
Újszerű silótárolási módok alkalmazása
Szolnok megyében

Állattenyésztésünk hozamának fokozása elsősorban takarmányozási kérdés:
szilárd takarmányalapot kell teremtenünk, amely állatállományunk részére az elegen-
dő, olcsó táplálékot minden időszakban maradéktalanul biztosítja. E szilárd takar-
mányalap megteremtésében a silózás döntő szerepet játszik.

Állatállományunk takarmányozásában a legnagyobb nehézséget általában az
átteleltetés okozza. Alig volt és van olyan gazdaság, amely a téli takarmányozás idő-
szakában gondokkal ne küzdene. Emellett megyénkben, de az egész Alföldön is sok-
szor okoz gondot az állatok takarmánnyal való ellátása a nyári aszályos hónapokban
is. Rossz takarmánytermő években; illetve évek után általános volt az állatállomány
erőállapotbeli leromlása, termelésének erős viszaesése.

Takarmányozási gondjainkon na?yon sokat enyhített a silózás elterjedése.
Megyénkben is, ahogy az utóbbi években terjedt az eljárás, úgy javult az állatok
takarmányellátottsága, erőállapota, egyenletesebbé vált a termelés. Silózás révén
jelentősen megnyújthatjuk, helyes szervezéssel egész éven át folyamatosan biztosít-
hatjuk a zöld takarmányozást. Ha elegendő silótakarmányunk van, nem szakad meg
a zöld futószalag folyamatossága. Mindenkor, amikor a zöld takarmányokból — me-
lyek közismerten legolcsóbb és Jfi'gtermészettszerűbb takarmányaink — kifogyunk,
elővehetjük a silózott takarmányt, és vele a zöldet jól pótolhatjuk. Télen pedig a zöld
takarmányok élettani előnyeit is. a silótakarmányok képviselik. Különösen karotinban
és C-vitaminban gazdag a jó silótakarmány, ami pl. a fejőstehenek téli takarmányo-
zásánál igen lényeges, sőt a tehenek téli termékenyülésénél is nagy szerepet játszik.

A zöld takarmányok savanyítással való tartósítása nem újkeletű eljárás; már
az ókorban is ismerték. Az időnként fellépő túlságosan esős, a zöld takarmányok
beszárítására alkalmatlan időjárás — a szénakészítés mellett — szükségszerűen egyéb
eltartási módszer keresésére szorította rá' az állattenyésztőket. így született meg a
vermekben való besavanyítás, amiből a silózás kifejlődött. A vermeket, gödröket to-
ronyszerű építmények váltották fel, amit ,,siló"-nak neveztek el. (Nevét a Spanyol-
országiban hosszú évszázadok óta gabonák és termények tárolására használt, kőből,
téglából épített „silőz"-tól kapta.) Nálunk ilyen silók építését az első világháború után
kezdték meg és még ma is található belőlük néhány, különösen volt mezőgazdasági
szakiskolai gazdaságokban. *

Hazánkban a zöld takarmányok tartósításának egészen eredeti eljárását is meg-
valósították a századforduló táján: a zsombolyozást, mely onnan kapta nevét, hogy
először Zsombolyán alkalmazták. Lényege abban állt, hogy a csalamádét, kukorica-
szárat szártépő géppel feltépték, és lazán kazalba rakták. Az így összerakott takar-
mány melegedésnek indult. Amikor az 50 C°-ot a melegedés elérte, a kazlat 50—60
cm vastagon leíödték. és így a takarmányból a levegőt kiszorították. Ezzel a további
melegedést megakadályozták, és ezen a hőfokon a tejsavas erjedés megindult. E mód-
szernek hátránya, hogy a hőfok ellenőrzése nehéz, a veszteség igen nagy. Megyénk
területén a felszabadulás előtt a nagybirtokok évente kb. 2—3000 m3 silótakarmányt
és 4—5000 m3 mennyiségnek megfelelő zsombolyát készítettek. Kis gazdaságokban a
silótakarmány szinte ismeretlen fogalom volt, hiszen ennek megismertetésére, el-
terjesztésére az akkori kormányzat egyáltalán nem fordított gondot.

