
Tennivalók a sertéstenyésztés és hizlalás
eredményességének javítása érdekében Szolnok megye

tsz-eiben*

Czolnok megye természeti adottságai - a szarvasmarhatenyésztés mellett -
különösen kedveztek a sertéstenyésztésnek. A sertésállomány kialakítására

nagy hatással volt a megye gyenge takarmányozási helyzete. Az állományt a külterjes
viszonyokat jól tűrő és a zsírhízlalás igényeinek megfelelő magyar mangalica sertés
alkotta.

A felszabadulás után a mezőgazdaság szocialista átszervezésével az állattenyész-
tési ágazatok közül a sertéstenyésztés iránya és a tenyésztett fajták változtak a leg-
erőteljesebben. Ennek ellenére a termelőszövetkezetekben is - az 1952. évtől eltérően
éppen ezen évek kedvezőtlen tapasztalatai alapján - a mangalica állomány elszapo-
rítására fektették a fő súlyt. Míg az 1950-es évek végén is az állomány 60%-a man-
galica, 14% cornwall, 8% Berkshire és csak 18%-a volt fehér hússertés. Ez az arány
a megváltozott piaci igények, valamint a jobb takarmányozás és elhelyezés következ-
tében 1962-re úgy tolódott el a hússertés javára, hogy fehér hússertés lett - az össz-
állományon belül - a termelőszövetkezeti közösben 61,4%, a háztáji gazdaságokban
pedig 54,8%.

Az állomány összetételére vonatkozó statisztikai adatokból megállapíthatjuk,
hogy - a kocalétszámot figyelembevéve - még mindig magas a zsírsertések részesedési
aránya. Ismerve a mangalica aránylag lassú fejlődését és kisebb szaporaságát, azonos
termelési színvonal mellett is kisebb hústermelést lehet vele elérni, mint az azonos
darabszámú fehér hússertés állománnyal. A hosszabb fejlődési időnek megfelelően
magas a levágásra kerülő hízók életkora: átlagosan 14-15 hónap. Ezért a szükségesnél
magasabb állományt vagyunk kénytelenek fenntartani. Ennek bizonyítására vizsgáljuk
meg a KSH 1962. III. hó i-i adatai alapján a sertésállomány összetételét.

M e g n e v e z é s Malac: Süldő: Híző: Tenyész:
az összállomány százalékában

Tanácsi összesen 19 53 18 10
Ezen belül tsz-nél 15 42 32 11

háztájiban 18 69 7 6
Az állomány összetétele nem mutat teljes képet a kivágás mértéke nélkül. Ha ezt
megvizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy mind darabszámban - 1958. évhez viszonyítva

• A tanulmány felhasználja azokat az üzemgazdaságossági vizsgálatodat, amelyeket Kerekes
György mg. mérnök a túrkevei Vörös Csillag Tsz-ben végzett. A szerző ezúton fejezi ki köszö-
netét a nyújtott segítségért.
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158% -, mind pedig minőségben javult ugyan a kivágás aránya, de még mindig
alacsony. Pl. a III. havi létszámhoz viszonyítva a kivágás tanácsi szinten 59,4%-os,
háztáji gazdaságokban 66,9%-os, termelőszövetkezetekben pedig 77,4° o-os. Míg nálunk
a kivágás alacsony, addig pl. 1959. évben Franciaországban 1840 o-os, Dániában 141,8%-os
kivágást értek el.

Az alacsony kivágás ellenére lehet, hogy éppen ennek következtében még mindig
hullámzó a hízottsertés termelés nemcsak saját vágásoknál, de a húsellátás alapját
képező sertésfelvásárlásnál is. (A sertésfelvásárlás havi alakulását az 1. sz. ábra mu-
tatja.) A havi ingadozások mellett világosan kivehetők a szezonális csúcsok is, amely
részben a termelést közvetlen befolyásoló takarmányozás, részben a közvetve befolyá-
soló - nem megfelelő - kocakihasználás következménye.

Felvásárlás havi alakulása
1962 - ben.-

Tsz ••

Tanácsi ossz •

Háztáji

Ha az 1962. évi kocakihasználást, valamint a hasznosult szaporulatot vizsgáljuk,
akkor a javulás ellenére is kedvezőtlen eredményeket kapunk. A termelőszövetkeze-
tekben a kocaállomány 140,9%-a ellett le, ami azt jelenti, hogy a kocák kétévenként
háromszor ellettek.

