
Az állati termék előállításának néhány kérdése
a Nagykunságban

Az állati eredetű élelmiszerek fogyasztásának nagyobb arányát a modern
élelmezéstudomány kifejezetten szükségesnek tartja, ajánlja, az ország né-

pessége pedig természetszerűen igényli. Mivel az egyes állati termékek igen
különböző mennyiségben szükségesek, a népgazdaság — érthető módon — az állati
termékek terén is bizonyos meghatározott arányú termelést kíván. Nem lehet tehát
semmiképpen sem öncélú a mezőgazdasági termelés, ezen belül az állattenyésztés,
az állati termék-előállítás sem.

Tagadhatatlan, hogy egyes tájak termőhelyi adottságai különbséget, sokszor
egészen jelentős eltéréseket okoznak a gazdaságosan előállítható termékek arányá-
ban, mégis annak a célnak kell érvényesülnie a mezőgazdasági terület egészére
vonatkozóan, hogy az egyes termékeket a belső fogyasztási, feldolgozási igényeknek,
valamint a külkereskedelmi kívánalmaknak megfelelő arányban és lehető nagy
mennyiségben állítsuk elő. Az állati termékek nagyobb arányú előállítása terén azok-
nak a tájaknak van fokozottabb jelentőségük és kötelezettségük, amelyek összes
területében nagy a mezőgazdaságilag hasznosított, ezen belül a szántóföldi és a
rét-legelő területek részaránya. Joggal fokozódik az állati termékek mennyiségére
és minőségére vonatkozó népgazdasági igény e tájakon belül azokon a területeken,
amelyeken megvannak az öntözéses takarmánytermesztés lehetőségei, nagy arányú
a feltétlen takarmánytermő területek, a rét-legelők részesedése.

A népgazdasági igények mellett a mezőgazdasági üzemek érdekei is azt kíván-
ják, hogy gazdaságosan magas termelésű állatállomány révén biztosítsuk a feltét-
len takarmányteimő területek hasznosítását, tegyük kiegyenlítettebbé a termés-
biztonság kedvezőtlen volta miatti évenkénti, nagyobb arányú hullámzást a terme-
lési érték terén, fokozzuk a mezőgazdaságilag hasznosított terület egységére jutó
termelési értéket, tegyük kedvezőbbé és termelékenyebbé a mezőgazdasági lakos-
ság foglalkoztatását, és nem utolsó sorban biztosítsuk a Nagykunság talajadottságai
mellett annyira fontos talajeröpótláshoz, az egyre fejlődő öntözéses gazdálkodás-
hoz, az évről évre nagyobb arányú talajjavításokhoz szükséges szervestrágyát.

A nagyobb arányú állattartás fejlödéstörténctileg jellemzője a Nagykunság me-
zőgazdasági termelésének, a jövő távlatait illetően pedig elengedhetetlen szüksé-
gesség.

A sajátos viszonyok azonban igen meggondolt és következetes végrehajtást
kívánnak mind a takarmánytermesztés, mind az állatállomány szerkezetének ki-
alakítása terén.

A Nagykunság államigazgatási egységeinek mezőgazdaságilag hasznosított terü-
lete 85—94% között változik, amelyben a szántó részaránya 45—78" „, a rét-legelő
területeké pedig 11—30",, közötti. Átlagosan 87,6%-a mezőgazdaságilag művelt terü-
let, l,98fl

n a rét és 15,3% a legelő, 69,2% a szántó.
Az öntözésre berendezett területek a mezőgazdasági terület 16—34%-a között

változnak; átlagosan 22,1%. Jelentős a tervezett öntözőberendezések révén öntöző-
vízzel ellátható terület nagysága is, ami a már meglévő berendezésekkel a terület
mintegy 40%-ára terjed ki.
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Áz eddigiekben (1952—58. évek átlaga) a természetes takarmánytermő terüle-
tek mellett átlagosan a szántó 43,4%-án termeltek takarmánynövényeket. A szántó
%-ban 31,3% az abrak, 11,3 a szálas- és 0,8% a gyök-gumós takarmányok része-
sedése. A mezőgazdaságilag művelt területből tehát 34,39% a szántóföldi, 19,43" (l

rét-legelő, összesen tehát 53,82% a takarmánytermő terület.

