
É L E L M I S Z E R I P A R I 

ÉLELMISZERIPARI KAR 



B M ^P I 

¡¡ÉSÍ 

SZEGEDI ÉLELMISZEPIPAÓ. KŐFSK'OÍ.A 
KÖZPONTI KÖNYVTARA 

Leifóri szó*: C' 
Körvvfóri : 

S Z T E Egyetemi Könyvtár 

k, 

J000796356 



) 

Á L T A L Á N O S Á L L A T T E N Y É S Z T É S 

I. fejezet 

Az állattenyésztés fogalma, gazdasági jelentősége 

Az állattenyésztés a népgazdaságban, elsősorban a mezőgazda-

ság keretében kimagasló jelentőségű termelési ág. Köre ha-

zánkban mintegy tiz millió nagy háziállatra s közel harminc 

millió baromfira terjed ki. 

Az állattenyésztés célja, hogy ellássa a népgazdaságot a leg-

többre becsült élelmiszerekkel és számos nagy jelentőségű i-

parcikk nyersanyagával, igaerőt, trágyát szolgáltasson a me-

zőgazdaságnak és ezzel a talajerőt fenntartsa. 

Az állattenyésztés /zootechnika/ feladata, hogy a megfelelő 

módszerek alkalmazásával az állatállomány termelőképességét, 

valamint a termelés gazdaságosságát minél magasabb színvonal-

ra emelje. A gazdaságosság elve ellen vétene az, aki csak az 

egyes állatok abszolút termelésének növelésére törekednék, és 

nem venné figyelembe az önköltséget, vagyis az egységnyi álla. 

ti termékre eső összes ráforditást, /fcakarmany, munkaerő, is-

tállózási költség stb./ ehhez járul különösen a Föld lakossá-

gának számbeli növekedésével és állati eredetű táplálékok i-

ránt fokozódó kereslettel az a hazánkra is érvényes alapvető 

törekvés, hogy a terület egységen megtermelhető takarmány el-

lenében minél több hust, tejet, tojást, stb. állitsanak elő. 



Az állattenyésztés tárgykörébe tartoznak tehát mindazok az is-

meretek, amelyek a gazdasági állatok szaporítására, kiválasztá-

sára, takarmányozására, nevelésére, gondozására, tartására és 

használatára vonatkoznak. 

Az állattenyésztés alanyai a gazdasági állatok. Ezeket mindig 

valamilyen gazdasági célból tenyésztik. A gazdasági állatok kö-

re nem egészen egyezik meg a háziállatokéval. Háziállatok azok, 

amelyek a háziasitás megfelelő szinvonalat elérték, az ember 

irányitó munkájának hatásara válnak mind alkalmasabbá a hasz-

nosításra. A szeliditett állatokat az ember valamilyen cél-

ból a szabad természetből vette át. Ezek - a háziasitottak-

tól eltérően - nem számos nemzedéken át kifejtett emberi mun-

ka eredményei. 

Megkülönböztetünk állattartást, és állattenyésztést, •állattar-

tásról akkor beszélünk, amikor gazdasági állatainkat nem szapo-

rítjuk. Ilyenkor az emberi munka az allatok használatára, ta-

karmányozására és gondozására korlátozódik. /Hizóállat, váro-

si igás - vagy luxus ló, lefejésre tartott tehén, ipari jelle-

gű tojástermelő, vagy broiler nevelő üzem stb./ az állattenyész-

tés ezzel szemben magában foglalja azt a munkát is, amelynek 

célja utódok nyerése és felnevelése. Ha a szaporulat, a szülő-

állatnak az ember céltudatos irányitása nélkül végbement párzá-

sából ered - akkor csak állatszaporitásról beszélünk. Ebbe a kör-
• 

be tartoznak a hibridtenyésztés keretében a z un• s z aporito üze-

mek, amelyek elszaporitásra kész tényészanyagot kapnak. Korszerű érte 

lemben vett tenyésztésen csak az a munka értendő, amely kiter-

jed a jövő nemzedék szülőjéül szolgáló egyedek tervszerű kivá-



Ujabban az állattenyésztésnek különösen egy-egy ágazatai nagy 

mértékben veszik fel az ipari üzemek jellegét. így elsősorban 

a nagyüzemi tc'ás- és broiler eloállitás folyik messzemenően 

gépesített, gyárszerüen berendezett épületekben. Egyes nagy 

tehenészetek, egyes malacnevelők-, sertés-, es szarva smarha-

hizlalótelepek is hasonló jelleget vesznek fel. 

Az állattenyésztés kitűnően hasznosítja, értékes hússá, tejjé 

lasztására is, és amelynek célja a mindig többet, jobbat, és 

gazdaságosabban termelő utódok előállitása - vagyis az állat-

nemesit és . 

•Az életszínvonal emelkedésével az állatállomány egyre nagyobb 

szerepet tölt be minden ország gazdasági életében. Az állatok 

termelik a legkeresettebb élelmiszereket /hus, zsir, tej, to-

jás/ a juh szolgáltatja a legbecsesebb textilanyagot /gyapjú/. 

•Az állatok bőréből cipőt, táskákat és számtalan más iparcik-

ket készitenek. A csontból takarmánykiegészitő anyagokat és mű-

trágyát is gyártanak. A szőrből matracok, kefék, kalapok ké-

szülnek. A szaruból gombokat, fésűket gyártanak. A vágóhidakon 

összegyűjtött vér értékes takarmány, de felhasználják az ipar-

ba n is /albumin/. A belső elválasztásu mirigyek az orvosi gya-

korlatban igen fontos készitmények nyersanyagai. 

Az állattenyésztés szervesen illeszkedik a mezőgazdasági üzem-

be, amelynek termelését gazdaságosabbá teszi, feltéve, hogy a 

növénytermesztéssel jól összehajolják. 
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gyapjúvá alakitja a nem piacképes gazdasági és ipari hulla-

dékokat, illetve melléktermékeket: a szalmát, töreket, ré-

palevelet, szeszmoslékot stb. 

Az állattenyésztés igényelte kapás és takarmánynövények gyom-

irtó és talajjavitó hatása közismert, valamint az, hogy az i-

lyen növények termesztése lehetővé teszi .az okszerű vetésfor-

gók létesitését is. Hasonlóképpen az egész mezőgazdasági ter-

melést is több oldalúvá teszi, s ezáltal mérsékli a munkaerő-

szükséglet oly káros időszakosságát, a kockázatot, valamint a 

forgóeszközszükséglet. 

táblázat 

M e g n e v e z é s 

Az export főbb 
árucsoportonkén-
ti %~os megoszlá-
sa 1967-ben. 
szocialista tőkés 

országokba 

Vágóállat és ál-

lati termék ... 23 

Zöldség-gyümölcs 48 

Egyéb 24. 

loo 

67 

15 

_AJL 
loo 

Az állattenyésztésnek végül, de nem utolsósorban alig felmér-

hető a jelentősége a népélelmezés terén. Ezen a ponton kapcso-

lódik az állati termelés közvetlenül az életszínvonal kérdésé-

hez. Sok vonatkozásban ugyanis az életszinvonalat éppen az tük-

rözi vissza, hogy az emberi tápláléknak hány százalékát teszik 

ki az állati eredetű élelmezési cikkek. Az állattenyésztés ter-

mékeinek külkereskedelmünkben is fontos szerepük van. Az álla-



ti termékek kiviteléből a népgazdaságnak igen jelentős a bevé-

tele, s abból külföldi nyersanyagokat, s belföldön elő nem ál-

lítható cikkeket szerezhetünk be. A tőkés országokba irányuló 

exportban az élőállatoké és állati termékeké, a szocialista 

országokba a kertészeté a vezető szerep. A gazdaságkutató In-

tézet erre vonatkozó kimutatása /l. táblázat/ világosan mutat-

ja ezt a tendenciát. 

A gazdasági állatok eredete. A háziasitás 

/Dome s z t ikác i ó/ 

: 
Gazdasági állataink ősei vadon élő állatok voltak. Egyik-má-

sik gazdasági állatunk vadon élő rokonai még ma is fellelhető. 

Pl. a ló ma is vadon élő rokona a zebra. A sertés ma is vadon 

élő rokona és részben őse is a vaddisznó; a juhnak rokona a 

muflon, a tyúk vadon élő őse pedig a bankiva tyúk. 

Ma élő gazdasági állataink vadon élő elődeiktől a háziasitás 

/domesztikálás/ eredményeképpen származnak. Ez a háziasitási 

folyamat a régebbi korok emberének egyes vadon élő állatok be-

fogására /szeliditésére és szaporítására/ irányuló tevékenysé-

geit foglalja magában. 

Kezdetben az állattartás bizonnyára nem volt egészen tudatos, 

de az ember hamarosan meglátta az előnyét és mind nagyobb szám-

mal igyekezett állatokat háziasitani. A háziasítások az állatok 

számára uj és minden eddiginél erősebben ható környezeti felté-

teleket teremtett. /Intenzivebb takarmányozás, az állatok ápo-

lása, védelem az éghajlati viszontagságok ellen, kiválogatás a 

későbbi honositási irányukba, a mindinkább fokozottabbá váló 
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kihasználás, ami egyes szervek erőteljes kifejlődéséhez veze-^ 

tett pl. szarvasmarhánál a tőgy stb./ 

i 
A háziasitás folyamata alatt az állatok alkalmazkodva az uj 

életfeltételekhez, mindinkább eltérnek az eredeti ősi jelleg-

től, és egészen uj tulajdonságokra tettek
1

 szert. Szervezetük 

egész működése megváltozott. Egyes szerveik, amelyeket a védet 

tebb élet következtében nem vettek igénybe, fejlődésükben el-

maradtak a jobban igénybevett szervek működése mellett. Pl. a 

ló látása viszonylag meggyengült, ugyanakkor növekedett gyorsa 

sága, teherbiróképessége. A szarvasmarha izomzatának szivóssá-

ga, csontozatának tömörsége és ezzel együtt az állat futóképes 

sége csökkent, viszont nagy mértékben kifejlődött tejelő-képes 

sége. -Az éghajlati viszontagságok elleni védekezés következté-

ben az idők folyamán gazdasági állatainkban kifejlődött az át-

lag 3 hetenként visszatérő ivarzási periódus, szemben a vadon 

élő rokonaikkal, melyek évenként egyszer, legfeljebb kétszer 

ivarzanako 

Számos egyéb tulajdonság mellett feltűnően megváltozott gazda-

sági állataink szine. Fellépett a világos szineződés, a tarká-

zottság stb. 

Gazdasági állatainkat különböző helyeken és különböző időben 

háziasitotta az ember. 

Általában a kulturáltabb ősnépek tartottak a háziasitás ered-

ményeképpen gazdasági állatokat. A termelés és társadalmi élet 

alacsony szinvonalán élő népeknél ma sincsenek gazdasági álla-

tok. A szarvasmarha 8*9 ezer évvel ezelőtt már gazdasági állat 

volt Ázsiában és Egyiptomban. A juhot 3-lo ezer évvel ezelőtt 

háziasitották Dél-Európában, Közép-Ázsiában és -Afrikában, a 



húsáért háziasitották, Később a szarvasmarhát igavonó állat-

ként hasznosították, csak jóval később került sor a tejhasz-

nositásra, juhnál pedig a gyapjú hasznosítására. A háziasitá-

si folyamat még ma sem szűnt meg. Egyes állatfajokat - pl. 

kék roka, nutria, pézsma, tulok stb. - napjainkban háziasita-

nak. 

A háziasítás tehát az a folyamat, amellyel az ember 8 vadon 

élő állatokat fokozatosan szolgálatába állítja, s bizonyos 

tulajdonságaikat a termelés érdekében különböző tenyésztési 

eljárásokkal kifejleszti. 

Ha a háziállatok valamilyen ok folytán kikerülnek az ember is-

tápolása alól a - vad természetbe - akkor legtöbbjük elpusztul. 

Előfordul azonban, hogy a környezeti viszonyok kedvezőbb volta 

folytán egyes esetekben az ilyen állatok is életben maradnak, 

és fokozatosan alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez új-

ra felveszik a vad ősük sajátságait. Ennek alapján a háziasí-

tás reverzibilis /megfordítható/, folyamatnak minősül. Ez a 

folyamatot nevezzük elvadulás, vagy dedomesztikációnak. Ez az 

eset nem egyedül álló: ismerünk lovakat /Dél-Amerika/ üregi 

nyul Ausztrália, szarvasmarhákat, /Madagaszkár/. 

A hazai állattenyésztés fejlődésének rövid áttekintése 

Az ősmagyarok fő foglalkozása az állattenyésztés volt. Lovat, 

szarvasmarhát, sertést, juhot és kecskét tenyésztettek. Egy-egy 

nemzetség állatállománya - a történeti irók szerint - ezerrel 

sőt tiz ezerrel ugrott. Elődeink különösen szerették, s elvá-

laszthatatlannak társként, kezelték a lovakat. Ezek kisebb tes-

tű szikár izomzatú edzett és kitartó állatok voltak.-

A honfoglalás során a magukkal hozott szürke marha az Alföldi 

tájakat a juh pedig a dombvidékek legelőit foglalta el. Sertést 
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is hoztak magukkal /a szalontait/ és itt is találtak /bako-

nyit/. Sok fennmaradt emlék, feljegyzés, rendelet tanúskodik 

arról, hogy az állattenyésztés már az Árpád-házi királyaink 

idejében számottevően fellendült. 

A XVT-XVIII. században már nagy mennyiségű élőállatot szállítot-

tunk Nyugat-Európa városaiba. Királyaink pártfogolták az állat-

tenyésztést, mert a kivitt állatok után harmincadot kaptak. A 

török is védte a szarvasmarha, de különösen a juhtenyésztést, 

mert a juhhust mindennél többre becsülte. Ez az időszak külö-

nösen lőtenyésztésünkben nevezetés. Lótenyésztésünkben előnyö-

sen felhasználhattuk azokat az arab, perzsa, berber, sziriai 

stb. lovakat amelyekhez ajándék, vétel, csere és leginkább 

zsákmányolás révén hozzájuthattunk. A török hódoltság Vége fe-

lé azonban állattenyésztésünk a pusztulás képét mutatja. 

Az állatállomány fokozatos regenerálása a XVIII. század első 

felétől kezdődik, amely azután tenyésztésünk jelentős belső 

átalakulásához vezetett. Nyugati példára lassan előtérbe ke-

rül a tejelő szarvasmarha tenyésztésének kérdése. Már 178o-től 

importálunk svájci teheneket, de a szimentáli behozatala csak 

egy évszázad múlva lett intézményes. A juhtenyésztés fellendü-

lésének kezdete egybeesik a "selyem gyapjas birkák" behozata-

lával. /1773./ A XVIII. században indul a lótenyésztés szerve-

zése is. Kisebb méntelepeket állitanak fel, lódijazásokat ren-

deznek. 1785-ben a mezőhegyesi, majd 1789-ben pedig a bábolnai 

ménes létesült, amelynek később irányító szerep jut az arab 

és angol telivér hazai tenyésztésében. Lótenyésztésünk, de egész 

állattenyésztésünk is különösen sokat köszön állattenyésztési 

kulturánk egyik neves kezdeményezőjének Széchenyi Istvánnak. 

A XIX. század második felében rendszeres tenyésztés kezdődik 

mind a magán, mind az állami ménesekben és ez előnyösen hat a 

köztenyésztésre i3. E század második felére kialakítottuk a 

később nagy szerephez jutó zsirsertésünket a mangalicát. 



A faj 

A faji jelleg a házi- és gazdasági állatokban rendszerint any-

nyira kifejezett, hogy pontosan tájékoztat a fajbeli hovatar-

tozásról. A sertésfaj összetéveszthetetlen a lóval, ez a szar-

vasmarhával stbo Egyes esetekben azonban adódik nehézség: a 

német juhászkutyát nem könnyű megkülönböztetni a farkastól, 

egyes juhfajták annyira hasonlítanak a kecskéhez, hogy eseten-

ként nehéz megállapítani, melyik fajról is van voltaképpen 

szó. 

Az állattan a faj szerinti osztályozást a faji bélyegek alap-

ján végzi. Ezek olyen jellegvonások, amelyek következetesen 

öröklődnek, a faj minden egyedén fellelhetők, és más fajhoz 

tartozó állatra nem jellemzők. így a juh faji bélyegei: ez orr-

hát profilvonala domború a szarvak keresztmetszete háromszög-

letes, a könnycsontok mélyedésében és az ujjak között nagy fagy 

gyumirigyek vannak, a farok körös-körül szőrözött stb. A 

kecskefajon ezzel szemben az orrhát profilvonala egyenes, a 

szarv ovális átmetszetü, a könnycsonti és ujjközi faggyumi-

rigyelc hiányoznak, a farok alul csupasz stb. A faji bélyegek 

használhatóságát a fajok elkülönítésében csökkenti, hogy át-

meneti fajok /félszamarak, féljuhok/ is vannak. 

Az egyes fajok elhatárolásának másik módja a termékenységi vi-

szonyok vizsgálata, nltalában az egymás közt is termékeny utó-

dokat nemző fajok egyedeit szokás egy fajba sorolni. Különbö-

ző fajba tartozó egyedek általában nem párzanak /sertés-kutya/ 

de ha párzanak is, és - elsősorban rokonfajok esetéh - a fo-

gamzás bekövetkezik /ló x szamár, kacsa x pézsmaréce/, az utó-

dok csaknem kivétel nélkül terméketlenek. 
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Ha két faj élesen elkülönül /szarvasmarha-bivaly/, akkor a rend-

szertan művelőinek könnyű a helyzete. Ha azonban a faji bélyegek el-

mosódnak - rendszerint az eltérő és elkülönitó földrajzi adott-

ságok, ökológiai viszonyok következtében alfajok, változatok 

keletkeznek, melyek átmenetet alkotnak egymásba, s igy nem hatá-

rolhatók el élesen. Linné még a fajok állandóságát hirdette -

a megfigyelések azonban arra utalnak, hogy ugyannak a fajnak egye-

dei - különösen eltérő vidéken és életfeltételek között - külön-

böznek egymástól, és hogy a nagyobb rendszertani egységek közti 

különbség is csak viszonylagos
0
 Ezért látszik helyesnek az a fel-

fogás, hogy a faj azonossága vagy különbözősége rendszerint a 

diszkontinuitás mértékétől függ, ez viszont sok esetben vitatható-

vá teszi a rendszertani besorolást. 

Az elmondottak alapján nagyjából az a kép bontakozik ki, hogy a 

'fajok változó, egymástól többé-kevésbé elhatárolható, egyöntetű 

jellegű, saját körükön belül szaporodó élő formák. 

A fajta 

A gazdasági állatok körében a fajta a legnagyobb jelentőségű rend-

szertani egység. A fajta fogalmának megír tarozása már nem olyan 

nehéz feladat, mint a fajé. Korszerű biológiai ismereteink alap-

ján fajtán az olyan többé-kevésbé egysé ;es jellegű állatok cso-

portját értjük, amelyeket megh tározott alaki, szinbeli, szervmü-

ködési tulajdonságok bélyege határolnak el a faj többi egyedétől, 

illetve fajtáitól, és amelyek ezeket a tulajdonságokat hasonló 

külső viszonyok között át is örökitik ivadékaira. Kicsiny állatcso-

port azonban még nem alkothat fajtát. Létszámának legalább akko-

rának kell lennie, hogy közelebbi rokonságban levő egyedek párosi-

tása nélkül legyen szaporitható. 
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Fajta jellegnek a fajtára jellemző tulajdonságok és bélyegek ösz-

szességét nevezzük. Ennek idealizált összefoglalása a fajta stan-

dard. A fajtára jellemző, illetve kivánatoá tulajdonságokat a té-

nyé sztőjístandard leírásba, fajta jelleg-leirásba szokták foglal-

ni 

Tudományos alapon elsőnek DAR'.VIK osztályozta a házi állat fajtá-

kat. Megkülönböztet: természetes, vagy primitív fajtákat, melyek 

kialakításában a természetnek, és mesterséges fajtákat, amelyek 

kialakításában az embernek jutott nagyobb szerep. 

1. ábra 

Magyar szürke marha 

1./ a természetes, vagy primitív /parlagi/ fajták a helyi viszo-

' nyokhoz, adottságokhoz a legjobban alkalmazkodott fajták. E-

zért e fajták igénytelenek és ellenállók: termelőképességük 

szerény. Ilyen nálunk az ősi', s'.ivós, nagy munkabirásu, tet-

szetős formájú, podőliai jellegű magyar szürke marha, mely 

külterjes mezőgazdasági és fukar legelőviszonyok között ala-

kult ki. 



2. ábra Fehér magyar tyúk és kakas 

Jellegében hasonlít hozzá a pxlrött szarva hortobágyi racka 

juh. 

A . ábra Kendermagos tyúk és kakas 

2o'/ A nemesített helyi, vagy átmeneti fa.iták kialakulásában még 

mindig fontos szerepet tölt be a rög, amelyen a fajta létre-

jött, de már az ember tenyésztő keze is mindink-bbb érezteti 

hatásót. 

Tenyésztése olyan mezőgazdasági viszonyok közt indokolt, a-

hol a nagyobb igényű állatok szükséglete még nem elégíthető 

ki. Jellegzetes képviselője a nemesített fajtáknak a magyar 

tyúk három változata. E fajták általában még nem egyöntetűek, 

azért is mert többny ire a primitivebb es kultur fajták keresz-

tezéséből jöttek létre és életviszonyaik eltérőek. 
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5./ A kitenyésztett, vagy kulturfajták. A céltudatos tenyésztői 

munka /tenyészkiválasztás/ és az optimális életfeltételek 

termékei. Keletkezési körülményeiket jól ismerjük, /angol-

telivér, friz fekete tarka szarvasmarha, nagy fehér sertés, 

mangalica stb./. Jellemző rájuk a nagy fokú kiegyenlítettség 

meghatározott jellegű termelés, valamint az hogy a helyi 

viszonyokhoz ezek is alkalmazkodtak. 

A gazdadági állatok fajtáit egész egyéb szempontok szerint 

is osztályozzák. így a hasznositás iránya szerint vannak 

kocsis, hátas-, ügető-, a galopp lófajták, tejelő hushasz-

nositásu, igás szarvasmarhafajták, tojó- és hustyuk fajták, 

hus- és zsirsertés fajták stb. Beszélünk egyhasznu és ve-

gyes hasznositásu fajtákról. A származás területének geog-

ráfiai tfiszonyai szerint van hegyi, lapály sztyeppi, tró-

pusi szpptrépusi fajta. Testalkati tulajdonságaik alapján 

nevezték el a hosszú és rövid szarvú szarvasmarhákat. rö-

vid és hosszú fülü sertéseket, a zsirfarkn, hosszú farka, 

rövid farkú juhokat stb. Vég^l csoportosítják a fajtákat 

kel tkezésük, vagy fő tenyész területük földrajzi fekvésük 

szerint. / Magyarország fajtái? szovjet-fajta, angol-fajták, 

stb./ is. 

A fajtatisztaság, A telivér, félvér 

A fajtatiszta, vagy tisztavérü állat valamely meghatározott faj-

tához tartozik. A tiszta vérű helyett helyesebb a fajtatiszta ki 

fejezést használni. Itt a vér szó nem ténylegesen a vérre utal, 

hanem az oröklöttséget lenne hivatva jelenteni. 

A telivér megjelölést eredetileg a létenyészben használták kizá-

rólag, és ott is csak az angol telivér lovat ismerték el ilyen-



nek. Angol telivér csak olyan 16 lehetett, amelynek minden őse 

az angol telivér-törzskönyvben /G3B/ szerepelő 

Nálunk az angol telivér ló mellett a telivér szimentáli a legis-

mertebb ilyen fajta. A mi törzskönyvünk rendszerint csak azt az 

állatot ismeri el telivérnek, amelyet Svájcból közvetlenül impor-

táltunk, vagy amelynek minden őse telivér, vagyis Svájcból beho-

zott ősökre vezethető visszao Ilyen értelemben mondjuk telivérnek 

az angol lovat, vagy más külföldről behozott fajta fajtatiszta i-

vadékait. 

A gyakorlati tenyésztők szokszor beszélnek, fél, háromnegyed stb. 

vérről. Ez a kifejezés arra utal, hogy a telivér, vagy fajtatisz-

ta állatok örökletes alapja a szóban levő állat örökletes alapjá-

nak mekkora hányada. 

Magas-vérü /magas félvér/ az az állat, amelynek kialakításában bi-

zonyos - legtöbbször kiváló - kulturfajta örökletességének döntő 

a szerepe. 

Fajtátlan /helytelenül: korcs, fasztard/ a tervszerűtlen keresz-

tezés szülte állat. 

Alfajta, fajtaváltozat, tójfajta, tenyészet, t rzs-

tenyészet, zárttenyészet, törzs, család, vérvo-

nal, vonal, populáció 

A fajta keretén belül kialakult olyan csoportnak, amely több 

, evesebb külső, va/rv_ belső tulajdonságban eltér a fajta többi 

agjától, alfajta, fajtav Utozat a "neve. /pl. a mangalica faj-

tán belül alfajta volt a fekete -P,
 C 3 k h a o u

 mangalica/. 
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A tájfajta a fajtának helyi viszonyokhoz idomult biotipusa. így 

a borzeres fajta tájfajtái az állgaui, a mantafoni, a svájci 

barna. A magyar tarka marhánknak a bonyhádi. 

A tenyészet hosszabb - legalább 2-3 nemzedékre kiterjedu - te-

nyésztési multat ölel fel és nagyobb kiegyenlítettséget, homoge-

nitást mutat, mint a fajta a maga egészében. 

A törzstenyészet /elittenyészet/ a tenyészetnél magasabb rendű. 

Az előbbinél nagyobb tenyésztői munkát magában rejtő olyan tenyé-

szet, amelyben kialakult családok vérvonalak vannak és amely te-

nyészértéK és termelékenység terén jóval fölötte áll b fajta át-

lagnak. 
V 1 

Zárttenyészet az amely huzamosabb ideig nem vesz igénybe idegen 

tenyészállatot. 

A törzs valamely neves apaállattól származó állatok csoportja. 

Ilyen pl.Furiosó XX. törzs. 

A család nőivarú őstől származó utódok csoportja, ilyen a hazai 

telivér tenyésztésben a Kincsem család. 

A vérvonal korszerű fogalmazásban olyan állatcsoportot jelent, 

amely közeli rokonságban van egy bizouyos kívánatos őssel anél-

kül, hogy a többi ős a közelebbi ősi sorokban többször szerepel-

ne. Ujabban különösen a baromfi heterozis tenyésztésében haszná-

latos a vonal elnevezés
9
 amely lényegében egy genetikai szempont 

ból többé-kevésbé homogén hártkörben tény sztett állományt jeleni I 

Rendszerint '.5-2o törzsből áll /egy tyúk törzs, egy kakas és 5-1!? 

tojó/ 



Populáción olyan nagyobb létszámú állatcsoportot értünk, amely ge-

netikai szempontból nem egyöntetű ugysn, de egyedei mégis nagyobb 

genetikai hasonlatosságot mutatnak, mint valamely más hozzá közel-

álló csoportokba tartozó egyedek. Ilyen értelemben populációnak te 

kinthetünk egy-egy fajtát, fajtaváltozotot,'esetleg nagyobb jelleg 

zetes tenyészetet, vagy meghatározott keresztezésből származó ál-

latcsoportot. 

III. fejezet 

Gazdasági állatok értékmérő tulajdonságai 

Az állattenyésztőt az állatnak azok a tulajdonságai érdeklik leg-

jobban, amelyeknek közvetlenül látja gazdasági előnyeit. Ilyenek 
a

 "tej-, gyapjú-, hus-, tojástermelés-, a sz: poraság, egészség ta-

karmány értékesítés stb. Ezek a tulajdonságok - melyeket az állat-

tenyésztéstan értékmérőnek nevez - messzemenően komplex Jellegűek, 

sémiképpen sem választhatók külön a szervezet egészétől. Az állat-

nak például nagy tejtermelése nemcsak nagy termelőképességü tőgyet 

igényel, hanem nagy munkáraképes szivet, tüdőt, emésztő apparátust 

zavartalan hormuhális szabályzást stb. is • Végelemzésben nincs 

a szervezetnek egyetlen szerve, szövete, amelynek funkció kiesése 

valamilyen módon ne zavarná az állat termelését. Ezen túlmenően 

a szervezet a milliővel is egységet alkot; a külső környezet szám-

talan tényezője hat az állat életére és termelésére. Az állattényé; 

tő munkája az állattenyésztés terén csak akkor jár sikerrel, ha 

felismeri az emiitett tenyezők összhangba hozatalának döntő jelen-

tőségét. 

Célszerűségi okokból az értétonérő tulajdonságokat két csoportra 

osztják, éspedig kvalitatív , és kvantitatív tulajdonságokra. 
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A kvalitatív /minőségi/ tulajdonságok közé tartozik a testfelület 

szine, a szin eloszlása és rajzolata, a szarvaltság, sutaság,.stb. 

Jellemző e tulajdonságokra, hogy a/ kevéssé függnek a környezeti 

tényezőktől, b/ Nem fejezhetők ki a szokványos mértékegységekkel, 

c/ A populáción belül megjelenésük általában nem folyamatos. Te-

hát tagéit diszkóntinuens változatosságot mutató, végül d./ örök-

lés menetük egyszerű és az esetek egy részében a MENDEL-féle hasa-

dási törvényekkel magyarázhatók. A kvantitatív /mennyiségi/ tulaj-

donságok közé tartozik a legfőbb gazdaságilag fontos tulajdonság: 

a testtömeg, a tejelékenyaég, a tejzsir a gyapju-termelés, a hi-

zékonyság, a tojástermelés stb. E tulajdonságok jellemzői: a./ 

kialakulásukban nagy szerepe van a környezetnek, b/ A használatos 

mértékegységek alkalmasak arra, hogy e tulajdonságok mérvét velük 

jellemezzük, c/ Egy-egy középérték közül határozott változatossá-

got mutat, és folyamatos /kontinuens/ variációs sorban helyeződnek 

el. d/ Az ilyen tualjdonságok örökletes bélyegen alakulnak, és igy 

öröklésmenetük nem is magyarázható a M3NDELI hasadasi törvényekkel. 

A következőkben az egyes értékmérő tulajdonságokkal külön-külön 

foglalkozunk. 

Termelőképesség 

Gazdasági állatainkat termékeiért tartjuk. A termelőképesség azt 

jelzi, hogy az állat mennyi és milyen minőségű termék előállításá-

ra képes. A gazdasági állatok termelőképességének megállapítása, 

a termékek minőségevalamint e tulajdonságok örökölhetősége rég-

óta a tenyésztők érdeklődésének középpontjában áll. 

Tejtermelőké pe s s é g: A vadon élő állatok csupán annyi tejet termel-

tek, amennyi ivodékuk fölneveléséhez mulhatstlanul szükséges volt. 

Ma már viszont a tejtermelés céljából tartott állatok /a fejős te-

henek/ saját testsulyuk mintegy 6-lo-szeresének megfelelő mennyisé-

gű tejet termelnek, ami évente 3-7.ooo liter tejet jelent. A leg-



fontosabb, te¿hasznosítás céljából tartott állatfajunk a szar-

vasmarha, de hazánkban fogyasztási célra felhasználják a juh-, 

a kecske-, és elenyésző mennyiségben a bivaly tejet is. A to-

vábbiakban elsősorban a szarvasmarha tejtermelésével foglalko-

zunk. 

A tejtermelés megállapítása időszakonkénti próbafejéssel törté-

nik, amelyet korszerűen egészít ki a ssirvizsgálat, esetenként a 

tej fehérje tartalmának megállapítása. A tehén tejtermelésének 

nagyságát általában 1. a laktációs tejelés /borjazásiól elapasz-

tásig, vagy a laktáció meghatározott időtartama alatt/. 

2. Az éves tejelés és 3. az életteljesitmény /egész életében ter-

melt tej/ adatával szoktuk jellemezni. A napi tejtermelés azért 

nem tájékoztat kellően, mert ennek nagysága erősen függ attól, 

hogy a laktáció /tejelési időszak/ melyik szakaszában mérjük. 

A tejelékenység mértékét és jellegét a következő tulajdonságok 

szabják meg: 

!•/ A tej mennyisége, zsírtartalma és fehérje tartalma. 

2./ A tejelés perzisztálása 

3o/ A testsúly 

4./ A tőgy alakja 

5./ A fejhetőség és a fejési sebesség 

6./ A termékenység 

7*/ ^z életteljesitmény. 

Hus- és zsirtermelőicépesség; takarmányhasznositás 

A hushasznositás esetén az. a cél, hogy a növényi eredetű táplá-

lóanyagokat minél gazdaságosabban alakítsák át az állatok érté-

kes hússá, és zsirrá. A tenyésztő munkáját megkönnyíti az a tény, 

hogy a testformák é s a hustormelőképesséH között szoros, kölcsö-

nös kapcsolat van.A rövid fejű és lábu,a mély,szil és hen e-

re törzsű, a telt husformákat mutató állatok rendszerint jó hús-

termelők, jó takarmányértékesitők. E tulajdonság mindkét ivaru 

állatban már fiatal korban is felismerhetők 



A hustermelőképességet a fkövetkező szempontok szerint itélik meg: 

8o/ A takarmány egységnyi mennyiségéből mennyi súlygyarapodást ért 

el az állat. Pl. a baromfi kb. 1,5-4 kg., a sertés 4-5, a hi-
i , 

zó marha 5-8 kg. abrakból, vagy ezzel azonos táplálóértékü e-

gyéb takarmányból állit elő 1 kg élősúlyt. 

b./ A vágási vesztesség nagysága állatfajonként és egyedenként u-

gyancsak különböző lehet. 

c./ A vágási termékek minősége a hus és a zsir aránya, a hus már-

ványozottsága /zsirral átszőtt volta/ iz és zamatanyag tartal-

ma stb. ugyancsak lényeges. 

A hústermeléssel kapcsolatos értékmérő tuljadonságok / a növeke-

dési erély, napi súlygyarapodás, taksrmányérté-sesitő képesség/ 

izágósuly, testhosszuság stb./ számottevően öröklődnek. 

A fejlődés gyorsasága, koraérés: az állatnak eme sajátossága szo-

rosari összefügg a hustermelőképességgel. Az állattenyésztésben ko-

raérééről általában az egyes termelési szakaszokban a gyorsabb 

ütermi lefolyását és ezzel együtt a teljes kifejlettség korábbi be-

következését értik. A fejlődés gyorsasága öroklékeny, de hogy ezt 

a hajlamot kibontakoztassa szükséges a minden tekintetben kielégí-

tő és bőséges takarmány. A fejlődést gyorsítani lehet még lassúbb 

fejlődési állatfajtákban is, ha a fiatal állatot igen bőségesen ta-

karmány ózzuk. 

Külön fogalomként kell megjelölnünk az u.n. ivari koraérést, amely 

nemcsak abban nyilvánul meg, hogy az állat korábban vehető fejlő-

désbe, hanem pl. tejelő állatokban, vagy korán kibontakozó, szin-

te teljes értékű tejelő képesség kialakulását jelenti. A tejelő 

szarvasmarhákban erre napjainkban általában törekszünk. 



- 21 -

Gyap.iutermelés: A gyapjutermelés szolgálatában nálunk a juh áll. 

A gyapjút a lenyirás előtt az állaton, majd nyírás után külön is 

meg kell vizsgálni. A gyapjút termelő juhok bírálatét bonitálás-

nak nevezzük. A gyapjutermelés megítélésekor figyelemmel kell len-

ni a termelt gyapjú mennyiségére, a gyapjú szál finomságára, sűrű-

ségére, a fürt hosszúságra, a gyapjú belszerkezetére, a gyapjuzsir 

mennyiségére és minőségére, a juh benőttségére, bőrének ráncolt-

aágára, és a test nagyságára. 

To.iá3termelés: A baromfi-féléknél /elsősorban a tyúkoknál/ tart-

juk nyilván. Elbírálásakor a külemi sajátosságok legfeljebb csak 

a hasznosítás irányáról tájékoztatnak. 

Biztos támpontot csak a termelési eredmények pontos nyilvántartá-

sakor kaphatunk. 

A tojástermelés a tartási és a takarmányozási körülményeken kivül 

a tojásrakás kezdete, a kotlási hajlam, a vedlések tartaíha, az ál-

lat életkora stb. is befolyásolja. 

A tojástermelés megítélésekor a termelt tojások számánék ra súlyé-

ra, színére, a tenyésztő jósoknál pedig a kel ésa. százalékra kell fi-

gyelemmel lenni. 

Termékenység, szaporaság 

A szaporaság és a termékenység nem azonos fogalmak. A szaporaság 

a nősténynek az a képessége, hogy hosszabb időn keresztül rendsze-

resen optimális számú ivadékot hoz a világra és nevel fel. A termé-

kenység tágabb értelmű: nem más, mint a fajfenntartás képessége. 

Az az egyed termékeny, amely termékenyítésre, illetve termékenyü-

lésre képes. Ez közvetlen összefügg a nemi funkciók szabályosságá-

val. 



