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Összefoglalás 

 
A Füzes-Farm tulajdonosa 2001-ben alapította, a 300 anyaférıhelyes telepet, amelyen fajtatiszta 

texel juhokat tart. Az állatállomány két hazai tenyészetbıl származik. A tenyészkosokat egyrészt hazai 

tenyészetbıl, másrészt Hollandiából vásárolta. Törzstenyészet. A takarmányozás fı bázisa az egy tagban 

lévı a 90 hektáros ısgyep, melyet villanypásztorral határolva szakaszosan legeltet. Mivel az egyes 

szakaszokat közlekedı folyosó köti össze a telephelyen lévı színszerő istállóval, ezért az anyajuhok 

korlátozás nélkül, a nap 24 órájában, szabadon közelíthetik meg a számukra kijelölt legelıszakaszt. A 

szabadban leellett anyák bárányaikkal fogadtatóba kerülnek, ahol mind az anyákat és bárányaikat 

lekezelik, jelölik, majd a bárányos anyák csoportjába kerülnek, ahonnan néhány nap után egy közeli 

legelıszakaszt igényük szerint megkereshetik. A választás után a jerkebárányokat egy nagymérető 

legelıszakaszra telepítik, ahol épület nélküli szabadtartásban maradnak a következı év ıszéig, amikor az 

anyafalkába helyezve kos alá kerülnek. 
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1. A telep földrajzi elhelyezkedése, kialakulása és tulajdonosa 

 

A tulajdonos összesen 110 hektár földterületen gazdálkodik, amelybıl 90 hektár gyenge minıségő, 

nagyrészt ısgyep, átlagosan 3 AK értékben. A terület túlnyomó része 2001-ben vásárlással került a gazda 

birtokába.  

A juhtelep Kisfüzes község határában terül el. A telep épületállománya korábban a helyi 

termelıszövetkezet üszınevelı-telepekénk mőködött, és a rendelkezésre álló gyepterületnek 

megközelítıleg a középpontjában helyezkedik el. Mőúton megközelíthetı és közmővesített (1. kép). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. kép: A telep távlati képe 
Középen a négy oldalról nyitott fészer, alatta a delelı nyáj. Mögötte az abrak-tárolásra, darálásra és egyúttal a 
szénatárolására használt épület. Középen jobbra sertéstelep. Elıtérben egy legeltetés elıtt álló legelıszakasz. 
Jobbra fent a nıivarú növendékek legelıszakasza, ahol azok egész évben szabadon tartózkodnak. Balra fent a 
bekerített rét, rajta szénabálákkal. 
 
 
A gazdaság összes földterületének tulajdon és mővelési ágak szerinti megoszlása a következı: 

Összesen mővelt terület:   110 ha 

                    ebbıl saját:   62 ha 

                            bérelt:   48 ha 

      illetve ebbıl szántó:   20 ha 

                            legelı:   90 ha 
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A felmérés idıpontjában a telepen 150 anyát és szaporulatát, összesen 363 juhot tartottak. 

 

A telephely Heves megyében Pétervására közelében helyezkedik el. 

A telep tulajdonosa: Füzes-Farm Kft.  

Ügyvezetıje: Dietrich János, okleveles agrármérnök. 

A gazdaság címe: 3256 Kisfüzes, Ady Endre u. 23. 

 

2. Állatok jellemzése 

 

A telepen a Magyar Juhtenyésztık Szövetsége által hivatalosan ellenırzött texel húshasznú 

állomány található, melynek eredményeit az 1. táblázat szemlélteti.  

 

1. táblázat: Az ellenırzött állomány termelési eredménye 2004-ben 

Megnevezés Gazdaságban Országosan 
ellenırzött 

Fajta átlagában 

% 

Záró anyalétszám (db) 76 401 – 

Szaporulati százalék (%) 132,4 130,9 101 

Báránykori súlygyarapodás (g/nap) 355,1 369,9 96 

          Forrás: MJSZ. 2004. évi zárás 
 
 

A táblázatban közölt adatokból látható, hogy a telep juhállományának szaporulata101 %-a, a 

bárányok napi súlygyarapodása pedig 96 %-a a fajta országos átlagának. Mivel az állomány fiatal, és a 

telep feltöltés alatt áll, eddig nem volt lehetıség a teljesítmény szerinti szelekcióra. Így a telep termelési 

eredményei jónak mondhatók. 

