
A termelőszövetkezeti baromfitenyésztés

A baromfitenyésztés az utóbbi években hatalmas fejlődésen ment keresztül. Né-
hány évvel ezelőtt hazánkban is csak a kisüzemi baromfitenyésztésről beszélhet-
tünk; állami gazdaságainkban, tsz-einkben néhányszáz, vagy egy-kétezer darab tyúk
tenyésztésével foglalkoztak, az egyéb baromfifélékből is igen kis létszámot tartot-
tak.

Napjainkban a baromfitenyésztés formája szerte a világon nagymértékben meg-
változott, így alakul ez nálunk is. A termelőszövetkezetek és állami gazdaságok ki-
alakításával fokozatosan, megyénkben pedig elég nagy léptekkel térünk át a nagy-
üzemi baromfitenyésztésre, és ez a háztáji baromfitenyésztés mellett egyre nagyobb
jelentőségű lesz. A baromfitenyésztés fejlesztése egyaránt megfelel mind a népgaz-
daság, mind az üzem érdekeinek. A népgazdaság a tojásért, tollért és libamájért, vá-
gott baromfiért kapja a szükséges valuta egy részét, az üzemnek pedig előnyös, mert
jövedelmező, és a befektetett összeg rövid idő alatt hoz eredményt. A nagyüzemi ba-
romfitenyésztés nagy előnye, hogy az idényszerűséget meg lehet szüntetni, a ba-
romfihús- és tojás-ellátás folyamatossá tehető, s így a lakosság egyre növekvő igé-
nyeinek jobb kielégítése megvalósítható.

Amint azt a tél folyamán tapasztaltuk, igen nagy probléma volt a tojásellátás
körül. Vajon mi lehetett ennek az oka? Az egyik a létszámban való változás, de ez
nem lehetett döntő. A hiba ott van, és ez így volt több. régen jó hírnevű baromfi-
tenyésztő országban is, hogy a korai keltetésű csirkét a termelő eladta, mivel azokat
magas áron értékesíthette. Tenyésztésre az április végi, májusi és augusztusi kelte-
tésű csirkéket hagyták meg, ezek ősszel és télen keveset termelnek. A hibát elsősor-
ban itt kell keresni, és ha a kisüzemnek ezt a módszerét a tsz-ek is alkalmazzák,
javulás nem várható.

Érdemes megemlíteni, hogy 8—10 évvel ezelőtt Hollandiában, Dániában is így
volt, de ma — illetve az utóbbi 5—6 évben — e tekintetben a helyzet teljesen meg-
változott. Az őszi és téli tojástermelés fokozódott, sőt e két országban az évi tojás-
kivitelből 20—25 százalék novemberre és decemberre esik. Rájöttek, hogy érdemes
téli tojástermeléssel foglalkozni, mert nemcsak belföldön, hanem külföldön is igen
jól megfizetik.

Ezt úgy tudják elérni, hogy tenyésztésre a januári és februári keltetésű jércékét
hagyták meg: a keltetőállomások szinte folyamatosan üzemelnek. A keltetési időt
előbbre hozták. Pl. Hollandiában 1953-ban a naposcsibék 4%-át és 1959-ben 24.4%-át
keltették ki januárban és ezek jércéi maradtak meg tenyésztésre. A nyakvedlés
megakadályozására az őszi és téli hónapokban világítással hosszabbítják a nappa-
lokat.

Mi a teendő nálunk?
A tsz-ekben tudatosítani kell a korai jércék meghagyását, hogy ezeknek egyré-

szét ne adják el, hanem meg kell hagyni, mert tőlük várhatunk téli tojástermelést
(árutojást és tenyésztojást). Az egyenletes tojástermelés céljából a korai kelésű csir-
kékből különböző korúakat állítunk be tenyésztésre.

Országos viszonylatban a mi termelőszövetkezeteink igen nagy fejlődést értek
el a naposállat nevelése, árutermelés és a törzsállomány beállítása tekintetében.
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1959-ben pl. 600 000 db naposbaromfit vásároltak, a törzsállomány 85 000 db volt;
1960-ban 3 milliónál többet vettek, és 318 000 volt az elmúlt év őszén a vérvétel
megindulásakor a törzsállomány.