- 22 -

Az állat termékenységét, szaporasági viszonyait elsősorban a kör-

nyezeti tényezők, valamint a méhen belüli viszonyok szabályozzák 

/ takarmányoké3, tartás, pároztatás módja stb./ és csak kis mérték-

ben az öröklöttség. Ezért fontos annak tudatosítása, hogy a termé-

kenységi és szaporusági viszonyok szabatos értékelése csak minden 

megfelelő környezeti viszonyok között lehetséges. 

Unipara fajok szaporaságát a hasznosítás egész ideje alatt ellett 

ufiódok számával lehet kifejezni, vagy pedig u y, hogy kimutatják 

hogy száz anyaállat egy év alatt hány ivadéknak adott életet./így 

beszélnek pl. egy állomány 92 %-os szaporaságáról/. Multipara fa-

jok szaporaságát az egy éllés alkalmával született /ujabban válasz-

tásig felnevelt/ ivadékok számával az alom számmal szokták jelle-

mezni. 

Vérmérséklet, természet, rossz szokások 

A vérmérséklet /temperamentum/ az idegrendszer érzékenységét /rea-

gálás módját/ jelenti a környezet ingereire. A vérmérsékletet nagy 

mértékben befolyásolja a belső elválasztásu mirigyek, igy különösen 

a pajzsmirigy működése. Erre nemcsak a meghatározott konstituciés 

típushoz tartozó állatok jellegzetes temperamentuma utal, hanem a 

vérmérsékletnek az ivartalanitás hatásórá bekövetkezett megválasz-

tások is. A vérmérséklet összefügg az anyagcserével is, és ezáltal 

a fajtajellegnek is többnyire tartozéka. 

Az élénk vérmérsékletű /szangvinikus/ állat mozgékony intenziven 

érdeklődik a környezet irány élénk anyagcseréjü. Ilyen az egyolda-

lú tejelő tehén a futóié, a tojótyúk stb. A nyugodt vérmérsékletű 

/flegmatikus/ állat anyagcseréje kevéssé élénk hibásra hajlamos 

a szervezet durvább a testtömeg nagyobb. 
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•A természet nem azonos fogalom a vérmérséklettel, de rokon azzal. 

A "természet" az állat pszihikai beállítottságát, kedélyének vi-

szonyait és gondozói iránt tanúsított magatartását fejezi ki. Az 

állatban a ^jó* és "rossz" jelzőkkel szokták jellemezni, de be-

szélnek jóindulatu, engedelmes, illetve ijedős, félénk rossz in-

dulatu fékezhetetlen állatról is. Az élén vérmérséklet általában 

rossz. A nyugodt jó természetre hajlamos. Kivétel természetesen 

sok van. 

Napjainkban kibontakozóban van és mind nagyobb jelentőségűvé vá-

lik egy uj tudomány szak az etológia, amely az állatoknak a kor-

szerű tartástechnológiájára való reagálását vizsgálja. Ez a maga-

tartás kutatás különösen nagy arányú állatkoncentráció az uj tipu-

su istállókban való elhelyezés következtében vált időszerűvé4 

Igényesség, igénytelenség 

Az igényesség mint értékmérő tulajdonság megítélésének különösen 

a tenyésztendő állatfajta helyes megválasztása során van jelentő-

sége. Azok az állatok, melyek akkora igénnyel lépnek fel, hogy 

azokat valamely üzem nem tudja kielégíteni, rendszerint kevesebb 

hasznot hajtanak mint a primitívebb, de adott környezetbe job-

ban beilleszkedő egyedek. Az igényesség elsősorban a takarmány meny-

nyisége és minősége iránt nyilvánul meg, de jelentkezik a gondozás-

sal, istállózással éghajlati tényezőkkel szemben is. E téren igen ittsgy 

különbség van a fajták között. g ^ 

Az igényesség fokára hat a felnevelés is. A fiatal korában elké-

nyeaztetett állat később már alig ha válik igénytelenné! 
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A hajtatva nevelt apaállatok a köztenyésztésben legtöbbször 

rövid életűek. Ezért igen fontos állattenyésztési elv, hogy 

a fiatal állatokat olyan viszonyok között tartsuk, illetve 

olyan viszonyokra készítsük elő, amilyenekben életünk folya-

mán hasznosítani lcivánjuk azokat. Noha az igénytelenség minden 

állatnak, értéklendő tulajdonsága, mégis különösen jelentős a 

külterjes viszonyok között tartandó állatokban. 

Honosulás /akklimatizáció/ 

A meghnosulás, vagy akklimatizálódás nem más, mint az állati sze]> 

vezet alkalmazkodása az eredeti otthonától eltérő környezethez és 

életfeltételekhez. Ez az alkalmazkodás akkor teljes értékű; akkor 

mondjuk egy állatról /fajtáról/ hogy jól honosul , ha uj környe-

zetébe észrevehető zavarok, fejlődő szaporodó- és termelőképes-

ségének Í károsodása nélkül illeszkedik bele. 

Ha a szervezet akklimatizációs nehézségekkel küzd, ugy leginkább 

a nemiszervek működési zavaraival lehet számolni: a him párzási 

vágya szünetel, az ondó minősége romlik, a nőstényen ivárzási, 

fogamzási zavarok lépnek fel, sőt el is vetélhet. 

A honosodó képesség függ az eredeti haza nyújtotta életfeltételek-

től. Mennél szélsőségesebben váltakozó viszonyok jellemzik ezeket 

az életfeltételeket - mint pl. kontinentális éghajlat alatt, vagy 

magas hegyvidéken - az állatok annál jobban tudnak beilleszked-

ni az uj környezeti viszonyok közé. így magyarázható a szimentá-

lis és borzeres fajták jó honosodó képessége. A honosodó képes-

ség függ továbbá az eredeti és az uj haza természeti viszonyai 

közti különbségtől. Kézenfekvő, hogy minél nagyobb ez a különbség 

annál nehezebben megy ez a meghonosulás. Az az általános tapasz-

talat, hogy hideg éghajlat alól melegebbre vitt állatok nehezeb-

ben honosulnak mint fordítva. Legnehezebben a trópusokhoz akkli-

matizálódnak. 



A különböző fajok különböző-képpen honosodnak, közülük leg-

könnyebben a sertés azután a ló, legnehezebben a kérődző. Ennek az 

a magyarázata, hogy a sertés aránylag független a természet ál-

tal nyújtott növényzettől, de nem így az elsősorban szálastakar-

mányon élő szarvasmarha és különösen a juh. Összefüggés van to-

vábbá a honosulás és az életkor között is. 

Konstitúció /alkot/ 

Az állat konstitúcióján. szervezetének felépítési módját értjük, 

ami a külső testalkotásban és az egyes belső élettani tual tu-

lajdonságokban /élettartam, termékenység, termelés, vérmérséklet, 

sejtek, szövetek szerkezete stb./ nyilvánul meg. 

Szövetek minősége szerint ismerünk finom és durva, illetve szi-

lárd és laza alkatot. A finom alkatú állat szőre rövid, vékony 

ritka. 

A szaruképletek kicsik. A bőr vékony rugalmas, a bőr alatti kötő-

szövet kevés, igy az erek csontélek jól látszanak. Az izületek szá-

razak. A végtagok szikárak. Az izomzat és a csontrendozer csekély 

méretű. Az ellentétes tul.jdonságu alkat durva. Tul finom az al-

kat, ha a szőrzet hiányos, a bőr papírvékony, a bőr alatti kötő-

szövet egészen kevés, az inak és szalagok esetenként ellazultak, 

az idegrendszer tul érzékeny, ideges, A tul durva alkat a durvá-

nak szélsősége. Szilárdnak mondjuk az olyan - a finom és durva kö-

zött álló - alkatot, amelyre jellemző valamennyi szövet csekély 

nedvtartalma. Az ilyen állaton a szőrzet«rugalmas, sürü, a sza-

ruképletek /nata stb./ kemények, tömörek, az izomzat ssivős, az 

inak acélosak, a csontok szilárdak, kemények. A szivacsos/laza, 

petyhüdt/ alkat méreteiben legtöbbször a durva, tul durva szer-

vezetnek felel meg. Itt a szövetek puhák, lazák, nagy nedvtartal-

muak. A csontok porózusak, az izületek burkoltak, a lábak vasko-

sak, a fej otrombának tűnik. 



5. ábra 

Finom szervezetű 

16 / arab teli-

vér törzsmén / 

A röviden vázolt konstituciós tipusok nem határolhatók el élesen 

egymástól, hanem számtalan átmenetet alkotnak. 

6. ábra 

Durva szervezetű 

ló /néniusz törzs-

mén / 





-

• ; . : 

2./ Digesztivusz /emésztő, piknikus/ tipus. Az ilyen testalaku-

lásra jellemző a rövid nyak, dongás mellkas, a terjedelmes 

hengeres has, a vaskos, jél izmolt és rövid végtagok. Ilye-

nek a hidegvérű ló, a zsirsertés, a husjuh, az egyoldalú hús-

termelő marha, stb. A digesztivusz tipusba tartozó állat jó 

takormónyértékesitő, nem válogatós, jó hústartó. Jlsziroso-

dásra hajlamos,általában korán érő. 

Az emberi orvostudomány többféle konstituciós tipu3t különböz-

tet meg egymástól, amelyek - elsősorban - a hormonális viszo-

nyokon alapulnak, és összefüggnek az anyagcsere jellegével. Ezek-

közül az álláttenyésztéstan is át vett egyeseket. Ilyenek: 

1*/ Respiratóriusz /légző/ tipus. Az ilyen állat légző«szervei 

fejlettek nyaka megnyúlt, a mellkasa, hosszú, keskeny, fej-

lett. A végtagok hosszúak vékonyok kevéssé izmoltak. Az izü-

letek tzárazak. Ilyenek az angol telivér ló, a tejelő szarvas-

marha, lapály sertés, az egyoldalú tojástermelő tyúk. Az i-

lyen tipusu állatok sok esetben válogatósak, nagyobb a fehér-

jeigényük>intenzivebb az anyagcseréjük. Egy irányú teljesít-

ményük a legtöbbször kimaga&ló és gazdaságos. 

3./ Muszlculáris /atlétikus, erőtermelő, igás/ tipus. Általában 

arányos testalkat jellemzi, jól fejlett izomzattal csontváz-

zal és bőrrel. Az ilyen állat mellkasa erőteljes, mély, kissé 
< 

lapos, a végtagok hosszuk, jól izmoltak, az izületek szára-

zak, jól alakultak. Ilyen a tömeges félvér ló, a harmas hasz-

nosítási szarvasmarha stb. 

4./ A cerebrális tipuso.. a koponya fejlettsége áll előtérbe. Az 

állattenyésztésben legfeljebb egy-egy kutyafajtákat lehet 

ide sorolni /pekingi, spániel/ 
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E típusok keveredhetnek, kombinálódhatnak is. Jelentőségüket 

az állattenyésztésben nem volna célszerű túlértékelni, mert 

a termelés és a fajtajelleg szempontjából célszerűbben konsti-

tuciós egyedeket általában ^yorsan kiseleötenik, s igy a faj-

tán belül - a nagy mértékben heterogén fajták kivételével -

gyakorlatilag nem is télálni szélsőségesen eltérő alkattipu-

sokat. 

A konstitúció legmegbízhatóbb jelzője a megfelelő termeléssel 

párosult hosszú életkori Nyilvánvaló, hogy ha a termelés kielé 

gitő színvonalú, és az állat nagy életkort ért meg ilyen terme 

lés mellett, a konstitúció nem lehet rossz, az egyes szervek, 

és szervrendszerek tartósan, sokszor a külső tényezők megbete-

gítő hatásával dacolva harmonikusan működnek. 

Egészség 

A gazdasági állataink teljesítőképességét csak ugy lehet to-

vábbfejleszteni, ha ezzel párhuzamosan figyelemmel vagyunk e-

gészségi viszonyaikr is
0
 Ha visszapillantunk az utóbbi évti-

zedek tenyészcéljainak változására, azt látjuk, hogy a mult 

század végén és e század elején a tenyésztő munka elsősorban 

a testalakulás tökéletesítésére irányult, később a teljesítő-

képesség fejlesztése került előtérbe, a legutóbbi időkben pe-

dig a jó egészség és a jó szervezet kialakítására is igen nagy 

nyomatékkal igyekszünk. 



Kézenfekvő, hogy sok tejet nem várhatunk olyan tehéntói, melynek 

emésztőszervi zavarai varrnak, tőgyének szöveteit kórokozók károsít-

ják stb. A beteg állat sokszor nem csak maga ér kevesebbet, hanem 

veszélyezteti más állatok egészségét is. 

A gazdasági állatok iránt támasztott követeimeny sok esetben ter-

mészetellenes funkciókat kívánnak a szervezettől. A tejelékenység 

a finom gyapjú, a nagy gyorsaság, a túlzott hizadalmasság stb. 

hajszolása hova tovább, a szervezet . túlságos elfinomodásához, ivari 

és ellenállóképessér beli zavarokkal, terhelt ti us kialakításához 

vezet. Ezért hangsúlyozzák nyomatékosan a szakemberek, hogy a te-

nyésztő munka során L termelést- ós az egészséget mindig össze kell 
hangolni! 

IV. fejezet 

• Örökléstani alapfogalmak 

Az átöröklés: átöröklésriek nevezzük az elődök tulajdonságainak iva-

őékaira való átruházását. Az utód tulajdonságainak kialakításában 

az öröklésnek és a környezeti tényezőknek egyaránt szerepük van. 

Az átöröklés jelenségeinek tanulmányozásával az örökléstan /geneti-

ka/ tudománya foglalkozik. 

A genetikában általában csak képességek átorökléséről beszélünk. 

Minden tulajdonságnak ugyanugy megvan a különleges igénye a környe-

zet iránt, és csak olyan tulajdonságok, illetőleg képességek tud-

nak kifejlődni /realizálóeni/, amelyek környezeti föltételei bizto-

sítottak. Pl. hiába örökölte a tehén a sok tej termelésének képessé-

gét, ha nem takarmányozzum megfelelően, nem adhat elegendő tejet. 

Érvényes azonban ennek az ellenkezője is; a rossz öröklött termelő-

képességütehép bőséges takarmányozás ellenére som adha. sok tejet. 



Az előző példában tehát a képesség realizálódásának résztvétele, 

azutóbbiban pedig a képesség hiányzott. Ilyen értelemben tehát 

bizonyos tulajdonsgágok örökléséről csak az általuk igényelt 

meghatározott környezettel való szoros egységben beszélhetünk. 

A gyakorlatban beszélünk az állat megjelenési formájáról /feno-

tipusról/, amelyen az egyes élőlények érzékelhető külső és belső 

tulajdonságainak összességét értjük, másrészt genotípusról /örök-

letes alapról/, amely az örökletesig összességet képviseli, vagy-

is az egyed milyen képességemet kapott őseitől, illetve milyeneket 

örökit majd utódaira. 

A változékonyság /variabilitás/ az élőlényeknek az a képessége, 

hogy belső, vagy külső tényezők hatására öröklöttséguknek megfele-

lő meni yiségü és minőségű átalakulással felelnek. Maga a folyamát 

a megváltozás /variátió/. A megváltozások eredménye az élőlények 

v
 nagy változatossága /variét.Is /. 

A domesztikació hatására bekövetkezett megváltozásom is a változé-

konyság következtében jöhettek létre* Házi allataink változatossá-

gát pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy két telje 

sen azonos élőlény a földön nem található. 

i 

A külvilági tényezők /takarmányozás, tartás éghajlat stb./ hatá-

sára bekövetkezett, nem öröklődő változáspkat, modifikációnak ne-

vezik. Ilyen változás pl. .a hideg hatására n vu sürüszőrzet, vagy 

rövidebb fül stb. 

Az ugrásszerűen bekövetkező, öröklődő jellegei . megválto-

zások a mutációk. Bizonyos intenzív kémiai, vagy fizikai ingerek 

/röntgen sugarak, rádioaktiv izotopoL, colchidid stb./ is előidéz-

hetnek mutációkat, ezt nevezzük indukált mutációknak. 
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Ilyen mutációnak minőéitjük pl. a hirtelen fellépő szarvnélküli-

séget, uj szinváltozotot, angóra szőrzctet stb. Vannak azonban 

alig észrevehető mutációk lépcsőzetes, örökletes megváltozások, 

amelyek - látszólag legalábbis - fokozatos átalakulást eredmé-

nyeznek. Akár szerzett és öröklődővé váló, akár más okok által 

kialakított változékonyságról van szó, az élőlények fejlődésére, 

átalakulásának ez az alapfeltótele. 

A populáció - /állomány/ genetika egyik alapelve, hogy nem egyes 

egyedek, hanem egész állományok vizsgálatával foglalkozik. Mint-

hogy számítási módszerei között nagy szerepe van a biometriának, 

illetőleg az adatok statisztikai feldolgozásának, biometriai, 

illetve statisztikai genetikának is mondják. Másik jellemzője, 

hogy a mennyiségi tulajdonságok /pl. tejtermelés, hústermelés, 

tojástermelés stb./ vizsgálatával foglalkozik, ezért kvantitatív 

genetikának is mondják, k módszer nem az oröklődési folyamatok 

mozgató erőit, hanem az öröklődés eredményeit teszi vizsgálat tár-

gyává, amit a tenyésztői gyakorlat eredményesen felhasznál. 

Az ivarsejtek és a testi sejtek szerepe 

az átöröklésben 

i 
Az ivarérettség bekövetkezésével mind két ivaru állat csirasejte-

ket /ondó sejtet, pete sejtet/ termel. É csira sejtek a testi 

/szomatikus/ sejtek termékei. A csirasejtek az örökítő anyag 

hordozói. A megtermékenyüléskor keletkező uj egyedben, a zy gó-

téban egyesitjük az apa és az anya örökítő anyagát, ami a szer-

vezet egyes tulajdonságainak kialakítását meghatározza. 
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Az élő szervezet tehát magához hasonló uj egyed létrehozására ké-

pes. A Mendel-Morgan-iskola szerint az örökítő anyag a gén, amely 

az egyes kromoszómák meghatározott helyén találhatók, és az ivar-

sejtek utján továbbítódik. A gén a tulajdonságok átoröklésének és 

megnyilatkozásának jellegét megszabja, vagy befolyásolja. Ellen-

lábas /alléi/ génpáron egy-egy /pl. fehér, vagy fekete szint meg-

határozó/ tulajdonság-pór értendő, amelyek kémiai a diploid testi 

sejtek homolog kromoszómáinak azonos helyén találhatók. Az alléi 

gémpároh a csirasejtekben különválnak, azok fél /haploid/ kromo-

szóma állományának megfelelően, csak vagy az egyik tulajdonságot 

/pl. fehérszin/, vagy a másikat meghatározó alléi kerülhet a gamé-

tákba. 

Ha az állat őseitől eltérő életfeltételek közé kerül, igyekszik 

alkalmazkodni azokhoz, tehát megváltozik. Ila a megváltozás mérté 

ke olyan mélyreható, hogy az anyagcsere tipusa is megváltozik, 

az állat csírasejtjeinek örökítő anyagában változós következik be 

A megváltozott állat csirasejtjei mostmár olyan örökítő anyag 

hordozói, amelyek a megváltozott egyedhez hasonló tulajdonságok-

kal rendelkező utód létrehozását eredményezik, 

így az u.n. szerzett tulajdonságok is öröklődhetnek. 

Az öröklés megjelenési formai 

Az állattenyésztőt közvetlenül érdekli az egyes szülőpárok szaporí-

tásakor létrejött utódok min. sé
0
e. Ha bizonyos tulajdonságok /pl. 

színre/ vonatkozólag mindkét szülő ivarsejtjeiben ugyanannak a 



változatnak /pl. fehér színnek/ örökítő anya,a székel, akkor a 

zygota a szóban forgó tulajdonságra né*ve. csak azonos örökítő 

anyagot tartalmaz. Az ilyen egyedeket hoiaozy-

gó tánakneve zik. 

Az állattenyésztésben az u.n. "tiszta tenyésztés" csaknem lehe-

tetlen, mert hiszen még a közeli rokonok /pl. 'testvérek/ öröklék 

si anyaga is egy- vagy több tulajdonságra nézve különbözőséget 

mutat, még akkor is, ha megjelenési formájukban azonosnak látsza-

nak. Az állattenyésztés gyakorlatában "tiszta tenyésztésen" az . 

ugyanazon fajba fajtába stb. tartozó egyedek párosítását értjük. 

A homozygótából kialakult szervezetnek - a szülőkkel azonos kül-

viszonyok között - a szülőkéhez hasonló tulajdonságai vannak. 

Pl. A fehér szinü kakas és tyúk ivadékai ugy; ncsak fehérek« 

Ha a him és nő ivarsejtek egy, vagy több tulajdonságra nézve kü-

lönböző.. /pl. fehér és fekete szint meghatározó/ örökítő anyagot 

tartalmaznak, akkor a keletkezett utódot heterozygótának nevez-

zük. A különböző öröklési anyagot tartalmazó ivarsejtek egyesítését, 

illetve öröklődő tulajdonságaiban egymástól eltérő két egyea 

párosítását keresztezésnek nevezzük. 

Hogy alakul a szóban forgó tulajdonsága a heterozygóta egyedben? 

Heterozygóták esetében e kérdés tisztázása célj bél tanulmányozni 

kell az e g y v a g y több tulajdonságban különböző szülőktől /jelöl-

jük „P"—rel /származó első /jelöljük: Figyel/.mísodik /F,,/ és to~ 

vábbi/F^/ nemzedékek megjelenési formáit. Ebben az esétbdü a kö-

vetkezőket állapíthatjuk meg: 

W Ha az egymással párosított egyedek eltérő tulajdonságai /pl. 

vörös és fekete szin/ az öröklés folyamán nem egyforma eros-

ségüek /heterodinamia/, akkor az F^-ben csak az egyik 

gyík uralkodó erősebb /domináns/ tulajdonság fog érvényesülni. 

Ugyanakkor az átörökítés szempontjából gyengébb tulajdonság 

az útódban rejtett /recessziv/ marad. 



pl. a tarka lapály fajta szarvasmarha domináns tulajdonsága a fe-

kete tarka szin, a recessziv vörös tarkasággal szemben. Ha te-

hát egy fekete tarka lapály, bikát egy vörös tarka lapály tehén-

nel párositunk a születendő F-j utód fekete tarka lesz. Ha F^ 

bikákat F^ tehenekkel párositunk akkor az F
2
 -ben az ivadék 

5/4 része fekete tarka 1/4 része pedig vörös 'tarka lesz. Ha a 

domináns fekete tarka szint "FF" -fel, a recessziv vörös tarka-

ságot pedig "ff"-fel jelöljük, akkor a keresztezés vázlata a" 

IIo ábra szerint alakul 

Ilyenkor az FF és ff jelű egyedek homozygóták, mig az Ff jelűek 

heterozygóták. 

Amikor a szülők csak egy tulajdonság párban különböznek egymástól 

akkor monohibrid keresztezésről, ha két, három, vagy több tulajdon 

ság párban különböznek, akkor di-, tri~, illetve polihibridekről 

beszélünk. • 

2./ Ha valamely tulajdonságot meghatározó örökítő anyag egyenlő 

erővel érvényesül /homodinámia/, akkor a keresztezésből szár-

mazó utód szóban forgó tulajdonsága közepes /köztes/ interme-

dier/ alakban jelenik meg. Pl. az angol shorthorn szarvasmar-

hafajta három szinváltozatban ismert; vörös, vércse és fehér. 



Ha a vörös shorthornt fehérrel párosítjuk, minden esetben vércse 

szinü /F-^/ ivadékot kapunk mint köztes alakot. Ez a jelenség az-

zal magyarázható, hogy a fehér és a vörö s 3zint meghatározó örök-

lési anyag az utóöban azonos erősséggel érvényesül. 

3»/ A legtöbb örökitési folyamat azonban sokkal bonyolultabban je-

lentkezik. Ismeretes ugyanis olyan /episztaltikus/ örökítő a-

nyag is, amely nem az alléi párjának, hanem másik, akár domi-

náns tulajdonságnak érvényesülését akadályozza. Ilyen viszonyo-

kat pl. a ló színének örökítésében mutattak ki. Pl. a ló pej 

színét meghatározó örökítő anyag nem engedi érvényesülni a fe-

kete és a rárga szint, vagy a szürke szin elnyomja a pej, a. 

fekete és a sárga szint. stb. 

4./ A genetikusok megállapították, hogy némely, tulajdonság létre-

hozásában nem egy, hanem két, vagy több gén vesz részt. Ezt a 

jelenséget polimeriának nevelik. Ilyennek tekintették pl. a tej 

a hus, és a gyapjú termelés öröklését is. 

5./ Minthogy bizonyos öröklési jelenségek magyarázata még igy sem 

sikerült, föltételezik, hogy a tulajdonságok hordozói a gének, 

némelykor egymással kapcsolódnak az ivarsejtekben./gén kapcsoló-

dás/. E magyarázatra főleg akkor hivatkoznak, ha az utódokban 

megjelenő változatok száma a vártn-° kevesebb. Máskor az egymás-

melle tt elhelyezkedő kromoszóma felek között a gének kicserélőd-

nek. 

6./ Ismerjük a nemhez kötött öröklés jelentőségét is. Ezt a követ-

kező példával szemléltethetjük. Ha az ezüst szinü 7/yandotte 

/olv. vtfajndott/ tyúkot vörös szinü Rhode Island /olv. rodejlend/ 

kakassal pározt^tjuk, két-félé szinü utódokat kapunk; a kakasok 

ezüst szinüek, a tojók sárgák. Ha azonban Rhode Island tyúkokat 

ezüst Wyandotte kakassal pároztctünk, az összes utód ezüst szi-

nü lesz. E jelenség egyedül elfogadható magyarázata az, hogy a 



szin öröklődését meghatározó gén a nemet meghatározó kromoszómá-

hoz kancsolódott. 

A genetikának külön fejezete foglalkozik a nemiség öröklésének i 

kérdésével* Az ivar arány /a hirn és nőivarú egyedek aránya / álta-

lában 5o : 5o %o A genetikában az ivararány megjelölésére az ivar-

hányadost használják, amely a him-ivaru egyedek százalékos arányát 

fejezi ki születéskor. Újszülött állatokon végzett megfigyelés sze-

rint az a hányados csekély mértékben eltér az 5o E-től, így a szar-

vasmarhára vonatkozóan pl. kereken 51 Az ivait az un. ivarkromo-

szomák határozzák meg, amelye.:et X és Y betűvel jelölnek. A 

Emlősökben 2 X kromoszóma a nő ivarf, egy X, vagy XY kromoszóma a 

hímivart determinálja. Ily módon az emlősök himjei heterogaraetiku-

sak, tehát kétféle ivarsejtet termelnek: olyanokat, amelyek a hím-

ivart és olyanokat, amelyek a nóivart determinálják. Madarak és lep-

kék esetén a helyzet fordított, mivel itt a nőivar a heterogarneti-

kus, tehát kétféle petesejtet termel, és igy a peteüejt az ivarmeg-

hat rozó ivarsejt. Kanjainkban igen sok olyan kutat .¿si eredményt 

publikáltak, amelyek az ivar mesterséges befolyásolásának lehetősé-

geire vonatkoznak. így megpróbálkoznak takarmányozás, ondó-ccntri-

fugálás, ondó-elektroforézis /az X és az Y kromoszómát tartalmazó 

spermiumok szétválasztása/* ondómély hűtés, teny 03 zlci választás stb. 

segítségével a kivánt irányba megváltoztatni. az ivarhányado3t. Az 

ily módon elért eredményeket azonban a kísérletek megismétlésekor 

nem sikerült megfelelő mértékben igazolni. Ennél fogva ma még sem-

mi határozottat nem állithatunk arra vona kozóan, hogy házi állato-

kon lehetséges volna az újszülöttek ivarát előre befolyásolnunk, an-

nak érdekében, hog; az adott esetben a szükségletnek megfelelően 

him, vagy nőnemű ivadékot kapjunk. Az interszekualitós különböző 

megjelenési foitmái gyakran igen csak abnormis ivarkromoszóma-sze-

relvényekre vezethetők 
vis za. 
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Elvi kérdés, hogyolyan tulajdonságokra, amelyek csak egyik ivar-

ra korlátozódnak /tejtermelés, tojáster elés, szaporaság, kotlá-

si hajlam stb./ A másik ivarnak varr®,^örökítő hatása? Széles körű 

Megfigyelések alapján e kérdésre igennel keli felelni. A hím is 

átörökíti a nőivarral kapcsolatos, vagy ahhoz kötött tulajdonsá-

gokat. Az apaállatok kiválasztása során ezt mindig szem előtt kell 

tartanunk. 

Egy másik sokat vitatott probléma, hogy az,apának, vagy az anyá-

nak nagyobb e az ivadékra. gyakorolt hatása. A legtöbb genetikus 

afelé hajlik, hogy az anyáé nagyobb. Ezt arra alapozzák, hogy a 

Petesejt az ondósejtnél sokkal nagyobb. A magzat az anya szerve-

zetével van táplálkozási és hormonális kapcsolatba, ez a hatás az 

anyatej révén még születés után is érvényesül. Valóban az "anyai" 

hatás sok érdekes formaját lehet a gyakorlatban megfigyelni./pl. 

a szamáröszvérnek 5, a lóöszvérnek 6 ágyékcsigolyája van/. Hogy 

Melyik szülőnek nagyobb a hatása az ivadékra, az reciprok keresz-

tezésekkel is tanulmányozta tó.. ^gy kísérletben a mangalica és 

herkshire fajták keresztezése során pl. azt tapasztalták, hogy 

too kg-os súlyhatárig a berkshire koca ivadékai, efölött a magga-

licáé értek el nagyobb napi súlygyarapodást'. Különösen szem-

beötlő az anyai hatás szélsőségesen különböző testtömegű fajták 

Reciprok keresztezése során. Az anyai fajta testtömegének befolyá-

sé az ivadékra nemcsak a születési súlyban, hanem a későbbi fejlő-

dés alatt is sok esetben határozottan észlelhető. 

Ezé sem lehet azonban arról, hogy az elmondottak csökkentenék az 

apaállatok jelentőségét. Egy-egy apaállat szerepe a tenyésztésben 

sokszorta nagyobb, mint az anyaállaté, mert sokkal több az.utóda. 

Különösen igy van ez mesterséges termékenyítés esetén. Ezért az 

spaóllatokat különös gonddal és körültekintéssel kell kiválaszta-

ni, .mert igazán gyors és átütő eredményt a tenyésztésben elsőscr-

a jól megválasztott apaállatoktól remélhetünk. 
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Az értékmérő tulajdonságok öröklődése 

Az egyes tulajdonságok öröklődése régóta fo£3lalkoztatja a te-

nyésztőket. Tapasztalhatták, hogy egyes külemi sajátságok pl. 

a fej alakja, lábszerkezeti hibák, szin stb. fölismerhetek e 

szülők utódaiban is. x,zek a milyenségi vagy kvalitatív tulaj-

donságok tehát közvetlenül öröklődnek, és a környezeti föltéte-

lek megváltoztatásával egyáltalán nem vagy csak alig módosítha-

tók. 

A belső értékmérő tulajdonságoknak /pl. a tejtermelés, szelle-

mi képességek stb./ csak a hajlamát örökítik a szülők. Érvénye-

sülésüket a környezeti tényezők többé-kevésbé befolyásolják. 

Napjainkban a korszerűen gondolkodó állattenyésztők érdeklő-

dése a háziállataink gazdaságos termelését elsősorban megsza-

bó, mennyiségben is kifejezhető /kvalitatív/ értékmérő tulaj-

donságok vizsgálatára terelődött. Ilyenek pl a tehén tej- és 

zsirtermelése, a sertés napi súlygyarapodása, * takarmány-

értékesítése, az alom nagysága, a juhok gyapjutermeléáe a ba-

romfitenyésztésben a tojásrakás gyakorisága, a tojás súlya stb. 

Ha a felsorolt tulajdonságokat eg^ adott állományon be-

lül vizsgáljuk, azok a középérték körül nagy változatosságot, 

mutatnak. Pl. ha egy tehenészetben az évi tejtermelés átlaga 

35oo kg, a tenyészetben találhatunk olyan egyedeket, amelyek 

évente 7, 8 esetleg lo ezer kg tejet termelnek, viszont olyan 

egyedeket is, amelyek évenként- legfeljebb csk 1,5-2 ezer kg 

tejet adnak. Nyilvánvaló, hogy a sok tejet termelőket tekint-

jük a tejtermelés szempontjából értékesebb, az állomány minősé-

gét javitó egyedeknek, a gyenge tejelők pedig rontják a tenyé-

szet tejtermelési átlagát, a tenyésztő tehát ezektől mielőbb 

szabadulni igyekszik. 
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Az előző példában szereplő tejtermelést vizsgálva - mint erre 

már utaltunk - az egyedek évi tejtermelését a tehenek örökletes 

alapja határozza meg, a környezeti tényezők /pl. takarmányozás, 

gondozás, elhelyezés stb./ azonban nagy mértékben befolyásolják 

alakulását. 

A kvantitatív tulajdonságokkal kapcsolatos, a*gyakorlati állatte-

nyésztőt legjobban érdeklő kérdés az, hogy ezek milyen mértékbe,. 

Öröklődnek. Tehát ha a rosszul tejelő egyedeket állományából ki-

selejtezi, és tenyészetét az átlagosnál jobban termelő tehenek 

utódaival tölti fel, vajon a jó tejelő atyák a sok tejtermelés 

képességét ivadékainak átadjálc-e, és milyen mértékben? 

Az örökléstantudomány iskolája legújabban ezekre a kérdésekre igyek 

szik választ adni. Ka ugyanis valamely tulajdonság örökölhetőségét 

ismerjük, ez rendkívül nagy segítséget ad a tenyészállat-kiválasz-

tásban, a tenyésztési eljárás helyes megszabásában, és igy a te-

nyésztő állományának termelését tervszerűen tudja fokozni. 

Mint az előzőekben utaltunk már erre, valamely kvantitatív tulaj-

donságot az örökletessé^ és c külső környezet együttesen határoz-

za meg. Bizonyos tulajdonság örökölhetősége annál nagyobb, minél 

kisebb a környezet hatása a tulajdonság kialskitssában. Pl. a tej-

termelés mennyiségét a takarmányozás,a tehén elhelyezése, a goúdo-

zás módja, a fejés technikája gyakorisága stb. tehát külső környe-

zeti tényezők jobban befolyásolják, mint pl. a tej zsírtartalmát 

aminek kialakitasában az örökletesaégnek lényegesen nagyobb a 

szerepe-* 

A kvantitatív tulajdonságok átörökítésének valószínűségét szám-

szerűen ujabban az örökölhetőséggel /hereditabilitás h~-tel/ fe-

jezzük ku A h
2

 a teljes változatosságnak azt a részét jelzi, amely 

sz örökletességnek tulajdonithaté, és kifejezi-, hogy milyen bizton-

sággal számithatunk az észlelt tulajdonságok átöröklésére. Minél 

közelebb van valamely kvantitatív tulajdonság h értéke az l-hez 



illetve a loo %-hoz/, annál nagyobb a tulajdonság örökölhetó-
2 " 

sége. Az előző példánkban a tejmennyiség h értéke csak o,3 

o %-ra tehető/, a külső környezeti tényezők által lényege-sen kisebb mértékben befolyásolt tejzsírtartalom pedig 0,6 
. 2 

/60 %/-ra. Az egyes kutatók a fejhetőség és a tejleadás h 

értékét csak o,4-nek találták. A tőgy alakja hiven öröklődik 
o 

/h = o,75/, ezért az ilyen irányú szelekciós munka könnyebb, 

mint egy olyan tulajdonság javítása szelekcióval, amely jobban 

függ a külső környezettől. 

Az örökölhetőség értőkelését csak ugy szabad kezelni, mint vi-

szonylagos értékszámokat, amelyek az örökletcsség irányszáma-

it jelzik. így a kapott értékeket helytelen volna minden állat-

ra érvényesnek tekinteni, és ezek igy nem is helyettesithetik 

az egyes egyedek kiválasztásában használatos egyéb módszere-

ket. Ennek ellenére azonban az örökölhetőségi értékek ismere-

te a tenyésztők munkáját nagy mértékben megkönnyítik, és az 

egyes kvantitatív értékmérő tulajdonságok továbbfejlesztésé-

re irányuló törekvést céltudatosabbá teszi. 

t 

Az örökitőképesség becslése 

Az állat örökitőképessegének becslésszerü megállapítása nagy 

jelentőségű, megítélésében a következőkre támaszkodhatunk^ 

f • ' ' 

a/ Az állat külsejéből /arányosság, szin fajtabélye, ,ok stb./ 

következtethetünk fajtatisztasagára.A fajtatiszta állatok 

termelése általában a fajtaátlag szintjén mozog, azért föl-

tehetőleg e tulajdonságot is biztosabban örökítik utódaik-

ban, mint a fajtátlan va
;j
y keresztezett egyedek. 



b/ Az állat származásának ismeretében megállapíthatjuk fajta-

tisztaságát. Ősei termelése alapján következtethetünk az 

egyed öröklött termelési hajlomára és átörökítő képességé-

re. 

c/ Az utódok ismerete /utódellenőrzés, ivadekvizsgálat/ ad 
legbiztosabb támpontot az örökitőképeseég megítéléséhez. 