A juhállomány mentes mindazoktól a fertızı betegségektıl, amelyek jelenleg a tenyészállatok 

értékesítése megkíván. Megjegyezzük, hogy a telepen csak olyan kosokat használnak, amelyek a súrlókor 

(screpi) ellenállási vizsgálaton R1 (ARR/ARR) minısítést kaptak. A gazdaság a tenyésztésre kiválasztott 

bárányokat, az elıírásoknak megfelelıen, üzemi sajátteljesítmény vizsgálatnak vetik alá. Így lehetıvé vált 

a megfelelı minısítést elnyert fiatal kosok tenyészállatként való értékesítése. 
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A kisfüzesi telepen a felmérés idıpontjában a juhok létszáma, korcsoportonként a következı volt: 
 
    anya:    150 db 

tenyészkos:   3 db 

1,5 éves jerketoklyó:  58 db 

szopósbárány:  152 db 

 
Az állomány korcsoportonkénti megoszlásából látható, hogy a várhatóan két év múlva a 

vemhesítésre kerülı nıivarú állatok száma eléri a 300-at. 

 

3. Juhok tartása 

 
A telep tartástechnológiájára a nagymértékő önkiszolgálás jellemzı. Az anyajuhok korlátozás 

nélkül, a nap 24 órájában bármikor, szabadon közelíthetik meg a számukra kijelölt legelıszakaszt, mivel 

azt állandó közlekedı folyosó köti össze a telephelyen lévı színszerő istállóval.  

A szabadban leellett anyák bárányaikkal fogadtatóba kerülnek, ahol azok ellenırzése és kezelése 

után, új csoportba kerülnek, ahonnan néhány nap után, egy számukra fenntartott, közeli legelıszakaszt, 

igényük szerint, felkereshetik. Így a bárányos anyák csoportja napról napra növekszik addig, míg az ellés 

befejezıdik. A választás után a jerkebárányokat egy nagymérető, épület nélküli legelıszakaszra telepítik, 

ahol a következı év szeptemberéig, szabadtartásba maradnak, majd az anyafalkába helyezve kos alá 

kerülnek (2. kép). Téli idıszakban is, mind az anyafalka, mind a tenyészkosok szabadon választhatják 

meg tartózkodási helyüket a színszerő épület, vagy a számukra kijelölt legelıszakasz közül. 

 

4. Vemhesítés és elletés 

 

4.1. Vemhesítés 

 A gazdaságban az anyák évente egyszer ellenek. Erre a texel fajta kényszeríti is a gazdát, mivel az 

csak szezonálisan termékenyíthetı. A vemhesítés kezdetét és idıtartamát a tavaszi idıszakhoz igazítják, 

annak érdekében, hogy az elletéskor a született bárányok számára az idıjárási és a takarmányozási 

viszonyok minél kedvezıbbek legyenek. Továbbá az is szempont, hogy a tervezett értékesítés idıpontjáig 

érjék el azok a megfelelı élısúlyt és minıséget. Ennek megfelelıen  a termelési ciklus november 10-én 

kezdıdik és a következı év augusztus 15-ével fejezıdik be (2. táblázatot). 
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2. táblázat: A termelési ciklus 

A ciklus szakaszai Idıpontok 

Vemhesítés november 10-tıl december 31-ig 

Ellés április 10-tıl május 31-ig 

Tenyésztésre jelöltek leválasztása szeptember vége 

Vágóbárányok értékesítési idıpontja augusztus 15. 

 

 Az anyákat és a tenyésztésre alkalmas jerkéket, a tenyészcélnak megfelelıen, rendelkezésre álló 

tenyészkosokhoz párosítják, és azokból háremeket alkotnak. Egy-egy koshoz legfeljebb 70 nıivarú 

egyedet párosítanak. Az egyes háremeket villanypásztorral kerítik el úgy, hogy azok természetes 

életmódjuk lehetıleg ne változzon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. kép: A nıivarú növendékek épület nélküli szabadtartása 
 
 
4.2. Elletés 

A vemhes állatok a nyájban ellenek. Ellés után, az újszülött bárányokat kézben tartva, csalogatják 

az anyákat a fogadtatókba. Az ikerellıket, valamint az elıször ellı anyákat bárányaikkal együtt mindig, az 

egyet ellı idısebb anyákat általában csak addig helyezik a fogadtatóba, míg az újszülött bárányokat 

lekezelik, és az anyákat leellenırzik. A fogadtatók egyenként 1,5 m2-esek, melyekbe 1-1 anya fér el 

bárányaival.  
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A fogadtatókban az állatok, szükség szerint, 1-tıl 5 napig maradnak. A születés után a bárányokat ENAR 

krotáliával megjelölik, és annak számát a fülbe tetoválják, majd ezek után az adatokat nyilvántartásba 

veszik. Megjegyezzük, hogy más húshasznú fajtákkal ellentétben, a texel bárányokat nem farkalják. 

A fogadtatóban való tartózkodás jó alkalom arra, hogy az anyákat egészségi állapotát, tıgyét, 

fogait ellenırizzék, “körmeit” szükség szerint lekezeljék, gyógyszert (féregtelenítıt) adjanak be nekik.  

Amint a gazda meggyızıdött arról, hogy az anya elfogadta bárányait, normálisan szoptatja, gondozza és 

félti ıket, azonnal kitelepíti azokat a bárányos anyák csoportjába, amely napról-napra, az ellés 

befejezéséig, folyamatosan növekszik. 

