartotta magát az a téves nézet, 

miszerint a tojás magas koleszterin tartalma okán hozzájárulna a szív és érrendszeri 

megbetegedések kialakulásához. Egészséges ember szervezetében a felvett és az endogén 

koleszterin szintézis összhangban van. A tojás betegségmegelőző tulajdonsága alapján és 

bizonyos, az egészségmegőrzés vonatkozásában fontos anyagokkal (esszenciális zsírsavak) 

dúsíthatósága révén funkcionális élelmiszer. A hazai fogyasztás 250 - 270 tojás/év körül 

alakul. 

A makroszkóposan jól elkülöníthető tojásalkotók a tojásfehérje, tojássárgája és a 

meszes héj. A tojás alkotói között faj, de esetenként fajtakülönbségeket tudunk kimutatni. 
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26. ábra: A tojás felépítése 
 

 
Forrás: Becze (1987) 

 

36. táblázat: A tojás beltartalmi jellemzői 
 

 100 g tojásban 

Teljes tojás Fehérje Sárgája 

Víz (g)  74,57 88,07 48,76 

Energia (kJ) 661 204 1546 

Fehérje (g) 12,14 10,14 16,40 

Zsír (g) 11,15 0 32,93 

Szénhidrát (g) 1,20 1,23 0,21 

Nyersrost (g) 0 0 0 

Hamu (g) 0,94 0,56 1,70 

Ásványi anyagok 

Kalcium (mg) 56 11 152 

Vas (mg) 2,09 0,03 5,58 

Magnézium (mg) 12 9 12 

Foszfor (mg) 180 11 508 

Kálium (mg) 130 137 90 

Nátrium (mg) 138 152 49 

Zink (mg) 1,44 0,02 3,38 
Forrás: Scholtyssek (1968) 

 

A tojássárgája nem egynemű, hanem zsírosabb táplálószik és világosabb színű, 

vékonyabb, zsírszegényebb fehér, vagy peteszik alkotja. A sárgája zsírnemű anyagainak 

többsége a környező fehérjénél kisebb sűrűségű. Az új élet központját, a csírakorongot a 
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fehérje köpenyszerűen burkolja be. A tojássárgáját vékony, áttetsző hártya a szikhártya 

határolja. 

A tyúktojás sárgájának kémiai összetétele: 49% víz, 17% fehérje, 31%zsír, 26%lecitin, 

4% koleszterin és 1,5% főként foszfor, kén és vastartalmú hamu. 

A sárgája A-, D-, B1, B2- és E vitaminokat tartalmaz nagyobb mennyiségben. 

 

37. táblázat: Különböző baromfifajok tojásainak átlagos súlya és azok alkotórészei 
 

faj A tojás átlagos 

súlya (g) 

Sárgája (%) Fehérje (%) Héj (%) 

Tyúk 58 31,8 58,1 10,1 

Pulyka 86 32,9 55,9 11,2 

Gyöngytyúk 43 37,4 47,6 15,0 

Kacsa 70 35,8 53,9 10,3 

Lúd 160 35,6 51,6 12,8 

Galamb 20 18,8 70,9 10,3 
Forrás: Becze (1987) 

 

A tojássárgája színe kismértékben függ a fajtól, a fajtától, az egyediségtől és a 

takarmányozástól. A sárgája színét adó pigmenteket a baromfi szervezete nem tudja 

előállítani, ezt döntően a takarmányok xantofill (zeaxantin) tartalma befolyásolja. 

A tojásfehérje az említett jégzsinóron kívül külső és belső sűrű, illetve híg fehérjéből 

áll. A fehérje víztartalma 88%, fehérjetartalma 11%, jelentéktelen mennyiségű zsírt tartalmaz 

(0,01%). A sárgájával ellentétben, vitaminokban szegény. A B2 –vitamin tartalom érdemel 

említést. Ásványi anyag tartalma 1% körüli. A fehérjét kétrétegű hártya burkolja a mészhéj 

alatt. A két réteg a tojás tompa végén szétválik, és légkamrát alkot. A légkamra a tojás 

lerakása után a külvilágra kerüléskor a tojás lehűlése következtében jön létre. A tojás tompa 

végen több pórus található, ami a kettősfalú héjhártya szétválását lehetővé teszi. A tárolási 

idővel a páraveszteség miatt a légkamra mérete növekszik. A légkamra nagysága alapján a 

tojás tárolási ideje és a tárolás körülményei becsülhetők. 

A sűrű és híg fehérje aránya 40:60. A fehérjerétegek ozmotikus nyomása különböző. 

A sűrű fehérje igyekszik a környező híg fehérjéből vizet elvonni. A tárolási idő 

meghosszabbodásával a szikhártya állományának meggyengülése miatt könnyen szakadóvá 

válik. A fehérjerétegek nyomása kiegyenlítődik, hozzájárulva a záptojás állapothoz. 

A tojáshéj és héjhártyák összetétele: víz 2,0%, fehérje 4,5%, zsír nyomokban, 

szénhidrát nyomokban, nyershamu 93,5%. 

A tojás héjának pórusain zajlik a gázcsere, illetve a víz elpárolgása. A pórusok a tojás 

tompa végén nagyobb számban találhatók, mint a tojás hegyes végén. A legkülső felületi 

rétegen található a viaszos kutikularéteg, ami megakadályozza a víz nagymértékű 

elpárolgását, illetve a kórokozók bejutását. A kutikula eltávolításával, ledörzsölésével a tojás 

befertőződését idézhetjük elő. A tojáshéj színe fajtabélyeg. A házityúk fajták tojásának 

héjszíne fehér, barna és zöld lehet. A pórusok tojáshéjon való eloszlása egyenetlen és 

egyedfüggő (7000 - 15000 pórus), számuk négyzetcentiméterenként 70 - 200 között lehet. Az 

összes pórusfelület 2 mm
2
, a tojás felületének 0,034%-a. A friss tojás héján valamennyi pórus 

zárt, később emelkedik meg a nyitottak száma. 

 

14.2.9. A tojás útja a petevezetőben 

 

A petefészek külső rétegében a tüszőhámban helyezkednek el a tüszők, amelyben a 

pete fejlődik. A tüsző vérerekkel dúsan átszőtt, kivéve egy keskeny sávot, a szegélyt 

(stigmát). A dús vérérhálózat biztosítja a pete táplálóanyag ellátását. A pete leválásakor 
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(ovuláció) a stigmánál reped fel a tüszőhám, innen jut a pete a petevezető tölcsér 

(infundibulum) szakaszába. A szegélynél nem látunk vérereket. Amennyiben peteleváláskor 

mégis sérülne az érfal, akkor számíthatunk vérfoltos tojás képződésére. A petefészek által 

termelt progeszteron az agyalapi mirigyet luteinizáló hormon (LH) termelésére készteti. Az 

LH idézi elő a tüszőrepedést. 

A petevezető tölcsér a levált petét megkeresi, felveszi. Előfordul az is, hogy a petét 

nem veszi fel a petevezető tölcsér és a hasüregbe kerül. A hasüregben a több pete rétegződhet, 

esetleg felszívódhat (4%). Szélsőséges esetben több sárgája nem szívódik fel. Ezek a„belső 

tojásrakó tyúkok jellegzetes pingvinhez hasonló testtartást vesznek fel. A hús típusú tojóknál 

gyakoribb az ovulált pete hasüregbe kerülése. 

A fény, a megvilágítás ideje és ereje az agyalapi mirigyet stimulálja, növeli a 

follikulus stimuláló hormon (FSH) mennyiségét. A petetüszők növekedését az agyalapi 

mirigy elülső lebenye által termelt FSH hormon serkenti. Az első ovulációt beállító tényezők 

kevésbé ismertek. 

A második és további peteleválásokat az előző tojás lerakása szabályozza. A megtojás 

után 15 - 40 perccel válik le a következő érett petesejt. 

A pete 15 - 20 percet tartózkodik a tölcsérben. A tölcsér hámrétegében a kehelysejtek 

és egyéb mirigysejtek váladékot termelnek, ami az áthaladó petesejtre egy rostos, hálózatos 

rétegként rakódik és ez lesz a jégzsinór. A jégzsinór tartja középen a sárgáját. 

A petevezető öböl (magnum) a tojásfehérje képződésének helye. A tojás 3 órát 

tartózkodik itt. A pete balról jobbra forogva halad át az öblön. Az öböl mirigyei választják ki 

a sűrűfehérjét, illetve a fehérje még ebben a petevezetői szakaszban homogén.  

A petevezető szorosban (isthmus) a tojás 75 percet tartózkodik. Itt a belső és külső 

héjhártya alakul ki. A papírszerű, proteinrostokból álló héjhártya két rétege egymásba fonódó. 

A külső átmérője 0,93 nm, belső 0,63 nm. A külső héjhártya rostjaiba nyúlik be a mészhéj 

mamilláris rétege. A fehérje hígabb rétegének egy része diffúzió útján ugyancsak a szorosban 

termelődik, mert itt még a héjhártyák permeábilisak. A héjhártyák kialakulásával a tojás 

alakja adott lesz. A tojó madár egyedi jellemzője a tojás alakja. 

A tojástartóban vagy madárméhben (uterus) 19-21 órát tartózkodik a tojás. A 

tojástartóban a tojásfehérje súlya megkétszereződik. A kifeszült héjhártyára rárakódik a 

mészhéj. A tojáshéj kialakulásakor először kis Ca-szemcsék jelennek meg héjhártya felületén. 

Az alapszemcsékre a héj proteinváza ill. kalcit kristályokból álló mamilláris réteg telepedik. 

Ezt követi a sokkal vastagabb szivacsos réteg kialakulása (27. ábra). 

A tojáshéj képződésének elengedhetetlen feltétele a szükséges mennyiségű kalcium és 

karbonátion ion jelenléte a tojástartóban. A tojástartó nem tartalékol ionokat, hanem a vérből 

választja ki a szükséges mennyiséget. A karbonátion fő forrása a vér szén-dioxid készlete. Az 

elegendő Ca-ellátásban részesülő tojótyúkok a tojáshéj képzéséhez szükséges kalcium 

mennyiséget egyenletes takarmány eredetű Ca biztosítása mellett is a csöves csontokban tárolt 

Ca-ból nyerik. 

A reggel lerakott tojás héjszilárdsága gyengébb (6 - 8 óra között). A héjminőséget 

ronthatja még madarak zavarása, a stressz, baromfibetegségek (bronchitis, baromfipestis), a 

gyógyszerek, az ovulációs intervallum zavara (durva héjú, meszes lerakódású tojások), illetve 

a ketreces elhelyezés is hajlamosít a héjhibákra. 

A hüvelyben a tojás rövid ideig, néhány percet tartózkodik. Szélsőséges esetben 

néhány óra is lehet. 

A megtojás szakaszában a hüvely kitüremkedik , kifordul, így a tojás nem halad át a 

kloákán és szennyeződés nem lép fel. 

A tojás tompa véggel kerül a külvilágra, az addig hegyes véggel a kloáka irányában 

elhelyezkedő tojás. a madárméhben fordul meg az ovipozició előtt 1 - 2 perccel  
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27. ábra: A tojáshéj szerkezete 
 

 
 

14.2.10. A reprodukciós folyamatokra gyakorolt környezeti és élettani hatások 

 

A baromfifajok reprodukciós folyamataira (tojástermelés, ivarérés, spermatermelés, 

stb.) elsődlegesen a megvilágítás ideje, erőssége gyakorol hatást. Az intenzív, zárt tartási 

körülmények lehetővé és szükségessé tették, hogy az állattartó az optimális termelés 

érdekében a faj, valamint a hasznosítási típusnak leginkább megfelelő világítási technológiát 

alkalmazzon. Az így elért előny elsősorban a tojástermelés szezonális függőségének 

csökkentétében mutatkozott meg. 

A felnevelési idő alatt növekvő megvilágítás hatására a növendékek fejlődése gyorsul, 

közelebb kerül az ivarérés ideje. Az ivarérés időpontját mesterséges fényprogramokkal 

szabályozni tudjuk (tyúk, pulyka lúd), ami az egyöntetű tojástermelés megindulását 

eredményezi. 

Az eltérő baromfifajok optimális tojástermeléséhez szükséges fényintenzitás-igény 

eltérő lehet. Ludak esetében a házityúknál az optimális tojástermeléshez szükséges 

leghosszabb napi megvilágítási idővel inkább a tojástermelési szünetet lehet indukálni. 

Adott típusú tojóállományokban a fényintenzitás növekedése és tartama is csak egy 

ideig javítja a tojástermelési mutatókat. A túlzott megvilágítást sresszhatásként élik meg az 

állatok, ami akár kannibalizmusig vezethet. 

A pulykabakok spermatermelése mesterséges megvilágítás esetén a tojókhoz képest 

alacsonyabb fényintenzitáson javulhat és hosszabb ideig magas szinten tartható. 

A napi 16 óránál hosszabb megvilágítási időtartamok a tojástermelést már nem 

serkentik. 

 

14.2.11. A kotlás 

 

A kotlás neurohormonális folyamat, tehát idegi-hormonális meghatározottságú. A 

kotlás során a petefészekben lévő nagyobb méretű tüszők felszívódnak és a tojástermelés 

szünetel. Kotlás az agyalapi mirigy elülső lebenye által termelt prolaktin hormon hatására 

kezdődik meg. A tyúk viselkedése alapvetően megváltozik, megkezdődik a kotlás. A hasi 

részen a tollazat kihullik, természetes keltetés esetén jobb kontaktust lehetővé téve a 
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bőrfelület és a tojás héja között. A kotlásra hajlamos egyedek egy meghatározott darabszámú 

tojás termelése után ezek kiköltésébe kezdenek. A kotlás egy termelési időszakban 

ismétlődhet ezeknél az egyedeknél. Amennyiben extenzív tartásban termeltetjük a 

tojóállományunknak, esetenként a termelés másfél-két hónapig is szünetelhet. 

A baromfifajok kotlási hajlama eltérő. Alapvetően a tyúk a pulyka, a lúd hajlamos a 

kotlásra. A házikacsánál nem igen kell kotlásra számítani, viszont a pézsmaréce erős kotlási 

hajlandóságot mutat. Egy fajon belül a fajták és hibridek kotlási hajlandóságában is 

mutatkoznak különbségek. Pl. a tojóhibridek egyáltalán nem kotlanak, míg a hústípusú, 

brojler szülőpárok között esetenként kotlás jelentkezhet. A házilúd fajon belül a 

hústípusúaknál gyengébb a kotlási hajlam. A májtípusú libák kotlása gyakori. Érdekességként 

meg kell jegyezni, hogy a házigalamb fajban mindkét szülő kotlik. 

Az intenzíven termelő állományok tojásait manapság kizárólag mesterségesen, gépi 

úton keltetik, ezért a kotlás ezekben az állományokban nem kívánatos, termelést csökkentő 

tulajdonság. 

A kotlás e mellett még azért is káros, mert a kotló egyed lefoglalja a tojófészket. 

