


Magyar Juhtenyésztõk és Kecsketenyésztõk Szövetsége

1991. április 25-én 55 juhtenyésztõ részvételével alakult meg Üllõn a 

Juh Törzstenyésztõk Országos Egyesülete Székely Pál közremûködésével. 

A szervezet megalakulását az tette szükségessé a rendszerváltás idején, 

hogy az addig a törzskönyvezési, tenyésztési munkát szervezõ állami 

tulajdonú állattenyésztõ vállalatok döntõ többsége csõdbe ment, és nem 

voltak már képesek e tevékenység országos szintû szervezésére, irányí-

tására. Ezzel párhuzamosan folyt a tenyészetek átalakulása, priva-

tizációja. Nagyon sok értékes állomány és azok törzskönyvezési 

dokumentációja részben vagy egészében megsemmisült, felszámoló-

dott. A megalakult új szervezet fõ feladata a törzskönyvezési munka 

újraszervezése, az állományok és azok tenyésztési dokumentumainak 

megmentése volt. Ehhez a munkához segítséget nyújtott a Földmû-

velésügyi Minisztériumtól 1991. december 29-én kapott felhatalmazó 

levél, melyben a miniszter az újonnan alakult szervezetet bízta meg a 

hazai juh állományok fajtafenntartási és törzskönyvezési munkáinak 

végzésével. Nagy szerencse, hogy akkor dr. Gergátz Elemér volt a 

földmûvelésügyi miniszter, aki az egyik alapító tag – a mosonmagyar-

óvári Biotechnikai Állomás – vezetõjeként késõbb az elnökség tagja is 

volt.

1992. május 14-tõl Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ Egyesü-

letek Szövetsége nevén néven mûködött tovább a szervezet (akkor 

vette fel rövidített nevét is, melyet szélesebb körben ismertek: Magyar 

Juhtenyésztõ Szövetség), dr. Mucsi Imre elnökletével. Ezen idõszak 

alatt kapta meg a Szövetség, az Állattenyésztési Törvény és annak 

végrehajtási rendeletei alapján elkészített tenyésztési programjának, 

elfogadásával a tenyésztõszervezeti elismerést 1995. július 3-án.

1996. július 12-én újabb névváltoztatást követõen, mint Magyar Juhte-

nyésztõk és Juhtenyésztõ Szervezetek Szövetsége mûködött tovább, 

dr. Fésüs László elnöklete alatt. 

A Szövetség 1995. óta nemcsak a törzstenyészetekkel foglalkozik, hanem 

a juhtenyésztési támogatások kapcsán 1995. óta a támogatásban része-

sült juhállományok egyedi nyilvántartását is vezette. A 29/2000. (VI.9.) 

sz. FVM rendelet alapján 2001-tõl az összes 6 hónaposnál idõsebb juhot 

a Magyar Juhtenyésztõ Szövetség jelöli és tartja nyilvántartásban. A 

47/2005. (V.23.) majd a 182/2009. (XII.30.) FVM rendelet elõírásai 

alapján a szövetség közremûködik a nyilvántartáshoz és jelöléshez szük-

séges eszközök, nyomtatványok biztosításában, az éves állományleltárok 

végzésében és a nyilvántartással kapcsolatos adatbázis kezelésében.

2008. január 1-jétõl szövetségünk tevékenysége a kecskék jelölésével és 

nyilvántartásával, 2009-tõl pedig a kecske törzskönyvezés és teljesít-

ményvizsgálat végzésével bõvült, ezért 2009. március 5-tõl nevünk is 

megváltozott Magyar Juhtenyésztõk és Kecsketenyésztõk Szövet-

sége névre (rövidebb nevén Magyar Juh- és Kecsketenyésztõk Szö-

vetsége, MJKSZ). A Szövetségnek 230 rendes (törzstenyészet) és mint-

egy 1850 társult tagja van, akik a hazai juhállomány 2/3-ával és a 

kecskeállomány 40%-ával rendelkeznek.
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Magyar Juhtenyésztõk és Kecsketenyésztõk Szövetsége

A Szövetség munkatársai teljesen új típusú és struktúrájú törzskönyvezési 

és nyilvántartási rendszert alakítottak ki, mely megfelel a nemzetközi és 

EU elõírásoknak. A tenyésztés alapja a fajtatiszta tenyésztés lett (az 1990. 

elõtti évtizedek keresztezési hulláma után), melybõl kiindulva természe-

tesen tervszerû végtermék-elõállító keresztezési programok bevezetése 

ajánlott. A törzskönyvezési és teljesítményvizsgálati munka végzését a 

kialakított korszerû törzskönyvezési program (JIRTA) segíti.

Nagyon fontos feladatnak tekintjük a tagok és az árutermelõ tenyészetek 

ellátását minden olyan friss információval, amely tenyésztési döntéseik-

ben segítséget jelenthet. A Szövetség instruktorai minden tenyésztõhöz 

eljutnak a nyilvántartási és jelölési munkák elvégzése miatt, így közvetlen 

személyes szaktanácsadásra is lehetõség nyílik. A Szövetség alapvetõ 

feladatának tekinti a tájékoztatást e közvetlen mód mellett levél, újság, 

A szövetség legfelsõbb irányítószerve a tagok által választott küldöttek-

bõl álló küldöttközgyûlés, illetve a közgyûlések közötti idõszakban a 

tagok által választott, tenyésztõkbõl álló elnökség. Az ügyvezetés irányít-

ja a központi irodát és a négy régióban dolgozó területi instruktorokat.

