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A JuhTENyéSzTéS viLÁG éS EuRópAi TENdENCiÁi,  
KOMpLEx KöRNyEzETi  

éS Az éGhAJLAT vÁLTOzÁS hATÁSAi

Horn Péter – Bögréné Bodrogi gaBriella –  
Sáfár láSzló – Hajduk Péter

öSSzEFOGLALÁS

A szerzők áttekintést adnak a juhtenyésztés helyzetéről, gazdasági szerepéről a világban és 
az európai térségben . Vázolják a hazai juhtenyésztés struktúrájának változását, 2000-2010 között 
összehasonlítva azt több európai országéval. Nemzetközi tanulmányok alapján foglalkoznak a 
juhhústermelés komplex környezeti hatásaival, egyrészt a biodiverzitás megőrzése szempontjából 
legeltetésre alapozott tartás esetében, másrészt az egységnyi termékre vetített komplex környezeti 
lábnyom mértékével és jellegével. A klímaváltozás jelenlegi tendenciáit figyelembe véve összegzik a 
világ juhtenyésztésére gyakorolt várható hatásokat a különböző földrajzi régiókban. Az előrejelzések 
alapján az arid és szemiarid klímájú régiókban 20 éven belül már szignifikánsan csökkenni fog a 
kiskérődző állomány, a negatív hatások mintegy 2,5 milliárd hektárnyi területet érintenek majd. 

SUMMARY

Horn, P. – Bögréné Bodrogi, G. – Sáfár. L. – Hajduk, P.: TRENDS IN SHEEP PRODUCTION IN 
THE WORLD AND IN EUROPE, COMPLEX ENVIRONMENTAL IMPACTS AND THE EFFECTS OF 
CLIMATE CHANGE

Authors give an overview regarding recent trends of sheep farming and production in the world 
and Europe . Structural changes in sheep farming in Hungary are discussed focusing on the 2000-
2010 period, and the situation in Hungary is compared to other european countries . Summarizing 
published information an overview is given on the effects of pastoral sheep farming on biodiversíty 
preservation and komplex environmental footprint per unit of sheep meat produced . Pastoral sheep 
farming if no overgrazing is practiced is beneficial to biodiversity of the flora and fauna of the given 
region, although exact quantitative data are very scarce, or nonexistent. Based on recent surveys the 
expected effects of climate change on small ruminant farming in the various geographical regions 
of the Globe are summarized . It can be forecasted that in 20 years small ruminant populations will 
decrease significantly in arid or semi arid regions, covering a total territory of 2.5 billion hectares.
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A juhágazat jelentősége jóval nagyobb, mint a mezőgazdaságban, illetve az 
állattenyésztésen belül statisztikailag kimutatható termelési értéke. Az ágazatot 
gazdasági jelentősége mellett a gazdasági és társadalmi externáliák (a nem kí-
vánatos növények elterjedésének megakadályozása, biodiverzitás megőrzése/
fenntartása stb.) figyelembevételével kell megítélni. Sok területen a gyepek meg-
őrzésében a juhok legeltetésének nincs alternatívája. Összefoglalva az ágazat 
hasznossága a vidéki munkaerő foglalkoztatásában, helyben tartásában, a kör-
nyezet- és tájgazdálkodás szakszerű megvalósításában, jó minőségű, exportké-
pes termék előállításában ősgyepeken és más állatfajokkal nem hasznosítható 
gyepterületeken, az egészséges táplálkozáshoz biztonságos élelmiszer előállítá-
sában rejlik . 

A JuhTENyéSzTéS hELyzETE A viLÁGBAN, EuRópÁBAN

A juhágazatnak három terméke van a hús, tej és a gyapjú, ezek egymásközti 
arányát a termelési régió adottságai, a hagyományok és a fogyasztói szokások 
erősen befolyásolják. 

A juhhústermelés a globális hústermelés 5%-át teszi ki . A nemzetközi kereske-
delemben az előállított termék 5%-a vesz részt. A hazai mezőgazdasági termelési 
értékből a juhágazat 0,8-1,0%-kal részesedik, az állati eredetű termékek 2,5%-át 
képviseli . Az EU gazdaságában a juh- és kecskeágazat közvetlen gazdasági je-
lentősége – más ágazatokkal összehasonlítva – kicsi. Ez a nagyobb állományok-
kal rendelkező országokra is igaz. 

A FAO statisztikája szerint a világ juhhústermelése közel 10%-kal nőtt 2000-
2010 között . A termelés 7789 ezer tonnáról 8539 ezer tonnára emelkedett (1. táb-
lázat) .

A világ legnagyobb juhhústermelői: Kína, Ausztrália, Új-zéland, Irán, Egyesült Ki-
rályság, Törökország, India, Szíria, Algéria, Oroszország. A tíz legnagyobb termelő 
a világtermelésnek több mint 40%-át adja, míg az első húsz ország a felét állítja elő. 
A legjelentősebb termelő országok hosszú évek óta őrzik helyüket. (1. ábra)

1. táblázat
A világ össztermelésének változása különböző juhtermékekből 2000-2010 között

Me .: ezer t

Termékek 
(1)

Összes termelés (1000 tonna)(2)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hús(3) 7 789 7 765 7 767 7 780 7 821 8 039 8 285 8 600 8 571 8 608   8 539

Tej(4) 8 103 8 259 8 301 8 513 8 824 8 951 9 265 9 191 8 988 9 531 10 091

zsíros 
gyapjú(5)

2 311 2 243 2 164 2 180 2 200 2 256 2 240 2 174 2 122 2 042 -

FAoSTAT (2012)

Table1. Total world output from sheep products between 2000-2010
products (1); total production in 1000 tonns (2); sheep meat (3); milk, whole fresh (4); wool, greasy 
(5)
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A világkereskedelem legjelentősebb szereplői Új-zéland, Ausztrália és az 
Egyesült Királyság, India, Írország, Uruguay, Belgium, Spanyolország, Hollandia. 
Az elmúlt tíz évben érdemi változás a szereplőkben nem következett be, ami a 
termelési, kereskedelmi stabilitást jelzi. Amíg a legnagyobb mennyiségű exportot 
lebonyolító első két ország alapvetően mennyiségi exportot folytat, addig az eu-
rópai országok kiszállításai magasabb értékű termékekből állnak. (2. ábra)

Az elmúlt tíz évben az EU juh- és kecskeállománya – Románia kivételével – 
a világtendencia ellenére, mintegy 15%-os csökkenést mutat . néhány tagállam 
juhlétszáma stagnált. A legjelentősebb juhállománnyal rendelkező országok, az 
Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Olaszország, 
Írország. Ezekben az országokban a fogyasztás is jelentős, az önellátottsági 
szintek eltérőek, de egyedül Spanyolországban haladja meg a termelés a belső 
fogyasztást . Az EU-27 juh- és kecskeállományának alakulását a 2. táblázat mu-
tatja .