Ideges viselkedése miatt tojások héjának törése is gyakrabban fordul elő. 

A kotló egyedeket a tojófészekből el kell távolítani és leszoktatni a kotlásról. Erre több 

megoldást is alkalmaznak, melyek hormonális, illetve elektromos kezelést, sokkot jelentett. A 

hormonhatású anyagok ilyen célú használata jelenleg tilos. Állatkínzás miatt az elektromos 

kezelés sem kivitelezhető. Megoldásként jelentkezik a kotló egyedek elkülönítése olyan 

körülmények közé, amely stresszt jelent számukra. Pl. erős megvilágítás, ventillátorokkal 

hűtés, a napi áthelyezés más leszoktató ketrecegységbe, illetve a leszoktató ketrecben nincsen 

lehetőség elkülönülni tartósan, és nyugalmat találni. A többnyire rövid ideig tartó leszoktatási 

szakasz (3-4 nap) után az állatok ismét termelhetnek. Bár meg kell jegyezni, a leszoktatás 

utáni termelés szintje nem éri el a kotlás előtti termelést. 

 

14.2.12. A vedlés 

 

A vedlés ideje alatt a kotláshoz hasonlóan a termelés szünetel. A vedlés során a 

tollazat kicserélődik. A házimadarak vedlése egy viszonylag gyorsabb folyamat. A hipofízis 

tireotrop hormonjának hatására a pajzsmirigy fokozott tiroxinhormon termelésbe kezd. Az 

idegi szabályzás alapja, hogy a csökkenő napszakok a folyamatot stimulálják. Más, nem 

kívánatos körülmények is indukálhatják a vedlést. Pl. erős hőingadozás, ivóvízhiány. A 

tiroxin hormon hatására a tollpapillák vérellátása megszűnik, a toll csévéje kiszárad, a toll 

könnyen kihullik. A libát tépni ebben az időszakban lehet, azaz amikor a tollazat teljes 

egészébe érettnek tekinthető, ellenkező esetben a bőr sérül. A vedlés közben és alatt a tojó 

szervezete felkészül a következő tojástermelési időszakra. 

A fiatal állatok tollváltását szűzvedlésnek nevezzük. A szűzvedlés során a testet borító 

pihetollazatot valódi tollak váltják le. A tollasodás üteme genetikailag meghatározott. Vannak 

gyorsan és lassan tollasodó típusok. A tartási körülmények is hatást gyakorolnak a 

tollasodásra (levegő hőmérséklete, páratartalma, stb.). 

A vedlés kezdete meghatározza a vágás időpontját is. A vedlését megkezdő 

pecsenyeáru feldolgozása során az automata kopasztógépek a tollat nem tudják teljességében 

eltávolítani. A korai tojástermelésre szelektált tojóállományok és a húshibrid szülőpárok 

vedlése korábban következik be, mint a tyúkfajtáké.  

A tollak váltódásának határozott iránya van a test felületén. A tyúk vedlése a 

nyaktollak váltódásával kezdődi. Innen a hát, a szárnyak régiója következik, majd a törzs és a 

farok tollai váltódnak le. 

A vedlés csúcsi időszakát az 5. elsőrendű evezőtoll váltódása jelenti. A kisebb méretű 

tollak váltódása az 5. elsőrendű evezőtoll cseréjével együtt zajlik le. 
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Az intenzív vedlést mutató egyedek az esetek nagy részében teljesen tollatlanok lesznek a 

vedlés csúcsideje alatt. Az új tollak váltódása hosszú ideig, hetekig, sőt hónapokig eltarthat. 

Mesterséges megvilágítással a vedlés bekövetkezte befolyásolható. Zárt tartási körülmények 

között 16 - 17 órás megvilágítással a vedlés késleltethető. 

A hús típusú állományok vedlése a tojó típusúakkal azonos megvilágítás mellett 

korábban kezdődik. 

A vedlés részleges és teljes lehet. A részleges vedlés gyakoribb formája a nyakvedlés. 

Sajnos a nyakvedlés ugyanolyan termeléscsökkenést idéz elő, mintha teljes testre kiterjedő 

vedlés történt volna. A nyakvedlés jelenségét nem szabad összetéveszteni a régebbi 

etetőrendszerek (ketrec előtti vályú) használatából fakadó technológiai kopás hatásával. 

A vedlés mesterséges kiváltása szükséges lehet akkor, ha úgy dönt a termelő, hogy a 

meglévő állományával még egy termelési időszakban tojást termeltetne. Akkor indokolható a 

mesterséges vedletés, ha nagy értékű szülőpár állományok termeléséről lenne szó, illetve 

árutermelő tojóállományok esetében az újonnan beszerzendő jérceállomány költsége 

meghaladja a termelő anyagi lehetőségeit. Esetleg a termelő azt is figyelembe veszi, hogy az 

ismételten termelésbe vont, megvedletett tojóállománytól nem kell kisméretű, a piacon 

nehezebben és olcsóbban értékesíthető jércetojásokkal foglalkoznia. Azt is figyelembe kell 

venni, hogy a második termelési időszakban a tojástermelés szintje nem éri le az első 

termelési évben mérhető szintet és időtartamot. 

A mesterséges vedletést több módszer szerint lehet végrehajtani. Az EU-ban csak az 

állatok legkisebb törését, szenvedését előidéző vedletési módszer használata engedélyezett. A 

gyakorlatban ez a tojótápok összetételének, koncentrációjának megváltoztatását, adott esetben 

szemes takarmányokkal történő kiváltását jelenti. Ha a tojó szervezete nem kapja meg a 

termelési szükségletet, akkor rövidesen megkezdi a vedlést. 

 

 

14.3. A baromfi genetikai sajátosságai  
 

Mára már teljesen ismertté vált a tyúk géntérképe, annak ellenére, hogy korábban nem 

tűnt egyszerűnek a faji sajátosságokból adódóan. Arra vezethető vissza ez a bizonytalanság, 

hogy minden baromfi kromoszómái makro- és mikrokromoszómákra vezethetők vissza. A 

makrokromoszómák beazonosítása méretüknél fogva egyszerű. A mikrokromoszómák 

morfológiailag nehezen azonosíthatók kis méretük miatt, viszont az illető faj genetikai 

hátterének meghatározásában fontos a szerepük. A tyúk és a gyöngytyúk faj kromoszómáinak 

száma 39, a pulykáé 41, a kacsa és a galamb 49 pár kromoszómával rendelkezik. 

Az emlősfajokban a hím a heterogametius (XY), a nőivar a homogametikus (XX). A 

madárfajokban mindig a hímek a homogametikusak, (ZZ), a nőivarúak a heterogametikusak 

(ZW). A baromfifélék ivari kromoszómájának mérete (Z) tekintélyes (a genom 10%-a). Ebből 

következően sok tulajdonság meghatározásában vesz részt. A nőivarra jellemző másik ivari 

kromoszóma (W) nagyon kisméretű, és genetikailag alig hordoz információt. 

A küllemi tulajdonságoknak, mint minőségi bélyegeknek - pl. a toll és a bőr színe, a 

tarajforma, az egyes tollképletek jellege, színe és kiterjedése- a kedvtelésből tartott 

baromfiféléknél van jelentősége. 

A gazdasági célból tartott baromfiféléknek több olyan tulajdonsága van, amit egy-egy 

gén, vagy génpár határoz meg, így a pecsenyeáru előállítására a világos tollazatú állományok 

alkalmasak, vagy piacfüggő a bőrszín szerinti termékpreferencia (sárga, fehér). 

Az örökletes tulajdonságok kialakításában szerepet játszó gének egy része az ivari 

kromoszómához, másik, nagyobbik része a többi, autoszom kromoszómához kötötten 

öröklődik. 
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A kromoszómákon lokalizált gének lehetnek dominánsak és recesszívek. Az ivari 

kromoszómákhoz kötötten öröklődő tulajdonságok alapján toll szín szerinti, vagy a toll 

növekedésének gyorsasága alapján ivari elkülönítés (szexálás) lehetséges, akár már napos 

korban. Az ivari elkülönítés fontosságát a hasznosítással, illetve a később beállítandó 

ivararánnyal magyarázhatjuk. Az étkezési tojástermelő állományok termeléséhez nincsen 

szükséges kakas jelenlétére, így a keltetőben már a kikelt kakascsibék feleslegessé válnak. 

Ahol a termékeny tojások termelése alapfeladat a szülőpártartásnál, azoknál az állományoknál 

sincs szükség minden kakas felnevelésére, tekintettel a termelés alatti optimális ivararány (1: 

8 - 12) biztosítására.  

 

 

14.4. Baromfifajták és hibridek 
 

A baromfifajokon belül kb. 100 - 150 évvel ezelőtt már megkezdődött a hasznosítási 

irány szerinti tenyésztői munka. Ennek eredményeként alakultak ki a gazdasági szempontból 

jelentős fajták. A fajták jelentőségét manapság a korszerű, nagy termelőképességű hibridek 

előállításában lelhetjük fel. 

 

14.4.1. Házityúk fajták és hibridek 

 

A házityúk domesztikációja közben több mint 200 fajta alakult ki. A tyúkfajták 

csoportosításának több lehetősége adódik: küllemi bélyegek, földrajzi elterjedés, igényesség, 

testsúly, tenyésztési cél stb. szerint. Számunkra legfontosabb a hasznosítási irány szerinti 

csoportosítás. Ennek alapul vételével ugyanis mind a fajtatisztán fenntartott fajták, mind pedig 

a fajtákba nem osztható hibridek típusokba sorolhatók. A gazdasági szempontból fontos 

szerepet játszó tyúkfajták egyoldalú tojástermelő, vegyes hasznosítású és hústípusú fajták 

csoportjára oszthatók. A hibridek tojástermelő (tojóhibridek) és hústermelő (húshibridek) 

típusokba sorolhatók. A kifejezetten árutermelés céljait szolgáló fajták és hibridek mellett ma 

világszerte terjednek a kedvtelésből és sportcélból tartott tyúkfajták. 

 

Tojástermelő (tojó típusú) tyúkfajták 

 

Leghorn (14. kép). Az olasz parlagi tyúkból - a wyandotte és minorka fajtával is 

keresztezve - a XIX. század első felétől kezdve tenyésztették ki az Amerikai Egyesült 

Államokban. Több mint húsz fajtaváltozata alakult ki, amelyek testalkatra nézve 

megegyeznek, kivéve a tollazat színét és a tarajformát. Ezek közül az egyszerű, fűrészelt 

tarajú fehér leghorn gazdasági jelentősége a legnagyobb, a többi változatot főként 

kedvtelésből tartják. A fehér leghorn kiváló tojástermelő-képessége és igen jó honosuló-

képessége folytán az egész világon széles körben elterjedt. Kifejezetten jó tojástermelő fajta. 

A kifejlett tojók testsúlya egyéves korban 1,5 - 2,1 kg, a kakasok 1,9 - 2,5 kg súlyúak. 

Viszonylag gyors fejlődésű és gyors növekedésű fajta. Fiatal korban gyorsan tollasodik, 

ellenálló, élénk vérmérsékletű. Ivarérése korán, mintegy 4,5 - 5,0 hónapos korában következik 

be. Tojástermelése a 200 - 250 db. Kotlásra nem hajlamos. A leghorn tojások héjának színe 

mészfehér, átlagos súlya 55 - 60 g. A tenyésztojások keltethetősége igen jó. A fehér leghorn 

bőrszíne sárgás, a csőr és a láb sárga. A naposcsibék pihetollazata világossárga. 

 

Vegyes hasznosítású tyúkfajták 

 

New hampshire (ejtsd: nyúhemsir) (14. kép). Az USA-ban a rhode island red fajtából 

kiindulva, fajtán belüli szelekcióval tenyésztették ki. Új fajtának 1935-ben ismerték el. 
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Magyarországra 1948-ban került, és azóta a háztáji tyúktartásban jelentős szerepet tölt be. A 

tyúkok testsúlya éves korban 2,4 - 3,0 kg, a kakasoké 3,2 - 4,2 kg. Éves tojástermelése 180 - 

230 db barna héjú tojás, melyek átlagos súlya 56 - 61 g. A tenyésztojások keltethetősége jó. A 

naposcsibék barna pihetollazatúak, a begy és a hastájék világosabb árnyalatú, a csibék a 

szárnyredő színe alapján vonaltól függően 80 - 90%-os pontossággal szexálhatók. 

Mérsékelten élénk vérmérsékletű, ellenálló fajta. Fiatalkori növekedési erélye jó. 

 

14. kép: A leghorn és a new hampshire 
 

  
Forrás: Wandelt és Wolters (1999) 

 

Plymouth rock (ejtsd: plimut rok) Önálló fajtaként 1874-ben ismerték el. A sávozott 

plymouth jelentős szerepet töltött be az iparszerű, nagyüzemi brojler-előállítás kezdeti 

szakaszában, mert a nagy fiatalkori növekedési erély, a jó tojástermelés, a nagy vitalitás 

kiváló anyai, esetenként apai vonalak előállítását tette lehetővé az 1940 - 1950-es években. 

A fehér plymouth fajtát jóval később tenyésztették ki, és kitenyésztése szorosan 

összefüggött az iparszerű, modern pecsenyecsirke típusának kialakításával, a brojleripar 

létrejöttével. A jelenleg előállított anyai keresztezési partnerek a fehér plymouth fajtán belül 

kialakított vonalak. A tojók testsúlya éves korban 3,0 - 3,5 kg, a kakasoké 3,6 - 4,5 kg. 

Tojástermelő képessége 150 - 170 tojás 9 hónapos tojástermelési időszak alatt, a tojások színe 

a fehértől a barnáig terjedhet. A tojások átlagos súlya 59 - 64g. 

 

Hústípusú tyúkfajták 
 

Fehér cornish (ejtsd: kornis) (15. kép). A fehér cornish tyúkfajtát az Amerikai 

Egyesült Államokban tenyésztették ki. A fajta, mint apai keresztezési partner, döntő szerepet 

játszik a mai pecsenyecsirke hibridek előállításában. A fajta őse az indiai vörös viador tyúk. A 

kakasok élősúlya 4 - 6 kg, a tojóké 3,5 - 5,0 kg. A korszerű fehér cornish gazdasági értékét ma 

kiemelkedően jó húsformái, nagy fiatalkori növekedési erélye és növekedési kapacitása 

határozza meg. Tojástermelése mérsékelt. 9 hónap alatt 100 - 110, 55 - 60g átlagos súlyú 
tojás. A tojáshéj a krémszínűtől a világosbarna árnyalatig változó. A kakasok testsúlya 4,5 - 

6,5 kg, a tojóké 3,8 - 4,5 kg. A fajta kotlásra hajlamos. Viszonylag gyenge szaporasága nem 

okoz alapvető gondot, mint apai keresztezési partner játszik szerepet a pecsenyecsirke 

előállításában. A toll színe fehér (domináns), a vállakon és a szárnyon előfordulhatnak sárgás 

tollak, a láb, a csőr és a bőr színe sárga. 