A tenyésztõi munka méltó megbecsülése érdekében a Szövetség tenyész-

tési díjakat alapított (Schandl díj, Konkoly-Thege díj, Év Tenyésztõje díj, id 

Tóth Imre díj, Juh bemutató mintatelep díj), melyeket évente ítél oda a 

Szövetség Elnöksége.

A szövetség alapszabályban megfogalmazott tevékenységi köre:

- A tenyésztõ szervezeti elismeréssel kapott felhatalmazás alapján végzi a tenyésztési programban szereplõ juh- és kecskefajták fajtafenntartását és 

fajtafenntartó nemesítését.

- A hazai juh- és kecskeállományok jelölése, törzskönyvezése, teljesítményvizsgálata, nyilvántartása a Szövetség független alkalmazottain keresztül.

- Az egyes tisztavérû juh- és kecskefajták országos törzskönyvének alapítása és a tenyészcél meghatározása.

- A tenyésztési célok megvalósítása érdekében, fajtánként, egységes törzskönyvezési rendszer kialakítása.

- A tenyésztési igényeknek megfelelõ tenyésztésszervezési integráció megvalósítása és annak az illetékes felügyeleti szervvel történõ elfogadtatása.

- A genetikai programok meghatározása, végrehajtásának szervezése, segítése.

- A teljesítményvizsgálati módszerek elveinek meghatározásában való részvétel.

- A törzskönyvezés és a teljesítményvizsgálati munka végzése.

- A tenyészállatok egységes elvek szerint történõ elõállítása, minõsítése, kiválogatása, a minõsítési rendszer folyamatos karbantartása.

- A fajtánkénti törzskönyvek folyamatos vezetése, a törzskönyvezési adatainak feldolgozása, a tenyésztési adatok gyûjtése és folyamatos karbantartása.

- Tenyésztési programban szereplõ tisztavérû fajták fajtafenntartása érdekében nagy genetikai értékû, kiváló minõségû tenyészállat beszerzése, nevelése, 

értékesítése, szaporítóanyag beszerzése, tárolása. A tenyésztõk ez irányú tevékenységének segítése.

- Ellátni mindazokat a feladatokat, amelyeket tagjai meghatároznak, vagy amelyek végzésére jogszabály megbízza, felhatalmazza.

- A legújabb tenyésztési és biotechnikai, - technológiai módszerek elterjesztése, adaptálása.

- Minõségi termék-orientáltság érdekében ajánlásokat ad a kutatási témakörök meghatározásához a kutatási eredmények adaptálására, innoválására.

- Tenyésztési, takarmányozási és értékesítési információ szolgáltatás, szaktanácsadás.

kiadványok, tájértekezletek és kiállítások útján is. A tenyésztõk évek óta 

tapasztalhatják, hogy a rendeletek, pályázatok megjelenésével szinte 

egyidõben szövetségünk levélben értesíti a juhtartókat az aktuális 

teendõkrõl. Szintén kiemelt feladatunk az érdekvédelem, melynek fõ 

területe napjainkban a támogatások kiharcolása, és az elektronikus 

jelölés ellen folytatott tevékenység.

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztõ Szövetség alapszabályában fogalmaz-

za meg céljait: „A kiskérõdzõ ágazat tenyésztési, termelési feladatainak 

koordinálása, érdekképviseletének ellátása. A hazai tenyésztési kultúra 

fejlesztése és a tenyésztõi munka népszerûsítése. A tenyésztési prog-

ramban szereplõ juh- és kecskefajták tenyészértékének megõrzése, 

nemesítése, genetikai képességeinek folyamatos javítása. Az egyes fajták 

tenyésztésének egységes elvek szerinti szervezése, irányítása.”

A védett õshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjérõl szóló 

93/2008. (VII.24.) FVM rendelet 3.§-a alapján a védett õshonos mezõ-

gazdasági állatfajták megõrzését szolgáló tenyésztési program végre-

hajtására egyesület vagy szövetség kérhet tenyésztõszervezeti elismerést. 

Szövetségünk ennek alapján kérte a cigája, a cikta, a gyimesi racka, a 

hortobágyi racka és a tejelõ cigája juhfajtákra és a magyar parlagi 

kecskefajtára a tenyésztõszervezeti elismerést, amely alapján 2009. 

február 2-ától a Magyar Juh- és Kecsketenyésztõ Szövetség az õshonos 

juh- és kecskefajták tenyésztési programjának gazdája, végrehajtója.

- A piaci igényeknek megfelelõ végtermék elõállítás orientálása, a 

kiskérõdzõ ágazat tenyésztési és árutermelési feladatainak koordinálása.

- A szövetségi tagok tenyésztéssel, tartással, értékesítéssel kapcsolatos 

érdekképviselete.

- Részvétel a juh- és kecsketenyésztést érintõ jogszabályok megalkotásának 

elõkészítõ munkáiban.

- Bemutatók, kiállítások, tenyészszemlék, tenyészállat aukciók szervezése.

- Fajtavédelem, fajtapropaganda.

- Szakmai képzés és továbbképzés.

- Együttmûködés más szövetségekkel vagy magasabb szintû tenyésztõ 

szervezetekkel.

- Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, fenntartása.

- Adományok gyûjtése, felhasználása elnökségi határozat alapján.