Mivel a bárányok általában 2 hetes korukban kezdik el a széna és az abrak eszegetését, ezért ebben 

az idıszakban alakítják ki a bárányóvodákat, ahol étvágyuknak megfelelıen ehetnek tápot, jó minıségő 

szénát és ihatnak vizet (3. kép). Amikor a bárányok elérik, vagy megközelítik a 80 napos kort, a 

törzskönyvi elıírásnak megfelelıen, egyenként lemérik azokat.  

Majd ettıl az idıponttól számítva, 40 nap múlva ismét mérlegelik ıket. Ezek után a bárányok továbbra is 

az anyjuknál maradnak, és így tovább szophatják az anyatejet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kép: A bárányóvodában az eladásig kiegészítı takarmányhoz jutnak a szopós bárányok 
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5. Növendékek és a hízóbárányok ellátása 

 

5.1. A nıivarú bárányok választása és ellátása 

A szopósbárányok szeptember végén kerülnek választásra. Az anyák számára ugyanis idıt kell 

adni arra, hogy a késı ısszel kezdıdı vemhesítésig megfelelı kondícióba kerüljenek. A bárányok pedig a 

hosszú szoptatási idı alatt kielégítıen fejlıdhetnek, kiegyensúlyozva ezzel is a nyárvégi szárazság és a 

hıségnapok kedvezıtlen hatását. A választás után ezek a fiatal állatok teljes szabadtartásos körülmények 

közé kerülnek, ahol a természetes körülmények, a kielégítı legelési lehetıségek között edzett, szilárd 

szervezető felnıttekké válhatnak. Törzstenyészetben elıírás, hogy a jerke bárányokat egy éves 

korukban egyedileg mérlegelni kell. Erre az idıpontra testsúlyuk el kell, hogy érje a 45 kg-ot. 

Megjegyezzük, hogy árutermelı gazdaságokban is célszerő egyedileg mérlegelni a nıivarú növendékeket, 

mielıtt kos alá kerülnek. A texel fajtánál a 18-19 hónapos tenyésztésbe vételkor a toklyóknak legalább 55 

kg-os élısúly el kell érniük. Ennek érdekében a gazdának gondoskodnia kell arról, hogy a legelı mellett 

szükség szerinti mennyiségben, széna és abrak kiegészítésben részesüljenek.  

Várható, az ilyen körülmények között nevelt bárányokból, edzett, szilárd szervezető, egészséges és ennek 

eredményeként hosszú, hasznos élettartamú anyák lesznek. 

 

5.2. Választott kosbárányok ellátása  

A kosbárányokat ugyanúgy, mint a jerke bárányokat, szeptember végén választják el anyjuktól. 

Majd a szálláshelyen külön csoportként kerülnek elhelyezésre, és elkülönített legelıszakaszon 

legelhetnek. Amikor elérik az egy éves kort, egyenként ezeket is lemérik. Erre az életkorra el kell, 

hogy érjék a 60 kg-os élısúlyt, és minısítésre kerülnek. A megfelelı értékelést elért állatok, mint 

minısített tenyészkosok, eladásra kerülhetnek. 

 

5.3. Vágóbárányok ellátása 

Azokat a hím- és nıivarú szopósbárányokat, amelyek teljesítménye nem felel meg a tenyésztési 

követelményeknek, még választás elıtt, tejes bárányként, augusztus 15-ig eladják. Azokat a minısített 

kosbárányokat pedig, amelyek nem találtak vevıre, mint “nagysúlyú bárányokat” vágóra értékesítik (4. 

kép). 
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4. kép: Értékesítésre elıkészített bárányok az elszállításuk elıtt 
 

 

6. Juhok kezelése  

 

6.1. Gyapjú nyírása 

A gazdaság juhállományát általában tavasszal, az ellési ciklus végén a körülményektıl függıen, 

május végén vagy június elején, az arra szakosodott vállalkozók, bérmunkában megnyírják.  

 

6.2. Kezelések a külsı és belsı paraziták ellen. 

A tavaszi kihajtás elıtt, illetve szükség szerint, Dectomax oltóanyaggal védekeznek a külsı és 

belsı paraziták ellen. 

 

6.3. Csülökkezelés sántaság ellen 

A sántaság ritkán fordul elı az állományban. Ennek oka egyrészt, hogy a fajta ellenálló a különbözı 

fertızı lábvég-megbetegedésekkel szemben, másrészt a tartással együtt járó hosszantartó legelın 

tartózkodás kellıképpen koptatja a csülökszarut. Ezért az a jellemzı, hogy csak esetenként van szükség 

egyedi csülökkezelésre. 
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7. Takarmányozás 

 
A gazdaság használatában lévı 20 ha szántó és a 90 ha legelı elvileg elegendı arra, hogy a 

tervezett 300 anyajuh és szaporulata éves takarmány- és alomszükségletét kielégítse. 

