
Szolnok megye ssarvasmarhatenyésxtésének
néhány kérdéséről

A Központi Vezetőség 1955. júniusi határozata előírta, hogy a mezőgazdaság
szocialista átszervezésének folytatását és a mezőgazdasági termelés fokozásár együt-
tesen kell megoldani. A határozat az állatállomány — és ezen 'belül különösen a
szarvasmarhaállomány — fejlesztését, valamint az állattenyésztés takarmányalapjá-
nak biztosítását is fő feladatként jelölte meg. A szarvasmarhatenyésztés — mint a
Központi Vezetőség határozatában megállapította — nem tartott lépést a szükség-
lettel, mert mind számbeli, mind minőségi fejlődése elmaradt a többi állatfaj fejlő-
désétől. !

A megye vezető szervei magukévá tették a Központi Vezetőség határozatát, és
csupán a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a szarvasmarhatenyésztés különböző
kérdéseivel 5 alkalommal foglalkozott. Igen jelentős volt a Mezőgazdasági Igazgató-
ság által a legjobb szarvasmarhatenyésztők részére a múlt év december végen ren-
dezett megyei tanácskozás, melyen rögzítették a szarvasmarhalenyésztés fellendíté-
sének tennivalóit.

A továbbiakban a határozatok végrehajtásáról kívánunk számot adni, és ezen
keresztül bemutatjuk a tanácsi szektor *) szarvasmarnatenyésztésének jelenlegi
helyzetét.

A szarvasmarha-állomány alakulása

Országosan, de megyénkben is aránytalanság keletkezett a szarvasmarha- és
a sertéstenyésztés 'között — az utóbbi javára. A megye szarvasmarhaállománya 1956-
ban az 1938. évinél mintegy 60—65%-kal, ezen belül a tehénállomány csak mintegy
30%-kal több; — ezzel szemben a sertésállomány az 1938. évinek háromszorosa. A
sertésállomány csak az utolsó 4 év alatt 38,2%-kal, közel 100 ezer darabbal emelke-
dett, ugyaniakkor azonban a szarvasniaphaállarnjány kevesöbb, mint 4 évvel ezelőtt
volt.

I d ő p o n t

1953. március 1.
1954. március 1.
1955. március 1.
1956. március 1.

Szarvasmarha-állomány

1000
darabban

113.8
105,3
109,8
112.1

azt előző év
%-ában

106,1
93,3

104,3
102,1

Tehenek és előhasi üszők

száma 1000
darabban

52,5
49,6
50,0
50,5

aránya az
összállomány

%-ában

46 6
47,1
45.5
45,1

A szarvasmarhatenyésztég helyzete

A szarvasmarhatenyésztés általános fellendítésének alapja a tehénállomány
növelése és minőségének javítása. A szaporulat, a tej- és húshozatn emelkedése első-
sorban a tehenek számától és iminőségétől függ.

A tehenek aránya ez év március 1-én — elsősorban a mezőgazdasági termelő-
szövetkezetekben — még nagyon kedvezőtlen volt, és így nem várható, hogy az év
végéig a tanácsi szektorban elérik a szarvasmarhatenyésztési tanácskozáson megha-
tározott 100 szarvasmarhára jutó 42 tehénlétszámot. A mezőgazdasági termelőszövet-
kezetekiben még június 30-án is csak 34,6% volt a teheneik aránya.

*) Egyéni gazdaságok és termelőszövetkezetek;
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M e g n e v e z é s

Termelőszövetkezetek (közös)
Egyéni és egyéb gazdaságok

Szarvasmarha-állomány
megesz- az

db lása előző év
%-ban %-ában

16718
95377

14,9
85,1

130,6
98,3

d b

5575
39039

Tehénállomány
az ossz- az

állomány előző év
%-ában %-ában

33,3
40,9

139,5
10O.3

összesen : 112095 100,0 102.1 44614 39,8 103,9

Ahhoz, hogy az anyaállomány nem fejlődött kielégítően, az is hozzájárult, hogy
a szarvastmarhaállományon belül aránytalan a takanmányelosztás. A tapasztalatok
alapján föltételezhető, hogy általában a iKM/endékmarhákat és vemhes üszőket itakar-
mányozzák a leggyengébben. Emiatt az üszők későbben válnak tenyészéretté. A te-
nyészérettség későbbi bekövetkezése tehenenként átlagosan 1 borjú-szaporulat és
több ezer liter tej elmaradását jelenti. A fentiek következtében 1954. óta az elöhasi
üszők száma és aránya évről évre csökken.

