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7. fejezet - Gazdasági állatok 
tenyésztése 2 (sertés, juh, baromfi) 

1. 7.1 Bevezetés 

A Gazdasági állatok tenyésztése 2 (sertés, juh, baromfi) modul során bemutatjuk a sertés, a juh és a házityúk 

tenyésztésének főbb kérdéseit, szerepüket, fontosságukat, származásukat, hasznosításukat és a tenyésztés 

fontosabb elemeit. 

Ön a modulból megismeri: 

• a sertés tenyésztésének főbb kérdéseit, 

• a juhtenyésztés főbb kérdéseit, 

• a baromfi tenyésztésének főbb kérdéseit, 

• a sertés, juh, tyúk származását, hasznosítását, 

• a sertés, juh, tyúk értékmérő tulajdonságait. 

A modul elsajátítása után Ön képes lesz: 

• átlátni a fenti állatfajok tenyésztésének alapkérdéseit, 

• ismertetni az állatok elnevezéseit fajok, nemek, korcsoportok szerint, 

• ismertetni a tenyésztésük irányelveit, 

• bemutatni a tartás és a szaporítás összefüggéseit. 

2. 7.2 Sertéstenyésztés 

2.1. 7.2.1 Származás, jelentőség 

A sertés (Sus scrofa domestica) a párosujjú patások rendjébe, a disznófélék családjába tartozik. Ősei három jól, 

földrajzilag is elkülöníthető területre vezethetők vissza: közép-európai (Sus scrofa), mediterrán (Sus 

mediterraneus), valamint az ázsiai vadsertésre (Sus vittatus). A háziasítás Krisztus előtt 6 ezer évvel történt. 

A sertés mindenevő, tehát növényeket és kisebb állatokat is elfogyaszt. Szabadtartásban a táplálék 

megtalálásában kiváló szaglása segíti, túróorrával a föld alól is megszerzi táplálékát. Esetenként dögökkel is 

táplálkozhat. Multipara (többet ellő) állat, alkalmanként 9-12 malacot fial. Optimális körülmények között 

fejlődése intenzív, de az extenzív viszonyokat is jól tűri. 

A sertéstenyésztés világgazdasági jelentősége nagy, az egész világon tenyésztik és tartják. Húsát fogyasztják, 

kivéve az iszlám vallási területeket, ahol ezt vallási okok tiltják. A levágott sertés szinte minden testrésze 

felhasználható, húsát, zsírját és belsőségeit fogyasztják, bőrét a bőripar hasznosítja, csontjaiból enyv készíthető, 

belső mirigyeit a gyógyszeripar hasznosítja. A világon nagy létszámban ott tartanak sertést, ahol a 

takarmányozásához szükséges nagy mennyiségű abrak megtermelhető (elsősorban a gabonafélék, valamint 

például a trópusokon a manióka). 

Magyarország éghajlata kedvező az abraknövények termesztésére, így a sertéstartás elterjedt. A sertéshús – bár 

manapság egyre csökkenő mértékben – de alapélelmezési cikk, a összes húsfogyasztás kb. 40 százalékát adja. 

7-1. táblázat A sertésállomány létszámának alakulása az elmúlt 75 évben 
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Év Létszám (ezer darab) 

1935 4674 

1950 4782 

1960 6388 

1970 7311 

1980 8330 

1990 8000 

1993 6112 

2009 3247 

Forrás: Horn P. (szerk.)(1995): Állattenyésztéstan 1., KSH,(2009) 

Magyarországon az 1970-es években 300 sertéstelepet létesítettek, így az állatlétszám hirtelen megemelkedett. 

A legnagyobb az állatszám 1983-ban, ekkor 10 millió sertés volt Magyarországon 

A 7-1. táblázatból jól látható, hogy az 1990 után megindult nagyarányú sertésállomány csökkenés tovább 

folytatódik. Ez mind az egész mezőgazdasági szerkezetre, mind az állatfajok arányára káros hatást gyakorol. A 

sertéshúsfogyasztás is csökkent az utóbbi években, az 1980-as években 40 kilogramm/fő felett volt, ami 2008-ra 

28/ kilogramm/fő alá esett. 

2.2. 7.2.2 Értékmérő tulajdonságok 

A sertés értékmérő tulajdonságai külső és belső tulajdonságból állnak, ezek összessége befolyásolja a termelést: 

• Szervezeti szilárdság, egészségi állapot (konstitúció): a sertés testfelépítése és egészségi állapota alapvetően 

meghatározza a termelését. Nagy termelőképesség kifejtésére (életteljesítmény) csak a szervezet zavartalan 

működése ad lehetőséget. 

