
A takarmánykeverékek és a dehydrált lucernaliszt jelentősége
a korszerű állattenyésztésben

A takarmánykeverékek iránt világszerte egyre nagyobb érdeklődés nyilvánul meg.
Mindinkáí)D szakítanak az ősi, hagyományos takarmányozási és takarmányszárítási el-
járásokkal. A szocialista és a fejlettebb tőkés államokban rohamosan elterjedtek a
korszerű takarmányozási módszerek. A gazdaságosság elve és a világszínvonalra tö-
rekvés minket is arra késztet, hogy a lehető legkisebb ráfordítással állítsuk elő az ál-
lati termékeket: a húst, a tejet, a tojást és a többit.

Az 1964. évi határozat a mezőgazdaság fejlesztésének további feladatairól - azt
írja elő, hogy „a korszerű és gazdaságosabb takarmányozás, valamint az állatok ter-
mőképességének jobb kihasználása céljából 1966-ban legalább kétmillió jó minőségű
keveréktakarmányt kell gyártani". Ez a terv ma már teljesen reálisnak mutatkozik.

A takarmánykeverékek használatának számos az előnye. Ezzel a módszerrel az
egy kg hús termelésére felhasznált abraktakarmány 25-35, sőt ennél is több százalék-
kal csökkenthető. Ennek a jelentősége akkor mérhető le, ha figyelembe vesszük, hogy
a termelés költségeinek legalább kétharmadát a takarmányok teszik ki. A takarmány-
keverék optimális arányban és összetételben tartalmazzák a tápanyagokat. Azonkívül
antibiotikumokat, vitaminokat, profilaktív anyagokat, ásványi anyagokat, nyomeleme-
ket és antioxidánsokat is kellő mennyiségben juttatnak a keverékbe. A belterjes tartá-
si viszonyok teszik szükségessé ezt a sokoldalú gondoskodást. így növelik az állatok
ellenállóképességét, csökkentik az elhullási százalékot. A nevelési és hizlalási idő rö-
vidítése jelenős megtakarítást, önköltségcsökkentést biztosít munkabérben és férőhe-
helyek megtakarításával is.

A takarmánykeverékek gyors hazai és külföldi elterjedésére magyarázatot adnak
a vázolt körülmények. Az USA 1960-ban 30 millió tonna takarmánykeveréket etetett
fel. Ugyanebben az évben az Európai Gazdasági Közösség országai összesen 16,5 mil-
lió tonna keveréket fogyasztottak. Az alapanyag felét importból fedezték. Csupán a
Német Szövetségi Köztársaság évente több mint 1 millió tonna abraktakarmányt im-
portál. A Szovjetunió takarmánykeverék felhasználása is rohamosan nő, s ebben az
évben már eléri a 15-20 millió tonnát. A takarmánykeverékek jelentős részét a ba-
romfiak fogyasztják ott is. Angliában például a takarmánykeverékek felhasználásá-
nak megoszlása a következő:

43 % baromfitáp,
36 % szarvasmarha- és borjútáp,
19 % sertéstáp,

2 % egyéb.

Hazánkban - eltekintve a felszabadulás utáni Ínséges évek kompaktjaitól - a ta-
karmánykeverékek készítése 1960-ban kezdődött meg. Azóta már jelentős a megtett
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út. Az 1960. évi 95 790 tonna termékenység 1964. évre 1135 000 tonnára emelkedett.
Ma már a szövetkezeti baromfiállomány abrakszükségletének 80 százalékát keverék-
ből fedezik.

A százezer vagonnyi abraktömeget természetesen nem egyetlen üzem állítja elő.
Egy erőtakarmánygyárunk van, amely az összes termelés tíz százalékát adja, e há-
nyadnak a jelentősége azonban igen nagy. Száz kisebb-nagyobb keverőüzem is műkö-
dik. A gyár és néhány kiemelt megyei üzem (Nagykanizsa, Magyaróvár stb.) elsősor-
ban koncentrátumok készítésével foglalkozik. Ezeket a koncentrátumokat tovább hí-
gítják a kisebb keverőüzemek, rendszerint tízszeres megadott arányban. Ott keverik
össze azokkal az alapanyagokkal, amelyeket a mezőgazdasági üzemek maguk termel-
nek meg (kukorica, árpa stb.). így kapják meg a legkedvezőbb tápanyagösszetételt. A
nagyobb mezőgazdasági üzemek, elsősorban fejlettebb állami gazdaságok maguk tar-
tanak fenn keverőket.

A takarmánygyár és a kiemelt keverőüzemek tehát elsősorban koncentrátumokat
készítenek, amelyek megfelelő arányban és tökéletes elosztásban mindazokat az anya-
gokat tartalmazzák, amelyekre a különböző termelési célra tartott állatfajoknak, faj-
táknak szükségük van. A koncentrátumok tehát vitaminokat, ásványi anyagokat (pre-
mix), húslisztet, hallisztet, tejport, takarmányélesztőt és egyéb nagy fehérjetartalmú
takarmányokat tartalmaznak.

Mind a vitamin premixet, mind pedig az ásványi premixet a Phylaxia Oltóanyag-
termelő Intézet állítja elő a tápok rendeltetésének megfelelő összetételben.