Sajnálatos tény, hogy az öntözéssel üzemelt területnek még 1960-ban is átla-
gosan csak mintegy 16%-án termeltek szálastakarmányt. Jó irányú fejlő-

désre vall azonban, hogy a korábbi évekkel szemben már jóval nagyobb szóródást
találunk a szálas takarmánytermő terület javára. Így a karcagi 7,4%-os minimális
aránnyal szemben Kenderesen 31,2" „, Kunhegyesen pedig 34" „ az öntözött terüle-
ten belül a szálas takarmánynövények részesedése, és terjed a rét-legelő öntö-
zése is.

A takarmánytermesztés, főként a természetes takarmánytermő területek ala-
csony termésátlagai miatt, nem kielégítő az állatállomány, sem létszámát, sem ter-
melését illetően. 100 kh mezőgazdaságilag művelt területre mintegy 22 sz. á. esik,
19,1—24,3 szá/100 kh MMÖT határok között.

Szarvasmarha a sz. á. létszám mintegy 53%-a, ezen belül a tehén a szm. lét-
számnak csupán 39%-a; 26% a sertés, 7% a juh és 14% a ló.

A szm.-állomány mellett igen alacsony az anyaállat-arány a juhnál is: az
állomány 45%-a; a sertésnél is 6.7%. Mindez a növendéknevelés lassú ütemére,
az anyaállomány korai selejtezésére vall.

Igen kedvezőtlen a törzskönyvi ellenőrzés alatt álló egyedek aránya is.
A baromfiállomány 100 kh MMÖT-re számolva évi átlagban 201 db., 186—252

db-os határértékek között.
Az állati termékek mennyisége 100 kh MMÖT-re a következő:

Tej
Hús: marha
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j u h
baromfi
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Az állati termelés fenti mutatói igen szerénynek tűnnek, ha a jobb hazai me-
zőgazdasági üzemek termelésével — 50—60 q/kh áru-hús, 25—30 000 1 tej 100 kh
MMÖT-re — vetjük össze. Halaszthatatlan feladatnak érezzük az állati termék-
előállítás eredményesebb útjainak keresését akkor, ha külföldi, pl. a Német Demok-
ratikus Köztársaság országos átlagos adataival hasonlítjuk össze; és még inkább,
ha a kitűzött tervcélokat tekintjük. 1965 végére a mezőgazdaságilag művelt terület
minden 100 kh-ján 62 500 1 tejet, 109 q húst és 24 200 db. tojást fognak termelni
áruként az NDK-ban.

IVézzük ezek után, milyen meggondolásokat kell fontolóra vennünk ahhoz,
hogy a Nagykunság adottságai mellett gazdaságosan, jelentősen nagyobb

mennyiségű állati terméket állíthassunk elő!
Az állati termelés mennyiségileg is. gazdaságosságát illetően is elsősorban a

takarmánytermesztés mennyiségi és gazdaságossági eredményétől, másodsorban takar-
mányozástechnikánk, tenyésztői munkánk minőségétől függ.