 

7.1. Takarmányozás rendszere 

A juhok egész évi szálas- és takarmányellátása meghatározóan legelıre alapozott. A kiegészítést 

szolgáló abraktakarmány alapanyagait a gazdaság vásárolja. Az állomány kondícióját figyelve dönti el a 

gazda az egyes korcsoportok abrakadagjait.  

A takarmányozás rendszere, az abraktakarmányok kivételével, a teljes önkiszolgálásra alapozott. 

Valamennyi állat étvágya alapján fogyasztja, mennyiség és idıkorlátozás nélkül mind a legelı füvét, mind 

a rendelkezésükre bocsátott szénát. A gazda feladata, hogy „állandóan terített asztal” legyen az állatok 

elıtt! Ily módon az állomány egészének termelési színvonatát a legelhetı fő mennyisége és minısége 

határozza meg. 

A telepen a legeltetési idény hossza természetesen az adott év idıjárásától függ. A helyi 

tapasztalatok szerint a legeltetés általában április közepétıl december közepéig tart. 

Abrakként az anyák és a növendékek búzát, árpát, kukoricát és zabot, sajtolt, napraforgó 

pogácsát, durván darálva és összekeverten kapnak. Ebbıl a keverékbıl a bárányos anyák, az ellés után 90-

100 napig, naponta 1 kg-ot kapnak. Az anyák a vemhesítés elıkészítéséig már nem kapnak abrakot. 

A bárányok tápját, saját recept szerint állítják össze a következıképen: búzát, árpát, kukoricát, rozst, 

zabot, továbbá 5-8% sajtolt, napraforgó pogácsát és 10-12% szóját durván darálva és összekeverten etetik 

a bárányóvodában. 

A teljes juhállomány, takarmány-kiegészítésként, kéthavonta kálcium, foszfor és komplett 

vitamin-kiegészítést kap. A szelénes nyalósó pedig állandóan az állatok elıtt van. 

 

7.2. Az ivóvízellátás 

Az okszerő takarmányozás elengedhetetlen feltétele az állandóan rendelkezésre álló, jó minıségő 

ivóvíz. A tapasztalatok szerint a hideg idıszakban a legeltetett juhok általában nem isznak vizet. Ennek 

ellenére, mivel az ivóvízigényes idıszakok megjelenése kiszámíthatatlan, nem nélkülözhetı a fagymentes 

itatók állandó jelenléte. Erre legalkalmasabbak a telepen is alkalmazott labdás önitatók (5. kép), melyek 

telepítésének szigorú szabályaira ez úton is felhívjuk a figyelmet. A hazai tapasztalatok szerint is, 

szakszerő beszerelés, állandó ellenırzés mellett, alkalmazásuk mínusz 25 C°-ig megbízhatóan mőködnek. 
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5. kép: A 4 labdás juhitató használat közben 
 

7.3. Takarmányok tartósítása, tárolása és feldolgozása 

A gyepterület főtermésének le nem legeltetett hányadát és a lucerna termésének teljes mennyiségét 

szénaként takarítják be. A korszerő betakarító gépsor körbálákba préseli a renden szárított szénát. A 

telepre szállított bálákat kétvillás rakodóval helyezik a korábban istállóként is hasznosított épületbe, 

illetve a szabadban 4-3-2-1 egymás feletti sorban tárolják. 

A vásárolt abrakféléket a telepen darálják, keverik és tárolják.  

 

8. A legeltetés rendszere 

 

8.1. Legelıszakaszok kijelölése  

Az egyes legelıszakaszok kijelölésekor egyrészt szerencsés adottság, hogy a 90 hektáros 

gyepterület egy tagban öleli körül telephelyet, másrészt hátrányos, hogy a közút ugyanakkor kettészeli a 

gazdaságot. Ezek a körülmények meghatározták az egyes legelıszakaszok kijelölését, azok szerepét a 

juhállomány takarmányellátásában (1. ábra). 
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1. ábra: A juhtelep elrendezési vázlata a legelıszakaszokkal 

Jelölések: 1. Abrak és szénatároló; 2. Fogadtatók; 3. Ellésre váró anyák karámjai; 4. Nyitott fészer; 5. Kosok 
rekesze; 6. Bárányóvoda; 7. Bárányos anyák karámjai; 8. Válogató és állatrakodó; 9. Jármő fertıtlenítı; 10. 
Szérő; 11. Villanykarám 3 irányba állítható kapuja; 12. Nıivarú növendékek karámja az erdı szélén 
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Míg az országút északi részét elfoglaló, egy tagban lévı 55 hektáron kialakított 8 legelıszakasz 

közvetlenül megközelíthetı a juhok szálláshelyérıl, addig a déli részen lévı 35 ha gyepnél más a helyzet. 