Szemléltetésképpen vizsgáljuk meg a 100 kocára jutó élő, valamint hasznosult
szaporulat arányát az állami gazdaságokban és tsz-ekben:

M e g n e v e z é s :

100 anyára jutó szaporulat
100 élve született szopósmalacra

jutó elhullás %
100 anyára jutó haszn. szap.

Állami gazdaság Termelőszövetkezet
1961. 1962. 1961. 1962.

é v e k b e n

1112

7,6
930

1125

10,6
886

1024

11,3
702

1084

9,5
806

A táblázatból is kitűnik, hogy lényegesen több a szaporulat, mint a választás,
vagyis nagyfokú az időközbeni - betegség, rossz takarmányozás és elhelyezés miatti -
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kiesés. Ez a tény azt mutatja, hogy a kocakihasználás mellett a legnagyobb probléma
az alacsony felnevelési eredményben van. A teljesség kedvééért nem hagyható említés
nélkül, hogy a fajták szaporasági eredményei csak lassú ütemben változnak. A Törzs-
könyvi Felügyelőség adatai szerint 1957. évtől 1962. évig a mangalica i,02%-kal, a
fehérhússertés 1,2%-kal lett szaporább. A felnevelési eredmények javítása viszont
1962-ben az 1961. évhez viszonyítva 100 anyakocára jutó hasznosult szaporulatnál
104 db-os növekedést jelentett.

A kocakihasználást vizsgálva felvetődik a kérdés, vajon speciális okai vannak-e
a kedvezőtlen kocakihasználás eredményeinek. Erre szintén a Törzskönyvi

Felügyelőség adatai adják meg a választ, hogy nem. Hiszen több állami gazdaságban,
termelőszövetkezetben jó kocakihasználással dolgoznak. Nagyobb arányú kocakihasz-
nálás esetében természetesen növekednek a takarmányozási igények. Nem vitás, hogy
ezek kielégítéséről az eredmények érdekében gondoskodni kell, mivel a vemhes,
a szoptatós és üresen álló kocáktól is más-más élettani teljesítményeket kívánunk,
természetes, hogy a szükséges tápanyag is eltérő.

Tenyészkocák tápanyagszükséglete eltérő kocakihasználáskor:
Fehér hússertés: Mangalica:

Koca kihasználási százalék: Ke. Ef. Ke. Ef.
éves szükséglete kilogrammban

100 722 111 547 77
140 834 128 640 90
180 946 147 733 103

A fenti adatokból is látható, hogy a kocakihasználás fokozásában a tápanyagok
mennyisége nem egyenes arányban, hanem lényegesen kisebb mértékben nő. Ha a fenti
adatokat a kocánkénti éves szaporulattal vetjük egybe, nyilvánvaló, hogy a koca-
kihasználás javítása igen belterjes eljárás. Átlagos szaporasági adatok alapján egy
malac előállításához szükséges táplálóanyagigény annál kisebb, minél nagyobb a koca-
kihasználás mértéke.

A jelenlegi sertéstenyésztésünkben egy kedvezőtlen jelenség is tapasztalható
a kocatartásban, mégpedig az, hogy főleg a termelőszövetkezetek takarmányhiányra
hivatkozva 1-2 éves tenyésztés után kiselejtezik a kocákat. Tudott tény, hogy minél
fiatalabb korban kerül a tenyészkoca selejtezésre, annál költségesebb az 1 állat elő-
állítása és annál nagyobb hányad szükséges a tenyészállomány pótlására. Ha a koca-
kihasználást a különböző korban történő selejtezés szerint vizsgáljuk, akkor 1 db
malac előállításához szükséges napok száma az alábbiak szerint alakul:

2 éves korbani selejtezéskor 130%-os kocakihasználás = 91 nap,
4 „ „ „ 130%-os „ = 43 „
4 „ „ „ 160%-os „ = 36 „
4 „ „ „ 200%-os „ = 30 „

Ezek a számok hűen érzékelhetik a koca felnevelési idejét és a ténylegesen termelés-
ben töltött idő arányát a szaporulatra vonatkozóan.