Az örökitőképesség. megállapításakor meg néhány alapvető 
szempontot kell figyelembe venni: 

a/ Mindkét ivaru szülőnek hatása van a csak az egyik ivarhoz 

kötött tulajdonság örökítésére. Pl. a tejtermeléssel kap-

csolatos értékmérő tulajdonságok /tejtermelés, tejzsirszá-

zalék stb./ értelemszerűen csak a nőivarú egyedekben mérhe-

tők le. E tualjdonságok kedvező vagy kedvezőtlen alakulását 

az utódban azonban nemcsak az anya, hanem az apa is ugyan-

olyan mértékben befolyásolja. Ezért szükséges tehát pl. a 

tenyészbika kiválasztásakor annak anyja, nagyanyja stb. te-

jelésének figyelembevétele. 

W Jóllehet mindkét szülőnek jelentős befolyása van az utód 

kialakulására, mégis az anyai hatás sok esetben jobban ér-

vényesül. Ennek szemléltető példáját láthatjuk a ló és a 

szamár keresztezésekor. A született utód a lókanca és a 

szamárcsődor párosítása esetén inkább á lóhoz /lóöszvér = 

mulus/, a szamárkanca és a lócsődör keresztezésekor pedig 

inkább a szamárhoz hasonlít jobban /szamáröszvér = hinmus/ 

Ez elsősorban a magzat és az anya közvetlen, méhen belüli 

és a tejtáplálkozás alatti kapcsolatával magyarázható. 

c./ Az előző megállapításból azonban nem szabad azt a követ-

keztetést levonnunk, hogy talán a himek szerepe aláren-

delt lenne az állatok szaporításában és az egyes tulaj-

donságok örökítésében. A himek fontossága kitetszik pl. 

abból is, hogy egy tehénnek évenként csak egy, a bikának 

pedig akár több száz, sőt a mesterséges termékenyítéssel 
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magatartás szpkatlanságában és a nemiszervek elváltozásában 

nyilvánul meg* A nőstény általában csak ivarzáskor terméke-

nyülhet meg, mert egyrészt csak ekkor hajlandó párzásra, más-

részt a peteleválás az ivarzással esik egybe. Az állattenyésZ' 

téstanban a him ivarzásáról nem beszélünk, mert a háziálla-

tok himjei általában egész évben termelnek ondót, és hajlan-

dók a párzásra, ellentétben a vadon élő állatok himjeivel, a-

hol a nőstényekhez hasonlóan mekülönböztetünk ivarzási idő-

saakot /évszakot/* 

Az ivarzás, valamint a peteleválás idegi és hormonális sza-

bályzás alatt áll* 

Az ivarzás tünetei 

A tehén folyatásának, a kanca sárlásának, a koca bugásának, 

az anyajuh üzekedésének /berregésének/ tünetei sok vonatko-

zásban hasonlítanak egymáshoz. A közös tünetek a következő-

képpen csoportosithatók: 

Az ivarzás belső tünetei. A petesejt érése és leválása, a 

nemi utak nyálkahártyájának vérbő volta^ a mirigymüködés e-

fokozódása következtében bőségesebb váladék termelés, a , eg— 

méhnyakcsatorna megnyilása, az állat termelésében bekövetke-

zett változás / pl. a tej mennyiségének és összetételeének 

megváltozása/ stb. 
* 

Az ivarzás külső tünetei, /hormonális és idegrendszeri ha-

tások következménye/ A péraajkak megduzzadása, a pórarés-

ből szintelen, átlátszó nyálkacsap csüng, az állat magatar-

tása megváltozik, ideges, nyugtalan, étvágya szeszélyes, sza-



Állatfaj 

Ivarzás ellés után Ismétlődik, ha Az ivar-

először jelentkezik az előzőnél meg- zás tar-

térmékényülés tama 

nem állott be 

Kanca 

Tehén 

-Anyajuh 

Koca 

7-9• napon 

6. hét 

3-6. hét 

A malacok elválasztá-

sa utáni napokban 

3 hét múlva 

3 hét múlva 

17 nap múlva 

3 hét múlva 

6 nap 

6-36 óra 

3-36 óra 

2- 3 nap 

badban társait ugrálja, 8 himet keresi stb. 

Az ivarzás az alábbi táblázatban feltüntetett időközökben is 

métlődik. 

Háziállataink ivarzásának ismétlődése és tartama 
V • 

) 

Párzás /fedezés, hágás stb./ a megtermékenyítést, illetve fo-

gamzást célzó nemi aktus. A párzás után rövid idő múlva az on-

dó sejtek egyrésze a méhnyakcsatornán, e méhtestén, és a méh-

ezarvakon át a petevezetőbe jut és a petevezető tölcsérében ki-

mutatható. Az ondósejtek a lemagzás után jelentős sebességgel 

haladnak /2-3 mm/perc/. Előrejutásukat a nemi szervek féregszo-

rü mozgásai is támogatják:. 



A tulajdonképpeni megtermékenyülés a petevezető ampullájában 

történik. 

Meddőségről akkor beszélünk, ha az állatok a fedeztetés elle-

nére következetesen nem lesznek vemhesek. 

i 

A pároztatás módjai 

a/ Vadpároztatás® A legkezdetlegesebb fedeztetési mód. A gulyá-

ban, csordában járó nőstényeket megfelelő számban beosztott 

több him fedezi. E módszernél a párzás időpontja és az utód 

apai származása ismeretlen, vagy bizonytalan. A himek nemi 

erejének túlzott igénybevétele /naponta többszöri párzás ese-

tén/ korai elhasználódásukra vezet. E fedeztetési mód nagy-

üzemi viszonyok között már nem használatos. 

b/ Csoportos pároztatás. Az előző módszer javitott formája. A 

nőstényeket gazdasági szempontból fontos tulajdonságaik /pl. 

a juhokat a gyapjú finomságé/ szerint csoportosítjuk, ós a 

csoport nagyságának megfelelő számú és minőségű himet osz-

tunk be hozzájuk. Bár a fedeztetés időpontja és az utódok 

származása itt is bizonytalan az állatok szaporításában a 

tenyészkiválasztás elve már érvényesül. 

c/ Háremszerü párosításnál az értékmérő tulajdonságaik /pl. a 

tojások száma/ szerint összeválogatott kisebb állatcsopor-

tot a hozzájuk beosztott egy megfelelő him fedezi. Ebben az 

esetben az utód származása ismert. E módszer használatos a 

baromfi törzstenyészetekben és a juhászatokban. 

- 46 
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d/ Az egyedi /kézből való/pároztatás lényege, hogy az ivarzó 

nőstényhez az előre kijelölt himet odavezetjük és azzal be-

fedeztetjük. A párzás időpontját feljegyezhetjük és az utód 

származása is kétségtelenül megállapítható. Ez egyedi pá-

roztatás lehetőséget ad srra, hogy a himek nemi erejét ész-

szerűen kihasználjuk, és igy tenyésztésben tartásukat meg-

hosszabbitsuk. A tenyésztő és törzskönyvezési, valamint az 

utódellenőrzési munka egyik alapfeltétele az egyedi beondo-

zás, illetőleg fedeztetés bevezetése. Kézből való pározta-

tás eredményességét a következőkkel fokozhatjuk: 

a párzást.egy ivarzáson belül ugyanazzal a himmel megismé-

telhetjük. Az ismételt pároztatás esetén kb. lo perc, az 

utópároztatáskor 12-24 óra múlva követi az első hágatást a 

második. Ez növeli a fogamzás biztonságát, különösen akkor, 

ha nőstény ivarzása elhúzódik. Indokolt akkor is, ha a kim 

előzetesen hosszebb ideig nem fedezett. Az első hágatás al-

kalmával nyert ondó ugyanis elöregedett, igy bizonytalan ter-

mékenyítő erejű ondósejteket tartalmaz. Kettős fedeztetés 

alkalmából egy iverzáson belül a nőstényt egymás után két 

himmel hágstjuk be. Ilyenkor a két him ondója keveredik. 

Mozgási élénksége fokozódik. Csak többet ellő állatfajoknál, 

árutermelő üzemekben lehet esetleg jelentősége, ahol a szár-

mazás ismerete nem döntő. Az egyedi pároztatás gyakorlati 

lebonyolításában a gondozó kötelességét a következőkben fog-

laljuk osszei az ivarzó nőstények kiválasztása és az ivar-

zás időpontjának feljegyzése. A párositási tervből győződ-

jék meg, hogy azt melyik himmel és mikor kell fedeztetni. 

Az ivarzó nőstény előkészítése abban áll, hogy a nőstény 

péráját enyhe fertőtlenítő oldattal lemossuk, a kanca far-

kát bepólyázzuk, /szükségszerint rúgás meggátlására a kan-

ca nyaktövén rögzített kötéllel hátulsó lábait a mozgás 

akadályoztatása nélkül összekötjük/. 
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A nőstényt 8 párzás helyére vezetjük. Állatainkat csendes, 

félreeső helyen, puha, nem csúszós talajon fedeztetjük. A ki 

jelölt him nemiszervének enyhe fertőtlenítő oldattal való le 

mosása. Ha a him a nőstényhez viszonyitva.kisebb, a nőstényt 

fejével lejtő irányába fordítjuk, igy a méretkülönbségeket 

ellensúlyozhatjuk« Ellenkező esetben az állatokat a lejtőn 

fordítva állítjuk fel. A nőstény párzás alatti elmozdulását 

Y alakú hágató korlát /bugatóláda/ használatával megakadályo 

hatjuk. A párzás alkalmával a hímvessző hüvelybe jutását y 

a nőstény farkának oldalra húzásával megkönnyithetjük. Pár-

zás után a nőstényt megvezetjük, vagy a hátán a bőrt ráncba-

szedjük, hogy az ondó kisajtolását megakadályozzuk. A him 

külső nemiszervét enyhe fertőtlenitő oldattal lemossuk. Fel-

jegyezzük a,hágatás időpontját és a fedező him nevét, vala-

mint számát® 

Mesterséges pároztatás 

A mesterséges termékenyités az állatok legfejlettebb szapo-

rítási technikája. Az előzőekben ismertetett természetes fe-

deztetés! módoknál a him egyszeri lemagzáskor nyert Ondóval 

ugyanis csak egy nőstényt termékenyit meg. Mesterséges ter-

mékenyités alkalmával a himtől egyszeri lemagzással nyert on 

dóval egyszerre több nőstény is termékenyíthető. 

A mesterséges termékenyités előnyei a kövétkezők: 

a/ Kevesebb him szükséges a nőstények megtermékenyítéséhez, 

így a himek közül a legjobbakat, tenyészoéljainknak leg-

megfelelőbbeket válogatjuk ki. 



c/ Ondókezelés /higitás, konzerválás, hűtés/, 

d/ Az ondó csomagolása és szállítása. 

e/ Az ondó bejuttatása az ivarzó nőstény méhnyak csatorná-

jába /inszeminálás/ 

A gondozó a termékenyítést végző szakembernek /inszeminétor 

nak/ a következőkben köteles segitenis 

c/ A himek nemi ereje gazdaságosan kihasználható, igy hasz-

nos élettartamuk növelhető. 

d/ Csökken a párzás utján terjedő fertőző betegségek kárté 

tele* 

e/ A mesterséges termékenyítés szolgálatában álló szakembe-

rek a nőstények ivarszervi megbetegedésére időben felfi-

gyelnek, azokat gyógykezelik, és az egészséges állatokat 

eredméiyesen termékenyítik. E munkájuk segiti a meddőség 

leküzdését. 

A mesterséges termékenyítés főbb mozzanatai! 

a/ Ondónyerés a him ondójának hüvelyben való felfogása. 
i 

b/ Az ondó laboratóriumi vizsgálata és minősitése. 

b/ Az apaállatok minőségjavító hatását egyszerre több, nagy-

jában azonos korú utódban ellenőrizhetjük, az ivadékvizs-

gálat módszerével* 



A mesterséges termékenyítés uj távlatait nyitja meg az ondó 

mélyhütése. -79 °C-ra • E módszer segítségével lehetőség nyi-

lik arra, hogy az ondó felhasználhatóságának időtartamát a 

szokásos pár hónapról több hónapra, sőt évre növeljék. így 

előfordulhat^ hogy az értékes him már rég elpusztult, amikor 

tárolt ondójával még mindig eredményesen termékenyíthetnek. 

A mesterséges termékenyítés széleskörű, bevezetése az állat-

tenyésztés olyan távlatait nyitotta meg, amelyek segítségé-

vel a fajták tökéletesítése és a termékenység fokozása je-

lentősen meggyorsitható. 

Az alábbi táblázat tartalmazza. 

i 

Az ivarzó állatokra felfigyel, és az istállóban tartja őket. 

Az inszeminátor érkezésének időpontjára langyos kézmosóvizet 

szappant és törülközőt készit elő. 

Az ivarzó állatot megfékezi /pl. egy lábát felemeli/, farkát 

elhúzza, hogy az inszeminátor a feladátát zavartalanul elvé-

gezze. 

A termékenyítés időpontját és az ondót termelő him nevét és 

számát följegyzi. 

Az inszeminátorok a mesterséges termékenyítő állomás vezető-

jével előzetesen megtárgyalt párosodási terv szerint kötele-

sek az állatokat termékenyíteni. 
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Egy him állatra számitható nőstény állatok száma 

Tehén,vagy Koca Juh Kecske 

üsző 

Kézből fedeztetéskor /egy ivar-

zás alatt egyszeri fedeztetést 

számitva/ 75 5o 4o 60 

Kézből fedeztetéskor /egy ivar-

zás alatt kétszeri fedeztetést 

4o 15 5o 3o 

4o 15 3o 3o 

55 15 3o 3o 

Vemhesség 

A vemhesség a nőstény megtermékenyülésével kezdődik, és az 

elléssel fejeződik be. A vemhesség időtartama faji, fajta-

és egyedi tulajdonság, a tartási körülmények, a magzat iva-

ra stb. befolyásolja® Az egyet ellő állatok nőivarú utódai 

valamint az ikrek néhány nappal előbb jönnek a világra. 
< 

A meddőség elleni küzdelem és a vemhes anya szakszerű gon-

dozásának érdekében a vemhesség mielőbbi megállapitása 

lényeges és fontos feladat. Minek alapján állapithatja meg 

a tenyésztő az állat vemhességét? 



1./ A vemhesség első, de nem cselhatatlan jele az ivarzás 

elmaradás^. így az állatfajra jellemző ciklusnak meg-

felelően /általában 3 hét múlva/ ha nem ivarzik az 

állat feltehetően vemhes lett. Tudjuk azonban, hogy az 

ivarzás elmaradása más okok miatt /pl. petefészkek meg-

betegedése, állandósult sárgatest, de még gyakrabban ta-

karmányozási hibák miatt/ is bekövetkezhet. 

2./ A vemhességre utaló jel, ha a befedeztetett és terméke-

nyült nőstény péraréséből időközönként sürü rendkívül 

tapadós nyálkazsinór ürül. Ilyenkor a gyakorlott tehe-

nészek azt mondják az ilyen tehénre, hogy "borjura tisz-

tit", 

3»/ A vemhességnek biztosabb jele már a nőstény hastérfoga-

tának növekedése, illetve a b s alakjának megváltozása. 

A tehén hssa a vemhesség előrehaladásával jobb oldali 

és felfelé irányban nő /főként a vemhesség utolsó har-

madától kezdve/ a kancáé arányosan gömbölyödik, stb. 

4./ A vemhesség második felétől a magzatmozgások is észlel-

hetők; ezek a hasfalon keresztül láthatók és tapinthatók. 

Ha a hasfalat erélyesen, de kellő óvatossággal és rugal-

masan meglökjük és kezünket arra rászorítva ott tartjuk, 

érezzük a visszaütöd© magzatot. 

5»/ A vemhesség vége felé a tejmirigyek megduzzadnak, nagyob-

bak, teltebbek lesznek, majd közvetlen az ellés előtt már 

a bimbókból némi váladék is préselődik ki. 

6»/ A közelgő ellés jele a külső nemiszervek vérzősége 



Meddőség 
4 

Meddőnek mondjuk azt az állatot, amely ismételt fedeztetés 

ellenére sem termékenyül. A meddőség okai a következők le-

hetnek: 

a/ öröklöttek /pl. a nemiszervek fejlődési rendellenességei, 

működésűk zavara, a belső elválosztásu mirigy-rendszer 

működésének zavara stb./ 

azok savós beszürodése és megduzzadása 

A felsorolt külső jelekre a tenyésztői gyakorlat támaszkod-

hat. A vemhesség korai megállapítása végbélvizsgálattal és 

hüvelyvizsgálattal már állatorvosi feladat. A tehenek vem-

hessége a termékenyítés után 3 hónap múlva a kocáké 4o nap 

múlva belső vizsgálattal megállapítható. A belső vemhességi 

vizsgálatot csak szakember végezheti, az avatatlan kezek 

ugyanis könnyen elvetélést idézhetnek elő. 

A vemhesség korai megállapítására az orvostudomány felhasz-

nálja a hormonális reakciókat is. A vemhes állat ugyanis vi-

zeletében hormonokat űrit, illetőleg ezek a hormonok a vem-

hesség kezdeti szakaszában a vérsavóban is megtalálható. Ha 

már most a vemhes állat vizeletét, vagy a vemhes anyából szár-

mazó vérsavót a laboratóriumi vizsgálat során az állatorvos 

kísérleti állatokba /pl. egerekbe/ fecskendezi, azokon pár 

nap alatt olvan jellegzetes élettani elváltozások /pl. ivar-

zás, lemagzás stb./ mutatkoznak meg, amelyek alkalmasak 8 

vemhesség kimutatására. 



b/ Veleszületettek /pl. a külön nemű ikrek üszői a magzati kor-

bon érvényesülő kedvezőtlen hormonális hatás miatt nem ter-

mékenyek. Ennek az a magyarázata, hogy-a magzati vérkeringés 

során a bikaborju korábban termelődő és hatékonyabb hormon-

jai bejutnék az üszők szervezetébe. ~zek o hormonok megza-

varják a női nemi szervek normális fejlődését. Ily módon 

az üszők külső nemiszervei többnyire a nőivarra jellemző-

ek, de azok általában hiányosan fejlettek. Az ilyen üsző-

ket nem célszerű tehát tenyésztésbe fölnevelni, ugyanis 

az esetek közel 9o %-ában azokat tenyésztésbe véve meddők 

maradnak. A vegyes ivoru ikrek közül a bikabor jak,nemi szer-

vei zavartalanul fejlődnek és normálisan működnek. 

i 

c/ Szerzettek, Lehetnek fertőző és nem fertőző eredetűek. A 

fertőző eredetű meddőségi okok közül legjelentősebb a ha-

sított bőrű állatokat kárositó brucellózis, a trichomonodozi
5 

/ egysejtű ostoros baktérium/ stb. amelyek évi kártétele 

országosan sok millió forintot tesz ki. 

A nem fertőző eredetű meddőségi okok legtöbbnyire takarmányo-

zási hibából a vitamin és ásványi anyag ellátás zavarából, a 

helytelen tartásból és használatból adódik. Ezek megszünteté-

se elsősorban tenyésztői feladat. 

Az elvetélés és koraellés 

Ha a vemhesség idejétől függetlenül megszakad, az állat élet-

képtelen utódot hoz a világra, elvetél. Elvetélést okozhat 

_ mechanikai hatás /ütés, elcsúszás stb./ a takarmányban levő 

mérgező anyagok és eg.
;

es gyógyszerek, megerőltető munka, tO- -

vábbá egyes fertőző pl./brucellózis trichoraonadozis/ és nem 
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fertőző eredetíi lárva megbetegedése. 

A gazdasági állatok vemhességének'időtartama 

Faj Időtartam A magzatok száma 

Szarvasmarha 9 hónap lo nap 

/284-2Ö9/ 

átlag 289 nap 

1 

ló /hideg- és melegvérű/ 11 hónap 3 nap 

/320-355/ 

átlag 336 nap 

1 

Szamár 12 hónap /348nap/ 

átlag 362 nap 

1 

Juh 3 hónap /144-156/ 

átlag 13o nap 1-2 

Kecske 3 hónap /146-137/ 

átlag 15o nap 2 

Sertés /zsir és hus/ 4 hónap / H o - 1 1 8 / 

átlag 114 6-7 111. 

8-12 

Nyul 1 hónap /2S-33/ 

átlag 31 nap 1-12 



Az elvetélés országos méretekben súlyos népgazdasági kárt 

okoz. 

Kora ellés alkalmával az anyag fejletlen, de életképes mag-

zatot hoz a világra, a vemhesség idő lejárta előtt. 

Az ellés 

Az ellés a magzat méhen belüli fejlődési szakaszának befeje-

zését és a méhen kivüli szakasz kezdetét jelenti. 

Az előrehaladott vemhes anyákat a várható ellés előtt pár 

nappal nagyüzemeinkben 16-17 °C könnyen tisztitható ellető 

istállóban /egyedi kutricákban, boxokban/ helyeszük el. 

I 
Az ellés közeledtét a far besüppedése a has leereszkedése, 

az üres horpaszok, a péra, a tőgy /csecsek/ megduzzadása 

és a hüvelyből ürülő szintelen nyúlós nyálka jelzi. 

Az ellés kezdetén az állat nyugtalan magatartása /fel kel, 

lefekszik, tipródik, vackol, gyakorta űrit stb./ és a fel-

lépő ellési fájások, majd a péraajkak közt megjelenő bar-

nás szinü magzatburok figyelmezteti a gondozót.Készüljünk 

elő az ellési segélynyújtáshoz, amire nagy háziállatoknál 

szarvasmarhánál többnyire szükség van. Készítsünk elő 

huzókötelet óllót, tiszta fonalat, fertőtlenítőszert /jód-

tinktura és kreolinos oldat/ tiszta ruhát stb. Körmünket 

vágjuk le és kezünket langyos szappanos vizzel és körömke-

fével mossuk meg könyéken felül. 



A magzatburkokat idő előtt felszakítani tilos! 

A magzat fej, vagy farfekvésben jön a világra. Ha az anya 

fáradt, vagy a magzat nagv a borjúnak, vagv a csikónak a 

péraajkak között megjelenő lábvégeire laza fonálból köte-

let hurkolunk. Amikor az állat erőlködve kifelé tolja a 

magzatot azt a kötélnél fogva ki és lefelé huzzuk. Az 

anya fekve általában könnyebben ellik, ezért fölkeltése 

Az ellési fajdalmak fokozódásával és az állat erőlködése kö-

vetkeztében a péreajkak közé benyúlt barnás szinii vizhólyag 

majd a fehér szinü lábhólyag fölreped« és a kifolyó magzat-

viz az előzetesen kitágitott sziilőutat sikamlóssá teszi. 

Keresztcsont 

Húgyhólyag 
Allanto 
Chorion 

A magzat elhelyezése a tolófájdalmak 
hatása alatt 

Rendó' 

A magzat elhelyeződése az előkészítő fájdalmak 
alatt 



A toló fajdalmak tartama 1-6 óra. 

Kis háziállataink általában könnyen ellenek, segítségre tehát 

többnyire nincs szükség. 

Ha azt látnánk, hogy a magzatburkok megrepedése után az újszü-

lött két lába /fej fekvés esetén a feje/ nem jelenik meg a 

szülőutban ellési rendellenésséggel számolhatunk. Ebben az e-

setben sürgősen gondoskodjunk állatorvosi segitségről. 

Ellés utáni teendők 

Az újszülött világra jöttekor első teendőnk a légzési akadá-

lyok megszüntetése. Az anya és a magzat között kapcsolatot fen-

tartó köldökzsinór elszakadásával az újszülött oxigénellátást 

más saját légzőszerveinek kell biztositani. Az orrából és szá-

jából töröljük ki a nyálkát. A légzési inger fokozása céljá-

ból az újszülött fejét, és mellkasát egy-két liter hideg viz-

zel esetleg öntsük le, vagy végezzünk mesterséges légzést. 

Ezt követi a köldök ápolás. A köldökzsinór elléskor többnyire 

magától elszakad. Ha ez nem következett volna be a has aljá-

tól számított 4-8 cm-re /kis állatoknál 2-4 cm-re/ vágjuk el. 

A köldök csonkon keresztül az újszülött fertőződhet, ezért is-

mételten /fakátrány és alkohol keverékével, vagy pioktaminnal/ 

gondosan fertőtlenítsük. A köldökcsonk elkötése csak erős vér-

zés esetén indokolt. 

Az újszülöttre tapadt nyálkát /magzat mázat/ az anya többnyi-

re lenyalja. Ha ezt nem tenné az újszülöttet puha ruhával tö-

röljük szárazra. Testét ne hintsük be se korpával, se sóval. 



Az ellés alkalmával, vagy azt követő egy-két óra múlva az ál-

lat erőlködése /utófájások/ közben a magzatburkok eltávoznak; 

ha nem állatorvosi beavatkozásra van szükség. 

A magzatburkokat nem szabad erőszakosan e'ltávolitani; a méh-

ben maradt /bentszakadt/réssei ugyanis rotjcdásnak indulnak 

és az anya súlyos megbetegedésére vezetnek. 

Az ellés után a szennyezett almot és a magzatburkokat vigyük 

ki az istállóból és égessük /vagy mélyen ássuk el/. 

Az anya fara a és a csecsek lemosása után az újszülöttet szop 

tassuk meg. Az újszülött 8-lo napig az anyja által termelt vi 

taminokban ásványi és ellenanyagokban gazdag föccstejet fo-

gyassza. 

A tisztulási folyamat az anya méhének visszaalakulását jel-

zi. E közben a hüvelyen keresztül a vörhenyes zavaros szag-
* 

talan tisztulási váladék ürül. A tehénben a tisztulási vála-

dék az ellés után 3-4 napig elég bőséges. Utána azonban meny-

nyisége csökken. A 6-8. naptól kezdve a váladék mind kevesebb 

ós az ellést követő 3- héten a tis tulás befejeződik. Ha a 

tisztulási folyadék bűzös, vagy gennycsikos stb. méhgyulé-

dásra következtethetünk. 
, * 

A kancában a tisztulási váladék bőséges, de csak az ellést 

követő napokon* Maga a tisztulási folyamat 4-5 nap alatt be-

fejeződik. 

A juh és a kecske tisztulási váladéka 4-5 napig bőségesebb. 

A tisztulási váladék kóros megváltozása minden esetben be-

tegség jele. Ilyenkor az anyát társaitól el kell különiteni. 
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és kezelését az állatorvosra kell bizni. 

Az ellést követő 4-5 napig az anyát könnyen emészthető takar-

mányokkal etessük majd fokozatosan térjünk át a teljes értékű 

takarmányra. 

E két fogalom az állati szervezetnek az idők haladásával be-

következő megváltozását jelenti. Mindkettő más élettani fo-

lyamat, ezért a korszerű állattenyésztéstannak határozott kü-

lönbséget kell tennie közöttük. 

> 

A növekedés az állat testtömegének megnagyobbodása, amely el-

sősorban a csontváz a belső szervek és az izomzat megnagyob-

bodásából áll elő. A fiatal állat akkor növekszik, amikor test-

súlyban és méreteiben gyarapszik. A növekedés tehát a szerve-

zet mennyiségi megváltozása, /súlybeli és méretbeli/, amely-

nek vége saalcad akkor amikor az állat eléri teljes fejlettsé-

gét. Számon kell tartani a növekedés intenzitását /erélyét/. 

Ha egy állatról azt mondjuk, hogy annak nagy a növekedési in-

tenzitása, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy a növekédés 

tartama alatt nagy a napi súlygyarapodás a. Ennek ellenkezője 

a csekély növekedési erély az intenzitás. 

A növekedés tartama azért fontos tényező, mert nem közömbös 

hogy a meghatározott intenzitási növekedés milyen hosszú i-

deig tart. A növekedés intenzitása.és tartama együttesen 

szabja meg a növekedés kapacitását. A hosszú ideig intenziven 

növekedő állatnak nagy a növekedési kapacitása. 

A fejlődés - az előbbivel szemben - a szervezetnek a kor elő-r 
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re haladtával jelentkező minőségi megváltozása. Ez tehát ér-

telemszerűen nemcsak a teljes kifejlettség állapotának eléré-

séig, hanem a halál bekövetkeztéig,tart. Háziállataink fejlő-

dése folyamatos, de nem egyenletes. A szervezet minőségi meg-

változása során a fejlődésben bizonyos szakaszokat lehet meg-

állapítani. Gazdasági állataink főbb fejlődési szakaszainak 

határai a következők: megtérmékényülés, megszületés, elválasz-

tás, ivarérettség, tenyészérettség, a tenyészerők telje, öre-

gedés, halál. A fejlődés üteme szerint az állatot gyors, kö-

zepes, vagy lassú fejlődésünek minősítjük. Az az állat a gyor-

sabb fejlődésü, amely ugyanazt a fejlődési stádiumot pl. az 

ivarérettséget hamarabb, azaz fiatalabb korban éri el, mint a 

másik. 

Ha a fejlődés és növekedés törvényszerűségeit az állattenyész-

tő ismeri, mód nyilik arra, hogy megfelelő időben /fejlődési/ 

stádiumban/ alkalmazott környezet hatással /takarmányozás, tar. 

tás, tréning stb./ ugy nevelje a fiatal állatot,.hogy az az 

ő céljainak megfelelő tulajdonságokat vegyen fel.Ez az iráqyi-

tott nevelés elve. A növekedést külső és belső tényezők be-

folyásolják. Belső tényezők az öröklöttség - mely sok vonat-

kozásban szab határokat a növekedésnek, illetve fejlődésnek 

és a hormonális reguláció. Hiába igyekszünk bármilyen eszköz-

zel is valemely egyoldalú tojótyúk fájtában a hustyukok jel-

legzetes testformáit kialakítani, avagy a nehéz hidegvérű ló-

ból sik versenyt nyerő lovat nevelni, ez nem ¿ikerül. A kül-

ső tényezők közül a legfontosabb a takarmányozás, különösen 

fiatal korban. A táplálás fokára nézve megjegyzendő, hogy nem 

annál előnyösebb minél bővebb. Az optimális fejlődés érdeké-

ben az a kívánatos, hogy a fiatal szervezet mindenkor olyan 

mennyiségű és összetételű takarmányhoz jusson, amely testé-
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nek felépítéséhez az illető fejlődési szakaszban szükséges. 

A növekedést az évszak is nagy mértékben befolyásolja a ta-

karmányozási viszonyok megszabásán túlmenően. 

A legtöbb állatfaj, vagy fajta növekedése megszabott hatá-

rokon belül mozog. A növekedő állat előbb magasságban, ké-

sőbb hosszúságban, majd szélességben, végül mélységben nö-

vekszik. Ebből adódik pl. a fiatal szopós állat anyjához 

viszonyított aránytalan, "nyakigláb" volta. 

A csikó növekedésének vázlata 

2 h « 
I '/l é*tt 
*tf éves 



Az egyes testrészeknek és szerveknek meg van az a képeségük, 

hogy a kedvezőtlen életviszonyok által előidézett károso-

dásokat kedvezőbb viszonyok között kielégitsék. Ezzel.kap-

csolatban egy igen fontos gyakorlati kérdés merül fel; 

a fiatalkori felnevelés során bekövetkezett károsodás ké-

sőbb helyrehozható e? Kétségtelen, hogy a gazdasági állat 

szervezete kompenzálni képes sok, korábban elszenvedett 

hiányosságot. 

Ivarérettség, tenyészérettség 

Ivarérett az az állat, amely már életképes ivarsejteket 

termelni. Az ivarérettség a fejlődés szakaszainak egyik 

jellegzetes határköve. A csikó 3 A - 1 éves, a borjú, bá-

rány 1/2 éves, a sertés 4-5 hónapos korában ivarérett. 

Az ivarérettség bekövetkezésének időpontja a fajta fej-

lődési ütemén kivül függ a takarmányozási, tartási vi-

szonyoktól, az egyediségtől stb. 

Az ivarérett állatok azonban még korai lenne ténylegesen 

tenyésztésbe venni. Ezzel meg kell várni az un. tenyész-

érettséget, vagyis amikor a tenyésztésbevétel az állat 

vagy magzatának fejlődésére, vagy későbbi gazdasági hasz-

nositására nézve már nem jár kedvezőtlen következmények-

kel. 

A tenyészérettség rendszerint akkor következik be amikor 

az állat elérte a teljesen kifejlett súlyának 2/3 - 3 / 4 

részét. A tenyészérettséget helyesebb igy megitélni, mint 

csak a kor alapján. 



A háziállatok tenyésztése 

A tenyészkiválasztás /szelekció/ 

Tenyészállat-kiválasztásnak /szelekciónak/ nevezzük a tovább-

fejlesztésre szánt állatoknak a kitűzött tenyészcélnak megfe-

lelően elvégzendő kiválasztását. A vadon élő állatoknál -

mint emiitettük - a természet által végzett természetes sze-

lekció /létért való küzdelem/ érvényesül. Gazdasági állataink 

szelekcióját céljainak megfelelően az ember végzi. 

A szelekciós munka fő feltétele az állatok egyedi megismerése 

és azok értékelése tulajdonságaik alapján. Az eredményes sze-

lekciós munka megkezdése előtt a tényészet tartási és'takarmá' 

nyozási igényeit biztosítani kell. Enélkül ugyanis az állatok 

ban rejlő képességek nem bontakoznak ki, ami meghiusítja azok 

helyes értékelését. 

A szelekciós munkát.a tenyésztési célkitűzéseknek megfelelő-

en kell kialakítani. A szelekció eredményességét nagyban be-

folyásolja, hogy egy irányú /pl. a tejmennyiség növelésére/ 

vagy több irányú /pl. tejmennyiség, te,j zsírtartalom növelé-

se, gépi fedésre alkalmas tőgy kialakítása stb./ szelekciót 

folytatunk. Az egy irányú szelekció általában hatékonyabb, 

de a több irányú szelekció hatékonyságát is növelhetjük, ha 

a szelekció alapját alkotó tulajdonságokat a már ismert kor-

reláció figyelembevételével megállapítjuk, /pl. tej-, tejzsir 

és tejfehérje mennyiségére egyidejűleg szelektálhatunk, mivel 

a tejzsírtartalommal együtt növekszik a tej fehérje tartalma 

is/. 
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A tenyészkiválasztás eredményessége annál nagyobb, minél na-

gyobb a szelekció alapjául szolgáló termelés különbözet és 
p 

minél nagyobb a tulajdonság h értéke. Az eredmény viszont 

annál gyorsabb, minél rövidebb idő alatt váltják egymást az 

egymás után következő nemzedékek, /nálunk pl. o .szarvasmar-

hában mintegy 5-6, sertésben 2-3, baromfiban pedig 1 1/2 év-

re becsülhető. 

A tenyészkiválasztás módszerei a következők: 

1/ Az egyedi tulajdonságok /fenotipus/ alapján végzett sze-

lekció alkalmával az állatot a külső /pl. testalakulás/ 

és a belső /pl. termelés/ tulajdonságai alapján érté-

keljük. Eredményes lehet olyan esetben, amikor s szelek-

ció alapját alkotó tulajdonságot az egyeden /pl. a tehé-

nen/ közvetlenül meg tudjuk állapítani. A fenotipus alap-

ján végzett szelekció a hushasznositás céljából végzett 

kiválogatás esetén is eredményes lehet, ugyanis az állat 

tetszetős husformaiból testalakulásából, az állat hasz-

nosítási irányát meg tudjuk állapitani. A kiválogatás 

eredménye azonban kétséges lesz, ha az egyed megszemlé-

léséből csak következtetni tudunk a fejleszteni kivánt 

tulajdonságra, /pl. a tehén küleméből a tejtermelő képes-

ségre, illetőleg örökitő képességére/. 

Sok tenyésztő lebecsüli az állat egyedi tulajdonságait/fe-

notipus/ az átörökitő képesség /genotipus/ megítélésében. 

Kétségtelen, hogy az örökletes alap sok esetben eltér a 

megjelenési formáktól, de ezért a szelekciós munka e mód-

szerét nagy hiba volna végleg elvetni. 



Ezek a példák is azt igazolják, hogy minél biztosabban örök-

lődik valamely tulajdonság /pl. tejzsirtermelő képesség, hus-

formák stb./, annál biztosabb eredményt ad-a fenő tipus alap-

ján végzett tenyészkiválasztás. 

2/ Származás és a rokonok minősége alapján végzett kiváloga-

tás már sok vonatkozásban biztosabb támpontot adhat. Ezen 

az alapon válogatjuk ki elsősorban a tenyészhimeket, ahol 

az anyai, nagyanyai termelés, esetleg éves- és féltestvé-

rek termelése.a him örökitő képessége felől tájékoztathat 

A származás értékelésénél azonban figyelembe kell venni, 

hogy a szülők örökletes alapjának mintegy 50, a nagyszü-

lőké 25, a dédszülőké pedig csak mindössze 12,5 %~a ér-

vényesül az utódban. A származás túlértékelése helytelen 

és tudományos alapot nélkülöző felfogás /vérfanatizmus/. 