GYIMESI RACKA
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Eredete

A rackafélékhez tartozik az Erdélyben és a Kárpát-medence 

területén tenyésztett gyimesi (erdélyi) racka, amely fajta-

rokonától – a hortobágyi rackától – jelentõs mértékben 

különbözik. Magyarország jelenlegi területén nem tenyész-

tették. Az utóbbi húsz évben került hazánkba kis létszám-

ban, csak az utóbbi években növekedett létszáma néhány 

nagyobb tenyészállat importtal, melyek a fajta színválto-

zatait magukba foglalták. A hortobágyi rokonától eltérõen 

a kosok szarva csigaszerû 1,5 - 2,25 csavarulattal.

Szerepe és jelentõsége a magyar juhtenyésztésben

Edzett, igénytelen fajta, tejtermelése a primitív fajták között jelentõsnek 

tekinthetõ, így a tejtermelés fejlesztése szempontjából kiinduló állo-

mányt jelenthet, de elsõsorban a génmegõrzés céljából kívánjuk 

fenntartani. A törzskönyvezett állomány nagysága hazánkban mintegy 

2500 egyed.

Fajtaleírás

A gyimesi rackajuh bundájának színe fehér, szürke vagy fekete. A szürke 

és fekete változat feje, lába, körme is fekete. A fehér színváltozat esetén a 

fejen és a lábakon színes foltok - leggyakrabban az orr, száj, fül, és a sze-

mek körül (okula, illetve vakisa), vagy kisméretû foltok egyenletesen 

elosztva (szedres változat) lehetnek. A fej a törzshöz viszonyítva közepes 

nagyságú, rövidebb, vaskosabb, mint a magyar rackáé, a koponya elég 

széles, de az arci rész elkeskenyedõ. A kosoké rövidebb, szélesebb, 

burkoltabb. A szarvak az anyáknál sarló alakúak vagy kistülkösek, de sok 



GYIMESI RACKA

a szarvatlan (suta) egyed. A kosok laza, csigás szarvakat viselnek 1,5 -2,25 

csavar fordulattal. A fülkagylók közepes nagyságúak (elõfordul „piri”-fülû 

változat), kissé vastagak, közepesen vagy kissé lefelé állók. A szemek 

élénkek, közepes nagyságúak. A nyak közepes hosszúságú és közepesen 

izmolt. A törzs a rackajuh fajtákhoz viszonyítva mély és dongás. A has a 

kosoknál hengeres, az anyáknál terjedelmesebb. A far kissé csapott, de 

elég hosszú és széles, jól izmolt. A csontozat erõteljes, a végtagok mérsé-

kelten izmosak. A farok kissé magasan tûzött, hosszú, mozgás közben 

„rengõ” járást kölcsönöz az állatnak. A tõgy jól fejlett és csupasz. A test 

felépítése arányos és tetszetõs, mozgása gyors, a vérmérséklet közepesen 

élénk. A legnagyobb juhfajta a rackajuhok csoportjában, az anyajuhok 

súlya 45-50 kg, a kosoké 80-90 kg. A bõr tömör, rugalmas. A bundája 

kevert gyapjú, felszõrökbõl és pehelyszálakból áll. A gyapjú finomabb, 

pehelyszálakban gazdagabb, mint a magyar rackáé, hosszú, lágy, puha 

tapintatú. A felszõrök hossza 30-40 cm-t is elérheti, a pehelyszálaké 14-

18 cm-esek. A felszõrök bágyadt-üvegfényûek, és majdnem egyenes 

lefutásúak, úgynevezett „szálasszõrû”. A pehelyszálak ezüstfényûek, és 

íveltebbek, a tincsek lazák.

Jellemzõ termelési tulajdonságok (törzskönyvezett állomány)

tulajdonság

Szaporaság (bárány/ellés)

Báránykori súlygyarapodás (g/nap)

Testsúly 1 éves (kg)

Testsúly kifejlett (kg)

anya/jerke

1,1

240 – 280

38 – 42

44 – 50

kos

280 – 320

54 – 58

70 – 90



CIGÁJA
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Eredete

A cigája juhok a Balkán félszigetrõl kerültek hazánk terü-

letére a 18. század végén. A fajtacsoport feltehetõen 

kisázsiai eredetû, ahonnan a Balkánon keresztül terjedt el a 

Kárpát medencében, illetve ettõl keletre egészen a Kauká-

zusig. Szélesebb körû elterjedését valószínûleg a helyi faj-

táknál finomabb gyapjújának köszönheti, illetve a késõbbi-

ekben kedveltté vált a kisgazdaságokban, mint fejõsjuh.

Az õshonos cigája jellegzetesen hármas, tej-, gyapjú- és hús 

hasznosítású hosszúfarkú fajta. Edzett, az idõjárással szem-

ben ellenálló és jól alkalmazkodó. A környezõ országokban 

(Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában) is 

tenyésztik e fajtát. A múlt században az uradalmakban és a 

kisgazdaságokban egyaránt tartották az ország különbözõ 

területein, de az elsõ világháborút követõen a cigája te-

nyésztése a Duna–Tisza közére szorult vissza, ahol korábban 

is nagyobb volt az aránya. A két világháború között elsõ-

sorban a paraszti gazdaságokban maradt fenn, ahol fejték 

õket.

Szerepe és jelentõsége a magyar juhtenyésztésben

Az õshonos cigája a merinók térhódítása miatt csaknem kiveszett Ma-

gyarországról. A Duna-Tisza közének tanyáiban maradt fenn kis létszám-

ban, de a fajta megõrzéséhez importra volt szükség, Szlovákiából és 

Jugoszlávia területérõl hoztak be tenyészanyagot. Kétezer körül van a 

törzskönyvezett anyák száma. A juhtartók kedvelik a cigáját jó bárány-

nevelõ-képessége miatt.