• Kondíció:, adott életkorban a sertés élőtömegét és testarányainak fejlettségét jelenti . Tenyészállatoknál 

legfontosabb a tenyészkondíció, ennek elérése és megtartása befolyásolja a szaporodóképességüket. 
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7-1. ábra Jó konstitúciójú és jó kondíciójú nagy fehér sertés 

Forrás: http://www.isv.hu 

• Termékenység, ivari koraérés: a kocák fogamzó- és a kanok termékenyítőképességét értjük a termékenység 

alatt. A vemhesülési arány (100 termékenyítésből mennyi koca ellett) és a termékenyítési arány ( a pároztatott 

kocák ellési aránya) jellemzik. Az ivari koraérés is fajtajelleg, a korábban érő sertés korábban vehető 

tenyésztésbe. 

• Szaporaság, ellési gyakoriság: a szaporaságot az egy fialásból származó malacok (élő és holt), számával, az 

ellési gyakoriságot a kocaforgóval, az évenkénti fialások számával jellemezhetjük. Vannak szapora fajták 

(magyar nagy fehér) és kevésbé szapora, ugyanakkor intenzív hústermelésre (pietrain, belga lapály) képes 

fajták. 

• Tejtermelő-képesség: a koca azon képessége, hogy malacait huzamosabb ideig képes anyatejjel ellátni. A 21. 

nap körül éri el a csúcspontját, ettől kezdve lassú csökkenés jellemzi a malacok választásáig. 

• Malacnevelő képesség: a jó anya (koca) tulajdonságait értjük malacnevelő képességen. Az alom-

kiegyenlítettség 21 és 28 napos korban a malacok egyöntetűségével utal a kocák jó tejtermelő és malacnevelő 

képességére. 

• Hústermelés: az értékes színhús (60 százalék feletti) arányát jelenti. 

• Tömeggyarapodási képesség: az időegységre jutó súly-, illetve tömeggyarapodást jelenti, mértékegysége 

gramm/nap. Ez összefüggésben van a takarmányhasznosító képességgel (1 kilogramm élőtömeg előállítására 

felhasznált takarmány kilogramm) 

• Csontoshús-arány: azt mutatja meg, hogy a vágott sertésben ténylegesen mennyi a csontos hús. A vágott bal 

fél testről lefejtik a szalonnát, kiszedik a hájat, és a csontos húst arányítják a fél testhez. 

• Stressztűrő képesség: nagyüzemi körülmények között tartott sertések fontos értékmérő tulajdonsága. 

2.3. 7.2.3 Fajták, hibridek 

A sertéseket hasznosítási típusok, illetve tenyész-céljuknak megfelelően a legfontosabb értékmérőik szerint 

csoportosíthatjuk. 

Fontosabb fajták  : 

• Mangalica: őshonos magyar fajta, évszázadokon keresztül tartották Magyarországon. A második világháború 

után szinte csak a génmegőrzésben volt szerepe, aztán az 1990-es évek második felétől újra előtérbe került a 

tartása, húsáért és szalonnájáért magasabb árat lehet érvényesíteni a piacon. A mangalica korai érésű, lassú 

fejlődésű zsírsertés, az extenzív körülményekhez kiválóan alkalmazkodott. Négy színváltozata van, fekete, 

vörös, szőke és fecskehasú. A világ egyik legkiválóbb zsírsertése, a fehérárú kihozatala 70 százalék feletti. 

Vágásérettsége 200 kilogramm felett van, hústermelése alacsony. A mangalica 5-7 malacot fial, ezek a 

vaddisznóhoz hasonlóan csíkozottak, ez a színeződés azonban fejlődésük során eltűnik. 
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7-2. ábra Őshonos mangalica sertés 

Forrás: http://fer.kgbinternet.com/facankert 

• Magyar nagy fehér sertés: magyar fajta, az angol nagy fehér sertésből nemesítették ki. Későn érő, fehér színű 

sertés. Az összes magyar hibridsertés alapja. Az 1900-as évek közepén nemesítették ki. Nagyon jó hústermelő 

(56-58 százalék színhús arány), napi testtömeg gyarapodása 750-850 gramm, kiváló a szaporasága (9-11 

malac/fialás). Jó a stressztűrő képessége, kiválóan alkalmas nagyüzemi tartásra. 

• Magyar lapály: 1980 óta önálló fajta, nemesítésének alapja a svéd lapály. Fehér színű, hústermelése jobb, 

mint a nagy fehér sertésé (58-62 százalék színhús arány), hízékonysága kiváló (800-900 gramm/nap). Későn 

érő típusú, hátránya a stresszérzékenység. 

• Dán lapály: az 1900-as évek eleje óta nemesítik. Bacon típusú sertés, színhús aránya 62-65 százalék, 90 

kilogramm élőtömegnél vágásérett, Jó a szaporasága, 10-12 malac/fialás. Fehér a bőre és a szőre, stressz-

érzékenységre hajlamos 

• Norvég lapály: a lapálysertések közül az egyik legjobb minőségű sertés, magas a vágóértéke, jó a 

hízékonysága. 

• Duroc: az Egyesült Államokból származik, 1881 óta törzskönyvezik. Mahagónivörös, egyszínű, korán érő 

hússertés. Közepes szaporaságú (7-8 malac), gyenge tejtermelő képességű. Hústermelése jó, húsminősége 

magas, hibrid tenyésztésben az apai vonalat képviseli. 