A termelési és zootechnikai adatok vizsgálata mellett lényeges az üzemgazdasági
megfigyelés is. A sertéstenyésztésre és tartásra vonatkozó ilyenirányú megfigyeléseink
közül csak az üzemi viszonyok két fontos területére -

- a sertésférőhelyek kihasználására és
- az önköltségalakulással szorosan összefüggő jelenségekre térünk ki.
Aíindkét kérdést a túrkevei „Vörös Csillag" Termelőszövetkezetnél vizsgáltuk

meg. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a kiválasztott termelőszövet-
kezet eredményeinél jobb is, rosszabb is előfordul a megyében. Azok a hibák azonban,
amelyekre rá kívánunk mutatni, mégis minden termelőszövetkezeti vezető számára
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tanulságul szolgálhatnak. Megfigyeléseink során megállapítottuk, hogy az állati férő-
helyek kihasználási fokának vizsgálatával gyakorlati szakembereink keveset foglalkoz-
nak, pedig nem érdektelen ennek vizsgálata. A sertéstenyésztés esetében ez annál is
figyelemre méltóbb, mert a sertésállomány szaporasága és rövid nevelési ideje miatt
könnyen észrevehető, tehát a hibákat módunkban van gyorsan megszüntetni.

A túrkevei „Vörös Csillag" termelőszövetkezetnek 1961. évben átlagban 475 db
anyakocája volt. Egész évi szaporulat 4346 malac. Rendelkezésre álló fiaztató férő-
helyek száma 342. (A fiaztató férőhelyek kihasználási fokát a 2. sz. ábra szemlélteti.)
Megállapítható, hogy a sertésfiaztatók kihasználása nem egyenletes, de az is tény,

100%-

so%-

I. II. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI.

hogy az 1961. évi átlagos kocalétszámhoz viszonyítva túlméretezett a fiaztató férő-
helyek száma. Ha a tsz 1,75-ös fialási fordulójával számolunk és a fialások időpontját
helyesen állítjuk be, a rendelkezésre álló 342 kutrica 777 db kocához is elegendő
volna. így a termelőszövetkezetnek 1,63-szor annyi férőhelye van, mint a szükséges.
Egy kutrica éves amortizációja 113 Ft. Ebből 1 malacra 1961. évben 8,92 Ft jut.
Ha az 1961. évi fialási átlag figyelembevételével teljes kocakihasználásra számolunk,
akkor 1 db malacra csak 5,48 Ft épület amortizáció jut. (A többi sertésférőhelyek
együttes kihasználási fokát a 3. sz. ábra mutatja.)

A sertésférőhelyek együttes kihasználásának vizsgálatánál azt kaptuk eredményül,
hogy a sertésszállások évi átlagos kihasználási foka 74,7%-os. A kihasználás nem egyen-
letes és az átlagtól elég nagy eltérések mutatkoznak. Teljes kihasználás mellett 1 férő-
helyre eső amortizáció 1 évre 6,78 Ft lenne, de az 1961. évi kihasználási fok miatt
ez 9,06 Ft-ra emelkedik.

Mielőtt a vizsgált termelőszövetkezet önköltség alakulásával foglalkoznánk, meg-
néztük a felhasznált takarmányok mennyiségét, tápanyagtartalmát, illetve a takarmá-
nyozás szakszerűségét. A süldőtartást nem vizsgáltuk meg, csak a kocatartás és sertés-
hizlalás takarmányozásával foglalkoztunk. Ennek eredményéről az alábbi táblázat ad
áttekintést:

Megnevezés

Koca tartás
Hízósertés

Szükségl. normatíva
szerint

Kem. ért. Em. feh.
400 321 67 739
939 792 156 823

Feletetve 1961.
évben

Kem. ért. Em. feh.
320 279 54 484
650 934 98 440

Me.; kg
H i á n y

Kem. ért. Em. íeh.
20,0 19,7
30,7 37,1
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A közölt adatokhoz hozzátartozik még az is, hogy a kocatartásban ugyan bizto-
sított volt az 1:5,9 megfelelő táparány, de a sertéshízlalásban az 1:6 táparány helyett
tágabb, 1:6,6 táparánnyal etettek. Részben tehát a helytelen takarmányozásnak, de a
kocatartásban az alacsony fialási átlagnak köszönhető az, hogy az önköltség magas.

Az önköltséget a kocatartásnál egyrészt tényszámokkal, másrészt kalkulált szá-
mokkal mutatjuk be.