CIGÁJA

Fajtaleírás

Közepes-nagy testû juh. A fej középnagy, az anyák feje elég száraz, a 

kosoké aránylag szélesebb és durvább. Az orrhát az anyákon enyhén, a 

kosokon kifejezettebben domború. Az orron enyhe tûzöttség elõfor-

dulhat. Az anyák szarvtalanok, vagy sarló alakú szarvat viselnek, a kosok 

egy része szarvatlan, másik részük másfél körívet leíró erõs, csigás szarvat 

visel. Szürke a köröm valamint a szarvalt egyedek szarva is. A fejtetõ 

enyhe átmenetet képez a homlok és nyakél között. Az ajkak közepes 

finomságúak. A szemek nagyok sötétek és igen élénkek. A fülek köze-

pesen hosszúak hosszúak és vízszintesen hordottak. A nyak közepesen 

izmolt és ráncmentes, a vállak jó kötésûek, a mar közepesen széles és 

izmolt. A hát és ágyék egyenes, aránylag hosszú és közepesen izmolt. A 

törzs a fiatal korban jól táplált egyedeknél hosszú, mély és dongás. A has 

a kosoknál hengeres, anyáknál terjedelmesebb. A far enyhén lejtõs, 

közepes hosszúságú, szélességû, izmoltságú, sokszor csapott. A csontozat 

erõteljes. A tõgy jól fejlett. A végtagok a törzshosszhoz képest aránylag 

rövidek és mérsékelten izmoltak. A hegyi változat alacsonyabb, de 

dongásabb, és rövidebb lába miatt zártabb benyomást kelt. Az alföldi 

változat ezzel szemben méretesebb, szellõsebb. A fej és lábak feketék, 

sötétbarnák vagy barnák. A bõr tömör, rugalmas, enyhén pigmentált 

vagy hússzínû. A száj nyálkahártyája és a nyelv palaszürke. A bunda 

fehér, fürtös szerkezetû, tûzdeltség elõfordulhat. A bárányok színe 

homokszürke, sárgásbarna vagy sötétbarna, de rövidebb-hosszabb idõ 

múlva mindegyik bundája kifehéredik. A bunda a fejet (a pofa kivé-

telével), a nyakat és a törzset is fedi: lenyúlik a lábtõig, illetve a csánkig 

(gyakran azonban csak az alkar és az alcomb feléig), illetve ráterjed a 

hasaljra. A kosok nyírósúlya 4-5 kg, az anyáké 3-4 kg, 8-10 cm 

fürtmagassággal. A gyapjú finomsága 28-36 µm.

tulajdonság

Szaporaság (bárány/ellés)

Báránykori súlygyarapodás (g/nap)

Testsúly 1 éves (kg)

Testsúly kifejlett (kg)

anya/jerke

1,4

250-300

42 – 46

56 – 60

kos

280-330

56 – 60

70 – 76

Jellemzõ termelési tulajdonságok (törzskönyvezett állomány)



CIKTA

MAGYAR JUHTENYÉSZTÕK ÉS KECSKETENYÉSZTÕK SZÖVETSÉGE
Cím: 1134 Budapest, Lõportár u. 16., Levélcím: 1242 Bp. Pf. 365
Telefon: (06-1) 412-5030, Telefax: (06-1) 412-5031
www.mjksz.hu - E-mail: mjksz@mjksz.hu

Eredete

A ma ismert cikta juh elõdje a középkori Közép-Európában 

általánosan elterjedt „zaupelschaf” egy kistestû, tincses 

gyapjús juh volt, szerény tartási- takarmányozási igények-

kel. A szezonálisan ivarzott és gyakran két bárányt ellett. A 

zaupelschaf hazánkba a török uralmat követõ betelepítések 

nyomán a XVIII. században érkezõ német ajkú lakossággal 

került be, elsõsorban Tolna és Baranya megyében terjedt el. 

Magyarországon tolna-baranyai sváb juhként, vagy népies 

nevén ciktaként emlegetik. Igénytelensége és a háziiparban 

használt gyapja miatt a háztáji gazdaságokban gyakori juh 

volt. A cikta gyapjúja hosszúfürtû, durva. Eredetileg évente 

kétszer nyírták, a gyapjút helyben dolgozták fel az ún. 

„streicher”-ekben, a fonalakból pedig gyapjúharisnyát, 

„pacskert” készítettek. A merinók elterjedésével a fajta 

szinte teljesen eltûnt, csak néhány szakember önfeláldozó 

munkájával sikerült a fajtát a kipusztulástól megmenteni. A 

fajta megmentése kevesebb mint 100 egyed tenyésztésbe 

vételével történt. A következetes és kitartó tenyésztõi mun-

ka ellenére jelenleg is veszélyeztetett fajta, a nyilvántartott 

állomány 800 egyed körül van.

Napjainkban egyre kedveltebb, mivel kis befektetés mel-

lett, legelõre alapozva is szép, egészséges bárányt nevel, 

húsa ízletes, faggyúszegény. Ideális háztáji fajta, ajánlható 

nagyobb kertek füves területek karbantartására.

Szerepe és jelentõsége a magyar juhtenyésztésben

Jelenleg egyetlen célunk lehet a fajta fenntartása, megõrzése. Jó anyai 

tulajdonságai révén egyébként keresztezések anyai partnere lehetne. 