A Közös Agrárpolitika változásai összetett hatást gyakoroltak a juhágazatra . 
A korábbi anyajuh prémium elősegítette az állományok koncentrációját és a ha-
tékonyság növelésére ösztönzött . Ennek természetesen a környezeti elemekre 
volt elsősorban pozitív, illetve ahol az intenzitás jelentős növelésével reagáltak 
a gazdálkodók, ott inkább negatív volt a hatása. Ez a támogatási rendszer ösz-
szességében a termelés stabilizálását célozta, de az állomány létszáma így is 
folyamatosan csökkent . (Poux és mtsai 2006)

A KAP 2003-as reformja szerint bevezetett termeléstől elválasztott támogatás 
már nem kötődik ágazathoz, állatlétszámhoz. Szabad döntést tesz lehetővé a 
gazdálkodó számára, amely döntés sok esetben a gazdálkodás egyszerűsítésé-

1. ábra A legjelentősebb juhhústermelő országok (2009)
Me .: ezer t

Forrás: FAoSTAT (2012)

Figure 1: The worlds largest sheep meat producing countries (2009)
Unit: thousand tons
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2. ábra A világkereskedelem legnagyobb juhhúsexportőr országai, 2009

 Me.: ezer t (1) Me.: $/t (2)

Forrás: FAoSTAT (2012)

Figure 2. Top exporters of sheep meat 2009
Unit: thousand tons (1); Unit: $/t (2)

2. táblázat
Az Eu-27 juh- és kecskelétszám alakulása 2000-2010

Me .: millió db

év Juh Kecske összes

2000 102,242 13,236 115,478

2001 99,320 13,984 113,304

2002 98,964 14,084 113,048

2003 96,616 13,826 110,442

2004 98,359 13,601 111,960

2005 96,388 13,218 109,606

2006 95,252 13,257 108,509

2007 95,803 13,212 109,015

2008 90,907 11,435 102,342

2009 88,729 12,839 101,568

2010 87,286 12,961 100,247

Forrás: DG AGrI (2011)

Table 2. Estimated number of sheep and goats int the EU-27
Unit: millions 
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hez, a nagyobb kockázatot és munkalekötést igénylő állattenyésztési ágazatok 
felhagyásához vezetett. A juhlétszám 2000-2005-ig tartó időszakban az EU terü-
letén 6 millióval, majd 2006-2010-ig újabb 9 millióval csökkent . 

A KAP fő céljainak elérése érdekében, a juhállomány csökkenéséből adódó 
környezeti problémák (gyomosodás, tájvédelem elmaradása, foglalkoztatás 
csökkenése stb .) kivédésére több eszköz is rendelkezésre áll . A kölcsönös meg-
feleltetés szabályrendszere a gyepek védelmét, továbbá speciális tartástechno-
lógiák alkalmazását, így például a gyepre alapozott okszerű legeltetést támo-
gatja. Ez utóbbi lehetőséget teremthet a gazdasági és a társadalmi szempontok 
figyelembevételére, és a tevékenység megőrzését és a foglalkoztatás legalább 
szinten tartását célozhatja . 

Az EU egyes tagállamai éltek a termeléshez kötött támogatás legalább 50%-
ának megtartásával, valamint az elkülönített forrás adta támogatási lehetőség-
gel. Ezek közül Franciaország például 17-19 €/anya, Ciprus 29-32 €/anya, Spa-
nyolország 12-15 €/anya, Portugália 11-12 €/anya támogatást nyújt ezeknek az 
intézkedéseknek a keretében. Magyarország ez idő alatt 4-7 €/anya támogatást 
biztosít (European Commission, 2011) .

Az EU Bizottság a 2014-20 időszak támogatási rendszerének továbbfejlesz-
tése érdekében megvizsgálta a termeléshez kötött támogatások részleges visz-
szaállításának lehetőségét, annak hatását. Az ágazat jövedelmezőségét vizs-
gálva megállapította, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a termeléshez kötött 
támogatások elmaradása hatására a gazdálkodók tömegesen felhagyhatnak a 
kiskérődzők tartásával. Ennek pedig a régiókra, országokra negatív hatása van 
foglalkoztatási, környezetvédelmi és kereskedelmi szempontból egyaránt . A vizs-
gálat eredménye alátámasztja a termeléshez kötött támogatások alkalmazásá-
nak szükségességét (European Commission, 2011) .

Az EU termelési trendjével ellentétesen összességében a világ húsfogyasztá-
sában a juhhús aránya folyamatosan nő, az elmúlt tíz évben több mint 10%-kal, 
amely növekedést elsősorban Közép-Kelet és észak-Afrika országai, valamint 
Kína emelkedő fogyasztása okoz (Popp és Potori, 2010) . 

A világ egyes térségeiben a juhhúsfogyasztást a 3. táblázat mutatja . Egyértel-
mű, hogy a régiók természeti adottságai, a kulturális eltérések, a hagyományok 
nagymértékű eltéréseket eredményeznek. Az egy főre jutó éves juhhúsfogyasz-
tás az EU tagországok között nagy szóródást mutat, a 10 dkg-os nagyságrendtől 
közel 14 kilogrammig . Az EU juhhús tekintetében mindössze 80%-ban önellátó, 
így jelentős importra szorul.

A világkereskedelem főbb importálói között az EU-27 az első helyen áll. A vi-
lágkereskedelem vezető importáló országai Franciaország, USA, Egyesült Király-
ság, Belgium és Németország. A legnagyobb felvevők között van még hagyomá-
nyosan Dél-Afrika, az Arab Emirátus, Szaúd-Arábia is .

Az EU-27 legnagyobb beszállítója Új-zéland és Ausztrália. Az európai keres-
kedelmi kapcsolatok érdemben és leegyszerűsítve Új-zéland és a tagállamok 
között zajlik .