A felszabadulás után, 1948—49-ben indult meg megyénkben nagyobb ütemben
az állandó jellegű silók építése és ezzel a silótakarrnányok felhasználásának terje7
dése. Eleinte igen sok meggyőző szóra, előadásra volt szükség ahhoz, hogy mint tel-
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jesen ismeretlen eljárást Legalább kisebb mértékben bevezessék. Később, amint meg-
ismerték a jó silótakarmány — a szilázs — nagy hasznát, rohamosan elterjedt a mód-
szer. Ekkor már nem toronysilókat, hanem földbe süllyesztett hengersilókat építettek,
melyeknek töltése könnyebb volt, mert állatokkal is lehetett tapostatni, s így a hideg
erjesztésnél oy fontos levegőkiszorítást könnyebben végre lehetett hajtani.

1948—49-től kezdődően az állandó jellegű silótér folyamatosan növekedett.
Szolnok megyében

1945. évben 2 300 m3

1948. „ 5 000 „
1950. „ 11000 „
1954. „ 38 000 „
1958. „ 90 000 „

állandó jellegű silótér állt rendelkezésre a takarmányok tartósítására termelőszövet-
kezeteinkben.

1959-ben a megye termelőszövetkezeteinek közös állatlétszáma ugrásszerűen
nőtt. A megnövekedett állatállomány zavartalan takarmányellátásához ez évben kb.
310 000 m3 silótaikarmányt kell készíteni. Ennek az óriási tömegű takarmánynak táro-
lásához ez év tavaszán csupán 98 000 m3 silótér állt rendelkezésre. így tehát minél
gyorsabban, de a silókukorica silózásának megkezdése — kb. augusztus 1. — előtt
feltétlenül legalább 210 000 <m3 silóteret kellett létesíteni. Tekintettel a nagyarányú
egyéb építkezésekre, döntő szempont volt az építőanyagokkal, téglával, cementtel való
takarékoskodás. A silóteret lehetőleg olcsó helyi anyagok felhasználásával kellett
háromszorosára növelnünk.

Ezen célkitűzést szem előtt tartva, s keresve a legegyszerűbb, leggazdaságosabb
megoldásokat, jutottunk oda, hogy úiszerű, olcsó, helyi anyagokból megoldható siló-
tárolási lehetőséget ajánljunk megvalósításra a termelőszövetkezeteknek. Az olcsóság
és anyagtakarékosság mellett az is volt a célunk, hogy lehetőleg olyan módokat ajánl-
junk, melyek a nagy gonddal és fáradsággal megtermelt silótakarmányok tartósítását
a legkisebb veszteséggel biztosítják. Ennek a célnak megvalósítása érdekében Kende-
resen a Vörös Csepel Tsz-ben 5 újszerű, eddig még csak helyenként vagy egyáltalán
nem használt silótípust építettünk. Ezeket a silókat május 27-én és 28-án országos
értekezleten mutattuk be.

Bár a bemutatott silótárolási formáik rövidebb életűek, mint a téglából, cement-
ből épített silók, jelenleg igen jól megfelelnek a célnak. Nagy előnyük. ho»y mind-
egyiket helyi forrásból, könnyen mea lehet építeni. Minden gazdaságnak, termelő-
szövetkezetnek áll rendelkezésére hulladék deszkaanyag, cirokszár, rőzse vagy bálá-
zott szalma, amikből ezek a silók épültek. Az újszerű silók előállítási költsége ala-
csony. Pl. egy 300 m3 térfoaatú szalmabálás siló építési költsége 1950 Ft. míg eay
300 nV-es téglasiló megépítése 60 000 Ft. Vagy egy deszka-nalánksiló építésének költ-
sége 400 m3-t véve alapul — 6 000 Ft. ugyanez téglából 80 000 Ft. Szolnok mesye
hiányzó silóterének megépítése, ha az téglából, cementből történik. 42 millió" forintba
kerül'ne. Ugyanezt a silóteret a Kenderesen bemutatott olcsó silótípusok előállításá-
val 2—3 millió forintból meg; lehet oldani. Valamennyi új silótípus áthajtós rend-
szerű, fal'közi siló. Ennek nagy előnye az eddig használt henger-silókkal szemben,
hogy minden munkafolyamat gépesíthető. Különösen nagy előnye, hogy a levegő kiszo-
rítása ?épi erővel oldható meg.

