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LEGELTETÉSI ÉS ANYAJUH HASZNÁLATI MÓDOK  
HATÁSA AZ ANYAJUHOK NÉHÁNY TERMELÉSI  

TULAJDONSÁGÁRA

PÓTI PÉTER - PAJOR FERENC – TŐZSÉR JÁNOS

ÖSSZEFOGLALÁS

Szerzők a különböző legeltetési módok (pásztoroló, ill. szakaszos) hatását értékelték az anya-
juhok kondíciójára és szaporulati mutatóira két gazdaságban („A” és „B”). Vizsgálták továbbá két 
eltérő termékenyítési időszak hatását az anyajuhok szaporaságára az egyik tenyészetben („B”). 
A legeltetési vizsgálat során, mindkét gazdaságban, azonos nagyságú (120 ha) legelőterületet 
osztottak két egyenlő részre (60-60 ha), az egyiket pásztorolva, a másikat szakaszosan legeltették, 
gazdaságonként 180 magyar merinó anyajuhval. A legeltetési időszakban vizsgálták az anyajuhok 
kondícióját, majd miután az anyák júniusban termékenyítésre kerültek, értékelték az egyes szaporasági 
mutatóikat. A „B” gazdaságban ezen kívül a nyári és az őszi termékenyítési időszakok szaporaságra 
gyakorolt hatását is értékelték. Az anyajuhok kondíciója a szakaszos legeltetés alkalmazása esetén 
bizonyult kedvezőbbnek. A szakaszos legeltetés alkalmazása 5-10 %-kal növelte az anyák kondíció 
pontszámát a legeltetési időszak alatt, továbbá, mindkét gazdaságban, az iker bárányt ellő anyák 
aránya jelentősen növekedett pásztorolva legeltetett anyákéhoz viszonyítva.

SUMMARY

Póti, P. – Pajor, F. – Tőzsér, J: eFFeCt oF GrazInG metHoDs anD matInG tIme on eWes’ 
CertaIn ProDUCtIon traIts 

Authors evaluated the effect of different grazing methods (continuous and rotational) on ewes’ 
condition and reproduction traits in two farms (“A” and “B” farm). Moreover, evaluated the effect of 
two different mating times on ewes’ reproduction traits in a farm (“B”). The pastures were devided into 
two parts (each part were 60-60 ha). One of them was grazed continuous; the other part rotational 
by 180 Hungarian Merino ewes per farm.  The animals’ condition status (1-5 scores) and after mating 
season at July, certain reproduction traits were evaluated. On farm “B” the reproduction traits 
influenced by summer and autumn mating times were evaluated as well. The condition of ewes on 
grass in the rotational system  was better compared to ewes in continuous grazing.  The rotational 
grazing increased  by 5-10% the ewes’ condition scores during grazing season, furthermore on both 
farms, the ratio of twin-lambs was higher. 
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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)

BEVEZETÉS

A közép-európai éghajlati adottságok kedveznek a legeltetéses állattartásnak 
(Boberfeld és mtsai, 2006b). A legeltetés fontosságára hazánkban a kiskérődző 
ágazatban, már régóta többen felhívták a figyelmet (Póti, 1998; Bedő és Póti, 1999; 
Jávor és mtsai, 2001). Meg kell jegyezni, hogy a különböző állatfajoknak eltérő a 
legelővel kapcsolatos igényük (Tasi és mtsai, 2004). Fontos törekvés a legeltetési 
időszak meghosszabbításá és a legelők javítása a megfelelő táplálóanyag ellátás 
érdekében (Boberfeld és mtsai, 2006a). Az is egyértelmű napjainkban, hogy a 
legeltetés szerepe az egészséges állati termék előállításon túl egyre inkább nö-
vekszik a védett területek kezelésében, fenntartásában is (Szabó és mtsai, 2011). 
A gyepnövényzet táplálóanyag ellátottsága befolyásolhatja az állatok kondícióját, 
a kondíció pozitív összefüggésben van az állat energiaellátottságával (Demigne és 
mtsai, 1988). A kedvező energia ellátottság hatással lehet a szaporodásbiológiai 
folyamatokra, valamint a petefészek működésére (Huszenicza és mtsai, 2002). 

Vizsgálatunk célja eltérő legeltetési módok (pásztoroló és szakaszos) hatásának 
értékelése az anyajuhok kondíciójára és egyes szaporulati mutatóira, valamint két 
eltérő termékenyítési időszakoknak az anyák egyes szaporulati mutatóira gyakorolt 
hatásainak vizsgálata. 