A koncentrátum összetételének szemléltetésére nézzünk alább egy recepturát:
Nevelő csibetáp koncentrátuma E-vitamin 3 g

88 % szárazanyagtartalom K.,-vitamin 2 g
45 kg keményítőérték B,-vitamin 2 g
22 % emészthető íehérje B^-vitamin 3,5 g

B,.,-vitamin 0,02 g
összetétel: Niacin 40 g
korpa 40 "/„ Ca-dl-pantothenát 10 g
halliszt 30 % Cholinclorid 500 g
szárított takarmányélesztő 10 % dl-methyomn 100 g
Vitamin premix II. 20 % Furazolidon 50 g

A premix összetétele: 100 kg takarmányra Nitroíurazon 70 g
A-vitamin 8 g Etoximethylquinolin 125 g
D.,-vitamm 0,025 g Penicillin 30 g

A takarmánygyár és az egyes keverőüzemek készítik az úgynevezett teljesértékű
keveréktakarmányokat, tápokat. Ezek a tápok már megfelelő arányban és homogén,
egyenletes elosztásban mindazokat az anyagokat tartalmazzák, amelyek az állatok
optimális ellátásához szükségesek. Az ilyen keverékek tehát nem szorulnak kiegészí-
tésre. 1965. évben 23-24 féle tápot gyárt a takarmányipar. Ebből 12 baromfi-, 3 sertés-,
6 szarvasmarha-, 2 pedig egyéb táp.

Ezek az alábbiak:
Pecsenyecsibe indítótáp Pulyka és lúd tojótáp
Pecsenyecsibe nevelőtáp Malactáp
Pecsenyecsibe hizlalótáp Süldőtáp
Tojótáp A Kocatáp
Tojótáp B Borjútáp
Pecsenyekacsa nevelőtáp Szarvasmarha hizlalótáp .
Pecsenyekacsa hizlalótáp Tenyészbikatáp
Lúd indítótáp Báránytáp
Lúd nevelőtáp Lótáp
Pulyka indítótáp Karbamidos szarvasmarhaláp
Kacsa tojótáp Tejelőtáp

A tápok jelentőségének igazolására hivatkozom a Mosonmagyaróvári Mezőgaz-
dasági Főiskola professzorának, dr. Ballá Istvánnak kísérletére. Eszerint a hagyomá-
nyos takarmányozásban részesített csirkék 1 kg-os súlygyarapodásához 5,36 kg takar-
mányt használtak fel, a csibetápon neveltek pedig csak 3,02 kg-ot. Az angol Nitrovit-
cég például pulykahús termelése során (nem kísérleti eredmény) 2,41 kg speciális tá-
pot használ fel 1 kg termék előállítására. De nem kell külföldre menni példáért. A
bábolnai állami gazdaság pecsenyecsirke-hizlalásban világviszonylatban is elismerésre
méltó eredményt ért el. Egy kg súlygyarapodáshoz 2,5 kg tápot használtak fel.
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Pulyka és lúd tojótáp
Keményítőérték 63,7 kg
Emészthető fehérje 16 %
Kukorica
Árpa
Zab (v. cirok)
Korpa
Búzacsíra
Extrahált szója
Lucernaliszt
Halliszt
Szárított takarmányélesztő
Takarmánymész
Foszkál
Takarmánysó
Vitamin-premix (XIII)
Ásványi-premix (2)

40,0 '
5,0 '
5,0 '

10,5 <
3,0 '

14,0 '
9,0 '
7,0 '
3,0 '
4,5 <
1,6 '
0,4 '
0.5 '
0,5 '

A tápok bonyolult összetételének szemléltetésére közlök egy táprecepturát:
XIII. Vitamin-premix összetétele
100 kg takarmányra
A-vtamin acetát min. stabl 1 500 000 NE
D.,-vitamin stabil 300 000 NE
E-vitamin stabil 1 000 NE
B,-vitamin 400 mg
B.,-vitamin 720 mg
B,.,-vitamin 6 mg
Niacin 6 000 mg
Ca-dl-pantothenat 4000 mg
Etoxymethylinquinolin 12 500 mg
Korpaliszt ad 500 g
2. Ásványi-premix összetétele
Mangán 9 500 mg
Vas 5 000 mg
Zink 4 400 mg
Réz 150 mg
Jód 75 mg

100,0 °/o Korpaliszt ad 500 g
Elképzelhető, hogy ilyen parányi mértékben, mennyiségben jelenlevő anyago-

kat milyen különleges gondossággal és pontossággal kell elosztani a keverékben. A
receptből látható, hogy antioxidánst is tartalmaz a keverék (Etoxymethilinquinolin),
hogy a zsírok, olajok és egyéb oxidáló anyagok bomlását, avasodását meglassítsák.
Az oxidálódást így sem lehet teljesen meggátolni, ezért a keverékek egy hét alatt fel-
használandók.