A takarmánytermesztés jelentősebb területi kiterjesztését sem a népgazdasági,
sem az üzemi érdekek nem engedik meg, legfeljebb átmenetileg és kisebb arány-
ban, maximálisan a mezőgazdaságilag müveit terület 60—65%-áig. Ez az arány a
gazdálkodási egységekben természetesen egészen eltérő lehet, de a táj átlagában
távlatilag 60% alatti lesz. Tekintettel arra, hogy a talajjavítások előhaladásával
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csak azok a gyepterületek maradnak meg legelőnek, amelyek öntözhetők, nagyobb
hiba nélkül 10%-os legelőt és 50%-os szántóföldi takarmánytermesztést vehetünk
alapul. A takarmánytermesztés nagyobb része éppen az öntözési lehetőségek miatt,
elsősorban a réti agyag és szikes területeken történik. A takarmánytermesztés szer-
kezete az 50%-os szántó arányon belül a talajadottságoktól függően a következő-
képpen alakulhat:

összesen

400 q
180 „
250 „
120 „
800 „
1000 „

192 „
500 „
48 „
9 „
4 „

624 „
2 „

A termésátlagokat a táj jobb gazdaságaiban elért tényleges termésátlagok alapján
joggal vehetjük azzal, hogy 40%-os öntözhető terület mellett a kukorica 50%-át,
a silókukoricát teljes egészében öntözötten termelik, a lóhere pedig fokozott táp-
anyag-ellátás mellett kizárólag öntözhető területen kerül vetésre. E tájon a lóhere
csak öntözött "körülmények között, bőségesebb trágyaellátás mellett ad jó termést.
Különösen fontos a pillangósok legalább jó közepes — még etetéskor is legalább
10% fehérjetartalmú — minőségének biztosítása. A legelő szintén öntözött, szak-
szerűen kezelt és használt legelő.

A melléktermékekből csak a gyakorlatilag megfelelő minőségben betakarítható
és nagyobb tápértékeket képviselő mennyiségeket vettem. A maglucerna szénater-
mése, a kapáslucernák sorai között megtermelhető őszi keverék, valamint a lucerna-
telepítések során nyert borsós-lednekes zöldtakarmányt, takarmány-tartalékként
kívánatos kezelni, mert e tájon a termésbiztonság foka még a 40%-os öntözött te-
rület mellett is kedvezőtlenebb marad, nagyobb állatállománynál pedig évekre ki-
ható károkat okozhat a nagyobb mérvű takarmányhiány. A fenti takarmány-
termelési szerkezet mellett, a kapott tápérték a következőképpen alakul:

iőtak. hozó területen terem:

szántóföldi tak. termőterület

Kukorica
Árpa
Lucerna
Lóhere
Silókukorica
Legelő
Melléktermékek:
Répafej
Kukoricaszár fele
Tavaszi árpaszalma
Búzaocsú
Rizsocsú
Répaszelet (nyers)
Napraforgó-pogácsa

%-ban
40
24
20

8 '
8

—

a szántó
%-ban
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12
10

4
4

—

6
10

4
32

4
6
1

k h
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12
10
4
4
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6
10

4
32
4
6
1

termés q/kh
(májusi ni.)
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15
25
30

200
100

32
50
12
0,28
1 —

104,— q
2 - q

Koncentrált tak.-ban:
Terimés tak.-ban:

Összesen:

Piaci növények mellékterméke:
Koncentrált tak.-ban:
Terimés tak.-ban:

összesen:
Mindösszesen: Konc. tak.-ban:

Terimés „

Le az igásállomány igényét:
Marad haszonállattartásra:

q
438
398

836

10
214

224
448
612

1060
40

1020

K. é.
%

52,4
47,6

100,0

4,5
95,5

100.0
42:3
57,7

100,0
3,8

96,2

Em. feh.
% q

48
82

79 130

2
18

21 20
50

100

100 150
5

145

+ 50% amid.
% %
37
63

100,0 86,6

10
90

100,0 13,4
33,4
66,6

100,0 100,0
3,3

96,7
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A talajadottságok, öntözési lehetőségek, a munkaerő-mérleg, talajerőgazdálkö-
dási mérleg és hozam alapján összeállított termelés-szerkezet mellett várható takar-
mánytermés viszonyszámai azt mutatják, hogy a nagyobb mennyiségű keményítő-
értéket és fehérjét egyaránt a terimés-takarmányok adják. A melléktermékek —
amelyek az összes k. é. 21%-át képezik — 95,5° 0-ban kérődzőkkel hasznosítható
terimés-takarmányok. Tehát az állatállomány nagyobb hányadát kérődzőktől kell
képezni.