• Belga lapály: belga fajta. Teljesen eltér a lapály fajtáktól, mivel extrém hústermelő típusú sertés. Fehér színű, 

füle előreálló, gyenge szaporaságú, stresszérzékeny. 

• Cornwall: extenzív angliai fajta, főleg töltelék árú (kolbász, szalámi, stb.) előállítására hasznosítják. Jó 

malacnevelő, az 1960-as évekig Magyarországon a háztáji gazdaságokban kedvelt fajta volt. Fekete színű, 

későn érő, hús-zsír típusú fajta. 
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7-3. ábra Duroc sertés 

Forrás: http://media-2.web.britannica.com 

• Hampshire: szabályos tarka, a fekete alapszínben fehér öves sertés. Az Egyesült Államokból származik. 

Hústermelése közepes, szaporasága mérsékelt, keresztezésekben alkalmazzák. Konstitúciója kiváló, nem 

stresszérzékeny. 

• Pietrain: korán érő, szabálytalan tarka színű, extrém hússertésfajta. Belgiumból származik, 1953 óta 

törzskönyvezik. Négysonkás sertés (65-68 százalék színhús termelés), de húsminősége stresszérzékenysége 

miatt nem kedvező,vizenyős. 

Fontosabb hibridek  : 

• Pannonhibrid: a magyar nagy fehér fajtát keresztezik a magyar lapály fajtával (anyai vonal), majd az utódokat 

keresztezik duroc vagy pietrin apai vonalakkal. tartozik. Ősei három . A hízlalásban a takarmányhasznosító 

képesség és a növekedési erély nagyon jó. 

• KA-HYB: az 1960-as években alakították ki, rotációs keresztezéssel 6 fajtát használtak fel. 

• Hungahyb: szintén az 1960-as évek végén kialakított, négyvonalas hibrid. Az anyai vonalat magyar nagy 

fehér és magyar lapály fajtákkal hozták létre, az apai vonalat pedig pietrain és hampshire keresztezés adja. 

2.4. 7.2.4 A sertés tenyésztése 

A sertés ivari ciklusa 21 napos, az ivarzás 2-3 napig tart. A termékenyítés előtti időszakban a kocát 

folyamatosan növekvő mennyiségű (létfenntartó szükségleten felül + 30 százalék= flushing), és jó minőségű 

takarmánnyal kell ellátni. A termékenyítés történhet természetes (búgatás) és mesterséges úton (inszeminálás). 

Az ivarzás során legalább két alkalommal kell termékenyíteni a kocákat. Az átlagos vemhesülés értéke 75-78 

százalék. 

A termékenyítés után egy hónappal ultrahangos vizsgálattal kell ellenőrizni a vemhességet. A sertés vemhessége 

átlagosan 115 (112-119) nap. A koca átlagosan 6-12 malacot fial. A malacok születéskori tömege fajtától 

függően 1,2-1,5 kilogramm. 

A sertéstartó telep férőhelyei meghatározzák a telepi rotációt (forgást) . A malacok választásukig, 30-50 napos 

korig szopnak, majd az elválasztás után a malac utónevelőbe kerülnek. Az anyakocák ezután a vemhesítőbe 

istállóba kerülnek, ahol újra termékenyítik őket a választás után 3-10 nappal. Itt tartjuk a kocákat egy hónapig, 

hogy megfigyelhető legyen a vemhesülés vagy annak elmaradása. Vemhesülés esetén a vemheskoca szállásra 

kerülnek, majd a várható ellés előtt egy héttel ismét a fiaztatóba helyezzük a vemhes kocákat. A rotáció így lesz 

teljes. Állategészségügyi szempontok miatt az egyes rotációk között fertőtlenítik és takarítják az istállókat.. 
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A kocák takarmányozása négy fő részre bontható: 

• Szoptatás időszaka: magasabb energiaszükséglet jelentkezik a tejtermelés miatt 

• Választástól az újravemhesítésig: alacsonyabb energiaigény, majd termékenyítés előtt flushing (létfenntartó 

szükséglet +30 százalék) 

• Vemhesség első 90 napja: fokozatosan növekvő energiaigény 

• Vemhesülés 90. napjától az ellésig: nagy táplálóanyag bevitel 

 

7-4. ábra Malac utónevelés 

Forrás: http://www.furaje.eu 

Az létfenntartó és a szoptatáshoz szükséges (40-45 dekagramm) takarmányigényt főleg abraktakarmánnyal 

biztosítjuk, de jó hatással van az étrendre a pillangós zöldtakarmányok etetése. A nedves abraktakarmány etetés 

mellet is gondoskodni kell a friss ivóvízről, ezt legegyszerűbben önitatóval lehet megoldani. 