A beérkező termékek ára alacsony, több mint 70%-ban fagyasztott áru. Az 
EU-27 belső kereskedelme szempontjából nem elhanyagolható hogy az import 
termékek alacsony árszínvonalúak. A belső forgalom zömmel friss termék vagy 
élőállat.
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Az EU kiszállításának célországai Svájc, Libanon, Vietnám, és az utóbbi idő-
ben Törökország igényesebb piacai. Ezt támasztja alá a kiszállított termékek ösz-
szetétele is. A kiszállított juhhús nagyobb mértékben friss és élőformában törté-
nik. A fagyasztott kiszállítás mértéke nő, de aránya nem.

3. táblázat
A világ juhhús fogyasztása régiónként 2000-2009 között

Me.: kg/fő/év (1)

régió 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Világ (2) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Afrika (3) 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8

é .Amerika (4) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5

D .Amerika (5) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0 .7 0,7 0,7 0,7

Ázsia (6) 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9

Európa (7) 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 26 2,6 2,4 2,3

Óceánia (8) 18,2 15,9 15,3 14,5 14,0 14,0 14,5 14,9 13,5 12,7

Ausztrália és 
Új-zéland (9) 19,1 16,6 16,1 15,3 14,7 14,6 15,2 15,8 14,2 13,4

FAo STAT

Table 3. Sheep meat comsumption in various regions of the world 2000-2009
(1) kg/capita/year (1); World (2); Africa (3); Northern America (4); South America (5); Asia, (6); Europe 
(7); oceania (8); Aistralia and new zeland (9)

3. ábra A legjelentősebb juhtejtermelő országok, 2010
     Me .: ezer t

FAo STAT (2012)

Figure 3. The leading sheep milk producing countries, 2010
Unit: thousand tons
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A világ juhtejtermelése 2000-2010 között 25%-kal növekedett (1. táblázat) .  
A világ 10 legnagyobb termeléssel rendelkező ország között 5 európai ország is 
jelen van, Görögország, Törökország, románia, Spanyolország és olaszország, 
de még jelentős termelő Franciaország is, a ranglista 12. helyével. A legnagyobb 
termelőket mutatja a 3. ábra .

A juh harmadik terméke a gyapjú . A világ gyapjú termelése (1. táblázat) mint-
egy 10%-kal szűkült az elmúlt 10 évben, de ez a tendencia, már 20 éve tart és 
várhatóan tovább folytatódik. A Kína, Ausztrália és Új-zéland a FAO adatai szerint 
a világ gyapjú termelésének több mint egyharmadát adja . A legnagyobb terme-
lők 2010. évi termelését a 4. ábra mutatja. A legnagyobb előállítók a legnagyobb 
importőrök is egyben. A világ gyapjú felhasználása a textilnyersanyagok között 
visszaszorul a mesterséges nyersanyagok erőteljes növekedése miatt. A termé-
szetes gyapjú egyre inkább a luxuscikké válik . A gyapjú árát az ausztrál árak 
határozzák meg, amely periodikusán változik. A fogyasztói igények az egyre fino-
mabb gyapjút igénylik, amit a hazai gyapjúval már nehéz kielégíteni. 

A FAO-OECD (OECD-FAO 2011) a 2011-2020 időszakra vonatkozó előrejelzése 
a mezőgazdaság általános kilátásai kapcsán egyértelműen megállapítja, hogy a 
termelési költségek emelkedésére és a produktivitás növekedésének lassulására 
lehet számítani. Az energiával kapcsolatos költségek és a takarmányköltségek 
jelentős mértékben megemelkednek.

Számos hagyományos termelő területen a mezőgazdaság rendelkezésére álló 
terület egyre korlátozottabb. A termelésnek a kevésbé fejlett részekre és margi-
nális földterületekre is ki kell kiterjednie, amelyeket alacsonyabb termékenység 

4. ábra A legjelentősebb zsírosgyapjú termelő országok, 2010
Me .: ezer t

FAoSTAT (2012)

Figure 4. The top wool (greasy) producing countries, 2010
Unit: thousand tons
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és a káros időjárási hatások magasabb kockázata jellemez. jelentős további be-
ruházásokra van szükség, a produktivitás fokozása érdekében, hogy a mezőgaz-
daság a jövőben jelentkező növekvő élelmiszer keresletet ki tudja elégíteni.

Az EU Bizottság (EU Comission DG Agri 2011) 2020-ig tartó időszakra vonatko-
zó ágazati prognózisa (5. ábra) nem optimista a juhágazat tekintetében . Kismér-
tékű, de folyamatos visszaesést jelez a termelésben és a fogyasztásban, stagná-
lást az importban és exportban az EU térségre vonatkozóan . 

A JuhÁGAzAT hAzAi hELyzETE

A jelenlegi helyzet a KSH áMÖ 2010 előzetes feldolgozása szerint összegez-
hető. A juhállomány 2000-től 2010-ig 20%-kal, mintegy egymillióra csökkent. Az 
állomány 85%-át az egyéni gazdaságokban tartják, amelyek arány a 2000 . évivel 
lényegében megegyező. 

A juhot tartó gazdasági szervezetek száma 2000 és 2010 között gyakorlatilag 
nem változott, de így is csupán a mezőgazdasági tevékenységet végző gazda-
sági szervezetek 4%-a foglalkozik ezzel az állatfajjal. Bár a juhot tartó egyéni 
gazdaságok száma az elmúlt évtizedben 5%-kal nőtt, mégis a gazdaságok csak 
közel 5%-a tart juhot . 

A juhot tartók 5,9%-a 9-nél kisebb, 16,1%-a 10 és 20 közötti állománnyal rendel-
kezik . A juhok 34,3%-át a 200 és 499 közötti, 28,7%-át pedig 500 feletti állomány-
nagyságú gazdaságok tartják (4. táblázat). EU tagállami összehasonlításban az 
Egyesült Királyság és Spanyolország juhállományának 90%-át 200-nál nagyobb 
létszámú nyájakban tartják, míg a magyarországi megoszláshoz hasonlóan Fran-
ciaország, Írország, Olaszország állományának 35%-a 500-nál nagyobb, 35%-a 

5. ábra Az Európai Bizottság juhágazatra vonatkozó előrejelzése 2020 

Figure 5. The projection regarding the sheep and goat production, consumption and trade of the 
European Commission till 2020
consumption (1); production (2); imports (3); exports (4)
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200-499 közötti létszámú és 30%-a található 200-nál kisebb létszámú állomá-
nyokban . Görögország állományának 50%-át tartják 200-as létszámnál kisebb, 
és csak 12%-át 50 alatti létszámú nyájakban (Poux és mtsai 2006).

