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A z elmúlt egy évben közepes évet 
zárt az ágazatunk. Elmondha-

tó, hogy sem az időjárás sem pedig 
a piaci viszonyok nem túlságosan 
kedveztek a gazdálkodásnak. Ta-
vaszig kitartott a tavalyi év augusz-
tusában kezdődött jó időjárás és a 
kedvező piaci árak és keresletek. 
Ezt követően egy száraz hosszú idő-
szak következett, a kereslet és az 
árak stagnáltak. A kedvezőtlen idő-
járás következtében a nyári gabo-
natermés és azok árai kedvezőtle-
nül hatottak a kiskérődző ágazatra. 
A nyár végi eső meghozta a mezők 
megújulását és kedvezően hatott a 
kukoricatermés alakulására.

A termékeink piaci kereslete és ára 
a bárány vonatkozásában a fentiek 
szerint alakult, a gyapjú és tej ára az 
előző évek szintjén mozgott. 

Reményeink nem váltak valóra a 
kéknyelv betegség ország mentes-
ségével kapcsolatban, sajnos még 
napjainkban sem sikerült elérni, 
hogy az európai unióba korlátozá-

sok nélkül szállíthassunk tovább-
tartásra bárányokat. Információink 
szerint talán csak 2020. januárjától 
nyílhat meg ez a lehetőség hazai te-
nyésztőink számára. Bizonyos keleti 
és arab piacokra viszont már megin-
dulhattak a szállítások. Összességé-
ben elmondható, hogy a most már 
több éve tartó értékesítési nehézsé-
gek negatívan hatnak a juh ágazatra.

Továbbra is segítették a gazdálkodá-
sunkat a Nemzeti és EU-s anyaállat 
támogatások, a nemzeti tenyészkos 
és tenyészbak támogatás, valamint 
a Vidékfejlesztési program kereté-
ben elnyert beruházási pályázatok.

A támogatások ellenére az idei év-
ben hosszú idő után mind a juhtar-
tók száma, mind pedig az anyaállat 
létszám csökkenő tendenciát mutat. 
A tartók száma közel 500-zal, míg 
a nőivarú juh létszám 25-30 ezer 
egyeddel csökkent. Leginkább a pi-
aci körülmények és a jelentős török 
export hatására alakult így. A kecske-
tenyésztők száma, valamint a regiszt-

rált nőivarú kecske létszám minimális 
emelkedést mutat továbbra is. 

A tagjaink által tenyésztett fajták szá-
ma jelenleg 31 juh- és 6 kecskefajta 
törzskönyvezési és teljesítményvizs-
gálatára terjed ki, ezen túlmenően 
pedig a hazai juh és kecske ENAR 
jelölési, leltározási munkái kapcsán 
továbbra is minden regisztrált juh és 
kecsketartóval napi kapcsolatban 
vagyunk.

A Szövetség tevékenységével, fel-
adatainak minél jobb és hatéko-
nyabb ellátásával igyekszik szolgálni 
az ágazat szereplőinek eredménye-
sebb munkáját. Nehéz fontossági 
sorrendet felállítani, ezért csak sorba 
vesszük az elmúlt időszak főbb törté-
néseit, tevékenységeit, eseményeit. 

2018. év elején 16 részközgyűlést 
tartottunk a tagjainknak, melynek 
keretében tájékoztatást adtunk a 
Szövetség ezévi tevékenységéről, 
gazdálkodásáról és a jogszabály-
ban rögzített kötelezettségekről, és 

ELŐSZÓ

2017. NOVEMBERTŐL – 2018. OKTÓBERIG

TISZTELT TAGOK, TENYÉSZTŐK, KOLLÉGÁK!

A gazdák feladatai a jövedelmezőség javítása érdekében.

„…Kívánatos tehát, hogy a gazdák a piac szükségleteihez 
alkalmazzák a tenyésztést és hízlalást ne csak 

minőségben, hanem számban és időbeni megoszlásban 
is olyan módon kell beállítani és a hízó állatok elkészülését 

beosztani, hogy egész éven át egyöntetűen lehessen 
szállítani, vagy ha már a szállítás időben eltér és 

megoszlik, lehetőleg akkor jelentkezzék a többlet, amikor 
a piac a legkevésbé túlterhelt és az áru a legkeresettebb.”

(Dr. Konkoly Thege Sándor-1948)PROF. DR. HORN PÉTER
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a várható támogatási lehetőségekről.  
A programok fő része volt mindeze-
ken túl az eredményes gazdálkodás-
hoz szükséges szakmai információk 
átadása is. A részközgyűlések kerete-
in belül készítettük elő az ez évi májusi 
Küldöttközgyűlést. A Küldöttközgyűlé-
sen egy újabb mintatelepi cím került 
kiosztásra, az Agrowitt Kft., Kecskéd 
tenyészete részére. Ezzel 12-re növe-
kedett mintatelepeink száma. 

A részközgyűléseken, a Tenyésztők 
Tanácsa ülésein került kialakításra 
a Szövetségünk új juh és kecske te-
nyésztési programja, mely remélhető-
leg a tenyésztési hatóság jóváhagyá-
sát követően hosszú távra biztosítani 
fogja a hazai tenyésztés korszerű ke-
reteit. Ezzel párhuzamosan kidol-
gozásra került és várhatóan jövő év 
elején minden rendes tagtenyésztő 
részére elérhetővé válik az új, web 
alapú tenyésztési adatbázis. Így a te-
nyésztők saját egyedeiknek adatait 
könnyebben elérhetik és napi aktu-
ális információkat szerezhetnek egy 
internetes elérhetőséggel. 

Az idei évben a szokásos éves kos-bak 
katalógus nem nyomtatott formában, 
hanem honlapunkon elektronikus for-
mában került kiadásra. Valamennyi 
hazai tenyésztő minden fajtára kiterje-
dően részletes információkat tud sze-
rezni a törzsállományokban használt 
tenyész kosok, tenyészbakok és azok 
utódainak teljesítményeiről. Minden faj-
ta esetében teljes körű rangsor került 
közzétételre.  

A Szövetség minden lehetőséget 
megragad, hogy a lehető legtöbb, 
friss információt eljuttasson a tagja-
inak a rendelkezésre álló eszközök 
lehetőségeinek kihasználásával (le-
vél, honlap, szakmai napok, instruk-
torokon keresztül…). 

Természetesen ez annyit ér, ahá-
nyan olvassák a levelet, kinyitják az 
internetes felületet, illetve részt vesz-
nek a rendezvényeken. 2018. évben 
is több alkalommal küldtünk közvet-

len konkrét írásos tájékoztatató leve-
let az igénybe vehető támogatások-
ról a tenyésztőknek. 

Az elmúlt időszakban nagyon sok 
szakmai rendezvényt szerveztünk 
és rendeztünk az őshonos és veszé-
lyeztetett fajták tenyésztőinek, és a 
központi kos- illetve baknevelő te-
lepeinken felnevelt tenyészkosokat 
és tenyészbakokat szakmai rendez-
vények keretében értékesítettük. Év-
közben pedig az ország különböző 
településein továbbra is támogattuk 
az egyre népszerűbb Juhászfeszti-
válok szervezőit, melyek mindegyi-
kén igen nagy volt az érdeklődés. Az 
ilyen rendezvények alkalmat adnak 
ágazatunk termékeink bemutatásá-
ra, népszerűsítésére.

A szakminisztériummal és a szakha-
tóságokkal, társszervezetekkel folya-
matos kapcsolatot tartottunk fent és 
igyekeztünk az ágazat szakmai elvá-
rásit, igényeit képviselni. Tájékozta-
tást adunk részükre az ágazat hely-
zetéről, és amikor lehet a közvetlen 
találkozások érdekében meghívtuk 
az érintetteket eseményeinkre, így 
küldöttközgyűlésünkön, meghatáro-
zó rendezvényeinken személyesen is 
részt vettek. Így fórumainkon közvetle-
nül adtak tájékoztatást a legfrissebb, il-
letve a tervezett intézkedésekről. 

Az ENAR feladatok során végzett 
munkánk hozzájárul a juh és kecs-
ketartók állományainak jogszabály 
szerinti kötelezettségeinek teljesíté-
séhez. Persze ez mind költséggel 
jár, melyet a Szövetség takarékos 
gazdálkodásával a szükséges mér-
tékűre igyekszik korlátozni. 

Évente több mint 8350 juhászat és 
1050 kecsketenyészet nyilvántar-
tással, jelöléssel összefüggő felada-
taiban veszünk részt. Ennek része 
a minden évben kötelező leltár el-
végzése, aminek a zökkenőmentes 
végrehajtása a tenyésztők és a terü-
leti instruktor jó együttműködését 
bizonyítja. 

2018. évben is hagyományosan 
résztvettünk a tenyészállat kiállítások 
(Hódmezővásárhely – Debrecen – 
Kaposvár) szervezésében és lebo-
nyolításában. Ezek azok az alkalmak, 
amelyeken a tenyésztőink bemutat-
hatják tenyészállataikat, az áruterme-
lők pedig megismerhetik a rendelke-
zésükre álló, hazánkban tenyésztett 
fajtákat, genetikát. Debrecenben és 
Kaposváron nagysikerű szakmai ren-
dezvényeket tartottunk, melyeken a 
résztvevők aktuális szakmai ismere-
tekre tehettek szert. A Kaposvári Állat-
tenyésztési Napok alkalmával került 
megrendezésre a 25. Jubileumi Szent 
Mihály napi Fórum, melynek kereté-
ben megemlékeztünk az induláskori 
szervezőkről és köszönetünket fejez-
tük ki a Kaposvári Egyetemnek, hogy 
folyamatosan társszervezőként segí-
tette rendezvényünket. 

Több tenyésztőtársunkkal együtt 
részt vettünk a 10. Merinó Világ 
Kongresszuson Uruguayban, ahol 
számos hasznos információn túlme-
nően sikeresen pályáztunk a 2022. 
tavaszán megrendezésre kerülő 11. 
World Merino Conference rendezési 
jogáért.

A Magyar Állattenyésztők Lapjában 
az aktualitásokról, tenyésztési, szak-
mai, jogszabályi, gazdálkodási isme-
retekről adunk tájékoztatást hónap-
ról hónapra. Ezeken az oldalakon 
továbbra is lehetőség nyílik az egyes 
tenyésztőknek eredményeik, tenyé-
szetük, gazdálkodási körülményeik 
bemutatására is. 

Jelen kiadványból megismerhetik 
a Szövetség vezetőtestületeinek vá-
lasztott tisztségviselőit, valamint az 
ügyvezetésben és a területen dol-
gozó szakembereket. A címek, tele-
fonszámok és egyéb elérhetőségek 
lehetőséget nyújtanak, hogy szük-
ség szerint ahhoz a kollégához for-
duljanak, akitől a legrövidebb időn 
belül hasznos, pontos, megbízható 
információt és hathatós segítséget 
remélnek.
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Szokás szerint az eseménynap-
tárban felsoroljuk az eltelt időszak 
szakmai eseményeit, rendezvénye-
it, és közzétesszük a kiállítások, 
versenyek eredményeit. Ezzel is 
igyekszünk elismerni a résztvevők 
kiemelkedő felkészültségét és szak-
mai munkáját, illetve dokumentál-
ni az eseményeket a jelenkor és az 
utókor számára. 

Röviden összefoglaljuk a 2018. évi 
támogatások alakulását, mely jogcí-
meken, milyen feltételekkel vehettek 
igénybe támogatást tenyésztőink.

Részletesen bemutatjuk a 2017. évi 
juh és kecsketenyésztési és termelé-
si eredményeket fajtánként, korcso-
portonként, és fajtánként közöljük a 
tenyésztők név- és címjegyzékét is. 
Így minden juh- és kecsketartónak 
lehetősége nyílik arra, hogy a sa-
ját termelési adottságainak és cél-
jainak megfelelő fajtával foglalkozó 
tenyésztőkkel közvetlenül felvegye 
a kapcsolatot. A tájékozódást, vá-
lasztást segíti az egyes tenyészetek 
tenyésztési, termelési mutatóinak is-
merete.

Közzé tesszük a 2018. évi juh és 
kecske tenyészet és állomány nyil-
vántartások adatait, azok megyei és 
létszám szerinti megoszlását, mely-
ből kitűnik, hogy a juhtenyészetek 
száma és az anyajuhállomány kissé 
csökkent, a kecsketenyészetek szá-
mának és a regisztrált kecskeállo-
mány létszámának növekedése to-
vább folytatódott.

Tovább folytatjuk a juh- kecske hús-
ból és termékeikből készült ételre-
ceptek közzétételét, mellyel színesí-
teni kívánjuk kiadványunkat, illetve 
népszerűsíteni szeretnénk ezzel is 
a juh- és kecske termékek fogyasz-
tását. A 2019. évben már nyolcadik 
alkalommal jelentetjük meg a juh-és 
kecske termékeket népszerűsítő és 
ételrecepteket tartalmazó jövő évi fa-
linaptárunkat. 

Továbbra is valljuk, hogy minden infor-
máció, minden időben megkapott tájé-
koztatás hasznos a termelőknek. Kér-
jük, hogy ennek érdekében keressék, 
hívják kollégáinkat, látogassák rendez-
vényeinket, vegyék igénybe szakmai 
segítségünket. Aki teheti, keresse fel 
az interneten szövetségünk honlapját, 
ahol szándékaink szerint friss informá-
ciókhoz juthatnak. 

Szakmai hirdetőinknek köszönjük, 
hogy hirdetéseikkel továbbra is tá-
mogatják kiadványunk megjelen-
tetését, bízunk abban, hogy a juh- 
és kecsketartók az általuk hirdetett 
szolgáltatások és termékek igény-
bevételével, felhasználásával javítani 
tudják termelési feltételeiket, gazdál-
kodásukat.

Várjuk észrevételeiket, visszajelzé-
seiket, kéréseiket, kérdéseiket azzal 
kapcsolatban is, hogy mivel tudnánk 
még jobban segíteni munkájukat. Fi-
gyelembe kell azonban venni, hogy 
Szövetségünk csak a tenyésztői te-
vékenység kereteit tudja megte-
remteni, a szükséges döntéseket 

– megfelelő szakmai ismeretek, in-
formációk birtokában – Önöknek 
kell meghozniuk és azokat szaksze-
rűen végrehajtaniuk.

A Magyar Juhtenyésztők és Kecs-
ketenyésztők Szövetségének vala-
mennyi választott tisztségviselője és 
munkatársa az ágazatot érintő kér-
désekben személyesen is az Önök 
rendelkezésére áll.
Az ágazat helyzetének megváltozá-
sát, javulását továbbra sem kizárólag 
a támogatásoktól kell várni, hanem 
szemléletet kell váltani a tenyésztés-
ben, tartástechnológiában, terme-
lésszervezésben, minden árutermelő 
tenyészetnek saját „tenyésztési prog-
ramot” kell, kellene következetesen 
végrehajtani. A hasznot a legna-
gyobb árbevételt biztosító termékek, 
legkisebb költséggel történő előállí-
tása eredményezi. Ezek a termékek 
előállíthatók fajtatiszta vagy keresz-
tezett juhokkal, kecskékkel, exten-
zív, félintenzív vagy intenzív tartási, 
takarmányozási körülmények között.  
Az állattartónak attól függően kell vá-
lasztani ezek közül, hogy milyen ob-
jektív – szakmai ismerettel, éghajlat, 
csapadék, épület, tartási, takarmá-
nyozási, legeltetési, technológiai - kö-
rülményekkel rendelkezik, és hogy 
miből származik több haszna. Ehhez 
kívánunk segítségükre lenni jelen ki-
adványunkkal és rendezvényeinkkel 
valamint Bemutató Mintatelepeink-
kel is.

Prof. Dr. Horn Péter
Elnök

„A gazdákra vár tehát az a feladat is, hogy a tenyésztést és a 
termelést a piac igényeihez és szükségletihez igazítsák… Ezen kívül 
fokozatosan ki kell használni a szervezettség előnyeit az értékesítés 

terén. Közismertek a Dán, hollandi és egyéb példák az értékesítés 
gazdatársadalmi és szövetkezeti megszervezésére és ennek szép 

eredményeire… E-téren is sok munka és haladás vár még ránk, annál 
inkább, mert a kisüzemi rendszerben fokozottan fontos a szervezett 

értékesítés megoldása és előnyeinek biztosítása”

 (Dr. Konkoly Thege Sándor-1948)
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A SZÖVETSÉG ESEMÉNYNAPTÁRA

2017. NOVEMBER – 2018. OKTÓBER

2017. november 1. és december 
11. között lehetett benyújtani az 

anyakecsketartás támogatási ké-
relmeket. A Magyar Államkincstár 
2017. szeptemberében megjelent 
97/2017. (IX.22.) számú Közlemé-
nye szabályozta az anyakecske-
tartás de minimis támogatásáról 
szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rende-
let szerinti támogatás igénybevéte-
lét. A támogatás feltételeiről októ-
berben levélben és újságcikkben 
tájékoztattuk a tenyésztőket, kecs-
ketartókat. A birtokontartási (és el-
lenőrzési) időszak 2017. december 
12-től 2018. március 21-ig állt fenn. 
A támogatás összege 7.000 Ft/
egyed (32.000 egyed felsőhatárig).

2017. december A Magyar Ál-
lamkincstár (Kincstár) a jogszabá-
lyokban biztosított ügyintézési ha-
táridőt lerövidítve december 1-jével 
végrehajtotta a tenyészkos és te-
nyészbak tenyésztésbe állításának 
mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 
29.) FM rendelet alapján október-
ben benyújtott támogatási kérel-
mek bírálatát és folyósítását.

A Kincstár – a hatályos jogsza-
bályi rendelkezések alapján – a tá-
mogatás végösszegének kiszámítá-
sakor az ügyfél rendelkezésére álló 
szabad csekély összegű támogatá-
si keretét is figyelembe vette. 

Az első kérelmezési kör alapján 
2017. május végén 1821 állattartó 
részére 235 millió forint, míg az ok-
tóberi kérelmek benyújtása alapján 
2017. november végén 972 állattar-
tó részére 133 millió forint támoga-
tás kifizetése történt meg.

2017. december 11-én az el-
nökségi ülésen az elnökség tagjai 
megbeszélték az ágazat aktuális 
helyzetét, áttekintették a Szövetség 

2017. évi gazdálkodását. Részletes 
beszámolót kaptak a 2017. évi kos- 
és baktámogatások adatairól. 

2018. január 17-én kelt leve-
lünkben valamennyi regisztrált juh-
tartót tájékoztattuk az anyajuh tá-
mogatások (a nemzeti forrásból 
származó ÁNT anyajuh és kiegészí-
tő anyajuh támogatás az 5/2015. 
(II.9.) FM rendelet alapján, illetve 
az EU forrásból származó terme-
léshez kötött anyajuh támogatás a 
9/2015. (III. 13.) FM rendelet alap-
ján) igénylésének részletes felté-
teleiről, a vonatkozó határidőkről. 
Ebben jeleztük, hogy a kérelmeket 
tárgyév február 1. és március 20. 
között kell benyújtani elektronikus 
formában valamint azt, hogy a Szö-
vetségünk által kiállított igazolást is 
elektronikus formában kell csatolni 
a kérelemhez.

2018. február 19-én tájékozta-
tó levelet küldtünk ki a XXV. Alföldi 
Állattenyésztési Napokról és XXXIV. 
Juhásztalálkozóról. A csatolt jelent-
kezési lapon 2018. március 25-ig 
vártuk a jelentkezést. 

2018. február 22-én ülésezett 
a Tenyésztők Tanácsa, megvitat-
ták a tenyésztési program módosí-
tási javaslatokat, illetve jóváhagyták 
a beadott fajtaátalakító keresztezési 
kérelmeket.

2018. február 23-án szakmai 
napot tartottunk Nagydorogon, 
ahol értékesítésre lettek felajánlva 
a felnevelt cikta kosok. 

2018. március 14-én Mező-
hegyesen cigája szakmai napot 
rendeztünk, melyen értékesítet-
tük a Szövetség központi kosneve-
lő telepén felnevelt cigája és tejelő 

cigája tenyészkosokat. A megjelent 
tenyésztők tájékoztatást kaptak a 
tervezett tenyésztési program mó-
dosításokról.

2018. március 20-án Hortobá-
gyon hortobágyi racka szakmai 
napot szerveztünk, melynek kere-
tében a központi kosnevelő tele-
pen felnevelt és minősített kosok 
árverésére került sor. Az árverést 
követően a tenyésztők megvitatták 
a tenyésztési program javasolt vál-
toztatásait.

2018. március 22-én Törtelen 
magyar merinó szakmai napot 
szerveztünk, melynek keretében a 
központi kosnevelő telepen felne-
velt és minősített kosok árverésére 
került sor. Az árverést követően a 
tenyésztők megvitatták a tenyész-
tési program javasolt változtatásait.

2018. március 24-én a IV. 
Vasvári Húsvéti Bárányfesztivál 
rendezvényének keretében tartott 
konferencián érdekes előadások 
hangzottak el „A juhhús szerepe 
az egészséges táplálkozásban” té-
makörben, majd a résztvevők meg-
kóstolhatták a túrkevei, karcagi és 
hegyháti birkafőző csapatok ételeit.

2018. március 26-án kelt leve-
lünkben minden regisztrált juh- és 
kecsketartó részére részletes tájé-
koztatást adtunk a tenyészkos és 
tenyészbak támogatás igénybevé-
teléről, illetve az egyéb támogatási 
lehetőségekről (területalapú, szálas 
fehérjetakarmány). 

2018. április 1. és 30. között 
nyílt sor harmadik ízben tenyészkos 
és tenyészbak támogatás igénybe-
vételére a 74/2016. (XI.29.) FM ren-
delet („a tenyészkos és tenyész-
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bak tenyésztésbe állításának 
mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásáról”) alapján. Ebben 
az igénylési időszakban a 2017. 
október 1. és 2018. március 31. 
között vásárolt apaállatok után 
lehetett a támogatási kérelmet 
benyújtani.

2018. április 9-én tájékoztató 
levelet küldtünk ki az őshonos faj-
ták in situ megőrzése programban 
résztvevő tenyésztők számára. Kifi-
zetési kérelmet kellett benyújtani-
uk az egységes kérelem részeként, 
ügyfélkapun keresztül azon te-
nyésztőinknek, akik 2016. február 
1. és 29. között vagy 2017. február 
1. és 28. között adták be támogatá-
si kérelmüket. Az ügyfelek számára 
2018. április 3. és május 15. kö-
zötti időszak állt rendelkezésre.

2018. április 7-13. között tar-
tották Uruguayban a 10. Merinó 
Világkonferenciát.

2018. április 20-án magyar 
parlagi kecske szakmai Napot 
tartottunk Szécsénkén, ahol érté-
kesítésre kerültek a felnevelt par-
lagi bakok. 