Kocatartás önköltsége elszámoló áron a túrkevci „Vörös Csillag" Termelőszövet-
szövetkezetben 1961. évben:

K ö l t s é g n e m :

Átlag költség
Takarmány költsége
Bérjellegű kiadás munkaegys. + közteher)
Segédüzemi szolgáltatás
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költség

összes közvetlen költség
Általános költség (állattartásra)
Gazdasági általános költség
összes bruttó termelési költség
Levonva a melléktermék értéke
Marad nettó termelési költség

Leválasztott malacok száma
súlya

1 db leválasztott malac önköltsége
1 kg önköltsége
Választási átlagsúly

Tény:
költség
353 234

1 104 211
295 349
35 136
81 489
45 992

1 915 411
161 193
175 818

2 252 422
17 202

2 235 220

67 791
468,92

32,56
14,40

4767
Ft
Ft
Ft
kg

Kalkulált
F t

181718
873 143
190 823
18 493
42 888
32 538

1 339 603
84 890
92 535

1 517 028
16 500

1 500 528

d b
318 78
318,78

19,67
16,—

*

Ft
Ft
Ft
kg

a kalkulált önköltség 250 db kocára 10 db felnevelési átlaggal vonatkozik.



A kocatartás önköltsége azt is igazolja, hogy a jó takarmányozás mellett a válasz-
tási átlagsúly is emelhető. Mindent összevetve egy db választási malac önköltsége
a kalkulált adatok szerint csak 67,3%-a az 1961. évi önköltségnek, míg 1 kg önköltsége
csak 60,5%-ot tesz ki. Ezek a könnyen elérhető eredmények annál is inkább meg-
gondolásra késztetnek, mert az önköltségen kívül a jól szervezett takarmányozással
231 067,15 Ft értékű takarmány is megtakarítható.

A ráhízlalás önköltsége sertéshízlalásnál a túrkevei „Vörös Csillag" Termelő-
szövetkezetben 1961. évben:

K ö l t s é g n e m : Költség elszámoló áron
Ft

Takarmány költsége 2 234 300
Bérjellegű kiadás 210 131
Segédüzemi szolgáltatás 12 784
Értékcsökkenési leírás 19 722
Egyéb költség 224 569

összes közvetlen költség 2 701 506

Állattartás általános költsége 122 335
Gazdasági általános költség 27 728

összes bruttó termelési költség 2 851 569

Levonva a melléktermék értéke 112 058

Marad nettó termelési költség 2 739 511

Ráhízlalt súly 183 380 kg
1 kg ráhízlalás önköltsége 14,72 Ft
1 kg értékesítési ára 15,00 Ft
Eredmény 0,38 Ft

Tehát bebizonyított az, hogy a kocatartás helyes megszervezésével lehet a sertés-
hizlalás eredményeit megjavítani. A rövid üzemgazdasági összefoglalás tehát néhány
fontos körülményre hívja fel a figyelmet és segítséget ad ahhoz, hogy a jövőbeni
célkitűzéseinket tisztázzuk.

TLTogy a sertéstenyésztés termelékenyebb, belterjesebb legyen, annak érdekében
a távlati időben

- tovább kell javítani a fajtaarányt a fehér hússertés javára;
- fokozni kell a kocakihasználást.

Ezért már 1963. évben tovább haladva az elmúlt években megkezdett úton, mind-
inkább fokozni kell a több húst és kevesebb fehérárut adó sertések tenyésztését.
A hússertések közül is a gyorsabban növekvő, s a több malacot adó magyar - nagy
fehér - hússertéseket kell elsősorban elterjeszteni. Mindenütt, ahol nem egészen mos-
tohák az elhelyezési és takarmányozási körülmények, a magyar fehérhússertés tiszta
vérben való tenyésztését kell célul kitűzni. Ahol a tartási körülmények egyelőre
csak a mangalica, vagy más - igénytelenebb fajta - kocatörzs beállítását teszi kívá-
natossá, árusüldő előállítása céljából ezek keresztezését a továbbiakban is hasznosnak
tartjuk.