Az ország takarmánykeverék-ellátásában a Szentesi Erötakarmánygyárnak van
legnagyobb szerepe, mely egyébként is szocialista építőmunkánk egyik büszkesége.
1962. évben kezdte meg működését, s lehetővé vált, hogy a Budapesti Erőtakarmány-
gyárat korszerűtlensége miatt megszüntessük. A modern, főleg angol berendezéssel
működő üzem tápokat és koncentrátumokat készít. Evi termelése 100-120 ezer tonna
termék, két műszak mellett. Három műszak fenntartása nehézségekbe ütközik; veszé-
lyezteti a munka pontosságát. Itt pedig a legnagyobb körültekintés szükéges, hogy a
gyakran milliomod arányokat betarthassák. Szinte patikai gondossággal állítják ösz-
sze 30-40 alapanyagból a gyártmányokat.

A város peremén fekvő üzemet iparvasút köti össze a pályaudvarral. Emellett
természetesen nagy áruforgalmat bonyolítanak le közúton is. A vagonokat a főépület
melletti két sínpárra tolják be, 50 vagon fogadható a telepen. Az alapanyagot hozó,
érkező vagonokat gépi úton ürítik. A rakományt a két sínpár közti két garat valame-
lyikébe juttatják. Az egyik garat a szemes, a másik a lisztes anyagok szállítására szol-
gál. Onnan szalagrendszer viszi raktározó kisebb-nagyobb silókba. A 22 tízvagonos
silóból 10 a szemes, 12 a lisztes anyagok tárolására szolgál. Emellett előkészítő kam-
rák és kisebb tartályok állnak rendelkezésre. Az anyagmozgatás sehol nem kíván ké-
zi munkát, minden munkafolyamat gépesített. Napi átlagban 25 vagon terméket gyár-
tanak itt.

A raktározó helyiségekből percek alatt a keverő üzembe jut az anyag, ahol a
gépek négy perc alatt 20 mázsa különböző anyagot tökéletesen kevernek. Az adagok
kiszabása telefontárcsás beállítóval történik. A keverőüzem működését a vezénylő
helyiségben kis lámpácskák jelzik, s így központilag minden mozzanat ellenőrizhető.

A keverőüzemet brikettálú, melaszirozó és daráló részleg egészíti ki. A mező-
gazdasági üzemek szívesebben használnak brikettált keverékeket, mivel a lisztes ab-
rakok 10-15 százalékát az állatok kifújják. Ezzel szemben a préselt vagy granulált ab-
rakoknál csak 1-2 százalék a veszteség. A préselés önköltsége 8 Ft/q, s ebből a bri-
kettálás gazdaságossága könnyen kiszámítható. A koncentrátumok természetesen csak
por alakban hozhatók forgalomba, mivel azok további keverést, hígítást igényelnek.

A szentesi gyárban a mérlegelés, a zsákvarrás és a címkézés is automata géppel
történik. A címkéről nemcsak a cikk pontos megnevezése olvasható le, hanem ezen-
kívül feltünteti a gyártás napját, műszakját, tehát adott esetben a felelős könnyen
megállapítható.

— 138 —



A brikettáláshoz, a fűtéshez és az üzemi fürdőhöz a telep angol gyártmányú ka-
zánja adja a gőzt. A gyár egyéb berendezéseinek zöme is Angliából származik. A ka-
jánhoz pakura tüzelőanyagot használnak. Az egész üzemben, még a kazánházban is
szinte laboratóriumi tisztaság és rend uralkodik.

Az üzem hazai és import anyagokat dolgoz fel. Hazai alapanyagok: húsliszt, ku-
korica, korpa, futor, lucernaliszt, takarmánybúzaliszt, zabliszt, extrahált szója, borsó-
liszt, búzacsíra, extrahált napraforgópogácsa, lenmag, extrahált tepertő, takarmány-
élesztő, tápkorpa. Import alapanyagok: halliszt, tejpor, takarmányliszt, kukoricadara,
kukorica, extrahált földi dió, árpa, exota olajmagdara, gyapotmag. Exportáló álla-
mok: Üj Zeeland, Chile, USA, Szövetségi Német Köztársaság, Szíria, Románia stb.
Az importanyagok félesége természetesen a világpiaci lehetőségek szerint változik. A
keverékek majd mindegyike foszkált, takarmánysót és takarmánylisztet is tartalmaz.

Az abrakbehozatallal kapcsolatban megjegyzést érdemel, hogy a legfejlettebb ál-
lattenyésztéssel rendelkező államok szemestakarmány-szükségletük jelentős részét im-
portból fedezik. A tejpor, halliszt és egyéb takarmánybehozatalunk - a takarmány-
gabonáé is - gazdaságos, hasznos és exportunkban jól megtérül.

Az üzembe érkező alapanyagok és a készítmények kémiai, valamint biológiai
vizsgálata külön problémát jelent. A vizsgálatokat korszerűen berendezett laborató-
rium szolgálja. Nagy az üzem felelőssége, mert egy tévedés vagy gondatlanság súlyos
következményekkel járhat. Egy ízben előfordult például egy üzemben, hogy a ba-
romfitápba addig ismeretlen mérgezőanyag került. Indiából földimogyoró pogácsát
hoztak be, amelyet ott szabad ég alatt tároltak. Penészedés következtében aflatoxin
méreg keletkezett az anyagban. Az üzemnek erről nem volt tudomása, s az anyag ke-
verékbe került. A baromfitelepek panaszai alapján vizsgálták ki az ártalom okát és
körülményeit. Azt megállapították, hegy e toxin kevésbé ártalmas hízókra, ezzel
szemben baromfinál, süldőnél súlyos mérgezést, esetleg elhullást okozhat.