Számosállatlétszámuk alsó határát a terimés-takarmányok tápértéke alapján el-
tartható számosállatok száma adja meg.

Ahhoz azonban, hogy 1 szá. évi takarmanyigényét meghatározhassuk, az épület-
helyzet, a beruházási lehetőségek és az általános közgazdasági és üzemi viszonyok
tekintetbevételével döntenünk kell a szm. és juh arányára, valamint mindkét állat-
csoport hasznosítási irányára vonatkozóan is.

A Nagykunság általános adottságai mellett ez idő szerint 60% körüli, az öntö-
zött szálastakarmány-termelés és a korszerű öntözött legelőgazdálkodás előhaladá-
sával 70% körüli szm. állomány, 10%,-os juhállomány a kedvező kérődző-arány.
A hasznosítás iránya a szarvasmarhánál: tehenészet, a teljes szaporulat felneve-
lése, az állományfejlesztés és pótlás igényén felüli üszők 2 éves korban vemhesen,
a bikák másfél éves korban hizlalva történő értékesítésével.

A juhászat nagy anyaállat-arányú, belterjesen tartott, gyapjú-, tej-, hús-haszno-
sítási iránnyal, a jerke bárányok teljes felnevelésével, a kos-bárányok felerészben
pecsenye-bárányként, felerészben szőrmeipari célokra megfelelő bunda-állapotban
húsra történő értékesítésével.

A fenti meggondolások alapján összeállított kérődző számosállat terimés takar-
mányokban adható évi k. é., illetőleg fehárjeigénye: 18.6 q k. é. és 3 q em. feh. +
50% amid. Ennek megfelelően a terimés takarmányok alapján eltartható kérődző
sz. á.-ok száma: k. é. alapján 31 sza. em. feh. -f- 50% amid. alapján 32 szá. Amint
látjuk a pillangósok jobb termése, a legelőfű kedvezőbb k. é. és fehérje aránya,
az amidok 50%-át is hasznosító kérődzőknél fehérje alapján nagyobb számosállat-
létszám eltartását teszi lehetővé, mint a k. é.

A 32 kérődző számosállat számitásunk során 28 szá. szarvasmarhából és 4 szá.
juhból tevődjék össze.

Tekintettel arra, hogy a sertés- és baromfitenyésztés állati fehérje-ellátásához
a kérődzők jelentősen hozzájárulhatnak, a következőkben a kérődzők várható ter-
melését vegyük számba.

A fenti hasznosítási irány esetén, a jó gazda gondosságával történő tenyésztés
és nevelés, kellő fokú takarmányértékesülés mellett a tehénállomány aránya — az
állomány darabszámára vonatkoztatva — gyakorlatilag mintegy 40—45%. Számos-
állatban 55—60" o az üszők tenyésztésbevétele, az eladásra kerülő hízott bikák és
tenyészüszők kora szerint. Számítási alapként a sz. á.-ban számított létszám 50%-át
vegyük tehénnek.

3100 l-es évi átlagos termelés mellett a 100 kh MMÖT-re eső tejtermelés 49 600
liter. Ha a juhtej mennyisége a feldolgozást gazdaságossá teszi, a mellékterméke-
ket ugyancsak hozzászámoljuk a takarmányalaphoz.

A termelt tej 80%-át (39 600 1) fölözzük. A nyert 34 000 1 fölözött tejet, vala-
mint a tej értékesítés után kapott mintegy 70 q korpát számítsuk a takarmány-
alaphoz.

Eszerint a haszonállatok teljes takarmányalapja: 1083 q k. é. és 165,5 q em.
feh. + 50% amid.