A 90-es években az állattenyésztési ágazatok közül a juhágazat szenvedte el 
a legnagyobb veszteséget . Az 1,8-2 millió fölötti anyajuhállomány mélypontját 
1995-ben érte el, amikor is az összes nőivarú juhlétszám az 1 milliót közelítette, 
az anyajuh létszám nem érte el a 800 ezret (6. ábra). Ezt követően elsősorban 
a jerke beállítási és az anyajuh támogatásoknak köszönhetően a juhállomány 
1999-től 2000-ig évről évre növekedett, majd 2000-2002 között kismértékű csök-
kenés következett be és 2003-ban az EU-csatlakozás felfokozott várakozásának 
hatására újra emelkedett az állomány. Az EU-csatlakozást követően azonban is-
mét csökkenő tendencia tapasztalható. 

A magyarországi juhágazatot változatos gazdálkodás, szétaprózottság jellem-
zi. A Magyar juhtenyésztő Szövetség 2005. évi felmérési adatai alapján a juh-
tartók által használt szántók 54,7%-a illetve legelők 58,1%-a bérelt terület, és a 
juhtartók mintegy 10%-a nem rendelkezik földterülettel, ez jelentősen csökkenti 
a gazdálkodás biztonságát .

Az állattenyésztés bruttó termelési értékében 2,5% körüli részt képvisel, a me-
zőgazdaság termelési értékének 1%-át adja. Exportorientált ágazat fő terméke 
az élő könnyűsúlyú bárány, amelynek árbevétele adja az ágazat árbevételének 
érdemi hányadát .

Az EU juhhús tekintetében nem önellátó, így jelentős importra szorul. Ez a tény, 
illetve a friss hús iránti kereslet kedvez az unió felé irányuló élőjuh kivitelünknek.

6. ábra Juhállomány alakulása 1990-2010 között (állomány 5 éves periódusban)

Forrás: KSH - Hungarian Central Statistical Office (2011)

Figure 6. Number of sheep between 1990 and 2010 (in 5 year periods)
total (1); ewes (2)
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Egy átlagos juhászat legfőbb bevétele a bárányértékesítésből származik, a bá-
rányértékesítés szezonalitásából adódóan az árbevétel is rendkívül ingadozó. A 
három fő értékesítési időszak a húsvét, feragosto (augusztus) és karácsony. A juh 
biológiai sajátossága, illetve a tartási és termékenyítési gyakorlat miatt a tavaszi 
időszakban túlkínálat jelentkezik. jelentős többletbevételt és ezáltal nagyobb jö-
vedelmet lehetne elérni, ha a termékelőállítás eltolódna a nyári, őszi időszakra. 

Hazánkban két EU minősítéssel rendelkező vágóhídon történik kis mennyi-
ségű bárány és juh vágás. A termékek a hazai áruházláncokba és 4-5 csillagos 
szállodákba, illetve kis mértékben exportra kerülnek.

A hazai juhhúsfogyasztás minimális, nem éri el személyenként és évente a 10-
20 dkg-ot, vagyis az összes húsfogyasztásból alig 0,5%-kal részesedik .

A juhtejből készült termékek úgy a hazai, mint az export piacon megfelelő 
marketing munkával eladhatóak . A felvásárolt és feldolgozott juhtej mennyisége 
1995-ben 1,1 millió literes mélyponton volt, mely az 1997-ben bevezetett minő-
ségi juhtej támogatás hatására 2003-ig másfél millió literre emelkedett . majd a 
támogatás megszűnése után újra rohamosan csökkenni kezdett, 2011-re kb. 700 
ezer literre .

A juhtejtermelés mintegy 120-150 különböző méretű juhászatban folyik, a tel-
jes anyaállomány 2-3%-ában. A juhtej feldolgozásával nagy tejüzemekben nem 
foglalkoznak, közepes és kisméretű feldolgozók a jellemzőek. 

A juhtej feldolgozás nagy forgótőke- és beruházási igénye miatt csak hosszú 
távon biztos piaci körülmények között működtethető. Mivel az árbevétel tekinte-
tében jelentős szerepet tölt be, ezért azokban a térségekben, ahol a feldolgozás 
és értékesítés megoldott, a jövedelmezőség javításának egyik megoldása lehet 
a juhtejtermelés .

Az elmúlt tíz évben a hazai gyapjútermelés folyamatosan csökkent, a mély-
pontot 1997-ben érte el, amikor az éves termelés 3000 t alá csökkent . Az ezt kö-
vető években folyamatosan, kis mértékben növekedett a termelés, és napjainkra 
megközelíti a 3200 - 3500 tonnát. 2010-től a gyapjú ára kismértékű növekedést 
mutatott a nemzetközi növekvő kereslet hatására, de az ágazat jövedelmezősé-
gére ennek minimális hatása volt .

A hazai bőr és prémtermelés nem nagy jelentőségű, mivel a bárányok túlnyo-
mó többsége élve hagyja el az országot. Mindenesetre a panofix prém - mint 
eredeti magyar termék - előállítása az esetleges hazai vágások növekedésével 
nagyobb jelentőségűvé válhat. A nyers bőr világpiaci ára rendkívül nyomott, fő-
ként a távol-keleti árudömpingnek köszönhetően, mellyel az EU fejlett bőripará-
val rendelkező országai is nehezen küzdenek meg.

A juh trágyája, mint melléktermék, szintén értékes lehet, különösen speciális 
feldolgozás esetén és a termőföldek természetes táperőforrás utánpótlásának 
céljából. A keletkező trágyát nem veszélyes hulladéknak kellene tekinteni, és je-
lentős adminisztratív és tárolási előírásokkal sújtani.

A juhágazat árbevételében nem egyforma súllyal szerepelnek a termékek, ezért 
egy hús-gyapjú termelésű állomány esetében az árbevétel 96%-a a vágóbárány 
értékesítésből, 4%-a a gyapjúból származik. A tej-hús-gyapjú termelő populációk 
esetében az árbevétel 45% a tej, 53% a vágóbárány, míg 2% a gyapjú értékesí-
tésből származik. Ebből is kitűnik, hogy az árbevétel döntő hányadát, legtöbb 
esetben szinte teljesen a vágóbárány értékesítésből származó bevétel biztosítja. 
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Tenyésztői oldalról a jövedelmezőség javításának a legfőbb eleme a szaporaság 
és az értékesített báránytömeg növelése. Az anyai tulajdonságok (szaporaság, 
báránynevelő-képesség) javítására illetve a nagyobb növekedési erély és jobb 
takarmányértékesítő képesség elérésére alkalmas fajták felhasználására lehető-
séget biztosítanak a hazai törzsállományok, de ezek tudatos, célirányos haszná-
lata a termelői csoportok tervszerű, programozott termeltetésétől várható.