CIKTA

tulajdonság

Szaporaság (bárány/ellés)

Báránykori súlygyarapodás (g/nap)

Testsúly 1 éves (kg)

Testsúly kifejlett (kg)

anya/jerke

1,1

240 – 280

28 – 34

40 – 44

kos

260 – 300

38 – 42

55 – 60

Fajtaleírás

A fej arányosan kicsi, a homlok, orrhát az anyáknál egyenes, a kosoknál 

domború. A fül kicsi-közepes nagyságú, keskeny, hegyes, vízszintesen 

hordott, egyes egyedeknél tölcsérszerûen sodrott. Az anyák túlnyo-

mórészt szarvatlanok, de a kosok egy része is. A szarvalt kosok általában 

csigás szarvat viselnek. Ennek mérete, vastagsága, hossza, a csiga nagy-

sága, terpesztése egyedenként változó. Azonban kívánatos, hogy a csiga 

elsõ fordulata a halántéktól legalább 1 ujjnyi távolságra legyen. A cikta 

kistestû, erõs és szikár. A lábak vékonyak, kecsesek, a testmérethez 

arányosak, nagy gyapjúban azonban túl finomnak tûnhetnek. A farok 

általában a csánkig ér. Méreteit tekintve a legkisebb õshonos magyar 

juhfajta. Marmagasságuk 60 cm körüli. A kifejlett anyák testsúlya 30-45 

kg között, a kifejlett kosoké 45-60 kg között változik.

A fej fehér színû, rövid fényes szõrrel fedett. A gyapjú a homlokon, a 

legtöbb juhon a szem vonaláig benõtt. A mellsõ lábakat mindig rövid 

szõr fedi. A hátsó lábak hátulsó éle (hátsó lábszár) azonban gyakran 

enyhén seprûs, de nem gyapjúval benõtt. A testet alácsüngõ, fehér színû, 

tincses gyapjú fedi (kevert gyapjas juh). Az éves gyapjúnövekedés 

meghaladhatja a 20 cm-t.

A bõr pigmentmentes, azonban az orr, szem, fül, száj tájékán elõfor-

dulnak kisméretû pigmentfoltok, ritkán a test egyéb részein is, de ez nem 

kívánatos. A körmök és a szarvak viaszsárgák (a körmök sávozottsága 

elõfordulhat). A körmök erõsek, egészségesek, a juhok lábvég beteg-

ségekre nem hajlamosak. A bõr vékony, rugalmas. A kosok orrhátán 

kifejezett haránt-ráncok nem kívánatosak.

Vérmérsékletét tekintve élénk, figyelmes juh. Aszezonális ivarzásra az 

egyedek jelentõs része hajlamos, jó báránynevelõ.

Jellemzõ termelési tulajdonságok (törzskönyvezett állomány)



HORTOBÁGYI (MAGYAR) RACKA

MAGYAR JUHTENYÉSZTÕK ÉS KECSKETENYÉSZTÕK SZÖVETSÉGE
Cím: 1134 Budapest, Lõportár u. 16., Levélcím: 1242 Bp. Pf. 365
Telefon: (06-1) 412-5030, Telefax: (06-1) 412-5031
www.mjksz.hu - E-mail: mjksz@mjksz.hu

Eredete

A fajta eredetét még homály fedi, bizonyítékaink nincsenek 

arról, hogy honfoglaló õseinkkel került volna a Kárpát 

medencébe. Elsõ régészeti emlékek, leírások a XVI-XVII. 

századból származnak, amelyek egyértelmûen a fajta jelen-

létére utalnak. Mindenesetre õsi jellegére utal, hogy a 

magyar „juh” szót megkülönböztetve használták eleink a 

rackára, a nyugatról származó sváb fajtákat és a merinót 

ellenben a német eredetû birka megnevezéssel illették. 

Évszázadokon keresztül a magyar pásztorélet meghatározó 

juhfajtája volt. A finomgyapjú elõtérbe kerülésével a fi-

nomgyapjas fajták háttérbe szorították.

Szerepe és jelentõsége a magyar juhtenyésztésben

Az ország juhállományának 2,5%-át teszik ki az õshonos juhfajták (cikta, 

cigája, racka, gyimesi racka), az õshonos juhoknak közel felét alkotja a 

hortobágyi racka, ez mintegy 10.000 egyedet jelent. Ebbõl törzskönyvi 

ellenõrzésben mintegy 6.000 állat szerepel. A rackafélék közül a hor-

tobágyi racka egy teljesen elkülönült változat, amelynek egyedülálló 

tulajdonsága a pödrött szarv. Alapvetõnek kell tehát tekintenünk az 

idegenforgalmi „hasznosítást”, épp ezért természetvédelmi területeink 

elsõdleges lakója. Emellett a kis hozamú legelõk jó hasznosítója, az öko-

gazdálkodás egyik lehetséges alanya.