Kenderesen az alábbi silótípusokat mutattuk be:
Deszka-palánksiló. Ezt a silótípust először a balatonnagybereki állami gazda-,

ságban alkalmazták még 1953-ban. Azóta — előttünk eléggé érthetetlen módon —
egyáltalán nem terjedt el, pedig meggyőződésünk szerint igen jó és nagyüzemekben
kiválóan alkalmas a hiányzó silótér pótlására. Ezt a silótípust könnyen elő lehet állí-
tani hulladékdeszkából, rönkök széldeszkáiból. Nyárfadeszka, egyéb puhafa kiválóan
alkalmas énre. Támfának. tartóoszlopoknak bármilyen fa. cölöp vaey vascső, esetleg
cementoszloD felhasználható. Nagyon fontos a deszka-palánksiló felállításakor, hogy
P külső oldal megfelelő támaszt kapjon, és így a belső nvomást. ami különösen tapo-
sáskor jelentkezik, bíria. A deszka-palánksiló felállítható bármilyen hosszúságban és
5 6 m-es, esetieg még nagyobb szélességben', de magasságát 2 m-nél nagyobbra
építeni szerintünk nem ajánlatos, mert akkor töltése nehézkes. Ha olyan helyen állít-
juk fel. ahol a talajvíz nincs egészen magasan, jónak látszik — a silótér növelése
érdekében — a földet 50—80 cm mélységig teknőszerűen kitermelni.

Különösen ajánlani tudiuk a palánksilót naev tsz-ekben. mert egv silózási idény
alatt a palánkok áthelyezésével, újbóli felállításával eev pl. 400 m'-re méretezett
palánksiló anyagával 2 000 m3 silótakawnányt is be lehet silózni. A palánkokat ugvanis
töltés után 2—3 nap múlva elszedhetjük. Nagy előnye a deszkapalánksilónak, hogy
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^ Deszka-palánksiló.
(Szélessége 6 m, magassága 2 m, a tartóoszlopok közötti távolság 2,50 m.)

Géppel készített áthajtás ároksiló.
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Falközi siló bálázott szalmából.

bárhol felállítható, így pl. kukoricatábla szélén is, és ott helyben el lehet végezni
a takarmány, besilózását.

Géppel készített áthajtás ároksiló mindenütt könnyen elkészíthető, ahol szkré-
perek állnak rendelkezésre. Igen olcsó silótípus, mert 100 m:1 silótérnek az elkészítése
525 Ft-ba kerül. Különösen ott van lehetőség ilyen ároksiló készítésére, ahol mélyen
van a talajvíz. A silógödör falát a gödör szélére rakott és oda taposhatott kitermelt
földdel magasítjuk.

A cirokszár-palánksiló nem más, mint áthajtós ároksiló földfeletti megemelése
cirokszárból készített^ l!30—140 cm magasságú palánkkal. Jelentősége abban van4
hogy nem kell nagyon lemenni a földbe, hanem a silóteret palánkkal növeljük. Ott,
ahol cirokszár áll rendelkezésre, könnyen, kis költséggel elkészíthető. 100 m3-ként 500
Ft-ból előállítható.

A rőzse-palánksiló létesítésénél, építésénél ugyanazon elv szerint jártunk el,
mint a cirokszár-palánksilónál, csak a palánkot nem cirokszárból, hanem rozséból
készítettük. Élettartama, becslésünk szerint, valamivel hosszabb, mint a cirokszár-
palánksilóé. Előállítási költsége 100 m3-ként 700 Ft.

Falközi siló bálázott szalmából. Préselt, bálázott szalmából szinte kifogástalan
áthajtós silót lehet építeni. A silótakarmány kitűnően elhelyezhető benne, a gépi töl-
tést — hasonlóan a többi palánksilóhoz — igen jól bírja. A lánctalpasok taposása
közben a fal semmiféle kilengést nem mutatott. Ahol elegendő szalma, főleg rizs-

Cirokszár- vagy rőzse-palánksiló.
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szalma áll rendelkezésre, nagyon tudjuk ajánlani megépítését, mert nagyon egyszerű.
A szalmabálákat a külső oldalon a belső teknőből kitermelt és rézsútosan felrakott
földdel megerősítjük.