Az EU keresleti piaca a magyar juhtermékek elhelyezését folyamatosan és 
stabilan garantálja. A vágóbárányok 90-95%-ban élő exportra kerülnek, főként 
olaszország, Törökország és Görögország felé, illetve kisebb mennyiségben az 
EU más tagállamaiba (Franciaország, Ausztria, németország) és Svájcba . 

A juhtenyésztők Magyarország kedvezőtlen adottságú területein eladható, 
keresett export termékeket állítanak elő, amelyekkel piacon is tudnak maradni. 
Ehhez azonban az szükséges, hogy a juhállomány létszáma növekedjen, minő-
sége és termelékenysége javuljon illetve a termékelőállítás feltételei kedvezőek 
legyenek .

A juh környezetbarát állat, mely egyben a tájhasználat legszakszerűbb igé-
nyeinek is eleget tesz. A kiskérődzők főként hazánk azon tájain találhatók, ahol 
a legnagyobb a munkanélküliség, ezek az állatok jelenlétükkel, tenyésztésükkel 
munkaalkalmat teremtenek, segítik ezen vidékek munkaerő megtartását és táj-
védelmét is. A juhtenyésztés környezeti hatásainak értékelésekor figyelembe kell, 
hogy a feltétlen juhlegelők és a talajvédő gyepek hasznosítása más állatfajjal 
nem lehetséges. Természetvédelmi szempontból sok gyeptípuson kifejezetten a 
juhok legeltetése a legkedvezőbb hatású. Ezért a kiskérődző ágazat fenntartható 
fejlesztése egybevág a hazai természetvédelem érdekeivel is .

A JuhTENyéSzTéS KOMpLEx KöRNyEzETi hATÁSAi

Az utóbbi évtizedben több átfogó kutatási program tűzte ki célul azt, hogy a 
különböző állattenyésztési ágazatok egységnyi termékre vetítve mekkora erő-
forrás-igényűek és milyen a környezetterhelés különböző paramétereket véve 
figyelembe.

Annak érdekében, hogy a következőkben tárgyaltakat könnyebben értelmez-
hessük, néhány alapvető tényező figyelembe vétele nélkülözhetetlen. A különbö-
ző állattenyésztési nagyágazatok között nagyok a különbségek a létszámegyen-
súlyban rotáló populációkat, figyelembe véve a szülőállományok fenntartását 
és az árutermelő hányad szükségletét fedező takarmány-, illetve táplálóanyag 
mennyiségét illetően. Az 5. táblázatban biomasszában mutatjuk be a jelenség 
lényegét, beleértve – csupán érdekességként – az emberi populáció biomasszá-
ban kifejezett tömegét is . A táblázatot Verstegen és Tamminga (2005) nyomán 
közöljük.

A táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy a nagykérődzők (döntően szarvas-
marha) esetében az éves hasznos termelés – a vágóalapanyagul szolgáló állo-
mány – csupán egyötöde az összes állomány biomasszájának, a kiskérődzőknél 
(meghatározóan juh és kisebb arányban kecske) ez mintegy 24%. Előbbiekkel 
szemben az éves hasznos termelés az összes sertés biomasszájához viszonyít-
va 1,8-szeres, míg a baromfifajok esetében (tyúk és viziszárnyasok) ez majdnem 
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ötszörös. Egyértelmű, hogy a növényi biomasszából előállított takarmány alap-
anyagot hasznosító monogasztrikusok és a baromfifajok az elfogyasztott össz 
táplálóanyagból sokkal nagyobb arányban képesek hasznosítható állati termék 
előállítására, és sokkal kevesebbet használnak fel a létszámegyensúlyban ro-
táló, de szükségszerűen fenntartandó, a szülőpopulációkat is magába foglaló, 
összpopuláció fenntartására. Ebben az összefüggés-rendszerben a szaporább 
állatfajok a tápanyagokért folyó versenyben előnyben vannak.

A bevezető alapkérdés megválaszolására az egyik legelső és mindeddig leg-
átfogóbb nagy analízist az Egyesült Királyságban végezeték (Williams és mtsai, 
2006) . Ezekben a vizsgálatokban létszámegyensúlyban rotáló haszonállat po-
pulációk teljes erőforrás igényét, a kapcsolódó és a környezetbe kerülő ún. kör-
nyezeti lábnyomot okozó termékek széles körét vették számításba. Az in és out-
putokat egységnyi állati termékre vetítve határozták meg, amelyek beltartalmi 
szempontból is összehasonlíthatók. A sokrétű és hosszú adatsorokból a táblá-
zatban összefoglaltak között csak a döntő erőforrás-tényezőket, (pl. energiafel-
használás, termőföldlekötés) és a környezetterhelő paraméterek közül is csak 
a legfontosabbakat tüntettük fel (pl. üvegházhatású gáztermelés CO2 egyenér-
tékben, eutrofizációs potenciál, PO4 egyenértékben, légkörsavanyító hatás SO2 
egyenértékben) .

A legfontosabb állattenyésztési ágazatok jellemző paramétereit a baromfi, a 
sertés, a marha, a juhhús, valamint a tojás- és tehéntej előállítás vonatkozásában 
mutatjuk be a 6. táblázatban .

A táblázat adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a szapora állatfajok egyér-
telműen kedvező pozíciókat foglalnak el a hústermelésben, az energiafelhaszná-
lást, és a különböző környezetre káros lábnyomot okozó hatások kiváltásában. Az 
említett vizsgálatsorozatban korszerű nagyteljesítményű fajták és tartásrendsze-
rek képezték a komplex összehasonlítások alapját. A húsmarha és a juh eseté-
ben legelőn tartott állományok szerepeltek a vizsgálatokban. A brojler, a tojótyúk 
és a sertés esetében komplex gyári magas értékű keveréktakarmányokat etettek, 

5. táblázat
A világ háziállat állománya és az emberiség élősúly

Létszám (milliárd) (1) Élősúly (millió t) (2) Éves termelés (millió t) (3)

Szarvasmarha (4) 1,41 332 52;6

Kiskérődzők
(juh, kecske) (5) 1,57 36 9,9

Sertés (6) 1,36 47 87,2

Baromfifajok (7) 13,90 12 58,1

Összes állat (8) 18,20 427 207,9

Ember (9) 6,0 237 23,6

Verstegen és Tamminga (2005)