Ennek egyik felén lévı 10 ha a növendékjerkék állandó legelıszakaszát képezi, a másik felén lévı 25 ha 

részben rétként hasznosítva főszénaként, részben szántóként mővelve a lucernaszéna szükséglet 

kielégítésében játszik vezetı szerepet. Az egyes legelıszakaszok kijelölésében a gazdának figyelembe 

kellett vennie a terepadottságokat is, amely magyarázatot ad a köztük lévı méretbeli különbségekre. 

 

8.2. A villanypásztor telepítése  

Nagy feladatot jelentett a gazda számára, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források mennyisége 

és a kínálatban megtalálható minıségi különbségek mérlegelésekor a legjobb megoldásokat megtalálja. 

Különösen szigorú követelményeket kellett támasztania akkor, amikor állandó jellegő, télen-nyáron 

egyaránt megfelelı kerítésrendszer kialakítása volt a cél. Az elmúlt néhány év gyakorlati tapasztalata 

választ adott egy-két fontos kérdésre. Így, 

– az idıszakonként nagy terhelésnek kitett mőanyag oszlopokkal szemben alapvetı 

követelmény, hogy úgy a nyári hıségnapok (+ 30 C° felett), mint a téli hidegek (– 20 C° alatt) 

is a kívánatos nagy szilárdság megtartása mellett, az idı elırehaladtával is rugalmas maradjon, 

– a vezetékként használt fémhuzal merev, jól feszíthetı, tehát legkevésbé nyúló legyen, 

– a  teljes rendszert védı, külsı kerítésnél a felsı vezeték akkor felel meg az igénynek, ha az 

mőanyag és színes, az alsó három pedig akkor, ha azok rozsdamentes acélból és jól 

feszíthetık.  

Ezeknek a követelményeknek, a hazai piacon lévık közül, kevés gyártmány felel meg. 

A gazdaságban, az egész legelıterületet, két megosztásban, állandó jellegő villany-pásztorral vették körül. 

Azon belül az egyes legelı szakaszokat, valamint a telephelyet összekötı kerítést is villanypásztorral 

határolták.  

A Lacme francia gyártmányú kerítésoszlopokat acélvezetékek kötik össze. Az egyes vezetékek 

közötti távolságok különbözıek, mivel szerepük más és más. A legalsó vezeték elsısorban a fiatal 

bárányok áthaladását akadályozzák meg, másodsorban kívülrıl a rókák, kóbor kutyák és vaddisznók 

behatolásának vetnek gátat. A felsıbb vezetékek a nagyobb vadaknak, ızeknek és nem utolsó sorban az 

illetéktelen embernek állnak az útjába. A leírtaknak megfelelıen, a földtıl az elsı vezetékig 16-18 cm, azt 

követı második vezetékig 30 cm, majd a harmadikig 55 cm és végül a negyedik vezetékig 90 cm a 

távolság (6. kép).  

Az egyes szakaszokat egymással és a központi telephellyel közlekedıút köti össze. Legeltetési 

idıszakban a központi telephely és a legeltetésre éppen kijelölt szakasz között az út állandóan nyitva van. 
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Így a juhok korlátozás nélkül, természetes igényüknek megfelelıen járhatnak oda és vissza. A 10 méter 

széles út lehetıvé teszi, hogy azon a legelıt kezelı, és idıszakonként a felesleges füvet betakarító gépek 

és szállító jármővek akadály nélkül közlekedhetnek.  

A kerítésrendszer nem nélkülözheti a biztonságos és könnyen kezelhetı kapukat. Ezek 

kinyitásával vagy becsukásával, illetve a két vagy háromirányú elágazásoknál, a kapuk megfelelı irányú 

rögzítésével, a gazda jelöli ki a juhok közlekedı útját az éppen legeltetett szakasz és a szálláshely között 

(1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. kép: A villanypásztor fix kerítésének részlete tartóoszloppal és a rászerelt 4 vezetékkel 
 

 

8.3. A villanypásztor használata 

 

8.3.1. A villanypásztor üzembe állítása 

Az elsı idıszak a gazda számára a kísérletezés volt, amikor a legeltetés rendszeréhez megfelelı 

áramátalakító berendezést, oszlopot, vezetéket és a hozzájuk tartozó kiegészítıket (szigetelıket, 

kaputartozékokat, ellenırzı mérıket, kapcsolókat, villámhárítókat) kellett beszereznie.  

Majd meg kellett terveznie a legelıszakaszok méreteit, a közlekedı utat és az egyes legelıszakaszok 

csatlakozási pontjait, a kapuk elhelyezését és azok mőködésének pontos rendjét.  
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Ezek után került sor a tervezett villanypásztor telepítésére, amely ugyancsak több jó, rossz próbálkozás 

eredménye a jelenlegi végleges állapot elérése. Végül mindennek próbája az állatok megfelelı viselkedése 

a rendszerben, és nem utolsó sorban a termelési eredmények. 