I d ő p o n t

1953. március 1.
1954. március 1.
1955. március 1.
1956. március 1.

1953. március 1.
1954. március 1.
1955. március 1.
1956. március 1.

tehén-
állomány

E z

20,1
19,3
20.3
18.8

A t e h é n-

43,3
44,9
47,4
42.1

V e m h e s
üszőállomány

12—18
hóig

i e r d

1,6
1.5
1,1
1.1

é s ü s z ő

13,8
14,4
10,2

9,7

18 ihó
felett

a r a b

4,6
6,3
6,0
4,8

állomány

31.1
37,5
37,2
32,0

szarvasmarha-
állomány
összesen

26,3
27,1
27,4
24,7

%-á b a n

36,1
38,7
39,3
34,8

A tehénállomány gyorsabb ütemű növekedése azért sem várható ebben az év-
ben, mert az anyaállomány nem kielégítő fejlődése ési tenyésztése miatt az 1956. évi
borjúállomány az előző évhez viszonyítva 18,8%-kal alacsonyabb, jóllehet ezt a csök-
kenést az álíam'i felvásárlás mérséklésével is igyekeztek megakadályozni. Az 1955.
és 1956. évi állatszámlálás között a borjúszaporulatnak már csak 25,3%-át vásároltak
fel, amely 10,1%-ka! kevesebb, mint 1 évvel korábban. Magában véve ez a ténv
sem teszi megvalósíthatóvá a megyei szarvasmarhatenyésztés'i tanácskozásnak azt a
határozatát, mely szerint a tehénállomány növelése érdekében minden tenyésztésre
alkalmas növendéket fel kell nevelni.

A szarvasmarhatenyésztési kedvet kedvezőtlenül befolyásolja az is, hogy az
állattartók részére még mindig nem kifizető a borjúnevelés. A borjú 1 kg súlygyara-
podásához mintegy 8 liter tej szükséges, amelynek szabadpiaci ára kb. 30 forint,
ezzel szemben 1 kg borjúhúsért az állattartó mindössze 8—10 forintot kap.

A meeőgazdaiági termelőszövetkezetek gzarvasmarhatenyésztése még mindig
nem kielégítő

A közös szarvasmarha-állomány 1 év alatt 30.6" „-kai nőtt ugyan, de ez nem
áll arányban a földterület növekedésével. 1955. októberétől 1956. március végéig 43
új mezőgazdasági termelőszövetkezet alakult, több, mint 12 ezer kai. hold szántó-
területtel, a tagok által bevitt szarvasmarhák száma azonban mindössze 158, ebből
tehén 62 darab volt.

Ennék követíkeztében a mezőgazdasági
sűrűsége nem javult.
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100 Ml. hold szántóra jutó szarvasmarhák száma darabban
mg.-i termelő- egyéni és egyéb tanácsi

É v szövetkezete'kiben gazdaságokban szektorban

1953. 8.1 23,0 18,2
1954. 6,9 x 20,5 16.9
1955. ' 7.7 22.3 18,3
1956. 7,7 24,5 18.5