Az új iparág, az erőtakarmánygyártás további másik új iparágat hozott létre, a
dehydrált lucernaliszt-gyártást. Ezt a terméket magyarosan forrólevegős eljárással
szárított lucernalisztnek nevezik, ami kissé hosszadalmas, körülményes kifejezés. A
francia, angol és német szakirodalomban használt terminus alapján a dehydrált jelző
hódít a szakkörökben. Ez az elnevezés sem egészen szerencsés, miután a dehydrált
teljesen víztelenítettet jelent. Ez esetben azonban a lucernaliszt átlag 6-12 százalék vi-
zet tartalmaz, tehát légszáraz állapotban van. Az egyébként idegen hangzású „dehyd-
rált" szakkifejezéstől mégsem idegenkedhetünk. A nyelvészek vagy a gyakorlat el-
dönti majd a kérdést.

A dehydrált lucernaliszt a takarmánykeverékeknek szinte nélkülözhetetlen alap-
anyaga. Beltartalmi különleges értékei miatt a 23 receptura közül 17 tartalmaz 2-5 szá-
zaléknyi lucernalisztet. Annak biológiai értéke messze felülmúlja az egyéb módon
szárított lucernaliszt értékét. A szentesi üzemben gyártott koncentrátumok közül a
kacsatáp-, a kacsa tojó-, a tojótáp-, a hizlaló baromfitáp- és a nevelő baromfitáp-
koncentráció 20-40 százaléknyi dehydrált lucernalisztet tartalmaz.

Hazánk szántóterületének jelentős részén termelnek lucernát, vagy egyéb pillan-
gós takarmánynövényt. 1963. évben 664 ezer kh volt a lucernával bevetett terület. Sú-
lyos hiba lenne, ha Nyugatról importálnánk dehydrált lucernalisztet. Sőt, meggondo-
landó, nem lenne-e kifizetődő a hazai szükséglet kielégítésén felül exportra is termel-
nünk, miután a világpiaci ár jó minőség esetén 70 dollár tonna.

A legfejlettebb tőkés államok sok éve gyártanak takarmánykeverékeket. Ez a
körülmény siettette a forrólevegős tarkarmányszárítás fellendülését. Másrészt a hűvös
és csapadékos óceáni éghajlat is serkentőleg hatott ennek az iparágnak a fejlődéséhez.
Az Atlanti-óceán partvidékén levő államok természeti viszonyai nem kedveznek a zöld-
takarmányok szárításának, a hagyományos szénakészítésnek. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, Angliában, Franciaországban, Hollandiában, NSZK-ban, Svédországban és
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más államokban már sok éve üzemeltetnek különböző típusú takarmányszántó beren-
dezéseket. Ujabban Magyarországon, Csehszlovákiában, Szovjetunióban is terjed ez a
szárítási mód. A Német Demokratikus Köztársaságban régebbi tapasztalatokra tá-
maszkodva 1958-ban kezdték meg a cukorgyárakban a zöldtakarmányok szárítását. A
cukorgyári szárítódobok ilyen irányú felhasználása elterjedt és 1961-ben már vala-
mennyi cukorgyárban folyt ilyen szárítás legalább kísérleti jelleggel. 1963-ban már a
129 szárítóberendezésből 78 cukorgyári szárítódob volt.

A külföldi jó példákat követve az erőtakarmány-gyártás szükségleteinek a kielé-
gítése érdekében hazánkban is megindult a forrólevegős lucernaliszt gyártása, és az
első üzem éppen Szolnok megyében, Palotáson épült fel. Az első - W. van den
Brock-féle - szárító berendezést Hollandiából vásároltuk, mely 1961. évben kezdte
meg a termelést. Ennek az üzemnek a gépi berendezése nyitott színben került elhelye-
zésre. A magyar ipar hasonló rendszerű szántó berendezést (forgódobos) szerkesztett,
és 1962. évben már 14 ilyen hazai gyártású lucernaliszt „gyár" működött, valamennyi
állami gazdaságban. Ezek már eleve megfelelő, az időjárási viszontagságok ellen vé-
delmet nyújtó épületekben kaptak helyet.

1963. évben újabb két nyugati berendezést vásároltunk tanulmányi célból. Az
egyik típus azzal a jelentős előnnyel rendelkezik, hogy megoldja a karotin stabilizá-
lásának problémáját.