 

Tojástermelő hibridek 

 

Fehér héjú tojást termelő hibridek. A csoport klasszikus képviselője a meglehetősen 

régen kitenyésztett Shaver Starcross 288-as (15. kép), leghorn típusú hibrid. A tojástermelését 

18-19 hetes korban kezdi. A testsúlya a tojástermelés kezdetén 1,3kg, a termelés végén 1,8 kg. 
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Tojástermelése a 74. élethétig 290 - 300 db 60,5 - 62,5 g átlagsúlyú, fehér színű tojás.. A napi 

takarmányfogyasztása 120 g. A takarmányértékesítése 130 - 140 g takarmány/tojás. A hibrid 

élénk vérmérsékletű, gyorsan fejlődő és gyorsan tollasodó. 

Barna héjú tojást termelő hibridek. A barna héjú tojást termelők jeles, hazai 

képviselője a képviselője Bábolna Tetra SL tojóhibrid. A tojástermelését 19 - 20 hetes korban 

kezdi. A testsúlya a tojástermelés kezdetén 1,52 - 1,56 kg, a termelés végén 2,00 - 2,10 kg. 

Tojástermelése a 74. élethétig 311 - 319 - 300 db 63,5 - 64,5 g átlagsúlyú, barna színű tojás.. 

A napi takarmányfogyasztása 114 - 117 g. A takarmányértékesítése 129 - 138 g 

takarmány/tojás. A hibrid mérsékelten élénk vérmérsékletű, gyorsan fejlődő és gyorsan 

tollasodó. 

 

Húshibridek 

 

Arbor acress classic. Az anyai, plumouth rock típusú szülőpár tojók testsúlya - 

korlátozott, adagolt takarmányozás mellett - 22 hetes korban általában 2,4 - 2,6 kg, a tojóházi 

tartás végén 3,5 - 4,0 kg. A cornish típusú apai vonalhoz tartozó kakasok 22 hetes korra 3,0 - 

3,2 kg, a tojóházi tartás végén 5,0 - 5,3kg testsúlyúak. A szülőpár tojók tojástermelése 40 

tojóhét alatt, induló létszámra számítva 160 - 180 db, amelyből 150 - 170 keltetésre alkalmas. 

Szülőpár tojónként 140 - 150 értékesíthető brojler naposcsibe nyerhető. A keltetésre berakott 

tojások számához viszonyítva a keltethetőség 80 - 85 %-os, az egész tojástermelési időszak 

átlagában. A brojlerek 5 - 6 hetes hizlalási idő alatt üzemi viszonyok között elérik az 1,9 - 2,3 

kg átlagos testsúlyát vegyes ivarban. Az 1 kg testsúly termeléshez felhasznált takarmány 

mennyisége 1,7 - 2,0 kg közötti. A brojlerek tollazata fehér. 

 

15. kép: Fehér cornish és Shaver Starcross 288 
 

  
Forrás: Wandelt és Wolters (1999) 

 

14.4.2. Pulykafajták és hibridek 
 

Az árutermelésben fontos szerepet játszó fajták 
 

A valamikor árutermelésre használt hagyományos fajták közül legismertebb a 

bronzpulyka, amely az 1960-as évekig hazánkban is általánosan elterjedt volt. Edzett, 

ellenálló fajta, 6 - 8 hónapos korban ivarérett. Tojónként mintegy 45 - 50, esetenként 80 db 

tojást termel. A tojások színe pettyezett, súlyuk 70 - 90 g. A bronzpulyka kotlási hajlama erős. 

A kakasok kifejlett kori testsúlya átlagosan 12 - 15 kg, a tojóké 5,5 - 7,0 kg körüli. Európai 

gyökerei vannak. Angliában jelenleg is keresett árucikk, tartása bio- és szabadtartásos 

technológiában történik. 

A beltsville-i kis fehér fajta vékony csontozatú, kistestű, fehér színű pulyka. Előnyös 

húsformákkal rendelkezik. Gyorsan tollasodik, 10 hetes korban nem tokos, gépi feldolgozásra 
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alkalmas árut ad. A kakasok testsúlya kifejlett korban 6 - 8 kg, a tojóké 4 - 5 kg. 

Tojástermelése mintegy 100 - 120 db. A fajta jelentősége abban összegezhető, hogy a legtöbb 

hibrid kialakításában, elsősorban az anyai vonalak nemesítésében játszott fontos szerepet. 

 

Az árutermelésben szerepet játszó hibridek 

 

British United Turkeys cég B.U.T. Big 6-os hibridje fehér színű, kiváló húsformákat 

mutat, melynek mellfilé kihozatala 16 illetve 22 hetes korban ivartól függően, 26,2 - 27,9% 

körül mozog. A nagytestű típusban a cég újszerű fejlesztése a B.U.T. Big 7 és a B.U.T. Big 9. 

Hybrid cég a közelmúltig Hybrid Euro FP és Hybrid Medium néven hozott 

forgalomba nagy- és középnagy testű hibrideket. A Hybrid XL-ről egyelőre csak annyit lehet 

tudni, hogy a nőivarban a 7 - 12 kg, illetve a hímivarban a 13 - 20 kg testsúlyt szánják a 

nemesítők ennek a konstrukciónak. 

Nicholas cég hosszú időn keresztül sikeres hibridje a Hybrid Large White volt. E 

hibrid mellett a típusválaszték bővítése érdekében több hibridet is forgalmaznak. 

 

14.4.3. Lúdfajták és hibridek 

 

Hústípusú ludak 

 

Emdeni lúd. Az emdeni lúd egy kiváló hústermelő, nagy testű fajta (16. kép). A 

standard a gúnárokra 10,0 kg, a tojókra 9,0 kg kifejlettkori testsúlyt ad meg. hizlalható. 

Tojástermelése 35 - 40 között alakul, számottevő szóródással (25 - 65 db). Kotlási hajlama 

nem jelentős. A tollazata teljesen fehér. Az emdeni lúd gazdasági értékét elsősorban a nagy 

testsúlya, jó hústermelő képessége jelenti. Hibridelőállításban apai partner lehet. 

 

Májhasznú ludak 

 

Toulouse-i lúd. Kiváló májtermelő, nem ritkák az 1kg feletti májak sem (16. kép). 

Ugyanakkor rossz élelemkereső és legelő, igényes lúdfajta. Tollhasznosítása a szürke színe 

miatt kissé háttérbe szorul. A súlya mindkét ivarban az emdeni-nél 1 kg-mal kevesebb. 

Tojástermelése csekély és a tojások rossz termékenységűek. 

 

16. kép: Emdeni lúd és toulouse-i lúd 
 

  
Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Emdeni_lúd        http://www.metzerfarms.com/LargeDewlapToulouseGeese 
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Tojó típusú és szaporaságra szelektált lúdfajták 

 

Olasz lúd. Az olasz lúd gúnarai 4,5 - 6,4 kg, a tojók 3,6 - 5,4 kg közötti súlyúak. 

Középnehéz változata terjedt el legjobban. A középnehéz, jó szaporaságú olasz lúdra jellemző 
a gúnárok 5,5 - 6,0 kg-os, a tojók 5,0 - 5,5 kg-os súlya. Tollazata fehér, vékony csontú. 

Tojástermelése 45 - 50 db, termékenysége és keltethetősége kifogástalan. Májtermelő 
képessége közepes: 450 - 500 g. A fajta vonalait a korszerű tenyésztési programok keretében 

húshibridek előállításában anyai partnerként használják. 

 

Az árutermelésben szerepet játszó lúdhibridek 

 

Lippitsch húshibrid. A szülőpárok szaporasága 60 - 70 tojás/tojó, illetve 40 - 45 

naposliba/tojó. A fehér tollazatú végtermékek élősúlya 9 hetesen 5,7 kg, 16 hetes korban 6,8 

kg, takarmányértékesítésük az előbbi sorrendben 2,6, ill. 4,6. A végtermékek mellhús aránya 

17,9%, tollhozama pedig mintegy 30%-kal meghaladja a középnehéz fajtákét. 

Jelentősebb hibridek még: Kolos fehér lúd (hús), Anabest W lúd (hús), Babati 

májhibrid, Anabest G májhibrid 

 

14.4.4. Kacsafajták és hibridek 

 

Tojástermelő (tojó típusú) kacsafajták 

 

Campbell kacsa. A campbell kacsa fehér és barna (khaki) színváltozatban ismert (17. 

kép). Gazdasági értéke ez utóbbinak nagyobb. A tojók kifejlett testsúlya l,8 - 2,0 kg, 

gácséroké 2,2 - 2,5 kg. A szervezet finom felépítésű, a csontozat vékony, húsa finomrostú. 

Teste mérsékelten felegyenesedő. Kis testsúlya miatt kevés húst ad, fiatalkori növekedési 

erélye azonban figyelemre méltó. Tojástermelését korán, 5,0 - 5,5 hónapos korban elkezdi, 

majd igen hosszú 360 - 380, esetenként 400 napos - perzisztenciájú, 300 db feletti 

tojástermelésre képes. A tojások fehér héjúak, 60 - 70 g-osak. 

 

Húshasznú (hús típusú) kacsafajták 

 

Pekingi kacsa. Gyors növekedésű, korai ivarérésű és jó tojástermelő fajta (17. kép). 

Teste csak enyhén felemelt, tollazata tiszta fehér. Könnyen nevelhetők, korán vágóérettek. 

Nem kotlanak, tojástermelésük esetenként az évi 200-at is meghaladja. A gácsérok 

legkevesebb 3,0 kg, a tojók 2,5 kg súlyúak kifejlett korban.  

 

Az árutermelésben szerepet játszó kacsa hibridek 

 

Cherry Valley cégnek, a világ egyik legnagyobb és legismertebb kacsatenyésztő 
vállalatának központja Angliában van, de több országban képviselteti magát és öt kontinens 

80 országába exportál termékeiből. A Cherry Valley cég rendszeresen megújítja hibrid 

konstrukcióit, amihez nagyszámú kísérleti vonalat tartanak fenn. A szaporaság és a 

növekedési erély javítása mellett nagy gondot fordítanak a mellhús arányának növelésére, a 

zsírosodás mérséklésére és a takarmányértékesítés javítására. A tojó- és húshibrid mellett 

pézsmarécét (CV Barbary Super M) és mulardot is forgalmaznak. 

A Cherry Valley 2000 néven forgalmazott kacsa tojóhibrid éves tojástermelése 275, 

átlagosan 75 g-os tojás. 
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17. kép: Campbell kacsa és pekingi kacsa 
 

  
Forrás: http://www.metzerfarms.com/KhakiCampbell   http://www.avianweb.com/pekinducks.html 

 

A kacsa húshibridek (Sherry Valley, Seddin Vital) a brojlercsirkéhez mérhető léptékű 
előrehaladást mutatnak, a szaporaság tekintetében talán még kedvezőbbet. Összefoglalóan a 

következőkkel jellemezhetők: 

 Az ivarérett szülőpár tojók testsúlya - a szigorú takarmánykorlátozás következtében -

24 hetes korban 2,5 - 2,9 kg, a tojástermelés végén (60 hetes korban) 3,0 - 3,2 kg, a 

szülőpár gácséroké ugyanebben az életkorban és sorrendben 3,0 - 3,3, illetve 4,0 - 

4,2kg. 

 A szülőpár tojók ivarérettségüket 22 hetes, 5%-os tojástermelésüket 25 hetes 

életkorban érik el, és 40 termelési hét alatt beólazott létszámra vetítve 200 - 220 db 

tojást raknak, amelyből 190 - 210 alkalmas a keltetésre. 

 A keltethetőség a berakott tojások számához viszonyítva átlagosan 80%, így tojónként 

155 - 170 naposkacsa várható. 

 A húshibrid végtermékek, a pecsenyekacsák 42 - 46 vagy 49 napra vágóérettek, 

testsúlyúak az első esetben 2800 - 3000 g vegyes ivarban, a takarmányértékesítés 2,2 - 

2,3 kg. Későbbi vágás esetén a paraméterek az előbbi sorrendben: 3200 - 3700 g, ill. 

2,4 - 2,5 kg. A felnevelés alatt 2,5%-os elhullással számolhatunk. 

 

14.4.5. A pézsmaréce 

 

A pézsmaréce önálló faj. A házikacsához képest jelentős faji jellegzetesség a 

kifejlettkori súly tekintetében mérhető ivari dimorfizmus. A kifejlett gácsérok 5 - 6 kg-osak, a 

tojók ennek felét érik el. A pézsmaréce kelési ideje 35 nap, a házikacsáé 28 nap. A pekingi 

kacsa tojó és a pézsmaréce gácsér keresztezésével állítják elő a mulard kacsát, ami tovább 

nem szaporítható fajhibrid. 

A pézsmaréce az utóbbi 30 évben lett gazdasági baromfifaj. Intenzív tenyésztése 

Franciaországban, Olaszországban és Tajvanon folyik. Húsa nagyon ízletes, valamivel több 

fehérjét és kevesebb zsírt tartalmaz, mint a pekingi kacsáé. Fehér, vadas, kék-vadszínű, 

sötétbarna-fekete (atipico), sávozott, barna-hullámos, gyöngyszürke, csokoládébarna, Duclair-

tarka, kék-tarka, barna-tarka színváltozatai vannak. 
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15. Tojás és baromfihús termelés 

(Kovács Gellért) 
 

 

15.1. Tenyészállományok felnevelése, termeltetése 
 

A tenyésztői tevékenység legmagasabb szintjét képviselő szuperelit és elit állományok 

konstrukcióinak létrehozásával, termeltetésével terjedelmi korlátok okán nem foglalkozunk. A 

végtermék húshibridek és tojóhibridek naposcsibéinek keltetéséhez szükséges 

tenyésztojásokat a tenyésztő vállalatoktól vásárolt szülőpárokkal a szaporító-telepek, a 

szülőpártartó telepek termelik. Szinte minden országban, így hazánkban is, kis számban 

ugyan, de vannak ezeken kívül fajtatiszta tenyésztést folytató nemesítő, illetve fajtafenntartó 

(pl. new hampshire, sárga magyar) tenyészetek és ezekkel együttműködő szaporító-telepek. A 

tenyésztelepek izolációs távolsága minimum 300m. Külső fertőzések veszélyének 

minimalizálására fekete-fehér öltözőket alakítanak ki. Alapvető követelmény, hogy egy 

időben csak azonos származású és korú állományok lehetnek a szülőpártartó telepen, és 

kitelepítésük is egy időben történjen. 

 

15.1.1. Egy- és többfázisú tartás 

 

Az egy fázisú tartás során ugyanabban az istállóban nevelik az állományokat, mint 

amiben termeltetik. Ezzel kiküszöbölhető az állatoknak stresszhatást okozó áttelepítés és 

kisebb az állategészségügyi kockázat. A folyamatos nevelés és termelés megoldásához egy 

nevelő és egy tojótelepre van szükség. 