ANYAG ÉS MÓDSZER

A vizsgálatainkat két gazdaságban („A” és „B”) végeztük. Az értékelésben, 
mindkét gazdaságban, ősszel termékenyített és február 1 és 15 között ellett, első 
ellésű magyar merinó anyajuhok kerültek. A legeltetési vizsgálatokhoz mindkét 
helyen a legelőterületet (ősgyep) két azonos nagyságú részre 60-60 ha osztottuk, 
melynek egyik felét pásztorolva, a másikat szakaszosan legeltettük 90-90 anya-
juhval. gazdaságonként, így összesen 180-180 anyajuh vett részt a legeltetési 
vizsgálatban. A legeltetési időszakban, mindkét gazdaságban, nyáron (június 
hónap) termékenyítettük az anyajuhokat, az anyák abrak kiegészítésben (flushing) 
nem részesültek. A „B” gazdaságban további 60 ha-os területen, 90 anyajuh az 
őszi ternyészszezonban (szeptember) került termékenyítésre. Az anyajuhokat 
szakaszosan legeltettük. 

A vizsgálatban megállapítottuk a juhok kondícióját. Mint ismert a kondíció bí-
rálat az állat táplálóanyag-ellátás mértékét fejezi ki. A bírálat során az első ágyék 
csigolyánál, a hosszú hátizom teltségét, a faggyú vastagság megítélését, a tövis-
nyúlvány, a harántnyúlvány, az utolsó borda kitapinthatóságának mértéke alapján 
5 kategóriát különböztettünk meg Robinson és mtsai (1983) útmutatásai szerint:

 1. pont: tövisnyúlványok kiemelkednek, háttájékon élesek, ujjak könnyedén 
benyomhatók a harántnyúlványok alá, ágyék izmok alig tapinthatók; 

 2. pont: tövisnyúlványok sora kiemelkedik, de simák, bordák a háton simák és 
lekerekítettek, az ujjak kis nyomással a csontvégek alá hatolhatnak, ágyéki izmok 
éppen csak tapinthatók, szervezetben faggyú alig található;

 3. pont: tövisnyúlványok kissé emelkednek ki, simák, kerekek, a bordák a háton 
simák, jól fedettek, csontok csak nyomással érzékelhetők, ágyéki izmok teltek, 
kevés faggyúval fedettek;
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 4. pont: tövisnyúlványok erős nyomással érzékelhetők, a bordák a háton nem 
tapinthatók ki, ágyéki izmok teltek, vékony faggyúréteggel fedettek;

 5. pont: tövisnyúlványok még erős nyomással sem érzékelhetők, ágyéki izmok 
igen teltek, vastag faggyúréteggel fedettek.

Az adatok statisztikai értékeléséhez az SPSS 14.0 programot használtunk. Az 
alkalmazott statisztikai próbák az alábbiak voltak: átlag, szórás, Mann-Whitney 
teszt, Chi2 teszt.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS

A különböző legeltetési módok hatását az anyajuhok kondíciójára két helyszí-
nen („A” és „B” gazdaság) értékeltük. Az eredményeket az 1. és a 2. táblázatok 
foglalják össze. 

1. táblázat
A legeltetési módok hatása az anyajuhok kondíciójára az „A” gazdaságban

Bírálat hónapja(1) Pásztoroló legeltetés(2) Szakaszos legeltetés(3) P
iV. 2,28±0,16 2,22±0,18 n.s.
V. 2,58±0,19 2,78±0,22 ***
Vi. 2,67±0,16 2,68±0,20 n.s.
Vii. 2,52±0,23 2,62±0,25 n.s.
Viii. 2,43±0,25 2,63±0,26 **
IX. 2,58±0,20 2,88±0,22 ***
X. 2,67±0,19 2,92±0,20 ***
átlag(4) 2,53±0,20 2,68±0,22 **

**=P<0,01; ***=P<0,001
Table 1.  Effect of different grazing methods on ewe’ condition in “A” farm

month of condition judging(1), continuous grazing(2), rotational grazing (3), mean(4)

2. táblázat
A legeltetési módok hatása az anyajuhok kondíciójára a „B” gazdaságban

Bírálat hónapja(1) Pásztoroló legeltetés(2) Szakaszos legeltetés(3) P
iV. 2,41±0,21 2,32±0,16 n.s.
V. 2,62±0,22 2,84±0,23 ***
Vi. 2,64±0,18 2,92±0,21 ***
Vii. 2,53±0,19 2,83±0,22 ***
Viii. 2,46±0,26 2,81±0,25 ***
IX. 2,62±0,22 2,90±0,23 ***
X. 2,64±0,20 2,92±0,18 ***
átlag(4) 2,56±0,21 2,79±0,21 ***