E nagymérvű felfutás nem ment zökkenő nélkül, különösen a nyári nevelésnél
volt igen sok helyen nagyszámú elhullás. A tavaszi nevelés jónak mondható, jó volt
a gondozás, a takarmányozás is. Sajnos, a nyáron ezen a téren sok hibát lehetett
tapasztalni. Rosszul és nem kielégítően takarmányozott törzsállomány után életerős,
jól felnevelhető csirkéket nem lehet keltetni. A zöld pótlás, a vitaminellátás hiánya
nagymértékben csökkentette a csibék ellenálló-képességét. Meg kell jól jegyeznünk,
hogy csakis a kielégítően, változatosan takarmányozott tyúkok után várhatunk jól
nevelhető csirkéket. Most, amikor keltetőállomásainkat kizárólag a tsz-ek látják el
tenyésztői ássál, és a kikelő csirkék 70—80",()-a visszakerül a nagyüzemekbe, nem
mindegy, hogy mennyit és mit etetünk a törzsállománnyal. Igen fontos, hogy gon-
doskodjunk a vitamin rendszeres pótlásáról. A törzsállományon kívül a csirkék
szakszerű takarmányozását is meg kell oldani, mert csak úgy várhatjuk, hogy 9—11
hét alatt 3.5—4 kg takarmányból 1 kg súlyt elérjenek. A csirke igen jól értékesíti a
nevelés első időszakában a takarmányt, a tenyésztőnek ezt a fejlődési erélyt jól ki
kell használnia.

Külföldön ma már több helyen találkozunk olyan fejlett takarmányozási mód-
szerrel, mely lehetővé teszi, hogy 1.80—2.20 kg takarmány felhasználásával 8—9 hét
alatt 1—1.20 kg súlygyarapodást érjenek el. Ehhez természetesen igen jó összetételű,
magas tápértékű takarmány szükséges.

A baromfihús termelésén kívül az eddiginél nagyobb mértékben kell fokozni
tyúkféléknél az átlagos tojástermelést. A háztáji és egyéni tenyészetekben jelenleg
is fennálló 80 db körüli tojáshozammal nagyüzemben nem elégedhetünk meg. Arra
törekedjünk, hogy megfelelő elhelyezéssel, gondozással és változatos szakszerű ta-
karmányozással mielőbb elérjük a 140—150 db-os tojásátlagot. Ez a célkitűzés nem
elérhetetlen, hiszen számos nagyüzemi baromfitelep példája igazolja, hogy megfe-
lelő adottságok mellett szakszerű tenyésztői munka kiterjesztésével nemcsak ek-
kora, hanem ennél magasabb termelés is elérhető.

Termelőszövetkezeteinkben csaknem kivétel nélkül megvannak a lehetőségek a
nagyüzemi baromfitenyésztés fejlesztésére. Különösen az utóbbi néhány évben ala-
kul kedvezően a helyzet, mivel most már többezer holdas üzemek vannak, ahol ki
lehet alakítani a nevelő és tenyésztő telepeket. Ilyen helyeken aránylag rövid idő
alatt 5—10 000-es törzstelepeket, 20—50 — vagy 100 000-es nevelőtelepeket lehet lét-
rehozni. Az ilyen helyeken lehetőség van szakképzett telepvezetők beállítására. A
tenyésztés és a naposállat-nevelés sikere megkívánja szakképzett vezetők beállítá-
sát, akik a baromfitelepre beosztott dolgozók mindennapi munkáját irányítják.

Milyen mértékben fejlődött a baromfitenyésztés 196l-ben?