A mezőgazdasági termelőszövetkezetekbe azért vittek be kevés állatot, mert
részben a jóminőségű tenyészállatokat nem értékelték minőségüknek megfelelően,
részben pedig a megállapított ár 30%-át a közös alapba levonták, és a teljes vétel-
árat két év alatt fizették ki. Emiatt a Ibelépő új tagok a jóminőségű telién vagy
üsző járlatleveiét már a belépés előtt igyekeznek átíratni, fflletvie az állatot szabad-
forgalomban értákesítemá. Ezt igazolja az is, hogy 1955. március 1-től 1956. február
28-ig a szabadforgalomba kerülő vágómarháik 36,2%-át a felfejlesztés idején, 1955.
IV. negyedévében vásárolták íel. Ennek megváltoztatására az utóbbi időben több
javaslat hangzott el. A Minisztertanács 1956. augusztus 26-i ülésén határozatot ho-
zott, mely a többi között javasolja a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek, hogy
a bevitt tehén, üsző és takarmány ellenértékét a közgyűlés határozata alapján bevi-
telkor egy összegben azonnal fizessék (ki, és ezek ellenértékéből — a bevitt takar-
mány ellenértékét kivéve — a fel nem osztható szövetkezeti alapra 10—20%-ot von-
janak le.

A fenitieik miatt a termelőszövetkezetek szarvasmarha-, illetve tehénállomá-
nyukat főleg vásárlás útján növelik. A szarvasmarha-, illetve tehénállomány ter-
vezett növeléséhez elengedhetetlen ugyan a vásárlás, nem helyes azonban, hogy a
termelőszövetkezetek többsége még ma is inkább vásárlásból, mint saját nevelés-
ből kívánja állományát növelni. Az 1954—55. gazdasági évben a növekedés 53%-a
történt vásárlásiból. Az 1955—56. ővi. terv szerint a tehénállomány tervezett növelé-
sének már 56,5°'0-át kívánják vásárlás útján biztosítani. A Magyar Nemzeti Bank
szarvasmarha vásárlására az 1954. évi közel 3 millió forinttal szemben 1955. évben
már több, mint 6 millió 300 ezer fcrint hitelkeretet biztosított, amely mintegy 2000
darab szarvasmarha felvásárlását tette lehetővé.

A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1955. novemberi határozata értelmé-
ben a Mezőgazdasági Igazgatóság a szarvasmarha-előirányzat teljesítésére havi fej-
lesztési tervet is készített, de azt a. rendszertelen takarmányeliátás és férőhely hiánya
miatt nem lehetett megvalósíani.

•Egyes termelőszövetkezetekbe n aránytalanság mutatkozik a közös állatállo-
mány és a háztáji állatállomány fejlődése között, jóllehet a megengedett mértéket
nem lépték túl. Főleg azokban a termelőszövetkezetekben, ahol rendszertelen volt a
munkaegység-előlegezés, a tagság 1955-ig inkább az egész évben jövedelmet biztosító
háztáji állatállományát fejlesztette.

I

1952.
1953.
1954.
1955.

d ő p o n t

december 31.
december 31.
december 31.
december 31.

Háztáji
szarvasmarhaállomány

d b

11023
8969

10038
12113

a közös állomány
%-á'ban

68.3
73,6
79.1
73.2

Szarvasmarhát tartó

száma

8109
7203
7864
9806

családok
az összes
családok
%-ában

36.5
39,8
45,4
41.0

A háztáji szarvasmarha-állomány aránya 1955. év elején visszaesett. Ennek
oka főként az, hogy a belépő új tagok jelentős része nem rendelkezett szarvas-
marhával.

A nagy háztáji állomány több termelőszövetkezetben a családtagok munka-
erejét fokozptt mértékten jgénybeveszü, emellett az állattartó családok a közös ta-
karmánytól is nagyobb részre tartanak igényt. Az 1954—55. gazdasági évben a ter-
melt árpa és zab 23,3%át, a kukorica 11,2%-át osztották "ki munkaegységre.
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A mezőgazdalági termelőszövetkezetekben az állatállomány növeléséhez és
a tenyésztői munka megjavításához megvannak a lehetőségek

A múlt évi 4 mesterséges megtermékenyítő fiókállomással szemben jelenleg
21 -működik a megyében. A múlt évben üzemeltetett 4 fiókállomás; az országos átlag-
nál jobb eredményt, 103%-os termékenyítési tervteljesítés imtllett 83%-os vemJies-
séget ért el.