Az oldalági rokonod /édes- és féltestvérek/ termelésének 

ismerete sokszor biztosabb támpontot nyújt a szóban for-

gó egyed örökitő képességének megitéléséhez, mint az a-

nyai termelés. Ezért az anya terwelésenek lehetőleg több 

éves átlagát vegyük figyelembe és soha sem egyedül csak 

a kiugró termelést. 

3/ Az utódellenőrzés /ivadékyizsgálat/ a szülők értékelését 

jelenti ivadékaik alapján. Találó a következő megállapí-

tás: "az állat származása arra ad támpontot, hogy az ál-

lat tenyészértéke valószinaleg milyen, az individualitás 

/egyediség/ hogy látszólag milyen, az ivadékvizpgálat pe-

dig arra ad választ, hogy a valóságban milyen". 



Az ivadékvizsgálat szabatos elvégzésének előfeltétele az, 

hogy a vizsgálatra szánt ivadékok válogatás nélküli anyák-

tól származzanak; 

- a felnevelési és a termelési körülmények azonosak legye-

nek, és biztosítsák az örökletes képesség kibontakozását; 

- elegendő számú, válogatás nélkül vizsgálandó utód álljon 

rendelkezésre. 

A tenyészhimek utódaik alapján való értékelése hosszú időt 

vesz igénybe, így az ivadékvizsgálati eredmények értékelésé-

nek időpontjában a bika 5»5-6> a mén 8, a kos 3, a kan 2-2,5 

éves. Ezért az ivadékvizsgált himek hosszú ideig való tenyész 

tésben tartására törekedni kell. 

Az utódellenőrzés hazánkban elterjedt módszerei a következők: 

1/ A leány- anyapáros módszernél az anyától és a vizsgálandó 

apától származó lányok összesített termelésének különbö-

zete mutatja a him javító- vagy rontó hatását. Ezt érzé-

kelteti az öröklési rács, számszerűen a következő képlet 

fejezi ki: 

anyák termelési átlaga - leányaik termelési át 
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E módszer számos hibaforrása miatt ma már csak a legritkább 

esetben használjuk. 

2/ A központoó utódellenőrzési módszernek az a lényege, 

hogy több him azonos korú leányainak termelését és az 

egyes fontos értékmérő tulajdonságait egy központi te-

lepen vizsgáljuk, azonos környezetben, az egyes ivadék-

csoportok termelését egymással, vagy az anyák termelésé-

vel vetjük össze. 

3/ Egy korú istállótársak módszerével több him leányainak 

termelését több tenyészetben vizsgáljuk. A vizsgálatra 

kijelölt himekkel egyszerre több gazdaságban termékenyí-

tünk. Az egyes bikáktól származó ivadékcsoportok terme-

lését összehasonlítjuk ugyanabban a gazdaságban kortár-

saként született, de más himektől származó ivadékok ter-

melésével. Az ivadékcsoportok ternr lési eredményeinek 

összehasonlítása után rangsoroljuk az apákat. 

Az utódellenőrzés hazánkban szervezett formában csak a 

felszabadulás utáni években kezdődött meg. Az utódellen-

őrzési munka szervezője és irányitója az Országos Törzs-

könyvelési é§ Utódellenőrzési Felügyelőség és annak me-

gyei szervei. 

A tenyésztési eljárások 

A termelékenység fokozása végett a gazdaság adottságainak és 

termelési feladatainak megfelelően meg kell szabni a tenyész-

tői eljárásokat, azaz dönteni kell a fajtatiszta tenyésztés 

vagy a keresztezés kérdésében. 



Ebből a szempontból különbséget teszünk törzstenyésztő és áru 

termelő gazdaságok között. A törzstenyésztő gazdaságoknak u-

gyanis elsőrendű feladata az egyes tenyésztett fajták tökéle-

tesítése és a tenyészállat-utánpótlás zavartalan biztosítása. 

Az árutermelő gazdaságokban is folyik természetesen tenyész-

tői munka, de ezt elsősorban az áruellátás' szolgálatába ál-

lifcsuk /tej, hus, tojás stb./ Az elmondottakból következik , 

hogy a törzstenyészetekben elsősorban fajtatiszta tenyésztést 

folytatunk, az árutermelő gazdaságokban viszont a fajtatisz-

ta tenyésztés mellett jelentős szerep juthat a keresztezés-

nek is* 

Fajtatiszta tenyésztés 

Pajtatiszta tenyésztést folytatunk, ha a szülőpárokat azonos 

fajtából jelöljük ki. A fajtatiszta tenyésztés célja a fajta 

tulajdonságok fenntartása és továbbfejlesztése. 

A vérségi kapcsolat alapján megkülönböztetünk: 

1/ Beltenyésztést, amit akkor folytatunk, ha a saját nevelé-

sű állatokat szaporitunk idegen tenyészetből származó ál-

latok behozatala /vásárlása, importja/ nélkül. E tenyész-

tési eljárást azzal a céllal folytatjuk, hogy állományunk 

egyöntetűségét fokozzuk és tulajdonságait kiegyenlitetté 

tegyük. Ezt a tenyésztési eljárást csak nagy állományok-

ban lehet ugy folytatni, hogy az ne váljék rokontenyész-

téssé. 

2/ Rokontenyésztést folytatunk, ha egymással rokonságban lé-

vő egyedeket pároztatunk. A gyakorlatban rokontenyésztés-



nek tekintjük, ha 8 felmenő 4-5* nemzedéken belül /ük-

és szép szülőkig/ egy, vagy több közös ős van. Szoros, vagy 

közeli, vagy vérfertőző rokontenyésztés esetén a rokonsági 

• ok az előzőnél* még szorosabb. /Pl. testvérek, szülők és 

utóda párosodik egymással/. A rokontenyésztésben egyes tu-

lajdonságok örökletességét, vagy öröklődő jellegű változá-

sok /mutációk/ rögzítését kivánjuk elérni. 

Rokontenyésztésnek számtalan nagyszerű példáját emliti meg 

a szakirodalom. így pl az Angliai longhorn /husfajta/ faj-

ta kialakítását tényésztője, Bakewell Róbert két üszővel és 

egy bikával kezdte meg. Ezek utódai 2o éven át szoros rokon, 

tenyésztésben tartotta. 

A megfontolatlanul tudományos ismeretek nélkül végzett ro-

kontenyésztés esetén tapasztalható a született ivedékokban 

a leromlás /degenerálódás/ jelensége. 

3/ A vonaltenyésztés a rokontenyésztés különleges formája., E 

tenyésztési módszer keretén belül egy kiváló törzsállattal 

/hímmel/ kívánunk rokonságba hozni hasonló környezetben 

kialakított állományt, anélkül azonban, hogy ez a kör más 

egyedekkel is rokonságba kerülBB. 
t 

4/ Vérujitás, vagy vérfrissitás az azonos fajtájú, de nem ro-

kon idegenből származó egyedek tenyésztésbe álliéása. Vér-

ujitásra akkor van szükség, ha a beltenyesztétt, vagy ro-

kontenyésztett állományban a leromlás jele mutatkozna. 



Keresztezés 

A tenyésztői gyakorlatban keresztezésnek nevezzük a különféle 

rendszertani egységbe tartozó állatok párosítását. Öröklésta-

ni szempontból minden olyan szaporítás keresztezésnek számit, 

amelyben a szülőpárok akárcsak egy tulajdonságban is különböz-

nek egymástól. Tekintettel arra, hogy háziállataink között 

egy fajtán belül sem találunk teljesen azonos minden tulajdon-

ságukban megegyező szülőpárokat, tulajdonképpen a fajtatiszta 

tenyésztéskor is keresztezünk. Mégis a gyakorlati életben csak 

a különböző fajok és fajták között létrejött párosoaást tekint 

jük keresztezésnek. 

A keresztezés célja: két, vagy több fajta kombinálása értékes 

tenyész- és haszonállatok előállítása érdekében. 

A keresztezés hatását a következőkben foglaljuk össze: 

1/ A keresztezésből származott állatállománynak rendszerint na. 

gyobb az életképessége /extravigor/. Ezt számos gyakorlati 

megfigyelés és kísérlet igazolja. Pl. a keresztezésből szár-

mazó malacok jobban birják a kedvezőtlen felnevelési viszo-

nyokat, kisebb közöttük az elhullási veszteség, egyenlete-

sebb a fejlődésük stb. 

2/ A keresztezés hatására esetenként nő a szapcraság, kevesebb 

az ivsrilag labilis e y e d . Ez visszavezethető egyrészt a 

több petesejt termékenyülésére, másrészt arra, hogy az i-

lyen magzatoknak már a méhen belüli életben megnyilvánult 

a nagyobb ellenálló képességük. 



A keresztezett állatoknak bizonyos betegségekkel szem-

ben nagyobb az ellenálló képessegük ezért csökkennek a 

felnevelési veszteségek is. 

Némely keresztezés eredménye un. heterozis hatásban is 

megnyilvánul. Erről akkor beszélünk, ha az ivadék egy, 

vagy több tulajdonságban felülmúlja a két szülő átla-

gát, esetleg a jobbik szülő szinvonalát is. Más szavak-

kal: heterozison a gyakorlati tenyésztők az ivadéknak 

fenotipusosan jelentkező fölényét értik a fajtatiszta 

szülőkhöz viszonyítva. Heterózis hatásnak tudható be a 

keresztezésből származó baromfiak jobb kelési százalé-

ka és nagyobb növekedési erélye. A gyakorlatban főleg a 

kvantitatív tulajdonságok /tej-, tojás-, gyapjú-, hus-, 

stb. termelés/ terén jelentkező heterózis hatást szor-

galmazzuk és értékeljük. 

Keresztezést tenyész- és haszonállatok előállítása céljá-

ból végzünk. 

a/ A cseppvér keresztezés célja az, ho y valamely állomány 

egy-vagy több kifogásolható tulajdonságát javítsuk. Ezért 

egy izeben idegen fajtával párosítunk. Pl. magyartarka 

szarvasmarha tejzsir és tejfehérje- termelésének növelé-

se érdekében, valamint a tőgyalakulás javítása céljából 

jersey /olv. dzsörszi/ fajta"vérének becsepegtetésévfel" 

végeznek keresztezést kutatóink. 



"•••••••-. • '' V- • ' - ---V. " ' T-.-•• 
-: ••-:-;• • - • •••• • ^ '. . . • • r^v:..:;' 

• •'- : - . '.••. . - \ ' •' -- • -: . 
. . .V, .--: ... • V:-: •'•.v^V,. r. 

VV-'V/"-' kf'i-í . . . ... . .. •: .;-••• •• ; . 

- 73 -

b/ Fajtaátalakitó keresztezést akkor folytatunk, amikor egy 

primitiv, vagy heterogén fajtát következetesen több nem-

zedéken át egy más, nálánál értékesebb, kulturfajtával 

párosítunk. 

c/ Uj fajtát előállitó keresztezés két, vagy több fajta tu-

lajdonságait összpontosítja, vagy uj tulajdonságok kiala-

kitását célozza. 

Haszonállat-elŐállitó keresztezés 

í 
A haszonállat-előállitó keresztezés célja olyan - megfelelő 

termelőképességü és piacképes - haszonállat gazdaságos elő-

állítása, amelyet tenyészállatként nem, vagy csak átmeneti-

leg használunk. Ennek értelmében megkülönböztetnek: 

a/ Közvetlen haszonállat-előállitó keresztezést, amely ki-

zárólag piöci értékesítésre állit elő haszonállatot, még-

pedig elsősorban vágóállatot /hizómarhát, pécsenyebárányt, 

hizósertést, sütnivaló csirkét stb./ 

b/ Közvetett haszonállat-előállitó keresztezést, amely eset-

ben a nőivarú egyedeket - rendszerint átmenetileg - be-

vonják a továbbtenyésztésbe. 

A közvetlen haszonállat-előállitó fajtakeresztezés eltérő 

fajtákhoz tartozó egyedek párositása olyan utódok előállí-

tása céljából, amelyeket nem továbbtenyésztésre, hanem ki-

zárólagosan és közvetlenül árutermelésre szánnak. Pl. man-

galica koca x cornwall kan párosításából született f^ szár-

mazású malacok kerülnek hizlalásra. 



Fejhibrid-eloállitás az eltérő fajhoz tartozó állatok keresz-

^ezésa. Klasszikus példa a ló és szamár keresztezéséből szár-

iázó össsvér® E keresztezés jelfegzetessege, hogy az eloálii-

*ott haszonállat f^ terméketlen® 

A közvetett haszonállat előállító keresztezés módszerei. 

s/ fáltogató keresztezés. Itt az egyik szülő /az apa/ mindig 

fajtatiszta mig az anya állomány a két fajtához tartozó 

apaállattal felváltva történő céltudatos keresztezésnek 

meghatározott nemzedékéhez tartozik /lásd. ábrák/. Elő-

nye, hogy nem igényel fajtatiszta anya állományt, csak a-

paállatokát. 

b/ Rotációs keresztezés olyan váltogató keresztezés, amelyben 

kettőnél több fajtához tartozó apaállat szerepe szabályo-

san ismétlődő sorrendben. E keresztezés előnyei ugyanazok, 

mint a váltogató keresztezésé. Az anyaállományben szerep-

lő több.fajta vére a nagyobb heterczis hatás előidésését 

célozza. 

e/ Kombinatív fajtakeresztezés során az első nemzedékhez tar-

tozó rendszerint a fajtatisztánál értékesebb keresztezett 

anyaállatokat az esetenként legmegfelelőbb fajtájú, illet-

ve tipusu apaállattal párosítják, a kívánatos jellegű ha-

szonállat ivadéknyerése céljából. Így - keresztezés utján 

jó tejelő teheneket állítanak elő és ezek egy részét egy-

oldalú hustipusu bikákkal keresztezik, hogy jó minőségű 

vágóborjúhoz, vagy hizómarhához jussanak. A hustipusu apa-

ságu generáció továbbtenyésztésre nem kerül. Ezzel az el-



járással mind két nemzedék gazdasági tulajdonságait optimáli-

san lehet kihasználni. 
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R É S Z L E T E S Á L L A T T E N Y É S Z T É S 

i 

V I I . fejezet 

Szarvasmarha-tenyésztés 

Szarvasmarha-tenyésztés jelentősége 

Gazdasági állataink között létszámánál, jelentőségénél, 

értékénél és sokoldalú hasznosíthatóságánál fogva - nemcsak 

hazánkban, hanem világviszonylatban is - a szarvasmarha 

foglalja el az első helyet. Joggal nevezhető a szarvasmarha 

tenyésztés hazánkban az egész népgazdaság egyik tartő osz-

lopának. Ez a megjelölés nemcsak azért illeti meg a szarvas-

marhatenyésztést, mert a legfontosabb élelmiszereket szol-

gáltatja, hanem azért is, mert különösen Ilyugat- és Közép-Eu-

rópa viszonyai között magasszinvonalu, belterjes mezőgazda-

ság alig képzelhető el fejlett szarvasmarha-tenyésztés nél-

ktil. Nemcsak a szarvasmarha termékei iránt /tej, hus/ állan-

dóan növekvő igény, hanem a talaj termőerejének fenntartása, 

növelése és a minden üzemben rendelkezésre álló tömegtakar-

mányok és melléktermékek hasznosítása szempontjából is a 

legnagyobb jelentőségű állattenyésztési ág. 

Az ország szarvasmarha állománya a nemzeti vagyon tekinté-

lyes hányadát alkotja. Az egész állattenyésztés bruttó ter-

melési értékének mintegy 30 %-a jut a szarvasmarha-tenyéez-

tésre. Szarvasmarha álloipányunk közel kétmillió, amelyből 

kereken 800 ezer a tehén. Célszerű arra törekedni, hogy,az 

össz állománynak mintegy felét a tehén állomány alkossa. 

A szarvasmarha különböző hasznosítási lehetőségei között 

jelentőségét tekintve első helyen a tejtermelés áll, amely 

nemcsak a nélkülözhetetlen tápláló anyagokhoz juttatja a 

lakosságot, hanem értékes nyersanyagokkal /kazein, tejcukor 

stb./ látja el az ipart is, sőt ez szolgáltatja mezőgazda-

ságunk legértékesebb állati eredetű takarmányát: 
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a lefölözött tejet és tejport is. A tejtermelés jelentősé-

gének állandó növekedésével kell számolni életszínvonalunk 

emelkedésével és állattenyésztésünk belterjesebbé válásával. 

A tej és tejtermékek fejadagja hazánkban más, fejlett álla-

mokhoz képest viszonylag alacsony, ugyanakkor állattenyész-

tési kapacitásunk jobb kihasználásának is fontos előfeltéte-

le, hogy több lefölözött tej és tejpor jusűon vissza a mező-

gazdasági Üzemekbe, ahol a fiatal állatok olcsóbb és jobb 

felnevelésében nélkülözhetetlen, és a legértékesebb hus fé-

leségek előállításában /sertés-, baromfi-hizlalás/ döntő 

szerepet játszik. 

A tejtermelésnek különös jelentőséget ad az a körülmény, 

hogy a jó termelésű tehén transzformálja a legkedvezőbb -

mintegy 25-50 %-os hatásfokkal - a takarmány tápláló-anya-

gait. Ezért a legkedvezőbben a tejen és a tejtermékeken ke-

resztül lehet a lakosságot állati eredetű táplálékokkal és 

különösen állati fehérjével ellátni. Ehhez járul, hogy a te-

hén a bendő emésztés révén nitrogén tartalmú, nem fehérje 

szerű vegyületekből is képes értékes állati fehérjéket szin-

tetizálni, és ez által fontos szerepet tölt be a fehérje mér-

legünk egyensúlyának tartásában. Ugyanakkor nagyon kedvező 

hatásfokkal állitja elő a tejzsirt is, amelynek tekintélyes 

hányada,az öcetsavas erjedésen keresztül nyersrostból ter-

melődik, 

A szarvasmarha-tenyésztés második legfontosabb közvetlen 

haszna a hústermelés, amely hazánkban a lakosság húsellátá-

sának mintegy 20-25 %~át fedezi. A szarvasmarha húsát sokan 

szivesen fogyasztják, ezenkívül a húsipar is nagymennyiségű 

marhahúst dolgoz fel /párizsi, nem tartósítható kolbászáruk 

stb./
#
 Fokozódik a jelentősége a könnyen emészthető és mind 

keresetebb borjúhúsnak is. Nagyon jelentős tétele exportunk-

nak a vágómarha és marhahús-kivitel-, amely egyik legfonto-

sabb konvertibilis deviza forrása népgazdaságunknak és ösz-

szes mezőgazdasági exportunknak mintegy 20 %-át adja. 
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Az emberi táplálékként nem hasznosítható testrészek ugyan-

csak fontos ipari nyersanyagként hasznosulnak. A vágóhídi 

melléktermékek közül a vérből albumint, ragasztószert, táp-

szert, takarmányokat állitanak elő. A faggyú a margarin, to-

vábbá a szappan-, a gyertya- és a kenőcagyártás nyersanyaga, 

ujabban pedig fontos szerepet tölt be a gyors növekedést biz-

tosítani hiyatott takarmány-koncentrátumok energiatartalmának 

növelésében.' A csontok enyvkészitésro* takarmánycsontliszt, 

továbbá csonttárgyak előállítására szolgálnak. A szaruképle-

tek /szarva, körmök/ és a szőr ugyancsak fontos alapanyagai 

az iparnak. A marhabőr különösen fontos ipari nyersanyag, 

nemcsak a lábbeli készitéshez, hanem különböző más iparcikkek 

gyártásához /táskák, szíjak, bútor/. A belföldi bőrszükség-

letnek mintegy 30-40 %át a marhabőr adja, amelyet jelenleg 

részben importálni vagyunk kénytelenek. A szarvasmarha endok-

rin mirigyeiből fontos organoterápiai gyógyszerek, más szer-

vekből, vagy váladékaiból fontos gyógyszeralapanyagok, pél-

dául inzulin, pepszin és epesavak stb. készülnek. 

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy szarvasmarhaállományunk ter-

melése ez idő szerint sem a lakosság, sem az export igényeit 

nem elégíti ki a megkívánt mértékben. Különösen tejben és 

tejtermékben maradtunk el a fejlett országokból, ahol a tej-

fejadag 300-320 liter szemben a hazai mintegy 100 literrel. 

A marhahús kiviteli lehetőségei távlatban is kedvezően Ítél-

hetők meg, 

A szarvasmarhatenyésztés különös jelentősége, hogy a mező-

gazdasági Üzemekben kevésbé szállítható, másként alig érté-

kesíthető tömegtakarmányokból /legelő, szalmafélék stb/, va-

lamint területegységenként a legnagyobb mennyiségben termel-

tethető tömegtakarmányokból /silókukorica, répafélék stb/ 

állítja elő a legfontosabb termékeket. 

Az egész mezőgazdaság termelésének megjavítása érdekében 

különösen nagy jelentőségű a szarvasmarha-tenyésztés során 

adódó szerves trágya. A kifejlett hizómarha évi 160 q, az 
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istállózott tehén 120 q, a legelőre járó tehén és igásökör 

mintegy 80 q trágyát szolgáltat. Kedvezően hat a növényter-

mesztés eredményességére a szarvasmarha legfontosabb takar-

mánynövényeinek /pillangósok, füves keverékek stb/ termesz-

tése is, amely nemcsak talajkimélő, hanem javítják a talaj 

fizikai szerkezetét és növényi táplálóanyagokban is számot-

tevően gazdagítják szántóföldjeinket. Különösen jól haszno-

sítja a szarvasmarha a különböző mezőgazdasági és ipari mel-

léktermékeket /répaszelet, törkölyök, moslékok stb/, amelyek 

elsősorban jó hizlaló*•de egyben tejelő takarmányok is. Ezért 

a vázoltak alapján helytálló az a megállapítás, hogy a szar-

vasmarha-tenyésztés a mezőgazdasági üzemmel legjobban össze-

forrott állattenyésztési ág. 

Az elmondottak alapján érthető az is, hogy mezőgazdasági po-

litikánk központi kérdése a szarvasmarha-tenyésztés fejlesz-

tése, Ezeknek a törekvéseknek volt köszönhető, hogy a súlyos 

háborús veszteségek után hazánk szarvasmarhaállománya létszám 

tekintetében gyorsan szaporodott, és már 1947-ben elérte a 

háború előtti állomány 75 #-át, 1950-ben pedig 2 millióra 

növekedett. Különösen nagy fejlődést irányzott elő a szarvas-

marha-tenyésztésben az 1025/1972 szánni Minisztertanács hatá-

rozat, mely szarvasmarha-tenyésztesünk 15 éves fejlesztési 

programját határozza meg. 

A Minisztertanács a következő intézkedéséket határozta el: 

1/ A szükségletek és a lehetőségek figyelembevételével a szar-

vasmarha-tenyésztést kettős cél érdekében kell fejleszteni; 

- egyfelől a tejtermelést kell a belső ellátási igények ki-

elégítése mértékéig fokozni, 

- másfelöl a hústermelést kell növelni, főként az export le-

hetőségek kihasználása céljából 
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2/ Emelni kell a tenyésztői munka színvonalát. A gazdaságos 

nagyüzemi szarvasmarha-tenyésztés megvalósításához a külön-

böző hasznosítási irányok szétválasztására van szükség, fo-

koaatosan ki kell alakítani a nagy tejhozamu tejelő, illetve 

a csak hust termelő tenyészteket. El kell érni a tejtermelő 

tehenészetekben az évi 4-5 ezer literes tejhozamot, a húster-

melő gazdaságokban pedig a tehenenként!, évenkénti egy borjú 

szaporulatot, a hizlalás intenzitásának növelését. 

3/ Gyors ütemben kell fejleszteni a mesterséges termékenyi-

téstmüszaki felszerelteégét, növelni a biztonságosan örökí-

tő apaállatok számát. 

4/ Korszerűsíteni kell a takarmánytermelés, betakarítás, tá-

rolás, takarmányelőkészités gépesítését. 

5/ Fokozni kell az ágazat részére a szakember és szakmunkás 

képzést. Javítani kell a munkakörülményeket. 

6/ Gondoskodni kell az értékesítési biztonság további növe-

léséről. tyeg kell gyorsítani a tejfeldolgozó kapacitások lé-

tesítését. A kapacitás bővítés során fokozottabb mértékben 

indokolt fejleszteni a mezőgazdasági nagyüzemek, Általános 

Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetek felvásárló és feldol-

gozó vertikumait. 

7/ A szükséges anyagi érdekeltség megteremtése céljából az 

Bfl? 1973. január 1 napjától a tejfélvásárlási árát literenként 

1.30 Ft-tal felemelték. 

Ezenkívül minden született borjú után 1500 Ft támogatást 

nyújtanak a termelőknek, úgyszintén a tehénállomány növe-

léséhez darabonként 20.000 Ft forgőeszközkiegészitést kell 

juttatni. . 
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A háztáji gazdaságok részére tehén utánpótlásukhoz az OTP 

25»OOO Ft-ig terjeszthető hitelt nyújthat. 

A határozat 1972. julius 30án lépett életbe. 

A szarvasmarhák elnevezései 

A szarvasmarhák kor, ivar és hasznositás szerint a követ-

kezőképpen nevezzük: 

Szopós borjú a borjú elválasztásig, általában az üsző 3 hó-

napos, a bika 4 hónapos koráig. Választott borjúnak nevez-

zük a 4-7 hónapos borjut..Az éven aluli növendék 7-12, az 

éven felüli 12rl8 hónapos. 2 évesnek mondjuk a 19-24 hóna-

pos növendéket. A nő ivaru marhát az első ellénü üszőnek / 

' hívjuk, A nő ivaru marha az első elléstől kezdődően tehén. 

Első borjas, vagy elóhasi a tehén, az első és második borja-

zás közötti időben. 

A bika hímivarú marha. Növendék bika a 4-18 hónapos, te-

nyészbika a.18 hónapon felüli, tenyésztésre használt, vagy 

szánt egyed. Tinó az ivartalanitott növendék-marha. A 2-3 éves 

herélt hímivarú marha a szegletfog kiváltása előtt borjú-, 

fogas tinó. Az ökör.4 évesnél idősebb herélt szarvasmarha. 

Az igásökör igavonó. Göböly, vagy sőre a hizlalásra fogott, 

vagy kihizlalt szarvasmarha. 

A szarvasmarha testtájai és azok 

elbírálása 

/Gyakorlati foglalkozás anyaga/ 

A fej alakulásából valamely fajta eredetére, az egyed ivar-

jellegére
 r
 vérmérsékletére, egészségére és hasznosítha-

tóságának irányára következtethetünk. A tehén feje le-

gyen száraz, nemes, a női ivarjelleget határozottan muta-

tó. 



A bika feje kissé durvább, burkoltabb, röyidebb ée 

lesebb, hiven tükrözve a him ivarjelleget. 

A tehén szeme élénk tekintetű, szelídséget eláruld legyen 

A szemüregbe visszahúzódé kifejezéstelen, apadt szem rend« 

szerint betegség jele. A dülledt szem anyagcsere zavarra 

utal. 

A szarvalakulásmk nem sok köze van a termelés képességhez 

mégis elonyösebbnek tartjuk a finom szarvalakulást. A sima 

fényesfelületü szarv az élénk anyagcsere és egészség jelző 

je. A tehenek szarva felhasználható a kor meghatározására 

is, az úgynevezett szarvgyürük alapján. Ha a szarvgyürük 

számához 2-3 esztendőt hozzáadunk, megkapjuk a tehén hozzá 

vetőleges életkorát. 

42 5. ábra 
5 A szarvasmarha testtájai 

1. fejéi, 2. homioktoszoru, 3. szarv, 4. ÍU1, 5. homlok, 6. halánték, 7. orr, 8. ezutyak 

9. száj, 10. pofa, 11. rágóizom Uja , 12. torok, 13. jároméi, 14. nyakoldal, 15. leber-

nyeg, 16. szílgy, 17. válllzOlet, 18. lapocka, 19. mar, 20. hát, 21. ágyék, 22. külBo cal-

pőszöglet, 23. far, 24. Ülőgumé, 25. tompor, 26. horpasz, 27. mellkas, 28. szivtájék, 

29. szegycsonti táj, 30. köldök U j , 31. alsé hasi táj, 32. hasoldal, 33. haskorc, 34. tőgy, 

35. felkar, 36. alkar, 37. lábtő, 38. lábszár, 39. üoka, 40. párta, 41. caUd, 42. pata, 

43. hátulsó lábszár, 44 . csánk, 45. comb, 46. térd, 47. konc, 48. íarokáő, 49. farok. 

A törzs, A nyak általában középhosszú és jól izmolt legyen* 

A fejet a nyakkal összekötő tarkó széles és kellően dombo-

rodó legyen. 

A mar csontos vázát a 2-6, hátcsigolya tövisnyulványai, 

valamint a lapocka porcok, továbbá.a köztüklevő izmok al 

kotlák. 



- 83 -

A hát - különösen fiatal állatokon - feszes, jólizmolt, 

széles, a tejelő és a tej-, hus tipusu marhán viszonylag 

hosszú legyen. 

Az ágyék köti össze a medencét a mellkassal, ezért a gya-

korlatban kötésnek is nevezik ezt a kapcsolódást. A ge-

rincnek ez a része a leggyengébb, ezért különösen ügyelünk 

feszességére és kissé felfelé ivelő voltára. Az ágyék izmai 

a legértékesebb húsrészeket /alul vesepecsenye, felül hát-

szín/ képezik, ezért fontos, hogy az ágyék széles és jóliz-

molt legyon. 

A far az ágyékhoz kapcsolódik. Szilárd vázát a medencecson-

tok alkotják. A far lehetőleg hosszú, széles, egyenes és 

izmos legyen. Ez a szülőut, a tőgy, és az értékes husrészek 

fejlettsége szempontjából fontos. 

A farok tőben erőteljes, de durva ne legyen. Első csigolyái 

a gerincoszlop folytatásaként vízszintesen helyeződjenek el. 

A mellkas a szivet és a tüdőt foglalja magába. Ezeknek az 

életfontosságú szerveknek a méretei szoros összefüggésbe 

vannak a mellkas üregének a nagyságával. Nagytermelés csak 

jól fejlett s z i w e l és tüdővel rendelkező állattól várha-

tunk, ezért a mellkas hosszúsága, mélysége, valamint a nagy 

övméret egyaránt kívánatos. 

A has igen fontos testrész. Csak a terjedelmes hasüri szer-

vekkel rendelkező tehén képes nagymennyiségű takarmányt fel-

venni, és feldolgozni. Ezért a has nagytérfogatu, feszes 

legyen, de ne sü£yedjen a szegycsont magasságába húzott víz-

szintesnél lényegesen mélyebbre. A szalmahas nagymennyiségű 

terimés takarmányfogyasztásának hatására létrejövő hasalaku-

lás, amely jóétvágyra vall és általában nem kifogásolható. 

Az úgynevezett csüngőhas ellenkezője a felhúzott, vagy agár-
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has már súlyos hiba. 

A tőgy elbírálásakor figyelemmel kell lenni a laktáció 

időszakára, a tőgy működésének intenzitására, a tőgy te-

lítettségi állapotára, végül a tehén korára és fajtájá-

ra. A tőgy elbírálásának szempontjai a következők: 

1. A tőgy nagysága; 2. a tőgy függesztése; 3. a tőgynegye-

dek kapacitásának megoszlása; 4. a tőgy mirigyessége; 5. a 

tőgybimbők alakja és elhelyeződése; 6. a bimbócsatorna zá-

róizmának működése; 7. a tőgy szőrözöttsége; 8 . a tőgy tá-

volsága a földtől; 9. a tej-tükör, "tejerek", tejcsészike; 

10. a tőgy egészségi állapota. 

Kívánatos, hogy a tőgy szélleségben, de különösen hosszu-

ságban terjedelmes legyen. A tej a fejések közötti időben 

termelődik, ezért a tőgynek bizonyos kapacitással kell ren-

delkeznie, hogy napi kétszeri fejés esetében is számottevő 

tejmennyiséget tudjon elraktározni. A tőgyaiakja a hegyi 

raarhafajtáknál általában inkább félgömb alakú, a combok kö-

zött helyezkedik el. A lapály jellegű és a tőgyalakulásra 

nézve jobban kitenyésztett fajtákban tojászabszerüen megnyúlt
e 

szélesalapon függesztett, úgynevezett teknő alajku tőgy, amely 

egyrészt a combok mögé, másrészt jé előre, a köldök irányá-

ba húzódik. Ez utóbbi a.kedvező tőgyalakulás és általában 

erre célszerű törekedni. 

A végtagok. Az elülső végtag a lapocka utján kapcsolódik a 

törzshöz. A lapocka a váll szöglet és a felkar együttesen 

alkotja a vállat. 

A felkar hosszú, a törzzsel párhuzamos és jőlizmolt legyen, 

A könyök széles legyen és a törzs hossztengelyével párhuza-

mosan helyezkedjék el. 

Az alkar hosszúságától függ a lépés hossza. 
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A lábtő /mellső térd/ akkor szabályos, ha oldalról és e-

lölről nézve széles, kicsit kidomborodó még hátulsó vo-

nalak fokozatosan megy át a szárra. 

A szár szilárd vázát a lábközépcsontok alkotják. A szár-

körméfcetből az állat csontalapjára következtethetünk. 

A boka a csüdizületet foglalja magába.* Előnyös a terjedel-

mes, tiszta és száraz. 

V 

A csüd vastagsága, megfelelő hosszúsága, száraz és tiszta 

volta ugyancsak kivánatos, oldalról nézve pedig a talajjal 

50-55°-os szöget zár be. 

A párta ép és mérsékelten kidomborodó legyen. 

A körmök, vagy csülkök a testtömeggel arápyosak szabályos 

alakúak és szilárd szaruanyaguak legyenek. 

A hátsó végtag. Ha a felcomb hosszú és a medenceoszloppal 

100-110°~os szögletben ízesül, akkor a szarvasmarha járása 

térölelő. A comb jólizmoltsága a hústermelés és az erőter-

melés szempontjából egyaránt fontos. 

Az alcomb a felcombbal, a térdizületben 120-130°-os szög-

ben találkozik. 

A csánk terjedelmes, száraz és tiszta legyen. 

A hátulsó végtag többi testtáját az elülső végtagnál ismer-

tetett szempontok szerint bíráljuk. 



A szarvasmarha élősúlyának és test-

méreteinek megállapítása 

/Gyakorlati foglalkozás anyaga/ 

A testalakulás elbírálásának fontos segédeszköze a suly-

és a testméretek felvétele. Ahol nincs mérleg ott elfo-

gadható az úgynevezett sulymérőszalagokkal megállapított 

súlyadatok is. Több módszer ismeretes /Glaettli, Klüver-

Strauch stb/. A Klüver-Strauch-féle eljárás lényege, hogy 

megmérjük az övméretet és a ferdetörzshosszat /a vállszög-

lettől az ülőgumóig/, majd megfelelő táblázatból leolvas-

suk az élősúlyt. Jóllehet a szalággal megállapított suly-

mérés bizonyos /5-12 %-os/ hibaforrásokkal terhelt, mégis 

helyesebb,.mint mellőzni, vagy hibásan végezni a sulymeg-

állapitást. Vannak vizsgálatok, amelyek szerint például 

az Övméret alapján történő helyes sulybecslés.kevesebb 

hibaforrással jár, mint a tényleges sulymérés. 

A méretek felvételének az a célja, hogy megfelelő számsze-

rű adatokat nyerjünk a testnagyságról és a testarányokról. 

Ez megkönnyíti bizQnyos tenyészcélnak megfelelő dtandard-ti-

pusok kialakítását. A méretek ezenfelül elősegítik a test-

alkati birálatot. A szarvasmarhán a következő méreteket 

szoktuk felvenni: /l. ábrán/ 

24. ábra. Testméretek felvétele a 

szarvasmarhán 
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A marmagasságot, hátközépmagasságot, farbubmagasoágot, 

törzshosszuságot, mellkasmélységet, övméretet, farhosszu-
Of 

ságot, elülső lábszár körméretet;, mellkasszélességet, far-

szélességet a két tompor között. 

Hazánkban elsősorban a marmagassághoz, külföldön helyen-

ként a törzshosszusághoz szokták viszonyítani a többi mé-

retet és igy relativ méreteket nyernek. 

A hazánkban tenyésztett fontooabb fajták tehenei-

nek átlagos méretei és ezeknek a marmagassághoz 

viszonyított százaléka 

Megnevezés Magyartarka Szimentáli 

cm af 
/o cm % 

Marmagasság 136 100 140 100 

Törzshosszuság 164 121 163 120 

Mellkasmélys. 71 52 73 52 

Övméret 196 144 203 145 

Ellülső láb-
szárméret 20,5 15,1 21,o 15 

Élősúly kg. 600 - 650 — 

Napjainkban Magyarországon és a legtöbb külföldi országban 

is a 100 pontos bírálati rendszer az általánosan elfogadott 
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VIII. fejezet 

A szarvasmarha fajtái 

Fajták csoportositása 
H—nu.mi.www 

A különböző természetű, takarmányozási, tartási és köz-

gazdasági viszonyoknak, valamint a tenyésztők célkitű-

zéseinek megfelelően számos marhafajtát tenyésztettek ki, 

A marhafajtákat többféle rendszer szerint csoportosítjuk. 