A baromfitenyésztés fejlesztésére hozott párthatározat igen nagymértékben elő-
segítette ezen állattenyésztési ág fejlődését. 1960 elején csaknem minden termelő-
szövetkezet megmozdult, hogy a reá váró feladatokat teljesítse. Az első feladat a
naposállat-neveléshez szükséges férőhelyek biztosítása volt. E cél érdekében terme-
lőszövetkezeteink igen sok olyan épületet rendeztek be nevelőház céljára, melyre
korábban gondolni sem mertek. A férőhelyeken kívül megfelelő gondozókról is kel-
lett gondoskodni. Elegendő gyakorlat hiányában azonban a nevelés nem ment sí-
mán, főleg a nyári nevelésnél hiányzott — az egyéb feltételek mellett— a gyakorlati
ismeret. A baromfigondozók túlnyomó többsége kitartott, 1960—61 telén szívesen
vett részt a 2 hetes és a 4 napos oktatáson. Az elmúlt évi tapasztalatok és a tanfo-
lyamokon elmondottak összekapcsolásának eredményeképpen ebben az évben —
legalább is az eddigi eredmények ezt igazolják — jelentős javulás tapasztalható.
Pl. az elhullás 32%-ról 10%-ra csökkent. Megfigyelhető, hogy az idén sokkal jobb
a tenyésztésre szánt és a Baromfifeldolgozó Vállalatnak átadott csirkék minősége,
átlagsúlya: míg 1960-ban az átlag 72 dkg volt, ez most 86 dkg. Ez az előrehaladás a
a kevésbé zsúfolt elhelyezésnek, jobb takarmányozásnak, zökkenőmentes zöld-pót-
lásnak és a jobb gondozásnak tulajdonítható. A karcagi Béke, a tiszafüredi Hámán
Kató, a mezőhéki Táncsics, a jászberényi Rákóczi, a jásztelki Alkotmány és egyéb
tsz-ek eredményei mind azt igazolják, hogy a feltételek biztosításával eredményes-
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sé, jövedelmezővé lehet tenni a baromfinevelést. A felsorolt tsz-eknél 3—10% kö-
zött mozog a veszteség, holott az elmúlt év hasonló időszakában az 30—40% volt.
A jó eredmény csakis annak köszönhető, hogy a feltételeket most biztosították és
magukévá teszik a rendszeres szaktanácsokat.

Hogyan dolgoznak a nevelésben élenjáró csibegondozók?

A nagyüzemi baromfinevelés nem hasonlítható a háztáji neveléshez. Ez utóbbi
keretek között is voltak és vannak igen sokan, akik mesterei a naposállat-nevelás-
nek. De itt a nevelés sokkal kevesebb gonddal és törődéssel jár, mint ott, ahol több-
ezer naposállat minél kevesebb veszteséggel történő felnevelését kell megoldani.
Nálunk a nagyüzemi nevelés csak rövid múltra tekint vissza, mégis számos mestere
van ennek a szakmának.

A fegyverneki Vörös Csillag Tsz-ben Varga Istvánná már második éve baromfi-
gondozó. Az elmúlt évben 13 500 db csibét nevelt fel 5.1%-os veszteséggel. 1961. év-
ben január 5-én 5325 db naposcsibét vett át a szolnoki keltető állomástól. Megfe-
lelően előkészített nevelőházban fogadta a csibéket. A második naptól kezdve 2
óránként pontosan etetett, az első etetést reggel 4 órakor kezdte, — villanyuk még
nincs, de helyette petróleumlámpával világított. Az utolsó etetés este 8.30-kor fejező-
dött be, és 9.30 órakor volt lámpaoltás.

A takarmányozás hetenkint az alábbiak szerint alakult:
Az első héten a fejadag 1 dkg. Az összes takarmány 80% csibetápból, 20% ku-

koricadarából állt.
A második héten a fejadag 2 dkg volt, mely 70% csibetápból, 30% kukoricada-

rából állt.
A harmadik héten a fejadag 3 dkg volt; 60% csibetáp, 40% gazdasági abrak,

mely feles arányban kukoricadarából és árpadarából állt.
A negyedik héten a fejadag 4 dkg volt, ennek 50%-a csibetáp és 50%-a gazda-

sági abrak. Ez utóbbi 50% kukoricadara, 20% korpa és 30"'„ árpadara.
Az ötödik héten 5 dkg-ra emelték a fejadagot, ennek 40%-a csibetáp, 60%-a

gazdasági abrakból állt, melyben 50% kukorica, 20"» árpa, 20" \, korpa és 10% zab-
dara volt.