A tőkés államokban különböző műszaki elvek, megoldások valósultak meg, ame-
lyek közül a forgódobos berendezés a legsikerültebb. A mi berendezéseink is ezzel a
műszaki megoldással működnek. A szárító üzemek természetesen nemcsak zöldlu-
cerna szárítására alkalmasak, azonban a mi viszonyaink közt annak a feldolgozása a
leggazdaságosabb. Miután a berendezés és az épület jelentős anyagi eszközöket köt
le, és a zöldlucerna termelése természeti, biológiai és más egyéb okok miatt nem le-
het folyamatos vagy teljesen zavartalan, célszerű egyéb mezőgazdasági termékek szá-
rítása is. Ma már a különböző zöldtakarmányok szárításán kívül nedves (kellően ki
nem száradt) szemestakarmányokat, a gyógyszeriparban hasznosuló gyógynövényt, a
madárcsucsort (Solanum avicularc), fűszerpaprikát, cirokszárat, cirokbugát és magot,
valamint a szükségnek megfelelően egyéb takarmányt is szárítanak. Ezekkel a kiegé-
szítő munkákkal javul az üzem kapacitásának kihasználtsága és csökken az egységnyi
termékre jutó amortizáció.

A szárítás technológiai folyamata a következő. A lekaszált zöldlucernát, vörös-
herét, borsósherést vagy egyéb zöldtakarmányt biokémiai okok miatt lehetőleg félna-
pon belül a szárítódobba kell juttatni. Ellenkező esetben a zöldtakarmány beltartal-
mi értéke értéke jelentősen csökken, különösen fehérjében és karotinban súlyos káro-
sodást szenved. A Máhlader a néhány órán át fonnyadt, kb. 70 százalék vizet tartal-
mazó zöldanyagot a vontatóra rakja, s az üzembe szállítják. A 7-800 kataszteri hold
lucernaterület lehetőleg a szárítóüzem közelében legyen, legfeljebb 4-6 km-re. A szá-
rításra kerülő egy-két ezer vagon szállítása ugyanis jelentős költségtényező. A lucerna
víztartalmánál hasonló a helyzet. Ha 70 százaléknál több vizet tartalmaz, nagyobb a
szállítási költség, de főként több gázolaj fűtőanyagot igényel a szárítás. A kisebb víz-
tartalom ugyancsak hátrányos, mert akkor a beltartalmi értékek csökkenése jelent
nagy veszteséget. Az üzem ellátását szolgáló lucernatáblák öntözése azért is probléma,
men ezzel a termésátlag növelhető, s a szállítási távolság csökken.

Az anyag folyamatos szállítása gondos szervező és tervező munkát igényel. Fon-
tos feladat a szállítóeszközök jó kihasználása, az állásidő minimálisra csökkentése.
Az üzemhez érkező lucernát vagy egyéb zöldanyagot 1-2 cm hosszúságúra felszecskáz-
zák. Két villanyerőre működő szecskázó áll rendelkezésre üzembiztonsági okok miatt.
Az egyik tehát tartalék. A szecskát szállító szalagrendszer szabályozható mennyi-
ségben a hatalmas forgódobba juttatja. A dobban 8-900 C kezdő fokon egy-két perc
alatt megszárad a szecska. A fűtést fotocellás gázolaj üzemelésű berendezés szolgálja.
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A száraz szecska pneumatikával a hatalmas, kúpalakú ciklonba, majd nemi hűtés
után a felváltva működő kalapácsos őrlőműre jut.

Az illatos, értékes lisztet 25 kg-os papírzsákokba töltik. Ez a művelet, sajnos ké-
/ierővel történik. Mérlegelés után a zsákot lezárják, címkézik, pontosan regisztrálják,
s egy napig az előhűtőben hűtik tűzbiztonsági okokból. Azután a raktárban helyezik
el. Az üzem a készletet központi diszpozíció alapján az erőtakarmánygyárba vagy ki-
emelt keverőüzemekbe szállítja.

A magyar szárítóberendezés iránt jelentős érdeklődés nyilvánul meg külföldről.
Eddig 16 berendezést szállítottunk exportra. A legújabb géptípusunk már brikettáló
résszel készül. A lucernaliszt-termelés négy év alatt 620 tonnáról 1964. évre 37 000 ton-
nára növekedett. 1966. évben további négy szárító üzem létesül, s terv szerint majd a
21 üzem évi terméke 55 000 tonna lesz. Természetesen a meglevő üzemek évi termését
is növelik korszerűsítéssel, jobb szervező munkával és folyamatosabb nyersanyagellá-
tással. A jelenlegi 17 üzemből 1964-ben a berettyóújfalui érte el a legjobb termelési
eredményt, 307 vagon teljesítménnyel. A szarvasi üzem a második lett.

A szarvasi szárító üzem működését az 1962. évi üzembehelyezéstől kezdve elemző-
én vizsgáltam különös tekintettel a költségalakulásra. Az ottani termelés, üzemelés
néhány problémáját itt érintem. A gyorsszárító a szarvasi Öntözési és Rizstermesztési
Kutató Intézet Mezőgazdasági Üzemei rózsási kerületében épült, ahol a lucerna ter-
mesztésének, öntözésének kedveznek a feltételek. Az első évben majdnem csak kísér-
leti jelleggel működött a gyorsszárító, s csak 44 vagon volt a termelés. 1963-tól már
viszonylag zökkenőmentesen folyik a dehydrált liszt gyártása.

a) A kapacitás kihasználtsága.
Az 1963. évhez viszonyítva lényegesen javult az üzem kihasználtsága - különösen

annak fő tevékenységét figyelembevéve -, ami a termelésben, a teljesítésben, a kapa-
citás kihasználtságában mutatkozott. Az üzem a termelési tervét 101 %-ra teljesítette,
s a tervet jelentősen túlteljesítette volna, ha ezt egy váratlan tényező meg nem aka-
dályozza. Szeptember hó elején egy 22 vagonos lucernaszéna-kazal öngyulladás miatt
leégett, s ezért ennek pótlására a szárító üzem részére előirányzott anyagot szénaként
gyűjtötték be. Szeptember hónapban még 50 vagon lisztet nehézség nélkül elkészített
volna az üzem, és ez esetben a tervet 120 %-ra teljesíti.