HORTOBÁGYI (MAGYAR) RACKA

tulajdonság

Szaporaság (bárány/ellés)

Báránykori súlygyarapodás (g/nap)

Testsúly 1 éves (kg)

Testsúly kifejlett (kg)

anya/jerke

1,1 – 1,2

220 – 240

30 – 34

38 – 44

kos

250 – 300

42 – 46

50 – 75

Fajtaleírás

Bár az egész testi felépítettsége tetszetõs, mégis a legszebb testtája a feje. 
Büszke tartása, fölfelé álló pödrött szarvai egyedülállóak a világ juhfajtái 
között. Koponyája megnyúlt, közepes szélességi mérete mellett a hosszú-
ság a mérvadó. Az arcorri rész felé elkeskenyedõ, de nem hegyesedik el. 
Az arcél az anyajuhokon megközelíti az egyenest, de sohasem homorú, a 
kosok közepesen domború orrvonallal bírnak. Az anyák feje finom, 
száraz, a kosoké burkoltabb, de nem durva. Kifejezett a másodlagos 
nemi ivarjelleg. A szemboltívek kifejezettek, de nem erõsek. A szemek 
enyhén kinnülõk, de nem dülledtek. Tekintete élénk, figyelmes. A fül-
kagylók a közepes nagyságútól kisebbek, vékonyabbak, vízszintes tar-
tásúak, ám rendkívül mozgékonyak. A legtetszetõsebb szarvalakulás 
elölnézetbõl az egyenes szárú, szabályos V alakban felfelé álló, hossz-
tengelyében egyenletesen pödrött, két éves kor fölött legalább 4 csavar 
fordulatot vett szarv. Oldalnézetben az arcél meghosszabbított vonalától 
elõbbre dõl. A kosok szarva hosszabb, vastagabb és valamivel nagyobb 
terpesztésû. A fajta genetikai változatosságának megõrzése érdekében az 
egyenestõl eltérõ szarvalakulások (pl. tulipán alakú) is megengedhetõk. 
A tenyésztésben törekszünk a hosszabb szarvak elérésére, de nem cm-re 
tenyésztünk. A szarvak hossza anyáknál meg kell, hogy haladja a fej 
hosszát, míg kosoknál a fejhossz legalább kétszerese a kívánatos. A 
szemhéjak és az ajkak feszesek. A fejet fényes rövid szõr borítja. A hom-
lokon gyakori gyapjúpamacs megengedhetõ, viszont az arci rész mindig 
tiszta legyen. A nyak közepesen izmolt, lebernyeg és ráncmentes, 
tetszetõs, büszke tartású ún. szarvasnyak. A hát felsõ vonala egyenes, 
fiatal korban farban némi túlnõttség mutatkozik. A törzs parlagi jellegû, 
nem megnyúlt, de nem is zömök, a négyzettõl kissé eltérõ téglalap. A hát 
élesebb és keskenyebb a többi juhfajtához képest. A mellkas mély, de 
nem dongás. A has kosoknál hengeres, az anyáknál terjedelmesebb. A 
far enyhén lejtõs, közepes szélességû és hosszúságú. Az anyák tõgye jól 
fejlett és csupasz. A farok alacsonyan tûzött, hosszú, a csánkon minden 
esetben túlér. Az izomzat szikár, de rugalmas. A lábak vékonyak, de cson-
tozata erõs, szikár, inai acélosak. A csülkök szilárdak, szaruja rugalmas, 
szabályos formájú, külterjes tartásmód esetén gondozást nem igényel. A 
lábak közepestõl hosszabbak, a könyökízület magassága több mint a 
marmagasság fele, de nem „nyakigláb” és nem lehet „levegõs”. Moz-
gása gyors, ügyes és harmonikus. A racka bõre finom, de rendkívül 
rugalmas. Gyapja durva (átlagosan E-szortiment), kevert (pehelyszál 20-
40, felszõr 60-80 µm közötti szálfinomságú). A bunda tincses, majdnem 
zsinóros szerkezetû, hullámos lefutású, egyes testtájakon akár 30 cm-t is 
elérõ vagy meghaladó hosszúságú, majdnem földig érõ, csak a nyakat és 
a törzset fedi. Nem lehet kócos, illetve nemezesedõ, (ami leggyakrabban 
istállózott tartásnál fordul elõ) ha az nem helytelen tartásmód követ-
kezménye. A mellsõ lábak rövid, fényes fedõszõrökkel borítottak. A 
hátulsó lábak gyapjúval benõttsége igen gyakori, de a tenyésztésben 
törekednünk kell a hátulsó lábak tisztaságára is. A hasra rendszerint nem 
jellemzõ a benõttség, különösen idõsebb korban. A bunda színe fehér 
vagy fekete. A gereznája kiváló viseletet (pl. kucsma, suba) adott a 
magyarságnak századokon át. A magyar rackajuh testsúlyát tekintve 
közepes nagyságú a racka juhok csoportjában. Az anyák súlya 35-45 kg, 
a kosoké 55-75 kg, marmagasság anyáknál 66 cm, kosoknál 72 cm 
átlagosan. Évente egyszer ellik, mivel ivarzása szezonális, július közepétõl 
január közepéig nagy biztonsággal termékenyíthetõ. Ikerellések aránya 
az élõhelytõl függõen 5-40 %. Kiváló anya, jó báránynevelõ, tejter-
melése alapján akár a tejelõ juhok csoportjába is sorolhatnánk. Korábbi 
adatközlõk mérései szerint a bárányok leválasztása után 60 liter tejter-
melésre is képes, ámbár ma már nemigen fejik. A bárányok erõsek, 
rendkívül életképesek, már a születésük napján képesek az anyjukkal 
akár több kilométert is megtenni. A tökéletes szervezeti szilárdsága, jó 
legelõkészsége, élénksége kiválóan alkalmassá teszi a külterjes, jórészt 
istálló nélküli tartásra. Így tartották ezer éven keresztül, így kell meg-
õriznünk ezután is. Nem tûrhetõ el tehát semmiféle, a puha, laza 
szervezetre utaló jel a fajtában. 