 

8.3.2. A villanypásztor mőködésének ellenırzése, és a hibák kijavítása 

A villanypásztor mőködését állandóan figyelemmel kell kísérni annak érdekében, hogy mind a 

vezetékszakadás, mind a letestelés által keletkezett feszültségesés mielıbb kijavításra kerüljön. Ellenkezı 

esetben szabad utat adunk mindennek és mindenkinek, amiktıl, és akiktıl védeni és megelızni 

igyekeztünk a kerítésrendszer telepítésével az állatállományt és a legelıt.  

 

8.3.3. A villanypásztoros állandó kerítésrendszer használatának tapasztalatai 

A gazda 4 évvel ezelıtt tervezte meg, és azóta üzemelteti a 90 hektárt magába foglaló, 

villanypásztorral kialakított, 8 szakaszos állandó (fix) kerítésrendszert. Az eddigi tapasztalatok 

kedvezıek. A juhok hamar megszokták, és az áramütéstıl félve tiszteletben tartják a kerítés vezetékeit. 

Tekintettel arra, hogy a felsı 3 vezeték állandóan áram alatt van, nemcsak a bárányokat, hanem a külsı 

betolakodókat is távol tartja. Különösen figyelemre méltó, hogy a vaddisznó sem közelíti meg a 

vezetékrendszert. Ennek eredményeként nem túrja fel a legelı simára elmunkált felületét, és ezáltal nem 

nehezíti a legelı mővelését, különösen a főkasza munkáját. Az elmúlt 4 évben semmiféle vadkár nem érte 

a gazdaságot. Ez pedig elsısorban annak köszönhetı, hogy az legalsó villanyvezeték alatti füvet és 

gyomot, az egész legeltetési idény alatt 100 centiméteres szélességben, részben főnyírással, részben 

vegyszeres irtással sikerül gyommentesen tartani, kiküszöbölve ezzel a rövidzárlatokat, a folyamatos 

áramellátást. Az oszlopok és a vezetékek megfelelı minısége pedig garantálta kerítésrendszer 

biztonságos üzemeltetését. 

 

8.4. A legeltetés módszere 

A gazdaságban alkalmazott legeltetési módszer alapvetıen az önkiszolgálás elvén alapszik. Ez alól 

csak az ellés utáni rövid, néhány napos idıszak a kivétel. A kijelölt legelıszakasz megközelítése egész 

nap lehetséges, így az állatok ösztöneiktıl, valamint az éhségérzettıl is vezérelve, naponta többször is 

felkeresik azt (7. kép). A jóllakás után a nyáj, hogy szomját oltsa, visszavonul a szálláshelyre, vagy 

pihenésként, különösen a nyári melegben, a szálláshelyen lévı szín alatt kérıddzön (8. kép). 

Biztonságtechnikailag nagyon elınyös, hogy minden éjszakára a nyáj bevonul a szálláshelyre, és 

hajnalban vonul ki ismét onnan legelni. Így lehetıség adódik a nyáj megbízható védelmére, a 

szálláshely lezárására.  
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7. kép: A delelés után vonul ki a nyáj a kijelölt legelıszakaszra 

(2007.május 25. 16 óra 25 perc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. kép: Anyák a fészer alatt tartózkodnak a déli hıség idején 
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Az egyes legelıszakaszok, az idıjárástól függıen, kettı, esetleg három növedéke legeltethetı. 

Egyes legelıszakaszon elıfordul, hogy az adott növedéket nem tudta a gazda lelegeltetni. Ilyen abból 

szénát készít. 

Más a helyzet a növendékjerkék számára kijelölt épületnélküli legelıszakaszon. Ott a 

rendelkezésre álló szakaszolás nélküli, 10 hektáros gyepterület, amit az oda kihelyezett állatállomány 

jelenleg, minden idıbeni korlátozás nélkül legel. A területi adottságok lehetıvé tették az út melletti 

erdırészben, egy optimális szálláshely kialakítását. Itt az állatok, egy labdás rendszerő önitatóból, 

korlátozás nélkül ihatnak. Itt jutnak széna és abrak kiegészítéshez. Kényelmük javítását szolgálja egy 

pihenıdomb is.  

A legelıgazdálkodással kapcsolatban kell megemlítenünk, hogy a gazdaság bekapcsolódott az 

Agrár Környezet Gazdálkodási Program (AKG) ökológiai rét-legelıgazdálkodás célprogramjába. A 

program betartása nyomon követhetı úgy a legelı gondozásában, mind a kapuk megfelelı irányú 

rögzítésével legelı hasznosításában.  

 

9. Gazdaságban használt gépek és épületek  

 

9.1. A telep gépellátása 

A gépesítés alapvetı feladata az egész évi takarmányellátás kiszolgálása, bele értve gyep 

telepítését, gondozását, a széna betakarítását, tárolását, a kiadagolását és az ivóvíz biztosítását, továbbá az 

állatok kényelmét szolgáló pihenıterek kitrágyázását, valamint a különféle szállítási teendık ellátását. 