A fajta eredetének alapjául szolgáló ősök szerinti cso- ^ 

portositással. Ez a csoportosítás nem tökéletes és nem 

eléggé gyakorlatias. A gyakorlat elsősorban a hasznosítás 

iránya szerint végzett csoportosítást veszi alapul. Ennek 

megfelelően vannak tejelő, hústermelő, eroterrnelő fajták. 

Természetesen hust minden fajta termel és csaknem valamennyi 

fajta egyben a tejtermelés szolgálatában is áll. A szar-

vasmarhafajtákat felosztják ezenkívül egyhasznu /speciali-

zált/, valamint.kettős-, hármas-, általában vegyeohaszno-

sitásu fajtákra. 

Csoportosítjuk a fajtákat a származás területének földraj-

zi viszonyai szerint is . így például megkülönböztetünk 

hegyi, lapály, sztyeppi stb. fajtákat. 

Végül szokás a,szarvaomarhafajtákat országok szerint is 

csoportosítani. így beszélünk például Magyarország, Anglia 

stb. fajtáiról. 

Magyar tarka marha 

A magyarországi szarvasmarhaállománynak jelenleg kereken 

90 %-a a magyar tarka fajtára jut. Ez a fajta alapjában 

véve a magyar..szürke marhának és egyéb helyi fajtaválto-
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zatoknak Svájcból importált szimentáli bikákkal végzett 

fajtaátalakitó keresztezéséből jött létre. Amig a magyar 

szürke marha a XIX. század 80-as éveiben az ország ál-

lományának még mintegy 70-80 %-át képezte, századunk , 

30-as éveiben már a magyar tarka vált uralkodó fajtává. 

Fajta jellegében a magyar tarka a szimentáli fajtához ha-

sonló, de szélességi méretei és élősúlya nem érik el a 

szimentáliét. Csontozata általában ugyancsak finomabb, 

far*- ós comb- izmoltsága pedig kissé szerényebb. A tenyész-

nél: erőteljes, középnagy testű, tej- hustipus, amelynek 

optimális testtömegét a következő adatok jellemzik: 

Mivel a magyar tarka fajta jó hizodalmassága, kitűnő vá-

góértéke és husminősége általánosan elismert, ezeket a 

tulajdonságokat az elért színvonalon kell tartani. Ezzel 

szemben a tejtermelő képesség, a tejtermelés gazdaságos-

sága, az ivari korai érés és a fejhetőség javitása szük-

ségessé teszi a legfontosabb tejelő tulajdonságok fejlesz-

tését. Ebben a munkában jelenleg a fajtatiszta tenyésztés 

tölti be a fő szerepet. 

A tejelós-ell-nőrzés alatt állt magyar tarka tehénállomány 

átlag termelése az elmúlt 10 év folyamán 3000 és 3600,kg 

tej között ingadozott, 3»8-3,9 % zsírtartalom mellett. Az, * 

ellenőrzött tehenek aránya a teljes állománynak 17-25 

A magyar tarka fajta tejelőtulajdonságainak és tejtermelése 

gazdaságosságának gyorsabb ütemü javitása érdekében 1954. 

óta széleskörű keresztezési kis'rleteket végeznek a dán 

jersey, majd az ayrshire, a vöi ¿tarka lapály, USA-kanadai 

holstein és kosztromai fajtákkr . Minthogy ujabban a magyar 

marmagasság 

élősúly 

tehenek 

. 136 cm 

600-650 kg 

bikák 

142 cm 

900-1000 kg 
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tarka fajta keretében tej-hus és hus-tej tipus kialakí-

tását vették tervbe, a tej-hus tipus létrehozásában a 

szelekción kivül elsősorban az európai vöröstarka lapály, 

valamint a dán jersey fajták jutnak szerephez. így a dán 

jersey fajtával végzett kísérletek eredményeképpen előze-

tes fajtaelismerést nyert a tejelő magyar tarka fajta vál-

tozat, amely 25 % jersey és 75 % magyar tarka génarányu, 

és amely a magyar tarkánál mintegy 2 hónappal korábban 

tenyészérett, tejének zsírtartalma kb 4,5, tejfehérjstar-

talma 3,2 %. Ennek a fajtaváltozatnak a tenyészcélja, to-

vábbá az élősúlyhoz /tehén élősúly 550-$50 kg/ viszonyított 

tejtermelés és a fejhetőség javítása is. Az 1970-és ellenőr-

zési évben 3929 tejelő magyar tarka fajtaváltozatba tartozó 

"óveB" tehén átlagos termelése 3327 kg tej volt, 4,33 %-os 

zsírral. 

1972-ben hozott kormányhatározat értelmében megindul egy 

szélesebb körű specializáció, amennyiben korszerű tejelő 

és tej-hus, valamint egyhasznu hustipusu állomány kialaku-

lása veszi kezdetét. A tejelő tipus kialakításában döntően 

az USA-kanadai holstein és a dán jersey fajták vesznek részt, 

mig az egyhasznu husmarhák előállításában a magyar tarka 

fajta mellett elsősorban a limusin és hereford játszik fon-

tos szerepet. 

25. ábra Magyar tarka tehén 
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26. ábra. Magyar tarka bika 

Szimmentáli marha 

A szimmentáli mai^ha Svájc egyik legjobb kitenyésztett 

kulturfajtája, amely hatalmas testtömegével, nagynöve-

kedési erélyével, ellenálló képességével, különösen bel-

terjes tartási viszonyok közé való. A szimmentáli fajták 

a rendkívül gazdag alpesi legelőkkel rendelkező Nyugat-

Svájcban tenyésztik és az ország marhaállományának 52 %-át 

alkotja. 

Ez a fajta eredeti hazájából számos országba és világrész-

be jutott el. A szimmentáli fajta színs általában megegye-

zik a magyar tarkáéval, /vörös tarka/ 

A korszerű tipusu szimmentáli marha mély és szélestörzsü, 

tömeges teste és csontozata ellenére nemes megjelenésű. 

A kifejlett bikák súlya általában 900-1200 kg, a teheneké 

650-800 kg. A hazánkban tenyésztett szimmentáli tehenek 

kívánatos méretei: 136-140 cm marmagasság, 168 cm tiprzs-

hosszuság, 73 cm mellkasmélység, 650-700 kg élősúly. 
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A szimmentáli tehenek átlagos évi tejelése 3000-3500 kg-

ra, a tej zsirszázaléka 3,7~3»8 %~ra tehető. Kívánatos, 

hogy,a tejtermelés általában az élősúly 5-6-szorosa le-

gyen. A szimmentáli fajta igen jó hústermelő, növekedési 

energiája nagy, Aránylag kevés faggyú és sok soványhust 

termel. A fajta fejlődési gyorsasága csak közepes, tenyész-

érettségét az üsző,csak 20-24 hónapos korban, a bika 1,5 

éves korban éri el. 

/ 

Hazánkban a szimmentálit tisztavérben is tenyésztjük. Mar-

haállományunk mintegy 1,5.^-a úgynevezett telivér szimmen-

táli és 6 %-a szimmentáli. "Telivér szimmentáli" -nak csak 

azokat a marhákat tekintjük, amelyek mind apai, mindsanyai 

ágon közvetlenül eredeti, Svájcból behozott ősökre vezethe-

tők vissza. A szimmentáli fajtacsoportba azokat a magyar 

tarka eredetű egyedeket soroljuk, amelyek apai ágon legalább 

négy nemzedéken át csak telivér szimmentáli bikáktól szár-

maznak. 

Napjainkban a svájci behozatal már szerényebb keretek között 

mozog, mint a múltban. Behozatalra csak a legkiválóbb egye-

dek érdemesek, mert inkább csak fajtajellegben javíthatják 

hazai tarkaállományunk minőségét. A szimmentáli fajta csak, 

igen kedvező takarmányozási és tartási viszonyok közé való. 

Szarvasmarha-tenyésztcsünkben 

felhasznált külföldi fajták 

Feketetárka lapálymarha ma kétségtelenül a világ legelter-

jedtebb tejelő fajtája. Különböző fajtatipusokban és vál-

tozatokban tenyésztik, amelyeket nyelvterület, valamint 

országok szerint Holland, friz, Kelet-friz, holstein-friz, 
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stb. fajtának neveznek. A feketetarka lapálymarha tenyész-

körzete úgyszólván a Főid valamennyi részére kiterjed, ahol 

mérsékelt éghajlat uralkodik. Általában különösen ott ter-

jedt el, ahol a tejgazdaság m o d e m módszereit szélesebb kör-

ben bevezették. A feketetarka lapálymarha különösen az utol-

só 30 évben erősen teret nyert, mégpedig főként a vegyes 

hasznosítású fajták rovására. 

27. ábra. Hölstein-friz tehén 

A feketetarka lapályinarha a világszerte elterjedt fajták kö* 

zül a legjobb tejelŐ.A jobb vegyes hasznosítású típusban te-., 

nyészteiít állományok tejelőképességét évi 4-5ooo kg-ban jelö-

lik meg,mig a határozottabban tejelő irányban kialakított vál 

tozatokét 5-7ooo kg-ban. 

A tehenek élősúlya vidékenként változó,általában 6oo-65o kg. 

MarmagasBága 132-138 cm. 

Hazánkban az utóbbi években nagyobb számú feketetarka la-

pálymarhát importáltunk Hollandiából és kisebb létszámú 

állományt Kanadából. Az utóbbi különösen a "tejelő magyar 
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barna" fajtakonstrukción belül, valamint az un. "Hungaro-

friz" állomány kialakításában, /25 % jersey, 75 % kanadai 

holstein-friz gén arány/ nyer felhasználást. 

Egyéb fajtákhoz viszonyítva a feketetarka marha tejének 

hátrányául tudják be ennek fehér szinét, mig ezzel szem-

ben zsirszázalékához képest viszonylag nagy a tej kazein 

tartalma, amiért tejkonzerv- és sajtkészitésre is jól hasz-

nálható. 

A fajta fejlődése közepesen gyors az üsző 1 1/2- 1 3/4, , 

jórészük pedig már 1 1/4 éves korban válik tenyészéretté. 

A vörös tayka lapálymarhák hasonlítanak a feketetarka vál-

tozatokhoz. A vörös tarka szin esetenként csak a fekete-

tarka szinváltozataként fordul elő. Elsősorban Hollandiában 

és a Német SzÖvettségi Köztársaságban tenyésztik, de negyobb 

számban található Svéd gzágban és Lengyelországban is. E 

fajta törzskönyvezett,teheneinek tejtermelése 4300-4400 kg, 

3,7 % zsírtartalommal. A tehenek tőgyformája és fejhetősé-

ge jó, de elmarad a feketetarka lapálymarhájétól. A vörös-

taaHca lapálymarhák hústermelő képesség jó. Valamivel gyen-

gébb husminőség miatt a hizlalt növendék állatok exportjá-

nak, gazdaságossága elmarad a magyar tarkáétól. 

Ayrshire /ersir/ marha fajta Délnyugat-Skóciából származik. 

Szülőföldjének zord éghajlata edzetté és igénytelenné tette, 

ezért a magas Észak, a mérsékelt égöv, valamint a kontinen-

tális klimáju és a hegyi legelőterületek viszonyaihoz egya-

ránt jól alkalmazkodik. Ezért az ayrshire faj^a különösen 

a Skandináv államokba játszik fontos szerepet, S
Z
ine túl-

nyomóan fehér, mahagóni-barna vagy vörös foltokkal. A tehenek 

élősúlya 450-550 kg. Különösen megnyerő a szépen alakult, 



feszesen illeszkedő, a hasra messze előrenyúld, teknő a-

laku tőgy a szabályosan elhelyezkedő tőgybimbókkal. A faj-

ta teheneinek éves tejtermelése 4670 kg, 4,5 36-os zsírtar-

talommal. Hazánkban is foglalkozunk e fajta keresztezési 

célokra való alkalmasságának vizsgálatával. A keresztezett 

egyedek mind tőgyalakulásban, mind tejelőképességben felül-

múlják a magyar tarka kontrol,állományt, husformáikat ille-

tően viszont elmaradnak ettől. 

28. ábra. Ayrshire tehén 

Jersey marha fajta bölcsője a La Manohe-csatornában le-

vő Jersey-szigetén van, ahol az eredetileg jellegében 

heterogén fajta tenyésztése, mintegy félévezredes múltra 

nyúlik vissza. 

Kiváló tejelékenysége miatt nemcsak a Brit Nemzetközösség 

úgyszólván minden országában tenyésztik, hanem előfordul 

csaknem az egész világon, úgyhogy a tejelő fajták között 

a feketetarka lapálymarha mellett a világ legelterjedteb-

ben tenyésztett fajtája. 

Ez a legkifejezetebb tejelőjellegű fajta a kisebb testű 



- 96 -

marhafajták közé tartozik. A tehenek aulya 350-500 kg. 

A jersey típusában egységesebb, mint bármely más fajtaj 

jellemző rá a hosszú, hátrafele körtealaku, kiöblösödő 

mély torzs. Marmagassága 115-120 cm. Szine a világos 

egyszínű fakótól a barnán keresztül a sötét borzderesig 

terjed, nagyszámban akadnak azonban tarkák is. A bikák 

sötétebbek. A bőr pigmentált, a nyelv palaszinü, vagy 

fehér, a szutyak sötét /rigószáj/. 

A jersey fajta tejtermelő képessége - különösen a viszony-

lag kis élősúlyára vonatkoztatva - igen tekintélyes. Egyet 

len fajtát sem ismerünk, amely egységnyi élősúlyra vonat-

koztatva annyi tejszárazanyagot képes termelni, mint a 

jersey. E fajta tejében legmagasabb a zsir /5-8 %/ és a 

fehérjetartalom /3,7-4,4 %/. A tehehek önfelálldozóan jó 

perzisztenciával tejelnek. 

A jersey az összes kulturfajta közül a legkorábban érő 

/ivari koraérés/. Az üsző 13-15 hónapos korában éri el 

tenyészérettségét, úgyhogy 2 éves korára megkezdi az első 

laktációját. 

Hustermelőképessége gyenge, mérsékelt izmoltsága és a 

faggyú kevésbé pptimális eloszlása miatt. A jersey fajtát 

1954. év óta hazánkban is felhasználjuk keresztezésre, a 

zsirazázalék a tej fehérjetartalma, a koraérés, a tőgyala-

kulás és gépi fejhetőség megjavítására, illetve növelésé-

re. 

A jérsey keresztezés! kísérletek célja kettős: az egyik 

a/ "tejelő magyar barna marha" fajta változat kialakítása, 

amely dán jersey félvérben tartott állomány esetenként 

50 % jersey, 50 % magyar tarka. A tenyészcél olyan állo-

mány kialakítása, amely élősúlyának 8-10-szeresét termeli, 



tejének zsírtartalma 5 % körüli, Tőgye a korszerű köve-

telné nyeknek megfelel és a gépi fejésre kitűnően alkal-

ma® 6 

h/ A "tejelő magyar tarka" állomány kialakítása, melyről 

a magyar tarka ismertetése során már volt szó /25 % jer-

seyt 75 % magyar tarka/. 

29. ábra. Jersey tehén 

Charólale /sárolé/. A marhahústermeléssel szemben megnyil-

vánuló növekvő érdeklődés következtében a francia charólala 

marha is divatba jött, mégpedig nemannyira mint Önálló hús-

termelő ,fajta, hanem az apaállatok révén, mint keresztezési 

partner. A különböző tejelő és vegyeshasznositásu tehénál-

lományok haszonállat-előállító keresztezése.céljából ugyszól 

ván Európa valamennyi országéban fellelhető. A fajta meg-

lehetősen. igényes.^Szine tejfelsárga. A tehenek marmagassá-

ga 135 cm.^Későn érő fajta, nagytestű, mély, széles és hosz-

8zu törzsű. 

Hazánkban is használjuk a charólala fajtát a tejelő magyar 

barna fajta azon teheneinek termékenyítésére, amelyekre a 

nőivarú utánpótlás szempontjából nincs szükség. Keresztezé-
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si partnerként! felhasználásakor azonban számítani kell a 

gyakori nehéz ellésekkel. 

A limuusine. Franciaország legjelentősebb, legelőtartásra 

alkalmas, hústermelő fajtája. A charolaisnál korábban érő 

fajta, növekedési erélye, napi súlygyarapodása megközelíti 

a magyar tarkáét.' Csontos hústermelése,, vágási százaléka 

viszont 5-6 %-kal jobb. Husformái tetszetősek. A husfajták 

közijl kitűnik a testtömegéhez viszonyított finom coontozatá-
l-l I-n- -I TBIM »iiimmi _ | _ _ J 

val. 

Hereford /hirford/. E fajtának hazánkban két tipusa talál-

ható, Az USA-ból származó tipus a szárazabb, kontinentális 

környezethez jobban alkalmazkodik, ezzel szemben az angol 

tipus a csapadékosabb, egész éven át bőséges legelőt bizto-

sító környezetet igényli. Az angol tipus nagyobb testii, mint 

az USA-ból származó. 

Mindkét változat testtömege azonban elmarad a magyar tarkáé-

tól. A hereford marhák növekedési erélye, csontos hústermelé-

se jó. A husminősége azonban a faggyusodáora való hajlam miatt 

kifogásolható, az európai piac igényeit nem elégíti ki. A faj-

ta jelentősége ottvan, ahol egyhasznu husmarha tenyésztésére 

térnek át, mert az aránylag igénytelen és kistestii hereford 

tehén viszonylag gazdaságosan állitja elő a borjut, bár a 

tejtermelő képessége nem mindig elég borjújának felnevelésé-

hez. 

Haszonállat előállító keresztezésekhez felhasznált husfajták 

ezenkívül még az aberdeen-angus /eberdin engösz/ és a hus-

shorthorn. 
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IX. fejezet 

A szarvasmarha hasznosítása 

Tejtermelés 

A tejtermelés a Bzarvasmarhatenyésztés legfontosabb haszon-

vétele. A tejelés szempontjából .az az úgynevezett jőtipus 

tehén, amely évi 5000 kg 4 %~os zsírtartalmú tejet termel, 

ezzel a borján kivül egy év alatt kb saját élősúlyát ter-r 

meli meg emberi fogyasztásra alkalmas tej szárazanyagban. 

/A tej szárazanyagtartalma kb. 12 %/• 

A tejtermelés gazdaságossága szempontjából a legfontosabb 

a tejtermelés évi mennyisége. A létfenntartó takarmány szük-

séglet ugyanis nagymértékben befolyásolja a tejtermelési 

költséget. Közepes mintegy 3000 kg évi tejtermelés esetén 

a létfenntartó takarmány alkotja a takarmányozási költségnek 

csaknem 50 $-át. A tejtermelés növekedésével csökken a tej-

előállitásához szüksé is takarmánymennyiség. 1 * JŐsorban a 

létfenntartó szükséglet aránylagos csökkenése miatt. A tej 

önköltségének csökkentése érdekében a magyar tarka marha 

tejelését évi 4-5 ezer kg-os átlagos tejelési szintre kell 

emelni /160-200 kg tejzsir/. 

A tejtermelés transzformációja /a takarmányban foglalt ka-

lória átalakítása tejben foglalt kalóriává/ 1800-2000 kg 

évi tejtermelés esetén mindössze 15-17 %-os, mig évi 5000 kg 

termelés esetén meghaladja a 30 %-ot. A jó tejelő tehén te-

hát a gyenge tejelőhöz viszonyítva csaknem kétszeres hatás-

fokkal transzformál. 

A tejtermelés növelésének tehát nagy jelentősége van. A 

tejtermelő képesség fejlesztése szempontjából fontos tud-

nunk, hogy a tejelékenység átöröklésének mértéke nem nagy-



foku. /h
2

=> 30 %/ 

Tejzsirtermelés 

A tejzsir a tej egyik legértékesebb alkotórésze. Ezért 

világszerte igy hazánkban ír általános a tejnek a zsir-

százalék szerinti ármegállapítás.Az elmúlt évtizedekben 

számos fajta tejének zsirszázalékát lényegesen növelték, 

ugyanakkor a magyar torka marha tejzsirszázaléka az elmúlt 

50 év alatt alig javult. 

A tej zsírszázulékának növelése mind gazdaságossági, mind 

élettani szempontból előnyös. Természetesen a növekvő zsír-

száza.lékkai növekedik a tejtermelés táplálóanyag-szükségle-

te. 1/2 tejzsi rszázaléktöbblet mintegy 8-10 75-kai több ta-

ka rtná ny i g é nyt j o lent. 

A tej egyéb alkotórészei 

A tej második legfontosabb alkotórésze: fehérjetartalma. 

A fehérjetartalom általában 1/3 arányban követi a zsir-

százalékot, a magasabb zairszázaléku tejben tehát általá-

ban több a fhhérje. 

A tejfehérjének rendszerint 80 %-a. kazein, 20 % albumin 

és globulin. A kazein tartalomban van a legnagyobb szere-

pe elsősorban a sajtgyártás és számos egyéb tejtermék elő-

állítása szempontjából. 

A tej ásványi anyagtartalma növekszik a zsirszázalék növeke-

désével. A tej összetételének változása aránylag kevéssé é-

rinti a cukortartalmat, amely az összes tejalkotérész között 

a legállandóbb. 

A tejtermelést befolyásoló tényezők 

A termelt tejmennyiségét és összetételét az örökletes alap 
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a laktáció állapota a fejesek gyakorisága,a tehén kondí-

ciója és életkora, a takarmányozási, tartási és éghajlati 

viszonyok az állat egészségi állapota befolyásolják. 

A tejképződés és tejleadás mechanizmusa 

A tej a természetben előforduló egyik legbonyolultabb ösze-

tételü mirigy-termék. 1 liter tej előállításához 300-400 

liter vér áramlik át a tőgyön. A 25 kg tejet termelő te-

hén tőgyén,tehát naponta mintegy 10 ezer liter vérnek kell 

áthaladnia. A tej azonban nem puszta szüredéke a várnak, 

hanem az alveoláris sejtek /tejképzo hámsejtek/ anyagcsere-

forgalmának eredménye. A vérben ugyanis Így tejcukor, kazein, 

és a tej albumlnja is különbözik a vér albuminjától. 
i 

Sok vita folyt arról, hogy a tej állandóan, vagy zömében a 

fejés alatt választódik-e el. Ma már általánosan elfogadott, 

hogy a fejés alatt nem termelődik érdemleges mennyiségű tej, 

A szakemberek túlnyomó többségének véleménye szerint a tőgy-

ben uralkodó nyomás viszont befolyásolja a tejelválasztás 

ütemét. Ha az alveolusok /mirigy hólyagocskák/ üresek, meg-

indul az intenzív tejelválasztás, ami a tőgy telítődésének 

mértékével fokozatosan csökken. Ez a magyarázata annak, 

hogy a gyakori fejessel több tej fejhető. Általában 6 órán-

kénti fejés esetén kulminál a tejtermelés, mert az ennél 

gyakoribb fejés nyomáscsökkentő hatása már alig érvényesül. 

A fejés technikája szempontjából igen jelentős a tejleadás 

mechanizmusa. Mai ismereteink szerint a tejleadás bonyolult 

ideg és hormonális kölcsönhatás eredményeképpen jön létre. 

Hústermelés 

Az emberi táplálkozásnak az a mélyreható változása, amelyet 
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a növényi eredetű szénhidrátokban gazdag táplálóanyagok-

ról a2 Ízletesebb állati eredetű húsfélék fogyasztására 

áttérés.jellemez, a szarvasmarha-tenyésztésben is érezteti 

hatását* A hus iránti növekvő kereslet azonban nem pusztán 

mennyiségi, hanem mindinkább minőségi vonatkozásban jelent-

kezik, és nem annyira kalórikus igény kielégítésére irányul, 

hanem inkább az izletességet helyezik előtérbe. A megfelelően 

márványozott, zsirral gyengén átszőtt izomrostok adják a leg-

jobb minőségű hust. A fiatal teltizmu marha husa elégiti ki 

legjobban ezeket az igényeket. A kor előrehaladásával izom 

hemoglobin tartalma nő, és ezzel az izom szine sötétedik, 

ugyanakkor több lesz a zamatanyaga is. A fiatal borjú husa 

tehát világos és íztelen, a felnőtt marha húsához képest, 

amely sötét szinü. Esetenként a marhahús túlzottan sötét és 

ö keleténél több izanyagot tartalmaz. Ilyen pl. az idősebb 

tehén, vagy bikahusa. Ivartalanitás, csökkentett mozgatás, 

és vas hiánya a takarmányban csökkenti a hus vörös színét. 

Miként az egyes szervek és testrészek bizonyos sorrend sze-

rint fejlődnek, ugy meghatározott sorrendet követ a zsir 

lerakódása is. A csekély hizékonyságu fajtákba a zsir a bőr-

fclatti kötőszövetben az izmok fölé helyeződik. Ez adja a 

jó kondíció gömbölyded formáit. Végül a zsir behatol az izom-

rostok közé és az un. márványozottságot idézi elő. Ez a 

márványozottság különösen értékes, mert omlósá, puhává teszi ' 

a hust.azáltal, hogy az izomrost kötegeket elválasztja egy-

mástól. A faggyusodás jellegét a következő faggyuféleségek 

jellemzik: a/ a bélfaggyu mennyisége 

b/ a vesezsir és a hasürifaggyu mennyisége 

0/ a bőr alatti faggyú vastagsága. 

A faggyú szine állatfajonként és fajtánként változik. Külö-

nösen a zsir sárga szine koncentrálódik.abban az esetben, 

ha az állat kondíciója időközben romlik, Az olyan állatok 

zsírszövete viszont, amelyek mindig jó kondícióba voltak 
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világosabb. A sőtétsárga szinti zsir nem kedvelt. A zeir 

színét a zöldtakarmány fogyasztása állítólag sárgitja, 

ezért a legelő, vagy zöldtakarmány mellőzésével, karotin-

ban szegényebb takarmányokon hizlalt marhák testzsirja 

világosabb, 

A husformák kialakításának képessége majdnem kizárólag 

az örökletességnek tulajdonitható. Ez a magyarázata annak, 

hogy a jó husmarha fajták kitenyésztése aránylag gyorsan 

ment végbe. 

A hústermelő képesség szempontjából nem közömbös a csonto-

sat tömege. A durva, goromba csont és bőr nem előnyös. 

A külső megjelenésből a tényleges vágóértékre nem lehet 

megfelelő biztonságban következtetni, és az élőállat szub-

jektív bírálatokra, hozzávetőleges tájékoztatást nyújt. 

Az értékes husréezek arányát ós az elzsirosodás mértékét 

még gyakorlott személyek sem képesek pontosan megállapítani, 

ás un, "mészárosfogások" sem adnak pontos tájékoztatárt a 

vágási minőségre. 

32, ábra. Mészárosfogások 

A vágóértéket számos tényező együttesen határozza meg. 
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A koplalás! veszteségi a hizlalás! végsuly és a vágóhí-

don közvetlenül a vágás előtt, 24 órai koplaltatás után 

mért suly közötti különbség. 

A két vágottfél súlya hidegen: a levágott, teljesen ki-

zsigerelt állat súlya, fej, lábvégek, depot-zsir és bőr-

nélkül, 24 órai hűtés után. A közvetlenül a vágás előtt 

mért élősúly és a két vágottfél súlya közötti különbséget 

vágási veszteségnek nevezzük.
 E

z a vágási melléktermékeket 

is magában foglalja, amelyekhez az egyéb ehető /aziv, máj, 

tüdő, fej/ és nyersanyagként értékesíthető részek /bőr, 

körmök, szarvak stb./ tartoznak. Az állati test szimetriá-

jánál fogva elegendő, ha csak egyik felét darabolják szét. 

A szétdarabolt fél nagy, közepes és csekély értékű részek-

re tagozódik. 

Nagy értékű részek: far és comb 

hátszín /roastbeef/ 

bélszin /vesepecsenye, beefsteak/ 

Közepes értékű részek: tarja 

lapocka 

nyak 

.Csekély értékű részek: szegy 

has /dagadó/ 

farok 

á vágómarha minősítése 

A vágómarhát kor, ivar és súlycsoport szerint minősítjük, 

egyrészt a várható huskitermelés százaléka, másrészt a fagy-

gyu és a kitermelt hus százaléka szerinti Az átadás előtt 

az USZ 6915-68 BZ. szabvány előírása alapján minősíthetjük 

a marhát. Az osztályozott vágómarhának az ellenőrző vágás-

kor a szabvány szerint előirt kitermelési százalékot kell 
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elérnie. Ha az eladd éa az átvevő között a hízott marhák 

minősítésére nézve véleményeltérés merül fel próbavágás 

utján kell meggyőződni az állatok minőségéről. 

A levágott szarvasmarha húsának kereskedelmi felosztása 

és minősítése 

Ha a levágott szarvasmarhát tőkehúsként mérik ki, akkor 

az MSZ 6935^53 szerint az egyes húsrészeket a következő-

képpen nevezik és értékelik: 

Fecsenyehusok 

Pecsenyék, hirtelen sültek készítésére legalkalmasabb hú-

sok: 

1. bélszín -vesepecsenye /beefsteak, filet/ ágyékizmok* Az 

ágyékcsigolyák harántnyúlványain helyezkedik el, a szemé-

remcsonttól a 13. hátcsigolyáig; 

2. hátszín /pecsenyehátazin, roastbeef, rumpsteak/ a hosz-

szu hátizom a keresztcsonttól a 11* hátcsigolyáig bezárólag: 

3. rostélyos a széles hátizom az 5. hátcsigolyától a 11. 

hátcsigolyáíg bezárólag: 

4. gömbölyű felsál /Bogdánpecsenye/ a négyfejü corabizomj 

5. hosszú felsál a combközelltő izmokf 

6. fehérpecsenye a félig inas izom. 

Husieves készítésére legalkalmasabb húsok, melyek a főzés 

után is élvezhetők "kifőtt húsként": 

7. csipőfartő a felső farizom; 

8 . fartő a nagy középső farizom; 

9..fartőhegy a hátulsó farizom; 

10. lapocka a lapocka- és karizmok; 

11. oldallapocka a lapockatövis melletti izom; 

12. puha hátszín a hasizom és a bőrmozgató izom, a 12* bor-

dától keztjődőleg; 
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13. csontos oldalas a széles hátizom az 5. bordától a 11. 

bordáig bezárólag; 

14. szegfő a csuklyás izom az 1-től a 4. bordáig bezáró-

lag? 

15# középszegy a nagy bőrizom az 5-től a 11. bordáig be-

zárólag; 

16. puha szegy a riagy bőrizom és a hasizom a 12. bordától 

kezdődőleg a felső farizomig. 

Gulyáshusok 

Inakkal erősen átszőtt, nehezen szeletelhető husrészek, 

melyek elkészítve zamatos gulyást, illetőleg pörköltet ad-

nak: 

17. tarja /kereszttarja és porcogóa hus/ a csigolyatövisek 

közötti csuklyás izom, a 6. nyakcsigolyától a 4. hátcsigo-

lyáig bezárólag; 

18. nyakhus alsó fürészizora az 1. nyakcsigolyától az 5» 

nyakcsigolyáig; 
19. hátulsó lábszárhús a hátulsó lábközép és a lábtő izmai; 

20. elülső lábszárhús elülső lábközép- és lábtőízmok /32. 

ábra/ 

A hústermelő-képesség megítélésére nézve mind a kutatást, 

mind a gyakorlatot érdekli a hizórnarha faggyusodásának 

jellege. Ezt lényegében háromféle faggyuféleség mennyisége 

határozza meg: 

1, a bélzsir, 

2, a vesezsir és hasüri faggyú mennyisége, 

3, a bőr alatti faggyú vastagsága. 

Az értékelés során érdeklődésre tart számot a csontozat 

mennyisége. Ujabb kutatási eredmények alapján ez megköze-

lítő biztonsággal becsülhető a négy láb súlya alapján. 
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Osztályozott vágóállat kiter-

melési százaléka 

A huokitermelés mennyisége 

gx oazxaxya , .. A 
legalább znény % ~ 

legalább 

A /Super/ 

Növendékbika és-tinő 58 3 
Növendéküsző 56,5 3 

B Növendékbika éa-tinó 57 2, • 

NÖvendéküaző 55 2,5 

Különleges /extrém/ 

Növendékbika és-tinó 56,5 100 

Növendéküsző 54,5 100 

Fiatal tehén 55,5 100 

I , osztályú 

Növendékbika 54 

Bika - selejt bika 56,5 

Növendéktlnó 54 

Tinó 54 

Ökör 54 

Növendéküsző 52 

üsző 53 

Tehén - fiatal tehén 53 

II, osztályú 

Növendékbika éa-tinó 50 

Bika - selejt bika, ti-
nó és ökör 50,5 

NÖvendéküaző 47 

üsző és tehén - fiatal 
tehén 48,5 
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/ 

III. osztályú 

Növendékbika és -tinó 

Bika - selejt bika, 

tinó és ökör 

Növendéküsző 

üsző és tehén -

fiatal tehén 

45,5 

42 

43,5 

45,5 

IV. osztályú 
4 

A IV. osztályú vágó-

marha a III* osztályú 

vágómarha fejlettségi 

és tápláltsági fokát, 

valamint az előirt hus-

kitermelési százalékot 

nem éri el. 

Az újszülött borjut anyja szárazra nyalja fel, vagy szá-

raz szalmával az ellesztő tehenésznek kell szárazra dör-

ZBÖlni, majd sorkerül a borjú első szoptatására. 

A frissen ellett tehén tejének összetétele általában az 

első 8-10 napban megváltozik, ezt "föcstejnek" nevezzük. 

Mivel főleg vitaminokban és ásványanyagokban igen gazdag 

összetételű, ezért a borjúnak erre feltétlenül szüksége 

van. Ezért még akkor is az anyja tejét kapja a borjú, ha 

később itatásos /mesterséges/ nevelésre fogjuk, majd a 

s 

A szarvasmarha felnevelése 



- 111 -

továbbiakban nevelni. A borjukat az elletőistálló mellett 

közvetlenül elhelyezett; előneveltben /profilaktóriumban/ 

helyezzük el, egyedi ketrecekben, 

A borjuneveléa 

Mindi fiatalabb a borjú, annál jobban hasznosítja a tejet. 

Ez a magyarázata annak, hogy az 1-2 hetes borjú 5-6 kg, 

a 6-8 hetes borjú viszont már csak 10-12 kg tejből állit 

elő 1 kg élősúlyt. A telj estej azonban rendkívül drága 

takarmány. Ezért ma már általában a borjak táplálásához 

szükséges teljestej mennyiségének csökkentésére törekszünk. 

A másik időszerű törekvés, hogy a borjunevelésben is csök-

kentsük az emberi munkaerő-szükségletet. 

A munkaerő-megtakarítás szempontjából legnagyobb jelentő-

sége az itatások számának van. Ezért ma már az első négy-

öt héten a napi háromszori, ezután pedig a napi kétszeri 

itatást tartjuk helyesnek. Rendkívül fontos az itatás higié-

niai rendszabályainak szigorú betartása ! A tejet mindig 

tőgymelegen kell itatni, / 1 5 - 3 6 0 ° / mert G Z alacsonyabb hő-

mérsékletű tej csak tökéletlenül alvad meg a gyomorban. 

Ez pedig a súlyos veszteségeket okozó hasmenéshez vezet, 

A szakszerű és eredményes borjuneveléa érdekében a föcste-

jes időszak után a borjakat összevonjuk a borjunevelőkben, 

ill. borjunevelőtelepeken neveljük. 

Gyakran felvetődik a kérdés, hogy szoptatásos, vagy itatásos 

borjunevelést válasszunk-e ? Ma már nem vitás, hogy az ita-

tásos borjunevelée előnyei olyan sok rétüek, hogy a szQpta-

tásos borjuneveléa csak különleges esetekben ajánlható. 

Szakszerűen vezetet tenyészetekben feltétlenül az itatásos 
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borjunevelést reszesitcük előnyben, mégpedig azt a mód-

ját, amikor a borjut megszületése után már első izben is 

itatják. Ennek előnyei a következők: 

1. a tehén laktációs termeléoo mintegy 200-300 kg tejjel 

több; 

2» A borjú tejadagja pontosan ellenőrizhető és ivarának, 

fajtájának, valamint a felnevelés céljának megfelelően 

, szabályozható; 

3» az anya nem fertőzheti borját, mert egészséges tehenek 

teje itatható; i 

4 . nagymennyiségű teljestej takarítható meg, mert a teljes-

tejről könnyű az áttérés a lefölözött tej itatására, 

majd a szilárd takarmány fogyasztása is korábban kez-

dődhet . 

Ha a borjunevelésben felhasznált tej gümőkorral, vagy bru-

cellózissal fertőzött tehénállománytól származik, akkor 

azt itatás előtt úgynevezett pillanathevitővel /85-90 C°/ 

pasztőrözni, majd kellő hőfokra lehűteni kell. 

A borjunevelőben a borjak általában 200 kgros élősulyuk 

eléréséig /4-5 hónapos életkorukig/ vannak, majd követke-

zik a tejről való elválasztásuk. Az elválasztás után a 

borjakat már választott borjaknak nevezzük egy éves élet-

koruk eléréséig. Az éven felüli állatokat növendéküszők-

nek, 111. növendékbikáknak nevezzük. 