Az előbbiekben ismertetett valamennyi palánksiló — áthajtós jellegénél fogva
— természetesen elsősorban gépi töltésre alkalmas. Ezek a silótípusok igen- sok siló-
takarmányt elnyelnek, tehát a silozandó anyag beszállításáról folyamatosan, jó ütem-
ben kell gondoskodni, a taposást pedig géppel, lehetőleg lánctalpas traktorral kell
végezni.

Az újszerű silótárolási módok mellett kipróbáltunk a hagyományostól eltérő
fedési módokat is. A besilózott takarmányok fedése eddig általában földréteggel tör-
tént. A megfelelő vastagságú földréteg alkalmazásának, különösen a hengersilóknál,
toronysilóknál, ahol még a levegő kiszorítását isi részben a földiréteg volt hivatva el-
végezni, igen nagy jelentősége van. Ahol a levegőkiszorítást, tapostatást géppel végez-
zük, ott — véleményünk szerint — nem kell a jövőben földtakarót alkalmazni, mert
a földnek fel-, majd letermelése rendkívül sok munkával, nagy költséggel jár, és
szennyezi is a silótakarmányt. Ezért a jövőben a géppel taposott silótakarmányokat
— véleményünk szerint — vastag szalma- vagy nemezréteggel, illetve műanyag-
takaróval fedhetjük be.

Szalmafedésnél a silózás befejezése után 50 cm vastagságban szalmát teszünk a
silótakarmányra, azt géppel megnyomatjuk. Utána, hogy a szél a szalmát el ne vigye,
kukoricaszárral, napraforgószárral befedjük. Ügy is befedhetjük az áthajtós silókban
lévő takarmányt, hogy a takarmányra 25—30 cm vastagon szalmát teszünk, azt gép-
pel megnyomatjuk, a szalmára megnedvesített szalmaszecskát, törekréteget teszünk,
ezt jó sűrűn árpával leszórjuk, és a kikelő árpa gyökerei összefonódva nemeztakarót
képeznek.

A legtökéletesebb fedési módnak a műanyaggal történő fedés látszik. Ócsag
Imre kezdeményezése nyomán Kiskunhalason már bemutatásra került a PVC-fóliával
történt silófedés. Kenderesen az egyik áthajtós silóban lévő takarmányt ennél jóval
vastagabb műanyaggal, PVC-mipolánnal fedtük be, amely 2 mm vastagságú, igen erős,
s jól bírja a húzást. Ez a fedési eljárás talán kissé költségesnek látszik, mert az anyag
kg-kénti ára 42 Ft, és a 300 m3-es áthajtós silót befedő 6,30X25 m-es takaróban 80 kg
anyag van, ami az összedolgozás költségeivel együtt kereken 4 000 Ft-ba került. Ennek
a silónak a leföldelése és a föld bontáskori letermelése kb. 2 000 Ft-ba kerülne, tehát
a PVC-mipolánnal történő fedés az első évben dupla költség. A műanyagtakaró azon-
ban huzamos élettartamú, ha tönkremegy, beolvasztható, s ismét felhasználható,
úgyhogy — több évre vetítve — ez egyáltalán nem drága fedési eljárás.

A kenderesi bemutató tapasztalatcsere után megyénk termelőszövetkezeteinél
megindult az újtípusú silók építése. Különösen sok áthajtós ároksilót készítenek gép-
pel, de emellett építenek falközi silókat szalmabálából, rőzséből, deszka-palánkból
is. Reméljük, hogy ezek az egyszerű, de a célnak megfelelő silótárolási módok hozzá-
segítik a megye termelőszövetkezeteit téli takarmányozási gondjaik megoldásához.
Sőt a jelek azt mutatják, hogy jelentőségük a megye határán is túlterjed, mert alkal-
mazásukat a Szolnok megyei példa nyomán olyan kiváló gazdaságok is átvették, mint
a Mezőhegyesi Állami Gazdaság vagy a Hajdúszoboszlói Egyetemi Tangazdaság.

Magas László — Kunos István
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