2.5. 7.2.5 Sertéshízlalás 

A hízlalás során a hizlalási célra nevelt és a tovább szaporítani nem kívánt sertéseket vágósúlyig tartjuk. A 

vágósertések elnevezései vágási tömeg szerint a következők lehetnek: 

• Pecsenyemalac: 8-12 kilogramm, szezonális jellegű (újévi malac) 

• Könnyű pork: 40-60 kilogramm, kis vágási veszteség 

• Nehéz pork: 60-80 kilogramm, borjúhús helyettesítő kategória 

• Bacon: 85-90 kilogramm, hasított félsertés, darabolt bőrös árú 

• Sonkasertés: 100-110 kilogramm, színhús 55 százalék 

• Tőke sertés: 110-140 kilogramm, a hazai frisshús-fogyasztásban döntő szerepe van 

• Szalámisertés:  170-230 kilogramm, szalámi gyártás alapanyaga 
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7-5. ábra A sertés részei 

Forrás: http://www.gastronomy.sokoldal.hu 

A sertéshízlalás során fontos a hőmérsékleti komfortzóna biztosítása a sertések számára. Ez azt a hőmérsékleti 

tartományt jelenti (15-28 o C), amelyben az állatok közérzete megfelelő, ebből adódóan jó lesz a 

súlygyarapodásuk. A komfort zóna alatti hőmérséklet esetén az abraktakarmányokból akár 50 százalékkal többet 

fogyasztanak el a hőveszteségük pótlására, ami rontja a takarmányértékesítő képességet. Célszerű az istálló 

padozatát almozni, ez is csökkenti a hőleadást. A komfortzóna feletti hőmérséklet esetén nincs ivarzás, a 

vemhesülés alacsony, kevesebb a malac.. Zárt istálló esetén a levegő jó minőségét gyakori szellőztetéssel kell 

fenntartani. Fontos a sertések higiénikus, fertőzésmentes tartása, mivel a fertőzések betegségekhez és 

elhulláshoz vezetnek. 

A tartási rendszer lehet almozásos (régen), beton-, illetve bitumenpadozat, részleges- vagy teljes betonrács 

padozatos. Az etetés vályúból vagy önetetőből történik. Az itatás szintén vályús vagy önitatóval megoldott 

rendszerű lehet. Különleges tartási mód a legeltetéses/makkoltatásos ősi típusú tartás, ez ma már nem elterjedt, 

erre a hizlalási módra legalkalmasabb fajta a mangalica. 

A hízósertés takarmányadagját úgy kell összeállítani, hogy a 110 kilogramm vágósúlyú sertés húsminősége a 

vágáskor a legjobb legyen. Az ad libitum (igény szerint) és a semi ad libitum (korlátozott) végzett, víztakarékos, 

önadagolós takarmányozás terjedt el Magyarországon. 60 kilogramm falkasúlyig nagy energia-és fehérje 

tartalmú takarmányt ad libitum etetnek, ezután pedig a semi ad libitum módon adagolt, kisebb energia tartalmú 

takarmány kiváló hús minőséget ad. Melléktermékek etetése vályúból vagy padlóról történhet. 

3. 7.3 Juhtenyésztés 

3.1. 7.3.1 Származás, jelentőség 

A juh (Ovis aries) háziasítása Krisztus előtt 8-10 ezer évvel kezdődött. Őse a vadjuh, melynek számos változata 

ismert, ebből az öt legfontosabb: 

• Muflon: legkisebb testű vadjuh, Európában elterjedt 

• Arkal: Turkesztán, Afganisztán területén él 

• Argali: Tibet, Mongólia területén terjedt el 

• Hójuh: Alaszka, Kamcsatka területén él 

• Kanadai vadjuh: Észak-Amerikában található meg 
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A világ juhállománya több mint egymilliárd. Hasznosítása során húsát, tejét, gyapját, bőrét használják fel. Nagy 

előnye a juhtartásnak, hogy olyan területeket is képes a juh hasznosítani, melyet más gazdasági állatok nem 

(feltétlen juhlegelők). A juh jól alkalmazkodik az időjárási viszonyokhoz. A legnagyobb juhtartó országok: 

Ausztrália (163 millió), a volt Szovjetunió területén lévő FÁK országok (134 millió), Kína (112 millió), Új-

Zéland (57 millió), India (56 millió). 

Magyarországon a juh tartása évszázados hagyományokkal rendelkezik, már a honfoglaló magyarok is 

magukkal hozták a Kárpát-medencébe a juhot. 1858 óta van juhtörzskönyv hazánkban, az Országos 

Gyapjúminősítő Intézetet 1899-ben alapították meg. A hús, a tej és a gyapjú hasznosítása közül a 

gyapjútermelés kevésbé sikeres ágazat az alacsony felvásárlási ár miatt. 