Ezután a koncentrált takarmányok által képviselt tápértékből levonjuk a már
meghatározott kérődzők és igások igényét, és így megkapjuk a koncentrált takar-
mányt fogyasztó állattartási ágak részére rendelkezésre álló tápértéket. Sertésből
tehát (szá.-ként 46 q k. é. és 6,5 q fehérjét véve alapul) évi igényként k. é. alapján
5,7 szá., fehérje alapján 4,3 szá. megfelelő termelése biztosítható. Tekintettel arra,
hogy a fölözött tej fehérje-kiegészítésre rendelkezésre áll, a korpa és fölözött tej
tak. értéke alapján 6 sertés szá.-tal számolhatunk. A mutatkozó kisebb arányú
fehérjehiányt ipari tak.-vásárlással pótoljuk.

J08



A teljes haszon szá., illetőleg takarmányigénye az alábbi lesz:

Szarvasmarha
J u h
Sertés

összesen:
Baromfitartásra marad:

28
4
6

38

szá.

szá.

K. é.
616
130
276

1022
61

I g
q

e n y
Em. feh. q

92
18
39

149
16,5

Sza.
28
4

32
6
2

%
70
10

80
15

5

1 db tyúknak évi 120 db tojás termeléséhez kell 29 kg k. é. és 8 kg fehérje.
A baromfi tartásra maradt tápérték 2/:1-át tojástermelésre, V.vát húscsibe-neveléssel
hasznosítva, eltartható: 140 db tyúkféle, illetőleg 125 tojó és 15 kakas, felnevelhető
1 kg-os élősúlyig 600 db napos csibe.

Az állatállomány összetétele tehát 100 kh MMÖT-re vonatkoztatva:

Szarvasmarha
Juh

Kérődző összesen:
Sertés
Ló

Mindösszesen: 40 100

140 db tyúkféle és 600 db húscsibe.
Az állati termék-előállítás kettős termelési folyamat a mezőgazdaságban. Ennek

megfelelően eredményére — a takarrnánytermelés mellett — a tenyésztői munka,
a tartás- ás takarmányozástechnika, mint rövidebb termelési ciklusú ágnál: a ter-
melés rendszeres havi és a végtermék értékesítése utáni termelékenységi és gaz-
daságossági ellenőrzése, kiértékelése rendkívül nagy befolyást gyakorol. A takar-
mánytermő terület termelési értéke szakszerű és gondos állattenyésztés révén je-
lentősen emelkedik, de a gondatlan, nem kellő eredményű állattartás rontja nem-
csak a takarmánytermő terület, hanem az üzem egészének eredményét is.

Következésképpen az állati termék előállítása csak szakszerű és a jó gazda
gondosságával folytatott tenyésztői munka és hasznosítás mellett lehet kellő meny-
nyiségű és gazdaságos. Az állati termékek menyiságére és gazdaságosságára vonat-
kozó mutatók általában jobban jellemzik az üzem egészének, főként azonban veze-
tésének minőségét, mint a növénytermelés hasonló adatai.

Az egyes állatfajokon belül az állomány összetételére a hasznosítás iránya meg-
határozó jelentőségű és jellemző a kialakult állománynál. A felfejlesztés során a
fejlesztés irányának és ütemének megfelelően eltolódás áll be az arányokban, de
ez sohasem lehet túlzó, mert vele csökken az üzem bevétele, fokozódik a hitel-
igénye, és nő — esetleg a racionalitás mértékét meghaladóan — a beruházási szük-
séglet.

A termelés mérvét, állatvásárlásoktól eltekintve, az anyaállomány befolyásolja
a leglényegesebben, ezért állandóan tartsuk szem előtt, és vizsgáljuk, vajon a min-
denkori anyaállomány után optimálisan várható állomány és végtermék mennyi-
ségét mennyire közelítettük meg, illetőleg értük el.