A kétfázisos rendszer előnyei: jobb a férőhely- és eszközkihasználás. A nevelés 

állományváltozása nagymértékben meghatározza a különböző korú állományok elhelyezését. 

Az elhelyezést más környezeti tényezőkkel együtt kell kezelni (pl. istálló klimatizálás, illetve 

saját hőtermelés, évszak, padozat, etető- és itatótér). 

A hústípusú szülőpár állományok nevelése során a betelepítéstől kezdve a 4 hetes kor 

végére az állománysűrűséget, négyzetméterenként 7 - 10 madárra állítják be, majd a 6 - 7. 

héttől a 20. hétig az ideális állománysűrűség - a tartási körülményektől függően - 4 - 7 közötti 

jércéknél, a kakasok nevelésekor 3 - 4 között kívánatos. 

Az etetők lehetnek vályús (kaparóláncos) típusok, felsőpályás surrantócsöves és 

spirális tányéros etetőrendszerek. Kis-gazdaságokban gyakran használnak vályús és hengeres 

etetőket is. Szakszerű üzemeltetéssel mindegyik megfelelő a tenyészállományok nevelésére. 

A legkorszerűbb megoldás a tányéros etetők alkalmazása. 

A hagyományos itatóberendezések lehetnek vályús rendszerűek, és függesztett 

nyíltvíztükrös, súlyszelepes köritatók. A szelepes itatórendszerek az istálló mennyezetére 

függeszthetők, soronként emelhetők és süllyeszthetők. A vízáram alomra cseppenés nélkül 

közvetlenül jut az állat csőrébe, a megmaradt takarmánymorzsák sem hullanak az alomra, 

hanem a madár ezt a vízzel együtt nyeli le. A szelepes itatórendszerek napos kortól biztosítják 

a megfelelő és higiénikus vízellátást. A szelepes itatórendszerek legfőbb előnyei: könnyen 

állítható a magasság a madarak test-méretéhez igazodva, bőségesen szolgáltatnak vizet, 

alacsony nyomáson működnek, csepegés-mentesek, könnyű a takarításuk, az itatórendszer 

szakaszosan is üzemeltethető, állományváltáskor a rendszert nem kell szétszerelni. 

Az istállók fűtése történhet teremfűtő berendezésekkel és műanyákkal, és a kettő 

kombinációjával. Tenyészállat neveléskor a legjobb megoldás a kombinált fűtés, mert 

nagyobb lehetőséget ad arra, hogy az állatok mindenkor megkeressék a számukra optimális 

hőmérsékletű helyeket. 
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A világítóberendezések lehetnek különböző izzólámpák, fénycsövek, esetleg 

higanygőz- és nátriumlámpák. Utóbbiakat csak különlegesen magas belmagasságú 

épületekben célszerű használni (4,0 - 4,5 m), ezért ritkán alkalmazzák. 

A hagyományos izzók és a fénycsövek a legelterjedtebbek. A fénycsövek az 

elektromos áramot 4 - 5-ször hatékonyabban alakítják át fényenergiára (izzólámpa 10 - 13 

lumen/W, fénycsövek, kompakt fénycsövek 40 - 70 lumen/W). A fénycsövek jól használhatók 

baromfiistállók világítására, itt a meleg fehér (warm white) fényű csövek ajánlottak. Célszerű 

inkább több kisebb teljesítményű fényforrást telepíteni, mint kevesebb nagyobb 

teljesítményűt. A világítási programok alkalmazása óta az automatakapcsolók terjedtek el. A 

fényerő szabályozók segítségével tetszőlegesen változtatható a megvilágítás erőssége, ez 

különösen nevelőistállókban fontos. 

 

15.1.2. Napos- és növendék állatok fogadása 

 

Betelepítés előtt elő kell készíteni az istállót. 

 A kiürített istállóból mindent eltávolítanak, a technológiai berendezéseket kiszerelik (vagy 

felhúzzák), a trágyát eltávolítják, és az istállót kitakarítják („seprűtiszta” állapot). 

 Az egész istállófelületet, valamint a berendezési tárgyakat magasnyomású készülékkel 

tisztára mossák, majd az egész istállót fertőtlenítik. A régi trágya helye és az istállót 

körülvevő utak is hasonlóan kezelendők. A munkafolyamat végén a szociális épületet és 

helyiségeket takarítják. A víz- és csatornarendszer tisztítása elengedhetetlen. 

 A takarmánysilók és behordó-rendszerek mosása és fertőtlenítése szerves része az 

előkészítésnek. 

 A tisztára mosott és fertőtlenített istállóban a technológiai berendezéseket összeszerelik és 

beüzemelik. A gáz és villany fűtő-berendezéseket sűrített levegővel tisztítják. 

 A takarítás, mosatás, fertőtlenítés, szárítás, valamint a szerelési munkák befejezését 

követően újabb fertőtlenítés szükséges. 

 Az állományváltás idején elengedhetetlen a különböző rágcsálók és más kártevők elleni 

speciális védekezés. 

 A férőhely teljes előkészítését követően lehet bealmozni. A naposetetők és itatók 

elhelyezése után csibegyűrűk alakíthatók ki. 

 Végül a zárófertőtlenítés következik gázzal, amelynek elvégzéséhez ma már nagyon sok 

készítmény van forgalomban. 

 A járványvédelmi szabályokat mindenkor alkalmazni kell. A lezárt telepre csak teljes 

ruhacserét és fürdést követően lehet belépni.  

 

15.1.3. Világítási program a nevelés és termeltetés alatt 

 

A tenyészállatok nevelésének és termelésének fontos technológiai eleme a világítási 

program. Ha valahol, akkor itt igaz, és megkerülhetetlen a technológiai utasítás szerinti 

értékek betartása. A tojástermelés egyik legfontosabb környezeti feltétele a megvilágítás 

tartama és erőssége. A hús és tojó típusú szülőpárok esetében más-más világítási programot 

kell követni és természetesen a nevelés és termelés idejének világítási programja is eltérő. 

Napos kor idején pár napig szinte minden program hosszú és erős megvilágítást ír elő. Ez 

hasznosítástól és típustól függetlenül 23 órára tehető és a fényintenzitás eléri, vagy 

meghaladja a 20 luxot. A néhány napot követően, hibridektől függően eltérő idő alatt csökken 

a megvilágítás tartama 8 - 10 órára, majd ezen a szinten marad, és a programozott ivarérési 

időpont előtti harmadik héttől fokozatosan emelkedik 11 - 12 óra napi fénytartamra. A 

tojástermelés megkezdését követően enyhén emelkedik a világos órák száma 13 - 14, esetleg 

15 óra hosszúságig. 
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15.1.4. Takarmányozás a nevelés alatt 

 

A hústípusú és tojó típusú tenyészállományok nevelése között takarmányozástechnikai 

szempontból a legdöntőbb különbség az, hogy tojó típusú növendékek nevelése során a 

növekedésnek nem szabunk korlátokat, különösen a mai, genetikailag korán ivarérő 

tojóállományoknál. 

A hústípusú tenyészállományok örökletesen szélsőségesen nagy étvágyúak, rendkívül 

gyors növekedésűek, zsírosodásra hajlamosak, ivarilag korán érők. Mindegyik tulajdonság 

hátrányosan befolyásolja a nő- és hímivarú egyedek reprodukciós képességeit, és 

életképességét. A brojler-előállítás szempontjából gyors növekedés kibontakozását a 

tenyészállományok nevelése során mesterségesen kell korlátozni. Ezt a napi takarmányadagok 

erős csökkentésével, és a vízfogyasztás szabályozásával lehet és kell elérni. 

Hústípusú állományoknál a kakasok nevelése során éppoly fontos a takarmányadagok 

korlátozása, mint a jércék esetében, meggátolva a túlzott súlygyarapodást, a zsírdepozíciót, a 

tojóházi tartás során káros elnehezedést, előbbiek következményeként a gyenge termékenyítő 

képességet. 

Hústípusú állományoknál a takarmányfelvétel fizikai csökkentésének az ún. 

takarmány-korlátozásnak alapvetően két módja alakult ki világszerte: a minden nap 

korlátozott adag etetése és a napkihagyásos módszer. 

A naponta történő etetés során az adott életkorra előírt, az étvágyhoz mérten erősen 

korlátozott adagot az állatok naponta megkapják, így a nevelés folyamán egyenletesebb a 

tápanyagok felvétele. Ez általában csak spirál rendszerű etető berendezéssel oldható meg, 

amely egy időben képes kijuttatni az esetenként igen kicsi napi takarmányadagokat. 

A napkihagyásos rendszerekben a takarmányozás napját követően nem kapnak 

takarmányt az állatok. Az etetési napokon kétnapi adagot kap az állomány. A módszer 

finomításával jöttek létre a korlátozási programok különböző változatai (pl. 4 + 1, vagy 5 + 

2). A kakasokat célszerű külön nevelni és takarmányozni. 

A korlátozott takarmányozási programok végrehajtása során az állomány súlyát 

hetente mérik. Fontos az állomány kiegyenlítettsége a nevelés és tartás teljes időszaka alatt.  

 

 

15.2. Tenyésztojás termelés 
 

A tojóidőszak akkor kezdődik, amikor az állomány tojástermelése eléri az 5%-ot. 

Ekkor a növendékeket tojótyúkokká, illetve tenyészkakasokká minősítik. Kiegyenlített, 

kellően fejlett állományokban ettől kezdve a tojásrakó, ivarérett egyedek aránya rohamosan 

nő. A tenyészérettség ennél később következik be, akkor, amikor a tojások súlya is eléri a 

keltetőtojással szemben támasztott követelményeket. 

A tojóidőszak hossza típustól, fajtától, a technológiától, az adott állomány termelési 

színvonalától, a keltetőtojás iránti kereslet jellemzőitől és nem utolsósorban a termelési 

költségek és az árak alakulásától is függ. A tojó típusú tenyészállományok potenciálisan 50 - 

55 tojóhéten át, hústípusúak 40 tojástermelési héten át tarthatók termelésben. Mesterséges 

vedletést követően újabb termelési ciklus is indítható. 

A tojóházak legkedvezőbb hőmérséklete 18 - 21°C, habár a termelés ennél szélesebb 

határok között is magas szinten tartható (5 - 26°C). Az istállót az állomány is befűti az 

animális hőtermelés következtében. A téli üzemelés legnagyobb problémája a relatív 

páratartalom emelkedése, az alom átnedvesedése, letapadása. Az átnedvesedett almot friss 

alomra kell cserélni. 
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15.3. Árutojás-termelés 
 

A nevelési időszak két szakaszra oszlik, az előnevelés 5 - 6 hetes korig tart, az 

utónevelés 17 hetes korig fejeződik be. 

A tojóállományok nevelése alapvetően két módon történhet, a padozaton és ketrecben. 

A tojástermelés hazánkban és a világban döntően ketreces tojóházakban történik, az EU 

országaiban terjednek az alternatív tartásrendszerek is állatjóléti megfontolásokból. 

 

15.3.1. Tojó típusú tyúkállományok takarmányozása 

 

A jércék felneveléskori takarmányozása. A nevelés első 8 hetében az elsődleges cél a 

csibék növekedési képességének minél jobb kihasználása, ami jó minőségű indítótáp étvágy 

szerinti etetésével valósítható meg, ez egyúttal biztosítéka a csontozat és a különböző 

szervrendszerek megfelelő fejlődésének, a csibék ellenálló-képességének maximális 

megőrzésével. Nevelőtáp etetésére a 9 - 15 élethét között kerül sor. Az etetés étvágy szerint 

(ad libitum) történik, mindemellett a testsúly folyamatos kontrollja elengedhetetlen. A 

nevelési időszak alatt egészen a tojástermelés erőteljes megindulásáig rendszeresen 

próbaméréseket végeznek. 

A 16. héttől ezért a 18. hétig tojó előkészítő táp etetése indokolt, amelyben jelentősen 

magasabb a kalciumtartalom. A tojó előkészítő tápot is ad libitum etetik. A tojástermelés 

megkezdésekor a jércéknek el kell érniük az adott technológiában megjelölt testsúlyt ahhoz, 

hogy a tojástermelés megkezdése zavartalan és a későbbi termelés is kielégítő legyen. 

A tojástermelés időszakát takarmányozási szempontból két nagy szakaszra oszthatjuk: 

az első a 19. élethéttől a 60. hétig tart, ez alatt az idő alatt az állományok nagyon magas 

szinten termelnek, és ezen időszak első felében még testállományuk is számottevően 

gyarapszik. A tojástermelés kezdeti időszakában gondoskodni kell a magas szintű tápanyag-

szükséglet kielégítéséről. Ebben az időszakban takarmányozás szintén ad libitum. 

Kedvező istállóhőmérséklet, mint szülőpárok tartásánál 18 - 20°C. 

A különböző etető-berendezésekben a tojóhibrideknek könnyen kell a takarmányhoz 

hozzáférni. Egy helyen sem kerül megemlítésre a nevelő, jérce és tojótápok átlagos 

táplálóanyag tartalma. 

 

15.3.2. Tojóállományok felnevelése 

 

Padozatos nevelés. A nevelőistállókban gyakrabban kétféle padozat alakítható ki: 

mélyalmos, és a részlegesen rácspadlós. Magyarországon fehér héjú tojást termelő 

tojóhibrideket nem tartanak. Az ajánlott telepítési sűrűség a nevelés alatt kissé eltér az almos 

és a rácspadlóval ellátott nevelőházakban. A napos állatok fogadásakor többlet etetőteret 

biztosítanak úgy, hogy egy szállító csibekartont biztosítanak 100 csibére. Az első napokban 

kúpos itatókból is itatják a csibéket. Az almozás, a csibegyűrűk kialakítása, világítási 

program, az istállóklíma, a hőmérséklet beállítása a szülőpárokéhoz hasonlóan történik. Az 

állomány csőrkurtítását a takarmánypazarlás mérséklése és a kannibalizmus 

következményeinek megelőzése, mérséklése érdekében végzik. A csőrkurtításkor a csőr 

mindkét kávájának meghatározott részét elektromos árammal izzított pengével orrlyukak előtt 

2 mm-rel vágják úgy, hogy az alsó csőrkáva hosszabb marad a felsőnél. Gyakorlati 

tapasztalatok alapján sok előnye miatt a legjobb a csőrkurtítást 6 - 8 napos korban célszerű 

végezni. 