2018. április 23-án elnökségi 
ülést tartottunk. Tájékoztató hang-
zott el az áprilisi-május részközgyű-
lések előkészítéséről. Az ülésen 
elfogadták a 2017. évi pénzügyi 
beszámolót, és megtárgyalták a 
2018. évi költségvetést. Megbe-
szélték a 2018. évi tenyészállat ki-
állításokat, rendezvényeket (Alföl-
di Állattenyésztési Napok - Szent 
György napi Juhásztalálkozó - id. 
Tóth Imre díj – Farmer-Expo – Ka-

posvári Állattenyésztési Napok – 
Szent Mihály nap). Az elnökség tag-
jai egyhangúlag elfogadták, hogy 
az Agrowitt Kft. bemutató mintate-
lep címet kapjon. 

2018. április-május hónapban 
16 helyszínen részközgyűléseket 
tartottunk a Szövetség tagjai számá-
ra, melyeken előkészítettük a má-
jus 24-ei küldöttközgyűlésünket 
és tájékoztatást adtunk az ágazat 
helyzetéről és a támogatásokról. A 
2017. év értékelése mellett az ered-
ményes gazdálkodáshoz szüksé-
ges szakmai információk átadására 
is sor került. Tájékoztatás hangzott 
el a Vidékfejlesztési Program kiské-
rődzőket érintő beruházási pályáza-
tokról.

A TÁRSULT TAGOK SZÁMÁRA A KÖVETKEZŐ HELYEKEN TARTOTTUNK RÉSZKÖZGYŰLÉST:

április 16. Vásárosnamény

április17. Kaposmérő

április 17. Soltvadkert

április 18. Karcag

április 18. Hódmezővásárhely

április 19. Balmazújváros

április 20. Devecser

április 21. Üllő

A RENDES (TÖRZSTENYÉSZTŐ) TAGOK SZÁMÁRA NYOLC RÉGIÓBAN KERÜLTEK LEBONYOLÍTÁSRA A RÉSZKÖZGYŰLÉSEK. 

Ezeken a részközgyűléseken a tagság megvitatta a juh és kecske tenyésztési program változtatásait, amelyek 
elsősorban a résztvevők kötelességeire, a törzskönyvezési szabályokra és a fajtaleírások módosítására terjedtek ki.

április 24. Hortobágy 3.1 régió törzstenyészetei

április 25. Hódmezővásárhely 4.1 régió törzstenyészetei

április 26. Felsőzsolca 3.2 régió törzstenyészetei

április 27. Kaposmérő 1.2 régió törzstenyészetei

május 3. Karcag 2.2 régió törzstenyészetei

május 4. Devecser 1.1 régió törzstenyészetei

május 15. Kiskunfélegyháza 4.2 régió törzstenyészetei

május 16. Tápiószecső 2.1 régió törzstenyészetei
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2018. május 1-jén 5. alkalom-
mal rendezték meg az Ócsai Juh-
fesztivált a Rácz tanyán. A gazdag 
programban többek között főzőver-
seny, kézi birkanyírás, pásztorkutya 
terelő bemutató szerepelt.

2018. május 10-12. között a 
XXV. Alföldi Állattenyésztési Na-
pok eseményei zajlottak, május 
12-én a XXXIV. Szent György napi 
Juhásztalálkozóra került sor. A ki-
állításon a Magyar Juh- és Kecske-
tenyésztő Szövetség 39 tenyésztő-
je 65 juh tenyészállat csoportban 
mutatta be a Szövetség tenyészté-
si programjában szereplő 16 juhfaj-
tát. A kiállítás keretében adták át a 
Magyar Juhtenyésztő Szövetség 10 
éves jubileuma alkalmából alapított 
„id. Tóth Imre” vándordíjat, ame-
lyet a juhtörzskönyvezés területén 
hosszú időn át kiemelkedő tevé-
kenységért ítéli oda a Magyar Juh- 
és Kecsketenyésztő Szövetség el-
nöksége és dr. Tóth Imre. 2018-ban 
a díjat Englertné Miluczky Klára, 
a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség tenyésztési koordinátora 
kapta. A kiállítás díjazottairól és ese-
ményeiről külön beszámolót köz-
lünk.

2018. május 18-án szakmai 
napot tartottunk Mátranovákon a  
gyimesi racka központi kosneve-
lő telepen, amelyen értékesítésre 
kerültek a felnevelt kosok.

2018. május 19-20. a XX. Kevi 
Juhászfesztivál két napján össze-

sen kb. háromszáz bográcsban főtt 
birkapörkölt, melyből száznegyven-
három bográccsal neveztek a főző-
versenyre. A népi étel kategóriában 
pedig mintegy hetven ételt főztek. 

2018. május 24-én a NAIK Ál-
lattenyésztési és Takarmányozási 
Kutatóintézet herceghalmi Tanács-
termében tartotta Szövetségünk 
küldöttközgyűlését a küldöttek 
69,7%-os részvétele mellett. A kül-
döttközgyűlést Juhász Pál, tenyész-
tési alelnök nyitotta meg, ezt kö-
vetően Hajduk Péter ügyvezető 
igazgató beszámolója hangzott el 
a 2017. év tenyésztési és gazda-
sági eseményeiről. Dr. Hetényi Ta-
más ismertette a Felügyelőbizott-
ság beszámolóját, Deák Györgyi 
gazdasági vezető pedig a 2017. 
évi egyszerűsített mérlegbeszámo-
lót terjesztette elő elfogadásra. Haj-
duk Péter számolt be a 2018. évi 
költségvetési előirányzatról, a tag-
díjak, szolgáltatási díjak mértéké-
nek meghatározásáról. A küldött-
közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
az ügyvezetés 2017. évi tenyész-
tési és gazdasági beszámolóját, a 
felügyelőbizottság beszámolóját, 
a Szövetség 2017. évi egyszerűsí-
tett mérlegbeszámolóját, valamint 
a szövetség költségvetését és a 
2018. évre előirányzott tagdíjakat 
és szolgáltatási díjakat. 

A juhtenyésztő rendes tagi kül-
döttek tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadták a Juh Tenyész-
tési Program módosítási javasla-
tokat. Az új módosított tenyésztési 

programot tenyésztési hatóság jó-
váhagyását követően megküldjük a 
juhtenyésztő rendes tagok részére. 
A rendezvényen került sor a bemu-
tató mintatelep oklevél átadására az 
Agrowitt Kft. részére. A közgyűlést 
ebéd és kötetlen szakmai eszme-
csere követte. 

2018. június 12-ével a Ma-
gyar Államkincstár megkezdte a 
tenyészkosok és tenyészbakok te-
nyésztésbe állítására irányuló támo-
gatások kifizetését a tavaszi benyúj-
tási időszakra vonatkozóan. 

2018. június 20-án tartott el-
nökségi ülésen a szövetség első 
félévi tevékenységét, működését, 
feladatait, gazdálkodását beszélték 
meg. Részletes tájékoztató hang-
zott el a tenyészkos/tenyészbak 
támogatás alakulásáról. Értékelték 
a tavaszi kiállításokat, szakmai ren-
dezvényeket, és előkészítették a 
második félév rendezvényeit (Far-
mer-Expo, Kaposvári Állattenyész-
tési Napok). Az elnökségi ülést 
követően a kecske Tenyésztési 
Programjáról döntő 11 fős Bizott-
sági ülésén megtárgyalták a kecs-
ke tenyésztési program módosítási 
javaslatait. Az ismertetett módosítá-
sokat a Bizottság kiegészítéseivel a 
Bizottság egyhangúlag elfogadta.

2018. június 30-án szombaton 
több ezren látogattak ki a XX. Kar-
cagi Birkafőző Fesztiválra, ahol a 
jórészt karcagi és környékbeli ver-
senyzők mellett az ország távolab-

MINTATELEP OKLEVÉL ÁTADÁS AZ AGROWITT KFT.-NEKSZENT GYÖRGY NAPI JUHÁSZTALÁLKOZÓ
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bi részéről is érkezett a 250 főző.  
A nap során a 400 kaszrolyban, 
bográcsban 20 ezer adag birkapör-
költ főtt és fogyott el. 

2018. július 7-én rendezték 
meg a IV. Törteli Juhászfesztivált. 
A program Sebők Mihály bemutató 
mintatelepének meglátogatásával 
kezdődött. A programok között fő-
zőverseny, sztárvendégek, kirako-
dó népművészeti vásár, juhászbál 
is helyet kapott.

2018. július 9-13. között a Ma-
gyar Juh- és Kecsketenyésztő szer-
vezésében 7 juhtenyésztő tagunk 
Angliába utazott, ahol a Yorkshire 
Show-t tekintették meg. 4 pavilon-
ban mutatták be az országban ta-
lálható mintegy 90 fajtából és ke-
resztezésből származó juhokat és 
kecskéket. A juhoknál 43 különbö-
ző kategóriában adtak át díjakat, a 
kecskéknél a felnőtt és növendék 
nőivarú állatokat díjazták. 

A résztvevők a kiállítás két napja 
alatt betekintést nyerhettek a tradici-
onális angol mezőgazdaság minden-
napjaiba, a felvezetett tenyészállatok-
tól kezdve az élelmiszereken át a 
gépekig. Különös gonddal készítik 
fel az állatokat a bemutatókra, a tu-
lajdonosok legtöbbször az állataik 
melletti boxokban töltik a napjaikat, 
a gyermekeikkel együtt, akik való-
színűleg következő generációként 
viszik tovább a gazdaságot. Az út 
során megállapíthatták, hogy Angli-
ában is hasonló gondokkal küzde-
nek, kíváncsian várják, hogy az EU-
ból való kilépés mit hoz számukra. 

2018. augusztus 17-20. között 
rendezték meg Debrecenben a 
XXVII. Farmer-Expo Nemzetközi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakkiállítást, melynek keretében
juh- és kecsketenyésztési kiállítást
rendeztünk. Ezen 35 tenyésztő 66
csoportban 14 juh és 4 kecskefajtát
mutatott be. Augusztus 19-én szak-
mai továbbképzést tartottunk a juh- 
és kecsketartók számára.

2018. augusztus 31-én a Ma-
gyar Juh- és Kecsketenyésztő Szö-
vetség elnöksége kihelyezett 
ülését Inárcson tartotta, amelyen 
megtárgyalták az aktuális ágazati 
és juhtenyésztési eseményeket, va-
lamint a Szövetség 2018. évi költ-
ségvetésének helyzetét. Az elnök-
ségi tagok döntöttek a szövetség 
tenyésztési és tenyésztés-szervezé-
si díjainak odaítéléséről, illetve érté-
kelték az év kiállításait. Az elnökség 
tagjai meglátogatták Apró Mihály 
vecsési mintatelepét.

2018. szeptember 10-én kelt 
levelünkben valamennyi regiszt-
rált juh- és kecsketartónk részé-
re tájékoztatást nyújtottunk a kos/
bak támogatás októberi igénylésé-
ről, valamint a juhok jelölési köte-

lezettségeiről, különös tekintettel 
a vizuális és elektronikus füljelzők 
pótlásáról, aminek be nem tartása 
veszélyeztetheti az EU-s és hazai tá-
mogatások fenntarthatóságát.

2018. szeptember 10-én az 
Agrárminisztériumban Juh Temati-
kus Napra került sor, amelyen a juh 
ágazat helyzete és egyes problémái 
kerültek megvitatásra. Az alábbi 
napirendi pontok kerültek meg-
tárgyalásra:

1. Juhágazat támogatási lehető-
ségei a Vidékfejlesztési Programból 
- juhágazat lehetőségei a II. pillér-
ben a KAP2020 jogszabálytervek
alapján.

2. A juh ágazat támogatása (köz-
vetlen és nemzeti támogatások), va-
lamint a legfontosabb változások.
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3. Piaci helyzet áttekintése (ke-
reskedelmi csatornák, fajtahaszná-
lat és értékesítési lehetőségek).

4. Képzés, oktatás kérdése.

2018. szeptember 15-én Szö-
vetségünk juh-és kecske hús- és 
tejtermékekből tartott bemutatót a 
Szentgotthárdon megrendezésre 
kerülő Zöld Napon. 

2018. szeptember 20-án juh 
bemutató mintatelep tábla ava-
tására került sor az Agrowitt Kft. 
kecskédi telepén. A tábla avatásán 
részt vett Tarpataki Tamás, az Ag-
rárminisztérium agrárpiacért felelős 
helyettes államtitkára. 

2018. szeptember 25-én 10 
órakor kezdődő árverésen a Ma-
gyar Juh- és Kecsketenyésztő Szö-
vetség kosnevelő telepén felnevelt 
magyar merinó kosokat értékesítet-
tük. 

2018. szeptember 28-30. kö-
zött rendezték meg a XII. Kapos-
vári Állattenyésztési Napokat és 
a XXV. Szent Mihály napi Fóru-
mot. a Szövetség 27 tenyésztője 14 
juhfajtát és 3 kecskefajtát mutatott 
be 48 csoportban. A dijkiosztón ad-
tuk át a Szövetség tenyésztési díjait: 
Aranykampó díjat kapott: Kozmér 
László, Szajk és Molnár Béla ifj., 
Soltvadkert. A „Schandl József” 
tenyésztési díjat Székely Pálnak 
ítélte oda az MJKSZ Elnöksége. Az 
„Év Tenyésztője” díjat, ezzel a Szö-
vetség vándordíját huszonnegyedik 
alkalommal Stropek László bö-
hönyei juhtenyésztő kapta.

A szeptember 29-én tartott 
Szent Mihály napi Fórum előadásai-
ról külön cikkben számolunk be. 

2018. október 5-én Debrecen-
ben – az őshonos juhfajták tenyész-
tésével foglalkozó megbeszélésen 
– adtuk át aranykampó díjainkat a 

Debreceni Egyetem juhászainak, a 
díjazottak: Sass Imre, Debrecen és 
Balog Lajos, Karcag.

2018. október 1. és 30. között 
ismét lehetőség nyílt a tenyészkos 
és tenyészbak támogatás igény-
bevételére a 74/2016. (XI.29.) FM 
rendelet („a tenyészkos és tenyész-
bak tenyésztésbe állításának me-
zőgazdasági csekély összegű tá-
mogatásáról”) alapján. Ebben az 
igénylési időszakban a 2018. április 
1. és 2018. szeptember 30. között 
vásárolt apaállatok után lehetett a 
támogatási kérelmet benyújtani. 

2018. október 15-én kelt le-
velünkben valamennyi regisztrált 
kecsketartónk részére tájékozta-
tást nyújtottunk az anyakecske de 
minimis támogatásról, és felhívtuk 
a figyelmet a jelölés és a birtokon-
tartási időszak betartásának fontos-
ságára. 
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MERINÓ VILÁGKONFERENCIA
URUGUAY 

2018. ÁPRILIS 7–13.
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A Világ merinótenyésztői Uruguayban

A Merinó Világszövetség 11. kong-
resszusát rendezte 2018. április 

7. és 13. között Uruguayban, aho-
va 24 év után tért ismét vissza.  
A konferenciát megelőzően ápri-
lis 7-11. között egy farmtúrán is-
merkedhettünk Uruguay merinóte-
nyésztésével, melyen mintegy 240 
fő vett részt. Ezt követően április 12-
13-án került sor egy kétnapos kon-
ferenciára, melyen közel 400 szak-
ember képviseltette magát a világ 
minden tájáról. A Merinó Világszö-
vetség négyévente rendez szak-
mai programmal összekötött kon-
ferenciát valamely tagállamában. 
A Merinó Világszövetség tagjai:  
Argentína, Ausztrália, Franciaor-
szág, Magyarország, Lesotho, Új-
Zéland, Portugália, Oroszország, 

Dél-Afrikai Köztársaság, Spanyolor-
szág, Egyesült Államok és Uruguay.  
A konferencián Magyarország 14 
fős delegációval vett részt. 

Uruguay Brazília és Argentí-
na közé ékelődött 170 ezer négy-
zetkilométernyi, dél-amerikai mér-
tékkel mérve kis ország. Fővárosa  
Montevideó, Dél-Amerika egyik leg-
jelentősebb kikötője, forgalma az 
ország gazdaságát gyarapítja. Az 
ország Dél-Amerika szolgáltatási 
központjává kíván válni, ami egyre 
növekvő exportárbevételt is jelent. 
Minden gyermek iskolás korára az 
államtól laptopot kap. Az internet-
használat ingyenes. Mindenkinek 
van meghatározott nagyságú tárte-
rülete is. Megfogalmazásuk szerint 

a technológiai innováció az intelli-
gens nemzet fejlődésének a kulcsa. 
A 3,3 millió lakosságának fele a fő-
városban él. Az ország egész terü-
letét síkságok jellemzik, a legmaga-
sabb pontja 500 méter. Éghajlata 
nedves, szubtrópusi, de számunk-
ra is meglepő volt az évi 1200-1500 
mm-es csapadék mellett őszi kisült 
legelőket látni. Az ország mező-
gazdasági ország, a GDP 60%-át a 
szója, búza, rizs, kukorica, szarvas-
marha, juh, gyapjú, olivaolaj és a 
bor adja. A mezőgazdasági termé-
kek célországai Brazília, Kína és az 
USA, de az Európai Uniós piacon is 
2%-kal jelen van. Az ország kis or-
szág lévén, tömegárúval nagy orszá-
gokkal nem versenyezhetne, ezért a 
hangsúlyt a minőségi termékelőállí-

PEDRO TIAGO GARCIA PERLOIRO, PORTUGÁLIA
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tásra, környezetkímélő mezőgazda-
ságra, nyomonkövetésre helyezte.  
A mottója „Bizalmat exportá-
lunk”. Az energia 95%-a megúju-
ló energia, melyet túlnyomórészt 
2 vízierőműve szolgáltatja. A me-
zőgazdasági termelők többsége 
szövetkezetbe tömörült, melyen ke-
resztül közös szaktanácsadási szol-
gáltatást, input anyag beszerzést, 
közös, szerződéssel biztosított érté-
kesítést valósítanak meg. Ez az ösz-
szefogásra épülő szemlélet jelenik 
meg a fejlesztési programjaikban is.  
Az 1990-és évek gyapjúár csökke-
nése folytán az ország juhállománya 
24 millióról 7 millióra csökkent (a 

merinó állomány ezen belül viszont 
2,3 millióról 2,6 millióra növekedett). 
Ez a létszámcsökkenés dilemma elé 
állította a tenyésztőket. Mi legyen a 
tenyészirány? A gazdálkodók, az 
egyetem, a kutatóintézetek, a gyap-
júfeldolgozók együttműködésében 
előbb finomgyapjas, majd szuperfi-
nomgyapjas tenyészirány mellett 
tették le a voksukat, mert a szuperfi-
nom kategóriát a válságok kevés-
bé érintik. A két évtizedes kitartó 
munka meghozta az eredményét. 
A gyapjú szálfinomságát merinó faj-
taszinten 22 mikronról 16 mikronra 
sikerült lecsökkenteni, mindezt úgy 
érték el, hogy az anyajuhok testsú-

lya 2-5 kg-mal emelkedett ebben 
az időszakban. Ennek a gyapjúnak 
az ára kilónként átlagosan 7-9 USA 
dollár, de a 12-14 dollárt is eléri. 
Árutermelő állományokban is lega-
lább egyszer megállapítják az egye-
dek gyapjú finomságát. A merinó te-
nyészetek árbevétele 50-70%-ban a 
gyapjúból, 30-50 %-ban a legelőről 
értékesített 30-40 kg-os bárányból 
származik, amiért kilónként 2,5 dol-
lárt kapnak élősúlyban. Az ország 
6,7 milliós juhállományából 2,6 mil-
lió a merinó (ausztrál merinó, meri-
lin, polwarth), 2,8 millió a corriedale 
és néhány %-ban egyéb fajtákat is 
tenyésztenek az országban. 

A JUHFAJTÁK MEGOSZLÁSA URUGUAYBAN 1993-BAN ÉS 2016-BAN:

Fajta 1993 2016

Corriedale 70,5% 42%

Polwarth 11,6% 9%

Ausztrál merinó 8,4% 26%

Merilin 3,2% 4%

Romney 1,0% 3%

Keresztezések 5,3% 6%

A juhállomány az ország észak-
keleti részében koncentrálódik. 
Ezen a részen egy átlagos gazda-
ság területének közel felét nem 
műveli, az egyharmadán szántóföl-
di növényt termeszt, a fennmara-
dó rész fele telepített legelő, másik 

fele ősgyep. A gyepen vagy együtt, 
vagy fajonként külön legeltetik a ju-
hot, a húsmarhát és a lovat. A juh:-
húsmarha aránya 1:1 bő legelőn, 
az alacsony termőképességűn 4:1. 
A húsmarha létszáma az utóbbi 20 
évben változatlan, 12 millió, a ló 

500 ezres létszáma viszont 1 millió-
ra növekedett. Húsmarha fajták kö-
zül a herefordot, angust, brafordot 
tartják. Az uruguayi ember igen ló-
szerető, dél-amerikai kreol lovat tart. 
A kreol ló ősét 500 évvel a spanyo-
lok hozták be, azóta a természet és 
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mesterséges szelekció alakította a 
fajtát. A ló nemcsak a gaucsók ál-
latterelési munkaeszköze, hanem a 
15 napig tartó 750 km-es távolsági 
versenyen is nagy számban vesz-
nek velük részt. Egy gaucsóra 10 
lovat számítanak.

Ilyen éghajlat mellett egész év-
ben legelőn tartják a juhot. A klíma-
változás azonban itt is okoz meg-
lepetéseket. Tavalyelőtt az elletési 
időszakban olyan alacsony volt a 
hőmérséklet (4 ºC), hogy volt gaz-
daság, ahol a bárányok 40%-a el-
pusztult. A következő évben már 
erre az időszakra épületbe vitték a 
szoptatós anyákat. A legelő egyéb-
ként egész évben biztosítja a takar-
mányszükségletet (a 2000 féle nö-
vényfajból a gyepen 400 fűféle), az 
anyákat azonban flushingolják és 
ellés után még abrakoltatják. Éven-
te egyszer elletnek. A vemhességet 
ultrahangos vizsgálattal állapítják 
meg. 

A Világkongresszus házigaz-
dája az Uruguayi Ausztrál Merinó 
Egyesület volt. A konferenciát meg-
előző teleplátogatások alkalmával 

igyekeztek bemutatni a különbö-
ző környezetben egy-egy jellemző 
gazdálkodót. Törzstenyésztőt, áru-
termelőt, csak juhot tartót, juhot, 
marhát és lovat tartót. Az állatjólét 
kiemelt figyelmet kap. A belső élős-
ködők elleni rezisztenciára például 
1995 óta szelektálnak. A paraziták 
elleni védelem során a szelekció 
mellett a takarmányon keresztül 
biztosított immunitásnak (bioaktív 
fűfajok), a körültekintő legelőhasz-
nálatnak (pihentetés, idegen fajjal 
való legeltetés), a körültekintő vak-
cinázásnak (frakcionált védekezés, 
váltogatott hatóanyag használat) is 
nagy szerepe van. Kíméletes nyírá-
si eljárást fejlesztettek ki, a farok 
körüli bőrészt sem metszik le. Az 
elektronikus jelölést a farmerek sa-
ját elhatározásból most kezdik el al-
kalmazni.

