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Védelmi státusz: védett őshonos mezőgazdasági állatfajta

TÖRTÉNETE
Feltehetően kisázsiai eredetű, a XVIII. század végén, a Balkán-félszigetről került a
Kárpát-medencébe. Terjedésének kedvezett nagyfokú alkalmazkodó képessége és
feltehetően a helyi fajtáknál finomabb gyapja is. Kedvelt fajtája lett a háztáji gazdaságoknak.
JELENTŐSÉGE
• A nemesített állományoknál elsődleges cél a genetikai képesség kiaknázása és ezen
keresztül a magasabb hozamok elérése. Ezzel szemben az őshonos juhfajták fenntartásakor elsődleges a genetikai variancia megtartása a termelési paraméterek
(tejtermelés, hústermelés) állandósítása és kiegyenlítettsége mellett.
• Fontos az őshonos juhfajták törzskönyvi ellenőrzésbe vont állományát vonalakba
és családokba rendezni, ami előfeltétele a rokontenyésztés elkerülésének, vagy növekedési üteme csökkentésének.
• A rokonsági fok megállapítása lehetséges populációgenetikai módszerekkel vagy/
és az egyes DNS szakaszok összehasonlító vizsgálatával. A két módszer eredményét
összevetve nagy biztonsággal becsülhető a törzskönyvi ellenőrzésben lévő állományok genetikai távolsága és az egyedek közötti rokonság mértéke. A kapott eredmények segítségével átgondolt, éppen ezért előnyös párosítási tervek készíthetők.
• Az állományon belüli genetikai variancia fenntartása több kosvonal, vonalanként
több kos céltudatos használatával lehetséges.
GAZDASÁGI ÉRTÉKE
• Jó alkalmazkodó képességű, az időjárási kitettségeknek ellenálló, szilárd konstitúciójú fajta.
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• Jellegzetesen hármas, tej, gyapjú és hús a hasznosításuk, de a kiemelkedő termelési
tulajdonság fajtánként eltérő.
• Jelentőségüket alátámasztja az országban fellelhető nagy kiterjedésű juhlegelő, a
természetvédelmi területeken az aprófüves legelők fenntartása.
• Hazánkban a tenyésztett réghonosult juhfajták közül a cigájának legjobb a szaporasága, a növekedési erélye és a tejtermelése.
• A DTTI törzsállományából minden évben kerül kijelölésre és beszállításra növendék
kos a mezőhegyesi központi kostelepre.
• Minden évben adunk el növendék jerkéket és tenyészkosokat.
A CIGÁJA JUH ÁLTALÁNOS KÜLLEMI LEÍRÁSA
• Fej: középnagy.
• Szarvaltság: anya szarvatlan vagy sarló alakú szarvat visel, kos szarvatlan vagy
csigás szarvat visel.
• Fül: közepesen hosszú, vízszintesen hordott.
• Nyak: ráncmentes, közepesen izmolt.
• Hát, ágyék: közepesen izmolt, egyenes.
• Tőgy: jól fejlett.
• Csontozat: erőteljes.
• Bárány: szürke vagy sötétbarna ritkán fekete színnel születnek, ami előbb-utóbb
kifehéredik és a felnőtt egyedek bunda színe már fehér.
• Köröm: szürke.
• Láb: rövid, mérsékelten izmolt, fekete, barna, sötétbarna.
• Gyapjú: finomabb szerkezetű.
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