A hússertések arányszámának növelését lehetővé teszi: a tartási feltételek javu-
lása és a szakszerű takarmányozás megvalósítása. A fehérjeellátás tekintetében a hús-
sertésfajták igényesebbek. Ugyanakkor vetésszerkezetünkben kiterjedtebb a pillangós-
virágú növények termesztése. A tejtermelés növelése pedig lehetőséget ad arra, hogy
a sertések számára évről évre több fölözött tejet és egyéb tejterméket adjunk. A takar-
mányok minősége javul azzal is, hogy szélesebb körben térünk, illetve térhetünk át
a takarmánykoncentrátumok és sertéstápok gyártására, etetésére.
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Az intenzívebb sertésfajtákra való áttérés útján növelni tudjuk a hizlalás forgási
sebességét. A hizlalási idő lerövidítése, illetve a forgási sebesség meggyorsítása azon-
ban korántsem fajtakérdés. Termelőszövetkezetekben is szinte általános ÍI sok takar-
mánypocsékolással járó improduktív süldőztetési idő. Ezt ki kell küszöbölni, s a válasz-
tástól úgy kell takarmányozni a malacot - kihasználva a fiatalkori fejlődési erélyét
is -, hogy mielőbb elérjék a kívánt értékesítési súlyt. Külön meg kell említeni a takar-
mányozás kérdését. A hússertések térhódításával növekedik a kocánkénti éves takar-
mányszükséglet. Ugyanakkor csökken a hizlalás alatt felhasznált tápanyagok meny-
nyisége. Végeredményben a faitaeltolódás nem jelent takarmánynövekedési igényt.
A kisebb vágási élősúly, a jobb takarmányértékesítés és így a kevesebb állatonkénti
takarmányszükséglet megyei szinten sem emeli, sőt csökkenti a keményítőérték szük-
ségletet. (Ez érthető, mert ha csak az életfenntartó takarmányszükségletét számoljuk
ki a hízóknak, akkor megállapíthatjuk, hogy egy 95 kg-os bacon előállítására 240 nap,
egy tőke - húsjellegű - sertés előállítására 130 kg-os súlyra 360 nap, míg a zsírjellegű
tőkerertés előállítására 420 takarmányozási nap szükséges.)

A másik nem kevésbé fontos feladat a kocák jobb kihasználása, a fialások gya-
koriságának növelése útján. A sertéstenyésztésben jelenleg a kocatartás a legtökélete-
sebb, mint azt a túrkevei példa is bizonyítja. Minden eszközzel elő kell segíteni ezért
a kisebb időközben történő sűrűbb fialtatást. Feladat, hogy a jelenleg - tsz összesen-
ben - 1 kocára cső évi 1,4-es fialást növeljük. Ennek szükségességéről az 1962. évi
eredményeknél ismertetett adatok bővebb fejtegetés nélkül is meggyőznek.

Egész sertéstenyésztésünk termelékenységét változatlan takarmánybázis és fajta-
arány viszonyok között is igen nagymértékben - mintegy 30%-kal javíthatjuk -, ha
javul a kocaforgó, valamint az okszerű takarmányozás révén a sertések fiatalabb kor-
ban érik el a kivágáskori élősúlyukat és kisebb a felnevelési veszteség.

A hússertéstenyésztés, a sertéshústermelés növelésének fontos tényezője a ma-
lacok szakszerű felnevelése. A szopósmalacok 3-4 hetes koron túl csak a szopási idő
alatt tarthatók együtt az anyjukkal, egyébként a kocáktól leválasztva legyenek. A ma-
lacokat 2-3 hetes koruktól kezdve fokozatosan rá kell szorítani a szilárd takarmány-
fogyasztásra úgy, hogy választáskor testsúlyuk 4ll/o-ának megfelelő szilárd takarmányt
jóízűen fogyasszanak. Ha ez nem történik meg, a választás után - mint ahogy eddig
általában tapasztalható - nagymérvű elhullással kell számolni. A leválasztott malacok
20-25 kg-os súlyig lehetőleg maradjanak a kutricákban. Ezután kerüljenek csak a
falkába. A falkalétszám ne legyen 20-30 db-nál nagyobb, mert a nagyobb falkák ese-
tében rosszabbak a nevelési eredmények. Választás után fokozatos átmenettel változ-
tassunk az etetési és elhelyezési módszereken.

/Ssszefoglalva megállapítható, hogy a fajtaarányt a rendelkezésre álló állati
fehérje mennyisége és aránya határozza meg. Adott takarmányozás esetében

tehát azt a fajtát, illetve hasznosítási módot kell választani, amit a fehérje mennyisége
megenged. A jelenlegi takarmányozási lehetőségeink lehetővé teszik, hogy a hússertés
a zsírsertés - jelen esetben a keresztezett sertések - rovására tovább növekedjen.

Végül elsőrendű feladat még a tenyésztési feladatok előtt is a sertéstenyésztésben
dolgozók szakmai képzettségének fokozása. Jelenleg tsz-ekben a sertéstenyésztésben
dolgozó 1212 személy közül 92,i°o-nak a gyakorlaton kívül semmilyen szakmai képzett-
sége nincs. Részben a szaktudás hiánya, részben pedig a munkahely és a laká^ közötti
távolság az oka a rosszabb eredményeknek és a nagy munkaerővándorlásnak.

A. sertéstenyésztés gazdaságossága és jövedelmezősége tehát csak akkor biztosított,
ha a tartási és tenyésztési színvonal emelésével együtt a gondozók szakmai képzett-
ségét is megfelelő formában biztosítjuk.
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