Ehhez a gazdaság a következı, a célnak megfelelı gépparkkal rendelkezik: 

– 1 db 100 LE Fortschritt traktor, 

– 1 db 5 tárcsás főkasza, 

– 1 db rotációs rendsodró, 

– 1 db Metal-Fach Z 562-es körbálázó, 

– 1 db Metál-Fach homlokrakodó, bálafogó és trágyavilla, 

– 1 db körbálás széna önetetı, 

– 2 db 4 labdás juh-önitató, 

– 1 db Stihl motoros aljnövény tisztító, 

– 1 db 300 kg-os állatmérleg, 

– 1 db takarmánydaráló és -keverıgép. 
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A felsorolt gépparkkal mind a takarmány-gazdálkodás, mind a telepi munkák alapvetı 

munkamőveleteit a gazda önállóan végzi el. Idegen munkaerıt csak néhány idényjellegő és idıszakosan 

jelentkezı feladat ellátására vesz igénybe.  

Annak érdekében, hogy a gazda tovább javítsa az egyes feladatok idıbeni ellátását és annak minıségét, a 

gépesítést tovább kívánja fejleszteni. Ennek megfelelıen az elkövetkezı években még: 

– 1 db 80 LE John Deere 5720-as típusú traktor, 

– 1 db trágyaszóró pótkocsi, 

– 1 db mobil válogató-kezelı rendszer,  

– 1 db nagynyomású mosó- permetezıgép beszerzését tervezi. 

 
Bizonyosnak látszik, hogy a beszerzésre tervezett gépekkel kiegészülve, a gazda képes lesz, a telep 

feltöltése után is, a takarmány-gazdálkodás valamennyi és állatgondozás legfontosabb munkamőveletét 

önállóan elvégezni.  

 

9.2. A gazdaság épület ellátása 

A telepen a sajátos, önkiszolgáló legeltetésre alapozott, tartástechnológia miatt, hagyományos jellegő 

juhistálló, hodály nem található. 

Ebben a tartásrendszerben a megszokott hideg elleni védelemben mind a bárányok, mind az anyák, csak a 

fogadtatóban részesülhetnek. Erre azonban alig van szükségük, mivel a bárányok olyan idıszakban 

születnek, április és május hónapokban, amikor jelentıs lehőléssel már nem kell számolni. Ilyenkor 

elsısorban a szeles esı és a sár nehezíti a juhok, különösen a fiatal bárányok életfeltételeit. A telepen 

védelmet nyújthat az idıjárás viszontagságai ellen a nyitott fészer. Ennek szerepe nem elsısorban az esı 

és a hideg ellen, hanem a nyári melegek idején, különösen hıségnapokon, nyújt kellemes árnyékot az 

égetı napsugárzás ellen (1. kép).  

Itt találhatók egyébként a kosok rekeszei és a bárányóvoda. Ez a négy oldalról nyitott fészer 8 x 33 

méter alapterülető, fa oszlopokra helyezett és cseréppel fedett. A fészer mindkét oldalához 15 méter 

széles, lebetonozott karám csatlakozik, amelyek középen, az istállóra merılegesen, két részre osztottak. 

Ily módon 4 karámrész alakul ki, amelyekben a különbözı csoportok (vemhes anyák, bárányos anyák, 

növendékkosok) választhatók el egymástól. 

A telepen van még egy, korábban üszık számára létesített, 12 x 28 méteres alapterülető, 

hagyományos építéső, téglafalazatú, hullámpala fedéső épület, amint errıl már szó volt, a szénabálák 

elhelyezésére, kisebb részt a különbözı abrakféleségek raktározására, a darálására és a különbözı 

abrakkeverékek elhelyezésére szolgál.  
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10. Munkafolyamatok szervezése 

 

Az önkiszolgáló tartástechnológia egyik fı sajátossága a minimális élı munkaigény, mivel az 

állatok emberi közbeavatkozás nélkül, ösztöneiktıl vezérelve, kiszolgálják magukat. Így nélkülözhetıvé 

vált az istállózás és a pásztoroló legeltetés. Ennek eredményeként a hagyományos tartáshoz viszonyítva az 

élımunka felhasználás közel 50 %-kal csökkent. Munkatani elemzéseink arra engednek következtetni, 

hogy a jelenlegi munkaszervezéssel és gépparkkal egy szakember, esetünkben a tulajdonos, néhány 

idıszaki munka (elletés, állatválogatás, értékesítés, tömeges oltás stb.) képes a teljes állatállomány 

gondozását, takarmányozását és a 100 hektár takarmánytermı terület valamennyi ápolási és betakarítási 

munkáját ellátni, akkor is, ha a telep állatállománnyal való feltöltése befejezıdik, és a létszám eléri a 300 

anyát és annak szaporulatát. Ezzel párhuzamosan várhatóan tovább fognak javulni a jelenlegi 

termelékenységi és hatékonysági mutatók is. 