A következőkben nézzük meg az egyes állatfajoknak a helyi adottságoknak
megfelelő hasznosítási irány melletti állományösszetételét, az anyaállatokra

számítható végtermék mennyiségét. Sorrendileg vegyük előbbre a szerényebb be-
ruházási igényű, nagyobb forgássebességű, nagyüzemi méretekre könnyebben fel-
fejleszthető, egyszerűbb takarmányigényű, termelésének mennyiségi és gazdaságos-
sági vonatkozásait könnyebben és rövidebb időközönként ellenőrizhető ágakat!

A baromfitenyésztés létszámát és hasznosítási irányát mindenkor a baromfi-
állomány részére rendelkezésre álló állati fehérje mennyisége határozza meg.
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Példánkban csak a legnagyobb volumenű ággal, a tyúkfélékkel foglalkozunk.
A baromíitartás hasznosítási irányának meghatározásánál a tojástermelést

fokozzuk, a tojó-állomány létszámát növeljük, mert nemcsak sajátosan alakult ha-
zánkban a tojástermeléshez viszonyított baromfi-hústermelés aránya, de gazdasá-
gossági szempontok is ezt indokolják. A nagy baromfiállománnyal rendelkező orszá-
gokban a 100 kg tojástermelésre eső hústermelés 11—71°'o között változik, míg
hazánkban a hústermelés a tojástermelést jelentősen meghaladja. Mivel a fiatal
tyúkok tojástermelése jóval kedvezőbb, mint az idősebbeké, gazdaságossági szem-
pontok is az éves állomány nagyobb arányát kívánják meg. Ugyancsak ajánlatos
az állomány egy részét az ún. „intenzív váltótermelés"-sel hasznosítani, amely
januári csibékből megfelelő fehérje—előetetéssel ősztől már jól tojó jércéket állít
elő, s kifáradásuk után az éves kort alig meghaladó állományt húsáruként értéke-
síti, így a tojás is (ősszel), a hús is a legkedvezőbb árviszonyok mellett kerül érté-
kesítésre.

A számított állomány után az alábbi termelés várható 100 kh MMÖT-re:
Tojástermelés 15 000 db.
Baromfihús 600 kg baromfi (élősúly). A hústermelés a kg-ban számított

tojástermelésnek mintegy 60° „-a.
A sertéstenyésztés hústermelése termelékenységi és gazdaságossági szempont-

ból egyaránt a sertésállomány részére biztosítható állati fehérje-mennyiség és ár
függvénye. 100 kg átlaghatárig az ÁKI adatai szerint az optimális tejfehérje-aránya
mintegy 28.6",,. 40" „—15" „-ős határértékek között. Az egyes súlycsoportok optimá-
lis tejfehérje-aránya:

30—60 kg élősúly között 40%
60—70 kg „ „ 30%
70—80 kg ., „ 25%
80 kg fölött 15%

A fehérje-, főként az állati fehérjeellátás aránya nemcsak a hizlalás időtartamát
rövidíti lényegesen, de igen kedvezően befolyásolja az egységnyi súlygyarapodás-
hoz felhasznált k. é.-t is. Míg a 35,2%-ban tejfehérjével ellátott hízók napi 553 gr
átlagos súlygyarapodás mellett 2802 gr k. é.-t használtak fel, a tejfehérje nélkül
hizlaltak csupán 446 gr napi súlyfelvételt értek el. és 1 kg súlygyarapodáshoz
3067 gr k. é.-t fogyasztottak. A különbség a tejfehérjével hizlaltak javára 265
gr ránízlalt súly kg k. é. A hizlalás időtartamát illetően pedig 156,9—126,5 = 30,4
nap, egy teljes hónap.