NÖvendéküazők és bikák felnevelése 

Az üszők és bikák fejlődésének legfontosabb szakasza 1/2-

3/4 éves korban bezárul. Félévestől 1 éves korig gondos-

kodni kell azonban a megfelelő súlygyarapodásukról. Ha a 

féléves korig jól fejlődő borjú visszaesik, az nem gazda-
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ságos. A feléves korig fukar takarmányban részesült borjú 

viszont éves koráig sokat pótolhat fejlődésben! lemaradá-

sából, ha választás után, 111* 6 hónapos kora után meg-

felelő a takarmányellátása. 

A legelő különösen a növendékek nevelésében nélkülözhetet-

len. Gondos hasznosítással /villanykarám segítségével/ sza-

kaszos legeltetéssel/ olcsó takarmány ellátást, a növendé-

kek mozgatását, az izomzat kifejlődését, a mélység méret 

kibontakozását és az ivarszervek zavartalan működését se-

gíthetjük elő. 

Növendék szarvasmarhák hizlalása 

A marhahizlalás már borjukorban kezdődhet. Borjuhizlalás-

ra a tenyésztésre alkalmatlan, de egészséges jó súlygya-

rapodást és fejlődést mutató mélytörzeü, zömök és széles 

borjak.alkalmasak. A borjak hizlalása 6-12 hetes korig 

szokás. A,borjak általában 80-120 kg élősúlyban kerülnek 

levágásra. A legfinomabb minőségű világos halványrózsaazi-

nü borjúhús a teljestejjel hizlalt borjak adják. A lefölö-

zött tejjel hizlalt borjak husa vörösebb és rostosabb. A 

borjuhizlalás igen drága és általában nem gazdaságos. 

Ugyancsak fiatal marhák hizlalását jelenti az un. baby beef 

/bébi bif/ hizlalás. Ez tulajdonképpen gyor3hizlalás, amely-

nek során a hizó éves korra 350-400 kg-os súlyt érnek el és 

ebben a súlyban kerülnek,vágásra. A hizlalásnak ez a módja 

hazánkban nem terjedt el. 

Az utóbbi esztendőkben igen fellendült a növendék bikabor-

jak hizlalása, A faggyus hus helyett ma inkább a sovány, de 

lédús huot keresi a piac és az ilyen hus előállítására a 

borjukorban hizóba állitott bikák alkalmasabbak,: mint a tinók, 
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mert kedvezőbb a takarmányértékecitésük és gyorsabban híz-

nak. A piac jelenleg inkább az 500-550 kg élősulyu hizóbi-

kákat keresi. A növendékbika-hizlalásnak napjainkban szá-

mos intenziv formája terjedt el. Például a hódmezővásárhe-

lyi intenzív hizlalási technológia, vagy a kaposvári kar-

bamidos hizlalás stb. 

X. fejezet 

A szarvasmarha elhelyezése 

Hazánkban a szarvasmarhák és elsősorban a tehenek istálló-

zásának nagy a jelentősége. Éghajlati viszonyaink miatt 

ugyanis a szélsőséges időjárástól meg kell védenünk az 

állatokat, ugyanakkor nincsenek olyan jó minőségű legelőink, 

mint egyes országoknak, ahol a szarvasmarhák az év tekín-

télye? hányadát teljes egészében kinttölthetik a szabadág 

alatt. Ezért a megfelelő termelés továbbá a hosszuhasznos 

élettartam kialakitása érdekében különösen fontos arról 

gondoskodni, hogy olyan istállókban helyezzük el a tehene-

ket, ahol hasznosításuk korszerű feltételek között történ-

het, egészségi állapotuk tartósan jé marad, és ahol jól 

is érzik magukat. 

A tejelő tehenet európai viszonyok között jelenleg túlnyo-

mórészt kötött tartási istállókban tartják. Az istálló 

térrel való gazdálkodás szempontjából ez a legtakarékosabb 

istállózási forma, amely mozgatható és állandó jellegű be-

rendezésekkel egyaránt üzemeltethető. Minthogy a kötött 

tartású istállók nem teszik lehetővé a munka termelékenysé-

gének megfelelő fokozását, a tehenek mozgására pedig csak 

csekély lehetőséget nyújtanak, világszerte növekszik az 

érdeklődés a fejőállásokkal felszerelt, kötetlen tartá cu 
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istállók használata iránt. Az ilyen tömbösített, modern 

istállók az üzemeltetési technológiától függően 15-40 55-os 

munkamegtakarítást tesznek lehetővé. Ilyen létesítmények 

100-600, kivételesen 1000 tehén férőhelyet foglalnak maguk-

ban. 

A kötött tartású istállók nálunk túlnyomórészt kétszeres,, 

esetenként többszörös husszu-állásu elrendezéssel épülnek. 

A belső tér takarmányozó utakra /traktorvontatás lehetősé-

gével/ állásokra és trágyázó folyosókra tagozódik. 

A kötetlen tartású istállóknak lényeges tartozékai a fejő-

állások, 111. fejőhelyiségek, amelyek többféle kivitelben 

készülnek. Hazánkban általában a következő fejőhelyiség-

tipusok ismertek: 

A tandem állásnak nevezett beosztású fejőhelyiségben a te-

henek egymás után kétoldalt, egyirányban /2-2, vagy 4-4/ 

helyezkednek el olymódon, hogy fejesük és tejelo-abrakta-

karmányuk elfogyasztása után egyedenként kieresztjük őket. 

Helyükre a következő tehén áll be. A fejőgulyás a mélyített 

folyosóról végzi a munkáját. A tej csővezetéken keresztül 

kerül a tejkannába, vagy tejházba. A tandem fejőállás in-

kább kisebb állományok állásrendszere. 

Az un. halszálkás állás tulajdonképpen uj-zélandi eredetű. 

A, tehenek halszálkaszerüen, tőgyükkel a központi folyosó 

felé állnak. Előnye ennek az állásnak, hogy a tőgyek egy-

máshoz közel esnek,.ami a folyosóról fejést és a tőgy ke-

zelését megkönnyíti. Hátránya, hogy a tehenek csak egyszer 

ereszthetők ki, ami azt jelenti, hogy a legtovább fejt te- , 

hón fejési ideje szabja meg az egész osoport váltási idejét. 

A halszálkás fejőállás kifejezett nagyüzemi rendszer. 
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A tejvezetékes berendezést kötött tartású istállókban 

alkalmazzák. Higiénikus, mert a tej nem érintkezik az 

istálló levegővel és azonnal lehüthető. Ezért csira-

szegény tej előállitására különösen alkalmas. Egy-egy 

fejő 2-3 fejőgépet kezel. 

Egy, inkább az irodalomból ismert fejoállásrendszer, a 

karusszel-szerü fejőállás, ahol a tehenek forgókorongon 

állnak, és a helyben maradó fejőgulyáshoz sorrendben 

érkeznek. Ez a megoldás egyrészt költségességénél, másrészt 

bonyolultságánál fogva eddig sehol sem tudott elterjedni. 

Napjainkban 400-600 tehén befogadására alkalmas, sőt en-

nél nagyobb üzemegységek alakulnak. Uj tehenészeti te-

lepek létesítése esetén egyrészt tömbösített, vagy tago-

latlan tömbösített teleprendozerek kialakítása látszik 

indokoltnak. Ilyen variáció: 

a/ zárt, kötött tartási, vezetékes fejessel, kaparólánco? 

trágya eltávolítással üzemelő, tömbösített tehenészet. 

/Pl. Nyirrnadai Állami Gazdaság/ 

b/ zárt, kötött tartású, rácspadozatos, fejőházao, tömbö-

sített, korszerű rét, legelőgazdálkodásra alapozott te-

henészet /pl. Alagi ÁG./ 

c/ zárt, kötetlen tartásü., pihenőboxos, rácspadozatu, fejő-

házas tehenészet /pl. Környei Á. G./ 

d/ Zárt, kötetlen tartású, fejőházas, trágyarácsos, kisebb 

állomány elhelyezésére alkalmas tehenészet /pl. Tatai 

Tangazdaság/j 

e/ zárt, kötetlen tartású, karusszeles, fejőházzal ellátott, 

monodietikus takarmányozásra alapozott tehenészet /pl. 

Szolnoki Á, G./ 

A szarvasmarha telepek kiegészítő épületei közé tartoznak 

még: ellető és elkülönítő istálló, borjunevelő, növendék-

istálló, kifutók-karámok ée szociális épületek. 
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XI. fejezet 

Juh t e nyészt és 

A juhtenyésztés népgazdaMilLJiilfnMgéSÍ: 

Jóllehet a juh négy irányú termelésre /gyapjú-, hus~, tej-

és szőrmétermelésre/ képes, korábban népgazdasági szempont-

ból a gyapjutermelés révén jutott különös jelentőségre. 

Ennek egyszerű oka az, hogy a gyapjúnak mint textil nyers-

anyagnak egyetlen termelője gazdasági állataink közül a juh. 

Általában a gyapjú ' ozenbelül a finomgyapju jelenlegi ér-

tékét ma még alá '' -aratja az a körülmény, hogy a gyapjú fo-

nalakból készült trikók a bőrfelület nedvességét lassan ad-

ják át a külső levegőnek, miért is viselőjükre nézve a meg-

hűlés veszélye sokkal kisebb, mint a növényi rostokból, vagy 

műszálból készült ruhanemüek hordozójára. A műszálak egye-

lőre rosszul, vagy egyáltalán nem veszik fel és adják le a 

bőr nedvességét, ezért az un. műszál iránti érzékenység fő-

leg az eresebben izzadó emberek körében gyakran külöhféle 

bőrbetegségek kialakulásához vezet. 

A mi juhaink, elsősorban merinóink egy év alatt növesztett 

bundájából 1,2-1,6 kg tiszta szövésre- fonásra alkalmas 

gyapjuszál mosható ki. Tekintettel arra, hogy 1 m. gyapjú-

szövethez 0,5 kg mosott, finomgyapju szükséges, igy kiszá-

mítható, hogy 1 juh évi gyapjuterméséből 1 egész férfi öl-

töny készíthető. 

A juh fiatal kori nagy fejlődési erélye következtében 3-5 

hónapos korára az anyajuh testsúlyának 3/4-ét elérő pecse-

nyebárányt szolgáltat. Takarmányértékesitő-képessége ebben 

a fiatalkorában általában megegyezik a borjúéval. Minthogy 

hizlaláskor is 50 % abrakot és 50 % tömegtakarinányt igényel, 

gazdaságos hústermelő. 
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A juhhus termelés jelentőségét fokozza az a körülmény, 

hogy a friss juhhus iránt nagyobb a kereslet egyes orszá-

gokban, mint amennyit ezek, vagy az eket körülvevő orszá-

gok termelni képesek, A tengeren tuli nagy juhtenyésztő 

államokból viszont ide csak mélyhűtött formában jutnak el 

a juhhua szállítmányok, igy lényegesen értéktelenebbek, 

mint a friss hua. A tolunk nyugatra élő népeknek, különösen 
az angoloknak legkedveltebb pecsenyéje a juhhus; a franciák, 

nem különben a spanyolok os az olaszok igen sok ÜrUcombot 

és cotlettet fogyasztanak, a tőlünk keletre élő szlávok és 

a balkáni népek nemkülönben a mohamedánok, rendszeresen táp-

lálkoznak juhhussal, viszont a közép-európaiak, köztük a 

magyarok is idegenkednek tőle. Angliában 12,7 kg, Francia-

országban 3,5 kg az eg.yfőre jutó évi juhhua fogyasztás. Az 

orvosok ott a juhhust a diétás gyógymód tartozékának vall-

ják, g
t
yomor és bélbetegek táplálására. 

Az utóbbi években a juhhus termelés nálunk is erősen fellen-

dült, mert az emiitett piacok magaoáron vásárolják a jó mi-

nőségű, hizlalt pecsenyebárányokat. így számottevő exportunk 

jelentősen tovább növelhető. 

Juhok elnevezése ivar 

és kor szerint 

A hímivarú juh neve kos, a kifejlődött nőstényé anyajuh. 

A kiherélt juhot üriinek nevezzük, A növendék juh a szopás 

idején szopósbárány, vagy egyszerűen csak bárány nevet vi-

sel, az elválasztástól 12 hónapos koráig pedig választott 

bárány, A 13- 24 hónapos növendék toklyó. A bárány és a 

toklyó ivara szerint lehet koobárány, jerkebárány, vagy 

ürübárány, illetőleg kostoklyó, jerketoklyó, vagy ürütoklyó. 
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Fontosabb juhfajták 

Magyarórazágon a régebbi időkben csak rackát, oigáját és 

egyéb durvább gyapjas, parlagi fajtákat tenyésztettek. 

Ma már ezeket a finomgyapjas merinők teljesen háttérbe szo-

rították. 

Ugy tartják, hogy a merinótfaz arkaltől származnak és ős-

hazájuk a mai Perzsia. Innen Kisázsián, Itálián keresztül 

kerültek a Pyreneusi félszigetre, ahol a mórok majd azok 

kiűzése után a spanyolok virágoztatták fel tenyésztésüket. 

A spanyolok halálbüntetés terhe mellett tiltották meg a 

merinó juh kivitelét országukból, igy a XVIII. századig 

valóban ók rendelkeztek egyedül nemes merinó nyájakkal. A 

XVIII, században azonban a merinók a legtöbb európai or-

szágba elderültek, innen azután eljutottak a többi konti-

nensre is, 

A francia rambouillet /rambujé/ 

Nevét Franciaország Ramboillet nevü városkájától kapta. 

Itt volt az a törzsjuhászat, ahol elsoizben tenyésztettek 

Spanyolországból importált merinókat. Itt kezdettől fog-

va a nagy hústermelés volt a tenyészcél. Ennek hatására 

bizonyos fokig durvult a gyapjú, nőtt a testtömeg, A fran-

cia rambouillet anyák testéulya 45-55 kg. 

A francia rambouillet fajta sok ország, igy hazánk juh-

tenyésztésében is nagy szerepet játszott. Lényegében en-

nek létrejöttével vette kezdetét a magyar fésüsinerinó faj-

ta kialakulása. 

A magyar fésüsmerinó 

Ez a fajta hármas hasznosításúnak minősülj 
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Gyapjúját szívesen vásárolja textiliparunk. Nyirósulya 

4 kg körül ingadozik. Jobb tenyészetekben a nyírási át-

lag ennél lényegesen nagyobb, jeléül annak, hogy a gyapju-

termelés okszerű tenyésztő munkávalfokozható. 

Tejtermelésének,országos átlaga 30 literre tehető, a bá-

ránytejen kivül. 

A hústermelését csak a legutóbbi időkben részesítik nagyobb 

figyelemben.
 s

árányairól bebizonyosodott, hogy szakszerűen 

hizlalva, gyorsan nőnek>)jól hasznosítják a takarmányt, és 

a vágottáru minőségei igen jók. 

Husmerinó fajták 

A juh haszonvételei közül sok országban a hústermelés je-, 

lentőségében eléri, vagy meg is haladja a gyapjútermelést. 

így a franciák a merinó tenyésztésére való áttérés után a 

legjobb husformákat mutató egyedek szelektálásával és dus-

takarmányozással kialakitották a husmerinó fajtát. A fajta 

igen kitűnő hústermelő, emellett számottevő értéket produ-

kál a gyapjú utján is. A fajtát a franciák precoce /prékosz/ 

jelzővel nevezték el. 

A német husmerinó hasonló az előbbihez, hiszen abból ala-

kult ki német tenyésztői munka során. 

- 33. ábra. Magyar fésüsmerinó 



- 121 -

Romanovl gyorsan fejlődő fajta. A kifejlett anyák élősúlya 

32-56 kg, a kosoké 48-64 kg. Az anyák és kosok marmagassága 

60-70 cm. Igen kiváló irhát szolgáltat. Szaporasága igen 

jó. Az iker és hármasellés rendszeres, emellett évente két-

szer is ellethető, igy egy anya évente 6-7 bárányt is hoz-

hat világra. 

Texel. Nagy növésű, kifejezetten husjuh. Átlagos élősúlya 

70 kg. Szaporasága 150-160 %
9
 tejtermelése jó, ezért bárá-

nyait elegendő tejjel tudja ellátni. Ennek következtében 

azok igen jól növekednek. 4-5 hónapos korra hizlalás mel-

lett érett a husuk és elérhetik a 40 kg élősúlyt. 

IkJüv 

Hampshire-down. Nagy testű /70 kg/ erős csontozatu husfaj-

ta. Szaporasága 120-130 %
t
 jó tejelő. Hizlalt bárányai 

fiatal korban nagysúlyú, vágottárut adnak, jó testformák, 

és kevés zsir mellett. 

Suffolk /szafolk/* Nagy növésű, 60-70 kg élősulyu, jó cson-

tozatu husfajta. A hát, ágyék és far feltűnően hosszú, szé-

les és izmos. Előtérben álló tulajdonsága, kitűnő hústerme-

lése és koraérése. Mind szélesebb körű elterjedését a hizó-

bárány kitűnő fejlődési erélye mellett annak köszönheti, 

hogy testformái feltűnően hosszú törzse ellenére kitűnőek. 

Vágóbárány előállításra nagyon alkalmas, akár tisztavérben, 

akár keresztezéseiben. 

34. ábra. Berrichonne du Cher fajta 



36. ábra. Hampshire-down fajta 
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A juhok szaporítása 

A hazánkban szokásos viszonyok között a juhok ősszel; 

szeptembe és október hónapban üzekednek a legjobban, Juniue-

tói októberig fokozatosan javul, januártól májusig fokoza-

tosan romlik a nyájban az üsekedő anyák aránya. A berreg-

tetéo /pároztatas/ szokásos ideje tehát, nyár végétől tél 

elejéig. Igy a bárányok télen, vagy tavasa elején szület-

nek, 

A téli elletés általánosabb, mert a tapasztalat szerint 

az augusztusi fedeztetés kielégítő bárányszaporulattal 

jár, az anyák a jó őszi legelőkön, jól kitőgyelnek, a szo-

pósbárányok takarmányozása sem drágább, máskor is annyi 

abrakot és szánát kívánnak, mint télen, a választott bá~ 

ráhyok tartása pedig igy a legjobb és legolcsóbb, mert 

kora tavasztól késő őszig legelőn lehetnek. Ahol a juhok 

téli elhelyezése nem kielégítő, ott szó lehet tavaszi el-

let ésről is. Ennek hátránya azonban, hogy az anyákat az 

ellésre "kész" takarmányon kell előkészíteni, a bárányok 

pedig őszig a legelőkön nem erősödnek meg kellőképpen. 

Általános üzemi viszonyok között az évenkénti egyszeri el-

letésnél gyakrabban elletni fölösleges, igy a nyári és az 

őszi elletés szükségessége fel sem merül. 

Ha mégis valamilyen okból szükség lenne a gyakori elletés-

re, erre is megvan a lehetőség, decsak akkor, ha a fejes-

ről lemondunk és az anyákat dus és természetszerű takarmá-

nyozásban részesítjük. Különben a bárányok gyengék és bete-

gesek lesznek. 

Juhászatainkban mindinkább általánossá válik a mesterséges 

termékenyités, Ennek előnye megegyezik a szarvasmarha te-

nyésztésben tárgyaltakkal. 
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A juh vemhessógénok átlagos Időtartama 150 nap. Egy-két 

nappal korábban jönnek világra az íkerbárányolc és az elő-

hasiak újszülöttei* A koabáránnyal az anya 1-2 nappal to-

vább vemhes. 

Az újszülött bárány el^őtápláléka a föcste;,« Az életerős 

bárány maga Is kiadósan tud szopni, de a gyengének helyes 

ha segítünk az első szopósainál. A bárány 3 hetes koráig 

csak szopik, utánna már kezd szálastakarmányt la fogyasz-

tani. Ilyenkor az akol egyik sarkában un. bárányiskolát 

kell elrekeszteni olyan ráccsal, amelyen a bárányok keresz 

ttil férnek, az anyák nem. A bárány iskolában állandóan áll 

jon rendelkezésre jó minőségű, leveles, pillangós széna, 

vagy finom szálú réti széna és Ízletes abrakkeverék. A fia 

tal bárány kitűnően értékesiti az elfogyasztott takarmányt 

ezért ebben őt korlátozni nagy kár lenne. 

A bárányok elválasztása fokozatosan történik. Ez annyit 

jelent, hogy már a 6-7 hetes /12-13 kg-os/ bárányt el kell 

különíteni éjjelre az anyjától, reggel pedig nem engedni 

szopni, hanem a tejet ki kell fejni. így a bárány hamarább 

rászokik a takarmányok kiadós fogyasztására, az elválasz-

tás nem sinyli meg és a tejhaszon is nagyobb. A teljes el-

választás hazai merjnó-juhászatokban a bárányok 10-12 he-

tes korában történik. Ilyenkor megkívánják, hogy a bárá-

nyok 20 kg körüliek legyenek. 

A választott bárányokat őszig jóminőségü legelőn legeltet-

jük. 

A juhok hasznosítása 

A juhnak három fő hasznosítási iránya van: gyapjú-, tej-

éi hústermelés» 



Gyap j ut e rmo1é s 

A juhokat évente egyszer májusban nyírjuk.A juh ugyan 

több gyapjút termel valamivel, ha évente kétszer nyir-

ják, de ez egyrészt azzal a kockázattal jár, hogy a juh 

megfázik, másrészt a kétszer nyirt juh gyapja kevesebbet 

ér. A nyírás történhet rugós kézi ollóval, de nálunk is 

mindjobban terjed az elektromos nyirógép használata. Amig 

kézzel egy nyiró 1 nap alatt /gyakorlottsága szerint/ 

20-40 juhot tud megnyirni, addig géppel 50-60-at. 

A lenyirt bundát a textilipar kívánsága szerint ugy osz-

tályozzák, hogy a szingyapjutói /a torzsról lenyirt első-

rendű minőségű gyapjú/ külön választják a fehér hulladé-

kot /a homlokról, farokról lenyirt és a szingyapju szélé-

ről lehullott fürtök/, külön a haslábgyapjut /hasról, lá-

bakról lenyirt sárgaszinü fürtök/ és végül külön a takar-

mányos bundarészeket. 

A szingyapjut összegöngyölik és száraz, tiszta, hűvös he-

lyen 2-3 napig szárítják. A kellően lehűlt és száraz gyap-

jút zsákokba rakják /I zsákba kb. 90 kg gyapjú fér/
f
 és az 

átvevő helyre szállítják. 

Tejtermelés 

A fejőjuhászat a juhtartás legbelterjesebb módja. Mivel a 

gyapjuterraelés nem csökken amiatt, hogy a juhot fejik a 

tejtermelés nagymértékben növeli a juhászat gazdaságossá-

gát. 
i 

A juhtej táplálóanyagokban a tehéntejnél gazdagabb, A tehén-

tejben átlagosan csak 12,5 % a szárazanyag, a juhtejben 19 % 
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Igen nagy az A-, C~ és D-vitamin, valamint vastartalma is. 

A juhtej szine csontfehér, ize kellemes és nincs birkasza-

ga ha mosott togyből, tisztakézzel és nem trágyaszagu akol-

ban fejik. A juhtej csak ritkán kerül frissen eladásra, na 

részben túróvá és sajtá dolgozzák fel. 

Hústermelés 
a—l rí»— 

A juhhust akkor tartjuk jóminőségünek, ha a vágóállat izom-

zata /husa/ - különösen a gerincen és a combon - jól fej-

lett, ha a hus rostozata finom, könnyen rágható, szine vi-

lágos, a faggyú pedig mérsékelt mennyiségű, kemény tapinta-

tu és fehér szinU. 

Napjainkban a következő súlyú, ill. korú hizott juhokat le-

het a piacon elhelyeznis 

Tejesbárány iránt legkorábban 4-5 hetes korban, 8-10 kg-os 

súlyban mutatkozik kereslet, de tejebárány néven,vásárol-

ják meg 3 hónapos korig, vagyis elválasztásig is. 

A pecsenyebáránytól azt kívánjuk, hogy 6 hónapos korára ér-

je el a 40 kg körüli súlyt.. Elválasztásig hizlalása nem tér 

- el a tejebárányétól, 

A "panofix-bárány" 3/4-1 éves, 40 kg körüli juh, melyet le-

vágás előtt 3 hónappal megnyírnak és igy gereznája az immár 

világhírű "panofix" szőrme előállítására lesz alkalmas, hú-

sát pedig még a külföldi piac is szívesen vásárolja. 

Kifejlődött ürü hizlalásában azt a hibát szokták elkövetni, 

hogy a legeltetési idényben szűkös a takarmányozás, ezért 

túlságosan sok faggyú rakodik le. 
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XII. fejezet 

Sertéstonyésg t é 1i 

A sertés gazdasági jelentősége 

Hazánkban a sertéstenyésztésnek a múltban is nagy volt a 

jelentősége. A fogyasztók Ízlésének jelenleg is leginkább 

a sertés, husa felel meg, A húsfogyasztás 60 $-át a sertés-

hús adja, vagyis az Összes húsfogyasztásának nagyobb há-

nyadát, mint a többi állatfajé együttvéve. JxSllehet a vi-

lágpiacon a sertészsír iránt az érdeklődés rohamosan csök-

kent, népélelmezéaünkben még jelentőn szerepet tölt be. A 

fogyasztók Ízlésének ugyanis ez a zsiradék felel meg legin-

kább és a főzéskor minden más zsiradék elé hedyesi, 

A sertéstenyésztésnek azonban nemcsak a sertés húsának, sza-

lonnájának és zsírjának nagy táplálóértéke és kedveltsége 

ad>:nagy jelentőséget, hanem az is, hogy a sertés mind a 

hus-, mind a zsírtermelést illetően leghasznosabb gazda-

sági állatunk, mert már fiatalon 1-1,5 éves korábban le-

ellik, szaporasága nagy /6-12 malac/, vemhesoégi ideje 

rövid /116 nap/ ami lehetővé teszi, hogy évenként kétszer, 

sőt kivételesen kétévenként 5-azör ellessünk. Az ivadékok 

fejlődése gyors, hizlalva 6-7 hónapos korra 100 kg-os, éves 

korban 160-200 kg-os súlyt érhetnek el. A takarmányt a leg-

kisebb energia veszteséggel alakítja át emberi fogyasztás 

célját szolgáló hússá és zsirrá. 

A felsorolt tulajdonságon kivül a sertéstenyésztésének je-

lentőségét növeli az is, hogy a sertés a többi nagyobb 

gazdasági állatunkkal szemben "mindenevő"; nemcsak a mag-

vakat, tejgazdasági melléktermékeket, zöldtakarmányokat, 

gyökér és gumóstakarmányokat fogyasztja és értékesít jól, 

hanem olyan anyagok ia a táplálékai, amelyet más állatokkal 

egyáltalán nem, vagy csak kisebb mértékben volnának haszno-
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sithatók. /hullaliszt, vérliozt, konyhahulladék stb./ 

Vágósulya a többi gazdasági állatéhoz viszonyítva kedve-

zőbb. A teljesen kihizlalt egyedek vágósulya 80-90, a fé-

lig hízottaké 70-75, a soványaké 60-65 %
f
 mig a szarvas-

marha élősúlyának csak 52-62, a juhának 50-60, a hizlalt 

baromfinak pedig 61-75 % a vágósulya. 

Vágósulyon a vágási veszteséggel csökkentet élősúlyt ért-

jük. A vágási veszteség az élő sertés súlya, valamint a 

hájat és vesét magábafoglaló kettéhasított sertés súlya 

közötti különbség. Mind a vágósuly, mind a vágási veszte-

ség kifejezhető az élősúly százalékában. 

A sertés husa a legkülönbözőbb formákban, frissen sütve, 

vagy füstölve, de szeletek formájában nem értékesíthető 

egyéb husrészek, darálthus vagy kolbászfélék formájában 

is szívesen fogyasztott élelmiszer. A többi állattól el-

térően a sertés termékeiből készített tartósított élel-

miszerek /füstölt hus, szalámi stb/ nemcsak könnyen tárol-

hatók, hanem a tartósítási által minőségük sem C3ökken. 

Magyarország márciusi sertésállománya 1972-ben 8 millió 

között ingadozott, amelyből 700 ezer volt a koca. Az egész 

sertésállománynak kb 50 van a nagyüzemekben. Ez a kö-

rülmény utal arra, hogy a háztáji sertésállomány is jelen-

tős szerepet visz az ország sertéstermékekkel történő el-

látásában. A háztáji sertéstartás jelentőségét növeli az 

a körülmény, hogy a háztartás,ételhulladékai itt kerülhet-

nek elsősorban felhasználásra. Ez nemcsak az egyéb takar-

mányokkal szemben támasztott igényt mérsékli, de a gazda-

ságosság kérdését is kedvezően befolyásolja. 

A sertéstenyésztés nagy átalakulás alatt áll, A nagyüzemi 
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baromfitenyőszieshez hasonlóan a sertestenyesztés uj iránya 

az iparszerü sertéstenyésztés. Ez a tenyésztési ós hizla-
lóéi tevékenység az állomány örökletes tulajdonságainak maxi-

mális kihasználására törekszik az ipari üzemre jellemző 

programozás szerint. Az állomány teljes mértékű kihaszná-

lása szükségessé teszi, hogy a környezeti tényezők a kül-

világtél függetleníthetek lehessenek. Ez nemcsak a takarmá-

nyozás vonatkozásában jelentkezik és feleslegessé teszi a 

legelőt, hanem - tekintettel arra, hogy az állatok állan-

dóan az istállóban tartózkodnak - az istálló építésében is 

jelentős változtatásokat kivan. 

Az elmúlt ötév alatt Magyarországon a sertés hústermelés-

nek egy merőben uj formája bontakozott ki. Ez röviden ugy 

jellemezhető, hogy az újonnan tervezett és épített telepe-

ken mind a tenyész, mind a hízósertések zárt tartási rend-

szerbe kerültek, ahol ezenkívül a különböző munkafolyamato-

kat /etetés, kitrágyázás, szellőztetés/ a régi sertéstele-

pekhez viszonyítva nagymértékben gépesítették. 

Ennek az iparszerü tartásnr további jellemzőjeként lehet 

még említeni a sertéshuste
 ;

 a racionálisabb megszerve-

zését is, amely a vemhesit« , i lacnevelés és hizlalás 

szorosegységben valósul meg iparszerü tartáci mód kö-

vetelményeinek a figyelembe v lével hazánkban eddig kb. 

260 nagyüzemi sertéstelep kivitelezésére került sor. 

A sertés ivar, kor és használat szerinti elnevezése 

Kan: hímivarú sertés; koca: nőivarú sertés; anyakoca: nő-

ivarú sertés, amelynek már voltak malacai, Emse: fiatalabb 

nőivarú; göbe: kifejlődött nőivarú sertés. Magló: tenyész-

süldő, bármelyik ivarban. Ártány; fiatalon kiherélt sertés, 

amelynek palyzsa még nincs. K^nlott: idősebb korban kiherélt
t 



A sertés külső testalakulása 

/Gyakorlati foglalkozás anyaga/ 

A sertés testalakulásának az ad nagyobb jelentőséget, hogy 

a testalakulásból nagymértékben következtetni tudunk az 

egyed vágóértékére. 

A sertés külső testformáinak helyes megítéléséhez a fajtát, 

a tipust továbbá a kort és az ivart kell figyelembe venni, 

A fajtára jellemző testalkati tulajdonságok közül csak azok 

jelentősek, amelyek befolyásolják az állat gazdasági érté-

két. 

A tipus magában foglalja a sertésnek azt a testalakulását, 

amely kielégítő takarmányozáskor, fejlődésének gyorsaságát 

és mértékét, valamint hasznosításának irányát fejlődése fo-

lyamán minden korban és súlyban kifejezi. 

- 1 3 0 -

kansertés, amelynek már.van pajzsa. Miskárolt: petefészké-

től megfosztott nőstény, Szopósnalac: a növendék a szopás 

idején. Választott malac: a növendék az elválasztástól 4 hő-

napos korig bezárólag. Süldő: a növendék 5 hónapos kortól 

1 éves korig, illetőleg a tenyésztésbevételig. Hízósertés: 

a hizlalás alatt lévő, vágásra kerülő sertés. Az egy csapat-

ban legelőre járó sertésállomány a koróda. Egy vagy több tu-

lajdonság alapján kiválogatott csapat a falka. Ez a csoporto-

sítás! müvelet a falkáeitás. 

Az egyes egyedek hústermelő képessége eltérő. Ez határozza 

meg a sertés fejlődés típusát. A sertés hústermelő képessé-

gét két tényező befolyásolja: egyrészt az, hogy izomállomá-

nyát milyen gyors ütemben növeli, másrészt az, hogy husállo-

mányának növelése meddig tart, azaz a kifejlődött állatoknak 

mekora az izomállománya, Ennek megfelelően a hústermelés ü-
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teméről, vagyis intenzitásáról és a hústermelés nagyságá-

ról, azaz kapacitásáról szokás beszélni. 

A gyakorlatban találkozunk azonban a tipus más értelmezésé-

vel is. Ilyen esetben a sertést aszerint osztályozzák, hogy 

az bizonyos szokványos hizottsertés előállítására mennyire 

alkalmas, vagyis milyen a hasznosítási tipuBa, A hasznosí-

tási tipus bizonyos vonatkozásokban szorosan összefügg a 

sertés fejlődési tipusával, minthogy az egyes szokványos 

hizó előállításának függvénye a sertés' hústermelésének ala-

kulása, A hasznosítási típuson belül a sertéseknél megkü-

lönböztetünk hus-, zsir- és tőketipust. 

A hustipus /bacon ejtsd: békn/ jellemző vonásai: a hosszú 

törzs, a hosszú sírna oldalak, könnyű vállak, mérsékelten, 

de egyenletesen széles test, telt a csánkokra lehúzódó jól 

izmolt sonkák, későbbi zsirosodás a lapockák mögött sekély, 

a far felé mélyülő alsó vonalak. 

A zsirtipus jellemző vonásaij a rövid, széles, mély dongás 

törzs, rövid nyak, nagy tokák, erőteljesen fejlett vállak, 

korai zsirosodás, rövid lábak, egyenes alsóvonal. 

A tőketípus, mint köztes tipus jellemző vonásai a két ti-

pus között foglalnak helyet. 

• 'E -1
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Sertés fajtái 
• M 4 

Magyar nagy fehér hunsertés bőre halvány rózsaszínű, fi-

nom, feszes. A körmök viaazsárgák. Szőrzete fehér, fényes, 

finom, sürU, hosszuozálu, a testhez simul és azt egyenle-

tesen takarja. A fii 1 közepesen nagy, oldalt és felfelé 

álló, finom szőrrel szegélyezett. A nyak mérsékelten hosz-

tizu, a hát hosszú, széles ts jólizmolt, a nyaktól a farig 

egyenes. Kívánatos, hogy a sonka nagy, telt és a csánkok 

irányában mélyen lehúzódó legyen, 

Minden súlyban értékesíthető vágásra. A múltban mint son-

ka-süldőt 70 kg-03 súly körül értékesítették. Ma mint 

baconsüldő, illetve a konzerv, vagy gépsonka készítés 

céljaira 90-110 kg-os súlyban, mint tőkesertés 110-150 

kg-os súlyban és teljesen kihizlalva 160-200 kg-os súly-

ban kerül piacra. A fehér hússertés testformáival szem-

ben a kívánalom gyakran változott. így a magyar nagy fe-

hér hússertés két típusáról hallunk; a tőke- és baconti-

pusról. A korán znúroaodó kicsire növő "pufók" sertések 

a magyar fehér hússertésre nem jellemzőek. 
i 

Fejlődése gyors. A 70-80 kg-os súlyt már 5-6 hónapos kor-

ban elérheti, a bacon súlyt b-8 hónapos korban éri el. 

1 kg élősulygyarapodást 4-4,5 kg árpaértékü takarmányból 

állit elő. Ekkor naponként 570-640 grammot gyarapszik. Te-
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fehér sertést használjuk. 

Cornwall /large black/ejtsd: kornval, illetve lardzs blek. 

Bőre festenyzett, a háton kékesszürke, a hastájékon barnás 

B2inbe hajié. A körmök feketék. SzÖrzete fekete, sima, hosz 

szu szálú. Fülel nagyok, előrelégók. 

Nem fejlődik gyorsan, de növekedő képességét sokáig meg-

tartja. A kifejlett állatok tehát nagyok. Formái csak i-

dősebb korban és nagyobb súlyban telnek ki. Az előzőkben 

ismertetett főleg angliai eredetű, a bacon tipusuakon ki-

vül találkozunk a tőkesertés tipu3u cornwallal is. Első-

sorban a Némethországból behozott egyedek utódai között for 

dult elő. Ez kisebb testű és vágásra korábban érő. így a 

típusnak megfelelően kisebb, vagy nagyobb súlyban, tőke-

sertésként, vagy zsirsertésként értékesitik. A fajtára 

jellemző szaporaság 9 malac. 10-11 hónapos korában te-

nyészérett. Az éghajlati viszonyokkal szemben ellenálló a 

koncentrált takarmányokkal szemben kevésbé igényes. 