Table 5. The worlds farm animal and human population and their biomass
population number /billion/ (1); total biomass /million tons/ (2); annual productive offspring live weight 
gain /million tons/ (3); cattle (4); small ruminants (5); pigs (6); poultry (7); total (8); humans (9)
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amelyek az árutermelés maximális hatékonyságát biztosították, optimalizálva a 
takarmányértékesítést is egységnyi termékre vetítve. Ugyanakkor ebben az ösz-
szefüggésrendszerben nem hagyható figyelmen kívül az, hogy mind a sertés, 
mind a baromfifajok (hús- és tojástermelés) esetében a takarmányok meghatá-
rozó hányada emberi fogyasztásra is közvetlenül alkalmas, míg a nagykérődzők 
és a kiskérődzők – különösen a legelőn tartott és más tömegtakarmányokat fo-
gyasztó állományok – olyan biomasszát hasznosítanak, amelyek alkalmatlanok 
emberi fogyasztásra, vagy olyan területeken legelnek, amelyek alkalmatlanok 
vagy kevéssé alkalmasak szántóföldi növények termesztésére .

Amikor az adatokra ránézve a húsmarha tartás és a juhtenyésztés, mint döntő-
en hústermelés célt szolgáló ágazatok fölött pálcát törnénk, újólag hangsúlyozni 
szükséges ezen állatfajok különbözőségét a növényi biomassza hasznosítását 
tekintve .

Amikor a juhtenyésztést, mint ágazatot termék előállítás oldaláról értékeljük, 
alapvető fontosságú, hogy az ágazat környezetre gyakorolt hatását is sokolda-
lúbban elemezzük.

Az európai régióra vonatkozóan a döntően legelőre alapozott juhtartás kör-
nyezetre gyakorolt hatását az alábbiakban lehet összegezni egy átfogó EU tanul-
mány alapján (Poux és mtsai, 2006):

A juhállományok legeltetésének Európa számos erre alkalmas területén (sík-- 
vidéki legelők, domb- és hegyvidéki legelők, partvidéki és csatornaparti lege-
lők, steppe jellegű területek) kedvezően alakítják a tájképet, kulturált állapotban 

3. táblázat
A tehéntej nehézfémtartalma (µg/kg) a vizsgált csoportokban  

(zöld környezet, autópálya melletti terület, ipari körzet)

nehézfémek (1) 1 . zöld környezet (2) 2 . Autópálya melletti 
terület (3) 3 . Ipari körzet (4)

Cink (5) 2240,5±517,4 a 1493,7±124,5 b 3303±224,9 bc

réz (6) 137,1±22,7 a 336,2±7,9 b 618,1±14,2 c

Vanádium (7) 30,1±4,5 a 90,8±10 b 79,8±10,5 c

Arzén (8) 23,3±7,8 a 52,1±5,2 b 53,2±3,8 b

Ólom (9) 11,7±5,1 a 24,9±12,4 b 38,4±12,2 c

Kadmium (10) nD 5,2±1,6 5,7±1,8

Az értékek az átlagot és a szórást jelentik . a,b,c :A vízszintes sorokon belül a különböző betűvel 
jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól (p<0,05). ND: nem detektálható (11)

Table 3. Heavy metal content (µg/kg) of the cow milk in the groups (green, highway close, industrial 
area)
heavy metals (1); green area (2); highway-close area (3); industrial area (4); zinc (5); copper (6); 
vanadium (7); arsenic (8); lead (9); cadmium (10) 
Values are means and SD. Different superscripts within a row indicate significant differences (p<0.05). 
nD: not detectable (11)

6. táblázat
Erőforrás-felhasználás és környezetterhelő hatások különböző állattenyésztési  

ágazatokban adott termékmennyiségre
(1 tonna hús, 20000 tojás - kb . 1 tonna - és 10 m3 tej - kb. 1 tonna hasznosítható beltartalom) (1)

Erőforrások és környezeti 
hatások (2)

Baromfihús
(3)

Sertéshús
(4)

Marhahús
(5)

Juhhús
(6)

Tojás
(7)

Tej
(8)

Energiafelhasználás, GJ (9)
12 17 28 23 14 25

Üvegházhatás,
kg CO2 egyenérték 100 év 
(10)

4,6 6,4 16 17 5,5 10,6

Eutrofizációs potenciál kg 
Po4 egyenérték (11) 49 100 158 200 77 64

Légkörsavasítás
Kg So2 egyenérték (12) 173 394 471 380 306 163

Termőföldlekötés, ha (13)
0,64 0,74 2,33 1,40 0,67 1,20

  (Williams és mtsai, 2006)

Table 6. Resources needed and environmental pollution sources in various animal production 
sectors per equivalent product volume
1 ton of meat, 20000 eggs (1 to), 10 3m of milk (1); resources and environmental footprint (2); poultry 
meat (3); pork (4); beef (5); sheep (6); eggs (7); milk (8); energy used (9); “glass house” effect kg 
CO2 equivalent 100 years (10); eutrofication potential kg PO4 equivalent (11); acidification potential 
kg So2 equivalent (12); land use, ha (13)
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tartják a legeltetett területeket, döntően hozzájárulnak a növényi és az ott élő 
állatvilág biodiverzitásának és a trágyázás révén a talajerő természetes úton tör-
ténő növeléséhez. (A trágya közvetlenül is biodiverzitás fenntartó és növelő, kü-
lönösen a rovarvilág esetében .) A növényi és állati biodiverzitás fenntartásához 
történő hozzájárulásra vonatkozóan számtalan empirikus tapasztalattal rendel-
kezünk, de kevés eddig még a pontosan mérhető kvantifikálható eredményeket 
igazoló kutatás. (Ebből a szempontból különösen érdekesek Fonderlick és mtsai 
(2010) a madárvilág sokszínűségének növekedését számszerűen kimutató új 
kutatási eredményei a juhval legeltetett területek madárvilágának gazdagodását 
illetően.)

Leginkább a mediterrán régiókban – de máshol is – a legeltetés kimutatható-- 
an csökkenti a pusztító tűzesetek gyakoriságát (Kramer és mtsai, 2005), amelyek-
nek következménye gyakran erős lokális talajerózió, talajpusztulás is.

Pozitív hatású a környezetre és az integrált gazdálkodás eredményére az is, - 
amikor számos vidéken aratás után a tarlókat legeltetik, hasznosítva a mellékter-
mékeket és trágyázva a szántókat .