A fentiekben vázolt takarmánytermelés, illetőleg takarmányalap mellett fehér-
hús-sertéstenyésztés mérsékelt tenyészsüldő-eladással, bacon-hizlalással adhatja,
gazdaságossági szempontból, a kedvező eredményű, nagyobb hústermelést. Az eladott
tenyészsüldők súlyának megfelelő súlyban hizlalásra kerülő süldőt vásárolunk, hogy
az anyaállat-állomány után várható hústermelést is biztosítsuk a tenyészállat-
eladás mellett. E felvásárlásra a háztáji sertésállomány szaporulata jó lehetőséget
ad. A többlettakarmány-igényt vásárolt ipari tak.-okból fedezzük. A 100 kh
MMÖT-re jutó 6 sertés szá. összetétele, kedvező kiesési % és termelés mellett a
következőképpen alakul darabszámban, évi átlagban:

Tenyészkoca
Tenyészkan
Malac (szopós)
Süldő (3—6 hó)
Bacon (7—10 hó)
Tenyészsüldő (7—12 hó)
Tőke hízó
Javított tenyész-selejt

Az állomány évi
db
__
—
60
56,4
40

8
12
2

változása
átlaga

4
0,2

10,0
18,8
13,3
4
5
0,5

Értékesíthető
db
—
—
—
—
40

3
12
2

kg
_
—
—
—

3600
240

1800
500

ö s s z e s e n ; 55,8 57 6140
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Tenyészállat az állomány 14,7%-a. Egy anyaállatra eső hústermelés: 1535 kg
élősertés.

A juhtenyésztés belterjes formában, gyapjú-, tej-, hús-hasznosítással biztosítja
a legtöbb állati terméket. A tervezett takarmányalap mellett tartható 4 juh szá.
összetétele az alábbi lehet az állomány végleges kialakulása, a számszerű felfej-
lesztés befejezése után. A felfejlesztés idején természetesen a fejlesztés ütemének
megfelelően más-más állományszerkezeti arányok alakulnak ki.

Az állomány évi változása Húsra értékesíthető
d b átlaga d b

Anya
Tenyészkos
Bárány (szopós) . 25
Bárány növ. 4—12 hó 12
Bárány növ. 12—24 hó 10

ö s s z e s e n :

A termelés a következőképpen alakul:
Gyapjú (52 db á 4 kg)
Tej (fejt) á/anya 40 kg
Hús (élősúlyban)

25
1
6

11
9

52

5
0,5

10
2
5

22,5

208 kg
1000 1
660 kg

200
40

160
60

200

660

A juhtenyésztés gazdaságosságát a legeltetés aránya, a kifejt tej mennyisége,
a bárányok, általában a növendék intenzívebb tartása erősen befolyásolja, ezért
szántóföldi legeltetéssel, mesterséges téli juhlegelők vetésével, abrakolás melletti
fejessel, az állomány teljesítő képességét a gazdaságosság határáig maximálisan ki
kell használni.

A szarvasmarhatenyésztés, a Nagykunság egyre bővülő öntözéses takarmány-
termesztési lehetőségei mellett, számosállat-arányát és jelentőségét illetően

is a legfontosabb állattenyésztési ág. Gazdaságos termelése azonban, főként a takar-
mánytermesztés terén, kellő megalapozottságot és biztonságot kíván. Az a tény,
hogy a legelőn, legeltetéssel adott k. é. kg-át nagy általában csupán mintegy tized-
résznyi költség terheli, a legelő, illetőleg a korszerű legelőgazdálkodás — egyéb
kedvező hatása mellett — a gazdaságos termelés nélkülözhetetlen alapja a szarvas-
marhatenyésztésben. Még fokozódik a legelő jelentősége, ha számításba vesszük,
hogy a legelőfű k. é. fehérje-aránya annyira kedvezően szűk, hogy a legeltetés
során tág táparányú takarmányok (siló, száraz répaszelet) etetése is indokolt, a
legkisebb mennyiségben rendelkezésre álló tápanyag, a fehérje pazarlásának meg
gátlására.