Az uruguayi gazdálkodó szinte 
ugyanazokkal a gondokkal küzd, 
mint a magyar. Fő gondjaik a tol-
vajlás, a ragadozók (ellés idején a 
róka), a képzett munkaerő hiánya, 
technológiai lemaradás. A tolvaj-
lás visszaszorítására a kormány-

zattól kevés támogatást kapnak. 
Megjelentek a külföldi földvásárlók, 
amerikaiak, kínaiak, japánok, sza-
ud-arábiaiak. A ragadozók vissza-
szorítására az egyetemmel közös 
programot dolgoznak ki. A mun-
kaerőt folyamatosan képzik, az új 
technológiák vásárlására egyre 
többet fordítanak. A gazdálkodás 
egyébként állami dotációt nem kap. 
A növendék jerke 1,5 éves korában 
legelőn 45 kg súlyt ér el, s ekkor ve-
szik tenyésztésbe, amit átlagosan  
6 éves koráig tartanak. A fogamzási 
arány 85%, a szaporulati arány pe-
dig 120%. Átlagosan a tenyésztés-
bevételig 5-8%, anyakorban 3%-os 
elhullással számolnak. A vágásra 
vagy választás után vagy éves kor-
ban 15 kg-os karkasszal értékesíte-
nek.

Utunk során egy 100 éve műkö-
dő gyapjúfeldolgozót is megtekin-
tettünk. Az uruguayi életszemlélet 
itt is hangsúlyt kapott. A gyapjú-
mosáshoz kémiai anyagokat nem 
használnak, csak biológiai úton 
lebomló szereket. A szennyvizet 
több szűrőtóból kivezetve eukalip-

FOGADÁS EGY FARMON
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A RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐI

DÍJNYERTES KOS

tusz erdők öntözésére használják, 
egyébként a mosáshoz csak eső-
vizet használnak fel. Saját telepített 
erdőből származó fával fűtenek. A 
gyapjút közvetlenül vásárolják fel a 
termelőktől, akikkel szerződésben 
állnak. Az egész feldolgozási fo-
lyamatot teljes minőségbiztosítási 
rendszerrel irányítják (TQM). A fel-
dolgozási hulladékból biogázt ter-
melnek. A gyapjúzsír olyan tiszta, 
hogy a kozmetikai iparnak értéke-
sítik. A nők és férfiak bérezése kö-
zel azonos, a szakszervezet erős.  

A dolgozók gyermekeinek egyete-
mi továbbtanulását anyagilag is tá-
mogatják.

A konferencián 4 témakörben 
18 előadás hangzott el. Áttekintést 
kaptunk a többi merinótenyésztő 
ország ágazati helyzetéről is. Auszt-
rália a gyapjú 70%-át Kínába érté-
kesíti, amit Kína feldolgozás után 
szövetként vagy késztermékként 
exportál. A gyapjú világpiaci ára 
ma kifejezetten magas, amit az ár-
ciklus természetéből fakadóan va-
lamikor majd csökkenés követ.  

A csökkenést eddig gazdasági vál-
ságok előzték meg, de a gyapjúá-
rak mélypontjai minden következő 
ciklusban magasabbak voltak, mint 
az előzőben. A finom és szuperfi-
nom minőségi gyapjú ára viszont 
minden ilyen alkalommal kisebb 
mértékben csökkent. A Kína és az 
USA közötti gazdasági ellentét ag-
gasztja a gyapjútermék előállító-
kat. Az eddig csak gyapjú felsőru-
házatot gyártók sikerrel célozták 
meg a sportruházat egyre növekvő 
termékkategóriáit. Kiemelt figyel-
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met fordítanak a millenniumi vá-
sárló generációk meggyőzésére, 
ugyanakkor nem feledkeznek meg 
a módos nyugdíjas rétegről sem.  
A gyapjútermékek viselése határo-
zottan az anyagi helyzettel függ ösz-
sze, mind az országok, mind a kere-
seti rétegek vonatkozásában.

Ausztráliában a merinó húster-
melésének kutatására immár két 
évtizede jelentős forrásokat fordíta-
nak. Az ausztrál merinó hústerme-
lésének, a hús minőségének külön 
szekciót szenteltek. Az utóbbi 10 
évben az indexben az éves kori és 
a kifejlett kori súly aránya, a tiszta 
gyapjú mennyisége és a fekál pete-
szám súlya nőtt, a tisztagyapjú ará-
nya csökkent, a választott bárányok 
számának súlya nem változott. Vá-
góhidakon intramuszkuláris faggyú 
szkennert alkalmaznak percenként 
15 karkaszt áteresztőképességgel, 
mely a faggyút a CT-hez képest 
92%-os megbízhatósággal becsli. 
Még a kínai forró serpenyőben (hot-
pot) sütött nagy karajsúlyú (650 gr) 
és kis karajsúlyú papírvékonyságú-
ra vágottan húsok összehasonlítá-
sában is a kis karajsúlyú húsokat 
találták ízletesebbnek. A 6-8% int-

ramuszkuláris faggyút tartalmazó 
húst ízletesebbnek ítélték, mint a 
2-4%-ot tartalmazót. A húspuhaság, 
lédússág, íz és általános benyomás 
szempontok szerint, összességé-
ben a merinó teljesített a legjobban. 
A termelt hús mennyiségében a 
merinó viszont igaz, hogy elmarad. 
A piacon a merinóhús ennek elle-
nére indokolatlanul alulértékelt. 

Ma hús és gyapjú árbevételi ará-
nya 50:50% Ausztráliában (mind-
amellett, hogy a Világ merinógyap-
jának 60%-át Ausztrália állítja elő), 
Dél-Afrikában 75:25%, Argentíná-
ban 60:40%, és 80:20 % Portu-
gáliában. A kosok ára, valamint a 
szarvatlan egyedek aránya min-
den országban folyamatosan nő. A 
ráncmentes bőr Dél-Afrikában (10 
millió merinó) továbbra is kiemelt 
szerepet kap, az átlagos 20 mikro-
nos gyapjú mellett most már a ki-
egyenlítettségre nagyobb figyelmet 
fordítanak. A klímájuk lehetővé te-
szi a félévenkénti nyírást. Argentína 
változatos domborzata és éghajla-
ta elsősorban a merinónak kedvez 
(6,4 millió merinó, 20 mikronos át-
lagfinomsággal). Az ivadékvizsgálat 
és BLUP általános. A testsúly növe-

lése mellett a gyapjút tovább fino-
mítják. Új-Zéland 2 millió merinójá-
nak finomgyapjas főtulajdonságát 
hatékony marketinggel támogatják, 
de a hústermelési tulajdonságok 
javítása is egyre nagyobb szere-
pet kap. A sántaság csökkentésé-
re is szelekciós programot indítot-
tak. A genomszelekciót elkezdték, 
jelenleg egy 50 ezer nukleotidos 
panelt használnak. A juhtartóknak 
nagy biztonságot jelentenek a 3-10 
éves szerződések. Az ausztrál ál-
lományokban a genomszelekció 
általánosnak mondható. Ezt a leg-
fiatalabb korosztály véletlenszerű-
en kiválasztott tenyészetenkénti 20 
egyedének megmintázásával kez-
dik, ami az egész állomány geneti-
kai szerkezetéről megbízható képet 
ad. Mivel az ausztrál merinó a leg-
több merinótenyésztő országban 
jelen van, Ausztrália az Interbull-
hoz hasonló nemzetközi tenyészér-
tékbecslésre tett javaslatot. Ezt az 
ausztrál genomszelekciós eredmé-
nyek is támogatnák. Egy egyed ge-
netikai vizsgálata jelenleg 20 auszt-
rál dollár.

A kongresszus számos kérdés-
re világos választ adott, de újabb 

BORJÚBEFOGÁS LÓHÁTRÓL
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megválaszolandó kérdések merül-
tek fel. Összességében a merinó 
fajta képlékenységéből fakadóan a 
fő tenyészirányokban az adott régió 
piaci viszonyaihoz jövedelmezően 
alakítható.

A konferencia után tartotta a Vi-
lágszövetség a közgyűlését, ahol a 
Szövetség elnöke és titkára beszá-
molt az elmúlt 4 év tenyésztési és 
pénzügyi helyzetéről. Állást foglalt 
a közgyűlés arról, hogy az Alapsza-
bály szerint továbbra is csak egy 
szervezet képviselhet egy tagorszá-
got. Döntöttek arról, hogy a szövet-
ségi tagdíjat 100 ausztrál dollárral 
900 dollár/év-re emelik 2019. évtől. 
Új elnököt és alelnököket választott 
a tagság. 

A Szövetség új elnöksége:
elnök: Will Roberts, Ausztrália
elnökhelyettesek kontinensenként:
Afrika: 

Gert Smit, Dél-Afrika
Dél-Amerika: 

Alberto Paz, Argentina
Észak-Amerika: 

Tom Filbin, USA
Európa: 

Pedro Tiago Garcia Perloiro,
Portugália

Ezek után döntöttek a 2022. 
évi konferencia helyszínéről, mely-
re Magyarország és Új-Zéland pá-
lyázott. A kongresszusra eredetileg 
is azzal a céllal érkeztünk és ké-
szültünk, hogy előterjesszük Ma-
gyarország 2022-es Világkongresz-
szusi rendezési kérelmét, melyet 
a magyarországi földművelésügyi 
miniszter is levelével támogatott. 
Előterjesztésünkhöz csatlakozott 
Portugália azzal, hogy egy szakmai 
elő- vagy utótúrával kapcsolódna 
a rendezvényhez. A közgyűlés Ma-
gyarországnak ítélte oda a 2022-es 

konferencia rendezési jogát titkos 
szavazással minősített többséggel. 
Így 2002. után másodjára rendez-
hetjük meg hazánkban ezt a rangos 
szakmai eseményt.

A rendezvény legfőbb tanulsá-
ga, hogy legalább két meghatáro-
zó, árbevételt biztosító terméket kell 
termelni, hogy gazdaságos juhte-
nyésztést lehessen megvalósítani. 
Mindezt a piac által meghatározott 
egységes termékek közös előállítá-
sával és közös értékesítésével. 

Dr. Komlósi István,  
Hajduk Péter, Dr. Sáfár László

URUGUAY-I MERINÓNYÁJ

KÉSZÜL A FÉSÜLT SZALAG
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XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 

Hódmezővásárhely, 2018. május 10-12. 

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁS

A tenyészállat kiállítás díjainak 
átadása előtt adtuk át a Ma-

gyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség 10 éves jubileuma al-
kalmából alapított „id. Tóth Imre” 
vándordíjat.

A vándordíj egy márványlap-
ra helyezett ezüst gyümölcsöstál, 
amelyet néhai Tóth Imre miniszteri 
különdíjként kapott az 1941. évi Or-
szágos Mezőgazdasági Kiállításon 
a juhtenyésztésben elért eredmé-
nyeiért és a bemutatott tenyészálla-
tokért.

A díj egy évig ahhoz a juhte-
nyésztő szakemberhez kerül, aki a 
juhtörzskönyvezés területén hosszú 

időn át kiemelkedő tevékenységet 
végzett. A díjjal 1000 €-nak megfe-
lelő pénzjutalom jár.

Megköszönve Juhász Pálnak, 
a Szövetség tenyésztési elnökhe-
lyettesének, hogy a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség ván-
dordíjának egy évig otthont adott, 
és hogy erre sokáig emlékezzen, 
megkapta a vándordíj ez alkalomra 
készített emlékplakettjét. Az emlék-
plakettet dr. Tóth Imre és felesége 
adta át.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség elnöksége a dí-
jat 2018-ban Englertné Miluczky 
Klárának, a Magyar Juh- és Kecs-
ketenyésztő Szövetség tenyésztési 

koordinátorának ítélte oda, aki több 
évtizede dolgozik a juhtenyésztés 
és törzskönyvezés területén. A díjat 
dr. Tóth Imre és felesége adta át.

A kiállításon a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 39 te-
nyésztője 65 juh tenyészállat cso-
portban mutatja be a Szövetség 
tenyésztési programjában szereplő 
16 juhfajtát.

A bíráló bizottság a díjakat a kö-
vetkező tenyésztőknek ítélte oda 
fajtánként és korcsoportonként.

A díjakat Antal Gábor, vezérigaz-
gató, a Szövetség különdíjait dr. Horn 
Péter, a Szövetség elnöke és Juhász 
Pál a Szövetség tenyésztési alelnöke 
adta át. 

TÓTH IMRE DÍJ: ENGLERTNÉ MILUCZKY KLÁRA  
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ELSŐ DÍJAT KAPTAK AZ ALÁBBI CSOPORTOK:

Anipharma-A Kft., Gyula német húsmerinó anya

Holló Mátyásné, Uszód berrichon du cher tenyészkos

Kiss Gyula, Szabadhídvég texel jerke

Kozmér László, Szajk charollais jerke

Sebők Mihály ifj., Törtel német feketefejű anya

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france növendékkos

Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon du cher növendékkos

HARMADIK DÍJAT RÉSZESÜLTEK AZ ALÁBBI CSOPORTOK:

Farkas Zoltán, Mindszent landschaf merinó anya

Gyulavári Tamás, Tarnaméra német húsmerinó jerke

Holló Mátyásné, Uszód berrichon du cher anya

Hortobágyi Nemzeti Park Ig., Debrecen fekete racka jerke

Kovács Jenőné, Kiszombor suffolk jerke

Kozmér László, Szajk charollais növendékkos

Sisák Imre, Békéssámson charollais jerke

MÁSODIK DÍJAT KAPTAK AZ ALÁBBI CSOPORTOK:

Barcsik Gabriella, Kecskemét suffolk jerke

Fogarasi László, Csanádalberti ile de france jerke

Földesi Imre, Sárrétudvari magyar merinó jerke

Hulyák István, Kisgyőr ile de france növendékkos

Papp József Kft., Mezőhegyes cigája jerke

Sebők Mihály ifj., Törtel német feketefejű jerke

Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon du cher jerke

A kiállítás nagydíját 
Vad Andrea hódmezővásárhelyi tenyésztő érdemelte 
ki ile de france és berrichon du cher tenyészállataiért. 

NAGYDÍJ: VAD ANDREA MJKSZ TENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ: HOLLÓ MÁTYÁS

Különdíjat kapnak:
A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség  
juhtenyésztési különdíját Holló Mátyásné, Uszód 
kapta a kiállításon bemutatott berrichon du cher te-
nyész állataiért.
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A Merinó Szakbizottság különdíját Farkas Zoltán 
mindszenti magántenyésztő kapta német húsmerinó 
és landschaf merinó csoportjaiért. 

A Húsjuh Szakbizottság különdíját ifj. Sebők Mihály, 
Törtel kapta a kiállításon bemutatott német feketefejű 
tenyészállataiért. 

MERINÓ SZAKBIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJ: FARKAS ZOLTÁN HÚS SZAKBIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJ: IFJ. SEBŐK MIHÁLY

Az Őshonos Szakbizottság különdíját a Papp Jó-
zsef Kft., Mezőhegyes kapta a kiállított cigája cso-
portjáért.

A kiállítás legszebb anyajuha díját Gyulavári Tamás, 
Tarnaméra 1 09161 651-es fülszámú német húsmeri-
nó anyajuha kapta. 

ŐSHONOS SZAKBIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJ: PAPP JÓZSEF KFT.  legszebb anyajuh
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A kiállítás legszebb jerkéje díját Si-
sák Imre, Békéssámson 1 03317 
7100-as fülszámú charollais te-
nyészjerkéje kapta.

LEGSZEBB JERKE LEGSZEBB TENYÉSZKOSLEGSZEBB NÖVENDÉKKOS

A kiállítás legszebb növendékko-
sa díját Vad Andrea, Hódmezővá-
sárhely 1 05710 742-es fülszámú 
berrichon du cher növendékkosa 
kapta.

A kiállítás legszebb tenyészko-
sa díját Holló Mátyásné, Uszód 1 
02342 6508-as fülszámú berrichon 
du cher tenyészkosa kapta.

A legszebb állatok kiállítói az AR-
RAVIS Kft.-től egy 15 kg-os Millap-
hos melaszos ásványi kiegészítőt 
kaptak, a díjakat Gyöngy Zoltán 
adta át.
Tóth Árpád iparművész, Sárbo-
gárd különdíjait – gravírozott „RÉ-
VÉSZ” bicskát – Papp József 
mezőhegyesi és Földesi Imre sár-
rétudvari tenyésztőnek ítélte a bírá-
lóbizottság.
A Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Kar különdíját Si-
sák Imre, békéssámsoni tenyésztő 
kapta. A díjat átadta: dr. Horváth Jó-
zsef a SzTE Mg. Kar dékánja.
Az AnimaXx-Premium Kft. 2 db 
különdíjat ajánlott fel egyenként 
120.000 Ft értékben a Kft. terméke-

iből.  A különdíj 2 db MaXx Energie 
és 2 db Cleansweep, 2 db Supalyx 
sheep energia-, vitamin és ásványi-
anyag nyalótömb, valamint Sahara 
Dry alompor.
Az egyik díjat kapta: Kozmér Lász-
ló, Szajk.
A másik díjat kapta: Fogarasi Lász-
ló, Csanádalberti.
A díjat átadta: Amanda Elvis Ru-
menco export manager és Szász 
Anette ügyvezető.
A Cargill Takarmány Zrt.  külön-
díjban részesítette a legszebb 
német húsmerinó jerke csoport te-
nyésztőjét. 
A díjat kapta: Gyulavári Tamás, 
Tarnaméra
A díj 150.000 Ft értékű takarmány 

és egy plakett. 
A díjat átadta: Pálfi Csaba, Purina 
disztribúció igazgató

A Hódmezőgazda Zrt. különdíja-
it (1 tonna hódmix báránytáp) Vad 
Andrea hódmezővásárhelyi és Hol-
ló Mátyás uszódi tenyésztő kapta. 
A különdíjakat Kovács Imre juhüz-
letág igazgató adta át.

Köszönjük és gratulálunk a résztve-
vőknek!
Fajtagyőztes egyedeket választot-
tak azokból a fajtákból és korcso-
portokból, amelyekben egy kate-
górián belül 3 vagy több csoport 
egyedei szerepeltek az összevetés-
ben.

Fajtagyőztes juhok: 

1 09161 651 német húsmerinó anya Gyulavári Tamás, Tarnaméra

1 08778 71002 magyar merinó jerke Veres István, Balmazújváros

1 09161 7118 német húsmerinó jerke Gyulavári Tamás, Tarnaméra

1 05710 788 ile de france jerke Vad Andrea, Hódmezővásárhely

1 21551 712 suffolk jerke Lugosi László, Kiskunfélegyháza

1 33238 723 cigája jerke Papp József Kft., Mezőhegyes

1 05710 7268 magyar merinó növendékkos Vad Andrea, Hódmezővásárhely

1 05119 7195 német húsmerinó növendékkos Farkas Zoltán, Mindszent

1 08050 71281 ile de france növendékkos Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújváros
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XXXIV. „Szent György napi” Juhásztalálkozó

2018. május 12. szombat

A Magyar Juh-és Kecsketenyész-
tő Szövetség, a Szegedi Tudo-

mányegyetem Mezőgazdasági 
Kara, a Hódmezővásárhelyi Gaz-
dasági Egyesület Juhtenyésztési 
Szakosztálya, a Juh Terméktanács, 
valamint a Hód-Mezőgazda Zrt. az 
Alföldi Állattenyésztési Napok kere-
tében a hagyományoknak megfele-
lően megrendezte a XXXIV. juhász-
találkozót. 

Ünnepélyes megnyitó kereté-
ben köszöntőt mondott dr. Horváth 
József, az SZTE Hódmezővásárhe-
lyi Mezőgazdasági Kar dékánja. 

Dr. Horn Péter, a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség elnöke 
a következő szavakkal köszöntötte 
a juhászokat:

„Pszichológusok, neurobiológu-
sok sok tanulmányban leírták: az 
emberiség génjeiben benne van, 
hogy a nem ismert istenségektől, 
jelenségektől nagyon fél. Elkerülé-
sük érdekében áldozatokat hoz. Az 

emberiség történetében borzasztó 
dolgok igazolják ezt. Aki ismeri az 
indián kultúrák történetét, az tudja, 
de kevesen hiszik el, volt egy híres 
labdajátékuk, a pelota, amelynek 
végén a verseny győztesének szí-
vét feláldozták az isteneknek, hogy 
kiengeszteljék őket. Irodalmi adatok 
bizonyítják a világ senki által nem 
látott istenek kiengesztelésére ren-
geteg emberáldozat történt. Végül 
rájöttek arra, hogy az isteneket ki le-
het úgy is engesztelni, hogy a leg-
kedvesebb állatukat áldozzák fel és 
ez a bárány volt. Joggal mondhat-
juk ki, hogy a juh és a bárány renge-
teg embert mentett meg az áldozati 
szereptől. 

A középkorban Nyugat-Európa 
egy nagy lehűlési hullámot szenve-
dett el, nem érett be a gabona és 
semmilyen más termény sem. Ma-
gyarország szürkemarhát és juhot 
vitt az éhező népeknek. Az éhezést 
a magyar ember a történelemben 

nem ismerte, mert nálunk is előfor-
dult ugyan, hogy mostoha volt az 
időjárás, de sok legelő állatot tar-
tottunk. Úgy működött ez, mint a 
fridzsider. A fű az mindig nőtt, ha 
nem érett be a gabona, a hús pótol-
ta az emberek élelmiszer-ellátását.

Kertészkedés közben Kaposvár 
mellett vettem észre, hogy nem lá-
tok fecskéket. Húsz éve öt fecske-
fészkünk volt. Ma azért nem lehet 
fecskét látni, mert megszűnt a ház-
táji állattartás, nem legel elegendő 
juh és szarvasmarha a gyepeken, 
nincs trágya, nincs rovar, nincs mit 
enni a fecskéknek. Ezért nem jön-
nek. Itt az Alföldön még mindig 
több állat legel, lehet fecskét látni. 
A juhot nemcsak a húsáért meg a 
gyapjáért kell tartani, hanem azért 
is, hogy legyen madárdal, megma-
radjon a természet sokszínűsége, 
hogy visszajöjjenek a fecskék. 

A világnak a juhra hosszútávon 
szüksége lesz. Afrikában például, 

TÓTH IMRE DÍJ 2017: JUHÁSZ PÁL 
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ahol gyors ütemben szaporodnak 
azért is, mert legtöbb területen csak 
juhot lehet legeltetni. A füves terüle-
teket nem tudjuk mással hasznosí-
tani, mint legelő állattal. Ez mindig 
így volt. Az emberiség előtt vadké-
rődzők legeltek és tartották fenn a 
világ sokszínűségét, a biodiverzitást. 
Amikor jött az ember, ezt legelteté-
ses állattartással pótolta. Becsüljük 
meg a juhokat, nemcsak gazdasági 
szerepük miatt, hanem azért is, mert 
rendes hozzáértő emberek dolgoz-
nak ebben az ágazatban. A magyar 
mondákban, népmesékben nem ta-
lálunk kártékony juhászt, bűnözőt, 
mert nincs. Szeressék a juhot, mert 
nagyon szerethető állat és szeressék 
a gazdákat, a juhászokat is. Imádkoz-
zunk azért, hogy legyen mindig elég 
fiatal, aki vigyáz a juhokra mindannyi-
unk érdekében.”