Dán lapálysertés /landrace » lándrász/ fehérszínű, igen 

hosszú és nagytestű, lógófülü, könnyű vállú, nagy és telt 

sonkáju, a legkiválóbb bacont szolgáltató fajta.
 ü

zapora-

sága 11-12. Tenyésztése tisztavérben széles körben elter-

jedt. Haszonállat előállító keresztezésre és uj fajták 

előállítására egyaránt szívesen használják. 1 kg élősúly 

előállításához kb. 3 kg árpának megfelelő takarmányt igé-

nyel. Átlagos napi súlygyarapodása kb. 700 g. Tenyészté-

se ott jár sikerrel,aahol a nagyteljesitményének kifejté-

séhez szükséges tartási és takarmányozási feltételek meg- • 

terémthetők, Hollandiából, Svédországból és Angliából szár-

mazó fajtaváltozatát hazánkban is tenyésztik. 



41. ábra. Cornwall sertés 

4 2. ábra. Dán lapálysertés 

40. ábra. Magyar nagy fehér hússertés 
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jfagy fehér angol sertés /large white» lárdzs vájt/.E, 

A XIX. század közepe táján kialakított angliai fajta. 

Nagytestű, fehérszőrű, festenymentes bőrű sertés. Feje 

középhosszú, fülei nagyok, felfelé és előreirányulóak. 

A profil vonal mérsékelten homorú. A törzs hosBzu, Sza-

porasága átlagban 10,5 malac. Kiváló-hústermelő képes-

ségét, sokáig megtartó sertésfajta, amelyet nemesítő a-

nyagként széles körben használtak. A jelenleg fehér-sző-

rü kulturfajták kitenyésztésében, igy a iragyar fehér hús-

sertés kialakításában is nagy szerepe volt. A különböző 

országokban yorkshire néven emlegetett fajták eredete is 

a nagy fehér hússertéshez vezethető vissza. 

Svéd na/^y fehér sertés/yorkshire/. 

Az Angliából származó és már 1880 óta törzskönyvezet állo-

mány általánosságban hosszabb törzsével, jobb sonkaforraá-

ival különbözik a kiinduló large white fajtátólé Átlagos 

szaporasága 10,8 malac. Átlagos napi súlygyarapodása 

690 g., 1 kg súlygyarapodásához 3,o kg gabonadarát igé-

nyel. A hazai fehér hússertés állomány javítására kiter-

jedten használják. 

Hazánkban is fellelhető hibrid sertésfajták: 

bacon típusunk: cotswold, camborough, Ka-Hyb, Áhyb 

sonka tipusuak: Ka-Hyb, Hypor 

tőketipusuak: Sykes, Wall's, 

A sertés hizlalása 

Baconsüldők és sonkasertések hizlalása 

Különösen fokozott igénnyel lép fel a húsipar a bacon-

süldővel szemben. Erre a célra a húsiparnak telthusu 
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fejlett eonkáju, hosszutörzsü, meghatározott vastagsá-

gú, kemény hátszalonnáju, hússal jól átszőtt, vastag 

hasszalonnáju, vékony, finombőrü, világospiros, finom-

rostú, tömörhusu és feldolgozás után a 80-95 kg-os élő-

súlyhoz viszonyitva sok /6o %/ bacont nyújtó félserté-

sekre van szüksége. 

Ilyen süldő hizlalásának előfeltételei a következő: 

1. baconhizlalásra festenymentes bőrű, simaszőrü, hosszu-

törzsü hússertéseket állítsunk be, és ezekközül is ré-

szesítsük előnyben a hústermelő-képességüket, tovább-

raegtartó, későbben zsirosodó banontipusu egyedeket. 

Ezek fiatal korban nyurgábbak, hosszabbak és keskenyeb-

bek, mint a korán zsirosodó tipusu egyedek, a vállak 

nem túlságosan szélesék, a toka nem nagy. A hizlalás! 

végsuly elérésekor azonban az ilyen bacontipusu süldő 

is telthusu, tetszetős testformákat mutat anélkül, hogy 

a mértéken felül elzsirooodnak.Különösen a dán lapály, 

valamint a nagy fehér hússertés baconjellegü, illetve 

azoknak más hússertésektől származó keresztezett egye-

dei alkalmasak. 

2. A baconsüldő hizlalását már malac szopóskorában kezdjük 

meg. Célunk az egész hizlalás során az, hogy teljes-, 

mértékben kihasználjuk a süldő hústermelő-képességét. 

Minél fiatalabb az állat, viszonylag annál nagyobb a 

hústermelő-képessége, igy a takarmány hasznosítása is 

annál kedvezőbb. Ezen túlmenően hústermelő-képességének 

kihasználása esetén a fiatal állat fejleszti ki a bacon 

szempontjából legértékesebb husállományát; a karajt, 

és a sonkát. 

* 

3 . A célnak megfelelően kiválasztott fehér hússertés süldő 

elsősorban az izomálloroányát növeli. Az izomálloraány ki 

fejlesztéséhez, vagyis a hustermeléséhen azonban feltét 
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lenül szüksége van az állatnak fehérjékre. Ha a takarmány-

ban nem elégítjük kl az állat fehórjeigényét, akkor súly-

gyarapodása, takarmányhasznositása nem lesz kielégítő, a 

kívánt suly elérésekor pedig mértéken felüli zsiros lesz, 

nem ad külföldi értékesítésre alkalmas bacont. 

4. Hazai fehér hússertés állományunk nagy része már 50-60 

kg-os súlyban erőteljesebben termel fehérárut és igy 

jobban elzsirosodik, mint az a húsipar igényeit kielé-

gítő baconnál szükBéges. Ilyen tipusu süldő hizlalása-

kor a mértéken felüli elzsirosodás megakadályozása ér-

dekéb en 50-60 kg körül ugy kell megváltoztatni a ta-

karmány béltartalmát, hogy a jóllakottságig etetett ser-

tés csak a hústermelésre elegendő táplálóanyagot kapja, 

s abből már ne jusson nagyobb zsirtermelésre. A dara-

kev,erék koncentráltságát hazai viszonyaink között leg-

egyszerűbben a korpa, vagy a lucernaliszt mennyiségének 

növelésével csökkenthetjük. Ezek hiányában szalmaliszt 

is megfelel. Ezért attól függően, hogy korábban vagy 

későbben zsírosodé tipusu süldőt hizlalunk, 50 vagy 60 

kg-os súlytól kezdődően a fejadagban, növekvő százalék-

ban adunk helyt ezeknek a takarmányoknak oly módon, hogy 

a végsulynál a 0,5 kg-ot ne haladja tul. 

1 » 

5. Minél többféle takarmányt etetünk a süldővel, annál 

jobb takarmány értékesülésre és annál nagyobb fejadag-

elfogyasztására számithatunk. 
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Zsírra hizlalás 

A sertés hus Iránt megnyilvánuló,fokozódó kereslet és 

a zsirfogyasztás mérséklődése a zsirsertés fajták ée a 

zsirrahizlalás jelentőségét nagymértékben lecsökkentette, 

Zsirrahizlalásra elsősorban a már fiatalon, a hústerme-

lésen kivül tekintélyes mennyiségű zsirttermelő sertések 

alkalmasak. A korralés a súllyal együtt növekszik a zsir-

termelés. Ezért a korán zsirosodó, nagysúlyú sertés adja 

a legjobb minőségű zsirsertést. 

A n a g y s ú l y ú ZBirsertés h i z l a l á s á n a k két módját g y a k o r o l -

ják: a z express, illetve gyorshizlalást és az idősebb sül-

dők z s i r r a h i z l a l á s á t . Mindkét e l j á r á s s a l az a c é l u n k , h o g y 

150 k g - n á l n e h e z e b b , é r e t t , m é l y , k i s v á g á s i v e s z t e s é g g e l 

/ 1 5 - 1 8 %/ vágódó, c s e k é l y csontot és f e j r é s z t , sok fehér-

árut /50-60 %/ adó h i z ó t n y e r j ü n k . Erre a célra e l s ő s o r b a n 

a m a n g a l i c a a l k a l m a s , 

Tőkesertéaek hizlalása 

A fogyasztók frisshus-szükségletét a tőkesertés szolgál-

tatja, Mindazokat a 110-150 kg-os suly közötti hízott ser-

téseket, amelyek a bacon, ill, sonkasüldŐvel, a zsirser-

téssel, vagy öregsertéssel szemben támasztott husipari i-

gényeknek nem felelnek meg, a tőkesertés fogalma alá so-

roljuk. A tőkesertés lényegében olyan hizó, amely a típus-

ra jellemző csontozatot és izomzatot nagymértékben már ki-

fejlesztette és testét tekintélyes mennyiségű szalonnaré-

teg veszi körül. A tőkesertésről feldolgozáskor lefejtik 

a szalonnát. 

Attól függően, hogy a sertésből inkább hust, vagy fehér-

árut /szalonnát, hájat/ lehet kitermelni, megkülönböztet-
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nek hus- ós zsir-tőkesortést. Az előbbiek rendszerint 

a hússertésekből, vagy azok keresztezéséből és a könnyebb 

aulyu egyedekből, az utóbbiak a zsirsertésekből, a manga-

licából, vagy annak keresztezéséből és a nagyobb sulyu 

egyedekből kerülnek ki. 

A tőkesertés 3ulyra hizlalás nemcsak azért elterjedt, mert 

a mérsékelten szigorú minőségi kikötések miatt hizlalása • 

könnyebb, hanem azért is, mert a minőség követelmény nem 

igényel különleges takarmányokat, /halliszt, lefölözött 

tej/stb./ a gazdaság, vagy háztaftás piacon nem értékesít-

hető termékei nagymértékben felhasználhatók, ezért a rá-

hizlalt suly kisebb takarmányköltség terheli. 

öregsertések hizlalása 

A tenyésztésre már használt és valamilyen okból kiselej-

tezett kanokat és kocákat, ha azok egyébként egészséges 

szervezetüek, megszokták hizlalni. Az ilyen öreg "szalá-

mi sertéseket" száraz, S Z Í V Ó S husuk miatt a szalámi ké-

szítő üzemek vásárolják. Az idősebb sertések a takarmányt 

rosszul értékesitik. A gyenge takarmányhasznositás miatt 

a hizalás helyesebben a feljavítás lehetőleg ne tartson 

tovább 3 hónapnál. Hosszabb hizlaláskor a hizóba állítás 

előtt feltétlenül ivartalanitaosuk a kocákat. A jobb mi-

nőség elérése érdekében a hússertés kocákat legalább 

250 kg-ra, a kanlottakat legalább 300 kg-ra é'élszerü meg-

hizlalni. 

A vágottáru minősítése 

A vágottáru minősítését az előirt módon előkészített, 

majd levágott,/kettéhasított, kizsigerelt, körmüktől meg-

fosztott, de a vesét, hájat, fejet magában foglaló, ki-
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hült sertésfeleken végzik. 

Baconsertés minősítése 

A vizsgált sertéseket mérésen és érzékszerv megítélésen 

alapuló 100 értékpontos birálati rendszerben minősítik. 

Méréshez a sertést asztalra fektetik. A tökéletes kinyuj 

tás érdekében a sertésfeleket a hátulsó lábuknál fogva 

egy kicsit megcsúsztatják az asztalon. Az előirt mérete-

ket mindkét sertésfélen felveszik és kiszámítják az át-

lag értékeket. 

A szalonna- vastagságot a következő helyeken mérik: 

a váll fölött, ahol a legvastagabb /44. ábrán a/-val jel 

zett helyen/ a háton, ahol a legvékonyabb /b/, az ágyé-

kon háromhelyen, a felső csipőszöglet magasságában /c/ 

eméret előtt 3 cm-rel /d/, ill. mögött 3 cm-rel /e/, a 

mérést tolómércével milliméteres pontossággal végzik. A 

szalonna vastagságába a bőrt is belemérik. 

44. ábra. A vágott sertésen leggyak-

rabban felvételre kerülő méretek 

helye 
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Ezután a hasszalonna vastagságát mérik meg, a csecsbim-

bók sorában három helyen, és pedig az első csecseknél 

/f/, a hasközepén /g/ és a sonka előtt egy tenyérnyire /h/. 

A mérést mm-es beosztású tőrrel kell elvégezni, amellyel 

a hasfalat átszúrják. A három méretből a hasszalonna át-

lagos vastagsága kiszámítható. 

A szalonnavastagság minősítése után a legértékesebb részek 

mennyiségéről tájékoztató testhosszuságot állapítják meg. 

Ezt acélszalaggal az első nyakcsigolya elülső felületé-

től a fancsont elülső széléig mérik. /44, ábra 1/ 

Azután következik a sonkák súlyának megállapítása. Ehhez 

a sonkák felsőrészén, az ágyék csigolya és a kereszt-

csigolya között, alsőrészén a csánk alatt, a lábtő és a 

lábközép csontok között kiizesitik, és a súlyát dekagram-

mos pontossággal megmérik. Ezt követően kiszámítják a son-

ka súlyának a kettéhasított sertés súlyához viszonyított 

százalékos arányát. 

A mérésen alapuló értékelés befejezéseként a karaj telt-

ségét állapítják meg. E végből az egyik sertés felet az 

utolsó borda mögött a II. és III. csigolya között átvág-

ják és a karaj izommetszetet üveglapra lerajzolják« Az 

üveglapot ovatosan a metszethez illesztik ugy, hogy annak 

alakja ne változzék és tussal megrajzolják a karaj izom 

kerületét. Ezután a keresztmetszet területét polarplani-

méterrel cnf-ben megállapítják. 

A mérésen alapuló értékelés után érzékszervi megítéléssel 

a hus szinét, minőségét és a hasszalonna hússal átszőtt-

ségét bírálják. 

A hus szinét és minőségét a comb belső oldalán fekvő. 
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i 

comközelltő izmok, továbbá a félig hártyás izom hosszan-

ti metszetében vizsgálják, 

A halványvörös szinti, világos fény ti, tömött, finom, sürti 

rostu, és zsirral át nem szőtt hust legfeljebb 3 ponttal 

a sötét vörö88zinii puha, durva, ritka rostu, kelleténél 

nagyobb víztartalmú, vagy zsirral átszőtt hus legalább 

1 ponttal értékelik. A közbeeső pontszámokat e szin és 

minőségi határok között adják. 

A szalonna hússal átszőttségének fokát a karaj teltségé-

nek értékelésekor, az utolsó borda mögötti II. csigolyá-

nál kettévágott sertésfélen a dagadó metszetében vizsgál 

ják. A hússal sürün átszőtt szalonnát legfeljebb 3 pont-

tal, a hússal kevésbé átszövődött szalonnát legalább 1 

ponttal értékelik. A,közbeeső pontszámokat az átmeneti 

minőségekre adják ki. 



- 144 -

XIIIo fejezet 

Ki a á 11 a 11 e ny é s z t é s 

A baromfi népgazdasági jelentősége. 

A dolgozó nép állati eredetű élelmiszerekkel ellátását illetően 

a baromfi - a szarvasmarha és a sertés után következik® Kzen ki-

vül a baromfitenyésztés az iparnak is hasznos nyersanyag forrása. 

A baromfi tojása nagy tápláló értékű, jelentős mennyiségű fehér-

jét, ssirt, lecitint, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. 

A tojás hosszú ideig tartósítható értékes népélelmezési cikk® A 

tyúk tojás a cukrász és sütőiparban előállítható mintegy 8oo kü-

lönféle készítmény fontos alkotó része® Az emberi táplálkozásban 

különös jelentőségük van a tojásfehérjékben lévő aminosavaknak és 

vitamonoknak. Tojással keverés után a liszt, bab stb. élettani ér-

téke nagy mértékben megnő, mert az un. tömegélelmezési cikkek hi-

ányos fehérje készletét a tojás szerencsésen kiegészíti. Ebben a 

tekintetben csupán a vaj és a máj .előzi meg. 

Magyarországon az egy főre jutó tojásfogyasztás 22o körül van. Az 

Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet adatai szerint a szeré-

nyen számított szükséglet 3oo db. Ha ehhez hozzászámítjuk a kelte-

tésre és exportra kerülő mennyiséget, az optimális táplálkozási 

©zint elérése érdekében a jelenlegi országos tojás termelést még 

jelentősen növelnünk kell. 

A baromfi husa Ízletes, tápláló és könnyen emészthető. Rostja fi-

nom és tömött. Az emlősök húsához viszonyítva több benne a fehér-

je. A tyúk, pulyka, gyöngyös husa az un. fehérhusok, a kacsa és 

a lud husa pedig a barna húsok ősoportjába tartozik. A baromfi hu-

sa nemcsak kitűnő, hanem az ehdtő részek aránya is kedvező® 



A baromfihús nagy átlagban /beleértve a csibe a fiatal tyúk és a 

kappan huaát is/ 65 % vizet, 2 1 % fehérjét, 13 % zsirt és 1 % 

ásványi anyagot tartalmaz. fiatal tyúk és csibehus az itt em-

lített átlagnál kevesebb zsirt 8-9 %-ot, 0 kappan pedig több 

zsirt /2o~25 %/ és jóval kevesebb vizet 56-57 % tartalmaz/. 

Nálunk az 1 főre juta baromfi, hus fogyasztás igen nagy» 11-12 kg 

között van. Ebben a tekintetbon világviszonylatban előkelő az 

USA és Kanada után a harmadik helyen állunk. A baromfi tolla, 

elsősorban a viziszárnyasoké ágynemű töltésére nagyon keresett 

cikk. 

A baromfi-trágya megfelelő keveréssel és higitácsal jól hasz-

nálható a kerti növények és gyümölcsfák trágyázására legelők 

javítására, összegyűjtésére ezért érdemes az eddiginél nagyobb 

gondot forditani kedvező hatása 2-3 évig is eltart, A belterje-

sen tartott tyúk évi trágya termelése 40-60 kg. 

Amióta az intenzív tartás hazánkban is széles körben elterjedt 

a baromfitrágya 1/3-a fele az un. trágyaaknában, gyűlik össze 

és jól kezelhető. A mélyalomba került trágya sem megy veszen-

dőbe, mert az alom anyag a nitrogén aránylag jól konzerválja. 

A baromfitrógya a vizsgálatok tanulsága szerint közel háromszor 

annyi N-t és P ^ »
 m i n t

> a 

s zarvasmarha ló, illetve sertés trá-

gyája. 

A baromfitenyésztőknek felbecsülhetetlen a közvetlen haszna is. 

A baromfi zuzógyomra megőrli a sikamlós, kemény gyom magvakat 

ezért sikeresen pusztítja azokat. A baromfi kitűnő rovarirtó. 

H
e
nd.kivül sok és különféle növényi rovarkártevőt szed essze, 

rovarirtó tevékenysége széles körre terjed ki. Erre a célra 

elsősorban a pulyka és 0 gyöngyös alkalmas, ui. szorgalmasan 

keresnek kaparó hí.lomuk pedig úgyszólván teljesen hiányzik. 
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Némely adatgyűjtés tanúsága szerint egy Lyuk naponta erősen fertő-

zött táblán - 8oo-12oo - gabonapo i.oskát is összeszed. Nagyobb állo 

mányt eresztve a táblára sikeresen meggátolhatjuk a rovarkártevők 

elszaporodását. Ugyanakkor a baromfiállomány biológiailag is érté-

kes fehérjetakarmányhoz jut, amit emberi fogyasztásra alkalmas to-

jássá, hússá alakit át. A nevelési, és tartási módszerek mind bel-

terjedebbé válása miatt a nagyüzemekben a baromfi rovarirtó tevé-

kenysége háttérbe szorul. Az extenziv tartást biztositó háztáji 

gazdaságokban viszont továb.ra is érdemes a baromfi rovarirtó te-

vékenységét kihasználni«, 

Népgazdaságunk számára rendkivül fontos a baromfinak és termékei-

nek kivitele. Nagy jelentőségét mutatja az is, hogy az összes kivi 

teli érték 4-5 %-át, a mezőgazdasági kiviteli érték 14-15 át, 

az állattenyésztési kiviteli érték 35-55 %-át a baromfi szolgál-

tatja. Ez valutában alig kevesebb, mint az ugyancsak nagy. hirne-

vü zöldség és gyümölcs exportunk együttvéve. Napjainkban az embe-

ri fizikai munka háttérbe kerülésével nem annyira a hagyományos ma 

gyár zsiros árut, mint inkább a fiatal sovány hust keresik. Ennek 

megfelelően valamennyi számottevő baromfitenyésztő országban uj 

árutermelési ág alakult ki. /pecsenyeárutermelés/. Nagy előnye, 

hogy a termelés nagyüzemi méretekben teljesen gépesitve szinte 

iparszerben megszervezhető. Maximálisan kihasználhatjuk a fiatal 

állat nagy növekedési erélyét, s 1 kg baromfihús mintegy 2-3 kg 

abraktakarmányból állithatunk elő. A pecseiiyecsirke, - kacsa-, 

pulyka és libatermelés ma már hazánkban is széle3 körben elter-

jedt igen jövedelmező árutermelési ágnak bizonyult. 
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A baromfi külső teátalakulása 

Gyakorlati foglalkozás anyaga 

A baromfi külső testaiakulásaból a fajtára, szervezeti szilárdság-

ra, a hasznosítás irányára stb. következtethetünk® A test arányai 

fajtánként, koronként és nemenként is váltóznak® 

45. ábra.: A tyúk testtájai 

A fej egészében mérsékelten kicsi, széles homlokú legyen® A hosz-

szu un® kigyó-, varjufej a hibás felnevelés, a rossz takarmányérté-

kesítés vagy a tultenyásztés jele® 
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A törzs általában jól fejlett legyen, különösen a hústermelő faj-

táké, Kívánatos a kellő ráma, á jól izmoltság, A törzs alakja sze-

rint három tipust különböztetünk meg. A tojástermelő tipus törzse 

hengeres, oldalról nézve hátrafelé szélesedik, körte alakú, A leg-

horn és az un, tojóhibridek tartoznak ide, A hústermelő tipusba so-

rolható tyúk törzse elölről és hátulról tekintve zömök. A mell mély 

széles a hát pedig iveit ás rövid. Ide tartoznak a sussex, fehér 

plymouth, stb, fajták, és általában a hushibrid szülővonalaU. A via-

dor tipusu hus tyúk törzse oldalról nézve tojásdad alakú, a vízszin-

testől kb, 45°-ban tér el. Jellegzetes képviselője cornish fajta. A 

viador típusra az erőteljes csontozat és láb jellemző. 

A lábszár hossza az élősúllyal szorosan összefügg, szine a fajtára 

jellemző, 

A bammfi elülső végtagjai szárnnyá alakultak. Egészséges állatk 

szárnya szorosan a testhez simul. 

Az egészséges baromfi bőre könnyen ráncokba szedhető zsiros tapin-

tatu, A beteg baromfi bőre ezzel szemben rugalmatlan és száraz. A 

bőr szine lehet fehér különféle árnyalatú sárga, palaszürke, kékes 

árnyalatú és fekete. A bőr szine hasonlít a csőr és a karmok színé-

hez csak ezeknél valamivel világosabb. Általában a sárga lábu és 

csőrü egyedek lába is sárga. A sárga bőrű fajtákban a tojásrakás 

közötti szünetekben sárga pigmen halmozódik fel a szem szivárvány 

hártyájában a combokon, a hason és az ujjakon. Tojás rakás idején 

a felhalmozódott sárga pigmen a lerakott tojások arányában a követ-

kező sorrendben tűnik el: kloákanyilás, szemhéj, füllebeny, csőr 

a lábszár felső- alsó része, majd az ujjak. 

Bőrfüggeléken tarajt, lebenyt, "bibircs"-et, szarvat /pulyka/, 

sisakot /gyöngyös/ stb. értünk. Ezek a hímeken fejlettebbek. A há-

zi tyúkon a koponyatetőn a tarajt, a toroktájékon a toroklebenyt 

/ál-lebenyt/, a fül alatt a füllebenyt találjuk. 
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A baromfi testét tollasat fedi, mely védelmet nyújt az éghajlat 

viszontagságai ellen és a repülést szolgálja. A tollnak két fő 

részét különböztetjük meg, a toll szárát, és a toll zászlóját. 

Szerkezetük szerint fedő-, pehely-, és fonalas tollat különböz-

tetünk mego A fedő tollakat merev szár és fejlett zászló jellem-

zi. A nhely tollak, vagy ihetollak szárazak, lágyak és hajléko-

nyak. A fonalas, vagy sörtetollak vékonyak, hajlékonyak, csak a 

végükön van néhány sugár. A pulyka mellsörtéje is a fonalas tol-

lak csoportjába tartozik. 

r 

A tollazat 3zinéből és fényéből a fajt aj Hegre egészségi álla-

potra ellenállóképességére, ivarra és korra is következtethetünk. 

A beteg állat tollazata rendszerint borzolt és tompa fényű. 

A vedlést a pajzsmirigy fokozott tiroxin- hormon termelése indit-

ja meg. Hatására a toll papilla:; vérellátása megszűnik a toll csé-

véje kiszárad, a toll kihull. A pajzsmirigy hormontermelését a 

hipofizis tireotrop hormonja szabályozza, ez pedig összefügg a 

megvilágitott órák számaval. A vedlés ugyanis nyár végén, ősszel 

kezdődik, amikor a természetes napszak megrövidül. 

Az állat hormontermelő rendszere függ az örökletes alptől is. Mi-

vel a később vedlő tyukolc jobban termelnek a tenyésztői munkában e-

zek kiválogatására törekszünk. 

A vedlés időtartama nagyrészt egyéni tulajdonság. A hosszú ideig 

vedlő tyúkok bizonyíthatóan keveset tojnak. Ugyancsak szoros össze-

függés van a vedlés időpontja és a tojástermelés mértéke között is. 



A tojás képződés 

A tojás a baromfiak petesejtje,
:
.az azt körülvevő tartalék tápanyag-

gal és a keményebb mészhéjjal, A tápláló fehérjeréteg és a kettős 

védőburok a tojáavezetőbon rakodik rá, 

A szik tömegéből alkotott fürtben több száz., a tyúk petefészkében 

több ezer petesejt van, A kezdetben fehéres petesejteknek csak kis 

hányada jut el a kifejlődésig, amikor egyre sárgább szinüek lesznek. 

A petevezetőbe jutott tojássárga forgó mozgásban halad tovább, mi-

közben rárakódik a fehérje ás ajégzsinor, mely csavarozott, A jég-

zsinor ssepepe a tojássárga felf"ggesztése, közép helyzetében tar-

tása, A petevezető további szakaszán rakódik rá a pergamen-sserü 

tojáshártya, a következőkben ahártyán keresztül jut a tojásba a hí-

gabb fehérje. Végül a tojáshéj rakódik fel, mely merev és védi a 

tojást, A héjban finom nyilasok vannak, melyek a fejlődő csibe lé-

legzését teszik lehetővé. 

• 

A tojás részei: a tyúk tojás átlagosan 3o % sárgát /sziket/, 59 % 

fehérjét, és 11 % héjrészt tartalmaz, 

A tojássárgájának sötétebb, nagyobb tömegben a világosabb sárgá-
ját a fehér sziket látjuk. Ez fedi a coirakorongot, termékeny to-
jás esetében világosabb körrel. A tojás sárga szine változhat, té-
len halványabb, nyáron sötétebb. A takarmányozás a tojássárga szi-

i * 

nére befolyással van, őárgitó hatású a morzsolt kukorica, a zöld 

takarmány, A tojás sárga zsírban, vitaminokban, továbbá kénben, 

vasban gazdag. 

A tojás fehérje sok aiburoin ezenkiv'll zsírt, cukrot is tartalmaz, 

vitamint kevesebb /B~/ 
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A belső hájhártya burkolja a tojást és az egyik végen kettőzetet, 

légkamrát alkot® A légür nagysága a tojás frissességet mutatja. Be-

száradáskor az üreg mindig növekszik« 

A tojás héj két rétegű mószhártya. Feladata: a védelem és a gáz 

csere. Az embriók is ebből fedezi mész szükségletét. A héj vastag-

sága izonyés hatar között takarmanyozással szabályozható, de függ 

a fajtától és az egyedtől is. Az árutojás jobb, ha vastagabb héjú, 

keltetésnél viszont hátrányos. A téli tojások héja törékenyebb. A 

háj szinétsxa faj, fajta és az eg ed befolyásolja. A szines tojások 

vastagabb és keményebb héjuak. 

A pulyka tojásai sárgasak és szoplősen foltosak. A kacsák tojása 

nagyon sok szinü lehet: fehér, sárga zöldes, szűkkés fekete® A 

lud tojása fhér. A tojás nagysága a fajok átlagos testnagysága sze-

rint változó, a kisebb testüeké kisebb, de fajták és egyedek sze-

rint ebben is eltérés tapasztalható. 

Az ivarérés a tojástermelő kulturfaktákb; a gyorsan bekövetkezik né-

ha a 4-5 hónapos ércék is tojnak. A régi nem kitenyésztett parlagi 

fajták, tojásrakása az év folyamán szabályos időszakokat mutat® A 

kulturfajták tojástermelése sokkal egyenletesebb mint a kialakulat-

lan fajtajelleg mércéjeként. 

Legnagyobb tojashozam marc us- juniusban. Kevés a tél folyamán és 

augusztus- szeptemberben. 

A tyúk tojástermelése kisebb szakaszokat is mutat: 3-4, esetleg 

6-lo tojást tpjmk egymás után. őzt a kisebb tojástermelési szakaszt 

ciklusnak nevezzük. Utána 1-3 nap nem tojik a tyúk. A ciklusok 4-7 

szer megismétlődnek, és ezalatt a pászma alatt a tyúk 15-30 db to-
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jik. Ez Q mennyiség felel meg egy fészek aljnak. A pászma után 

több napos szünet mutatkozik. Minél nagyobb a termelés annál in-

kább elmosódnak ezek a periódusok, végül a pászmákat alig lehet 

egymástól elkülöníteni. A pászmák végén esedékes a megkotlás. 

Általános jellegű, hogy a tyúkok a tojás lerakás megkezdésétől 

egy éven át termelik a legtöbb tojást, A következő évek hozama 

a tyúk egyedi ismétlőképességétől és az előző évi hozam nagysá-

gától függ. A tojás súlya viszont az idősebb tyúkoknál nagyobb. 

A természetes tartásban élő tyúkok tojástermelése 2-3 éves koru-

kig kielégítő* Utána a tojássuly is csökken. Az első évben zártan 

tartott é s a tojástermelés növelését serkentő eljárásokon /esti 

világitás stb./ átesett tyúkok következő évi hozama legtöbbször 

erősen csökken. 

> 

A baromfi félek kor és ivarszerinti elnevezése 

Naposcsibe a kelés után megs: árad, még nem etottt állat. 

Csirke a nevelésre kihelyezéstol a 8-lo hetes korú állat. A jobb 

elhatárolás erdekében tegyük hozzá a korát, pl. 3 hetes csirke, 

sőt a hasznositás irányát is, pl. teny •sz-, pecsenyecsirke. 

A broiler kifejezés nemzetközileg elfogadott, ezért használata 

nem kifogásolható, de ugyarerre a fogalomra megfelelő magyar szó 

is van: pecaenyecsirke, ezért leh- tőség 'szerint ezt használjuk. 

Pecsenyecsirke /broiler/ o kilón fölüti sulyu, fiatal un. sütni 

váló csirke. 

Növendék a 8-lo hetes kort meghaladó állat. A nőivarú növendéket 

jércének, a himivaru növendéket kakasnak nevezzük. 

Tyúk a kifejlett tojástermelő állat. A tyúk- fajban a ivar megje' 
lölésére a kakas, illetve jérce elnevezések használatosak. 
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A gyöngytyúk fajban az ivar és kor szerinti elnevezés azonös a tyúk 
fajéval. A fiatal pulyka, kacsa, liba neve pipe, a nőstényé tojó, a 

him pulykéó bak, vagy kakas, a him kacsáé gácsér, a libáé gunár. 

Tyúk fajták
 : 

A fajták osztályozása többféle szempont alapján végezhető. Gazdasá-

gi szempontból azonban legszerencsésebb, ..azdasági értékük, haszno-

sítási irányuk szerint osztályozná. így 4 alapvető típusba sorolható: 

1/ Viador tipus: erős, szilárd szervezet, támadó, verekedő természet 

és bátorság jellemzi. Széles hát, erőteljesen fejlett mellük hát-

rafelé keskenyedő törzsük, hosszú széles állású lábuk van. Tojás 

termelésük alacsony mégis döntő jelentőséget kapott ez a tipus az 

utóbbi években a pecsenyecsirke termelésben, mivel husformáit ke-

resztezésekben is jól örökíti. 

2/ Hus tipus: nagy testtömeg, felgniatikus vérmérséklet lassú növeke-

dés, késői ivarérés, nehézkes mozgás jellemzi őket. Szervezetük 

általában laza, csontalapjuk durva vastag. Kotlási hajlamuk erős^ 

tojástermelésük aránylag csekély, lassú tollasodé. Testük oldalról 

nézve téglalap alakú. 

3/ Tojótipus: általában a hustipusu csoport ellenkezője jellemző rá-

juk. Szervezetük erős szilárd tollazatúk erősen a testhez simul. 

Kotlási hajlamuk szinte teljesen hiányzik gyorsan tollasodnak, fi-

atal kori növekedési erélyük a nevelés kezdetén nagy. Jó tojáster-

melők, ennek szolgálatában testük hátrafelé szélesedő háromszögre 

hasonlít. Jelentőségük a gazdasági baromfitermelésben rendkívül 

nagy. 
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4/ Vegyes hasznosítású tipus: azok a tyukfajták, amelyek az előző 

három csoportba nem sorolhatók túlnyomó többségben ebbe a típus-

ba tartoznak, A tojó és hustipusu fajták keresztezéséből jöttek 

létre. Hasznosítású irányuk attól függően változik, hogy kialaki 

tésukban a tojó, vagy hustipusu fakták játszottak e nagyobb sze-

repet, Ennek érzékeltetésére a tojó- hu^ , illetve a hus~ tojó 

megjelöléseket használják, 

Leghorn tyúk az olasz parlagi tyúkból keresztezés utján alakították 

ki az 18oo-as évek második felében Észak-Amerikában, Sok változata 

van és ezek igen megegyező testi felépítést viszont színükben és ta 

réj alalqjiükban nagy változatosságot mutatnak, /sötét barna, világos 

barna, fekete, fogoly szinü stb, jelentősége azonban leginkább a fe 

hér változatnak van. 

Kifejezetten tojó tipusu. Tojói 1,5-2, kakasai 2-2,5 kg súlyúak. 

Ivaré résük gyorsan következik be, -ezért a to jásterraelédt korán sok-

szor már a hatodik hénapban elkezdik. Jó körülmények között a 2oo-

245 db-os tojáshozamot érik el. Hófehér tojásaik 56-7o g-osak, 

Husa száraz és kékes árnyalatú, vggósulya és formái a mai hizócsi-

be követelményeket nem tudják kielégíteni.A kis testű tojóhibridek 

előállításában a fajták között legnagyobb jelentőségre tesz szert. 

46. ábra: Leghorn tyúk és kakas 
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Rjhode Island red /rodejlenc/ tyúk Az Egyesült Államokban a múlt 

3zózad közepén tenyésztették ki az ott élő vörös szinü parlagi 

fajtából. Fénylő meggy piros szin előállítására törekedtek, egy 

tojó- hustipusu kettős hasznositásu fajtára jellemző tulajdonsá-

gok mellett. Közép nehéz testsúly 2-2,5 kg kukasoknál 3-4 kg jel-

lemző. Évi tojáshozama lű^-2oo db, 55-7o g-os súlyban. Tojásaik 

sütét. barnák. Testsúlyuknál fogva hústermelésre is alkalmas. Fia-

tal csibéi különösen zárt tartás mellett rosszul tollasodnak, e-

zért a hisócsibék nem mutatósak, napjainkban,tojótipusban terjed 

és a tojástermelő fajtákhoz inkább sorolható* Pecsenyecsibe elő-

állításra keresztezésben alkalmazzák. Hazánkban ezt az edzett faj-

tát a sárga magyar tojástermelésének javítására, és testsúlyának 

növelésére használtál:. 

Pljmquth /plimut/. Az amerikai Plymouth várostól.kapta nevét. Ha-

zánkban eddig a sávozott plymouth volt ismeretes® Napjainkban szi-

ne és tojástermelose miatt a hizócsibe előállításra alkalmasabb fe-

hér változata terjed. A fehér változat kiváló életerős csibéket ad. 

Tojáshozama 17o-2oo körüli. Tojásai barnák 55-65 g-osak. Kifejlett 

tyúkok 2y5-2£3, a 'kakasok 3-3,7 kg súlyúak. 

New-Hampshiro /nvuhens 1 rZ.. Szintén az -gyesük, Államokban tenyész-

tették ki a rho :o Island red-ből, fajtán belüli kiválasztással® 

Tenyésztése során a mell szüléssé.;; növelése mellett korai tollaso-

dásra és ivarérésre, a téli tojáshozan és az életerő növelésére to-

fce edtek® Kettős hasznosítású hus-tojó tipusu fajta® A tojók súlya 

3-5,5 kg, kakasoké 4-4,z kg. Tojástermelése évi 132-2oo, 58-62 g. 

sulyu tojás. Kedvező tulajdonságai miatt hazánkban különösen a 

köztenyésztésben gyorsan tért- hódított. 