A szm.-állomány, a már fentebb említett hasznosítási iránya szerint tehenészet,
a teljes szaporulat felnevelése, az állományfejlesztés és pótlás igényén felüli üszők,
2 éves korban vemhesen, a bikák másfél éves korban hizlalva történő értékesíté-
sével — szerkezeti összetétele az alábbi lehet:

Tehén
Szopós bika
Szopós üsző
Növ.-bika éven alul
Vál. üsző
Hízó bika 18 hónapig
Üsző 24 hőnapig
Előhasú üsző

ö s s z e s e n :
x vemhesen, tenyésztésre, esetleg

Evi
változás

d b

7
rr

6
6
6
6
4

vágóra!

átlag

16
3
2,3
3
3
3
4
2

36.3

Vágóállat

db-ban
2
1
1

—

6
2
2

14

súlyban
1200

180
150

_
3300
900 x
500 x

6230
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A szarvasmarhaállomány termelése: tej 49 600 1
hús 6 230 kg

Egy anyaállatra eső hústermelés 390 kg

A tejtermelés kapcsolata miatt a sertés- és baromfitartással, valamint az anya-
állatok száma alapján történő termeléstervezés érdekében nézzük, mennyi húster-
melés esik 1 tehénre, az állatállomány ismertetett szerkezeti összetétele mellett:

1 tehénre esik

Baromfi Sertés Marha összesen
é l ő s ú l y k g

37 384 389 810

Az előállított állati termék összesen 100 kh MMÖT-en:

Baromfitenyésztés
Sertés
Juhászat
Szarvasmarha

ö s s z e s e n :

Tojás
db

15 000

—

15 000

Vágóállat (élősúly)
kg

600
6140

6fiO
G2.'!0

13 630

1 kh főtakarmányhozó területre esik: tojás

Tej
1

1000
49 600
50 600

250
vágóállat 228
te j
gyapjú

845
3,5

d b
kg
1

kg

Gyapjú
kg

_
208
—
208

Amint a számítások mutatják, a takarmánytermesztés eredményesebbé tétele
mellett jelentősen emelhető az állati termékek mennyisége, még a belső, üzemi
fehérje-források alapján is. Azért szükséges erre külön tekintettel lennünk a Nagy-
kunságban, mert kedvezőtlenebb közgazdasági adottsága, a mezőgazdasági feldol-
gozó ipar igen kis mérve miatt, alig számolhat ipari melléktermékekkel. A fejlesz-
tés során olyan takarmánytermelési és állatállomány-szerkezetet kell kialakíta-
nunk, amely zömmel saját, üzemi forrásokból biztosít minden tápanyagot, mégpedig
a kívánt arányban.

A termelésfejlesztés elengedhetetlen feltétele, a takarmánytermesztés mellett,
a tenyésztési szempontok teljesebb érvényesítése. A Nagykunságban csak a saját
rögön nevelt állat bírja megfelelően az itteni szélsőséges viszonyokat. Helyi jelen-
tősége mellett általános mezőgazdasági szempontból is kívánatos lenne a nagyobb
arányú tenyésztés, hiszen az itt nevelt tenyészállat olyan szilárd szervezeíű lenne,
amely az ország minden más kötött táján jól érvényesülne, és az időjárási és talaj-
viszonyokat illetően föltétlenül jobb körülmények közé kerülne.

Az öntözéses takarmány termesztés révén jelentősen bővítsük tehát a takar-
mányalapot, a tenyésztési szempontok teljesebb érvényesítésével építsünk ki olyan
tenyészállományt, amely a jobb és több takarmányt kedvezőbb eredménnyel haszno-
sítja. A Nagykunságnak tehát adnia kell állatot, még pedig tenyészállatot az ország
más vidékeinek, nem pedig behoznia. Az állati termékek előállításából pedig, éppen
kedvező öntözési adottságai révén, az országos átlagot jóval meghaladó mértékben
kell kivennie a részét.

Ferenc
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