Annak ellenére, hogy Magyarországon a juhhús fogyasztásának nincs nagy hagyománya és jelentősége (0,3 

kilogramm/fő/év), a pecsenyebárány előállítása és exportja a juhágazat egyik sikeres szegmense. A vágási kor 

alapján a vágójuh kategóriák a következők: 

• Tejesbárány: 60-70 napos, maximum 18 kilogramm élőtömeg 

• Pecsenyebárány:4-5 hónapos, maximum 35 kilogramm élőtömeg 

• Éves pecsenyebárány: 40-45 kilogramm élőtömeg 

• Idősebb vágójuh: selejtezés vagy egyéb ok miatt 

 

7-6. ábra Pecsenyebárány 

Forrás: http://www.vallalkozoinegyed.hu 

A magyarországi juhállomány változása a 7-2. táblázatban kerül bemutatásra. 1980-ban 3 millió feletti 

juhlétszám volt Magyarországon, ami az 1990-es évekre a kétharmadára csökkent. Az azóta eltelt időszakban 

drasztikus létszámcsökkenés következett be, 2009-ben egymillió kétszázötvenezer juh volt Magyarországon. 

7-2. táblázat A juhállomány létszámának alakulása az elmúlt 75 évben 
 

Év Létszám (ezer darab) 

1935 1450 

1950 1049 

1960 2381 
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1970 2316 

1980 3090 

1990 1865 

1993 1252 

2009 1250 

Forrás: Horn P. (szerk.)(1995): Állattenyésztéstan 1. KSH (2009) 

3.2. 7.3.2 A juh termékei, értékmérő tulajdonságok 

Juhhús  : a juhhústermelés a legjobban jövedelmező terület az ágazatban. Elsősorban exportra kerülnek az élő 

és vágott bárányok, a hazai fogyasztás alacsony. A hústermelés során intenzív neveléssel jó húsarányt érnek el, a 

faggyú (zsír) beépülése pedig alacsony. A hízóalapanyag mennyiségét az anyajuhok szaporasága határozza meg. 

Az elléseket lehet sűríteni, ezáltal nagyobb lehet például a pecsenyebárány kibocsátás. Az anyajuhok jó 

báránynevelő képessége valamint tejtermelése befolyásolja a bárányok napi testtömeg gyarapodását (200-300 

gramm), ezáltal a vágósúly elérésének idejét. 

Fontos értékmérő tulajdonság az értékes húsrészek aránya (százalék), a csont-hús arány (4:1) és a faggyú 

mennyisége (százalék). A hús értékét meghatározza összetétele, nagyobb testtömeg esetén csökken a 

víztartalom és nő a faggyú mennyisége. A vágott testet (karkasz) hat minőségi főosztályba sorolják, ahol a 

legjobb minőséget a szuper (S) jelenti, a legkevésbé jó osztály pedig a gyenge (P) minősítést kapja. A 

faggyúsodás mértékét 1-5 számskálán értékelik. 

Juhtej  : a juhtej beltartalmi mutatói kedvezőbbek a tehéntejénél. Magasabb a szárazanyag tartalma (16-20 

százalék), zsírtartalma 6-8 százalék, fehérje tartalma 5-6 százalék. Juhtejből készült legismertebb tejtermékek: 

kaskaval, gomolya, orda, brindza, zsendice. 

A tejtermelő képesség fajtajelleg, de a fajtán belüli egyedek között is vannak különbségek. Az ellés utáni egy 

hétben föcstej termelődik (a bárány számára fontos immunanyagokkal), ezután normál összetételű juhtej 

képződik. A választás után a juhok fejése 40-250 napig tarthat, a tej mennyisége ez idő alatt 50-500 liter (de 

akár 1000 liter is lehet egyes fajtáknál). 

A juhtej kifejése és feldolgozása nehezebb, mint a tehéntejé. A juhtej édeskés ízű, csontfehér színű, kellemes 

illatú. Ha ’bundaszagú’, akkor a tejkezelés során történtek hibák. 

Gyapjú  : olyan állati szőr, mely lenyírva egyben marad, és fonásra valamint nemezkészítésre alkalmas. Fontos 

tulajdonsága a színe (a fehér a legjobb), fénye, finomsága (a 28 mikron átmérőnél kisebb méret a finom 

kategória), a gyapjú sűrűsége, a szálhosszúsága (6-8 centiméter), a szakító szilárdsága, az erőssége, 

A gyapjút évente egyszer kézi- vagy gépi nyírással távolítják el. A nyírás után a gyapjú válogatása, a mosása és 

a feldolgozása következik. A feldolgozás során keletkezett tisztított gyapjúzsír a lanolin. 

Gerezna, prém  : a levágott juh bőre, amelyet kikészítenek (sóznak és szárítanak), és értékesítenek. Sapkák, 

kabátok, prémek készülnek belőle. A karakul fajta fő haszna a gerezna. 
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7-7. ábra Juhnyírás 

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki 

3.3. 7.3.3 Fajták, hasznosítási irányok 

A hasznosítási irányoknak megfelelően speciális fajtákat nemesítettek ki a több és jobb minőségű termékek 

előállításához. 