Fehér színváltozat:

A pofa és a lábak rövid szõre a bõrsárgától a fényes vörösbarnáig terjedõ 

színû. A bunda úgymond szennyes fehér. Elõfordulnak a törzs hátulsó 

részén halvány vörhenyes-lila színû egyedek is. A szarvak viaszsárgák, 

melyeken sötétebb csíkok elõfordulhatnak, de ne uralkodóan. A körmök 

sötét-viaszsárgák vagy sötétbarnák, sávozottság is elfogadható. Az ajak, a 

szemhéj, a szájpadlás az orrtükör sötét rózsaszín, rajta gyakran festeny-

foltok találhatók. A bárányok színe születéskor: a fej, az alsó nyakél, a 

lábak, a farok barnák, a többi testtáj fehér, de igen gyakori a teljesen 

fedett barna színû bárány is. 

Fekete színváltozat:

A pofa és a lábak rövid szõre fényes fekete. A gyapjú egyaránt fekete. A 

bárányok születéskor fényes fekete színûek, a gyapjú rövid és igen gön-

dör csigákat alkot, szépségben megközelíti a fekete színû karakul 

bárányokét. Nyár folyamán nap hatására elõfordul, hogy a szálvégek 

kivörösödnek. Idõsebb korban õszülés (darusodás) következik be, amely 

a bundának szürke árnyalatot ad. Számos egyed a korral olyan „daru-

szõrûvé” válik, hogy feketének alig nevezhetõ, ám a kis létszámú fekete 

populáció miatt még az ilyen egyedekre is szükség lehet. A szarvak és a 

körmök sötét palaszürkék vagy feketék, a szarvakon csíkozottság elfogad-

ható. Az ajak, a szájpadlás és a nyelv egyenletesen sötétszürke. A 

bundában a fürtök hosszúsága ritkán éri el a fehér színváltozatét. Kisfokú 

tûzöttség éves kor felett a száj körül és a lábakon megengedett.

Jellemzõ termelési tulajdonságok (törzskönyvezett állomány)



TEJELÕ CIGÁJA

MAGYAR JUHTENYÉSZTÕK ÉS KECSKETENYÉSZTÕK SZÖVETSÉGE
Cím: 1134 Budapest, Lõportár u. 16., Levélcím: 1242 Bp. Pf. 365
Telefon: (06-1) 412-5030, Telefax: (06-1) 412-5031
www.mjksz.hu - E-mail: mjksz@mjksz.hu

Eredete

A cigája juhok a Balkán félszigetrõl kerültek hazánk terü-

letére a 18. század végén. A következetes tejirányú 

tenyészkiválasztásnak és feltételezhetõen más fajták (pl. 

bergamasca) hatásának köszönhetõen kialakult a tejelõ 

cigája, amit önálló fajtaként tartunk nyilván (a vegyes 

hasznosítású cigájától elkülönítve). A XX. század elején 

kialakításában jelentõs szerepe volt a zombori és a pivnicai 

cigájának (Szerbia) is. Ez a nagytestû, kiváló tejtermelõ 

cigája változat Horvátországban ugyancsak elõfordul.

A múlt században az uradalmakban és a kisgazdaságokban 

egyaránt terjedt a fajta az ország különbözõ területein, de 

az elsõ világháborút követõen a cigája tenyésztése a 

Duna–Tisza közére szorult vissza, ahol korábban is nagyobb 

volt az aránya. A két világháború között elsõsorban a 

paraszti gazdaságokban maradt fenn, ahol fejték õket.

A tejelõ változat korábban is létezett a Duna-Tisza közi 

településeken, fennmaradása és nemesítése Lédeczi Benõ 

ceglédi tenyésztõ nevéhez fûzõdik, aki ezért a tevékeny-

ségéért Schandl József tenyésztési díjat kapott.

Szerepe és jelentõsége a magyar juhtenyésztésben

A tejelõ cigája méreteiben jelentõsen meghaladja az õshonos állatokat és 

alkatában magán viseli a jó tejtermelõ fajták külsõ jegyeit. A tejelõ cigája 

200 liter körüli laktáció tejtermelésével kitûnik nemcsak az õshonos 

cigáják, de a Magyarországon tenyésztett tejelõ fajták közül is. Néhány 

tenyésztõ fáradozik a fajta megõrzésén, mintegy 600 törzskönyvezett 

anyával. Fõ elterjedési területe ma is a Duna-Tisza köze.



TEJELÕ CIGÁJA

tulajdonság

Szaporaság (bárány/ellés)

Báránykori súlygyarapodás (g/nap)

Testsúly 1 éves (kg)

Testsúly kifejlett (kg)

Tejhozam (kg/laktáció)

Átlagos napi tejtermelés (kg/nap)

anya/jerke

1,7

300-350

48 –52

70– 80

150 – 200

1,2 – 1,4

kos

320 – 370

60 – 66

90 – 110

Jellemzõ termelési tulajdonságok (törzskönyvezett állomány)

Fajtaleírás

A közepesnél nagyobb testû kultúrfajta. A fej középnagy, a kosoknál 

aránylag rövidebb, szélesebb és durvább. A homlok domború, az orrhát 

domború, jellegzetes "kosorr". Az anyák szarvatlanok és a kosok is 

többnyire suták. A fülek nagyok, hosszúak és lelógók. A nyak kevéssé 

izmolt, a mellkas mély, néha lapos, a hát hosszú, a far rövid, szélesebb, 

esetenként csapott. A hát és ágyék egyenes, aránylag hosszú és köze-

pesen izmolt. Csontozata erõteljes. A tõgy jól fejlett, szilárd illesztésû. A 

végtagok hosszúak és mérsékelten izmoltak. A fej és a lábak feketék vagy 

barnák. A bõr pigmentált, a száj nyálkahártyája és a nyelv palaszürke. 