 

11. A tartástechnológia összefoglaló értékelése 

 

• A Füzes-Farm Kft ügyvezetıje, Dietrich János szakszerően adaptálta, miközben a technika új 

vívmányaival továbbfejlesztette az Edelényben 1982-84-ben szervezett kísérleti tartástechnológiai 

modellt1. Ezek közül kiemelést érdemel: 

– a texel fajta hasznosítása szabadtartásos technológiában, 

– a Lacme francia gyártmányú villanypásztorral kialakított állandó karámrendszer, 

– az anyák alól értékesített szopósbárányok hizlalási technológiájának megszervezése, 

– a fagymentes, labdás juh-önitatók használata, amely a juhok egész évi szabadtartása esetén is 

biztonságossá teszi a vízellátást. 

• A Kisfüzes határában megszervezett, szakosított juhhústermelı gazdaság a mellett, hogy az 

önkiszolgáló tartással nagymértékben növelhetı a hazai juhtartás élımunka igénye és 

gazdaságossága, nagymértékben növelhetı a juhállomány védelme, vagyonbiztonsága. Jellemzı a 

nyáj viselkedésére, hogy a delelést, de különösen éjszakákat ott tölti, ahol a melegben árnyékot talál, 

vizet, nyalósót, netán még ott abrakot is kap. Tovább erısíti ennek a viselkedés ismétlıdését, ha ezt a 

szálláshelyet, elsısorban a késı ıszi, téli idıszakban almozzák is.  

                                                           
1 In: Mucsi I. (szerk.): Munkácsi és mtsai (997): Juhtenyésztés és tartás. A merinó szabadtartása. Mezıgazda Kiadó, 206-210. 
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Esetünkben tovább növeli a nyáj nyugalmát, hogy színszerő pihenı-árnyékoló szín alatt tölthetik az 

éjszakát is. Ez a tér és épület pedig könnyen védhetı a legkülönbözıbb biztonsági berendezéssel, 

zárral, esetleg idıre programozható, automata ki-be kapcsolóval is. 

• A bemutatott tartástechnológia nagy elıre lépés a hazai általános hodálytartáshoz és a pásztoroló 

legeltetéshez viszonyítva. Az eredmények azonban még számos tartástechnológia tartalékra utalnak. 

Így a jelenlegi elletési módszer élımunka igénye a különbözı telepi munkamőveletek között a 

legnagyobb, megközelíti a 30%-ot. Ez az arány arra hívja fel a figyelmet, hogy keresni kell olyan 

elletési módszert, amely nagymértékben épül a juh ösztönös anyai tulajdonságaira, mint a könnyő 

ellés, a bárányok elfogadása, szoptatása, védelme és gondozása.  

• A biotermékekkel szemben támasztott követelmények szem elıtt tartásával, keresni kell olyan 

növény-társításokat, mindenek elıtt a különbözı pillangósok és főfélék társítása, valamint helyre 

adaptált trágyázási módszereket, amelyek külön-külön és együttesen a jelenlegi területek 

juhállomány- eltartó képességét lényegesen meghaladja. 

• Célszerő felülvizsgálni, az életkori és a biológiai állapotok, sajátosságok figyelembe vételével, a 

jelenlegi abrak felhasználás csökkentési lehetıségeit oly módon, hogy az állomány takarmányozása 

meghatározó módon a tömeg- és a szálastakarmányokra alapozódjon. Számolni kell a változó 

fogyasztási igényekkel is, amelyek elsısorban a sovány, de jó minıségő húsokat részesítik elınyben.  

Ez pedig azt jelenti, hogy a jövıben, várhatóan az abrakos hizlalás háttérbe szorul, és az igényes 

fogyasztók elınybe részesítik legelın hizlalt állatokból készített termékeket.  

 

 

Ajánlás 

 

A bemutatott kisfüzesi tartástechnológia, a magyarországi juhtelepekhez viszonyítva egy 

alapvetıen új, a juhok önkiszolgáló legeltetésére alapozott termelési eljárást képvisel, amely 

alkalmazásával egy fı képes, a technikai felszereléstıl függıen, jelentıs számú, akár ezres létszámú 

juhállomány takarmányellátására és gondozására. Csak néhány idıszaki munka – például nyírás, 

válogatás, oltás – esetén szorul, kisegítı munkaerı, vagy szolgáltatás igénybe vételére. Ezért ajánljuk a 

leírt tartástechnológia alkalmazását mindazok számára, akik olyan takarmánytermı területtel 

rendelkeznek, ahol a legelı közvetlenül csatlakoztatható a juhok szálláshelyéhez, és képesek ennek 

technikai eszközeinek a beszerzésére és üzemeltetésére. 

 