Tojóhibridek ketreces nevelése. Az árutermelés céljából tartott tyúkállományoknak 

több mint 75%-át hagyományos, ketreces rendszerekben tartják világszerte. Az EU-ban eltérő 
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tendenciák érvényesülnek, a tojótyúkok tartását számos vonatkozásban ajánlások és nemzeti 

törvények szabályozzák. Ketreces tartásban javul az épület-kihasználás, jól szabályozható a 

tojótyúkonkénti kiegyenlített takarmány- és ivóvíz-ellátás, a munkafolyamatok könnyen 

gépesíthetők, az állatok sokkal kevésbé fertőződhetnek (paraziták, kokcidiózis), az ember 

egészségére nézve minimalizálja a veszélyforrásokat (pl. porártalmak), könnyebb jó 

istállóklímát kialakítani alapvetően azért, mert a trágya folyamatosan eltávolítható a belső 

térből. Hátránya, hogy jóval nagyobb a kezdeti beruházási igény, az állatvédők 

nehezményezik, hogy a ketreces tartás erősen korlátozza a csirkék és tojók számos gyakori 

viselkedési formájának gyakorlását (porfürdőzés, kaparás stb.). Ketrecben nevelt jércéket csak 

ketreces tartási módban ajánlott tojást termeltetni. Ugyanakkor bármely padozatos módszerrel 

nevelt jérce jó teljesítményt nyújthat ketreces tartásban. Ma már egy fázisban történik a 

jércenevelés napos kortól a tojóházba telepítésig. A jércenevelő ketreceknek világszerte 

sokféle típusa alakult ki. Lehetnek egy vagy többszintesek attól függően, hogy milyenek a 

helyi adottságok és igények. 

Áttelepítés a tojóházba. A tojóházba telepítés megterheli az állati szervezetet, ezért az 

állatokat lehetőleg kék fényben vagy félhomályban fogják össze a lehető legkíméletesebb 

módon. A jércéket mindkét lábuknál összefogva kell a szállítóketrecekbe tenni. Vigyázni kell 

arra, hogy a ketreceket ne zsúfoljuk túl állatokkal. A szállítást a lehető legrövidebb időre 

korlátozzuk. Nyáron a hűvös napszakokat válasszuk, ha hideg időben szállítunk, a megfázás 

veszélyének mérséklésére a szállító járművön levő ketrecek elejét és tetejét takarjuk le 

ponyvával. A tojóhibrideket legkésőbb 17 hetes korban tojóházakba telepítik át. A már 

tojástermelésüket megkezdett vagy az azt éppen megkezdő állományok számára az áttelepítés 

túl nagy stresszel jár, hiszen szervezetüket az ivaréréssel és tojástermeléssel járó élettani-

hormonális folyamatok amúgy is erősen terhelik. 

 

15.3.3. A tojóházi tartás 

 

Az árutojás-termelés alapvetően két tartási módszerrel történhet: padlós és ketreces 

rendszerben. Az utóbbi másfél évtizedben néhány európai országban döntően az állatvédelmi 

mozgalmak hatására ún. alternatív tartási módszerek is terjednek. 

Padlós tojótyúk-tartás. Az almos tartásban az istálló alapterületét 8 - 10 cm vastagon 

bealmozzák. Az etetőkés itatók az alom fölé kerülnek.. Az istálló hosszanti irányában 

leggyakrabban a falakhoz, azokra merőlegesen helyezik el a tojófészkeket. Mélyalmos 

nevelőistállóból rácspadlós tojóházba lehet áttelepíteni jércéket, fordítva azonban nem, a 

kokcidiózis veszélye miatt. A tojóházak fontos berendezési tárgyai a megfelelő kivitelű és 

számú tojófészkek. Az egyedi tojófészek 30 - 35 cm magas, 25 cm széles és 30 - 35 cm mély, 

anyaga könnyen tisztítható. A tojófészkek 2, vagy 3 szinten egymás fölé építhetők, az alsó 

szintet a padozattól 60cm magas lábazat válassza el. Egy tojófészek 4 tyúkra elegendő. A 

csoportos tojófészkek 2,0 - 2,5 m hosszúak, 60 cm szélesek, a bebúvó-nyílások oldalt vannak. 

50 - 60 tyúk használhat egy tojófészket. Csoportos tojófészek használatakor magasabb a törött 

héjú tojások aránya, mint egyedi fészekben. Ma már sokféle automatikus tojásgyűjtéssel 

kombinált tojófészek létezik. A jércék betelepítésekor mindaddig, míg az állomány meg nem 

kezdi a tojástermelést (1 - 2 hét) a tojófészkeket zárva tartják, ugyanakkor arra törekszenek, 

hogy az első tojást már a fészkekbe rakhassák a termelésüket megkezdő állatok. Fejlődésüket, 

kondíciójukat tekintve kiegyenlített állományoknál a termelésbe lendülés robbanásszerűen 

gyors. A tojóházakban a megvilágított órák száma a 35 - 36. tojóhétig 15 - 16 óráig növelhető, 

és ez marad a tojóidőszak végéig. Az egyes hibridekre vonatkozóan kisebb eltérések lehetnek, 

amit a technológiai leírásban mindig megadnak a hibrideket tenyésztő, forgalmazó vállalatok. 

Ketreces tojótyúk-tartás. Az egyszintes rendszerű ketrecek kevéssé terjednek, mert az 

istálló alapterületére vonatkoztatott férőhely-kihasználás nem olyan kedvező, mint a 
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többszintes rendszerekben. Az állatokat kaparóláncos, vályús önetetőből takarmányozzák, és 

súlyszelepes csepegős vagy vályús túlfolyós itatóból itatják. A trágya a ketrecsor alján 

kialakított aknába hullik, ahonnan gépi úton - vagy ritkábban - vízöblítéssel távolítják el. A 

többszintes ketrecrendszereknek (battériák) számos változata van a kétszintestől a 

sokszintesig, a gyakorlatban 5 szintnél magasabbra nagyon ritkán építenek. Általános 

kívánalom, hogy a ketrecek olyan anyagból készüljenek, amelyek a víznek és az ammóniának 

ellenállnak, szilárdak és rugalmasak. A tojóidőszak befejeztével a ketrecek erős vízsugárral 

könnyen moshatók. A gondos mosatást fertőtlenítés követi. A ketreces tojóházakban általában 

formalingázosítással fertőtlenítenek. Kerülni kell minden olyan fertőtlenítőszer használatát, 

amely a fém alkatrészeket megtámadhatja. A ketrecenkénti betelepíthető tojók száma igen 

széles határok között változik. Vannak országok, ahol törvények szabályozzák az egy tojóra 

minimálisan engedélyezett férőhelyet. A legtöbb országban azonban ökonómiai-biológiai 

megfontolások alapján döntenek. Az USA-ban jelenleg a gazdaságosság maximumát 320 

cm
2
/ketrec alapterület tojónkénti biztosítása jelenti, amely lényegesen magasabb telepítési 

sűrűség, mint amit az EU megenged. A ketrecenként elhelyezett tojók számának változtatása 

a tojástermelést és az egyéb értékmérőket jelentősen befolyásolja. A tojóhibridek 

teljesítménye minden értékmérő tulajdonságban számottevően romlik a telepítési sűrűség 

növelésével. Az Európai Unió állatvédelmi indíttatású szabályozásai az árutojás-termelésben 

érdemi korlátokat szabnak az egyes ketrecek méretezését, az egy tojóra eső alapterületet és 

más szempontokat illetően is. 

Itatás, ivóvíz-ellátás. A leggondosabb tartás és takarmányozás mellett sem érhetők el 

megfelelő tojástermelési eredmények, ha az ivóvíz-ellátásban a legkisebb zavarok is 

mutatkoznak. A folyamatos ivóvíz-ellátásban jelentkező kiesések sokkal nagyobb mértékű 

tojástermelési visszaesést okoznak, mint a takarmányellátásból eredő hibák. 48 órás vízhiány 

már a tojóállomány részleges vedlését, 72 órás pedig teljes vedlését okozza. 36 - 48 órás 

vízhiány - az istállóhőmérséklettől és a termelés intenzitásától függően - két héten belül 40 - 

70%-os tojástermelés csökkenést okoz. Rövid ideig tartó vízellátási zavarok hatására a tojás 

súlya minden esetben csökken még akkor is, ha a tojástermelés változatlan marad. Ha 10 °C-

nál hidegebb az ivóvíz, megfázást okozhat, ha túlzottan meleg, akkor csökken a 

vízfogyasztás, ami mind a tojástermelés, mind a tojás súlya szempontjából káros. A 

vízfogyasztás függ elsősorban a környezeti hőmérséklettől és a termelés szintjétől. A 

tojóhibridek tojástermelési időszaka általában 72 - 80 élethetes korig tart. Annak eldöntése, 

hogy a tojástermelési periódus milyen hosszú legyen, azt az állomány termelési állapota a 

tojások értékesítési ára (a piac állapota) alapján lehet mérlegelni. 

Tojásgyűjtés és tárolás. Kézi tojásgyűjtésnél is jól begyakorlott személy akár 30000 

tojó tojását képes gyűjteni a folyosókon tolható, vagy felsőpályás kocsi segítségével. A gépi, 

szalagos gyűjtőrendszerek kapacitása szinte tetszőleges. A tojásgyűjtőről az istálló légterén 

kívüli tojásosztályozó gépbe juttatható a tojás. Ez súly szerint osztályozza, sőt egyes gépek 

csomagolják is a tojást. Osztályozás előtt célszerű lámpázni. Az ún. „lámpatörött” tojások 

létojásként értékesíthetők. A súly szerint szétválogatott és csomagolt tojásokat elszállításig 

hűtőtárolóban kell tárolni, amelynek hőmérséklete a 16 °C-ot lehetőleg ne haladja meg, és a 

relatív páratartalom 80% körüli legyen. A ketreces tojástermelésben a tojástörés jelentős kárt 

okoz. Elfogadható, ha a törött és repedt héjú tojások aránya nem haladja meg az osztályozást 

is beszámítva az összes tojás 5 - 6%-át. 

 

15.3.4. A tojótyúktartás alternatív rendszerei 

 

A ketreces tojótyúktartás hagyományos, intenzív változatai iránti ellenszenv több 

európai országban állatvédelmi indíttatású mozgalmakat indított, ösztönözve más, 

úgynevezett alternatív tartási rendszerek kialakítását. Közöttük több olyan hagyományos 
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módszer is van, amelyek a hazai gyakorlatban még részben ma is megtalálhatók (háztáji, 

szabadtartásos megoldások, almos, egyszintes rendszerek). A következőkben rövid áttekintést 

adunk a legfontosabb alternatív tyúktartási megoldásokról, amelyeket alapvetően javított 

ketreces, valamint egyszintes és többszintes, de nem ketreces tartásrendszerekre oszthatunk. 

Általánosan ismert, hogy az Európai Unió sokoldalúan szabályozza a baromfitartás 

technológiai követelményrendszereit. A jelenlegi helyzet szerint a hagyományos, általában 

többszintes ketrecrendszereket 2012-től már megtiltaná a tagországokban, helyettük az ún. 

feljavított ketreces rendszerek alkalmazását írja elő új épületekben, ahol mód van a tyúkok 

legalapvetőbb viselkedési formáinak gyakorlására, így tojófészket, almos részt szükséges 

biztosítani, ahol kapirgálni is tudnak, és ülőrudak beépítése is megkívánt. 

Jelenleg Európában ilyen feljavított ketrecrendszerű istállók létesültek Svédországban, 

Norvégiában, csekélyebb számban Németországban és Nagy-Britanniában. Annak ellenére, 

hogy a hagyományos típusú ketrecrendszerek használata nemkívánatos 2012-től, ma még az 

EU-ban a tojótyúkok 60%-a ezekben termel. A hagyományos típusú ketreces tojótyúktartás 

egyes észak-európai országokban gyakorlatilag megszűnt, ugyanakkor a dél-európai 

országokban és más közép-kelet európai országokban ennél jóval magasabb, 85 - 95% 

közötti. A feljavított ketrecrendszerek közül is két változat ajánlott: a kisebb méretű 

ketrecekből álló és a nagyobb ketreces rendszerek. Az előbbiben 10 - 12 tojó, a nagyobbakban 

60 tojó a maximális telepítési létszám. 

Más alternatív tojótyúktartási rendszerekben számos változat kialakítása történt meg 

egy- és többszintes változatokban. Ilyen a madárház, az ülőrudas ház és a többszintes 

drótrácsos változatok. Ezek mellett engedélyezett a kifutós tartásrendszerek több változata is. 

Amennyiben zárt istállókról van szó, abban az esetben a padlós tartás a jellemző, amely eddig 

is többé-kevésbé egyik alternatívája volt a jércenevelésnek és ritkábban a tojóházi tartásnak. 

Anélkül, hogy ezen újabb technológiai rendszereket részletesen tárgyalnánk - mert erre 

e kötetben nincs mód - mégis érdemes röviden összefoglalni az alternatív tartásrendszerekkel, 

valamint a feljavított ketreces rendszerekkel eddigi európai tapasztalatokat. 

A hagyományos ketreces tartásrendszerekhez képest az alábbi főbb megállapítások 

tehetők:  

 Mind a feljavított ketrecrendszerekben, mind pedig az egyéb alternatív 

tartásrendszerekben a tojások 5 - 6 százaléka nem értékesíthető (alomtojások, törött 

tojások, túlságosan szennyezett tojások stb.). 

 A tyúkok tojástermelése kismértékben csökken a ketreces tartáshoz képest, a 

takarmányértékesítés is romlik. 

 A teljesítmények szórása nagyobb, mint ketreces tartásban a gondozók gondosságától, 

szakértelmétől, összességében a management színvonalától függően. 

 A tojóházi elhullások általában valamivel magasabbak, mint ketreces tartásban, de 

jelentősen magasabbak is lehetnek, különösen kifutós tartásrendszerekben, és 

azokban a tartásrendszerekben, ahol az egy csoportban tartott tojótyúkok száma 

nagyobb. 

 Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a hagyományostól eltérő ketrecekben, 

alternatív rendszerekben számolni kell a különböző paraziták elterjedésének és 

kártételének növekedésével. 

Összességében egyértelműnek tűnik, hogy a különböző új tartásrendszerek 

eredményes működtetésének a felkészült, lelkiismeretes állatgondozók munkájának nagyon-

nagy hatása van a teljesítményekre, és az előállított tojások higiéniai állapotára, minőségére. 

Egy ma még nehezen megbecsülhető elem az, hogy az új típusú tartásrendszerekben dolgozók 

egészségi állapotára milyen komplex hatással lesznek azok a mellékhatások, amelyek a 

fokozott porártalomból és egyéb tényezőkből eredeztethetőek. 
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Az új tartásrendszerek kétségkívül hozzájárulnak ahhoz, hogy a tojótyúkok jólléte 

növekedjen, élhessék ki veleszületett és öröklött viselkedési mintázataikat, pl. porfürdőzés, 

kapirgálás, nyújtózkodás, nagyobb mozgásigény és tér, fészekre tojási ösztön stb. 

Nagy valószínűséggel előre jelezhető azonban, hogy a tojástermelés költségei nőni 

fognak, részben a nagyobb takarmány-felhasználás, a munkabér költségek és más tényezők 

miatt. Sőt, számolni kell azzal is, hogy az új alternatív tartásrendszerek környezeti lábnyoma 

egységnyi mennyiségi tojásra vetítve nagyobb lesz, mint a hagyományos ketreces 

tartásrendszerekben. 

 

 

15.4. Pecsenyecsirke hízlalás 
 

A fejlett baromfi-tenyésztéssel rendelkező országokban az összes előállított 

baromfihús legnagyobb részét a zárt istállókban hizlalt pecsenyecsirke teszi ki. 