Sussex Dál-Anrliai pírlt\J fajtából tenyésztettem ki. Több szin-

változata van, de a világos szinü változat a legismertebb. Tojó-

inak testsúlya 3y5 kg, kakasoké 4,5 kg. Eves tojástermelése 13o-2oo 

db, 55-65 g- sulyu barna szinü tojás. 



Cornish /komis/ a Cornish tyukfajtók a múlt század végén Ccrrn-

wall-ban hoztál: létre keresztezéssel.. Az indiai-vörös viador 

tyúk egyenes leszármazottja. Gazdasági értékét a hus hasznosí-

tás adja meg. Fiatal kori növekedési erélye fajtatisztán külö-

nösen a 6-ik héttől rendkívül nagy. Keresztezésben a nagy növe-

kedési erélyt és a husformát megbízhatóan örökíti. Főleg- a kaka-

sait használják. Eztöindokolja az a körülmény is, hogy tojáster-

melése csekély So-loo db. Fajtatisztán tehát csak annyit tartunk 

belőle, hogy a fajta fennmaradjon és a keresztezésekhez elegendő 

kakasokhoz jussunk. A Cornish kakassal létrehozott hibridcsirkék 

kitűnően értékesitik a takarmányt, életképességük kifogástalan. 

A megkívánt 1,5-3,6 kg-os súlyt 8 hét alatt elérik. A mell és 

combizmok fejlettsége miatt vágáskori húsértékük rendkívül jó. 

A szükségszerűen jelentkező gazdasági fejlődés nagyüzemeinkben 

nemcsak a termelés növekedését kívánja meg, hanem a gazdaságos 

termelés kerül előtérbe. A tojástermelő hibrideknél de még szem-

betűnőbben a hushibrideknél vitathatatlanul megmutatkozik a na-

gyobb és gazdaságos termelés a fajtatiszta állomány felett. Ért-

hető, hiszen a legkiválóbb kulturfajták eddig elért értékmérő tu-

lajdonságait fajtán belüli kiválasztással, ma már nem vagy csak 

nagyon lassan lehet tovább javítani. Több fajtában lévő előnyös 

tulajdonsá^okat viszonylag egyszerűbben, de főleg gyorsabban le-

het keresztezéssel a végtermékben egyesíteni. A keresztezések 

speciális hibridelőállitási módszereit pedig ezt a munkát még 

hatékonyabbá tehetik. A tyúk hibrideket a hasznosítás iránya 

szerint két.nagy csoportra: tojóhibridékre és hushibridekre le-

het osztani. • • 

Tojóhibridek 

Nick-Chick /HÍJL/ 1962-ben import utján került hazánkban a bábol-

nai Állami Gazdaságba, az amerikai Nichols cég németországi leány-

vállatán a Lohmann cégen keresztül. Azóta hazánkban a legszélesebb 

körben elterjedt tojóhibrid. A fehér Leghorn fajtából, a speciális 

vonalai keresztezésével állították elő, kizárólag étkezési to-

jástermelésre. 



A tojók súlya 1,8-2 kg. külsejére a fehér Leghorn megjelenési for-

mája jellemző. íves termelése 24o-26o ab. méezfehcr ssinü 58-62 g, 

sulyu elsőrendű étkezési tojás. Jó növekedési erélyű, gyors tolla-

sodásu kotlásra nea hajlamos, élér 1 vérmérsékletű állat. Jól birja 

valamennyi nagy."sémi tartási formát. Selejtezéslcori husértéke cse-

kély nemcsak kis súlya, hanem húsárra . rossz minősége és kékes szí-

nezése miatt is. Vé ;térmék lévén kakas csibéire nincs szükség, fel-

nevelésük nem gazdaságos, is., napos korban vagy megsemmisítjük őket 

vagy fehérjévé dolgozzak fel. Ivarszerinti elkülönítésük japán mód-

szerrel történik még a keltetőben /szexálás/ 

Sha ve r /; J. a • -p ro s a / Kanada bel 1962-ben előszűr Bábolnára majd onnan 

a bolyi Állami Gazdaságba import utján került. Est a tojóhibridet 

amely elterjedtségében megközelíti hazánkban abich-Chicket, ma is 

csak a bolyi ÁG és partnerei forgalmazzák. Szintén a fehér Leghorn-

ra jellemzp külemü. ^vcs termelése 24o-26o db mészfehér szinü vé-

kony héjú 53-62 g. sulyu tojás. Tojók súlya 1,3-2 kg. Takarmányozás 

sal, tartással kapcsolatban igényes. A többi tulajdonsága megegyező 

Nick Chickkel. 

Hj?LinQ tojóhibridek. lényénztosük az bSA-ban a hibridkukorica-

nemesítésben bevált mód. zerek alapja: történik szoros rokontenyész-

tett vonalakból, nves t.oj ás termelő 3ük 25o-2őo körül van, testsulyuk 

1,6 kg. 

De-Kalb tojóhibrid. érnierikában a kukorica hibridizáció mintájára 

rokontenyésztett vonalak régys.-eres /doublecroos/ keresztezésével, 

hozták létre. A De-Kalb hibriéek a Shavcrhez hasonlóan 25o feletti 

termelésre képesek, intenzív tartási és takarmányozás' viszonyok kö 

zött. A jéxcék kis teotüek /l,p-l,5 kg/ ezért életfenntartó szükség 

létük is alacsorgabb, Hást-iji tartásba egyáltalán nem ajánlható. 

Külön előnyének tártján rendkívül szilárd tojáshéjat, a tojás-

ban a nagy sürü fehérje arányt. 
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Varren Se:: Gal hink_,/3oh/ Előállítója az UoA-ban a nagy hirü 

Warren cég. Európában a francia Gtudler cég tenyészti és forgal-

mazna. Hazánkba is Fr nciaorszagból kerültek, a szülői vonalak 

1967-ben. A ooL tojchibridet egy fehér és egy gvörös Hhoda vonal 

keresztezéséből nyerik. A kakas v rös szinü, arait fehér jércével 

keresztezve a végterv.... klen autooexin mutatkoZ
:

k. A nemhez kötött 

szinátöroklás szak cl; i a., érint a végtermék napos csibék körül 

a jércék sárga szinüek, n tojók közép nagy tcstüek 2,5 kg és 

barna héjú tojást termelek. Az eves tojáatormelés 24o-25o, a 

tojás átlagsulya 6o-C> .. . A Sex nal Link mind a ngy nagyüzemben 

mind a háztáji gazdaságokban igen jól szerepel. Jól alkalmazko-

dik a hazai tartási viszonyainkhoz, nagyon gazdaságosan termel. 

Széles körben ismeri tojóhibridek rég a: Kimber 137, 155, Ili-Sex 

Demler, Royal stb. 

Hústermelő hibridek. Hlchols-Lohmann. A hibrid előállításához 

szükséges nagyszülői voi alakat az amerikai Nichols cég tenyésztet 

te ki. Hazánkba 19ül-ben került a Lohmann cég közvetítésével a 

bábolnai ng-ban. 

A végtermék napos csibék su ya 35-45 g. Hagy életerővel erőteljes 

fiatalkori növekedési eréllyel kitűnő husformékkal rendelkeznek® 

8-9 hetes korukra elérik aa 1,4-1,6 kg élősúlyt®, de már 49-52 

napos korban is- értékor'thetu, mivel 1,1-1,2 kg súllyal jó minő-

ségű készterméket aöru u 1 kg. élősúly előállításához 2,5-2£* kg 

keveréktakarmányt használni Fel, 

A bábolnai Állami Gazdaság, 197o-től saját teny ászanya^. .al rendel-

kezik és nem importál több nagyszülői a Lohmann cégtől. Végterméke 

TnTRA-B hushibrid. .. 7 hetes v vasra érett broiler a jó husfocmálc 

mellett 1,3-1,4 kg áflagsulyuak és. 2,1 kg-os ta.'.oi ányértékesités 

re képes. 
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Gb-65 és 0*72-e3; hushibrid. A gödöllői Kisállattenyésztési Kuta-

tó Intézet hozta létre importvonalak kombinatív keresztezésével, 

/Peterson, Cobb, ghaver stb/. A G-65-ös hibridcairke fehérszínű. 

Jellemző rá az igen jó növekedés, tollasodna, mellalakulás. A Lo lá-

máim hibriddel szemben is versenyképesnek bizonyult. Forgalmazá-

sát export ját, külön kereskedelmi cég C JZÁDRO bonyolítja, 
/ 

Hunnia ftibrid csirke szinten hazai broiler tennék, A Pel3Őbabádi 

Állami Gazdaságban állították elő, A végtermák saját Corniah és 

Plymouth vonalak keresztezéséből áll. A nago.szori tollfejlődés 

alapján a hibridcsirkek szexálhatók. Intenzív tartásban a Lohmann 

hibridhez hasonló teljesítményre képes. Forgalmazását a HUNKIA-

HXBRID Kereskedelmi Iroda végzi. 

Hibro hushibrid szülőpár a holland nURIBRID cégtől került hazánk-

ba 1968-ban. A Hibro 7 hetes korra vágóérett terméket képes adni, 

jő husformákkal, 1,4 kg-os súlyban, élősúly kg-onként 2 kg abrak-

ból, Hazánkban a IIUPMAH-ÍDKII) cég forgalmazza. 

Be 11e r ' es pe cseny e csirkehi zlalás 

A pecsenyecsirke előállitáaárí nagyüzemeink kizárólag húsüzemeket 

tartanak, A pecsenyecsirkék épületeinél egyre terjednek a teljesen 

zárt, ablak nélküli, klimatiz; It etető és itctóberendézesekkel fel-

szerelt nevelőházak. A pecsenyecsirkéket világszerte padlós, mélyal-

mos rendszerrel hizlalják. Olaszországban Belgiumban és főleg Hol-

landiában vannak próbálkozások a pecsenyecsirkék gazdaságos ketre-

ces hizlalására. 

A hizlalóházak fűthető termfütéosel, amikor az egész épület a csi-

bék fogadásakor 33-34
 u

G-ra van felfütve. í.íüanyás módszer esetén a 

terem hőmérséklete az egész nevelési idő alatt 2o-22 G mig a müanya 

alatt az első héten 32-54
 U

C, utána heténként 2-3 °G-kal csökkentik 
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a 4« hát után pedig niüanyákra már nincs szükség. 

A hizlalóházakban állandóan 65-7o ,.-os a kivant relativ páratar-

talom. Almozásra legjobban megfelel a gyaluforgáes, vagy az Őrölt 

kukoricacsutka. Á szellőztetés igen fontos, mert a csirkék test-

súly kilogramonként óránként 5,6 nr igényelnek. 

Az egész hizlalás ideje alatt általában az egyenletes 24 órás 

megvilágítást ajánlják. A fény intenzitását a 5. héttől kezdve 

1,5 U-ról a hizlalás végéig o,S A-ra csökkentik m"-énként. 

Az állománysürüseg c hizlalás időtartamától függően 12-16 db/iá . 

A pecsenyecsirkéknek külor.I: s ke ve r élet a karmány ra van szükségük 

zsírral, vitaminokkal nyomelemekkel és antibiotikumokkal készít-

ve kimondottan nagy energia-, protein, és kevés nyersrosttarta-

lommal. A keverék takar ányok tartalmazzák a csirkék között leg-

több veszteséget előidéző betegség, a kokcidiozis elleni gyógy-

szereket is. Takarmány .gyáraink háromféle keveréktakarmányt hoz-

n. k forgalomba a pecscnyccsirkék réspére: inditó, nevelő és hiz-

laló tápot. 

A hizlalás végén a csibéket az ipari feldolgozó üzembe szállít-

ják. A csibéket általában félhomály mellett szedik össze. 3 he-

tes hizlalás esetén 5,7 -szeres, ha 7 hetes a hizlalás 6,5-sze-

res a hizlalási forgó évente. 
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Tojótyúkok belterjes tartásának módszerei 

Az árutermelő üzemekben gazdaságosan kizárólag a különböző nagy-

termeié sü hibridek tarthatók. A hibridek belterjes tartásának két 

fő formáját különböztetjük meg: 

1./ Padlón és 

2./ Ketrecben tartás 

Világszerte mind a kát ror.ds ert alkalmazzák, az utóbbi években 

az árutojást termelő tyúkok ketreces tartása erősen terjed. 

Hazai viszonyaink között a mély almos /padi, ói tartás/, trágyakanás 

rendszer eléggé elterjedt módszer. Előnye, hogy a mezőgazdasági 

üzem keretében jól beilleszthetők, olcsóbban létcsithető, szülő, 

vagy tenyéazállouiáry tartására is alkalmas. 

47. ábra: Padlós rendszerű tojóház 
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A trágyaakna az istálló alevoterületéhek 45~6o %~át foglalja el, 

a többi rész 15~2o cin vastagon almozott, A trágyaaknát a tojóház 

hosszanti fala mentén, vagy a közepén helyezik el, oldalfala 60 -
7o cm magas. A trágyaaknára helyezik a vaskeretbe szerelt 2,5-5 

sm lyukboségü drótháló, és erre a könnyen lefedhető ülőrudakat. 

Az un. teljes lécpadló, vagy rácspadlós tartós tojóhibrid állo-

mányoknál jól alkalmazható, mert az ilyen rendszerű istálló egész 

alapterülete trágyaakna és az előbbi rendszerben lehetséges 5-6 p 

db/m állomány sűrűség ez esetben közel a kétszeresére emelhető. 

A szokásos almozott, na,y üzemi barornfiistólló helye a tojóster-

melósre beállított üzemekben egyre gyorsabbon terjed a ketreces 

tartós0 E megoldás nagy, több csr : tojó állományok esetén igen 

gazdaságosnak bizonyult, A fejlett baromfitenyésztéssel rendel-

kező országokban az árutojást termelő tyúkok nagy részét ablak-

nélküli épületekbon és ketrecekben tartják. Hazánkbon is egyre 

több nagyüzemben alakitjak át a tojóházakat ketreces tartásra, 

A ketreces tartás előnyei: azonos nagyságú tojóházban kétszer 

háromszor több állat helyezhető el; a selejtezés, az állatok 

megfigyelése könnyebb; a tojás tisztább, megszűnik a tojásevés; 

a dolgozók munkája könnyebb; egy gondozó kétszer annyi állatot 

képes ellátni, mint az almos rendszerben; kevesebb az egy to-

jásra jutó takarmány felhasználás; a ketreces tojóházakat nem 

kell fűteni, 
i ' , 

A ketreces tartás épületei megegyeznek a jól szigetel ablaknél-

küli mélyalmos tojóházakéval. A ketrec sorok lehetnek földszin-

tesek, két, vagy három emeletesek. Ma világszerte 5-4 tyúkot he-

lyeznek el egy ketrecbe. A ketreces üzemekben a takarmányozás 

tatás és a tojások gyűjtése tökéletesen gépesített. 
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48. ábra: Battéria tojótyúkok elhelyezésére 

A tojók ketreces tartásával a legjobb eredményeket akkor lehet elér 

ni, ha a jércéket napos kórtól egészen 18 hetes korig szintén ketre 

ben neveljük, és ezután telepi tjük eket a tojóbattériába. 

Ludtenyésztés és hizlalás 

Az utóbbi években az egyéb baromfifajokhoz hasonlóan, a ludtenyész-

tés is gyors ütemben a belterjesssé,, irányában fejlődik. A hagyomá-

nyos extenziv tartás és a vele együttjáró termelési eredmények he-

lyébe termelékenyebb ludfajták és intenzivebb tartási, hizlalási 

módszerek lépnek. 

A lud hasznosítása közismerten igen sok irányú. Legfőbb termékei a 

máj és a toll, de figyelmet érdemel még a félhizott pecsenyelud 
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valamint'a libazsír is. A májliba fogalma az utóbbi években honoso-

dott meg, a teljes elhízásig tömött ludat jelenti, mely után nagy 

máj remélhető* 

Az export igény két áruféleség iránt jelentkezik. Az egyik a májli-

ba, amely tetemes zsir mellett legalább 4o-5o dg. átlagsulyu májat 

szolgáltató Ennek előállítása a legnehezebb, ezért azokban a körze-

tekben termeltetik, ahol a hagyományok szerint az adottságok a leg-

jobbak. A májlibatermelés kiterjesztése jelentős népgazdasági érdek, 

.mert a mezőgazdasági termékek közül a libamájon keresztül juthatunk 

o leggazdaságosabban dollárhoz. A másik jelentős exportféleség a hí-

zott liba. A feldolgozó iparban a májlib körzeteken kivül tájegysé-

gekről beérkező hizott ludak ¿őzül azokat, amelyektől nem remélhető 

legalább 25-5o dg-os máj, nem bontják májra hanem egészben exportál-

ják. 

A libamáj mellett a másik legfontosabb termék a libatoll, amely na-

gyon előnyös feltételek mellett exportálható ős hosszú idő távlatá-

ban is jól eladható lesz. Pecsenyeliba iránt az utolsó évek tapasz-

talata szerint elég jelentős a külkereskedelmi igény és az árak is 

kedvezőek. 

Ludfajták 

Magyar nemesített lud fehér, tarka és fodros változatban fordul elő, 

a fehér változat a leggyakoribb. V mérséklete élénk. Jól kotlik. 

A tojó súlya átlag 4,5-5,5 kg, a gunáré 6-7 kg. Évente 15-18 tojást 

rak. Huss finom rostu. Ssirhizlalásra kiválóan alkalmas, a tömést 

jól tűri* Mája nagy és kitűnő minőségű. Évente 2-5-szor téphető. 

A messzebb levő legelőket is jól hasznosítja, tartása extenzív vi-

szonyok között ajánlható. 

Emdeni lud kelet-Poroszországban kinemesített fajta. A kifejlett 

tojó súlya 6-7 kg. Évente 2o-5o db I60-I80 g sulyu, fehér és ké-
mé nyhéjü tojást tojik. 
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I " 'Hl I 

49. ábra: Magyar lud 

Ra.jnai lud: a felső-Éajna vidékén élő parlagi ludnak eriidenivei va-

ló keresztezéséből állitották elő. A napos libák túlnyomó többsége 

fehér szinü, de akad kpzöttük kékes szürke árnyalatú is, azonban 

az első, de legkésőbb második vedlésük után tiszta fehérek lesznek. 

Éves tojástermelése 45-5o db. A gunár kifejlett kórban 5-6 kg a 

tojó 4,5-5 kg súlyú. Jól birja a nagyüzemi tartást, pecsenyelibaként 

nevelve 8 hetes kórban 4 kg feletti élősúlyt ér el. Töméses hizla-

lásra 22-24 hetes kórban nagyon alkalmas. A tömést jól birja gyor-

san hizik. Hazai nagyüzemeinkben különösen nagy tojástermelése mi-

att jócskán elterjedt. 

Landeszi lud Franciaországban kifejezetten a májtermelés szolgála-

tában nemesitették, gzine szürkésbarna. Éves tojástermelése 3o-35 

db. A tojók testsúlya 5-6 kg, a gunarak 7x8 kg 3ulyuak. Töméses 

hizlalásra nagyon alkalmas. Erőteljesen meghizlalva 7o-8o dg-os, 

de túlságosan világos 3zinü májat szolgáltat. 
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Kacsatenyésztés 

Jó nagyüzemi alkalmazkodó képessége folytán tartásának többféle 

nagyüzemi változata ismert. A pecsenyekacsa nevelésnek főként ha-

lastavakkal kombinált formája igen eredményes. 

A kacsa hasznositása sok irányú. Legfontosabb termékek a pecse-

nyekacsa, a kifejlett hízó kacsa, a kacsatojás, a toll és máj. 

Kacsafa.iták 

S 

Magyar nemesitett kacsa leginkább fehér ritkábban tarka, barna 

ás fekete változatban ismeretes. Csőre, lába sárgás vörös. 

5o. ábra; 
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Gazdasági értéke a mai köve lélményeke t figyelerabevéve csekély. A-

ves termelése 4o-5o db-ra becsülhető. Gyenge fiatal kori növekedé-

se miatt peoaenyekacsater; «1 -arc ne..; alkalmas. Háztájiban igényte-

lensége és edzett szerve A miatt s ,éretik. 

Pekingi kacsa szine feh
;

r, vug-y tejfölsárga. A legnagyobb testű ka-

csafajták közé tartozi . A tojók súlya 2,5-5 kg, a gécséroké 3,5-4 

kg. Évente 12o-14o db tojást termel. Fiatal kori növekedési erélye 

jó, 49-55 napos kórban 2,5-2,7 kg-os suly ér el. 1 kg élősúly elő-

állításához 3-5,5 kg kukorica szükséges. 

Aylesbyry kacsa /ejssbőri/ Dél-Angliai eredetű gyorsan fejlődő fe-

hér szinü értékes ludfajta. A tojó súlya 3,3~3,5 kg, a gácsérá 

3,5-4 kg. Évi termelése loo-llo db sárga héjú tojás. Az utóbbi é-

vekben hazánkban is az érdeklődők középpontjába került, mert pe-

csenyekacsa termelésre kiválóan alkalmas. A pekingivel keresztez-

ve jelentős heterózis 'tapasztalható. 

Rouéni kacsa /ruani/ Fruciaorszó-.gban tenyésztették ki, ahol nagy 

testtömege jó minőségű husa Ai kitűnő hizlalhatósága miatt ma is 

egyike a legmegbtcsal te
1

. a A:.j tóiknak. A kifejlett tojók súlya 3-3,5 

kg, a gácöéroké 4-4,5 hizlal kori növekedési erélye nagy, pe-

csenyekacsa előállít riv, -.Ja tiszták és mint kercsstezési partner 
is jól felhasználható, urk azine azonban hátrányt jelent. Éves 

tojástermelése Öo-loo db. 

« 

Pulykát oíiyésztés 

A pulykátenyésztéenek hazánkban jelentős múltja van. Nyugat Európa 

karácsonyi pulykaszükségletének jelentős részét tanyai külterjes 

pulykatartásunk szolgaitatta. A pulykafogyasztás has nkban éppúgy 

mint sok más országban nagyon idényszerű, 6o-7o A-a karácsony és 
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újév időszakára esik. Napjainkban inkább a nagy tömeg intenzitása 

mellett 14-16 hetes pecsenyepulykókat állit elő. A 2,6 - 3,5 kg-os 

vágósulyt élősúly kg-onként 2,5-3,5 kg takarmány felhasználásával 

érik el. 

Pul.vkafa.it6k 

A bronzpulyka a legjobban ismert fajta. 

51* ábra: Bronzpulyka 

A fekete tollak végükön bronzvörös, vagy zöldes színben játszó. 

Jó kotló idegen fa jók: csibéit is kelteti és- biséri. Évente 4o-7o 

db tojást tojik. Sajnos a keltetési időben átlag csak 16-25 db 

tojás gyűjthető ezért drága a hizóaloponyag előállítás. A kifej-

lettséget csak 2 éves korára éri el, amikor a tojó 6-7, a kaka-

sok 12 kg súlyúak. Az intenziv tartusban fejlődési gyorsasága nen 

kielégítő. 
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Széles mellű bronzpulyka nagy testű változata a bronspulykát ó1 fő-

leg a jobb husformábcn tér el. /széles mell, jól izmolt comb/ át-

lagos tojástermelése 6o-2o db. Fiatal kori növekedési erélye takar-

mányértékesitése nagyon jó. Keresztezésekben kitűnő eredményeket ad 

Nagy és kis változata var. Előbbinél a kakasok 2o-22 a tojók Q-lo 

kg, az utóbbinál lo-12 és 5-6 kg súlyúak. 

Ujabban a hollandi fehér pul,,ka nagy népszerűségnek örvend. Lz a 

nagyon régen törzskönyvezett változat géppel nagyon könnyen kopaszt 

ható és igen szép vágóárut ad. A kifejlett egyedek nemük szerint 

9-l£D, illetve 14-16 kg-osak. Tojástermelésük kedvező loo-13o db 

átlagosan. 

Beltswillei kis fehír pulyka a feldolgozó ipar igényeinek ez fe-

lel meg a legjobban. A kakasok testsúlya 6-8, a tojóké 4y5-5 kg. 

Vágósulya kedvezőbb mint bármelyik fajtáé. Elsősorban pecsenye-

pulyka- termelésre alkalmas. 

Hazánkban a pulykahibrid tartás néhány év alatt jelentősen elter-

jedt. Vele együtt tért hóditott az un. intenziv tartás is
0
 Az in-

tenziven nevelt hibridpulyka 12-14 hetes korra 4 kg. feletti élő-

súly elérésére, 2,5-2,5 kg-os takarmányértékesitésre, kitűnő mell-, 

és combizom kialakit, sára képes. A pulykahitridek közül hazánkban 

a következők ismertek. 

íatthews /metyuz/ hibrideulyka« Angliában*a hasonló nevü cég állí-

totta elő. Hazánkban a »éti Mezőgazdasági Vállalat Mecsek-pulyka 

néven forgalmazza. Fehér szinü, broiler /12-14 hetes/ és növendék 

/2o~24 hetes/ korban egyaránt jó végterméket szol áltat. A matthews 

pulykák igényesek az elhelyezésre és a takarmányozás szinvonalára. 

Az intenziv tartást azonban nagyon jól meghálálják ás gazdaságos 

árutermelést tesznek lehetővé. 
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Retina hibrid pulyka. A betina szülőpár ős végtermék hazánkban is 

jó termelési eredményt hozott. Előnyének tartják a mecsek pulykák-

kal szemben, hogy kisebb testű az svyai vonal évi tojástermelése 

loojfölött van. A végtermék kevésbé ivényes az elhelyezésre és a 

takérmányozásra, lényegében un. XV Untezziv .nagyüzemi viszonyok 

között is sikerrel tarthatók. 
- . 

Quest Poussin /kveszt puzen/ pul ,H: :dirid lényegében az előzőhöz 

hasonló Franciaországi Lipus. Ha,, ; -Bihar megyében terjedt el, ná-

lunk délibáb pulyka néven forgói« -k. Legfőbb előnyének az mu-

tatkpzik, hogy kis testű, broiler típus 12-14 hetes korban 4 kg kö 

rüli súlyt ér el. Az intenzív tartást jól m e g h á l á l d e 6-8 he-

tes előnevelés után félintenziv tartásban is jó eredményt igér 

/esetlég legelőn/. 
'I 
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Fehér gyémánt /White piamsnd/. Kanadából származik. Legnagyobb 

szülőpár-állománnyal - harminca serre 3. — nádudvari Vörös Csillag 

termelőszövetkezet rendelkezi^. A kifejlett szülőpár súlya a 

tojó 7 kg a kakasok 12-13 kg. Az egy tojótól várható tojások 

száma 95-loe db. 

Haszon galambtenyéaztés 

Az utóbbi évtizedben e.gy uj állattenyésztési ágazat folyamatos 

kialakulásának és fejlődésének lehettünk szemtanúi. Ez az uj 

ágazat a vágógolamb előállítása, más szóval galambhus termelés. 

Létjogosultságát főként az export igények határozzák megt folya-

matos termelést igér az a tény, hogy az export igények évek óta 

szinte korlátlanok és annak a töredékét sem tudjuk kielégíteni. 

Legnagyobb vásárlónk Olaszország, de más országok is /NSZK/, 

Svájc stbo igénylik ezt az igen értékes husárut. A galambhus 

iránt megnyilvánuló kereslet főként azzal magyarázható, hogy a 

28-3o napos választott fióka husa igen finom rostu könnyen e-

mészthető, fehérjében azdag és Ízletes. A vendéglátóipar nagyon 

sokféleképpen tudja elkészíteni. 

Az utóbbi évtizedek során a különböző állattenyésztési ágazatok-

ra a több termelést nyújtó belterjesedés vált jellemzővé, s ez 

alél a haszongalambtenyésztés sem kivétel. Az Egyesült Államokban 

kialakították a gazdasági galambtenyésztés és árutermelés legha-

tékonyabb módszereit, amelynek pozitívumait igyekszünk nálunk is 

megvalósítani. Igaz még csak a kezdő lépéseket tettük meg korsze-

rű galambtenyésztésünk érdekében, de a fejlődés jelei egyre inkább 

megmutatkoznak. . * 
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A fejlődés a számok tükrében is érzékelhető. Amig a vágógalamb 

felvásárlás 1962-ben országosan mindössze 15 q volt, addig oz 

elmúlt 8 esztendő alatt rohamos növekedés következett be: 

1965-ben felvásárolták 514 q 

1966-ban » 595 " 

1967-ben
 H

 117o " 

1968-ban ' " 1334 " 

1969-ben " 1229 " 

1970-ben •• 2338
 M 

1971-ben " . 2924 " 

1972-ben " 37oo " 

A közölt adatokon kivül nem szabad elfelejteni azt a tényt, hogy 

a felvásárolt mennyiségeknek döntő többségét a háztáji gazdaságok 

,dják. Ez nem véletlen hiszen hazai viszonyok köbött a galambhus 

termelésére a kistenyásztők körében van a legnagyobb lehetőség. 

Meglévő épületek, vagy épületrészek ilyen célra való kihasználá-

sára főleg vidéki viszonylatban számtalan megoldás kínálkozik, 

ami a termelés gazdaságosság nak egyik igen fontos tényezője. 

Haszop-galamb fajták 

Ezeket kifejezetten galamhus előállítására tenyésztették ki, me-

lyek elsősorban fajtatiszta szaporítással alkalmasak gazdaságos 

termelésre. 

King /királygalamb/ kitűnő husformákot mutató haszon fajta, amelyet 

évszádadunk elején tenyésztettek ki az egyesült Államokban. Ki-

fejlettkori testsúlya a tojók esetében 7o~85 dg, a hímeké 9o-95 

dg. Autoszex változatát is kitenyésztették, nevezetesen a hímek 

és tojók tollazatának szine nemhez kötötten eltér egymástól* A 

kinget a 6o-as évek elején hozták be hazánkba. Sok féle szinvál-

tozata ismeretes./fehér, ezüst, sárga, vörös, fekete stb/. Tisz-

ta vérben való szaporítása mellett jól beváltak a king haszon-ke-

res'ztezósei. /pl. king x posta/. 
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Texán. Az ujabbau kitenyésztett haszonfajtók egyike, mely szintén 

az Egyesült Államokból származik. A texán autósex fajta, tehát a 

tollazot' szine ivarhoz kötötten öröklődik, közepes testnagyságu 

fajta a kifejlett egyedek oo-'Jo dg súlyúak. Fiókéi 4 hetes válasz-

tási kórban mór erősen megközelítik a szülök testsúlyát. Optimá-

lis takarmányozásra a fiókák 28-fo napos korra bo-75 dg súllyal 

választhatók, illetve ilyen vágósúllyal értékesíthetők,. A költő 

párák után 15-22 fiókát nyernek évente. Ilyen szaporodó képesség 

mellett 5-7 évig tartják tenyésztésben. Az enyingi Állami Gazda-

ság érdeme, ho.y a texán viszonylag hamar eljutott Magyarországra, 

és remélhető, hogy ez a kitühő képessé.;;': haszonfajta a haszonta-

lan tenyésztési programban súlyponti szerepet fog betölteni. 

Postagalamb. Alkatilag leginkább a parlagi gala ibhoz hasonlit azon-

ban attól sok tekintetben mégis elkülönül. Páratlan szaporodó képes-

sége és vitalitása éppen arra érdemesiti, hogy haszonkeresztezések 

révén kihasználhassuk kivételes gazdasági értékét. Kinggel keresz-

tezett utódaik tovább szaporitáoa is kiválóan alkalmasak. 

A felsorolt fajtákon kivül közismert húsgalamb a római galamb, va-

lamint a strasszer, flórentini és a tyuktarka. 

Nyultenyésztós 

A házinyúl husa évtizedek óta kedvelt táplálék. A hus nagy fehérje 

tartalma /2o-21 %/ továbbá jól emészthetősége miatt, gyomor és bél-

betegek diétás étrendjének is javasolható. A kistenyésztők udvara-

iban előállitott vágónyulak az országos húsellátásban sokat segi-

tettek. Az állatszámlálasi statisztikákban a nyulak nem szerepel-

tek, i ^ még hozzávetőleges adatunk nincs arra vonatkozóan, hogy 

hazánkban mennyi nyulat tartsanak a kistenyésztők, és mennyi vágó-
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nyul kerül házifogyasztásra. Ez a szám azonban nem lehet csekély, 

ha megfontoljuk, hogy 196..Eben mintegy 600 nyultenyésztő szakcso-

port működött és ezek tagjainak birtokában kb. I00.000 tényész-

anya volt. Ez az anyalétszám évi három ellést és ellésenként hat 

felnevelt fiókát számítva, mintegy 1,8 millió szaporulatot jelent. 

Az utóbbi években a nyugati országok fo¿pásztói egyre nagyobb ér-

deklődést tanúsítottak a vágott és ¿ütéskész állapotbon piacra 

vitt nyúlhús iránt. Külkereskedelmünk és a hazai feldolgozóipar 

emiatt lépéseket tett az exportálható nyúlhús termelésének foko-

zása érdekében. Hamarosan kitűnt, hogy a kistenyésztők a jelent-

kező igényeket sem mennyiségi sem minőségi tekintetben nem tudják 

kielégíteni. A begyűjtött Vágónyulai; fajta, életkor, vágási minő-

ség tekintetében nem egyöntetűek. Ennek következtében gazdasági 

szükségszerűségként vetődött fel a nagyüzemi nyultenyésztés meg-

teremtésének gondolata» 1970-1975* között évente mintegy 4oo-5oo 

vagon élőnyul félvásárlására van szükség, mig a kistenyésztők je-

lenlegi tenyészállataikkal mindössze loo-15o vagon termelésére 

képesek. A viszonylag kedvező árai: Állami Gazdaságainkat és' ter-

melőszövetkezeteinket a nagyüzemi nyultenyésztés megteremtésére 

ösztönözték. 

Nagyüzemi nyultenyésztés szempontjából fontosabb fajták 

Az un. hagyományos nyulfajták, /magyar vadas, csincsilla, óriások/ 

általában kettős haszhositásuak, tehát hus és prémtermelésre egya-

ránt szolgálnak» A nagyüzemi nyultenyősziesben viszont kizárólag a 

hústermelés jelentős a prém csak melléktermék. Ezért elsősorbon az 

egyoldalúan hústermelésre kialakított fajták, illetve az ezekből elő-

állított hibridek'jöhetnek számításba. 

Uj-Zélandi fehér kialakulásának körülményei nem teljesen tisztázot-

tak. Egyesek szerint a jelenleg két színváltózatban /vörös és fehér/ 
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ismert új-zélandi nyulait Uj-'héland területén tenyésztették ki és 

a század elején vitték az egyesült Államokba. Kasok szerint a faj-

tának • semmi köze sincs Új-Zélandhoz, és Kaliforniában tenyésztették 

ki. Az Uj-Zélandi fehér szerzete hófehér, szeme piros, körmei vilá-

gos szaru szinüek. u testformák kiváló hústermelésre utalnak, a hét 

és a far különösen jól izmolt. A növendékek culy gy arapodása igen jó. 

Elfogadott szabvány szerint kettő hónapos korra 1,8-2 kg, három hó-

napos korra 2,25-25o kg élősúlyt érnek el. Vágási kitermelése 52-55 

'%
m
 A fajta különösei, kedvező adottsága, hogy jól birja az erőltetett 

kihasználást, intenzív tartási, elhelyezési, takarmányozási viszonyok 

között. Évente 4-5 ellést hozhat, és a fiókák jó életképessége lehe-

tővé teszi, ho j hat hetes korban elválasszuk azokat. 

Kaliforniai, hint neve mutatja az Egyesült Államokban alakították 

ki kifejezetten husterm.lési céllal. A jelenleg ismert fajták kö-

zött egyedülállóan jó Írásformákat mutat, a széles rövid hát jól iz-

molt gerinc és fartájék jellemzi. A szem piros, a szőrzet fehér, az 

orr a fülek, a lábvégek és a farok feketék. 

Bécsi kék. Kisteny •sztőink körében jól ismert előnyös tulajdonságok-

kal biró fajta. Szőrzete fényes acélkék, a szem szürkéskék a körmök 

palaszürkék. A kifejlett egyedek testsúlya 4-5 kg között van. Jól 

szaporodik, ivadék nevelése megfelelő. A hazai bécsi kék állomány 

általában egyöntetű és jó minőségű. 

Német világos na/yy ezüst. Az egyik legrégebben kitenyésztett nyúl-

fajta. Jó husformáju, emellett tömött prémü, tipikusan kettős hasz-

nosítású. Kifejlettkari élősúlya 5,5-4,5 kg. Szine jellegzetes ezüst 

szin, a szem sötét barna, a köröm sötét barna, vagy fekete. A fiókák 

feketén születnek és a végleges ezüst szin 5-7 hónaeos korra alakul 

ki. Igénytelenebb, mint az uj- ,elánéi fehér, vagy a kaliforniai, 

de az intenzív tartási körülményeket meghálálja. 
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