A tenyésztői munka eddigi eredményei alapján tovább kell szélesíteni a ter-
melőszövetkezeti törzstenyészetek hálózatát. 1956. május 1-én 25 mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetben és 2 községben volt törzstenyészet, összesen 865 darab áiltamány-
nyal. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek országos 71%-os szaporulatával, illetve
szaporulati arányával szemben a megye törzstenyésztő termelőszövetkezetei 81%-os
berjúsziapoTulatot értek el. A múlt gazdasági évben 150 tenyészbikát neveltek, és
jó eredményeket értek el az üszőnevelés terén is. Ezekben a termelőszövetkezetek-
ben a tehénállomány pótlását nagyrészt siajátnevelósű üszőktől biztosít jájk.

Termelőszövetkezetei nknek a jövőbein még fdkozottaWban kell alkalmazmiak az
itatásos borjúnevelést, mely — amellett, hogy csökkenti a nevelés költségeit —, az
anyát is nagymértékben 'kíméli. Az elmúlt év márciusában ezzel a kérdéssel a Me-
gyei Tanács Végrehajtó Bizottsága is foglalkozott. Ennek eredményeként a múlt év
eleji 7 termelőszövetkezettel szemben ma már 38 termelőszövetkezetben alkalmazzák
ezt a inódszert. Rontja azonban a kedvező eredmény értékét az, hogy az itatásos
borjúnevelést elsősorban a kis termelőszövetkezetekben vezették be.

Vágás, felvásárlás

A tehénállomány változatlan szinten tartásához 100 tehénre általában 12 to-
vábbtenyésztésre alkalmas üszőnek kellene jutnia, vagyis évenként a tehénállomány-
nak csak 12°/0-át volna szabad kiselejtezni. A megyében azonban a tehénállományt
12%-ot jóval meghaladó mértékben selejtezik.

1953. 1954. 1955. 1956.
M e g n e v e z é s március 1-én (darab)

Tanácsi szektor tehénállománya 46330 43074 42925 44614
Megengedhető kényszervágás, elhullás, selejtezés (12%)
12%-os csökkenés, után marad
Pótlás-állomány
Állomány a pótlással együtt
Tehénállomány a következő év március 1-én
,\z átlagos 12% feletti csökkenés

A megengedettnél nagyobb mérvű kiselejtezés miatt a tehénállomány már
mintegy 6—7 éves korban kikerül a tenyésztésből. A rövid élettartam miatt nemcsak
a növendéknevelés költsége magas, de az egy tehén által termelt tej is többe kerül.
A tehenek rövid élettartamának további következménye, hogy a tehénpótlás érde-
kében több növendéket kell felnevelni.

Mezőgazdasági termelőszövetkezeteinkben az 1954—55. gazdasági évben a te-
henek vágási aránya 20,1% volt, az 1955—56. gazdasági évre pedig 17,4%-os vágást
terveztek.

A megyében az 1955. és 1956. évi állatszámlálás időszaka között az állami szer-
vek 32,7%-kal több vágómarhát vásároltak M, mint 1 évvel ezelőtt. Ezt az tette le-
hetővé, hogy a szabadpiacon a kínálat nagyobb volt, mint a kereslet. Az állattartók
nem tudták állataikat a szabadpiacon értékesíteni, emiatt az árak csökkentek, és
megközelítették az állami felvásárlási árakat. Ezt elősegítette az is, hogy az egyéni
gazdaságok állatsűrűségének emelkedésével nem nőtt párhuzamosan azok takar-
mány termelése. Az állattartók szabadulni akartak állataiktól, mivel azonban a sza-
badpiaci kereslet nem nőtt, az államnak adták el állataikat.