Pecsenyecsirke előállítás során kedvező fajlagos takarmányértékesítéssel, gyorsan (5 - 6 hét) 

kedvező értékes húsrész arányú, kedvező végsúlyú (2,3 - 2,5 kg) termék nyerhető. 

 

15.4.1. Hizlaló-telep és a hizlalóházak 

 

A pecsenyecsirke-hizlalás két módon zajlik: mélyalmos illetve a ketreces tartással. 

Magyarországon a korábbi próbálkozások ellenére a ketreces hizlalás nem terjedt el. A 

hizlalótelep nagyságát az egyszerre betelepítés, illetve kiürítés lehetősége határozza meg Az 

üzemméret kialakításában figyelembe kell venni a vágóhídi kapacitást is. A hizlalóistállók 

típusa a legkülönbözőbb átalakított épületekből a legmodernebb új épületekig változhat. 

Minden almos, brojlerhizlaló épületnek néhány alapkövetelménynek maradéktalanul 

meg kell felelnie: 

 naposcsibék fogadására az istálló egész alapterületét ki lehessen használni, 

 az épületben elegendő itató- és etetőférőhely legyen, 

 klimatizálása feleljen meg a brojlerek által támasztott igényeknek, 

 kiszolgálása egyszerű és áttekinthető legyen, 

 az istálló padozata, falai és mennyezete jól takarítható és fertőtleníthető 
legyen. 

Az átalakításból származó hizlalóépületek nagysága adott, újak létesítésekor nincs 

szigorú megkötés. Az épület nagyságának alsó határa az egy dolgozóra jutó gondozási 

egység, felső határa ennek 2 - 3-szorosa is lehet. Nem helyes olyan épületek létesítése, 

amelyekben nehéz a közlekedés, és amelyeknek átszellőztetése túl nagy méreteik miatt gátolt. 

 

15.4.2. Állományváltás, rotáció 

 

Az egy-egy istállóban vagy hizlalótelepen évente hizlalt brojlercsirke állomány 

mennyiségét az évi állományváltások száma a rotáció, illetve az egy-egy alkalommal az 

istállóba telepített egyedek száma határozza meg. Döntő tényező még az állományváltások 

között eltelt takarítási idő (service periódus), ami 7 - 14 nap lehet. Ennek függvényében az 

évenkénti rotációk száma 7 - 8. 

A hizlalási idő hazánkban általában napos kortól 35 - 42 napos korig tart. A hibridek 

genetikai képességeinek és a nevelés környezeti feltételeinek javulása rövidíti a hizlalási időt, 

adott vágáskori élősúlyt véve figyelembe. Rövidebb nevelési idő mellett javul a 

takarmányértékesítés, a gyakoribb állományváltás miatt jobb az istállók férőhely-

kihasználása. A két turnus közti idő általában egy hét. 
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15.4.3. Telepítési sűrűség 

 

Brojler-hizlaláskor az állománysűrűség a gazdaságosság egyik döntő tényezője. A 

telepítési sűrűség optimumot meghaladó növelése kedvezőtlen hatású a testsúly termelésre, a 

takarmányértékesítésre, növeli az elhullásokat, és növeli a hiányosan tollasodott állatok 

számát, rontja az alom minőségét. Befolyásolja a megválasztható telepítési sűrűséget a 

hizlalási idő hossza is. 

Almos tartásban az ajánlott állománysűrűség 27 - 32 kg élősúly lehozatal/m
2
. Ez 2 kg-

os átlagos súlyra hizlalt állományban 14 - 16 napos brojlercsirkének felel meg 

négyzetméterenként. Adott istálló optimális telepítési sűrűségét az istálló műszaki, technikai 

felszereltsége és a hizlalási tapasztalatok racionális egyeztetése alapján lehet meghatározni. A 

telepítési sűrűség növelése kritikus helyzeteket teremthet nyáron, mert nehezíti a brojler 

hőleadását is. Az EU-ban a telepítési sűrűséget a Brojler Jóléti Direktíva szabályozza. 

Általában 33 kg/m
2

 az ajánlott. Ha a feltételek a szigorúbb állatjóléti előírásoknak 

megfelelnek, 39 kg/m
2 

a megengedett. Kivételesen magas színvonalú feltételrendszer esetén 

maximálisan 42 kg/m
2 
is elérhető. 

 

15.4.4. Világítás 

 

A brojler-hizlalásnál az első napon 24 órás a megvilágítás annak érdekében, hogy a 

csibék az etetőket és itatókat megtalálják. Ezután egyhetes korig 22 - 23 óra világos periódust 

1 - 2 óra sötét követ. Ezután a fényerőt is indokolt mérsékelni, mert a brojlerek teljesítménye 

jobb, ha a hizlalás 2. hetétől kisebb a megvilágítás intenzitása (5 - 10 lux). 

Újabban terjed a megszakításos világítási program egy rövid, és egy hosszabb sötét 

periódussal. Az összesen 6 órás sötét periódus két részletben is biztosítható úgy, hogy a 

hosszabb sötét időszak legalább 4 óra legyen. 

 

15.4.5. Itatás, ivóvíz-ellátás 

 

Csak jó minőségű, az emberi fogyasztásra is alkalmas víz itatható. A brojlercsirke 

vízigényét elsősorban ivóvízből, másodsorban a közbülső anyagcsere-folyamatok közben 

keletkező vízből - összes szükségletének mintegy 15%-át -, harmadsorban az elfogyasztott 

takarmányból fedezi. A csirke testsúlyához viszonyított vízigénye a kor előrehaladásával 

csökken (napos korban a napi vízszükséglet a testsúly 45%-a, ez 16 hetes korra 12%). Ezért is 

döntő jelentőségű, hogy a naposcsibék fogadásakor azonnal zavartalan legyen az ivóvíz-

ellátás. Hőmérsékletemelkedés hatására jelentősen nő a vízigény még akkor is, ha a 

takarmányfogyasztás már visszaesik. 36 °C-on, kánikulában az állatok vízfogyasztása több 

mint kétszerese a 18 °C-on mérhetőnek. Minden olyan tényező, ami a vízfogyasztást gátolja, 

rontja a súlytermelést és a brojler-előállítás gazdaságosságát. Ezért a vízfogyasztást minden 

istállóban mérni kell. A vízfogyasztás gyors csökkenése előre jelzi a betegség kitörését. A 

brojler-hizlalásban a vízfogyasztás soha nem korlátozható. Általános szabály, hogy a 

brojlercsirke az istálló bármely részén 2 - 3 m távolságon belül találjon vizet. Itatásra mind a 

vályús itatók, mind pedig a függesztett itatók jól megfelelnek. Ezeket az itatókat naponta 

egyszer alaposan ki kell mosni. A legkorszerűbb itatási rendszer a szelepes itató, munkaerő-

takarékos, higiénikus. A különböző itatótípusokból 1000 állatra a következő irányszámok 

betartása ajánlott: 

2 literes kúpos itatóból 1 hetes korig 20 db/1000 brojler 

harang alakú köritatóból 8 - 10 db/1000 állat (40 cm-es átmérő) 

itatóvályú 20 m/1000 állat 

szelepes itató 70 - 83 db/1000 állat 
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15.4.6. Brojleristállók klimatizálása 

 

A brojlercsirke hőigénye napos korban 32 - 30 °C, ami a 27. életnapra lecsökkenthető 

20 °C-ra. A hőmérsékleti igény biztosítása télen könnyebb feladat, mint nyáron. A hizlalás 

tartama alatt az istállólevegő jó minősége - a jó oxigénellátottság, a csekély CO2 és ammónia-

koncentráció, a megfelelő páratartalom, és a viszonylagos pormentesség - a nevelés 

alapfeltétele. A szellőzés mértékét mindenkor az állomány kora, testsúlya, telepítési sűrűsége, 

a külső levegő és az istállótér hőmérséklete közötti különbség határozza meg. A nevelés első 
1-2 hetében tartós ventillációra nincs szükség. A csirkék saját hőtermelése és páratermelése 

ebben az időszakban minimális, és az alomból sem képződnek még káros gázok. Az istálló 

levegőjének kedvező relatív páratartalma a nevelés első 10 napjában 70 - 75%-os, ezt 

követően 50 - 60%-os. A 2. élethéttől kezdve a ventillációnak mind nagyobb a szerepe a 

szükséges istállóklíma beállításában. Az istálló szellőzőkapacitását úgy méretezik, hogy tegye 

lehetővé - a hizlalás befejezésekor fennálló maximális brojler-testsúly figyelembevételével - 

testsúly-kilogrammonként szükséges friss levegő óránkénti bejuttatását (4 m
3
/testsúly kg/óra). 

Negatív nyomású szellőztetés esetében, a zárt istállóból szívóventillátorokkal negatív 

nyomást létesítenek, a beáramló levegő mennyiségét és irányát légbeejtőkkel korlátozzák. A 

túlnyomásos rendszerben nyomóventillátorok befújják, megforgatják, majd kifújják a levegőt. 

A negatív nyomású alagútrendszerű ventilláció a legkorszerűbb szellőztetési 

megoldás. A légbeejtőkön az istálló elejében ugyanannyi levegő áramlik be, mint amennyi 

levegőt az istálló végén üzemelő nagy teljesítményű ventillátorok kiszívnak a belső légtérből. 

A szívóventillátorok az egész légtérben - egyenletes hosszanti légáramlást biztosítva - nagy 

hatékonysággal cserélik a levegőt. Nem alakul ki turbulencia és huzat. Az alagútrendszerű 
szellőzéssel ellátott istállókban a hűtőpaneles párologtató hűtés is hatékonyan alkalmazható. 

A brojlercsirke saját hőtermelése rendkívül nagy. 24 °C fölött a madarak a hőt főleg 

párologtatás útján tudják leadni, lihegéssel, a légzési intenzitás fokozásával. Kifejezett 

kánikulában, 35 °C-on a brojlercsirke már csupán hőmérsékletének 10 %-át tudja sugárzás és 

áramlás révén csökkenteni, míg lihegéssel és párologtatással történik a hőleadás 90%-a. A 

lihegéssel a madár úgy csökkenti testhőmérsékletét, hogy a légzőszerv felszínéről, illetve a 

légzsákokból vizet párologtat el. Ezért is fontos az épület túlmelegedését megfelelő 
szigeteléssel csökkentheti. A telepítési sűrűséget a ventillátor kapacitással kell összehangolni.  

A ventillációnak, különösen a hizlalás második felében - a megfelelő fűtéssel együtt - döntő 

szerepe van a kívánatos alomminőség fenntartásában. A brojler-hizlalás második szakaszában 

a csirkék napi trágyatermelése ugrásszerűen megnő. A jó minőségű alom az egyik előfeltétele 

a jó közérzetnek, egészségi állapotnak, így kihat a növekedésre, sőt a vágott áru minőségét is 

befolyásolja. Az átázott, majd megkeményedett, letapadt almon nevelt brojlerek között sokkal 

gyakoribb a mellhólyagosodás, a mellcsonti taraj deformációja, a lábdeformáció és a 

talpfekély. 

 

15.4.7. A brojlerek takarmányozása 

 

Alapkövetelmény, hogy az állatok előtt mindig legyen takarmány (ad libitum etetés). 

A takarmányfogyasztást minden nap ellenőrzik, annak csökkenése technológiai hibákra vagy 

betegségre hívja fel a figyelmet. Az etetők napi egyszeri kiürítése ajánlatos. A 

keveréktakarmányok energiaszintjének növelése (13 MJ/ME kg) - bizonyos határig, de egyre 

csökkenő mértékben - fokozza a növekedést, ugyanakkor javítja a fajlagos 

takarmányértékesítést (1,8 kg/kg). A takarmányok energiaszintjének növelésére irányuló 

törekvések ezzel magyarázhatók (pl. zsírdúsítás). A brojlercsirke takarmányfelvételét, főként 

napi táplálóanyag-felvételét, annak energiatartalmán kívül térfogata és sűrűsége (fajsúlya) is 
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befolyásolja. A lisztes, a dercés és a nyersrostban gazdag takarmányok sűrűsége kisebb, 

terimésebb, emiatt térfogategységükre jutó energiatartalmuk sokkal kisebb. A granulálás 

növeli a takarmány térfogategységére jutó energiatartalmát (és fehérjetartalmát). A granulálás 

hatására minden egyes granulátumon belül egységes lesz a táplálóanyag-, a vitamin-, az 

ásványi anyag- és egyéb hatóanyag-összetétel, valamint kisebb mértékű a takarmánykiszórás. 

A granulálás csíraszám-csökkentő hatású. A brojler-hizlalásban granulált tápok etetése az 

indokolt. Az első napokban az etetőkben 4 - 5 mm vastag rétegű a takarmány. 

 

15.4.8. A hizlalás befejezése 

 

A feldolgozásra érett brojlerrel szemben támasztott követelmények: 

élősúlya feleljen meg a feldolgozó igényének; 

a tollazat száraz, tiszta, ép és érett; 

jól táplált, a bőr sima, a végtagok épek; 

mellhólyagosodás és talpfekély ne lépjen fel 

a vágócsirke begye és az emésztőcsatorna vágáskor üres legyen, a telt emésztőszerv a 

feldolgozáskor könnyen felszakad, szennyezve a testet és a berendezéseket. 

A vágás előtti koplaltatás általános ideje 8 - 12 óra. A szükségesnél hosszabb 

koplaltatatás növeli a testsúly-veszteséget, ezért kerülendő, sőt tilos. A brojlerek 10 - 15%-a 

selejtté válhat a sérülések, és a zúzódások miatt. A zúzódások megközelítően azonos arányban 

keletkeznek a hizlalás, a szállítás és a feldolgozás folyamán. A veszteségek csökkenthetők a 

gondos, nyugodt bánásmóddal. Minimálisra csökkenti a sérüléseket a konténeres élőállat 

szállító rendszer. A gondozók kíméletesen, mindkét lábánál összefogva rakják meg a 

konténereket, szigorúan betartva a darabszám előírásokat a csirkék élősúlyától és a külső 
hőmérséklettől függően. 