Szentirmay Zoltán az Agrármi-
nisztérium főosztályvezetője üdvözlő 
beszédében kitért arra, hogy a mi-
nisztérium nem lehet elfogult egyet-
len ágazattal szemben sem, de azért 
állítható, hogy a juhászat kiemelten 
kedves ágazat. Természetesen a jö-
vőben is szükség lesz a költségveté-

si támogatásokra, hogy a juhászok 
megtalálják boldogulásukat. Minden 
remény megvan arra, hogy az unió 
2021 utáni politikájában a juhászat 

továbbra is kiemelt támogatási lehe-
tőségeket kapjon. A bevezető gon-
dolatok után Szentirmay Zoltán, a 
rendezvény fővédnöke nyitotta meg 
a Szent György napi Juhásztalálko-
zót.

A rendezvény idén is a tenyé-
szállat kiállítással egy területi egy-
ségben lett megszervezve. Az Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda Na-
pok mindhárom napján tenyészállat, 
termék-és technológiai bemutatót 
rendeztünk. A technológiai kiállítás 
keretében széles körű szakmai is-
mereteket szerezhettek a látogatók 
a legújabb korszerű etető, itató be-
rendezésekről, válogatókról, körmö-
ző kalodákról, villanypásztorokról és 
sok egyéb más hasznos termékről, 
mely hatékonnyá és könnyebbé te-
heti a tenyésztők munkáját. Kiss Gá-
bor szabadhídvégi tenyésztő szom-
baton két alkalommal körmözési és 
vemhességvizsgálati bemutatót tar-
tott nagy érdeklődés mellett. Délelőtt 
Szűcs László nyíróbrigádja nyírási 
bemutatót tartott.

A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE: SZENTIRMAY ZOLTÁN

KÖRMÖZÉSI BEMUTATÓ
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A Hódmezővásárhelyi Gazdasá-
gi Egyesület pedig a hagyományos 
juhászati és pásztor használati esz-
közökből és kellékekből néprajzi ki-
állítást mutatott be.

Hagyományosan megrendezés-
re került a főzőverseny, melynek ke-
retében ízletes birkapörköltöket ké-
szítettek a versenyzők. 
A főzőverseny díjazottjai:

1.  helyezést ért el Péter Lász-
ló, Kiskunhalas, aki a Magyar
Juh- és Kecsketenyésztők
Szövetsége díját kapta.

2.  helyezést ért el Sisák Imre,
békéssámsoni juhász, aki a
Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Karjának dí-
ját vette át.

3.  díjat az Agro-Legato Kft. díját
az SZTE Mezőgazdasági Kar
hallgatói csapata kapta, akik
elnyerték a Magyar Mezőgaz-
daság Kft. különdíját is.

A programot citeramuzsika, tá-
rogató és az Aranykalász Népdal-
kör és a Délibáb Népdalkör ének-
kari műsora színesítette.

A Juhásztalálkozó ideje alatt az 
állatkiállítás helyszínén a Szövetség 
munkatársai a bemutatták a kiállí-
tott fajtákat, és az értékesítésre fel-
ajánlott állatcsoportokat. Ez a prog-

ram nem csak a juhászokat, hanem 
a kiállítás nem szakértő látogatóit is 
lekötötte. Az érdeklődők megtöltöt-
ték lelátókat és a bemutatótér mel-
letti szabad helyeket. 

A kiállítás keretében juh-és 
kecske tejtermékek kóstolására 
és vásárlására is lehetőség nyílt.  

A rendezvényt színesítette még az 
ágazatunkhoz szorosan kapcsoló-
dó használati eszközök, népművé-
szeti tárgyak árusainak sokasága. 

DANI JÁNOS ELMONDJA A JUHÁSZFOHÁSZT

BÁRÁNY- ÉS KECSKEHÚS NYÁRSON SALÁTÁVAL (SZUVLAKI)

Hozzávalók (12 személyre): 
5 kg faszén
6 kg bárány- vagy kecskehús
só
1 citrom
1 ü sör (na meg egy-kettő, 
amíg sül, ivás céljából)
oregano (aki szereti)

Elkészítés: 
Meggyújtjuk a faszenet és megvárjuk, amig csak a jól izzó 
parázs marad belőle. Közben nyársra húzzuk a kb. 4 cen-
tis kockákra vágott húst (megkérhetjük a hentesünket, 
hogy ezt végezze el helyettünk a csontok miatt). A húst 
nem sózzuk az elején.
Feltesszük a nyársakat, majd fél óra múlva sózzuk csak 
a húst. Állandóan figyeljük, ahol kicsit lecsöpög a zsír, és 

felcsap a láng, sót rászórunk a parázsra és akkor kialszik. 
Másfél óra múlva elkezdjük sörrel fröcskölni. Két óra sütés 
kell neki, az utolsó negyedórában, mikor már elkezd hab-
zani a hús, akkor már majdnem kész van, meglocsoljuk 
citrommal. Lehúzzuk a nyársról, ízlés szerint beszórhatjuk 
oregánóval. 
Forrón tálaljuk salátával.
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GREAT YORKSHIRE-SHOW 
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GREAT YORKSHIRE SHOW

HARROGATE, 2018. JÚLIUS 9-13.

2018. július 9-13. között a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő szerve-

zésében 7 juhtenyésztő tagunkkal 
együtt Angliába utaztunk, a Nagy 
Yorkshire Show-ra. Megérkezé-
sünk napján a Marlfield farmot láto-
gattuk meg, ahol a Procter család 
több, mint 100 éve gazdálkodik, 
3. generációs farmerként. Jelen-
leg mintegy 16 hektáron ritka, ős-
honos fajtákat tartanak, a gyapjút 
feldolgozzák, a cél azonban legin-
kább a fajtafenntartás. A környék 
átlagos juhlétszáma 500 egyed, a 
született bárányokat hetente vásá-
rokon értékesítik. A juhok egész 
évben szabadon legelnek, a le-
gelőket kőkerítéssel választják el, 
csak a húsfajtát tartják az ellési 
időszakban zárt istállókban. A leg-
fontosabb termék a hús, de 2015-

ös adatok szerint a juhok 28700 
tonna gyapjút termeltek. Mindkét 
terméket hasonló áron értékesítik, 
mint itthon.

Az Egyesült Királyság haszno-
sítható mezőgazdasági területé-
nek 53%-a, azaz 2,2 millió hektár 
kedvezőtlen adottságú, a juhok 
40 %-a a felvidéken él. Az Európai 
Unióban a legtöbb juh az Egyesült 
Királyságban található, a legutóbbi 
adatok szerint közel 35 millió juh 
van az országban (ebből mintegy 
17 millió az anyajuh). 2018. év első 
felében 71 ezer tonna juhhús ke-
rült forgalomba, ez az előző évhez 
képest 4,5 %-os emelkedést jelent. 
Keresztezéseikben próbálják a le-
hető legjobb módon kihasználni a 
heterózis hatást, a legmagasabb 

húskihozatal eléréséhez a terminál 
fajtákban magas vérhányadban 
megtalálható a texel fajta, ez a ki-
állított állatok fajtaösszetételén is 
látszott. A tavalyi év felmérése sze-
rint 422 ezer kecskét tartottak az 
országban

1837-ben, az ipari forradalom 
idején vezető agráriummal foglal-
kozók megalapították a Yorkshire 
Mezőgazdasági Szövetséget, és 
egyik célul egy kiállítás szervezé-
sét tűzték ki. 1842-ben 6044 láto-
gatója volt a kiállításnak, 1950-ben 
megvették a jelenleg is használa-
tos területet (~81 ha), és 1951-ben 
már 54000 látogató érkezett. Az el-
múlt években átlagosan 130 ezren 
nézik meg Anglia elsőszámú agrár-
kiállítását, mely idén 160. alkalom-
mal került megrendezésre. 

AZ UTAZÁS RÉSZTVEVŐI
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A Royal (Királyi) Show befeje-
zése óta ez az ország elsőrendű 
állattenyésztési kiállítása, ahol a 
legszebb tenyészállatok mellett be-
mutatják a legújabb mezőgazdasá-
gi gépeket illetve kutatási eredmé-
nyeket. Az egyre növekvő számban 
résztvevő szövetségek ezen a há-
rom napon tartják éves kiállításukat. 
Igazi kiváltság nyerni, ez a résztvevő 
kiállítók növekvő számán is látszik, 
idén a rekord számú juhtartó jelent-
kezése miatt egy plusz sátrat kellett 
felállítani az állatoknak.

Körbejártuk a kiállítást, ahol 4 
pavilonban mutatták be az ország-
ban található mintegy 90 fajtából és 
keresztezésből származó juhokat 
és kecskéket. A juhoknál 43 külön-
böző kategóriában adtak át díjakat, 
a kecskéknél a felnőtt és növendék 
nőivarú állatokat díjazták. 

A juhoknál egyidejűleg több he-
lyen zajlott a bírálat, amit kategó-
riánként egy bíró végez. Az állato-
kat a tenyésztő egyedileg vezeti fel, 

majd a bíró kérésére szabadon en-
gedik őket. A bíró a látottak alap-
ján állítja fel a rangsort, minden ka-
tegóriában 6 helyezést oszt ki, majd 
a fajtagyőztesek közül kiválasztja a 
legjobbat. Érdekesség (divat?), hogy 
a kiállított juhokat a sárga különbö-
ző árnyalataira festik, ezt az eljárást 
„blooming”-nak nevezik, melynek 
egyetlen jelentősége talán az, hogy 
kiemeli a lábak és a fej színét.

A kecskéket az első bírálat előtt 
megfejik, a tej mennyisége és bel-
tartalmi értékei is beleszámítanak a 
végeredménybe. Fejés után egy bíró 
lebírálja őket, fajtánként kiválasztja a 
6 legjobbat. Miután minden fajta bí-
rálata megtörtént, a legvégén min-
den csoportból kijön az első 4 he-
lyezett, és összevetik a különböző 
fajtákat. Két bíró 3 szempont (fajtas-
tandard, tejelő jellegnek való megfe-
lelés, illetve a tejmennyiség és bel-
tartalmi értékek) figyelembevételével 
felállítja a végső sorrendet, és kivá-
lasztják a Kiállítás legjobb egyedét. 

Külön sátorban gyapjúbemuta-
tót és bírálatot tartottak, 42 különbö-
ző kategóriában hirdettek győztest. 
Két napon keresztül birkanyírási 
bemutató és verseny folyt az erre a 
célra kialakított színpadon, melyhez 
kamionokkal szállították a juhokat. 
Súlykategóriánként carcass bírálat 
és verseny is folyt, a nyertes vágott 
testeket egy hűtőkonténerben kiál-
lították, a bírálati pontokkal együtt. 
Megrendezték a fiatal felvezetők 
versenyét is, ahol 6-16 éves kor kö-
zött 3 kategóriában mérhették ösz-
sze tudásukat a gyermekek. 

Az angol gazdálkodók átlagé-
letkora 65 év felett van, a Young 
Farmers Club (Fiatal Gazdálkodók 
Klubja) közel 25 ezer tagja azon 
igyekszik, hogy a nem agrár hát-
térrel rendelkezőket és az iskolás 
gyermekeket közelebb hozza a me-
zőgazdasághoz.

Szerdán Anna brit királyi her-
cegnő is kilátogatott az esemény-
re. A Yorkshire Film Akadémiának 

KECSKE BÍRÁLAT

TENYÉSZÁLLAT BÍRÁLAT

SZÁNENTÁLI KECSKÉK A RINGBEN

FAJTAGYŐZTESEK ÖSSZEVETÉSE
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köszönhetően pedig archív felvéte-
leket mutattak az elmúlt évek kiállí-
tásairól.

A kiállítás sajt- és tejrészlegén 
az utolsó napon árverést tartottak, 
melyen az érdeklődők licitálhattak 
a kedvenc sajtjukra, melyek az or-
szág legjobb, díjnyertes sajtjaiból 
kerültek ki. Ebben az évben a vala-
ha látott legnagyobb összeg, több, 
mint 6000 angol font (~2 millió Ft) 
gyűlt össze, melyet a helyi légimen-
tőknek ajánlottak fel.

A rendezvényen tartott előadások 
egyik témája a májmétely volt. Kutatóin-
tézetek és tenyésztők működnek együtt, 
nedvességkedvelő fák ültetését szorgal-
mazzák, hogy visszaszorítsák a parazitá-
kat, melyek hasonlóan nagy problémá-
kat okoznak, mint Magyarországon.

A kiállítás két napja alatt betekin-
tést nyerhettünk a tradicionális angol 
mezőgazdaság mindennapjaiba, a 
felvezetett tenyészállatoktól kezdve 
az élelmiszereken át a gépekig. Külö-
nös gonddal készítik fel az állatokat 

a bemutatókra, egyedi állványokon 
még az utolsó simításokat végeznek. 
A tulajdonosok legtöbbször az álla-
taik melletti boxokban töltik a napjai-
kat, a gyermekeikkel együtt, akik va-
lószínűleg következő generációként 
viszik tovább a gazdaságot.

Utunk során megállapítottuk, 
hogy a gazdák Angliában is hasonló 
gondokkal küzdenek, és kíváncsian 
várják, hogy az EU-ból való kilépés 
mit hoz számukra. 

Sándor Krisztina

SUFFOLK BÍRÁLAT
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27. FARMER-EXPO 
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27. FARMER-EXPO 

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁSA 

DEBRECEN, 2018. AUGUSZTUS 17-20.

A kiállításon a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 35 tenyésztője 66 tenyészállat csoportban mutatta be 
a Szövetség tenyésztési programjában szereplő 14 juhfajtát és 4 kecskefajtát.

A bíráló bizottság a díjakat a következő tenyésztőknek ítélte oda fajtánként és korcsoportonként.

ELSŐ DÍJAT KAPOTT:

Hulyák István, Kisgyőr ile de france jerke csoportjáért

Kiss Gyula, Szabadhídvég német húsmerinó jerke csoportjáért

     és texel jerke csoportjáért

Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújváros ile de france jerke csoportjáért

Sebők Mihály, Törtel német húsmerinó anya csoportjáért

Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon du cher jerke csoportjáért

     és berrichon du cher növendékkos  

csoportjáért

Takács Imre, Alsózsolca alpesi gödölye csoportjáért.

MÁSODIK DÍJAT KAPOTT:

Barcsik Gabriella, Kecskemét suffolk jerke csoportjáért

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france növendékkos csoportjáért

Kleiber Zoltán, Nagyiván magyar merinó jerke csoportjáért

Sebők Mihály ifj. német feketefejű jerke csoportjáért

Szeőcs Attila, Hodász ile de france jerke csoportjáért

Tóth János, Sárrétudvari lacaune jerke csoportjáért

Veres István, Balmazújváros magyar merinó jerke csoportjáért

Teklovics Ákos, Szentlászló búr növendékbak csoportjáért

HARMADIK DÍJAT KAPOTT:

B. Csák István dr., Biharnagybajom BMC jerke csoportjáért

Barcsik Gabriella, Kecskemét ile de france jerke csoportjáért

Hortobágyi Nonprofit Kft., Hortobágy fekete racka jerke csoportjáért

Kasza Sándor, Dormánd magyar merinó növendékkos csoportjáért

Lajkó Levente, Üllés fehér suffolk növendékkos csoportjáért

Lugosi László, Kiskunfélegyháza ile de france jerke csoportjáért

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france jerke csoportjáért

Csík János, Emőd anglo-núbiai növendékbak csoportjáért
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A kiállítás juhtenyésztési nagydíját 
Kiss Gyula szabadhídvégi tenyésztő érdemelte ki 

német húsmerinó és texel csoportjaiért.

A Tej Szakbizottság különdíját Takács Imre, Al-
sózsolca kapta a kiállításon bemutatott alpesi kecske 
tenyészállataiért.

TEJ SZAKBIZOTTSÁG DÍJ

HÚS SZAKBIZOTTSÁG DÍJ

NAGYDÍJ MJKSZ TENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ 

MERINÓ SZAKBIZOTTSÁG DÍJ 

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség juh-
tenyésztési különdíját Vad Andrea, Hódmezővásár-
hely kapta ile de france és berrichon tenyészállataiért. 

A Merinó Szakbizottság különdíját Kleiber Zoltán 
nagyiváni tenyésztő kapta magyar merinó csoportjáért.

A Húsjuh Szakbizottság különdíját az Ónodi-Szűcs Kft. 
kapta a kiállításon bemutatott ile de france tenyészállataiért.

ŐSHONOS SZAKBIZOTTSÁG DÍJ

Az Őshonos Szakbizottság különdíját a Hortobágyi 
Nonprofit Kft. kapta hortobágyi racka csoportjaiért.



50

DEBRECENI EGYETEM INNOVÁCIÓS KÜLÖNDÍJ

KECSKEFOGAT

ANIMAL-HYGIENE KFT. KÜLÖNDÍJ

Az Animal-Hygiene Kft. különdíját (100.000 Ft értékű 
lábfürösztő) Kasza Sándor dormándi tenyésztő kap-
ta, a díjat Vaszkó Bettina adta át.

A Debreceni Egyetem innovációs különdíját Lajkó 
Levente üllési tenyésztő kapta a fehér suffolk fajta ma-
gyarországi honosításáért.

A díjat dr. Zsombik László AKIT főigazgató helyet-
tes adta át.
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A kiállítás legszebb anyajuha díját 
ifj Sebők Mihály, Törtel 1 12110 
51205-ös fülszámú német feketefe-
jű anyajuha kapta. 

LEGSZEBB NÖVENDÉKBAK FAJTAGYŐZTES NÉMET HÚSMERINÓ JERKE

FAJTAGYŐZTES MAGYAR MERINÓ NÖVENDÉK KOS

LEGSZEBB ANYAJUH LEGSZEBB NÖVENDÉKKOS

LEGSZEBB JERKE

A kiállítás legszebb növendék-
bakja díját Takács Imre, Felső-
zsolca 7060 046973-as fülszámú 
alpesi növendékbakja kapta.

A kiállítás legszebb jerkéje díját 
Lugosi László, Kiskunfélegyháza 
1 21551 712-es fülszámú suffolk 
tenyészjerkéje kapta.

A kiállítás legszebb növendék-
kosa díját az Ónodi-Szűcs Kft., 
Balmazújváros 1 08050 71508-as  
fülszámú fajtagyőztes ile de france 
növendékkosa kapta.

A Varga Tamás debreceni késes 
mester által felajánlott bicskát Ve-
res István balmazújárosi tenyésztő-
nek ítélte oda a bírálóbizottság.

Köszönjük és gratulálunk a részt-
vevőknek!
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Fajtagyőztes egyedeket választottak azokból a fajták-
ból és korcsoportokból, amelyekben egy kategórián 

belül 3 vagy több csoport egyedei szerepeltek az ösz-
szevetésben.

FAJTAGYŐZTES JUHOK: 

1 45776 740 magyar merinó jerke Kleiber Zoltán, Nagyiván

1 06039 7799 német húsmerinó jerke Kiss Gyula, Szabadhídvég

1 08639 7131 ile de france jerke Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló

1 21551 712 suffolk jerke Lugosi László, Kiskunfélegyháza

1 09060 71626 magyar merinó növendékkos Kasza Sándor, Dormánd

1 08050 71508 ile de france növendékkos Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújváros

FAJTAGYŐZTES SUFFOLK JERKE FAJTAGYŐZTES MAGYAR MERINÓ JERKE FAJTAGYŐZTES ILE DE FRANCE JERKE
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SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

A Farmerexpo keretében harma-
dik alkalommal szerveztünk a 

Debreceni Egyetemmel közösen 
szakmai továbbképzést a tenyész-
tők számára a kiállítás 3. napján, 
augusztus 19-én, vasárnap. 

Első előadóként Prof. Dr. Kom-
lósi István, a Debreceni Egyetem dé-
kánja 10. Merinó Világkonferencián 
elhangzottakról, és az uruguay-i juh-
tenyésztés helyzetéről, lehetősége-
iről számolt be. A dél-amerikai or-
szág bruttó hazai termékének több, 
mint felét a mezőgazdaság termeli, 
fő termékei között szerepel a juh il-
letve a gyapjú, amelyet a világ szá 
exportálnak. A termelés szövet-
kezeti rendszerekben folyik, nem 
kapnak állami támogatást.  Szoros 
együttműködésben dolgoznak, fon-
tosnak tartják a környezetvédelmet, 
ez még a gyapjúfeldolgozóban is 
megfigyelhető volt (mosóvíz tisz-
títás, újrafelhasználás). A juhokat 
egész évben a legelőn tartják (az 
évi csapadékmennyiség 1200 mm), 
egyszer elletnek egy évben, másfél 
éves korban veszik a juhokat te-
nyésztésbe, a szaporulati mutató 
1,2. Az összefogásnak köszönhető-
en a gyapjú finomsága 22 mikron-

ról 16 mikronra csökkent az elmúlt 
20 évben. Az árbevétel nagyobb 
része a gyapjúból, kisebb része a 
bárány értékesítésből származik. A 
juhtartók problémái hasonlók, szak-
emberhiánnyal küzdenek, elavult 
technológiát használnak, ragadozó 
állatok és külföldi felvásárlók nehe-
zítik meg a mindennapokat. A ne-
hézségek ellenére azonban a jövő-
be néznek, képzéseket szerveznek, 
beruháznak, és saját elhatározásuk-
ból kezdték el használni az elektro-
nikus jelölőeszközöket. Vélemé-

nyük szerint a legfontosabb, hogy a 
legújabb technológiák felhasználá-
sával, etikus magatartással szolgál-
ják a vevői megelégedettséget, és 
„Bizalmat exportáljanak”. 

Komlósi professzor előadásá-
nak második felében rátért a kon-
ferencián elhangzott újdonságokra. 
Ausztráliában genetikai kutatásokat 
végeznek, és kiváló eredményeket 
érnek el a genomikai vizsgálatok te-
rén. Fontosnak tartják a húsminősé-
get, kiemelt figyelmet fordítanak az 
izmok között található zsír mennyi-
ségére, és erős genetikai kontroll 
alatt tartják, hiszen 50%-ban örök-
lődik. Dél-Afrikában 58 millió em-
berre 20 millió juh jut, ebből kb. 10 
millió merinó. A világ gyapjúterme-
lésének 2%-át termelik, kiváló minő-
ségben (az átlag gyapjúfinomság 
20 mikron) jó húskihozatal mellett. 
Remekül alkalmazkodtak a helyi vi-
szonyokhoz, a juhok remek anyai 
tulajdonságokkal rendelkeznek, 1,2 
szaporulati mutatóval. (Az uruguay-i 
tapasztalatokról részletes beszámo-
lót teszünk közzé kiadványunkban).