A felvásárlás azért is emelkedett, mert a hizlalási szerződések faltételei ked-
vezőek, s a szerződés folytán az állattartók nincsenek kitéve a szabadpiaci áringa-
dozásoknak.
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5560
4O770
11336
52106
43074
9032

5169
37905
12463
50368
42925
7443

5151
37774
12131
49905
44614
5291

5354
392S0
10996
50256
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Vágómarha-felvásárlás (db) Vágóborjú
területi szerző- szabad összesen és szerződéses

déses növendékáliat

1954.
1955

1956.

1951
1955.

március 1-től
február 28.
március 1-től
f sC -.ruár 29.

március 1-től
február 28. :=100 0%

6683

7367

100,2

1602

4015

250,6

4707

5862

124,5

12992

17224

132,7

6226

5133

82,4

Az állam által felvásárolt vágómarhák ivar szerinti megoszlása kedvezően
al?ikult. A felvásárlás jelentős mérvű emelését a tehén-kivágás s?v>:deiű csökkenté-
sével érték el. Az 1955. március 1-i állománynak 12,5%-át vásárolták fel 1 év alatt;
ez 1.7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ugyanezen időszakban az összes
vágómarha-felvásárláshoz viszonyítva 15,8%-kal kisebb a tehenek felvásárlási
aránya.

Megnevezés

Tehén
Üsző
ökör
Tinó
Bika
BivaTv

A felvásárolt állatok ivar szerinti megoszlása
1954. március 1—
1955. február 28.

darabban

6096
3083
1123
1132
1529

%-ban

46,9
23,7

8,7
8,7

11,8
0.2

1955. március 1—
1956. február 29.

darabban

5355
4628
1831
2193
3224

13

%-ban

31,1
26.8
10,6
12,7
18,7

0.1

1954. március 1—
1955. február
28.:=100.0%

87,8
150,1
163,0
193.7
210,9
44.8

összesen: 12992 100,0 17244 100,0 132,7

A felvásárlás főként a növendék marhák javára tolódott el. Az 1955. és 1956.
évi állatszámlálás közötti összes felvásárlás 39,5%-a volt a növendék állat, ami 7
%-kal több, mint egy évvel ezelőtt. Nem állapítható meg azonban, hogy a felvásá-
rolt növendék milyen arányban voltak tenyésztésre alkalmatlanok. Hiba. hogy a
Központi Vezetőség határozata ellenére ezek nagyrészét soványain, hizlalás nélkül
vásárolták fel. A szerződéses akció kiszélesítése következtében azonban a felvásárolt
v'gómarhák átlagsúlya nem csökkent.

Időszak
Területi Szerződés- Szabadi or-

begyűjtéssel sel galcmban összesen
felvásárolt vágómarhák átlagsúlya (kg/db)

1954. március 1—
1955. február 28.
1955. március 1—
1956. február 29.

436.5

426,6

349,6

392,4

355,9

376.1

396,6

401,5

1954. március 1—
1955. február 28. =100,0% 97,7 112,2 105,7 101,2

A szabadpiaci áruforgalmat csaknem teljes egészében, az állami felvásárlás-
nak pedig jelentős hányadát még mindig az egyéni gazdasagaik szolgáltatják.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek árutermelése is nptt ugyan, de az
emelkedés üteme lényegesen alatta marad az egyéni gazdaságok árutermelésének.
1955. március 1-től 1956. február 28-ig a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 17,6%-
fcal, aa egyéni gazdaságok pedig 34,5%-ikal több vágómarhát adtak at az államnak,
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Vágómarha
felvásárlás mej

1954.
mára 1—

1955.
febr. 28.

13,1
86,9

1955.
mára 1—

1956.
febr. 29.

11,7
88.3

Vágóborjú
'oszlása %

1954.
mára 1—

1955.
febr. 28.

1,7
98,3

-ban
1955.

mára 1
1956.

febr. 29

3,9
96,1

mint i évvel ezelőtt. Feltűnő, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezetek — a
kötött gazdálkodás következtében — az 1955. és 1956. évi állatszámlálás közötti vágó-
borjúiéi vásárlásnak csak alig 4%-át szolgáltatták.