Merinó fajtacsalád  : 

• Posztógyapjas: rövidfürtű igen finom gyapjút ad. Elektorál és Negretti fajtaváltozata ismert, majd ezek 

keresztezése adta az Elektorál-Negrettit. 

• Fésűsgyapjas: hosszabb gyapjút adó típus, durva-, közepes- és finom gyapjúminőséggel. Ausztrália a 

nemesítés központja. 

• Húsmerinó: a fésűsmerinó keresztezéséből alakult ki az 1920-as évek végén. Nagy hústermelő képességű, jó a 

húskitermelési (vágási százalék) aránya. 

• Szapora merinó: Ausztráliában nemesítették ki a helyi merinó fajtából, gyakori a többszörös ikerellés ennél a 

típusnál. 1981 óta önálló fajta. 

• Magyar merinó: a fajtacsaládon belül Magyarország legelterjedtebb fajtája. Hús- gyapjú típusát tenyésztik. 

Az anyák 40-60 kilogramm, a kosok 70-100 kilogramm testtömegűek. Gyapjútermelése: 4-5 kilogramm/év. 

Szaporasága 120-130 százalék. A bárányok hizlalás alatti testtömeg gyarapodása 280-320 gramm/nap. 
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7-8. ábra Magyar merinó 

Forrás: http://termtud.akg.hu/ 

Húsfajták  : 

• Dorset: szarvalt és szarvatlan formája is van. Törzse jól izmolt, lába rövid. Intenzíven növekszik, de 

növekedési kapacitása közepes. Keresztezésekben is felhasználják. 

• Suffolk: jól izmolt törzsű, fekete fejű és –lábvégű fajta, füle lelógó. Szarvatlan. Tejesbárány előállításra is 

alkalmas. Keresztezésekben is felhasználják. Amerikai változata hosszabb törzsű, és nagy növekedési erélyű. 

• Német fekete fejű húsjuh: Magyarországon jól tartható, keresztezésekben jó partner. 

• Texel: rövid fejű, elálló fülű fajta. Kedvező húskitermelésű, későn faggyúsodó. 

 

7-9. ábra Dorset húsjuh 

Forrás: http://ag.ansc.purdue.edu/sheep 

Tejelő és szapora fajták: 

• Kelet-fríz: 1892 óta önálló fajta. Napi 2-5 liter a tejtermelése, ezt akár 250 napig is fenn tudja tartani. Nem 

kedveli a nyájszerű tartást, és igényli a hűvösebb éghajlatot. Fehér és fekete színben is tenyésztik. 

• Awassi: zsírfarkú fajta, Izraelben nemesítették jó tejelővé. Egy laktáció alatt (250 nap körül) 500 liter a 

termelésük. 

• Lacaune: francia tejhasznosítású juh, jó húsformákkal. Fehér színű, 100 nap alatt 300 liter tejet ad. 

• Romanov: nagyon jól ellethető, egész évben ivarzik, régebben húsáért és gereznájáért tartott fajta. Szaporulati 

aránya 230 százalék. A világon mindenhol használják nemesítési programokban. 

• Finn landrace: izomszegény törzsű, szinte folyamatosan ivarzó, jól tejelő fajta. Szaporulati aránya 220-240 

százalék. Iparszerű tartásra alkalmas fajta. 

Őshonos fajták  : 

• Racka: fekete és fehér változata ismert. Szarva kifele-felfelé csavarodik. Az anyajuhok 40 kilogramm 

tömegűek, a kos 70 kilogrammos. Szaporulati foka alacsony (110-120 százalék), viszont jól fejhető, hosszú, 

de durva gyapjút ad, húsa ízletes. 

• Cikta: kistestű, fehér színű fajta. Szerepe csekély, génmegőrzés szempontjából fontos. 
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• Cigája: Fehérszínű, feje és lába fekete. Jól tejel, húsa ízletes. 

 

7-10. ábra Őshonos racka juh 

Forrás: http://vroum52.com 

3.4. 7.3.4 Juhtenyésztés 

A juhok 5-6 hónaposan ivarérettek, a jerkéket 7-8, a kosokat pedig 12-18 hónaposan veszik tenyésztésbe.. Az 

ivarzás 17 naponta következik be. Gyakori a csendes ivarzás, ezért keresőkosokkal választják ki az ivarzó 

anyaállatokat. A vemhesség 150 napig tart. Jellemző az ikerellés, ami gazdaságossági szempontból hasznos 

Az anyajuhok tartásánál az évi egyszeri, a sűrített, vagy a folyamatos elletés is szóba jöhet. Egyszeri elletés 

esetén lehet a bárányneveléskor hosszú a szoptatási idő (3-4 hónap), vagy fejhetik a juhokat. Ez utóbbi akkor 

történik, ha 6 hetes kor környékén értékesítik a bárányokat. Sűrített elletés akkor történik, ha 7-9 havonta elletik 

az anyajuhokat. Erre csak a merinó és szapora fajták alkalmasak. Az anyajuhok takarmányozása a termelési 

fázistól függ: 

• Üres anyajuh: elég az életfenntartó takarmány adag, nyáron pedig a legeltetés 

• Vemhesítés előtt: emelt abrakadaggal felkészítik a vemhességre az anyajuhokat 

• Vemhesség ideje alatt: kezdetben alacsonyabb takarmányadagok, később a vemhesség vége felé növelt 

abraktakarmány mennyiség 

• Szoptatás, tejtermelés: folyamatosan emeltszintű takarmányozás abrak kiegészítéssel a tejtermelés 

fenntartásához. 