Dr. Jerzsele Ákos egyetemi 
docens (Állatorvostudományi Egye-

PROF. DR. KOMLÓSI ISTVÁN

TOVÁBBKÉPZÉS
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tem) a májmétely elleni védeke-
zés hatékony lehetőségeiről tartott 
előadást. A tavalyi nagy sikerű, rész-
közgyűléseken elhangzott előadá-
sát egészítette ki néhány időszerű 
tudnivalóval. Felsorolta, hogy mely 
gyógyszerek alkalmazhatók máj-
mételykór esetén, milyen gyakran, 
milyen dózisban javasolt adni eze-
ket a szereket. Azonban felhívta a fi-
gyelmet arra a problémára is, hogy 
a rezisztencia sok esetben már ki-
alakult, ezért az egészséges egye-
deket célszerű nem kezelni. 

Kiss Gábor, szabadhídvégi te-
nyésztő gyakorlati szemmel mutatta 
be a gazdaságukban használt tech-
nológiai berendezéseket, melyek a 
mindennapi munkát könnyítik meg. 
A gyártóval szorosan együttműköd-
ve alakítják a horganyzott fémből 
készült eszközöket, kezelő karám, 
körmöző kaloda, fogadtató segíti a 
teendőket. Ez etetés- és itatás tech-
nológiában a saját területről beta-
karított bálákat bálatakaróval védik, 
a silót fóliában tartják, önitatókat 
használnak. A vemhességvizsgálat 
során ultrahangot is igénybe vesz-
nek. 

Dr. Makrai László egyete-
mi docens (Állatorvostudományi 
Egyetem) a juhok –és kecskék saj-
tos nyirokcsomó gyulladásról tar-
tott előadásában felhívta a prob-

léma nagyságára a figyelmet. A 
gyulladást a Corynebacterium 
pseudotuberculosis okozza, főként 
a fej nyirokcsomóinak tályogoso-
dását okozza. Magyarországon az 
1970-es évektől tartják számon, 
sok állományt, törzstenyészeteket 
is érint. A klinikai tüneteket mutató 
állományban forgalmi korlátozást 
kell elrendelni, továbbtartásra álla-
tot nem szabad eladni, ezt főleg a 
törzstenyésztőknek kell komolyan 
venni. 3-4 hónapos kornál idősebb 
állatok érintettek főként, a baktéri-
um a talajban, alomban hónapokig 
túlél. Emiatt nagyon fontos, hogy 
ha észleljük a tályogot, azonnal 
meg kell semmisíteni, hiszen a kór-

okozó a gennyes váladékkal ürül, 
és más állatokra rákerülhet. A fer-
tőződés bőrsérüléssel, tünetmen-
tes, de fertőzött állat behozatalával 
nyálkahártyán át terjed (akár belé-
legzés útján is), majd testszerte tá-
lyogok jelenhetnek meg a fertőzött 
állaton, illetve vér útján a különbö-
ző szervekbe el tud jutni a baktéri-
um. Klinikai tüneteket a fertőződést 
követően csak 1-3 hónap múlva 
mutatnak, ekkor a nyirokcsomók 
megduzzadnak, tályog képző-
dik, melyből sűrű genny ürül(het).  
A fertőzés komoly problémákat is 
okozhat, pl. csökken a testtömeg 
gyarapodás, a tejtermelés, romlik 
a húsminőség, de rosszabb eset-

ben vetélés vagy elhullás is lehet a 
vége. Ha az állaton megnagyobbo-
dott nyirokcsomót észlelünk, a tá-
lyogot el kell távolítani, és érdemes 
bakteriológiai vizsgálatra külde-
ni, mert lehet, hogy a tünetet más 
gennykeltő baktérium okozza, így a 
betegség is más lehet. A beteg ál-
latok antibiotikumos kezelése nem 
hatékony, így a fertőzött állatokat el 
kell különíteni, súlyos esetben pe-
dig levágni. Mindennél fontosabb 
azonban a megelőzés, fertőzéstől 
mentes állományból vásároljunk, 
tartsuk be a 60 napos karantént, 
folyamatosan fertőtlenítsük az ete-
tő- és itatóedényeket, ne legyenek 
sérülést okozó tárgyak az állatok 
környezetében. Magyarországon 
elérhető állományspecifikus vakci-
na, ezzel az anyákat ellés előtt egy 
hónappal, majd az utódokat 6-10 
hetes korban kell kezelni. Kismére-
tű, zártan tartott, tenyészállat előállí-
tásra szánt állományok esetén két-
havonta javasolt vérvételt végezni 
mentesítés céljából, a szeropozitív 
állatokat eltávolítani az állomány-
ból, majd a mentességet rendsze-
resen ellenőrizni és igazoltatni kell. 
A baktérium az embereket is meg-
betegítheti, emiatt nagyon fontos a 
kézfertőtlenítés és a gumikesztyű 
viselete, fertőzés esetén pedig tar-
tós, célzott antibiotikumos kezelés 
javasolt. 

MAKRAI LÁSZLÓ

JERZSELE ÁKOS

KISS GÁBOR
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A XII. KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK 
JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁS 
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A XII. KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK  
JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁS

A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség hagyományosan 

Kaposváron, a Szent Mihály napi 
Juhtenyésztési Fórum alkalmá-
ból adja át tenyésztési és tenyész-
tésszervezési díjait azoknak a juh- 
és kecsketenyésztőknek, akik az 
elmúlt években kimagasló szakmai 
munkát végeztek, és a tenyészállat 
kiállításokon aktívan részt vettek. 

A díjakat Kiss György a Szövet-
ség alelnöke és Hajduk Péter a Szö-
vetség ügyvezető igazgatója adta át.

Az idén Aranykampó díjat ka-
pott:

Kozmér László, Szajk
Molnár Béla ifj., Soltvadkert

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség „Schandl Jó-
zsef” tenyésztési díját Székely 
Pálnak ítélte oda az MJKSZ Elnök-
sége. Székely Pál az elmúlt 40 év-
ben meghatározó szerepet töltött 
be a juh-kecske törzskönyvezési 
munka újjászervezésében, az ál-
lattenyésztési kiállítások megszer-
vezésében és a Szövetség létreho-
zásában. A díj elismerő oklevél és 
emlékplakett, illetve 1000 Eurónak 
megfelelő pénzjutalom.

Megköszönve Papp József-
nek, hogy egy évig otthont adott az 
év tenyésztője vándordíjnak, ez al-
kalommal megkapja a vándordíj ki-

csinyített mását, hogy mindig emlé-
kezzenek erre a díjra.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség Elnökségének 
döntése alapján a „2018. Év Te-
nyésztője” díjat, ezzel a Szövetség 
vándordíját huszonnegyedik alka-
lommal Stropek László böhönyei 
juhtenyésztő kapta a suffolk és a 
berrichon du cher fajták tenyész-
tésében és bemutatásában kifej-
tett eredményes tevékenységéért.  
A kitüntetett a vándordíj mellett ok-
levelet és kosfejjel díszített arany 
pecsétgyűrűt kapott.

ARANYKAMPÓ DÍJAK
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A kiállításon a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség 27 tenyészete 14 juhfajtát és 3 kecskefajtát 
mutatott be 48 csoportban.

A bíráló bizottság a díjakat a következő tenyésztők-
nek ítélte oda fajtánként és korcsoportonként.

ELSŐ DÍJAT KAPOTT:

Holló Mátyásné, Uszód berrichon du cher tenyészkos és
berrichon du cher anyajuh csoportjáért

Kiss Gyula, Szabadhídvég német húsmerinó jerke és texel jerke csoportjáért 

Kaposvári Egyetem suffolk jerke csoportjáért

Stropek László, Böhönye berrichon du cher jerke és
berrichon du cher anyajuh csoportjáért

Farkas Gyöngyvér, Nemesapáti anglo-núbiai gödölye csoportjáért

MÁSODIK DÍJAT KAPOTT:

Golf-Szelid Bt., Dunapataj lacaune jerke csoportjáért

Kozmér László, Szajk charollais jerke csoportjáért 

Lajkó Levente, Üllés fehér suffolk jerke csoportjáért 

Lugosi László, Kiskunfélegyháza suffolk jerke csoportjáért

Sebők Mihály, Törtel német húsmerinó jerke csoportjáért

ifj. Sebők Mihály, Törtel német feketefejű anya csoportjáért

Veres István, Balmazújváros magyar merinó jerke csoportjáért

Ivanics Mihály, Erdősmárok magyar parlagi gödölye csoportjáért

HARMADIK DÍJAT KAPOTT:

Holló Mátyásné, Uszód berrichon du cher növendékkos és berrichon du cher jerke csoportjáért

Lugosi László, Kiskunfélegyháza ile de france jerke csoportjáért

Nagy István Zsolt, Mezőcsát ile de france jerke csoportjáért

Sebők Mihály, Törtel magyar merinó jerke és német húsmerinó anya csoportjáért

Tóth Béláné, Bátaszék bábolna tetra jerke csoportjáért

Toldiné Ódor Nóra, Domony anglo-núbiai gödölye csoportjáért

SCHANDL JÓZSEF DÍJ2018. ÉV TENYÉSZTŐJE DÍJ
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A XII. Kaposvári Állattenyésztési Napok juhte-
nyésztési nagydíját Holló Mátyás uszódi tenyésztő 
kapta berrichon du cher csoportjaiért.

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 
juhtenyésztési különdíját Kiss Gyula szabadhídvégi 
tenyésztő kapta német húsmerinó és texel tenyészál-
lataiért.

NAGYDÍJ JUHTENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ

KECSKETENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ

HÚSJUH KÜLÖNDÍJ

MERINÓ KÜLÖNDÍJ

TEJ KÜLÖNDÍJ

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 
kecsketenyésztési különdíját Farkas Gyöngyvér ne-
mesapáti tenyésztő kapta anglo-núbiai tenyészállataiért 

A Merinó Szakbizottság különdíját Sebők Mihály 
törteli tenyésztő kapta a bemutatott magyar merinó és 
német húsmerinó csoportjaiért.

A Húsjuh Szakbizottság különdíját Lugosi Lász-
ló kiskunfélegyházi tenyésztő kapta a kiállításon bemu-
tatott suffolk és ile de france csoportjaiért.

A Tej Szakbizottság különdíját Ivanics Mihály er-
dősmároki tenyésztő kapta a kiállításon bemutatott ma-
gyar parlagi kecske csoportjaiért.
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LEGSZEBB ANYAJUH LEGSZEBB NÖVENDÉKKOS

LEGSZEBB GÖDÖLYE FAJTAGYŐZTES SUFFOLK JERKE

LEGSZEBB JERKE 

FAJTAGYŐZTES ILE DE FRANCE JERKE

Fajtagyőztes egyedeket választottak azokból a fajtákból és korcsoportokból, amelyekben egy kategórián belül 3 
vagy több csoport egyedei szerepeltek az összevetésben.

A kiállítás legszebb gödölyéje 
díját Farkas Gyöngyvér, Nemes-
apáti 7019 122297-es fülszámú 
anglo-núbiai gödölyéje kapta.

Tóth Árpád iparművész, Sár-
bogárd különdíját – gravírozott 
„RÉVÉSZ” bicskát – Lajkó Leven-
te üllési és Toldiné Ódor Nóra do-

monyi tenyésztőnek ítélte a bírálóbi-
zottság.

A kiállítás legszebb anyajuha 
díját Stropek László, Böhönye 1 
13072 6103-as fülszámú berrichon 
du cher anyajuha kapta. 

A kiállítás legszebb jerkéje dí-
ját Kiss Gyula, Szabadhídvég 1 
06039 7749-es fülszámú német 
húsmerinó tenyészjerkéje kapta.

A kiállítás legszebb növendék-
kosa díját Holló Mátyásné, Uszód 
1 02342 7805-ös fülszámú berri-
chon du cher növendékkosa kapta.

FAJTAGYŐZTES JUHOK: 

1 21551 717 ile de france jerke Lugosi László, Kiskunfélegyháza

1 21551 712 suffolk jerke Lugosi László, Kiskunfélegyháza
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MÁSZ DÍJ

KAPOSVÁRI BÍRÁLAT

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége tenyésztőszervezeti különdíját a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség kapta.
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XXV. JUBILEUMI SZENT MIHÁLY NAPI JUH- ÉS KECSKE FÓRUM 

KAPOSVÁR, 2018. SZEPTEMBER 30.

A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség és a juhászok kö-

rében hagyományos rendezvény a 
Kaposvári Állattenyésztési Napok 
keretében rendezett Szent Mihály 
napi Fórum. Míg a Kán a 12. volt eb-
ben az évben, a Szent Mihály napi 
Fórum 25 éve került először meg-
rendezésre, mondhatni az alapokat 
adta a kétnapos állat bemutatóval 
összekötött, szakmai konferenci-
át is magába foglaló juhos rendez-
vény a ma már minden állatfajt fel-
sorakoztató őszi állattenyésztési 
seregszemlének.  

Ebből az ünnepi alkalomból a 
Fórum első részében a vetítőn az 
elmúlt 25 év emlékeit idéző fotók 
voltak láthatók. Sokan a képeken 
láthatók közül ott voltunk most is 
a Kaposvári Egyetem egyik legna-
gyobb előadójában, ahol az érdek-
lődők megtöltötték a termet. 

Elsőként dr. Tossenberger Já-
nos rektor helyettes úr köszöntötte 
a Fórumot. Kiemelte, hogy megúju-
ló tudás nélkül nem lehet eredmé-
nyesen gazdálkodni, Az Egyetem 
mindig is nyitott volt, hogy otthont 
adjon az ilyen rendezvényeknek. 
Köszöntője végén meglepetés-
sel szolgált és Hajduk Péternek a 
Szent Mihály napi Juhtenyésztési 
Fórum létrehozásáért és a 25 éves 
töretlenül lelkes szervezéséért Jubi-
leumi Emléklapot adott át a Kapos-
vári Egyetem Agrár- és Környezettu-
dományi Kara nevében.  

A köszöntőt követően Hajduk 
Péter elmondta, hogy amikor a Szö-
vetség alakult fontosnak tartották, 
hogy a juhászathoz leginkább kötő-
dő két ünnephez kapcsolódóan két 
nagy ágazati programot szervezzen 
a Szövetség. A Szent György napi 

Juhásztalálkozó, a kihajtás ünne-
pe, már hagyományokkal rendelke-
zett abban az időben is, mert e jeles 
naphoz kötötten tartották már több 
éve a juhászversenyt és juhászta-
lálkozót Hódmezővásárhelyen ezt 
folytatta a Szövetség. Szent Mihály 
napjához a behajtás ünnepéhez 
nem kötődött rendezvény – akkor 
még nem voltak állattenyésztési ki-
állítások – így született meg a gon-
dolat a tenyészállatok bemutatását 
szolgáló, a gazdálkodási ismerete-
ket bővítő két napos rendezvényről. 
Ez tovább fejlődve már 25 éve folya-
matosan megrendezésre kerül.

Megemlékezve az ötlet kitalá-
lóiról, annak megvalósítását segí-
tő szolgálatukról hollóházi vázákat 
adott át a Szövetség elnöke és al-
elnöke Rózsahegyi Péternek aki a 
rendezvény kitalálója és aktív szer-

FÓRUM KÖZÖNSÉG
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vezője volt, dr. Lengyel Attilának, 
dr. Pászthy Györgynek akik segítet-
ték a szervezést és Puska Lajos és 
felesége Erzsike részére. Pászthy 
György egészségi okok miatt nem 
tudta azt személyesen átvenni és 
„Puskáék” sem, mivel ők a rendez-
vény ideje alatt is, mint 25 éven ke-
resztül mindig, főztek a résztvevők 
vendéglátása érdekében. 

A Szövetség ezúton köszönte 
meg az Egyetemnek, hogy helyszínt 
adott és ad a mai napig a Szent Mi-
hály Napi Fórumnak, és vált igazi 
gazdájává ennek a számunkra fon-
tos eseménynek. Az emlékül adott 
vázát dr. Tossenberger János vette 
át az Intézmény nevében

Az ünnepi részt követően szak-
mai előadásokra került sort, ahogy 
ez lenni szokott, immár 25 éve. 

A programot dr. Feldman Zsolt 
az Agrárminisztérium államtitkára 
kezdte meg tájékoztató előadásá-
val a Közös Agrárpolitika 2020. utá-
ni időszakban várható alakulásáról.

Először bemutatta a 2018. évi 
támogatási összegeket, területala-
pú támogatások esetében az alap-
támogatás és a zöldítés együttes 
összege megközelíti a 70.000 Ft-
ot, az anyajuhonkénti termeléshez 
kötött támogatás mértéke mint-
egy 8.000 Ft várható anyánként, a 
KAT-os területen bázisjogosultság 
alapján adott anyajuh támogatás 
2.200 Ft körül alakulhat. A tenyész-
kos/bak beállítás támogatásra eb-

ben az évben a tavaszi időszakban 
250 millió Ft kifizetésére került sor.  
Az anyakecske támogatásra az év 
elején mintegy 180 millió Ft-ot fizet-
tek ki, az idei igénylés majd novem-
berben kezdődik. 

 
Rátérve a Közös Agrárpolitika 

várható alakulására elmondta, hogy 
egyelőre az egyeztetések folynak 
az EU új többéves költségvetési ke-
retéről és annak felosztásáról. Az 
EU költségvetése előtt új kihívások 
vannak, melyeknek meg kell felel-
ni, ebben még bizonytalanságok is 
lehetnek, elég csak a Brexitre gon-
dolni. 

Az agráriumot illetően a Bizott-
ság megfogalmazta a 9 fő célt, 
amelyeket kell, hogy szolgálják 
azok a támogatások melyeket meg-
fogalmaznak az egyes programok. 

A tagállamok feladata lenne 
az egyszerűsítés és a teljesítmény 
biztosítása. A kifizetések alapját a 
tervek szerint egy-egy az alapokat 
közösen kezelő, a tagállamok által 
összeállított KAP Stratégiai terv ké-
pezi, amelynek eredmény orientált-
nak kell lenni. Az új keret megerő-
síti a környezeti előírások szerepét, 
már nem csak 30% kifizetésének a 
feltétele lenne, hanem a teljes terü-
letalapú támogatásnak.

Ahogy az Államtitkár bemutatta 
a támogatások várható sematikus 
ábráját az egyszerűsítés álma ismét 
távolabb került. 

A termeléshez kötött támogatá-

sok között nevesítve van a juh- és 
kecskeágazat, így az anyajuh támo-
gatás reménye továbbra is fennma-
rad. 

A vidékfejlesztési  támogatások 
szabályozásában jelentős változás 
nem várható.  

A tárgyalások során a végrehajt-
ható, tervezhető, minél egyszerűbb 
szabályozás kialakítását tartják elfo-
gadhatónak hazánk képviselői. 

Dr. Horn Péter Szövetségünk el-
nöke, nagyívű előadásában a világ 
húsfogyasztásának változását, régi-
ónkénti és területi eloszlását mutat-
ta be, az emberi fejlődés tükrében 
és a jövedelmi viszonyok és az állati 
fehérjefogyasztás összefüggéseire 
hívta fel a figyelmet. Az állatitermék 
előállítás területigényét hasonlította 
össze állatfajonként és kiemelte a 
kiskérődző ágazat jelentőségét eb-
ből a szempontból is. A vadonélő 
állatok és a háziállatok klímaválto-
zásra gyakorolt hatását ismertette. 
Majd rátért a húsfogyasztási, vásár-
lási szokások fejlődésére és a táp-
lálkozást befolyásoló különféle tézi-
sekre. 

Egy angol professzor mondásá-
val zárta előadását. A gondolat ar-
ról szólt, hogy ha állandó aggódás 
övezi a táplálkozásunkat akkor ez 
előbb utóbb akár beteggé is tehet 
bennünket.

A következő előadó dr. Varga 
Gyula volt, a SEFAG Zrt vadgazdál-

VARGA GYULA LENGYEL ATTILA
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kodási osztályának vezetője. Soka-
kat érintő kérdéssel foglalkozott, a 
ragadozók hazai megjelenésükről, 
elterjedéséről, tapasztalatokról szá-
molt be. Előadásában érintette a 
medvét, farkast és az aranysakált. 
Az ország egyes részein más és 
más mértékben vannak jelen ezek 
a ragadozók, így hatásuk is eltérő. A 
medve károkozása még nem mér-
hető. A farkas populáció növekszik 
a lakott területekre is bemerészke-
dik, károkozása az ország északi ré-
szén jelentkezik. A legjelentősebb 
kárt egyelőre az aranysakál okozza 
mind a vadállományban, mind pe-
dig a háziállatok esetében. Ma már 
inváziós fajként tartjuk számon, je-
lentős elszaporodása miatt.  Megol-
dás a vadászok részéről a gyérítés 
lehet, a gazdálkodók részéről a jó 
gazda gondosságával történő állat-
tartás. Mindenféleképpen fontos az 
összefogás a vadászok és a gazdál-

kodók között. A Szövetség és a Va-
dászkamara által kiadott tájékozta-
tó szórólapon ajánlott intézkedések 
együttes megtétele enyhítheti a je-
lentkező károkat. 

Záró előadásként Nagy Gábor 
egyetemi kutató számolt be a juhok 
belső élősködői ellen vívott küzde-
lem lehetséges módjairól. Első lé-
pés mindig a diagnózis kell, hogy 
legyen, ami lehet laboratóriumi vizs-
gálat, vagy helyben végzett vizsgá-
lat egyaránt. 

A kezeléseket minden esetben 
az eredményekre alapozva kell el-
végezni, mert különben hatástalan 
lesz. A használatos szerekkel szem-
ben rezisztencia alakulhat ki, így 
azok alkalmazása hatástalan lesz. 

A hatékony védekezés érde-
kében a gyógyszer mellett a víz-
rendezés, a legeltetés szervezé-
se, és a csigák gyérítése egyaránt 

fontos lépések. Ismertette továbbá  
a világban alkalmazott rezisztenci-
atenyésztés eddigi eredményeit. 
Ausztráliában szisztematikus sze-
lekcióval közel negyven év alatt si-
került 25%-kal csökkenteni a belső 
élősködők iránti érzékenységet.  

Összegzése szerint eredmény-
re a folyamatos ellenőrzés, integrált 
védekezés és a szelekció együttes 
alkalmazása vezethet, ezzel a gon-
dolattal zárta előadását.

 
A jelentős számban résztvevő 

hallgatóság a tenyészállat kiállítás 
helyszínén folytatta a szakmai be-
szélgetést és közös ebéden vettek 
részt. A délután nyírás és fejés volt 
a Szövetség standja mellett, ezt kö-
vetően a kifejt tejből sajtkészítési 
bemutatóval fejeztük be a Szent Mi-
hály napi rendezvényt. Sikeres na-
pot és kiállítást zártunk 2018-ban 
Kaposváron.

HORN PÉTER

NAGY GÁBOR

FELDMAN ZSOLT

RÓZSAHEGYI PÉTER
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MOTOROS JUHÁSZKUTYÁK URUGUAY-BAN 

MERINÓ NYÁJ URUGUAY-BAN
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MINTATELEPEK 2018. 
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AGROWITT KFT.