M e g,nev ez é s

Mezőgazdasági termelőszövetkezetektől
Egyéni és egyéb gazdaságoktól

összesen: • 100,0 100,0 100,0 100,0

Tejtermelés

A nem megfelelő gondozás, a szakszerűtlen és gyenge takarmányozás követ-
keztében neim fejlődött kielégítő ütemben a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tej-
termelése sem: 1953-ban 1,8, 1954-ben 2,8 és 1955-ben 3,3 liter volt a borjútej nélkül
számított istállóátlag.

A Központi Vezetőség 1955. júniusi határozaténak megfelelően a megyei
szarvasmarhatenyésztési tanácskozás is határozatot hozott, mely szerint a mező-
gazdasági termelőszövetkezeteikiben 1 tehén, 1956. évi tejhazamát 2000 literre kell
emelni. A határozat a tenyésztési munka további javításával teljesíthető, mert —
annak edlanére, begy 1 tehén 1955. évi tejhozama csak közel 1700 liter volt — az
első féléviben már mintegy 900 liter tejhozamot érteik el.

T a k a r m á n y termelés

A Központi Vezetőség előírta, hogy a szarvastnarhatenyésatés fellendítéséhez'
szilárd takarmányalapot kell biztosítani. Ennek a határozatnak a .megyében nem
tetteik mindenlben eleget.

il'956-iban a szálastekairmány vetésterülete az abraiktakarmány terhére növe-
kedett. A szarvasirnarhateinyésztéis fellendítésére tett intézkedések hatására mintegy
65C0 kat. holddal nagyoibb területen termelnek szálastakarmányt, mint a múlt év-
ben, ezen belül azciniban a lucerna vetésterülete a kiöregedés és vetőroaghiány követ-
keztében ez évben csaknem 2100 kait, holddal, 1953. óta pedig több, mint 6500 kat.
holddal csokiként.

A szá'lastalkanmányok — ezen béliül a pillangósok — vetésterületének aránya
a tenmelcszövetikezetekben jolbíb, mint az egyéni gazdaságcklbain.

Megnevezés

L/ucenna
Vöíreshere
Zabosíbükkony

Mg. ni ter-
melőszö-
vetkezetek

Teirmelő-
Bzövettlke-
zsti cso-
portok

Egyéni és
egyéb gaz-
gaságak

Ismeret-
lenek hasz-
nálataiban

lévő

1956. évii szálast ákarmiány vetésterülete a számító

6,3
2,5
1,2

Csialamádé, silókukorica 1,3
Egyéb szántóföldi

szálasták ármány 3,4

4,6
0,8
0,5
0,3 .

0,3

5,1
0,9
1,0
0 ;5

0,4

5,3
1,7
1,1
0,8

1.3

Tanácsi
szektor
összes

%-ában

5,5
1,5
1,0
0,8

1,6

összesen 14,7 6,5 7,9 10,2 10,4

A megyei szarvasmarhatenyésatési tanácskozáson hozott határozat szerint
1956-ban a szántóterület 12%-án pillangós takarmányt kéú. termelni. Az alap-
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feltételek biztosításainak hiányában a lucerna é« vöröshere együttes «eánitáterületí
aránya ebben az évben is csak 7,0° 0.

Termelőszövetkezeteink felismerteik, hogy a takarmányalap növelésének jelen-
tős tartaléka a silózás, és ezért kihasználták az állam sdlóépítésliez nyújtott segítsé-
gét. 1955-<ben 172 035 mr1 takarmányt silóztak, és tervüket 3,9%-ikal túlteljesítették.

A takarmánygabona termelésénél nem számoltak az egyes állatfajokon belüli
növekedéssel, emiatt a takarmánygabona termelése és az állatállomány számbeli
fejlődése között aránytalanság keletkezett. A takarmánygabona vetésterülete az
elmúlt évhez viszonyítva több, mint 12 000 kat. holddal csökkent, kukoricából pedig
a Központi Vezetőség határozata ellenére több, mint 15 000 kat. holddal vetettek
kevesebbéit, mtint a múlt éviben. A kukoricavetés számottevő csökkenésével szem-
ben a sertésállomány az utolsó 4 év alatt közel 100 ezer darabbal nőtt.