**=P<0,01; ***=P<0,001
Table 2. Effect of different grazing methods on ewe’ condition in “B” farm

month of condition judging(1), continuous grazing(2), rotational grazing (3), mean(4)
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Az anyajuhok kondíciója a szakaszos legeltetés esetén bizonyult kedvezőbb-
nek. A szakaszos legeltetés alkalmazása 5-10 %-kal növelte az anyák kondíció 
pontszámát a legeltetési időszak alatt, összehasonlítva azon anyákkal melyeket 
pásztorolva legeltettünk. Az eredményeink jól mutatják, hogy a szakaszosan legel-
tetett anyajuhok kondíciója a nyári, legelők kisülési időszakában is kedvezőbb volt 
(P<0,05), mint a pásztorolva legeltetetteké. A gyephasználat a gyepnövényzetben 
fenológiai- és morfológiai változásokat eredményez, ezek befolyásolják a gyep 
táplálóanyag-tartalmát (Dwayne és Mertens, 1995). A legelő táplálóanyag tartalom 
értéke közül a nyersfehérje- és nyersrost tartalom, valamint e kettő aránya a leg-
fontosabb (Dér, 1993). A nyersfehérje-nyersrost arány a füvek többségénél május 
közepén éri el a kedvező arányt (Dér, 1993; Vinczeffy, 1993), amit jól mutattak a 
kondíció pontszám értékei is. A szakaszos legeltetés kedvezően hatott a növények 
táplálóanyag tartalmára és így az anyajuhok kondíciójára. ennek jelentősége abban 
van, hogy az őszi tenyészidény kezdetekor a szakaszosan legeltetett anyajuhok 
jobb kondíciója kedvezően befolyásolhatja a szaporulati eredményeket.

Az anyajuhok szaporasági eredményeit a legeltetési módok függvényében a 
3. táblázat mutatja be.

3. táblázat
A legeltetési módok hatása az anyajuhok szaporaságára

Tulajdonságok(1) legeltetés módja(2) „A” gazdaság(3) „B” gazdaság(4)
Vemhességi arány, %(5) Pásztoroló legeltetés(8) 68 69a

Szakaszos legeltetés(9) 79 82b

ikerbárányok aránya, %(6) Pásztoroló legeltetés 10a 13a

Szakaszos legeltetés 22b 28b

Szaporulati arány, %(7) Pásztoroló legeltetés 110a 113a

Szakaszos legeltetés 122b 128b

ab=P<0,05 - eltérő betűk szignifikáns különbséget jelölnek(10) 
Table 3. Effect of different grazing methods on reproductive traits of ewes

traits(1), grazing methods(2), A farm(3), B farm(4), pregnancy ratio(5), twin-lambs ratio(6), prolificacy 
ratio(7), continuous grazing(8), rotational grazing(9), ab=P<0.05 - different letters denote significant 
differences(10)

A szakaszos legeltetés alkalmazása során, az anyák jobb táplálóanyag ellátottsá-
ga megmutatkozott a kondíció pontszámok alakulása mellett a kedvezőbb, általunk 
vizsgált, szaporulati mutatók alakulásában is. Mindkét gazdaságban növekedett 
az iker bárányt ellő anyák aránya szakaszos legeltetés alkalmazásával.

a 4. táblázat foglalja össze a termékenyítés idejének hatását az anyajuhok 
szaporasági mutatóira. 

A termékenyítési időszak is hatással volt a vizsgálatban résztvevő anyajuhok 
egyes szaporasági mutatóira. Az eredmények megerősítik, hogy az őszi szezon a 
magyar merinó fő termékenyítési időszaka. ezt igazolja az iker bárányt ellő anyák 
arányának növekedése a fő termékenyítési időszakban. Fontos azonban megje-
gyezni, hogy a tavasz végi-nyár eleji tenyészidőszakban a szakaszos legeltetés 
pozitívan befolyásolja az anyajuhok tápláltsági állapotát és szaporulati mutatóit.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A szakaszos legeltetés az anyajuhok kondíciójára kedvezőbb (p<0,05), mint a 
pásztoroló legeltetés. Az előnyös táplálóanyag ellátás kedvezően hat az anyajuhok 
szaporulati mutatóira. A szakaszos legeltetés alkalmazása növeli az ikervemhes-
ségek, az ikerbárányok arányát, a szaporaság szempontjából kedvezőtlen nyár 
eleji termékenyítési időszakban. Fontos lenne a jövőben, hasonló vizsgálatok 
végrehajtása más juhfajtákkal.
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A termékenyítési idejének hatása az anyajuhok szaporaságára
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