A. hatodik héten 6 dkg volt a fejadag, de az összetétel az előző heti maradt.
A 7—8. héten 7, illetve 8 dkg-ot etettek fejenként. A tápot már lecsökkentették

30%-ra, és 70% gazdasági abrakot etettek. Ennek 80%-a kukoricadara, 10%-a árpa-
dara, 5% korpa és 5% zabdara volt.

A 9—10. héten a fejadag 8 dkg, ennek 20%-a csibetáp, a többi 80" () gazdasági
abrak, főleg kukorica, kevés árpa- és zabdara.

A nevelési idő alatt háromszor fölözött tejjel, később aludtejjel kevert lágyele-
séget etettek, háromszor pedig száraz eleséget, utolsó etetésre mindig száraz kuko-
ricadarát adtak. Vitaminpótlásra rendszeresen és elegendő mennyiségben kaptak az
állatok jó minőségű sárgarépát. A D. 3. vitamin pótlására Ossiferolt, a B. 12. vita-
min pótlására pedig Phylavitot rendszeresen etettek az előírásnak megfelelően (1
a takarmányhoz 20—20 dkí?-ot). Takarmánymészből az elején 2,5%-ot, a nevelés vé-
gén 4%-ot kevertek a gazdasági abrakhoz.

A nevelési eredmény igen jó volt, a kissé zsúfolt elhelyezés ellenére a veszte-
ség leadásig (11 hétig) 2.5%. Az említett elhelyezésnek tulaidonítható, hogy 1 kg
súlygyarapodást 4.1 kg takarmány felhasználásával értek el. Az állományt nem tud-
ták ritkítani, mert minden nevelő telve volt naposcsibével. Eddig 25 000 db napos-
csibét, 500 pecsenyekacsát neveltek igen jó. 5%-on aluli veszteséggel.

1961. I. 18-án 3500 db, II. 12-én 5500 db naposcsibét vásárolt a szolnoki, illetve
a kunszentmártoni keltető állomástól. A 9000 db úgynevezett téli csirkéből 9—10
hetes korig 3% volt a veszteség. Az első csoportból 1900 db-ot őszi, téli tojásterme-
lés céljára kiválogattak. 1200 db-ot 83 dkg-os átlagsúlyban 9 hetes korban a Baromfi-
feldolgozó Vállalatnak adtak át kg-onként 28 Ft-os árban, a többit pedig szabad-
piacon értékesítették.

A második csoport 5500 db csibéből 2250 db-ot 7 hetes korban 65 dkg-os át-
lagsúllyal adtak el tenyésztésre; kg-ként 32.30 Ft-ot kaptak érte. A Baromfifeldol-
gozó Vállalatnak 10 hetes korban 2156 db-ot adtak át 93 dk-os átlagsúlyban, a töb-
bit szabadpiacon értékesítették,
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Az első csoport csirkénél értékelték az 1 kg súlygyarapodás eléréséhez szüksé-
ges takarmányfelhasználást; eszerint 1 kg súly eléréséhez 3.75 kg vegyes takarmányt
használtak fel. A csibegondozást Szántó Józsefné, Sneider Pálné és Kársai János
végzik igen jó eredménnyel. A takarmánykeveréket a tsz főállattenyésztője állítja
össze, és pontosan dekádonként kiküldi a telepre.

A kunszentmártoni Zalka Máté Tsz-ben a következő módon takarmányoznak:
Az első két napban kiszitált kukoricadarát kapnak a csibék, majd 3 napos kor után
4 hetes korig 50% csibetápot és 50% kukoricadarát. A 4. héttől 9 hetes korig heten-
ként 10%-kal csökkentik a csibetápot, és növelik a gazdasági abraktakarmányt,
melynek nagyrésze kukoricadara. Fölözött tejet, aludttejet rendszeresen adnak,
napközben a darát háromszor ezzel keverik. Este utolsó etetésre száraz kukoricada-
lát etetnek a csibékkel. 9 hetes kortól 10—11 hetes korig 10% csibetápot és 90%
gazdasági abrakot etetnek, melynek nagyrésze továbbra is kukoricadara marad. A
nevelési időszak alatt rendszeresen gondoskodnak zöldpótlásról. Télen és korata-
vaszon jó minőségű sárgarépát, később zsenge zöldlucernát apróra szecskázva ada-
golnak. Phylavitról, Ossiferorról és takarmánymész etetéséről (3%) rendszeresen
gondoskodnak.