Az egyértelműen előnyös környezeti hatások mellett káros hatásokkal is talál-
kozhatunk akkor, ha az adott terület eltartó képességénél nagyobb állományok 
legelnek és a tipikus „túllegeltetés” következményeivel kell szembesülni. A túlle-
geltetés károsítja a növényállományt, csökkenti a biodiverzitást, és talajeróziós 
centrumok kiindulópontja is lehet. A természetes vizek szennyeződésével is szá-
molni kell akkor, ha túlzottan nagy létszámú állományok terhelnek viszonylag kis 
területeket, kisebb vízgyűjtőket.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy mind a kedvező, mind a kedve-
zőtlen hatások még európai szinten sem kvantifikálhatóak ma még pontosan, 
mert átfogó és célzott analízisek alig történtek (Poux és mtsai, 2006) . A sokirá-
nyú empirikus tapasztalat összességében mégis egyértelműen pozitív a környe-
zetre gyakorolt hatásokat illetően, ha a területhasznosítás ésszerű, racionális. 
Utóbbi megállapítás azért is tűnik reálisnak, mert ha végiggondoljuk azt, hogy a 
földtörténet bármely időszakában a legelőterületeket minden időszakban annyi 
kis- és nagykérődző népesítette be, amennyit az adott területen megtermelődő 
növényi biomassza lehetővé tett, akkor teljesen természetszerű, hogy a lege-
lőterületek növényi és állati élővilága együtt fejlődött. A komplex biodiverzitás 
kialakulása a flóra és fauna folyamatos kölcsönhatásában fejlődött ki. Legelőte-
rületek biodiverzitásának fenntartása legelő állatállomány nélkül illúzió, és ellen-
kezik az evolúció eddigi tanulságaival. Utóbbi megállapítást támasztják alá azok 
a legújabb eredmények is, amelyek az USÁ-ra vonatkozóan mutatják be, hogy 
a fehér ember megjelenése előtt észak-Amerikában kb. ugyanannyi vadkérődző 
élt élőtömegben kifejezve (bölény, fehérfarkú szarvas stb.), mint amennyi kérő-
dzőt ma háziállatként az USá-ban tartanak (Hristov, A. N. 2011) . A fehér ember 
megjelenése előtti időszakban a vadállományok, vadkérődzők üvegház hatású, 
gáztermelése (pl . széndioxid és metán) is alig marad el az USA jelenlegi teljes 
szarvasmarha- és juhállományáétól .
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A KLíMAvÁLTOzÁS vÁRhATó hATÁSAi

A klímaváltozásról sokszor esik szó pro és kontra, ennek részleteibe nem bo-
csátkozhatunk. Klímaváltozás mindig volt és lesz. Figyelembe véve a jelenlegi 
éghajlat-módosulási trendeket, a prognózisok alapján a juhtenyésztésre és álta-
lában az állattenyésztésre vonatkozó hatásokról rövid áttekintést kívánunk adni. 
A klímaváltozás jelenlegi szakaszában a víztakarékos gazdálkodás kiemelkedő-
en fontos a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben is, mert a készletek is 
átrendeződnek és az igények nőnek (Somlyódy, 2011). Az állati termékek előál-
lítása sok vizet igényel, és itt nemcsak az ivóvíz igényt, amely viszonylag igen 
kis hányad, hanem a takarmány előállítás nagyon nagy vízigényét is figyelembe 
kell venni, mint a legdöntőbb tényezőt, számos más kisebb hatás mellett. Az 
erősebb felmelegedés hatására az állatok ivóvíz-felhasználása is jelentősen nő, 
de ugyanígy a növények is többet párologtatnak. A növekvő átlagos hőmérséklet 
mindenképpen nagyobb hőstressznek teszi ki majd állatainkat, erre számtalan 
vizsgálat utal minden háziállat fajban (a nagy termelőképességű fajták érzéke-
nyebbek), amellyel számolnunk kell és új kórokozók is nagyobb gyakorisággal 
jelennek majd meg . De olyan mellékhatások is érdekesek lehetnek, amelyeket 
Nardone (2000) ír le, miszerint a juh- és kecskepopulációk átlagos marmagassá-
ga és kifejlettkori testtömege mindkét ivarban szignifikánsan és érdemben csök-
ken azokban a régiókban, ahol magasabb az átlagos hőmérséklet Európa, Afrika 
és ázsia mediterrán jellegű klímazónájában.

Annak érzékeltetésére, hogy egységnyi növényi, illetve állati termék előállítá-
sára mennyi víz szükséges, mutatja a 7. táblázat .

A táblázatban feltüntetett, megdöbbentően nagy számok modern növényfaj-
tákra és állattípusokra vonatkoznak. Kis termőképességű növényfajták és kisebb 
genetikai termőképességű állatfajták egységnyi termék előállítására a feltünte-
tettnél jóval több vizet igényelnek. A genetikai képességek javítása minden ál-
latfajban csökkenti a termékegységre eső fajlagos vízfelhasználást (Horn 2005, 
2008). A számok így is felhívják a figyelmet arra, hogy a mezőgazdasági termé-
kekben hatalmas mennyiségű víz, ún. virtuális víz testesül meg. A számokból 
is érthető, hogy miért tekintik a vízkérdést a jövő egyik nagy kihívásának. A vi-
lág állattenyésztésének vízigénye becsülhetően 2800 km3/év (Nardone és mtsai, 
2010) és az EnSz legújabb becslése szerint még ennél is jóval több, 3840 km3/
év (Somlyódy, 2011). Ennek a nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy a jelenleg élő 
7 milliárd ember összes évi ivóvíz igénye mintegy 7 km3 . A takarmánytermesztés 
vízigénye ennek tehát több mint 400-500-szorosa.

Az utolsó évtizedben több elemzés született arra vonatkozóan, hogy a világ 
állattenyésztésére és a juhtenyésztésre a jelenleg érzékelhető éghajlat-változási 
folyamatok hogy hatnak, és milyen hatások várhatók mintegy 2030-ig (Silikanove 
2000, Tarawali és mtsai, 2011, Frank és mtsai, 2003, West 2003, AIACC 2006, 
Nienaber és Hahn 2007, Nardone és mtsai 2010) .