Kevertgyapjas; a bunda fehér, lazább, fürtös szerkezetû, sok egyednél 

"tûzdelt", vagyis a fehér bundában fekete szálak vannak, de elõfordul 

feketés-barnás színû bunda is. A bárányok erõs felszõrzettel születnek, 

melynek színe fekete, esetenként sötétbarna, de rövidebb-hosszabb idõ 

múlva mindegyikük bundája kifehéredik. A bunda csak a nyakat és a 

törzset fedi. A szõrzet színe a fejen és lábvégeken barna, barnásfekete, 

fekete. A kosok nyírósúlya 5-6 kg, az anyáké 3,5-4,5 kg, 9-14 cm 

fürtmagassággal. A gyapjú finomsága 30-36 µm.



MAGYAR PARLAGI KECSKE

MAGYAR JUHTENYÉSZTÕK ÉS KECSKETENYÉSZTÕK SZÖVETSÉGE
Cím: 1134 Budapest, Lõportár u. 16., Levélcím: 1242 Bp. Pf. 365
Telefon: (06-1) 412-5030, Telefax: (06-1) 412-5031
www.mjksz.hu - E-mail: mjksz@mjksz.hu

Eredete

Kecske szavunk õsi eredete és régészeti leletek alapján fel-

tételezhetõ, hogy õseink már a honfoglalás elõtt is tartottak 

kecskét. Az általuk és más nomád népek által behozott 

valamint a Kárpát-medencében akkor már fellelhetõ kecs-

kék keresztezõdésébõl alakult ki hazánk õshonos kecskeállo-

mánya. Ennek napjainkig fellehetõ maradványa a magyar 

parlagi kecske. A fajta részben keleti eredetére bizonyíték a 

viszonylag gyakori úgynevezett „prisca” (kifelé hajló, csava-

rodott) szarvalakulás és a hosszú szõrzet együttes jelenléte. 

A magyar kecskeállomány küllemérõl szóló legkorábbi le-

írások a múlt század elejérõl származnak. Ezek hosszú 

szõrérõl és többféle színváltozatáról tesznek említést. Ez 

utóbbiak elõfordulási helyeik szerint: a Jászságban szürke, az 

Alföldön fehér, az Északi-középhegységben tarka, Észak-

Dunántúlon ordas.

Szerepe és jelentõsége a magyar kecsketenyésztésben

Ma még az ország minden részén fellelhetõ, de a különbözõ tej- és 

húshasznú fajták bakjai használatának hatására egyre kisebb egyed-

számban. Erdélyben egyelõre sokkal elterjedtebb, mint hazánkban. A 

törzskönyvezett nõivarú létszám mintegy 350 egyed. Jelentõsége gene-

tikai képességeiben rejlik, amelyek a szilárd szervezet, a nagy ellen-

állóképesség, a jó anyai tulajdonságok, a könnyû fejhetõség és tejleadás, 

tejének jó beltartalmi értékei és a megfelelõ súlygyarapodás. Extenzív 

tartásmódra, ökológiai gazdálkodásra különösen alkalmas fajta. Jól 

hasznosíthatók vele a bokros legelõk. Árterek és egyéb vízparti területek 

legeltetésénél is jelentõsége lehet, mivel hosszú szõrzete megvédi a 

vérszívó rovaroktól. Átlagos laktációs tejtermelése 250-300 l, de elõ-

fordulnak igen jó termelésre képes anyák, amelyek egy tejtermelés 

javítását célzó szelekció kiinduló alanyait jelenthetik. A fajta nõivarú 

egyedei különbözõ keresztezések alapjául is szolgálhatnak.



MAGYAR PARLAGI KECSKE

tulajdonság

Szaporaság (gida/ellés)

Gidakori súlygyarapodás (g/nap)

Testsúly 1 éves (kg)

Testsúly kifejlett (kg)

anya/gödölye

1,7 – 1,8

150 – 200

23 – 29

45 – 55

bak

-

160 – 220

34 – 40

57 – 77

Fajtaleírás

Szõrképletét tekintve a magyar parlagi kecske hosszú szõrû (tincses, 

gatyás). Hímivarban a hosszú szõr az állat teljes testét borítja (tincses 

jelleg). A bakok törzskönyvbe kerüléséhez szükséges a tincses jelleg 

megléte. Mindenféle színváltozatban és színösszetételben elõfordulhat. 

Az átlagos testtömeg az anyáknál 40-55 kg, a bakoknál 60-90 kg. 

Anyáknál a marmagasság minimálisan 60 cm, a törzshosszúság legalább 

60 cm. Az egyedek szakállasok, a nyakon függelékkel vagy azok nélkül. A 

fül közepes hosszúságú, puhán tûzött. A tõgy jól függesztett, könnyen 

fejhetõ. Zömében szarvaltak, de a szarvatlanság nem kizáró. A szarv 

szimmetrikus, szabályos állású. Tenyésztésbe vételi életkor 7-12 hónap.

Jellemzõ termelési tulajdonságok

(törzskönyvezett állomány 2009-2013)