A múlt évi és a jelenlegi jó eredmények nyomán a tervezett 21 000 db csibével
szemben 31 000 db-ot nevelnek fel. Ezenkívül foglalkoznak nagyszámú pecsenyeka-
csa és napospulyka nevelésével. Az összes árubaromfi-leadási tervük 445 q, amit
teljesítenek is, hisz erre megvan minden lehetőség. Arubaromfi-leadásból, valamint
tenyész- és árutojásból 1 millió Ft körüli bevételre számítanak.

Már több éven át igen jó eredménnyel foglalkozik baromfitenyésztéssel és ne-
veléssel a tiszatenyői November 7. Tsz. A nevelést már január 19-én megkezdték
5000 db naposcsibével, melyet eladásra neveltek. Az elhullási veszteség ennél a cso-
portnái 3" i). 1 kg súly eléréséhez 3.80 kg takarmányt használtak fel. Az eladott 4801
db csibéért 114 300 Ft-ot kaptak, amiből az összes kiadás 80 601 Ft volt. A 34 239 Ft
maradványból az egy csibére vonatkoztatott tiszta haszon 7.13 Ft.

Ezt úgy érték el, hogy már az említett módon takarmányoztak, és a gondozók,
Kiss Ambrus Katalinnal az élen, igen jól dolgoztak.

Elmondhatjuk, hogy sok helyen a tsz vezetősége, szakirányítói minden tőlük
telhetőt megtesznek a siker érdekében. Bebizonyították már, hogy ez az állatte-
nyésztési ág is jövedelmező, ha törődnek vele. Megyénkben az idén számos ilyen
tsz van, amelyeket itt nem említettem meg (pl. kenderesi Vörös Csepel, jánoshidi
Vörös Hajnal, jászboldogházi Aranykalász, mesterszállási Üttörő, rákóczifalvi II.
Rákóczi Ferenc, stb.). Kívánatos, hogy azok, akiknél nem jól az eredmények, vizs-
gálják meg a sikertelenség okát, és végérvényesen küszöböljék ki a hibákat.

Mi a legfontosabb teendő?

A nagyüzemi baromfitenyésztés sikere sok tényezőtől függ. A szakszerű, válto-
zatos és kielégítő takarmányozás jelentőségéről, a lelkiismeretes gondozás fontossá-
gáról az említett példáknál már beszéltem. Ezeket minden körülmények között biz-
tosítani kell, ha sikert akarunk elérni.

Az elmondott feltételeken kívül igen fontos követelmény a nagyüzemi telepek
kialakításánál a nevelő és tenyésztő telepek helyének végleges kijelölése. Termelő-
szövetkezeteinkben már történtek ilyen kijelölések, az egyik helyen jól, másutt
rosszul.

Akár nevelőházat, akár baromfiólat építünk, azt semmi esetre se tegyük lakott
területtől, köves úttól, tanyaközponttól távol. Mindig a terep legkiemelkedőbb ré-
szére építkezzünk. Ha ugyanis a baromfitelep az említett helyektől távol van, ne-
héz az ellenőrzés, takarmányozás, a telep korszerűsítése, a csibék napos korban tör-
ténő kiszállítása, valamint értékesítés előtt az elszállítás. Lényeges követelmény a
telepítésnél, hogy a nevelő és a törzsbaromfi telep ne egymás mellett, hanem leg-
alább 700—800 m távolságra legyen. A telepeket kerítsük be, a kifutók fásításáról,
valamint gyepesítéséről gondoskodjunk. Célszerű a nevelőházak és a baromfi ólak elé
2—3 m széles kitéglázott etetőteret létesíteni.