A feldolgozó üzemben a szállítóketrecekből közvetlenül a felső pályára függesztik a 

csirkéket. Jobb módszer azonban, amikor a konténerekből a csirkéket kibillentve azokat egy 

szállítószalag továbbítja a függesztésre szolgáló, körforgó asztalra. Ezzel minimalizálhatók a 

sérülések. Ezeket a vágóhídi területeket az állatok nyugtatása érdekében csökkentett 

fényintenzitással szabad csak megvilágítani 

 

15.4.9. A pecsenyecsirke hizlalás ritkábban alkalmazott módszerei 

 

Az ivarok szerint elkülönített brojlerhizlalás létjogosultságát és indokoltságát az adja, 

hogy a hím- és nőivarú pecsenyecsirkék növekedési erélye, a takarmány beltartalmi 

összetevőivel szemben támasztott igényei, az értékes húsrészek arányai, a stressztűrő 
képessége eltérő. A különbségek különösen háromhetes kor után válnak érzékelhetővé. Az 

ivar szerint elkülönített és úgy hizlalt brojlerállományok testsúlyának és méreteinek szórása 

kisebb, így kiegyenlítettsége nagyobb, ami a vágás és a továbbfeldolgozás szempontjából 

előny. A pecsenyecsirkék nagy élősúlyra történő hizlalása az ún. roaster elıállítás. A modern 

pecsenyecsirke típusok növekedési erélye és kapacitása igen nagy, amit a 35 - 42 napos 

általánosan elterjedt rövid hizlalási időszak alatt csak részben lehet kihasználni. Ennek 

érzékeltetésére elég annyit megemlíteni, hogy a modern brojlerkakasok 9 hetes hizlalási idő 

alatt már elérhetik vagy meghaladják az 5 kg-os élősúlyt. A nagy súlyra történő brojlerhizlalás 

során, amely legalább 3,5 kg-os vagy afölötti súlyú brojlereket jelent, főleg tovább-

feldolgozási célokra, darabolásra állítják elő az árut. A legelterjedtebb a roaster-hizlalás az 

USA-ban. 

Az alternatív pecsenyecsirke előállítás almos tartásban, zártan tartott, kisebb 

növekedési erélyű brojlerkombinációk előállítását, hosszabb nevelési idővel, valamint a 
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különböző szabadtartással kombinált pecsenyecsirke előállítási technológiákat is magába 

foglal. Ezek mindegyikére jellemző, hogy jóval alacsonyabb a telepítési sűrűség és sokkal 

hosszabb 81 nap, vagy több a hizlalási idő, ami alatt az így tartott pecsenyecsirkék elérik, 

vagy megközelítik a 2000 g-ot. 

 

 

15.5. A pulyka hizlalása 
 

A pulyka típusától és ivarától függően, hosszabb vagy rövidebb hizlalási idő alatt éri 

el a kívánt értékesítési testsúlyt. A nagy testű hibridek nőivarú állományának átlagos élősúlya 

16 hetes korra megközelíti, de nem éri el a 10 kg-os határt, ami a 2,5 kg-os mellfilé 

kihozatalhoz szükséges, ami meghatározza a gigantpulyka fogalmát. A hazai gyakorlatban a 

nőivar általános hizlalási ideje nem haladja meg a 16 hetes kort, ekkor a halmozott 

takarmányértékesítés 3,0 kg alatt tartható (2,7 - 2,8 kg/kg).  A kakasokat 22 hetes korban, 20 

kg körüli átlagsúlyban vágva, az 5,4 - 5,8 kg-os szín mellhús kihozatal feldolgozói 

szempontból rendkívül kedvezőnek tűnik, azonban a fajlagos takarmány felhasználás ebben a 

korban rendkívüli mértékben romlik (3,5 kg/kg). A termelők ezért inkább a 15 - 18 kg-os 

élősúly elérését célozzák meg, és a hizlalási időt nem nyújtják a 20. élethétnél tovább (ez már 

megfelel a gigantpulyka fogalmának). 

A kis testű típusba tartozó pulykák 12 - 14 hétre viszonylag kedvező növekedési 

intenzitással brojlerpulykaként 3,5 - 4,5 illetve 4,5 - 5,5 kg testsúlyt képesek elérni, de 

továbbtartásuk esetén a súlygyarapodás üteme számottevően csökken. Emiatt az ebbe a 

típusba sorolható pulykák hizlalási idejének meghosszabbításával ennél lényegesen nagyobb 

testsúlyt nem lehet gazdaságosan elérni. 

 

15.5.1. A hizlalási módok és a nevelőházak 

 

A tartás jellegétől függően a pulykahizlalás módszere lehet intenzív, félintenzív és 

extenzív tartási forma. 

Az ipari rendszerű, nagy hozamokat biztosító és a külső környezeti tényezőktől szinte 

teljes mértékben függetleníthető, leginkább elterjedt megoldás az intenzív tartási forma. Ez 

a tartási mód hazánkban zárt jellegű. Ebben az esetben a hizlalás lehet egy- vagy kétfázisú, 

ami történhet csak mélyalmon, csak ketrecben vagy a kettő kombinációjával. A ketrec 

alkalmazása a hizlalásban nem terjedt el annak ellenére, hogy használata a végtermékek 

előnevelésében jelentős előnyöket biztosít. 

Az egyfázisú nevelés azt jelenti, hogy a pulykák napos kortól a hizlalás végéig 

ugyanazon a helyen maradnak, függetlenül attól, hogy az pecsenyekorig, vagy továbbtartással 

a gigantpulyka értékesítési koráig tart. Ez a módszer kevésbé hatékony, mint a többfázisú 

tartás, mert csak akkora létszámú állomány fogadható napos korban, amekkora a 

férőhelyigény alapján biztonságosan tartható egészen az értékesítésig. Az első időszakban a 

nevelőtér kihasználtsága rendkívül rossz és a fajlagos költségek állandó része jelentősen 

növekszik, mert a hozam kevesebb. Az egyfázisú tartás akkor célravezető, ha a nevelés csak 

pecsenyekorig tart. 

A kétfázisú tartás egy elő- és egy utónevelési szakaszból áll, ahol az első fázis 

rendszerint 5 - 6 hetes korig tart. 

Félintenzív tartási formáról akkor beszélünk, amikor egy intenzív - általában 5 - 6 

hét időtartamú - előnevelési szakaszt, egy külterjes, döntően szabadtartású környezetben 

folytatódó utónevelés követ. A félintenzív tartás számos a pulykatartásban rejlő lehetőség 

kiaknázását teszi lehetővé, ugyanis az utónevelés céljára olcsó épületek is igénybe vehetők. 

Feltétele azonban a megfelelő genotípus használata. 
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Extenzív jellegű tartáskor az emberi beavatkozás a feltétlenül szükséges minimumra 

korlátozódik, a pulykák szabadban, természetes életmódjuk szerint élnek, takarmányozásuk és 

istállózásuk többnyire csak a téli hónapokra illetve kelés utáni rövid időszakra korlátozódik. A 

természetes úton keltetett pipéket a tyúk- vagy pulykakotló 4 - 6 hétig vezeti, ami alatt azok 

hozzászoknak a szabadban való tartózkodáshoz, így nem jelent gondot a kotló által elhagyott 

kispulykák további tartása. A pulykahús-termelésnek ez a legolcsóbb, de legkevésbé hatékony 

formája, amit a modern pulykahizlalásban nem használunk. A hagyományosnak is nevezett 

legeltetéses tartási módszer 1970 előtt szinte kizárólagos volt Magyarországon. 

 

15.5.2. Napos állatok fogadása, elő- és utónevelése 

 

A nevelőteret úgy kell több részre osztani, hogy az istállón belül egy-egy egységbe 

1800 - 2500 napos pipénél nagyobb létszám ne kerüljön. 

 

15.5.3. Istállóklíma (fűtés, szellőztetés) 

 

A kombinált fűtési rendszer a legmegfelelőbb. Csak teremfűtés esetén a fogadási 

hőmérséklet 36 °C, ami az első hét végén 33 °C, a második hét végén 30 °C, míg a harmadik 

hét végén 22 °C legyen. A nevelőépület ventilációs kapacitásának tervezésénél abból kell 

kiindulni, hogy meddig, milyen élősúly eléréséig maradnak a pulykák és a szellőzőrendszer az 

ez alapján számított legnagyobb légcsere igény biztosítására is képes legyen. 

 

15.5.4. Világítási program 

 

A napospipék fogadását követő első napokban a műanya 60 Watt teljesítményű 

világítása elegendő a fényintenzitás biztosításához. A nevelés első, kritikus napjaiban 

speciális világító etetőtálcákat használhatnak azzal a céllal, hogy pulykapipék előbb 

megtalálják a takarmányt. Ebben az esetben a kiegészítő világítást úgy állítják be, hogy a 

különleges etetők alkalmazását ne hatástalanítsák. A teremvilágításra történő áttérés akár a 3. 

napon is lehetséges, amelynek erősségét fokozatosan csökkentik. Erre azért van szükség, mert 

a pulykák csipkedése akár 7 - 10 napos kortól is felléphet, melynek megelőzésére a fény 

erősségének csökkentése a leghatékonyabb eszköz. A világítási program a nevelés további 

részében 14 - 16 óra megvilágítással, és ha kell, akár 5 lux erősségre csökkentett intenzitással 

folytatható illetve fejezhető be. A világítás erősségét mindig fokozatosan kell mérsékelni, 

aminek alsó határa az az intenzitási érték, aminél az állatok napi takarmányfelvétele még 

zavartalan. 

A pulykák hizlalása zárt körülmények között, de ablakos épületben is történhet. Ebben 

az esetben a természetes fény bebocsátására az oldalfalak mintegy 20%-át kitevő 
ablakfelületet alakítanak ki. Ősszel és télen a rövidülő nappal hosszúság miatt, mesterséges 

kiegészítő világításra van szükség, melynek erőssége 15 - 20 lux. 

 

15.5.5. Telepítési sűrűség 

 

A telepítési sűrűség a jó felszereltségű, zárt istállóban nem haladja meg a 30 - 35 kg 

élősúly előállítást négyzetméterenként, minden egyéb tényezőt optimálisnak feltételezve. 

 

15.5.6. Csőrkurtítás 

 

A csőrkurtítás előnyei a kannibalizms visszaszorításában és a takarmánypazarlás 

minimalizálásában jelentkeznek. Megkülönböztetünk napos kori, 1 és 3 hét közötti, 3 és 6 
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hetes kor közötti, valamint felnőttkori csőrkurtítást. A 3 - 7 napos korban végzett beavatkozás 

tűnik a legkedvezőbbnek, mert jól végrehajtva ez jár a legkisebb töréssel, és ebben az estben 

egész fiatal kortól jelentkeznek a csőrkurtításból származó előnyök. 

 

15.5.7. A hízópulykák takarmányozása 

 

A hízópulykák takarmányozása során olyan táplálóanyag-tartalmú takarmányokat kell 

etetni, amelyek mind a genotípus, mind pedig az ivari növekedés sajátosságaihoz 

alkalmazkodva egy-egy életszakaszban a legnagyobb súlygyarapodást biztosítja. 

A takarmányok csökkenő fehérjetartalmával párhuzamosan a tápok energiaszintje 

emelkedő tendenciát mutat 811-15,5 MJME/kg. A tápok magas energiatartalma csak 

zsírdúsítással biztosítható, ami a takarmányt ízletesebbé és jobb konzisztenciájúvá teszi. 

Mivel a zsír könnyen avasodik (oxidálódik), továbbá a keletkező kémiai bomlástermékekkel 

szemben a pulyka különösen érzékeny, ezért az antioxidáns anyagok nélkülözhetetlenek a 

pulykatápokban. A takarmány homogenitása érdekében a lehetőleg folyékony állapotban 

történő zsíradagolás javítja a nevelési eredményeket, A kedvező fehérje:energia arányon túl 

a takarmány aminosavakkal való ellátottsága, és ezen belül  a legfontosabb esszenciális 

aminosavak (metionin, lizin, triptofán)  mennyisége fontos. Közismert, hogy a viszonylag 

rövid bélcsatornájú madár rostemésztése gyenge hatásfokú, ennek ellenére a nyersrost 

jelenlétére az egészséges bélperisztaltika fenntartása érdekében szükség van, nyolc hetes korig 

azonban ennek arányát a pulykatápokban nem célszerű 5% fölé emelni. A hízópulykákkal 

etetett takarmányok fizikai állapotukat tekintve minden életszakaszban pelletáltak. Napos 

korban morzsázott, 8 hetes korig 3 mm, majd ezt követően 5mm átmérőjű granulált táp 

etetése a legcélszerűbb. A takarmányozás gyakorlatára vonatkozó szabályoknak a hizlalás 

során is érvényt kell szerezni, tehát mindig friss (szavatos) tápokat kell etetni. A 

takarmányváltáskor 3 - 4 napos átmenet legyen az egyes fázisok között. Az etetőrendszer 

állítható legyen, aminek emelésével követik a pulykák növekedését. Az etetők körüli nem 

kívánatos hierarchia harc (szociális stressz) elkerülése érdekében 5 hetes korig 2,5 cm, 6 és 12 

hetes kor között 5 cm, ezt követően pedig 8cm vályúhosszúságot biztosítanak egy pulykára, 

amennyiben kaparóláncos vályús etető berendezést használunk. A takarmányokba kevert 

gyógyszerek (pl. coccidiosztatikum) miatt, az állomány vágása előtt az egyes készítményekre 

megadott élelmezés-egészségügyi várakozási időt be kell tartani. 

Egy pecsenyepulyka közel kétszer annyi vizet iszik, mint amennyi az általa 

elfogyasztott takarmány mennyisége. Ez azt jelenti, hogy középnagy testű pulykáknál a 14 

hétig tartó nevelés végén naponta 0,6 - 0,7 liter, míg a nagy testűeknél 22 - 24 hetes korban 

napi 0,8 - 1,2 liter vízfogyasztási maximum számítható. Az itatószükséglet napos korban 100 

cm/100 állat, majd 2 és 8 hetes kor között 2,5 cm, 8 hét után 3cm pulykánként. A napos 

korban használt itatókat már a nevelés 3. napjától kezdődően fokozatosan le lehet cserélni a 

végleges itatórendszerre. 

 

15.5.8. Hízópulykák értékesítése 

 

Az elszállítást megelőző 6 órával az etetést és az itatást meg kell szüntetni. A befogást 

célszerű félhomályban végezni. Jól alkalmazható a kék fény, melyben az ember lát, a pulyka 

azonban rosszul. A rakodási kapacitás alapkövetelménye, hogy 800 gigant pulyka a szállító 

járműre óránként felrakható legyen. A rakodást a jármű mindkét oldalán egyszerre végzik. A 

durva bánásmód a rakodás során sok sérüléshez (bevérzések a combokon, a láb és 

szárnytörések, stb.) vezethetnek, melyek rontják a vágópulyka minőségét. Az átadás minősítés 

után a vágóüzemben történik. 

 



 200 

 

15.6. Pecsenyeliba-előállítás 
 

A pecsenyelúd előállítás. a fiatal madár intenzív növekedését használja ki. 

Pecsenyeliba az 56 - 63 napos korig hizlalt, első tollában lévő baromfi. Testsúlya 4 kg fölötti, 

a tollazat ép, érett és fehér, géppel jól kopasztható, a testet 1 - 4 mm vastag zsírréteg fedi, a 

bőr sárga. A pecsenyelúd hizlalás történhet kétfázisú, félintenzív neveléssel, valamint teljesen 

zárt, intenzív módon. 