Az alábbi táblázatban a lisztkészítésre ténylegesen felhasznált hónapok üzemórái
szerepelnek 1963. és 1964. évről a fejlődés szemléltetésére.

Havonta 25 termelési napot, naponta két 10 órás műszakot számítva 500 üzem-
órát vehetünk havi normának.
Hónap az

június
május
július
augusztus
összesen:
A kapacitás kihasználtsága %-ban

A termelési tapasztalat és az LKB porelszívó berendezés beépítése következté-
ben jelentősen nőtt a teljesítmény egy üzemórára vonatkoztatva is. 1964-ben az előző
évhez hasonlóan műszaki hibák miatt esett ki a legtöbb üzemóra. Ez okozta az állás-
idő felét, de az 1963. évhez viszonyítva így is 150 %-kal csökkent. Egynegyedére csök-
kent a nyersanyag hiánya okozta állásidő. Az említetteken kívül időjárási és áramszü-
ncti okok gátolták még a termelést, azonban az előző évihez képest jelentős a fejlő-
dés. Egy üzemórára jutó átlagtermclés 14,02 q 1964-ben. Az új előhűtő rendszer igen
előnyösnek bizonyult, mert az előhűtés óta nem volt raktártűz.

b) Minőségi termelési mutatók.
Az egy üzemórára és az azonos hónapra jutó átlagos és tényleges termelékenység

lényeges növekedése mellett igen jó eredményt ért el az üzem a termék minőségének
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üzem
ó r a

500
500
500
300

2000

tényleges teljesítmény
1963

417
346
340
320

1461

1964
4L7
458
502
413

1808

állásidő
1963

83
154
160
180
559

1964
63
42
—
87

192

termeles
1963

44.41
42.52
40.62
37.66

1165.31
71

vagonban
1964
56,40
62.85
67,40
62.40

2248.85
90,5



1962
16,6
65,2
15,4

2,8

1963
32
22
13
11
22

1964
67,0
17,1
15,4

0,5

megjavítása terén. Az alábbi táblázat az össztermék táblatában összeveti az 1962, 1963
és 1964 évek termelését a minőségi százalék-mutató segítségével.

I. oszt.
II. oszt.

III. oszt.
osztályon aluli
társgazdaságoknak

Ez a táblázat is jól mutatja a fejlődést, s az üzem megfelelő irányítását. Az első
termelési év természetesen még nem irányadó, csak kísérleti év, amelyben a most ter-
melt mennyiségnek csak egyötödét produkálták.

A következő táblázatban minőség szerint a megtermelt mennyiségét mutatja:
Termelés havonta minőség szerint 1964-ben

Hónap I II III
május 47,21 6,00 8,40
június 32,40 6,00 18.00
július • 38.40 18,00 10,80
augusztus 48.00 14.40 —

oszt.
1,

—
—

aluli
24

ossz. v
62,85
56,40
67.20
62.40

Víztartalom
5,0— 9,3
5,5—10
6.2— 8.8
5 — 9,9

Nyers íehér je
18,4—25.8
18,5—23.5
18,6—23.8
20,7—26.0

összesen: 166,01 44,40 37,20 1,24 248,85

A dehydrált liszt nyersfehérje tartalma lényegesen magasabb, mint a hagyomá-
nyos módszerrel készített hasonló takarmányoké. Ez is a minőségi eredményt tükrözi,
s a forrólevegős szárítási rendszer gazdaságosságát húzza alá. Évi átlagban a nyers-
febérje-tartalom a laboratóriumi vizsgálatok szerint az alábbi volt:

1963 1964
21,1 % 22,16 %

A jóminőségű lucernaliszt átlagos nyersfehérje tartalma 13,8 %. Ennek alapján
kiszámítható, hogy a szárító üzem az 1964. évi tevékenységével 30 vagon helyett 55 va-
gon nyersfehérjét termelt meg, tehát 83 ° o-kal többet, mintha hagyományos módszer-
rel termeltek volna. Egységnyi területről tehát így 83 "o-kal több tápanyagot nyerünk.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján az alábbi szélső értékek mutatkoztak az
egyes tételek közt nyersanyagfehérje és víztartalom szempontjából:

Hónap
május
június
július
augusztus

A dehydrált liszt átlagos víztartalma igen alacsony, s ez hátrányos mind üzem-
anyag-felhasználás, mind pedig az értékesítés szempontjából. A raktárban a zsákolt
liszt még 2 % vizet vesz fel az egyébként száraz levegőből, s ezért a forrón mérlegelt
összes 248,85 vagon liszt értékesítéskor 253,79 vagonra növekedett. A franciák sem tud-
tak jobb eredményt elérni a sajátos technológia miatt, s lisztjük víztartalma 5,5-11 %
volt.