A telephely kijelölése után dönteni kell, hoy milyen nagyságú épületeket épít-
sünk. Arra törekedjünk, hogy a nevelőház vagy törzsbaromfi-ól széles, világos, meg-
felelő nagyságú legyen. Ha melegágyi keretből készül az ablak, ügyelni kell arra,
hogy az nyitható legyen. Az ablakon belül legyen levehető drótháló-keret.
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A törzsbaromfi-ólakat 3—5ÖO0 db tyúk részére építsük. 1000—15Ö0 db-nál keve-
sebb állatra ólat ne építsünk. Az építkezésnél figyelembe kell venni, hogy 1 m2-re
4—5, esetleg tágas ólakban megfelelő szellőztetés esetén 6 db tyúk is elhelyezhető.
Az elmúlt év telén és őszén leggyakrabban olyan helyen fordult elő a baromfikole-
ra, valamint más súlyos megbetegedés, ahol az elhelyezés zsúfolt volt, 1 m2-re 8—10,
sőt ennél is több tyúk jutott, és ezenkívül nagyon rossz volt a szellőztetés.

A legtöbb régi és újonnan házilag épített baromfiólnál nincs megoldva a szel-
lőztetés. Ebből, különösen ősszel és koratavasszal, nagyon sok hiba származik. Eb-
ben az időszakban az éjjelek hosszúak. Sokáig van az állat az ólban, annak levegő-
jét elpárásítja, az oxigén egyrészét felhasználja, ami gyengítő hatással van az álla-
tok egészségi állapotára.

Megfelelő légcsere biztosítása céljából rendkívül fontos, hogy az ablakok fölött
és a mennyezeten legyen szabályozható szellőző nyílás. Az ablakok teljes egészében
nyithatók legyenek; felesleges, hogy koratavasztól őszig fent legyenek. Minden ólon
legyen az ablakok alatt 50x50-es vagy 50x40-es kibúvó nyílás, mely éjjelre kívül-
belül zárható. Szereljük fel az ólakat elegndő számú vízszintes ülőrúddal. Nagy
ólakban (1—2000-es vagy ennél nagyobb) célszerű trágyaaknát építeni.

Az ól szoros tartozéka a tojófészek. Ha ez nincs, az állatok a telep különböző
helyein szalmába, törekbe, stb. széttojnak.

Igen sok takarmány veszik kárba etetővályú és önetető hiánya következtében
is. Nagyüzemekben, ahol különböző táp- és keveréktakarmányokat etetünk, nélkü-
lözhetetlen az etető berendezés.

A törzsállomány kialakítása

Az egyes baromfiféléket tojás-, hús-, zsír-, máj- és tolltermelés céljából te-
nyésztjük. Az általuk előállított termék fontos cikk, melyet a népgazdaság nem nél-
külözhet. Az említett célkitűzések elérése végett rendszeresen gondoskodni kell
megfelelő minőségű törzsállomány kialakításáról. Továbbtenyésztésre valamennyi
baromfifélénél a legjobban fejlett, szabályos küllemű, fajta jellegüknek megfelelő
színű egyedeket állítsuk be.

Ha a telep tyúkfélékből tenyésztojást szállít, 40—50%-os selejtezést végzünk, a
többit februári, márciusi és áprilisi kelésű jércével pótoljuk. Fontos követelmény,
hogy 2 évesnél idősebb tyúkok ne maradjanak meg, azokat évközben, vagy augusz-
tus, szeptember hónapokban selejtezzük ki. A kizárólag árutojást termelő telepek
januári, február eleji kelésű jércéket hagyjanak meg, melyeket csak 1 éves korig
tartanak, és utána húsra értékesítenek.

Szolnok megyében jelenleg kevés olyan tsz van, ahonnan tenyésztojás-szállítás
nincs. Év végére 107 db 10 000-es gép lesz tanácsi, tsz és a MÉK kezelésében. A za-
vartalan tenyésztojásellátás céljából 320 000 db vérvizsgált tyúk törzsállomány szük-
séges, hozzávaló kakas létszámmal (1:10 arányban). Rövid időn belül növelni kell
tenyésztojás-ellátás céljából a tyúktörzsállomány számát a jászberényi, jászapáti és
a tiszafüredi járások területén, hogy az itt lévő és még települő nagy kapacitású
keltetőállomások tenyésztojás-ellátását fedezzék. Keltetőállomásaink már december-
ben és január elején megkezdik a keltetést, és megfelelő számú és minőségű tenyész-
tojás csakis a korai keltetésű jércék után várható.