A bárányhízlalás során intenzív növekedést várunk el. A nevelés és a hizlalás lehet hagyományos, legelőre 

alapozott nevelés korai választással, vagy nyújtott szoptatási időszakkal, illetve mesterséges báránynevelés. A 

bárányok 12-14 kilogrammos tömeg elérésekor választhatók, ezután granulált abrakot és szénát kapnak. A napi 

tömeggyarapodás 200-300 gramm. Fontos a friss ivóvíz és a nyalósó biztosítása. 

A vágásérettség a teljes kifejlettkori tömeg fele, amikor a húsok faggyútartalma kevesebb, mint 15 százalék. A 

tejesbárány nevelés költséghatékony hízlalási forma, a nagyobb vágósúlyú hízlalás többletköltségekkel jár. A 

hizlalás kis csoportokban (30-40 bárány) történik, az istállók jól szellőztethetőek legyenek. 

A juh fejése régen kézzel, napjainkban fejőgéppel történik. Fejés közben a juhok abraktakarmányt kapnak. A 

juhok fejése történhet sajtáros fejőgéppel, illetve mobil vagy stabil fejőállásokon. 

További feladat a juhtartásnál az istálló kitrágyázása, az alomkezelés. a körömápolás, valamint a külső és belső 

élősködők elleni védelem.. 
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4. 7.4 Baromfitenyésztés 

A baromfifélék fontos élelmezési szerepet töltenek be minden kontinensen. 

A magyarországi legfontosabb baromfifajok: a tyúk, a pulyka, a lúd, a kacsa és a gyöngytyúk. 

A magyarországi baromfiállomány alakulása a 7-3. táblázatban látható. Más fajok (szarvasmarha, sertés, stb.) 

létszámával ellentétben a baromfifélék száma az elmúlt évtizedek alatt nem csökkent, hanem az egészséges 

táplálkozásban betöltött kiemelkedő szerepük, valamint az egész világon könnyen megvalósítható 

tartástechnológiai rendszerek miatt, napjainkra kissé emelkedett. 

7-3. táblázat A baromfiállomány létszámának alakulása az elmúlt 75 évben 
 

Év Létszám (ezer darab) 

1935 21919 

1950 23847 

1960 27066 

1970 33484 

1980 42764 

1990 31121 

1993 26542 

2009 32128 

Forrás: Horn P. (szerk.)(1995): Állattenyésztéstan 1. KSH (2009) 

 

7-11. ábra Házityúk 

Forrás: http://hu.wikipedia.org 

4.1. 7.4.1 A baromfifélék értékmérő tulajdonságai 
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Hús  : a baromfifajok húsa egészséges, fehérjében gazdag, könnyen emészthető. 

• A csirkehús fehérjetartalma magas, zsírtartalma alacsony ezért táplálkozás élettani szempontból jelentős, 

konyhatechnikailag könnyen elkészíthető hús. A sütés során jelentős mennyiségű vizet veszít. A zsírréteg a 

bőr alatti (szubkután) részen helyezkedik el. Könnyen emészthető. A húsfogyasztás 38 kilogramm/év/fő. 

• A pulykahús népszerűsége az 1990-es években hirtelen megnőtt. Ennek oka főként magas fehérjetartalmából, 

könnyű elkészíthetőségéből adódik. A combhús fehér- és vörös húst is ad. Az egy főre jutó pulykahús 

fogyasztás Magyarországon évenként 8-9 kilogramm. 

• Libahús: a főként extenzív (természetszerű) tartástechnológiával előállított pecsenyeliba húsa nagyon ízletes, 

a bőr alatti zsírréteg a 0,5 centimétert nem haladhatja meg. 

• Kacsahús: a világ kacsaállományának 65 százaléka Kínában van. A pecsenyekacsa Magyarországon fontos 

exportcikk, de fogyasztása kevésbé elterjedt. 

• Gyöngytyúk: sötét, zsírszegény húsát régebben széles körben fogyasztották, mára szinte eltűnt az asztalokról. 

Tojás  : a tyúktojás teljes biológiai értékű állati eredetű fehérje forrás. Magyarország egy főre jutó éves 

tojásfogyasztása a világon az ötödik helyen áll. (300 tojás) A kacsatojás fogyasztását Európában a 

szalmonellaveszély miatt rendelet tiltja. 