A takaimáinygaibona vetésterületének csökkenése arra vezet, hogy az abrak-
tafcanmány jelentős részét a megnövekedett sertésállomány fogyasztja el. Ennek
káros következményei elsősorban a 'borjú- és növendékállat nevelésénél jelentkeznek.

A mezőgazdaságd termelőszövetkezetekiben az alacsony állatsűrűség miatt egy
számosállatra közel kétszer akkora takarmánytermő terület jut, minit az' egyéni
gazdaságokban. A takarmánynövények termésáitlaga is meghaladja az egyéni gaz-
daságait termésátlagát, mégis többségük takarményhiánnyal küzd. Ennek oka rész-
ben az, hogy nem fordítanak kellő gondot sem a takarmányok betakarítására és
tárolására, sem a helyes íalkarmányfelhasználásíra, résziben pedig az, hogy a közös
taikamnány jelentős részét a tagoknak kiosztják.

Legelőgazdálkodás

A megye legelőterület ének minősége gyenge, kb. 75%-a szikes, 5° 0-a homokos.
20°0-a árterület, ennélfogva lényeges kérdés a legelő javít ás.

A legelőterület megjavítására tett intézkedések hatásaként a tavasza karban-
tartást a legelőterület; 94,5%-án elvégezitek. Trágyával való kezelésit kapott az újjá-
alakult 68 legeltetési bizottság kezelésében lévő terület 28.9%-a, a termelőszövetke-
zetek területének 17,1%-a. A múlt éviben újratelepítettek mintegy 500 kat. hold
legelőt, és öntözésre 2100 kat. holdat építettek be.

Jó munkát végeztek a legelőfásítás terén is; mintegy 270 hektár az új telepí-
tés, illetve a felújított (terület.

Férőhely-ellátottság

A mezőgazdasági termelőszövetkezötelktoen évről évre nő a nagyüzemi gaz-
dálkodásra alkalmas épületek száma. Míg 1953-ban az összes szarvasmarha-istálló-
nak 22,5%-a, 1955. év végén már 32,2%^a volt nagyüzemi gazdálkodásra ailikalmas.

A termelőszövetkezetek építkezése csökkenő irányzatú. 1953nban 4508, 1954-ben
2963, 1955-ben pedig 1684 szarvasmarha-férőhelyet építettek. A szarv asmarhaiist álló
építése háttérbe szorult nnás — elsősorban sertés — férőhelyek építése miatt. 1954.
évi építési tervüket 136,2%-ra, 1955-ben pedig 93,8°0-ra teljesítették, ugyanezen idő-
szak alatt azonban a szarvasmarha-istálló építésének tervét csak 98,8, illetve 69,8° 0-ra
teljesítették.

A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1955. december 134 határozata szerint
az 1956. évi építkezésre fordítható állami beruházás 75n

0-á!t szarvasmarhaistállók
építésére kell felhasználni. Ezzel szemben az 1956. évben jóváhagyott építkezési
hitelkeretnek mindössze 32,8° 0-a használható fel szarvasmarhaférőhelyek építésére.

Az 1956. évre tervezett szarvasmarhaistálló építkezések teljesítése sem látszik
biztosítottnak. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek az I. negyedévben a rendel-
kezésire áll. anyagkeretnek mintegy 10-45%-át vették igénybe, főként a tervezés
elhúzódása, műszaki tervek hiánya, anyaghiány miatt. Emiatt az építőanyagok le-
szállítása a nagy munkaigényes nyári hónapokra esett ebben az évben is.

Mezőgazdasági termelőszövetkezetekben a megépített férőhelyek a célnak nem
teljesen megfelelő típustervek szerint épültek. Erre jellemző, hogy a múlt évben
használatos típustervek 90%-áít az F. M. Építési Igazgatósága megszüntette.

1956. szeptember.
Falvai Sándor
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