Termelőszövetkezeteinket ilyen célkitűzésből láttuk el korai, jó minőségű napos-
állattal. Sajnos, még mindig van több tsz, ahol kihasználják a kedvező koratavaszi
húsbaromfi-árakat, és iparkodtak átadni a BARNEVÁL-nak, vagy szabad-
piacon értékesítették a korai keltetésű csirkéket. Előfordul olyan eset is, hogy a
márciusban és áprilisban keltetett csirkéket eladják azzal a céllal, hogy majd a má-
jusi, vagy a későbbi időszakban keltetettekből egészítik ki a törzsállományt. Az ilyen
termelőszövetkezetekben a vezetők nagyon helytelenül gondolkodnak. A késői kel-
tetésű jércéket ugyanis tavaszig etetik anélkül, hogy nagyobb mennyiségű tojást ter-
melnének. A tojástermelés zöme arra az időszakra esik, amikor az ár már 1 forint
körül mozog, nem beszélve arról, hogy ilyen állomány után tenyésztojást a keltető-
állomások sem vesznek át. A keltetőállomásokhoz beosztott telepek jérceállományá-
nak ugyanis szeptember 15-re el kell érni az 1,50—1,70 kg súlyt.
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Á kiválogatott jércéket természetszerű tartás érdekében szeptember 10—20-ig
helyezzük ki házilag készített olcsó nyári szállásokba, vagy vándorólakba, ezenkívül
nyári időszakban üresen álló istállókba, hodályokba. A kifutó minőségétől függően
gondoskodjunk az így kihelyezett növendékállatok takarmánykiegészítéséről, vala-
mint a vitamin-ellátásról is.

A tyúkféléken kívül nagyon fontos a pulyka-, gyöngyös-, lúd- és a kacsatörzs-
állomány számának növelése. Ha ugyanis jól megvizsgáljuk, az itt említett baromfi-
félékből van a legnagyobb visszaesés nemcsak megyei, de országos viszonylatban is.
Az említett baromfifélékből a háztáji igények kielégítése részben megoldható saját
keltetésből kotlósokkal, viszont a közös gazdaságokban több száz, vagy ezer egyéb
naposbaromfi kikeltetése ily módon nem gazdaságos és nem célravezető. A nagyüze-
mek számára szükséges naposlibát, kacsát, stb. a keltetőállomásoknak kellene biz-
tosítaniok. Sajnos, az igények kielégítését az idén sem tudtuk megvalósítani, mert
a kisszámú kacsa, de főleg liba után kevés tenyésztojást kaptak a keltetőállomások.
Több esetben a tojás minőségével is sok probléma volt, ami ugyancsak kedvezőtlenül
hatott a keltetési eredményekre.

Termelőszövetkezeteink ma már látják, hogy baromfihús-termelési tervüket puly-
kával, gyöngyössel, hízott libával, pecsenye- és hízottkacsával tudják a legjobban
teljesíteni. így megnőtt az ezirányú naposállat-kereslet.

A jövőben még fokozódó naposállat-igényekre való tekintettel feltétlenül növelni
kell a pulyka, liba és kacsa, valamint a gyöngyös törzsállomány számát. Evégett
minden olyan tsz, ahol az itt említett baromfifélékből napos-, illetve növendékállat
van, feltétlenül hagyjanak meg törzsállományt. (Libából 2—500-as, kacsából 500—
1000-es, pulykából 200—1000-es létszámot.)

Szolnok megyében a baromfitenyésztésnek régi hagyományai vannak. Mind a
termelőszövetkezetekben, mind az állami gazdaságokban megvannak az adottságaink
ahhoz, hogy jövedelmező, nagyüzemi célkitűzéseknek megfelelő baromfitenyésztő tele-
pek alakuljanak rövid időn belül. A nagyüzemi baromfitenyésztés fejlesztése nép-
gazdasági szempontból igen fontos, tehát a termelőszövetkezetek tagsága, vezetősége,
valamint a szakirányítók mindent kövessenek el annak érdekében, hogy gazdaságuk-
ban a baromfitenyésztés fejlődjön, hozzá a feltételeket biztosítsák, hogy ezzel is növe-
kedjék a termelőszövetkezeti tagok jövedelme.

Kiss Dezső