A félintenzív, kétfázisú rendszerben a ludakat 3 - 5 hétig zárt, fűthető előnevelőben 

helyezik el.  Ezután extenzív körülmények közé az utónevelőbe kerülnek, de a 

takarmányozásuk intenzív marad. Az utónevelés vízfelülethez kapcsolódóan, vagy teljesen 

szárazon (legelőn) történhet. A természetes vagy mesterséges vizek partján történő elhelyezés 

előnye, hogy az állatok mindig tiszták, tollasodásuk kedvezőbb, és a nyári nagy melegben a 

fürdővíz hűtő hatása érvényesül, ezáltal takarmányfogyasztásuk nem csökken. 

A száraz utónevelésre legelőn kerülhet sor, ahol a takarmány mellett ivóvízről is 

gondoskodni kell, vízfelület nélkül. Ha a legelőre hajtás nem lehetséges, fontos feladat a 

rendszeres zöldtakarmány-etetés. Az utónevelés a lúdhizlalás kevés beruházást és költséget 

igénylő fázisa ugyan, de védelmet és árnyékot adó építmények szükségesek hozzá. A vihar, az 

erős lehűlés, a hideg eső, erős szél, megviseli az állatokat. 

Az utónevelés optimális helyszíne a jó minőségű legelő és a vízpart, árnyékot adó 

fákkal, lefolyást biztosító terepszint-különbségekkel, az uralkodó széljárástól védett helyen. 

Az állatok megőrzésére és védelmére nyári szállás, kerítés, rögzített karámos vagy telepíthető 
villanypásztor szolgál. 

Pecsenyelúd-elıállítás intenzív, zárt rendszerben. A libahús-termelésnek ez a formája 

a brojlercsirke-előállítás technológiájával megegyező. Az állatokat naposkoruktól a vágásig 

egyazon épületben nevelik, kifutó és úsztatócsatorna nélkül. A módszer jelentősége a 

szezonon kívüli libahús előállításban van, amikor a hideg időjárás miatt az extenzív 

elhelyezés nem lehetséges. Az intenzív, zárt rendszerű hizlalás több vonatkozásban 

kedvezőbb a félintenzív megoldásnál, különösen az elhullási arány tekintetében. Korszerű, jól 

felszerelt épület szükséges. Egy- és kétfázisú lehet. Egyfázisos hizlaláskor az állomány a 

nevelés folyamán végig egy helyen marad. A telepítési sűrűség 2,5 - 3 liba/m
2
. A kétfázisos 

megoldásban négyhetes korig 7 - 8 kislibát helyeznek el négyzetméterenként, majd a hizlalás 

befejezéséig 2,5 - 3,0 lúd/m
2
. Jobb épület-kihasználást tesz lehetővé, mert a drága 

felszereltségű előnevelő istállóból kevesebb szükséges. 

A hőmérsékletigény fogadáskor 32 - 30 °C, majd a 22. naptól 18 °C. Kisebb 

csoportokban a súlygyarapodás és a tollasodás gyorsasága, minősége javul. A szellőztetéshez 

az épületben legalább 5 m
3
/óra/testsúly-kg ventilátorkapacitás beépítése szükséges.  

 

15.6.1. A pecsenyeludak takarmányozása 

 

Az árutermelésnek ebben a formájában a fiatalkori nagy növekedési erély teljes 

kihasználására törekszenek. Ezért a liba utónevelése folyamán is jelentős mennyiségű energia 

és táplálóanyag bevitelre van szükség. 

A pecsenyelúd előállítás kizárólag tápokra alapozott takarmányozási programja drága 

megoldás, hiszen még az optimálisan elérhető 4,4 kg-os testsúly mellett is 3,0 kg takarmányt 

használ fel az állat 1 kg súlygyarapodásra. A költségek csökkentésének egyik lehetősége az 

olcsóbb takarmány, amelyek közül kiemelkedik a zöldtakarmány. A fiatal vágott zöld, illetve 

a jó minőségű legelő jelentős keveréktakarmány megtakarítást eredményez. A zöldtakarmány 

kedvező étrendi hatását célszerű már az első napoktól kezdve kihasználni. A zöldfogyasztást 
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azonban korlátozzák, hogy a többi szükséges tápanyagot is a madár fel tudja venni (max. 400 

- 450 g/nap/lúd). 

 

15.6.2. Húsliba-előállítás 

 

Húslibát 16 - 30 hetes korban, háromhetes lábon hizlalás (nem kényszeretetés, tömés) 

után vágják. A hús-csont arány és értékes húsrészek (különösen a mell) aránya kedvezőbb, 

mint a pecsenyelúdé, de egyúttal zsírosabb is. Ez a hizlalási forma a nevelés 8. hetéig azonos 

a pecsenyelibáéval. Ezután azonban adagoltan takarmányozzák a libákat, mert egységnyi (kg) 

testsúlyra számított tápfogyasztása egyébként nagyon magas, 7,5 kg lenne. A szigorú 

korlátozás, ami csak a tépések alkalmával szünetel, azt eredményezi, hogy a 16 hetes lúd 

takarmányértékesítése csak 4,5 kg/kg az ezt követő intenzív szakaszig. 

Fontos az állatok olcsó elhelyezése, mivel a hizlalási idő meghosszabbítása a tartási 

költségeket megnöveli. Ezért többnyire az utónevelőben, vagy a legelőn helyezik el azokat a 

befejező fázisig. Ez idő alatt 6 - 7 hetenként tépik a ludakat. Az első tépés időpontja a 

fiatalkori vedlést előzi meg 8 - 10 hetes korban. A tépés a tollhozamon kívül előnyösen hat az 

állomány tollazatának egyöntetűségére. A tépések számától függően változik a vágáskori 

életkor. Egyszeri tépéskor az állatokat 16 - 17. élethéten, kétszeri és háromszori tépéskor a 23 

- 24, illetve a 30 - 31. élethéten értékesítik. 

A húsliba három hétig tartó intenzív hizlalásának kezdete az utolsó tépést 3,5 - 4,0 

héttel követi. Így az értékesítés az előző tépést követően 6-7 hét múlva történhet. A hizlalás 

három hete alatt az állatokat kisebb, legfeljebb 30 - 40-es csoportokban helyezik el és mozgási 

területüket korlátozzák. A telepítési sűrűség 4 - 5 lúd/m
2
. Előnyös, ha a ludakat erre az időre 

hizlalórekeszbe helyezik, amelynek padozata az alommal való takarékosság végett lécrács, 

vagy drótháló. 

A húsliba hizlalható kukoricával, energiaszegény takarmánnyal, illetve zabbal. 

 

 

15.7. Pecsenyekacsa-előállítás 
 

A házikacsa nagy fiatalkori növekedési erélyt mutat. Hét hetes korára kelési súlyának 

55 - 60-szorosára fejlődik. Pecsenyekacsaként vágási életkorára (45 - 49 nap) kifejlett 

élősúlyának 75 - 76%-át (2,8 - 3,5 kg) eléri. A pecsenyekacsa tollának színe fehér, húsformái 

kedvezőek. 

A pecsenyekacsahús-előállítás kétféle technológiában történhet: kétfázisú, félintenzív 

(intenzív elő- és extenzív utó-) nevelés, valamint a teljesen zárt, intenzív körülmények között. 

Az előbbi egy sajátos formája a kacsa-hal integrált termelés, más szóval a halastavi 

pecsenyekacsa-előállítás. A halastavi pecsenyekacsa előállítás a világ keleti régiójában 

tekinthető hagyományosnak és elterjedtnek. A folyamatos, illetve szezonon kívüli termék-

előállítás, valamint a vadmadarak (madárinfluenza) kizárásának okán azonban várható a zárt 

tartás nagyobb térnyerése. 

 

15.7.1. Pecsenyekacsa-előállítás félintenzív, kétfázisú rendszerben 

 

Ebben a formában a nevelés két szakaszból, elő- és utónevelésből tevődik össze. Az 

előbbi 0 - 21 napos korig intenzív körülmények között, az utónevelés a negyedik hét elejétől a 

vágásig extenzív viszonyok mellett folyik. Hazánkban az előnevelés két eltérő formája alakult 

ki: 

mélyalmos előnevelés, amely esetében a kacsák 0 - 18 napos korig ugyanabban az 

épületben tartózkodnak; 
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rácspadlós előnevelés, amely egyfázisú vagy kétfázisú lehet; Ez utóbbi terjedt el, ahol 

az első fázis 0 - 10 napig tart, fűthető épületben, 

a második fázis 11 - 18 napig, fűtés nélküli istállóban vagy épületrészben zajlik le. 

(edzőnevelés) 

 

Az utónevelés formái: 

mesterséges vízfelületen - pl. beton úsztatócsatornán - történő utónevelés; 

természetes vízi kifutós (vagy halastavi utónevelés); 

szárazföldi utónevelés. 

 

Ebben az életszakaszban nincs lényeges különbség a tenyész-, illetve a pecsenyekacsa 

elhelyezésében, takarmányozásában. Az utónevelés helyszínével kapcsolatosan felmerülő 
fontos kérdés, hogy feltétlenül szükséges-e a kacsák számára a vízfelület. A kérdést részben 

megválaszolták azok a termelők, akik száraz körülmények között, azaz csak ivóvíz 

biztosításával sikeresen állítanak elő pecsenyekacsát. 

A természetes vagy mesterséges vizek partján történő elhelyezés további előnye, hogy 

az állatok mindig tiszták, jobb a tollfejlődésük, és ivóvízről nem kell gondoskodni. Előnyös az 

is, ha a kacsák természetes táplálékhoz juthatnak a vízből. 

Szárazföldi utónevelésre nagy kiterjedésű legelőn kerülhet sor, ahol kacsánként 

legalább 3 - 4 m
2
 területet számítanak. Vízfelület nincs, csak ivóvizet kapnak az állatok. 

Az utónevelés optimális helyszíne a jó minőségű legelő és a vízpart, árnyékot adó 

fákkal, lefolyást lehetővé tevő terepszint-különbséggel és az uralkodó széljárástól védett 

helyen. Az állatok megőrzésére és védelmére kerítés, rögzített karámos vagy telepíthető 
villanypásztor szolgálhat. 

 

15.7.2. Pecsenyekacsa-előállítás intenzív, zárt rendszerben 

 

A kacsahús-termelésnek ez a formája a brojlercsirke előállításának technológiájához 

hasonló. Az állatokat napos koruktól a vágásig zárt épületben hizlalják, kifutó és 

úsztatócsatorna nélkül. A módszer jelentősége a szezonon kívüli termék-előállításban van, 

amikor a hideg időjárás az extenzív tartást nem teszi lehetővé. A környezetet kevésbé terheli. 

Ezért a nyugat-európai országokban, ahol a természetvédelem nagyon szigorú szabályokat ír 

elő, csak ez a rendszer található meg. Az így elért eredmények általában kedvezőbbek a 
félintenzív technológiánál, főleg a súlygyarapodásban, a takarmányértékesítésben és az 
elhullásban mutatkozik pozitív hatás. A kacsák korábban vágóérettek, az eredmények 
kiegyensúlyozottabbak, így a termelés jobban tervezhető. A hizlalás során a vadon élő 

madarak fertőzési lehetőségének kizárása önmagában is jelentős kockázatcsökkentő tényező. 

Megvalósításához azonban korszerű, jól felszerelt épületek szükségesek. Ez a hizlalási mód 

egy- és kétfázisú változatban kivitelezhető. 

Az egyfázisos nevelésben az állomány mindvégig egy helyen marad. A telepítési 

sűrűség 5kacsa/m2. A kétfázisos megoldásban az első 20 napon mélyalmos elhelyezésben 15, 

rácspadlóra 20 madár telepíthető négyzetméterenként. Az ezt követő második fázisban, amely 

az állatok vágásáig tart, a kacsákat mélyalmon hizlalják, 5 db/m
2

 sűrűségben. A kétfázisos 

nevelés jobb épület kihasználást tesz lehetővé.  

 

15.8. A húshasznú pézsmarécék felnevelése 
 

Húshasznosításra a teljesen fehér genotípusok felelnek meg leginkább. A fehér 

színváltozatra jellemző a jó hús-csont arány és kiváló mellhús kihozatal. A tartásra, 
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takarmányozásra igényesek. Tartásuk során lényeges az épület jó szigetelése, kellő szellőztető 

kapacitása. Fontos továbbá, hogy a szükséges világítási technológia érvényesíthetősége 

érdekében zárt, ablaktalan legyen a létesítmény. Az állatok a nevelésük teljes időtartama alatt 

ilyen istállókban tartózkodnak. 

A nevelés első három hétében két módszert alkalmaznak. A naposokat fogadhatják 

mélyalmos istállóba. A fogadásukhoz a kellően előkészített épületben teljesen száraz 

faforgács, esetleg tőzegkorpa vagy szecskázott szalma alom megfelelő. 

Lehet a fogadó létesítmény drótháló, léc- vagy műanyagrács padozatos. Az első héten a rácsot 

papírlemezzel kell borítani a hőszigetelés érdekében.  

Három hét elteltével a fiatal récék az előnevelő létesítményből az utónevelő épületbe 

kerülnek. Amennyiben a nevelés továbbra is ugyanabban az épületben folyik, úgy az egész 

istállóban szélesztik a madarakat. A darabszámra vonatkozó állománysűrűség épület 

alapterületre számítva ilyenkor már a leadáskori értéknek megfelelő. A pézsmaréce nevelés 

során is szinte elkerülhetetlen a csipkedés, amelynek következménye lehet a kannibalizmus. A 

kannibalizmus nem kívánt következményeinek kivédése csőrkurtítással lehetséges. A 

műveletet háromhetes korban végzik. A csőrkurtítással egyidejűleg a karmokat is 

visszavágják. Erre azért lehet szükség húshasznú állományoknál is, mert az összezsúfolódott 

állatok (pl. szállításnál) egymást megkarmolhatják. A karmolás a testükön maradandó nyomot 

hagy, rontva annak feldolgozáskori minőségét. 

 

15.9. A mulardkacsák húshasznosítása 
 

A mulardkacsákat hús- és májtermelésre hasznosítják. A húshasznosítás elsősorban a 

Távol-Keleten jelentős, míg Európában a májhasznosítása emelendő ki. A pecsenye-mulard 

termelést a színes tollazat akadályozta. A fajhibrid fehér változatának kitenyésztésével 

lehetőség nyílt a mulardok ivar szerinti kettős hasznosítására. A májtermelésre alkalmatlannak 

ítélt tojókat ugyanis pecsenyeárunak hizlalhatják. A fiatal húsmulardok vágási életkora a 10. 

és 13. élethét közé tehető (3,8 - 4,4 kg). A mellkihozatal az életkor előrehaladtával javul; ha 

növelni kívánják, az állatok vágási súlyát, a hizlalás akár a 15. élethétig is kitolható. A késői 

vágás a takarmányértékesítés jelentős romlását idézi elő. 

A mulardok nevelése kétfázisú a pecsenyekacsa elő- és utóneveléséhez hasonlóan. Az 

előnevelés általában egy héttel tovább, a négyhetes életkor betöltéséig tart. A fiatal mulardok 

elhelyezésére a házikacsával kapcsolatos tartástechnológiai megoldások irányadóak. 
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