A dehydrált liszt beltartalmi értékei a magas ^aro/i«tartalomban is mutatkoznak.
A hagyományos módon készített lucernaszénák 30-40 mg-os karotintartalmával szem-
ben a lucernaliszt átlagos karotintartalma 200 mg/kg. A szárító üzem 1964. évi tevé-
kenysége, a laboratóriumi vizsgálatok is igazolják ezt az elfogadott átlagot. Havonta
á liszt karotintartalma az alábbi átlag szerint alakult:

május 196,04 mg/kg
június 215,10 mg/kg
július 207,30 mg»'kg
augusztus 182,40 mg/kg

Mivel az egyes hónapok termelése azonos szinten mozgott, a havi adatok egy-
szerűen átlagolhatok. így a lucernaliszt évi karotin átlaga 200,21 mg/kg.

A karotinnak az a sajátos tulajdonsága, hogy meglehetősen gyorsan pusztul, oxi-
dálódik. 1963. évben szovjet küldöttség járt Angliában, amely tanulmányozta a forró-
levegős eljárással dolgozó takarmányliszt üzemeket, s egyben a karotin stabilizálásá-
nak ottani helyzetét is. (Denin: Jelentés az angliai szénaliszt-készítési tanulmányút-
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ról. OMgK. 26.937. rsz.). A jelentés szerint granulálással közel felére csökken a vesz-
teség, azonban az önköltséget is növeli kb. 5 ° o-kal.

Miután termékeink a gyártás után zömmel koncentrátumokban, keverékekben
kerülnek felhasználásra, ezért kb. 25 %-os karotinveszteséggel számolhatunk, összát-
lagban tehát 150 mg kg karotin hasznosul, no mg-mal több, mint a lucernaszénában.
Ez természetesen nem takarmányozási, emésztési hasznosulást jelent. Az üzem 1964.
évi termelési hányadát 253,79 vagon lisztmennyiséget figyelembevéve 279 kg többletka-
rotinhoz jutott a népgazdaság a szárítási módszer eredményeképpen. Nyugatnémet
árjegyzék szerint a karotin grammja 9 márka, kb. 2 USA dollár, ez több mint fél-
millió dollárt jelentene. Ennek csak egytizedét véve alapul, akkor is közel 60 ezer
dollárral értékelhető a termelt karotin.

A fentieket figyelembevéve érdemes a karotin stabilizálásának kérdésével beha-
tóan foglalkozni, s követni a nyugati példát. Ne pusztuljon el a már megtermelt ka-
rotin jelentős része. Nyugati államokban antioxidánsokkal (Sanoqin, Isoxivin stb.) ke-
zelik a friss terméket, ami nem zárja ki, de lényegesen csökkenti a karotin oxidáló-
dását. Detre franciaországi tanulmányútjának beszámolója szerint ennek költsége csak
0,20 újfrank. A franciák csak a szeptemberi terméket kezelik, mert az kerül legké-
sőbbi felhasználásra.

Angliában néhány üzemben úgy stabilizálták a karotint, hogy a raktárhelyiség-
ből széndioxiddal kiszorították a levegőt. Ez az eljárás azonban költséges, az önkölt-
séget 5-6 %-kal emelte.

c) Az üzem szárítási tevékenysége.
Országos probléma a szárító üzemek kapacitásának eredményes kihasználása. A

főtermék gyártása legfeljebb öt hónapot vesz igénybe. A többi időt Solanum és egyéb
növények, illetve szemes termények szárítására fordítják.

Az alábbi táblázat az üzem évi szárítási tevékenységét mutatja be anyag és mun-
kaerő-ráfordítással :

,g .0 1 q szárított termékre eső

g o N .-j a szárító üzemi

A termék megnevezése
N S S
gaS

248,34
58,67
21,40
3,49

70,72

£$<U N

< * *

1852.5
546,5
177.0
35.0
11.5

$°
13.4
10,7
12.0
9.9
6.3

gázo.
k g

12,5
7,6
7,1
6.8
6,4

vili. energ.
k W ó

8,1
4,1
4,6
4,9
4,2

munka-
i d ő

0,97
0,74
0,83
1.01
0,63

munka-
b é r

6,62
4,37
5,37
6,51
7,5

lucernaliszt
szemeskukorica
rizsocsúliszt
szemes c. liszt
c. szárliszt

Lucernaliszt készítésén kívül a kukorica szárítása volt a másik fő tevékenység,
annál is inkább, mivel Rózsáson október hónapban 97, Örménykúton pedig ennél is
jóval több csapadék hullott le. Ez késleltette a betakarítást, másrészt a kukorica ned-
vességtartalma meghaladta a 35 ü/o-ot. Nagy nehézséget okozott a nedves kukoricacsö-
vek morzsolása. A szárítás folyamán 20 % nedvességet párologtattak el.