 A SZÖVETSÉG 12. MINTATELEPE 

2018. szeptember 20-án avatták 
fel a Magyar Juh. és Kecskete-

nyésztő Szövetség 12. mintatelepé-
nek tábláját a Komárom-Esztergom 
megyei Kecskéden, az Agrowitt Kft. 
gazdaságában.

Wittmann Antal, a családi vállal-
kozás alapítója idézte fel a gazda-
ság első éveit: a rendszerváltás in-
dította el a 90-es években a családi 
gazdaság ötletét. Volt egy álma egy 
családi tulajdonban lévő gazdasá-
got elindításáról. Ez a telep teljesen 
leépült volt, de e köré képzelte el a 
gazdaságot.

A kárpótlási árveréseken a kör-
nyező legelőket igyekezett megvá-
sárolni, mert már akkor eldöntötte, 
hogy állattenyésztéssel fognak fog-
lalkozni, melynek egyik állata a juh 
lesz. Mivel nem voltak túl jó minő-

ségű legelők, így sikerült mintegy 
50 hektárhoz hozzájutni. 1991-92-
ben falugazdászként dolgozott, de 
a 1996 decemberében a családdal 
úgy döntöttek, hogy belevágnak a 
vállalkozásba, bérelték a területet, 
majd elkezdték 40 juhval és 15 ezer 
broiler csirkével, egy lepusztult istál-
lóban. Innen indult az egész. 

Megalapították a családi gaz-
daságot, feleségével és két fiával 
együtt. Álma az volt, hogy létrehoz-
nak egy udvart, amit állattenyészté-
si épületek vesznek körül, középen 
gépekkel, műhellyel. 21 év alatt ju-
tottak el oda, ahol most tartanak, de 
még mindig nem elégedettek. 

Éveken keresztül mindent visz-
szaforgattak, arról voltak híresek, 
hogy a környék összes Ladáját fel-
vásárolták. Folyamatosan fejlődtek, 

pályázatokat nyertek. Jelenleg 73 
ezer broiler van a telepen, évi 6 tur-
nusban. Építettek istállókat, ame-
lyekben – mintegy 2000 m2-en – 
1100 anyajuhot tartanak. 

2001-től a növénytermesztést 
is elkezdték fejleszteni, jelen pilla-
natban 1000 hektáron gazdálkod-
nak (850 ha szántó, 150 ha legelő). 
Igyekeznek a legmodernebb gé-
peket beszerezni és használni, 5-6 
évente cserélik a gépeket. 

Hajduk Péter a Szövetség ügy-
vezető igazgatója köszöntő be-
szédében utalt arra, hogy a ma-
gyarországi juhtenyésztők 95%-a 
magántenyésztő, családi vállalko-
zó, ez az ágazat kötődik legjobban 
az emberhez. A juh meghálálja, ha 
jó körülmények között tartják. A te-
nyészetek legnagyobb gondja az 

MINTATELEP TÁBLAAVATÁS
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ismerethiány és az új technológiák 
használata. A mintatelepek egyik 
célja, hogy bemutassuk, hogyan 
lehet a 21. században a leghatéko-
nyabban, költség- és embertakaré-
kosan működtetni a juhtelepeket. 

Tarpataki Tamás, az Agrármi-
nisztérium agrárpiaci ügyekért fe-
lelős helyettes államtitkára, gratu-
lált a mintatelep cím elnyeréséhez, 
valódi örömöt jelentett számára, 
hogy részt vehet ezen az esemé-
nyen. A családi gazdálkodói forma 
alkalmas arra, hogy olyan méretű 
juhászatot tartson fenn az ember, 
amiből megélhetést lehet teremte-
ni. Egész Európában komoly prob-
léma a munkaerő hiánya, bizonyos 
régiókban támogatásfüggő lehet 
az ágazat, a fogyasztói szokások 
változása nem a juh-kecske fo-
gyasztásnak kedvezett. Míg Euró-
pában 2 kg fölötti a fogyasztás, ad-
dig Magyarországon 35 dkg körüli. 
Tehát van perspektíva az ágazat-
ban. A Juh Tematikus Napon lát-
szódott, hogy a Miniszter Úr szívén 
viseli az ágazatok sorsát, fontos-
nak tartja, hogy leülhessen az ága-
zat szereplőivel szemtől-szemben. 
Az egyik felmerülő kérdés a mun-
kaerő hiánya volt. Fontos lenne, 
hogy minőségi és megfelelő meny-
nyiségű alapanyagot termeljenek, 
mert enélkül nem lehet fogyasz-
tást ösztönözni, nem lehet az egy 
főre jutó fogyasztást növelni. Az ál-

lomány nagysága stagnál, ennek 
kimozdítására együttműködésre, 
egy szakmaközi szervezet létre-
hozására lenne szükség. Fontos 
lenne, hogy az ágazat rendelkez-
zen bizonyos védjegyekkel, védett 
földrajzi elnevezésekkel, ennek 
marketingjére EU-s forrásokból is 
lehet pályázni. Az EU külkereske-
delmében illetve az EU-n belüli ke-
reskedelemben is jól használható 
eszköz. A juhágazat agrárkörnye-
zetgazdálkodási, táj  gazdálkodási 
szempontjából felbecsülhetetlen 
értékekkel bír, a legnagyobb ér-
ték az, amit ez a telep 20 év alatt 
fejlődésben bemutatott, vitán felül 
megérdemlik a mintatelep címet. 

Wittmann Antal körbevezetet-
te a vendégeket a telepen. Az állo-
mány fejlesztése során német hús-
merinó kosokkal termékenyítették 
az állományt, de egy idő után csök-
kent a tejtermelés. Kezdetben 60-
70 anyakecskével segítették a bárá-
nyok nevelését, majd 4 évvel ezelőtt 
lacaune fajtával történő keresztezé-
sére tértek át, most már nehezen 
tudják őket elapasztani, annyira 
nagy a tejtermelésük. 16-18 kg-os 
korban választják le a bárányok 
első felét, szállítás előtt 1 héttel pe-
dig az állomány másik felét. 10 la-
caune, 5 merinó és 1 ile de france 
kossal végzik a termékenyítést. Az 
ellést 3 ciklusra osztják, karácsony, 
ferragosto, húsvét, ehhez időzítik 

a termékenyítést illetve a bárány-
leadást. Bábolna báránytápot etet-
nek, mindig ugyanazt a minőséget 
érik el. 

A telepen lovak, 2 szürkemarha 
tehén és egy bika is található még. 
Aratás után az állatokat kihajtják a 
tarlóra, végig legeltetik, így karácso-
nyig kitart a takarmány. 220 jerkét 
hagytak meg fejlesztésre. A tavaszi 
születésű jerkék az istállóban ma-
radnak, abrakot és szénát kapnak, 
körbála etető és önitató segíti az ál-
latok ellátását. 1x1 méteres fogad-
tatóba kerül a bárány az anyjával. 
2-3 nap után kikerülnek egy kisebb 
csoportba (30-50 db), kokcidiózis 
ellen kezelik őket, aztán nagycso-
portba kerülnek, ahol a bárányok 
tápot kapnak, az anyák pedig men-
nek legelni, este engedik őket visz-
sza. Terményszárító és tároló ka-
pacitás is van, 9000 tonnát tudnak 
tárolni. Válogatófolyosó, 2 körmö-
zőkaloda, csigás behordó segíti a 
munkát. 

A szakmai indokok mellett hoz-
zájárult a mintatelepi cím elnyerésé-
hez a rendezett udvar, a tisztaság, 
amelyre a tulajdonosok nagy hang-
súlyt fektetnek. Az Agrowitt Kft. jó 
példa arra, hogy ha piaci viszonyok 
nem is mindig a legkedvezőbbek 
hogyan lehet mégis gazdaságosan 
működtetni egy juhágazatot, csalá-
di összefogással és magas színvo-
nalú szakmai irányítással.

ANYAJUHOK WITTMANN ANTAL
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DOBOS MIHÁLY (1950-2017)

1950. 07. 16-án született Tatár-
szentgyörgyön, több generációs 

juhász család első gyermekeként. 
Általános iskolai tanulmányait is a 
pest megyei községben végezte. 
14 éves volt, amikor a három gyer-
mekes család Somogy megyébe 
költözött. Szülei a Somogydöröcs-
kei Termelő Szövetkezet juhászatá-
ban dolgoztak, ahol már ő maga is 
jelentős részt vállalt a teendőkből. 
Később a család Szentgáloskérre 
került, ahol szintén a juhágazatban 
tevékenykedtek. Innen vonult be 
katonának, majd a leszerelést kö-
vetően a Szentgáloskéri Termelő 
Szövetkezet juhásza lett. 

1972-ben Somodorba költö-
zött, és feleségül vette Bognár 
Zsuzsannát. Házasságukból há-
rom fiú gyermek született (Zsolt, 
Gábor, Sándor). A Dobos család 
1976-tól Kaposújlakon élt, ahol a 
Latinka Sándor Mezőgazdasági 
Termelő Szövetkezet juhászatáért 
felelt. Már a rendszerváltás előtt, 
1985-től magángazdálkodó lett. 
Kezdetben magyar merinó fajtájú 
juhokkal foglalkoztak, mintegy 250 
darab anyajuhot számlált a nyáj. 
Néhány év alatt az okszerű után-
pótlás nevelésnek köszönhetően 
a 90-es évekre az állomány lét-
száma 600 anyajuhra emelkedett.  
A kiinduló merinó típusú állományt 
később különböző intenzív fajták-
kal keresztezte. Kezdetben suffolk, 
majd lacaune fajtájú kosokat hasz-

nált – a minél jobb termelési ered-
mények elérése érdekében -, me-
lyeket később a charollais és az ile 
de france fajták követtek.

Árutermelő juhászként az el-
adásra kerülő bárányok vágási szá-
zaléka a Hetesi Vágóhídon gyak-
ran elérte az 55-56%-ot, ami kiváló 
munkáját és hozzáértését bizonyít-
ja. Nyája az 50 hektáros kaposújlaki 
reptéren legelt, a területet 1985-től 
napjainkig bérelte és legeltette, a te-
rületet 20 hektár termőfölddel bőví-
tette, ahol kialakította saját tanyáját 
is. A család minden vagyonát a juhá-
szati tevékenységének köszönheti.

Dobos Mihály a magyar juhte-
nyésztés elkötelezett, örök optimiz-

mussal megáldott, példás szakmai 
felkészültséggel rendelkező képvi-
selője volt. Korszerűen alkalmazta 
a különböző terminál fajták kosa-
it, jövedelmezőbbé téve ezzel gaz-
daságát. 1995-től, mint regisztrált 
juhtartó, 2009-től pedig mint tár-
sult tag tartozott a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetséghez. 
Rendszeres látogatója volt a kiál-
lításoknak és a szakmai rendezvé-
nyeknek, részközgyűléseknek. 

Halálával egy - a régi hagyomá-
nyokat a modern kor elvárásaival 
ötvöző - igazi juhásszal lett szegé-
nyebb a magyar juhtenyésztő tár-
sadalom. Nyugodjon békében!

DOBOS MIHÁLY (1950-2017)



69

Fülöpszálláson 1950-ben második 
gyermekként született. Nővérével, 

húgával és öccsével együtt gyere-
keskedett. Hamar fel kellett nőnie, 
az iskolából már dolgozni és birkát 
nyírni járt. 16 évesen Dunántúlra 
ment, mint vándorjuhász. 5 éven ke-
resztül télen-nyáron az ég alatt ván-
dorolva legeltetette szülei birkáit és 
a bértartott juhokat. Valóban  bejárta 
Tolnát, Baranyát a juhokkal. 

1973-ban megnősült és haza-
költözött. Feleségével együtt ott-
hon folytatta a juhászatot. Soltszen-
timrén kezdték közös életünket 
nagyon szegényesen, akkor már 
a saját és vállalt nyájukat bérelt le-
gelőkön legeltették. 

Született két fiú gyermekük Lász-
ló és Sándor. Az élet nagy ajándéká-
nak tekintette, hogy három gyönyö-
rű kis unokája született.  A nagyon 
kitartó és kemény munka meghoz-
ta gyümölcsét. A 90-es évektől sa-
ját földeken tudta legeltetni saját 
állományát. Közben gyermekei fel-
nőttek, az iskolákat elvégezték, se-
gítették a gazdaság fejlődését.  Vál-
lalkozását közel 44 éve fejlesztette 
feleségével. Súlyos cukorbeteg-
sége miatt speciális étrendet kel-
lett biztosítani számára. A precíz 

munka révén 2012-ben megkapta 
a Magyar Juh-és Kecsketenyésztő 
Szövetség Bemutató Mintatelep cí-
mét. Ennek keretében segítette az 
érdeklődők ismereteinek bővítését, 
saját példáján keresztül mutatta be 
az eredményes juhászat működte-
tésének lehetőségét. Szakmai is-
meretének bővítése érdekében a 

Merinó Világszövetség konferen-
ciájának keretében szervezett tú-
rán 12 napot töltött Dél- Afrikában. 
2005 óta tagja a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetségnek, 
munkájával hozzájárult a magyar 
merinó fajta megőrzéséhez, fenn-
tartásához.

Emlékét megőrizzük.

GUDMON LÁSZLÓ (1950-2017)

Néhány héttel halála előtt egy ju-
hászokról szóló sorozat első része-
ként készült a következő riport Gud-
mon Lászlóval és családjával. Bár 
már kórházban készült vele az inter-
jú, nem gondoltuk, hogy a nekrológ-
gal együtt kerül az újságba.

A magyar merinó a kedvenc
Szerencsés ember az, aki gyer-

mekkorában el tudja dönteni, mi-
lyen mesterséget válasszon. Ilyen-
kor rendszerint a szeretett szakmára 
sikerül rátalálni. Az ilyen ember éle-
te, nemcsak a gyermekei, hanem 

mások számára is például szolgál. 
Ez történik Gudmon Lászlóval, aki 
szinte már gyerekkorában ismerte 
azt a tanyát, amelyik az évtizedek 
alatt Gudmon-farmmá, juh törzste-
nyészetté, bemutató mintateleppé 
nőtte ki magát. Ma már – talán nem 
nagy szó – csodájára járnak a mé-
rete, az egyszerűsége, a célszerűsé-
ge, a berendezettsége, a felszerelt-
sége miatt. Itt mintha semmi nem 
lenne felesleges, de, ami kell, az 
minden megvan.

Gudmon László apja és nagyap-
ja is juhász volt. „Tízévesen a húsvé-

ti locsolkodáspénzből juhokat vet-
tem. Annyira szerettem a juhokat, 
hogy amikor vége volt a tanításnak, 
testvérem hazavitte a táskámat, én 
meg kibicikliztem a téeszmajorba 
juhászkodni.” Felső tagozatos volt, 
amikor elment nyíróbrigádvezető 
apjával juhot nyírni. Tizenhat éves, 
amikor apja kiszámol neki pár bir-
kát a kapun, és egy társával együtt 
elindul a Dunántúlra vándor-juhász-
kodni. Tamási környékén 5 évig já-
ratták, vigyázták a juhokat, 1968 és 
1972 között. Mire hazajött felnőtt 
volt, 100 juhhal érkezett.

GUDMON LÁSZLÓ (1950-2017)
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Világéletemben maszek voltam
Apja – hiába kapacitálták – 

soha nem lépett be a téeszbe. Ez 
Bács-Kiskunban, ahol a megyei ve-
zetés szemet hunyt a szakszövet-
kezetek alakulása felett, könnyen 
megtörténhetett. Röviddel azután, 
hogy László hazatért Tolnából, 
meghalt az édesapja. A család ak-
kor Fülöpszálláson élt, ott nem en-
gedte a téesz a juhászkodást. Jó 
szakember hírében állt, hívták a tsz-
be is, de ő nem ment. „Világéletem-
ben maszek voltam.” 

Megnősült, feleségével, Katival, 
Soltszentimrére költöztek, itt szak-
szövetkezet működött, megtűrték 
a maszek juhászt. Rövidesen 400-
500 juh bértartását vállalták ket-
ten a feleségével. A juhok nyáron 
Soltszentimre határában legeltek, 
László szüleinek fülöpszállási ho-
dályában teleltek. Évekig tartott ez 
az állapot, mígnem 1977 tavaszán 
megvették azt a tanyát, amelyikben 
ma is gazdálkodnak. „Kis romos 
tanya volt. Hodályt építettünk, bő-
vítgettük. Nehéz évek voltak ezek. 
A tanyában nem volt villany, csak 
1993-ban vezették be.”

Közben megszülettek a fiúk: 
1976-ban László, 1981-ben Sándor. 
A két fiú belenevelődött a juhászko-
dásba. Gudmon László példamu-
tatása, juhszeretete nagy szerepet 
játszott abban, hogy gyermekei itt 
maradtak. Ma már mindkettő csalá-
dos ember, Sándor korábban épített 
házat maguknak a tanyában, László 
most épít. Ezt választották. 

Laci szigorú, de nagyon csa-
ládszerető ember – mondja a fe-
lesége. Amit gyerekkorában elter-
vezett, azt megvalósította. Mindig 
tudta, mit miért csinál. Nagyon 
spórolós. Mindig többet, mindig 
többet akart, hogy meg tudja mu-
tatni a fiainak: ebből meg lehet 
élni. Mindig jól éltünk. Nem fény-
űzően, de mindent meg tudtunk 
venni, amit elterveztünk. Ha kellett, 
24 órából 24-et dolgozik és vele 
együtt mi is. Most hosszú ideje be-
tegségével küzd, egy éve kórház-
ban van – fejezi be Kati, és siet, 
megy meglátogatni. Naponta ezt 
teszi. 

A takarmányt bőrben adjuk el
A juhászat minőségére jellem-

ző, hogy magyar merinó törzste-
nyészet. A mennyiséget, a vállal-
kozás nagyságát az az 1500 juh 
jelenti, amiből 1300-1400 az anya, 
és ebből 360 a törzsállomány, a 
többi árutermelő. Összesen 400 
hektáron gazdálkodnak, ebből 
50 hektár bérelt, a többi a család 
tulajdona. A terület zöme – 250 
hektár – legelő, a szántó 150 hek-
tárjából 70-80 a lucerna, a többin 
kalászost, tritikálét, rozsot, zabot 
termelnek. Csak kukoricát vásá-
rolnak, az nem terem meg ezen a 
sívó homokon. Értékesítésre nem 
termelnek takarmányt. Semmi 
mást nem adnak el, csak ami ép-
pen marad. A szalma, a szem, a lu-
cerna, a széna kell az állatoknak, 
legeltetve vagy kaszálva. 

A takarmányozás a legeltetésre 
alapozott, áprilistól október végé-
ig, „az első fagyig” kijárnak a juhok 
a kerítéssel szakaszokra bontott 
legelőre. A Gudmon farmon az 
„egy termés a földben, egy a tá-
rolóban, egy a bankban” elv való-
ra válik. Csak annyiban módosul, 
hogy nem a növényi termést adják 
el, hanem hasznosítása után a vá-
góállatot teszik pénzzé. „A takar-
mányt bőrben értékesítjük.”

A gazdálkodás hozamát befek-
tetik. Ha nem állománynövelésre 
– mert ennyi állat már elegendő, a 
család többet nem is tudna ellátni - 
akkor korszerűsítésre. László nem 
vonzódik a gépekhez, ezt a fiaira 
bízza. Az ő feladata a tenyésztés, 
a telep irányítása. „Ahogy a gye-
rekek nőttek, akkor kezdtünk el 
gépesíteni, a két fiú ugrál a trakto-
rokon.” A fiúk szántanak, vetnek, 
kaszálnak, báláznak, behordanak, 
minden gép megvan hozzá. Csak 
a kalászost arattatják bérben, 
kombájnjuk nincs, nem érné meg 
tartani. Ha valaki beüti a Gudmon 
nevet a google-ba, rájön nemcsak 
juhászati, hanem gépészeti minta-
telep is a családi farm. 

Vannak még MTZ traktorok a 
tanyában, de ezeket többségét 
klimatizált, pormentes fülkével el-
látott erőgépekre cserélték. A ta-
karmányozás korszerűsítése fo-
lyamatos. Valamikor szamarakkal 
hordták be a szénát és naponta 
kétszer bevillázták a juhoknak.  
A körbálákat csúszótalpon húzo-

SZAKMAI NAPON 2014-BEN ANYAJUHOK BÁRÁNYOKKAL
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gatták. Ma mindez géppel történik, 
de még mindig sok kézimunkát 
igényel a takarmányozás. Csök-
kentése érdekében etetőszalagos 
módszeren vagy takarmánykeve-
rő kiosztókocsin gondolkodnak. 
Állattartó telepek korszerűsítése 
pályázat segítségével hatalmas 
szénatárolót építettek. „Biztonság-
ra törekszünk. Ebben most 3200 
bála van, ennyi 2 évig elég lesz 
állatainknak” – mondja az ifjabb 
László. A betakarítási vesztesé-
gek csökkentése érdekében lu-
cerna- és fűszenázst készítenek, 
az erjedés hatalmas műanyag zsá-
kokban zajlik le. A bárányok tápját 
pellettálják.

Három faszerkezetes hodályt 
építettek, közülük kettő 1400, egy 
pedig 1000 négyzetméter alapte-
rületű. Mindegyikben kialakítható 
ellető, fogadtató, és mindegyik-
be bevezették a vizet és a villanyt, 
hogy az éjszakai elletés során is 
lássanak. Az épületek egyszerű-
ek, az állatok igényeinek messze-
menően megfelnek. A telep kame-
rákkal felszerelt, a gazdálkodás 
számítógéppel irányított. Egy juh 
törzstenyészet adatai ma már nem 
dokumentálhatók másképp. 

Nagyon kemény ember
Mindkét fiú tanult. László leérett-

ségizett, állattenyésztő a szakmája. 
Sándor kertészmérnök lett, öko-
gazdálkodás a szakterülete. Mind-
ketten megnősültek és hazahozták 

feleségüket. Sándoréknál eddig két 
gyermek született: Brigitta és Bene-
dek, Lászlóéknál egy: Lacika. 

A fiúk így vélekednek apjuk-
ról. László: szigorú ember, gyerek-
korunk óta megköveteli tőlünk a 
rendet, a tisztaságot, a precizitást. 
Az a mérvadó, amit ő mond, vitat-
kozni nem lehet. Sándor: nagyon 
kemény ember, nagyon fogott 
minket, amikor fiatalok voltunk. 
Ha elmentünk diszkóba, másnap 
reggel ugyanúgy fel kellett venni 
a munkát, mint máskor. Sőt, min-
dig akkorra időzítette az erősebb 
munkákat. Helyt álltunk. Beláttuk, 
aki legény éjjel, legyen az nappal 
is.

A farm teendőit a három há-
zaspár látja el, foglalkoztatottjuk 
nincs. Csak idénymunkára ven-
nének fel segítőt, de mire beta-
nítanák már vége is a plusz teen-
dőknek. „Pár napig emiatt csak 
keveset alszunk. Csak úgy lehet 
vágóbárányt gazdaságosan előállí-
tani, hogy saját magunk termeljük 
meg a takarmányt és magunk lát-
juk el az állományt.” Ez a pár nap 
rendszerint az ellések vagy a beta-
karítás időszaka. 