A számos idézett tanulmány alapján a következőkben foglalhatók össze a leg-
fontosabb megállapítások:

Az állattartási nagyrendszerek három nagy csoportra oszthatóak: 1. extenzív legel-
tetési rendszerekre, 2. vegyes növény- és takarmánytermesztő állattenyésztési rend-
szerekre és 3. zárt koncentrált, intenzív rendszerekre érdemi földterületek nélkül.
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Az első kategóriába a Föld hasznosítható szárazföld-készletéből hárommilli-
árd, a másodikba két és félmilliárd hektár esik. Az extenzív legeltetési rendsze-
rekben ma a világon megtermelt húsmarha mennyiségének 20%-át, kiskérődző-
inek 30%-át állítják elő. A második nagy rendszerben, ahol vegyes növényi- és 
takarmánytermesztési állattenyésztési rendszerek működnek, a tejnek 90, a 
húsmarha és juh 70, a sertés és baromfihús 25, és a tojás 40%-át állítják elő. 
Megdöbbentő nagyságrendet képviselnek ma már a teljesen zárt, és intenzív 
állattenyésztési rendszerek, amelyek gyakorlatilag földterület nélkül üzemelnek 
(USA déli és középső területe, Dél-Amerika, Európa egyes részei, Kelet-ázsia, 
Közel-Kelet). A világon ma már a baromfihúsnak mintegy 70, a tojásnak 60, a 
sertésnek 55%-át állítják így elő. A kérődzők e folyamatban alárendelt szerepet 
játszanak. A zárt rendszerek klímája jól szabályozható, a precíziós takarmányo-
zási módszerek gyorsan továbbfejlődnek.

A prognózisok azt jelzik, hogy az extenzív legeltetésre alapozott területeken – 
figyelembe véve a már jelenleg is jól érzékelhető folyamatokat – a húsmarhák és 
kiskérődzők által termelt hús mennyisége mintegy 50%-kal fog csökkenni már 
20 éven belül, döntően az elsivatagosodás, a túllegeltetés és a csökkenő éves 
csapadékmennyiség következtében . Ez érinteni fogja Afrika, Ausztrália, India, 
Közép-Amerika, Dél-ázsia, Dél-Európa és Kína egyes részeit. A vegyes növény-
termesztő állattenyésztő rendszereket alkalmazó régiók közül a természetes 

7. táblázat
Néhány fontosabb táplálkozási, takarmányozási termék előállításának átlagos vízigénye

Termékek (1) Vízigény (l/kg termék) (2)

növényi termékek (3)

rizsa (4) 3000

Búzaa (5) 1500

Kukoricaa (6) 1000

Szójaa (7) 1800

Paradicsoma (8) 100

Állati termékek (9)

Marhab (10) 23000

Sertésb (11) 3700

Brojlercsirkeb (12) 4000

Brojler mellfiléc (13) 7000

Juhb (14) 11000

Hal (tenyésztett)b (15) 2000

Tej (tehén)c (16) 700
                             aChampagain és Hoekstra (2004), bChampagain és Hoekstra (2003) cHorn (2008)

Table 7. Average quantity of water required to produce some main plant and animal products
products (1); water requirement in l/kg product (2); plant products (3); rice (4); wheat (5); mays (6); 
soy (7); tomatoe (8); animal products (9); beef (10); pork (11); broiler chicken (12); broiler breast fillet 
(13); mutton (14); fish produced in intensive aquaculture (15); milk cows (16)

193- Horn Bogréné Sáfár.indd   211 2012.10.10.   8:37:33



Horn és mtsai: A jUHTENyéSzTéS VILáG éS EURóPAI TENDENCIáI212

csapadékra alapozott területeken nehezen előre jelezhetőek az állattenyésztésre 
gyakorolt hatások, ezek az egyes érintett régiókban lehetnek pozitívak és nega-
tívak, de inkább enyhe negatív tendenciák valószínűek, a szélsőségesebbé váló 
klímahatások által megnövekedő termésingadozások miatt (Európa nagyobb ré-
sze, India egy része, Dél-Amerika keleti része, USA nagy része, Afrika középső 
része, USA-kanadai határvidék). Az öntözhető területek (Európa egyes régiói, 
D-K Ázsia, USA és Közép-Amerika egyes részei) két nagy csoportra oszthatók 
a kilátásokat tekintve. Ahol az öntözés talajvízre alapozott, – amelyek egy része 
nem vagy lassan megújuló – itt nehezedő feltételekkel kell majd számolni, a ma-
inál hatékonyabb öntözési módokra kell átállni vagy az öntözést adott régióban 
teljesen meg is kell szüntetni. Az öntözéses vagy azzá tehető területek, régiók 
fontossága és gazdasági súlya erősen növekszik majd, különösen azoké, ahol 
megújuló és jelentős átfolyó vízkészletek vannak (ilyen hazánk is, csak nehezen 
vesszük tudomásul, hogy vízgazdálkodásunk integrált komplex szemléletű át-
tekintése és fejlesztése, megfelelő tárolókapacitások létesítése, nagy lehetősé-
geket teremtő nemzetstratégiai feladat, és nemcsak az agrárgazdaság jelentős 
fejlesztését lehetővé tevő potenciális tartalékunk).

Az intenzív, jól ellenőrizhető tartási feltételeket kínáló zárt sertés- és baromfi tar-
tási rendszerek további előretörése várható, mert komplex hatékonyságuk jobb, 
mint más rendszereké, egységnyi termékre vetített környezetterhelő hatásaik cse-
kélyebbek az extenzívebb rendszerekhez viszonyítva. Nagyobb állategészségügyi 
és extrém klímahatások elleni védelmet biztosítanak, mint más rendszerek. Több-
ségükben jobb és egészségesebb munkakörülményeket teremtenek a kvalifikált 
munkaerőnek. Utóbbi tartásrendszer-típusokhoz nagy hatékonysággal csatlakoz-
tathatók azok a trágya- és melléktermék hasznosító fermentációs egységek, ame-
lyekkel bioenergia termelhető tovább csökkentve a környezetterhelő hatásokat is.

Természetesen azokat az ökológiai, geográfiai régiókat, ahol legeltetésre al-
kalmas területek vannak, azokat továbbra is célszerű és szükségszerű megfelelő 
fajú, fajtájú állatokkal arra alkalmas tartásrendszerek alkalmazásával hasznosí-
tani. Hazánk adottságai a juhtenyésztés mennyiségi és minőségi fejlesztésére 
potenciálisan adottak – erre agrártörténetünk számos pozitív példával is szolgál 
– és figyelembe véve a világszinten várható keresletnövekedést a juhhúst illetően 
(és a várhatóan szűkülő termelési háttereket), a magyar juhtenyésztés fejlesztése 
reális és az ország számára sok előnnyel járó agrárstratégiai célnak tekinthető.
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