Minthogy a szárítási munka december hónapban is folyt, ez egyrészt a berende-
zést jobban igénybe vette, mint a tulajdonképpeni dehydrálási munka, másrészt a téli
általános javítási, karbantartási munkák kezdetét január hónapra tolta ki.

d) Ráfordítások, mutatók.

Hónap
május
június
július
augusztus

Termelési mutatók 1964-ben havonta:
TüzelőÜzemó.

száma
462
437
502
413

Öra-
telj .
12,5
13.6
13,8
14,4

13,5
16,1
13,0
10,5

Vill.-
áram
8,4
8,4
7.8
8,3

össz.term.

62,85
56,40
67,20
62,40

248.85

Az önköltséget növeli a szűk raktártér. Emiatt többszöri átrakodás, szállítás-
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1963
42,94
11,30
11,83

ifordítás

1964
29,90
10.32
10.10

49.65 Ft állóeszköz
2082.37 Ft forgóeszköz

2129.66 Ft
118,50 Ft

1:19,7
212.96 F t
229.78 Ft

többlet, anyagmozgatás az élőmunka-ráfordítást is emeli, ezenkívül pedig növeli a
papírzsák költségét. A rakodások, többletszállítások miatt gyakori a zsákszakadás. Ez
q-ként kb. i Ft többletkiadást jelent anyagban és i Ft-ot munkabérben.

i q liszt termelésére 1963. és 1964. évben az alábbi volt a ráfordítás (felhasználás)
forintban:

gázolaj
villamosenergia
munkabér

Egyéb mutatók.
Munkatermelékenység — 1 t/13,6 munkaóra teljes ráfordítás
1 t termékre jut:

1 t nyersfehérjére önköltsége
1 t-ra jutó általános költség
1 t termékre jutó élő és holtmunka aránya
1 q dehydrált lucernaliszt önköltsége
1 q liszt átlagértéke minőség alapján

Számos egyéb mutató is rendelkezésre áll az elemzés alapján, ezek közlése azon-
ban már túlhaladja e tájékoztató jellegű közlemény kereteit. Ehelyett közlöm a ta-
pasztalatok alapján a termelés gazdágossággának fokozására vonatkozó javaslataimat.
Megoldandók a karotin stabilizálása, a zöldanyag járvaszecskázóval való betakarí-
tása, kapacitás kihasználásának fokozása, a mérés automatizálása, a liszt víztartal-
mának 8-10 százalékra való emelése, a folyamatos üzemelés megoldása. Sok egyéb
megoldásra váró probléma adódik ezeken kívül, de már csak a néhány fenti javaslat
megvalósítása is jelentős mértékben emelné a gazdaságosságot. Az üzem így is nyere-
séges, nem is szólva a magasabb népgazdasági érdekekről.

Végül megállapíthatjuk a tanulmányból, hogy a tudományos-technikai forrada-
lom nemcsak az iparban hódít világszerte, hanem gyökeres változásokat eredménye-
zett a mezőgazdaságban is. A változások lényege a régi, a megszokott módszerekkel
való szakítás.

Az új mezőgazdasági iparágak, ezeken belül a takarmánykeverékek termelésé-
nek rohamos fejlődése ellenére számos további probléma vár megoldásra a követ-
kező esztendőkben. Tovább kell növelni a forrólevegős gyorsszárító üzemek számát.
A szállítási távolságok, a szállítási költségek lényegesen csökkenthetők a keverőüze-
mek számának növelésével. Jogosan felvetődhet esetleg egy dunántúli erőtakarmány-
gyár építésének szükségessége. Sürgős megoldásra vár a keverékeket gyártó üzemek
alapanyagokkal való folyamatos ellátása, amelynek feltétele megfelelő tartalékok
képzése. A felhasználó mezőgazdasági üzemek igénye ugyancsak a zavartalan ellátás,
a keverékek folyamatos szállítása. A harmadik ötéves tervünk bizonyára részleteiben
megszabja majd azokat a feladatokat, amelyek megoldása a következő években vár
majd ránk a népgazdaság e fontos területén is.

Vincze Ferenc dr.

Megjegyzés: A 97—106. oldalon közölt cikkben javítandó sajtóhibák: A 97. old. 6. sorban
szolgasorsba helyett szolgasorba, a 19. sorban énekkel helyett énekekkel, a 26. sorban megromlik
helyett megbomlik. A 99 old. 3. bekezdése után kimaradt a régészeti eredményeket taglaló rész,
a 32. sorban temetőink szó után gyakoribbak pótlandó! A 101. old. 1—2. sorban állampolgárságú
helyett állapotú, a 47. sorban telepásóink helyett telepásatóink. A 102. old. 1. sorban télen helyett
őszén, a 11. sorban tehát szó után őseinket írjuk, a 18. sorban tanyázott helyett tanyázhatott.
A 103. old. 22. sorban szerezhetünk helyett szereztünk, a 32. sorban a hogy szó után sok írandó.
A 104. old. 37. sorban Bóna T. helyett Bóna J. A 105. old. 20. sorban sejtetöen helyett sejthetően,
a 35. sorban Kovácsovics helyett Kovacsics írandó és az 50-ik sorban tülök helyett tőlük olva-
sandó.
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