Évente kétszer elletnek: az első 
január elején kezdődik és márci-
usig tart. Az ekkor született bárá-
nyok húsvétra elkelnek. Az ellés 
második szakasza szeptember-
ben kezdődik: „a karácsonyi bá-
rányár mostanában jobb, mint a 
húsvéti.” Szóváteszik: a piac rend-

szerint nem a termelő érdekei sze-
rint alakul. A bárányár érdekes 
módon legalább 10 éve nem válto-
zik. Az is érthetetlen, hogyan lesz 
abból az élőbárányból, amelyik  
1 kilójáért 700 forintot adnak 
6 000 forintos báránycomb az áru-
házlánc pultjaiban.

A tenyésztés színvonalára jel-
lemző: a bárányszaporulat a tör-
zsállományban 140, az áruterme-
lő állományban 130 százalék, az 
értékesített bárányok száma 130, 
illetve 120 százalék 100 anyajuh-
ra vetítve. Évente 150-170 több-
szörösen szelektált jerke bárányt 
hagynak meg tovább tenyésztés-
re, és 30-35 törzskönyvezett nö-
vendék-, vagy tenyészkost értéke-
sítenek. 

A soltszentimrei juhászat be-
mutató mintatelep. Az avatót 
2012-ben rendezte meg a juhszö-
vetség, azóta van papírjuk róla. 
Azelőtt is jártak már ide érdeklő-
dő fiatalok, az ifjú Gudmon Lász-
ló gyomaendrődi osztálytársai, de 
más osztályok is többször jöttek el 
gyakorlatra. Töviről hegyire meg-
ismerhették a tanyát és a gazda 
kedvenc juhait. Gudmon László 
számára ugyanis a világon egyet-
len fajta van a merinó, más nem 
kerülhet a hodályaiba. Szerinte 
erre a silány homoki legelőre ez a 
fajta a legalkalmasabb. A merinó a 
kedvenc. 

Gyulai György

MERINÓ ÁLLOMÁNY A LEGELŐN MINTATELEP AVATÓ
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NÉMETH JÁNOS (1924-2018) 

Németh János Ercsiben született 
1924. december 6-án. Szülei rác 

azaz illír származású, állattenyész-
téssel foglalkozó gazdálkodó em-
berek voltak, Hagyományőrző, val-
lásos közösségben nőtt fel. 

Elemi és polgári iskoláit Ercsibe 
végezte, utána tanulmányait a Szé-
kesfehérvári Mezőgazdasági Főis-
kolában folytatta, ahol okleveles 
mezőgazdász képesítést szerzett. 
Felvételt nyert a Műszaki Egyetem 
Agrár szakára, de az akkori államo-
sítások következtében ott kellett 
hagynia a tanulmányait. Agrármér-
nöki diplomáját a Gödöllői Egyete-
men kapta 1964-ben.

A szakma szeretetét édesapjától 
örökölte, aki többszörösen elismert 
és kitüntetett juhtenyésztő volt. 

Az első munkahelye a Tenyé-
szállat-forgalmi Vállalat, ami akkor 
az Állami Gazdaságok Minisztériu-
mához tartozott. A minisztériumok 
egyesítése után került a Földműve-
lésügyi Minisztérium Juhtenyészté-
si Osztályára, ahol később osztály-
vezetői beosztást kapott. Nyugdíjba 
vonulásáig a minisztérium háttér in-
tézményeiben dolgozott vezető be-
osztásban.

Szakmájában folyamatosan ké-
pezte magát és igyekezett Magyar-
országon meghonosítani a világ-
ban vezető tenyésztési eljárásokat 
és módszereket. Tenyésztői mun-
kája során a hazai juhállomány mi-
nőségi javítására törekedett, francia 
és olasz tejelő, német és angol hús-
hasznú illetve ausztrál és újzélandi 
merinó fajták bevezetésével, alkal-
mazásával.

A 70-es évek végén kidolgozták 
az Állatorvosi Tudomány Egyetem 

id. dr. Cseh Sándor professzor úr 
által vezetett szülészeti és szaporo-
dás biológiai tanszékkel közösen a 
juhok és szarvasmarhák embrió át-
ültetéseknek hazai meghonosításá-
nak módszertanát.

A Phylaxia Oltóanyag Terme-
lő Vállalattal közösen dolgozta ki a 
bárányok modern takarmánykeve-
rékkel történő takarmányozásának 
módszerét.

Nagy odaadással szervezte és 
támogatta a magyar birkanyíró csa-
patok indulását a nemzetközi ver-
senyekben, ahol első helyezéseket 
is nyertek. Konferenciákban, nem-
zetközi fórumokban vett részt, kép-
viselte a szakmát és az országot! 
Szakmai munkáját itthon és nem-
zetközi fórumokon is elismerték.

Szakmai és vezetői képessége-
it alapján két alkalommal is kapott 
mezőgazdasági attaséi állás lehe-
tőséget, de ő azonban tenyésztői 
munkát választotta.

Több állami és kormány kitün-
tetésben részesítették, nagy elisme-
résnek tartotta a „Nagy Számadók-
tól” (Andrikó István, Nádasdi Pál) 
kapott juhász botokat amit „tisztes-
ség” volt örökölni. 

1984-ben az Állattenyésztési 
és Takarmányozási Minősítő Inté-
zet juhtenyésztési osztályvezető-
jeként vonult nyugdíjba. Az 1985. 
évi OMÉK juhtenyésztési kiállítá-
sát, mint életművének bemutatását, 
még az ő szervezésével bonyolítot-
ták nagy sikerrel. 

Nyugdíjasként 1990-ig a Bos-
coop-nál dolgozott, mint juhte-
nyésztési szaktanácsadó!

1986-ig folyamatosan szülőfalujá-
ban élt, szüleitől örökölt gyümölcsö-
sében, amit haláláig ápolt, gondozott 
családjával együtt. 2018. június 29-
én, életének 93. évében hunyt el.

Ercsiben született, és ide tért 
vissza a szüleihez!

Emlékét megőrizzük!

NÉMETH JÁNOS (1924-2018)



73

Suhajda Mihály 1951. március 
9-én született Akasztón iparos és 

parasztcsalád második gyermeke-
ként. 

Gyermekkorát szülőfalujában 
töltötte, majd Kecskeméten jól-fi-
zető bádogos szakmát szerzett. 
1969-től Baján és Kiskőrösön dol-
gozott még meg nem kapta a ka-
tonai behívót. Házasságát így két 
év katonasággal kezdte. Feleségé-
vel, Ilonával két gyermekük szüle-
tett, Zsolt és Csaba. 1973-ban for-
galmi előadóként vállalt munkát a 
csengődi Tanácsházán. Ezután az 
akasztói Termelő Szövetkezetnél 
is dolgozott. Bádogos vállalkozó-
ként tíz évig dolgozott, viszont a 
szakmát gerincműtétei miatt abba 
kellett hagynia. Mindeközben sa-
ját szőlőterületen gazdálkodtak 
és juhnyájat tartottak, amit nya-
ranta bértartásba helyeztek terü-
let hiányában. Rendszerváltáskor 
200 hektár szikes területet vásá-
rolt, amit később jobb minőségű 
legelőre váltott Soltszentimrén. 
A juhtenyésztést cigája juhokkal 
kezdte, langhe és keletfríz fajtával 
bővítette, majd ezután lacaune ko-
sokkal keresztezte át az állomány 
egy részét. Harminc év távlatában 

az ország egyik legjelentősebb juh-
tejtermelője volt. Családját mindig 
szerette túlbiztosítani, ezért min-
dig igyekeztek feleségével, hogy 
gyermekeikkel, menyeikkel és há-
rom unokájukkal, együttes erővel 
végezzék a gazdaság munkáit és 
megszerettessék velük a juhászat 
szépségeit. 

Juhásztársai jó kedélyére és 
vicces anekdotázásaira szívesen 
emlékeznek vissza. 2018. szep-
tember 5-én bekövetkezett halálá-
val a juhásztársadalom „színvilága” 
lett szegényebb. 

Emlékét örökké megőrizzük!

SUHAJDA MIHÁLY (1951-2018)

SUHAJDA MIHÁLY (1951-2018)
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JUH- ÉS KECSKE TENYÉSZETEK  
A TÉNYLEGES ADATOK TÜKRÉBEN 

2018.
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JUHTENYÉSZETEK ÉS KECSKETENYÉSZETEK MAGYARORSZÁGON  
– TÉNYLEGES ADATOK TÜKRÉBEN.

2018. SZEPTEMBER 

STATISZTIKAI ADATOK A MAGYARORSZÁGI JUHÁLLOMÁNYOKRÓL

A magyarországi juhtenyésze-
tek és juhok nyilvántartásba véte-
le 1995-ben a jerketámogatások 
igénybevételéhez kapcsolódóan 
kezdődött, a nőivarú juh támogatá-
sok bevezetésével széleskörűvé vált 
illetve a juh-kecske ENAR rendele-
tek következtében mára már szinte 
teljes körűvé vált. 2018. szeptembe-
rében 8.373 tenyészetben 958.086 
anyajuhot tartottunk nyilvántartás-
ban (természetesen az adatok nap-
ról napra változnak). Szövetségünk 
a kecskék nyilvántartását 2008. ja-
nuár 1. óta végzi. 2018. szeptembe-
rében 1.083 tenyészetben 29.715 
anyakecskét tartottunk nyilvántar-
tásban. A területi és a létszámbe-
li eloszlások igen változatos képet 
mutatnak. (az EU nomenklatúra sze-
rint anyajuhnak, anyakecskének te-

kintendő minden éves kort betöltött 
nőivarú juh illetve kecske, a további 
statisztikai kimutatásainkban is így 
használjuk e kifejezést).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
ezekben az augusztus végi állapotot 
tükröző létszámadatokban nem sze-
repelnek azok a tavasszal, nyáron 
született jerkék, gödölyék, amelye-
ket továbbtartásra szántak, de jelö-
lésük ősszel vagy tél elején történik, 
így szeptemberben még nem sze-
repeltek az ENAR-ban. Emiatt az év 
alatti növendékek – félreértésre okot 
adó – részadatait nem közöljük.

A hazai juhállományok nyilván-
tartásba vételének kezdetekor, 
1995-ben, az anyajuh létszám 740 
ezer körüli mélyponton volt, a tá-
mogatások eredményeképpen az 
anyajuh és nőivarú létszám 1999-ig 

dinamikusan növekedett (több mint 
300 ezer egyeddel), majd 2000-től 
létszámcsökkenést tapasztaltunk. 
2003-ban – valószínűleg az EU tá-
mogatások felső határának várható 
megállapítása miatt – újra emelke-
dés mutatkozik (1. ábra), de 2005-
re ez a növekedés lelassult. 2006-
2011. között a létszám folyamatosan 
csökkent, mégpedig egyre növekvő 
mértékben. Ez a tendencia azonban 
2012-ben megállt, és azóta 2017-ig 
kismértékű növekedés volt tapasz-
talható. 2018-ban mintegy kb. 30 
ezres anyajuh létszám csökkenést 
regisztráltunk, ami kb. megegyezik 
a Törökországba kiszállított anyaju-
hok, jerkék számával.

A grafikonon az anyajuhok az 
éves kor feletti nőivarú juhokat je-
lentik.

1. ábra
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A 2. ábrán látható, hogy 2012. és 
2017. között növekedett az aktív, ju-
hot-tartó tenyészetek száma, míg az 
anyajuhlétszám ez idő alatt csak 8,4%-
kal növekedett. Meg kell jegyezni, 
hogy ezeken kívül még sok tenyésze-
tet jelentettek be, amelyekben a juhtar-
tás még meg sem kezdődött. 2018-
ban viszont mintegy 600-zal csökkent 
az aktív tenyészetek száma, ami kap-

csolatban lehet a különböző, legelő 
állattartáshoz kötött pályázatok el nem 
nyerésével.

A tenyészet bejelentés nem szövet-
ségünk munkatársainak ellenjegyzé-
sével történik, így – bár az új bejelentett 
tenyészetek többségében valójában 
nem is volt juh/kecske tartás – a köz-
ponti tenyészet nyilvántartásba még-
is juhtartóként/kecsketartóként is be 

lettek jelentve. Az újonnan bejelentett 
juh és kecske tenyészeteket levélben 
és/vagy személyesen megkeressük, 
és ha nincs juh vagy kecsketartás ná-
luk, akkor a juh- vagy kecsketartás 
megszüntetését kezdeményezzük (de 
csak az állattartó szüntetheti meg). Erre 
a jelenségre már többször felhívtuk a 
Tenyésztési Hatóság figyelmét, de ér-
demi változás nem történt e területen.

1. táblázat

2. ábra

állomány- 
nagyság

juh-
tartók 
száma      
2018

összes 
juhtartó 
%-ában

változás 
2005.  
évhez  

képest %

anyajuh 
létszám       
2018

országos 
létszám 
%-ában

változás 
2005. 
évhez 
képest

juhtartó 
2005

összes 
juhtartó 
%-ában

anyajuh 
létszám  
2005

orszá-
gos 

létszám 
%-ában

0-9 649 7,8 266,0 3 200 0,3 225,8 244 3,4 1 417 0,1

10-20 1 520 18,2 133,1 22 357 2,3 133,5 1 142 15,8 16 751 1,4

21-50 2 141 25,6 125,1 72 089 7,5 121,0 1 712 23,6 59 573 5,1

51-100 1 451 17,3 115,7 104 683 10,9 111,5 1 254 17,3 93 908 8,1

101-500 2 309 27,6 95,9 493 860 51,5 90,3 2 407 33,2 547 066 47,0

501-1000 246 2,9 65,6 162 226 16,9 63,7 375 5,2 254 870 21,9

1000 felett 57 0,7 53,3 99 671 10,4 52,4 107 1,5 190 234 16,3

összesen 8 373 100,0 115,6 958 086 100,0 82,3 7 241 100,0 1 163 819 100

A jelenlegi tenyészet és anya-
juh létszám megoszlását mutat-
ja be az 1. táblázat, melyből kitű-
nik, hogy az összes anyajuh-tartó 

51,5%-a (4.310 juhtartó) 50 anya-
juhnál kevesebbet tart, de ők csak 
az ország anyajuh létszámának 
10,2%-át tartják, míg az 500 felet-

ti állománynagyságú tenyészetek-
ben (ez az összes juhtartó 3,6%-
a) van az összes anyajuh létszám 
27,3%-a.
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Ha összehasonlítjuk a táblázat 
2018. évi adatait a 2005. évi ada-
tokkal, azt tapasztaljuk, hogy az 
50 anyajuhlétszám alatti tenyésze-
tek száma jelentősen növekedett 

(39,1%-kal). A 100-as létszám fe-
letti anyajuhot tartók aránya mind-
egyik kategóriában csökkent, de a 
csökkenés az 500 feletti anyajuh-
létszámú tenyészetekben nagyobb 

mértékű, emiatt – bár a juhtartók 
száma összességben 15,6%-kal 
növekedett, az országos anyajuh-
létszám viszont a 2005. évi létszám 
82,3%-ára csökkent.

A tenyészetek és anyajuh lét-
számok megyénkénti és tenyé-
szetnagyságonkénti részletes 

megoszlási adatait mutatja be 
a 2. táblázat. A következő grafi-
konok, táblázatok ezen adathal-

mazban rejlő összefüggéseket, 
jelenségeket igyekszenek szem-
léltetni.

megye 0- 
9

10- 
20

21- 
50

51- 
100 101-200 201- 

300
301- 
500

501- 
1000

1001- 
2000

2001- 
5000

5001-
10000 10001- ∑ % át-

lag

Baranya
tenyészetek sz. 18 44 46 33 32 10 12 5 0 0 0 0 200 2,39

97
anyajuhok sz. 99 652 1 498 2 389 4 568 2 571 4 362 3 219 0 0 0 0 19 358 2,02

Bács- 
Kiskun

tenyészetek sz. 69 263 346 241 195 92 80 41 6 1 0 0 1 334 15,93
114

anyajuhok sz. 312 3 947 11 714 17 201 28 880 22 605 30 704 26 923 6 833 2 346 0 0 151 465 15,81

Békés
tenyészetek sz. 66 139 152 97 66 27 11 8 2 0 0 0 568 6,78

75
anyajuhok sz. 307 1 981 5 090 6 893 9 742 6 724 3 750 5 446 2 414 0 0 0 42 347 4,42

Borsod- 
Abaúj- 

Zemplén

tenyészetek sz. 11 59 120 88 89 37 30 19 2 0 0 0 455 5,43
131anyajuhok sz. 62 868 4 179 6 655 12 806 9 174 11 423 11 930 2 661 0 0 0 59 758 6,24

Csongrád
tenyészetek sz. 90 161 185 123 66 23 14 5 2 0 0 0 669 7,99

65
anyajuhok sz. 436 2 394 6 071 8 850 8 970 5 545 5 449 3 549 2 417 0 0 0 43 681 4,56

Fejér
tenyészetek sz. 23 33 40 38 28 19 20 10 3 1 0 0 215 2,57

163
anyajuhok sz. 121 494 1 348 2 680 4 058 4 733 7 871 7 387 4 140 2 108 0 0 34 940 3,65

Győr- 
Moson- 
Sopron

tenyészetek sz. 62 51 38 15 6 6 3 2 0 0 0 0 183 2,19
44anyajuhok sz. 280 725 1 194 1 053 839 1 419 1 181 1 365 0 0 0 0 8 056 0,84

Hajdú- 
Bihar

tenyészetek sz. 44 221 413 288 254 102 90 53 13 0 1 1 1 480 17,68
140

anyajuhok sz. 282 3 247 14 042 20 444 36 823 25 083 34 427 35 194 17 300 0 7 847 12 350 207 039 21,61

Heves
tenyészetek sz. 8 30 51 35 20 11 12 4 0 0 0 0 171 2,04

102
anyajuhok sz. 33 478 1 842 2 484 3 007 2 727 4 497 2 317 0 0 0 0 17 385 1,81

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek sz. 18 142 210 104 83 39 24 10 2 0 0 0 632 7,55
87anyajuhok sz. 96 2 132 6855 7 460 11 725 9 369 9 117 6 267 2 149 0 0 0 55 170 5,76

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek sz. 18 20 24 7 9 0 5 4 1 0 0 0 88 1,05
95

anyajuhok sz. 93 278 775 509 1 309 0 1 941 2 320 1 122 0 0 0 8 347 0,87

Nógrád
tenyészetek sz. 16 41 54 37 28 14 6 3 0 0 0 0 199 2,38

83
anyajuhok sz. 77 597 1 827 2 553 4 138 3 421 2 265 1 701 0 0 0 0 16 579 1,73

Pest 
(+ Buda-

pest)

tenyészetek sz. 48 67 102 57 70 21 28 18 3 0 0 0 414 4,94
122anyajuhok sz. 224 943 3 481 4 229 10 106 5 006 10 930 11 573 4 155 0 0 0 50 647 5,29

Somogy
tenyészetek sz. 46 62 61 32 31 19 5 6 2 0 0 0 264 3,15

87
anyajuhok sz. 232 876 1 888 2 361 4 569 4 785 1 927 3 826 2 603 0 0 0 23 067 2,41

Szabolcs- 
Szatmár- 

Bereg

tenyészetek sz. 8 66 136 163 256 107 57 35 7 0 0 0 835 9,97
164anyajuhok sz. 22 990 4 794 12 433 38 589 26 194 21 638 23 426 8 519 0 0 0 136 605 14,26

Tolna
tenyészetek sz. 24 41 66 50 41 20 12 9 4 0 0 0 267 3,19

127
anyajuhok sz. 136 603 2 335 3 395 5 857 4 856 4 601 6 423 5 598 0 0 0 33 804 3,53

Vas
tenyészetek sz. 8 17 11 8 3 2 0 1 0 0 0 0 50 0,60

55
anyajuhok sz. 45 244 359 620 462 506 0 522 0 0 0 0 2 758 0,29

Veszprém
tenyészetek sz. 46 34 51 18 30 12 14 9 3 2 1 0 220 2,63

171
anyajuhok sz. 201 504 1 658 1 272 4 374 2 951 5 414 6 166 5 038 4 528 5 543 0 37 649 3,93

Zala
tenyészetek sz. 26 29 35 17 9 5 4 4 0 0 0 0 129 1,54

73
anyajuhok sz. 142 404 1 139 1 202 1 204 1 282 1 386 2 672 0 0 0 0 9 431 0,98

∑

tenyészetek sz. 649 1 520 2 141 1 451 1 316 566 427 246 50 4 2 1 8 373 100,00

114
tenyészetek sz. % 7,75 18,15 25,57 17,33 15,72 6,76 5,10 2,94 0,60 0,05 0,02 0,01 100,00
anyajuhok sz. 3 200 22 357 72 089 104 683 192 026 138 951 162 883 162 226 64 949 8 982 13 390 12 350 958 086 100,00
anyajuhok sz. % 0,33 2,33 7,52 10,93 20,04 14,50 17,00 16,93 6,78 0,94 1,40 1,29 100,00
átlag 5 15 34 72 146 245 381 659 1299 2246 6695 12350 114

2. táblázat
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A 3. ábrán a tenyészetek szá-
mának és az anyajuhlétszámnak 
megyénkénti eloszlását mutatjuk 

be, amely arányaiban a korábbi 
évekhez hasonlóan alakult, a juhte-
nyésztés területén továbbra is élen 

járnak Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
állattartói.

4. ábra

A 4. ábrán a tenyészetnagyságok országos megoszlását követhetjük.

3. ábra
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A megyéket a juhtenyészetek 
száma szerint rangsorba állítva (3. 
táblázat) azt tapasztaljuk, hogy ke-
letről nyugatra haladva csökken a 
juhtartók száma. Hajdú-Bihar me-

gyében található a hazai juhtartók 
17,7%-a. Az anyajuh létszám alap-
ján készült lista (4. táblázat) szerint 
továbbra is Hajdú-Bihar megyé-
ben tartják évek óta a legtöbb ju-

hot, és az első három megyében 
(Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg) található az 
ország anyajuhállományának több 
mint fele (51,7%-a).