 

7-12. ábra A tojás szerkezete 

Forrás: http://www.szamosmiklos.hu/tojaskonyv 

Toll  : a libatoll fontos export-termék, a jó minőségű pehelytoll az egész világon keresett. 

Máj  : a hízott libamáj fontos exportcikk, a kacsamájat főként májpástétom előállítására használják.. 

4.2. 7.4.2 Házityúk fajták, hasznosítási irányok 

A tananyag meghatározott terjedelme miatt a különböző baromfi fajok fajtáinak bemutatására nem kerülhet sor. 

Ezért a baromfiágazatban a legfontosabb szerepet betöltő tyúkfajtákat és hibrideket ismertetjük. 

A hasznosítási irányoknak megfelelően speciális fajtákat és hibrideket nemesítettek ki a minél korszerűbb 

termék előállításhoz. 

Tojástermelő fajták  : 

• Leghorn: az olasz parlagi tyúkból nemesítették ki. Gyors fejlődésű, 18-20 hetesen ivarérett. Tojása mészfehér. 

Minden fehér tollszínű tojóhibrid előállításban nagy szerepe van. 
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Hústermelő fajták  : 

• Fehér cornish: fehér, jó húsformákkal rendelkezik. Alacsony a tojástermelése, brojlercsirke hibridek alapját 

képezi. 

Vegyes hasznosítású fajták: 

• Rhode island: barna színű, középnehéz testű. Jó húsformájú, közepes tojástermelő. Tojáshéj színe barna. 

• New hampshire: barna színű, középnehéz testű. Jó húsformájú, közepes tojástermelő. 

• Plymouth rock: fehér-barna színű, középnehéz testű. Jó húsformájú, kis tojástermelő képességű. 

Tojóhibridek  (tojástermelés 74 hét alatt): 

• Tetra SL: 315 tojás/év 

• Hy-Line Brown: 320 tojás/év 

• Shaver: 300 tojás/év 

• Tetra H: 240 tojás/év 

• Bábolna Harco:  tojás/év 

Húshibridek  (grilltömeg %): 

• Ross 308: 70 százalék 

• Arbor Acres: 62 százalék 

4.3. 7.4.3 A házityúk tartása 

Az árutojás termelés a tojás keltetésével kezdődik. A tyúktojást 21 napig 38°C-on keltetőgépben keltetik, 

mesterséges módon. A tojást többször átvilágítják, így ellenőrzik az embrió fejlődését, valamint forgatják. A 

kikelt naposcsibéket 33°C-os nevelő istállóban helyezik el, a hőmérsékletet 6-8 hét alatt 18°C-ra csökkentik. A 

jércenevelés alatt a takarmányellátásuk visszafogott. A 16-18 hetes jércéket tojóistállókban helyezik el, ahol a 

tojástermelés 22 hetes kor körül kezdődik. A tojástermelési időszak 52 hétig, a kiselejtezésig tart. Az elhelyezés 

lehet mélyalmos, rácspadozatú és az árutojás termelésnél a legelterjedtebb a ketreces típusú. A tojás jelölése az 

Európai Unióban kötelező. A jelölésnek a származási helyet, a termelő gazdaságot és a tartásmódot feltétlenül 

tartalmaznia kell. 

Pecsenye (brojler) előállításnál a szülőpároktól származó, tovább nem tenyészthető naposcsibéket hizlalják. A 

hízlalás 38-42 napig tart, ekkorra a végtermék tömege 2-2,5 kilogramm. Az egyes hízlalási turnusok között 2 

hetes szervizperiódust kell beiktatni (takarítás, fertőtlenítés). A napi megvilágítás kezdetben 22-23 óra, a 

tartástechnológia padozatos mélyalmos. A takarmány összetételével szemben alapkövetelmény, hogy biztosítson 

elegendő nyersfehérjét az intenzív növekedéshez. 

A tenyészállomány felnevelésének célja, hogy jó minőségű tenyésztojást állítsanak elő a tenyészállat tartáshoz, 

az árutojás termelésre- vagy a brojerhízlalásra. A tartás történhet hagyományos mélyalmos, vagy rácspadozatos 

rendszerben. A tojás jó héjszilárdságának eléréséhez a takarmányhoz a kiegészítő mész adagolása 

elkerülhetetlen.. 

5. 7.5 Összefoglalás 

A modul bemutatta a sertés, a juh és a baromfi tartásának főbb kérdéseit, szerepüket, fontosságukat, 

származásukat, hasznosításukat és a tenyésztés fontosabb aspektusait. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse a sertés értékmérő tulajdonságait 
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2. Ismertesse a sertésfajtákat 

3. Ismertesse a hízósertés takarmányozási elveit 

4. Ismertesse a vadjuh változatait 

5. Ismertesse a vágójuh kategóriákat 

6. Ismertesse a juh legfontosabb termékeit 

7. Ismertesse a baromfifélék fő értékmérő tulajdonságait 

8. Ismertesse a hús-, és az árutojás termelő tyúk tartását 
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