Megyék sorrendje a juhtenyészetek száma szerint 2018.
sorrend

2018
megye tenyészetek száma % sorrend

2017
sorrend

2016
sorrend

2015
sorrend

2011
sorrend

2008
sorrend

2006

1 Hajdú-Bihar 1 480 17,7 1 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 1 334 15,9 2 2 2 2 2 2
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 835 10,0 3 3 3 3 3 3
4 Jász-Nagykun-Szolnok 669 8,0 5 5 5 4 4 6
5 Csongrád 632 7,5 4 4 4 5 6 4
6 Békés 568 6,8 6 6 6 6 5 5
7 Borsod-Abaúj-Zemplén 455 5,4 7 7 7 7 7 7
8 Pest 414 4,9 8 8 8 8 8 8
9 Tolna 267 3,2 9 9 9 9 9 9

10 Somogy 264 3,2 10 10 11 13 14 14
11 Fejér 220 2,6 12 12 10 10 12 11
12 Veszprém 215 2,6 11 11 12 12 10 10
13 Baranya 200 2,4 13 13 13 11 11 12
14 Nógrád 199 2,4 14 14 15 14 15 15
15 Győr-Moson-Sopron 183 2,2 15 15 16 16 16 16
16 Heves 171 2,0 16 16 14 15 13 13
17 Zala 129 1,5 17 17 17 18 18 18
18 Komárom-Esztergom 88 1,1 18 18 18 17 17 17
19 Vas 50 0,6 19 19 19 19 19 19

Összesen 8 373 100,0

Megyék sorrendje az anyajuh létszám alapján 2018.  
sorrend

2018
megye anyajuh létszám  

2017
% sorrend

2017
sorrend

2016
sorrend

2015
sorrend

2011
sorrend

2008
sorrend

2006

1 Hajdú-Bihar 207 039 21,61 1 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 151 465 15,81 2 2 2 2 2 2
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 136 605 14,26 3 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 59 758 6,24 4 4 4 5 5 4
5 Jász-Nagykun-Szolnok 55 170 5,76 5 5 5 6 6 7

6 Pest 50 647 5,29 6 6 6 4 4 5
7 Békés 43 681 4,56 8 8 8 8 10 11
8 Csongrád 42 347 4,42 7 7 7 9 9 9
9 Veszprém 37 649 3,93 9 9 9 7 7 8

10 Fejér 34 940 3,65 10 10 10 10 8 6
11 Tolna 33 804 3,53 11 11 11 11 11 10
12 Somogy 23 067 2,41 12 12 12 13 13 13
13 Baranya 19 358 2,02 13 13 13 12 12 12
14 Heves 17 385 1,81 14 14 14 14 14 14
15 Nógrád 16 579 1,73 15 15 15 15 15 15
16 Komárom-Esztergom 9 431 0,98 17 17 17 16 17 17
17 Zala 8 347 0,87 16 16 16 17 16 16
18 Győr-Moson-Sopron 8 056 0,84 18 18 18 18 18 18
19 Vas 2 758 0,29 19 19 19 19 19 19

Összesen 958 086 100,00

3. táblázat

4. táblázat
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Igen változatos képet mutat az 
átlagos tenyészetnagyság alaku-
lása (5. táblázat). A korábbi évek-
ben a mezőny elején dunántúli te-
nyészetek találhattuk (Veszprém, 

Fejér, Somogy, Komárom megye), 
ez napjainkra megváltozott. Ma 
már nem találunk kifejezett or-
szágos eloszlási mintát, hiszen az 
első helyeken dunántúli és alföl-

di megyék felváltva szerepelnek, 
a legkisebb állománysűrűségű 
megyék továbbra is Győr-Mo-
son-Sopron, Vas, Csongrád, Zala 
és Békés megye.

A juhtartók 89,8%-a a regisztrált, tá-
mogatásra jogosult juhállomány 97,2%-

ára igényelt 2018-ban anyajuh támoga-
tást. A 6. táblázatban megyei bontásban 

mutatjuk be a kiadott igazolások számát 
és a nőivarú állomány nagyságát. 

Megyék sorrendje a tenyészetenkénti átlagos anyajuh létszám szerint 2018.   
sorrend 

2018
megye átlagos tenyészetnagyság  

2017
sorrend  

2017
sorrend  

2016
sorrend  

2015
sorrend  

2011
sorrend  

2008
sorrend  

2006

1 Veszprém 171,1 1 1 1 1 1 2
2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 163,6 2 2 3 3 4 5
3 Fejér 162,5 3 3 2 2 2 1
4 Hajdú-Bihar 139,9 4 5 6 10 12 13
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 131,3 5 6 5 9 10 8
6 Pest 126,6 7 8 9 5 6 11
7 Tolna 122,3 6 4 4 4 3 3
8 Bács-Kiskun 113,5 8 7 7 11 11 12
9 Baranya 101,7 10 10 13 13 13 15

10 Heves 96,8 9 9 8 8 9 6
11 Komárom-Esztergom 94,9 11 11 10 12 8 7
12 Somogy 87,4 12 12 11 7 5 4
13 Nógrád 87,3 14 14 15 16 17 17
14 Jász-Nagykun-Szolnok 83,3 13 13 12 14 14 14
15 Békés 74,6 15 16 16 17 18 18
16 Zala 73,1 16 15 14 6 7 9
17 Csongrád 65,3 17 17 17 19 19 19
18 Vas 55,2 18 18 18 15 15 10
19 Győr-Moson-Sopron 44,0 19 19 19 18 16 16

országos átlag 114,4

Támogatásra jogosult anyajuhok száma 2018-ban a kiadott igazolások alapján
megye anyajuh támogatáshoz 

kiadott igazolás
anyajuh létszám % tám/össz tenyészetek száma 

(tám)
tenyészetek száma 

(össz)
% tám/össz

Baranya 18 311 19 358 94,6 181 200 90,50
Bács-Kiskun 148 161 151 465 97,8 1 200 1 334 89,96
Békés 40 898 42 347 96,6 472 568 83,10
Borsod-Abaúj-Zemplén 58 771 59 758 98,3 442 455 97,14
Csongrád 41 447 43 681 94,9 538 669 80,42
Fejér 33 908 34 940 97,0 195 215 90,70
Győr-Moson-Sopron 7 583 8 056 94,1 120 183 65,57
Hajdú-Bihar 201 656 207 039 97,4 1 415 1 480 95,61
Heves 17 127 17 385 98,5 158 171 92,40
Jász-Nagykun-Szolnok 54 294 55 170 98,4 600 632 94,94
Komárom-Esztergom 8 394 8 347 100,6 74 88 84,09
Nógrád 16 085 16 579 97,0 175 199 87,94
Pest 50 604 50 647 99,9 362 414 87,44
Somogy 21 413 23 067 92,8 204 264 77,27
Szabolcs-Szatmár-Bereg 130 699 136 605 95,7 824 835 98,68
Tolna 32 730 33 804 96,8 250 267 93,63
Vas 2 586 2 758 93,8 40 50 80,00
Veszprém 37 557 37 649 99,8 172 220 78,18
Zala 8 488 9 431 90,0 97 129 75,19
Összesen 930 712 958 086 97,14 7519 8 373 89,80

6. táblázat

5. táblázat
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A 7. táblázatban az anyajuhok és te-
nyészkosok megyénkénti létszámát és meg-
oszlását közöljük. Annak ellenére, hogy az 

anyajuh létszám csökkent, az előző évhez 
képest több, mint 300-zal növekedett az 
apaállatok száma – a tenyészkos/tenyész-

bak támogatásnak köszönhetően – így szin-
te minden megyében 50 vagy azalatt van az 
egy kosra jutó anyák átlagos száma.

Az 5. ábra az anyajuhok és a 
tenyészkosok megyénkénti elosz-

lását mutatja, melyből érzékelhető, 
hogy mely területeken jobb illetve 

melyeken gyengébb az apaállatok 
aránya. 

megye tenyészetek 
száma

anyajuh országos 
anyajuh- 
létszám 
%-ában

átlagos 
teny.nagy-

ság

tenyész-
kos

országos 
kos-  

létszám 
%-ában

anya/ 
kos

tenyésze-
tek száma  

2017

anyajuh 
2017

Baranya 200 19 358 2,02 96,8 472 2,18 41 213 20 682

Bács-Kiskun 1 334 151 465 15,81 113,5 3 372 15,55 45 1 437 157 164

Békés 568 42 347 4,42 74,6 1 152 5,31 37 606 45 000

Borsod-Abaúj-Zemplén 455 59 758 6,24 131,3 1 295 5,97 46 480 61 096

Csongrád 669 43 681 4,56 65,3 1 233 5,69 35 736 45 789

Fejér 215 34 940 3,65 162,5 700 3,23 50 234 36 912

Győr-Moson-Sopron 183 8 056 0,84 44,0 209 0,96 39 197 8 518

Hajdú-Bihar 1 480 207 039 21,61 139,9 4 570 21,08 45 1 547 211 580

Heves 171 17 385 1,81 101,7 440 2,03 40 192 17 959

Jász-Nagykun-Szolnok 632 55 170 5,76 87,3 1 445 6,66 38 745 57 619

Komárom-Esztergom 88 8 347 0,87 94,9 171 0,79 49 94 8 597

Nógrád 199 16 579 1,73 83,3 360 1,66 46 210 16 717

Pest 414 50 647 5,29 122,3 1 128 5,20 45 417 51 701

Somogy 264 23 067 2,41 87,4 618 2,85 37 263 23 416

Szabolcs-Szatmár-Bereg 835 136 605 14,26 163,6 2 630 12,13 52 882 139 217

Tolna 267 33 804 3,53 126,6 810 3,74 42 269 33 177

Vas 50 2 758 0,29 55,2 64 0,30 43 55 2 993

Veszprém 220 37 649 3,93 171,1 775 3,57 49 232 37 970

Zala 129 9 431 0,98 73,1 238 1,10 40 141 9 950

Összesen 8 373 958 086 100,00 114,4 21 682 100,00 44 8 950 986 057

7. táblázat

Juhok ivar szerinti létszámalakulása megyénként 2018.

5. ábra
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Statisztikai adatok a magyarországi kecskeállományokról

A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség 2008. január 1-ejétől 
végzi a kecskék jelölését, nyilvántar-

tását is. Az azóta eltelt néhány év ada-
taiból tendenciák még nem állapítha-
tók meg, csupán az, hogy növekedett 

a nyilvántartott kecskeállomány (de a 
teljes kecskeállomány regisztrálása 
még messze nem történt meg).

6. ábra

7. ábra
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A kecsketenyészetek és anyakecske létszámok megyénkénti és tenyészetnagyságonkénti részletes megoszlási 
adatait mutatja be a 8. táblázat. Az anyakecskék és a kecsketenyészetek megyénkénti eloszlását a 8. ábra szemlélteti.

8. táblázat 
 A tenyészetek és az anyakecske létszám megoszlása megyék és állománynagyságok szerint.

megye 0-9 10-20 21-50 51-100 101-200 201-300 301- ∑ % átlag

Baranya
tenyészetek száma 18 12 13 10 4 0 0 57 5,26

30,89
anyakecskék száma 66 151 389 704 451 0 0 1 761 5,93

Bács-Kiskun
tenyészetek száma 25 32 33 14 2 2 1 109 10,06

35,38
anyakecskék száma 123 467 1 167 943 281 459 416 3 856 12,98

Békés
tenyészetek száma 13 8 8 1 2 0 0 32 2,95

22,41
anyakecskék száma 57 122 236 71 231 0 0 717 2,41

Borsod-Abaúj- 
Zemplén

tenyészetek száma 5 22 25 4 2 0 0 58 5,36
30,62

anyakecskék száma 30 323 857 306 260 0 0 1 776 5,98

Csongrád
tenyészetek száma 31 16 11 4 0 0 0 62 5,72

15,23
anyakecskék száma 127 218 321 278 0 0 0 944 3,18

Fejér
tenyészetek száma 23 11 16 1 0 0 0 51 4,71

16,00
anyakecskék száma 127 161 476 52 0 0 0 816 2,75

Győr-Mo-
son-Sopron

tenyészetek száma 22 11 16 7 2 1 0 59 5,45
30,22

anyakecskék száma 86 169 473 524 281 250 0 1 783 6,00

Hajdú-Bihar
tenyészetek száma 18 17 8 8 2 0 0 53 4,89

25,68
anyakecskék száma 89 268 254 537 213 0 0 1 361 4,58

Heves
tenyészetek száma 11 9 14 4 1 0 0 39 3,60

27,00
anyakecskék száma 61 127 406 286 173 0 0 1 053 3,54

Jász-Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek száma 3 8 9 4 1 0 0 25 2,31
35,48

anyakecskék száma 20 123 302 330 112 0 0 887 2,99

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek száma 10 15 7 3 1 2 0 38 3,51
33,74

anyakecskék száma 46 237 214 215 125 445 0 1 282 4,31

Nógrád
tenyészetek száma 18 20 8 5 4 0 0 55 5,08

26,36
anyakecskék száma 83 266 246 363 492 0 0 1 450 4,88

Pest (+ Buda-
pest)

tenyészetek száma 48 50 32 10 7 1 0 148 13,67
26,14

anyakecskék száma 230 703 1 044 707 963 222 0 3 869 13,02

Somogy
tenyészetek száma 31 13 12 4 1 0 0 61 5,63

18,72
anyakecskék száma 161 182 397 285 117 0 0 1 142 3,84

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

tenyészetek száma 11 14 23 7 8 0 0 63 5,82
40,54

anyakecskék száma 44 228 730 425 1 127 0 0 2 554 8,59

Tolna
tenyészetek száma 12 6 7 5 1 0 0 31 2,86

26,61
anyakecskék száma 55 86 234 320 130 0 0 825 2,78

Vas
tenyészetek száma 9 3 3 0 0 0 0 15 1,39

13,33
anyakecskék száma 53 46 101 0 0 0 0 200 0,67

Veszprém
tenyészetek száma 27 21 20 6 4 0 0 78 7,20

26,13
anyakecskék száma 131 300 644 412 551 0 0 2 038 6,86

Zala
tenyészetek száma 18 14 9 5 2 1 0 49 4,52

28,59
anyakecskék száma 106 209 323 323 233 207 0 1 401 4,71

∑ tenyészetek száma 353 302 274 102 44 7 1 1 083 100,00

27,44
tenyészetek száma (%) 32,59 27,89 25,30 9,42 4,06 0,65 0,09 100,00

anyakecskék száma 1 695 4 386 8 814 7 081 5 740 1 583 416 29 715 100,00

anyakecskék száma (%) 5,70 14,76 29,66 23,83 19,32 5,33 1,40 100,00

X 5 15 32 69 130 226 416 27,44

4 14 32 68
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8. ábra

A 9. táblázatban az anyakecskék, gödölyék és tenyészbakok megyénkénti létszámát és megoszlását közöljük. 

Kecskék ivarok szerinti létszámalakulása megyénként 2017.  
megye tenyészetek 

száma
anyakecske országos anya- 

létszám %-ában
átlagos teny.

nagyság
tenyész-

bak
országos bak- 

létszám %-ában
anya/
bak

tenyészetek 
száma 2016

anyakecske 
2016

Baranya 53 1 509 5,54 28,5 46 4,98 33 51 1 441
Bács-Kiskun 124 3 661 13,45 29,5 97 10,51 38 111 3 358

Békés 30 735 2,70 24,5 24 2,60 31 34 507
Borsod-Abaúj-Zemplén 64 1 819 6,68 28,4 49 5,31 37 70 1 586
Csongrád 61 928 3,41 15,2 25 2,71 37 52 882
Fejér 47 706 2,59 15,0 24 2,60 29 46 684
Győr-Moson-Sopron 56 1 947 7,15 34,8 57 6,18 34 50 1 320
Hajdú-Bihar 54 1 424 5,23 26,4 44 4,77 32 51 1 455
Heves 35 659 2,42 18,8 31 3,36 21 36 1 207
Jász-Nagykun-Szolnok 20 594 2,18 29,7 28 3,03 21 33 1 466
Komárom-Esztergom 32 961 3,53 30,0 34 3,68 28 27 800
Nógrád 45 978 3,59 21,7 33 3,58 30 36 1 398
Pest 141 3 812 14,00 27,0 158 17,12 24 130 3 344
Somogy 55 1 074 3,95 19,5 31 3,36 35 53 942
Szabolcs-Szatmár-Bereg 49 1 936 7,11 39,5 58 6,28 33 53 1 718
Tolna 32 777 2,85 24,3 23 2,49 34 29 627
Vas 16 141 0,52 8,8 3 0,33 47 16 237
Veszprém 75 2 099 7,71 28,0 96 10,40 22 68 1 832
Zala 58 1 462 5,37 25,2 62 6,72 24 47 1 085
Összesen 1047 27 222 100,00 24,9 923 100,00 29 993 25 889

9. táblázat
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A tenyészetek és az anyakecske létszám megoszlása az állománynagyságok szerint 2017.
Állomány- nagyság nyilván tartott  tenyészet az összes nyilvántartott 

 tenyészet %-ában
anyakecske létszám a nyilvántartott anyakecske 

létszám %-ában
0 – 9 353 32,6 1 695 5,7

10 – 20 302 27,9 4 386 14,8
21 - 50 274 25,3 8 814 29,7

51 – 100 102 9,4 7 081 23,8
101 – 200 44 4,1 5 740 19,3
201 – 500 8 0,7 1 999 6,7
összesen 1083 100,00 27 222 100,00

10. táblázat

A 10. táblázat bemutatja a ma-
gyarországi kecsketenyészetek 
állományszerkezetét. Jellemző 

hazánkra, hogy a kecsketartók 
85,8%-a 50-nél kevesebb kecs-
két tart, illetve az anyakecske állo-

mány döntő része a 21-200 kecs-
két tartó tenyésztők kezében van 
(72,8%). 

Az állományszerkezetet grafikusan a 9. ábra szemlélteti.

9. ábra
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Megyék sorrendje az anyakecske létszám alapján 2018.  
sorrend

2018
megye anyakecske létszám

2018
% sorrend

2017
sorrend

2016
sorrend

2015
sorrend

2014
sorrend

2013
sorrend

2012
sorrend

2011
sorrend

2010
sorrend

2009

1 Pest 3 869 13,0 1 2 2 2 2 2 2 2 3
2 Bács-Kiskun 3 856 13,0 7 8 9 5 6 6 7 7 1
3 Veszprém 2 554 8,6 5 4 3 4 5 5 5 5 5
4 Győr-Moson-Sopron 2 038 6,9 3 3 4 3 3 3 3 4 8
5 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 783 6,0 4 10 8 7 9 9 10 8 7
6 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 776 6,0 6 5 7 8 7 7 6 3 2
7 Baranya 1 761 5,9 2 1 1 1 1 1 1 1 6
8 Zala 1 450 4,9 11 9 6 10 13 13 16 16 12
9 Hajdú-Bihar 1 401 4,7 8 12 11 13 8 8 8 10 4

10 Somogy 1 361 4,6 9 7 5 6 4 4 4 6 14
11 Nógrád 1 282 4,3 12 15 12 9 12 12 12 14 17
12 Komárom-Esztergom 1 142 3,8 10 13 13 12 10 10 11 12 9
13 Csongrád 1 053 3,5 17 11 10 11 11 11 9 11 13
14 Tolna 944 3,2 13 14 14 16 15 15 15 17 15
15 Békés 887 3,0 18 6 18 15 16 16 13 9 16
16 Fejér 825 2,8 14 17 16 17 14 14 14 13 19
17 Heves 816 2,7 16 16 15 14 17 17 19 19 11
18 Jász-Nagykun-Szolnok 717 2,4 15 18 17 18 18 18 17 15 10
19 Vas 200 0,7 19 19 19 19 19 19 18 18 18

Összesen 29 715 100

A megyéket a kecsketenyé-
szetek száma szerint rangsorba 
állítva (11. táblázat) azt tapasztal-
juk, hogy Pest, Baranya és Veszp-
rém megyében található a hazai 

kecsketartók közel egyharmada 
(30,9%-a). Az anyakecske létszám 
alapján készült lista (12. táblázat) 
szerint Pest megyében tartják a 
legtöbb kecskét, és az első három 

megyében (Pest, Baranya és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg) található az 
ország anyakecske állományának 
34,6 %-a.

12. táblázat

Megyék sorrendje a kecsketenyészetek száma szerint 2018.   
  

sorrend
2018 megye tenyészetek 

száma 2018 % sorrend
2017

sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

sorrend
2010

1 Pest/Budapest 148 13,67 1 1 1 2 2 2 2 2
2 Bács-Kiskun 109 10,06 10 8 9 10 5 11 10 10
3 Veszprém 78 7,20 3 4 3 3 3 3 3 4
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 63 5,82 11 6 5 6 4 5 11 11
5 Csongrád 62 5,72 5 7 12 13 7 9 6 6
6 Zala 61 5,63 8 5 8 8 10 6 4 5
7 Győr-Moson-Sopron 59 5,45 7 10 10 9 9 14 13 13
8 Somogy 58 5,36 4 3 4 4 6 4 5 3
9 Hajdú-Bihar 57 5,26 2 2 2 1 1 1 1 1

10 Baranya 55 5,08 13 14 7 11 14 13 12 12
11 Szabolcs-Szatmár-Bereg 53 4,89 9 9 11 5 8 8 8 8
12 Fejér 51 4,71 12 12 13 12 13 15 18 18
13 Nógrád 49 4,52 6 11 6 7 11 7 7 9
14 Heves 39 3,60 14 13 15 16 15 10 14 14
15 Komárom-Esztergom 38 3,51 15 18 16 17 16 16 15 17
16 Tolna 32 2,95 17 15 14 15 17 18 17 16
17 Békés 31 2,86 16 17 18 18 18 17 16 15
18 Jász-Nagykun-Szolnok 25 2,31 18 16 17 14 12 12 9 7
19 Vas 15 1,39 19 19 19 19 19 19 19 19

Összesen 1 083 100

11. táblázat
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Az átlagos anyakecske létszám megyénkénti eloszlását a 13. táblázat mutatja. Az átlagos létszám 40,5 – 13,3 
között változik megyénként.

Megyék sorrendje a tenyészetenkénti átlagos anyakecske létszám szerint 2018.   
sorrend

2018
megye átlagos tenyészet- 

nagyság 2018
sorrend

2017
sorrend

2016
sorrend

2015
sorrend

2014
sorrend

2013
sorrend

2012
sorrend

2011
sorrend

2010

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 40,5 1 4 1 3 3 6 3 2
2 Győr-Moson-Sopron 35,5 4 1 17 14 17 17 16 13
3 Komárom-Esztergom 35,4 6 8 10 2 6 2 6 3
4 Jász-Nagykun-Szolnok 33,7 3 6 2 1 2 1 5 1
5 Bács-Kiskun 30,9 5 5 4 4 5 5 4 6
6 Baranya 30,6 7 13 13 11 11 15 12 11
7 Borsod-Abaúj-Zemplén 30,2 2 10 7 5 7 4 9 7
8 Veszprém 28,6 11 12 12 17 13 10 11 12
9 Pest/Budapest 27,0 16 3 3 6 1 13 2 8

10 Hajdú-Bihar 26,6 13 14 11 12 16 8 7 9
11 Zala 26,4 14 2 6 9 12 14 15 16
12 Békés 26,1 9 11 8 7 8 11 13 15
13 Tolna 26,1 8 9 9 10 9 7 14 14
14 Nógrád 25,7 10 7 5 8 4 3 1 4
15 Somogy 22,4 12 17 18 19 18 9 10 5
16 Heves 18,7 15 15 14 15 10 16 17 17
17 Csongrád 16,0 18 18 19 13 14 18 18 18
18 Fejér 15,2 17 16 16 18 19 19 19 19
19 Vas 13,3 19 19 15 16 15 12 8 10

országos átlag 24,9

13. táblázat
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