
A kisegítő gazdaságok állattartási problémái 

Kövér Mihály t. szaka.1·zL·e::.ető 

Katonai szolgálatom alatt lehetőséget kaptam a Magyar Néphadseregben 
működő kisegítő gazdaságok jelentős részét megtekinteni, tanulmányozni, az ott 
tapasztaltakat összegezni, majd értékelni és e folyóiratban közreadni. A kise
gítő gazdaságok tevékenységében tapasztalt hibák - véleményem szerint - rövid 
időn belül felszámolhatók, ezáltal azok eredménye jelentősen fokozható. A fej
lődést gátló tényezőket, továbbá a megoldás lehetséges módozatait a követke
zőkben látom . 

Az állatállomány tartási körülményei 

A vizsgált kisegítő gazdaságok (24 db) mintegy 75-80° o-ánál hagyományos 
tartási technológiára épült tartási körülményt találtam. Érdekes módon ezekben 
az épületekben tartott állatok termelése jobban megközelítette az ólaktól várható 
termelési eredményt mint a modern, korszerű, iparszeríí gazdálkodáshoz, tartás
hoz közelítő épületek. Véleményem szerint ennek az átmeneti jelenségnek az oka 
a szakmai hozzáértés hiánya, valamint a tartási technológiát kihasználni képte
len állatpopuláció. 

Mivel a hagyományos (ólas-kifutós) tartási technológia szinte megegyezik 
az egyéni gazdálkodók által fenntartott építményekkel, a bizottság az otthoni 
gyakorlati tapasztalataira alapozva termelhet. Sajnos ezek az épületek megfi
gyelésem szerint nagyon sok helyen állagukban oly mértékben tönkrementek, 
hogy felújításuk, valamint az általuk biztosított termelési színvonal nem éri meg 
a befektetést. Ezért tapasztalataim szerint tömegesen várható modern, ipars,:erti 
sertéstartó épületek megjelenése a kisegítő gazdaságokban. Ezt a célirányos fo
kozott hústermelést nemcsak a megváltozott szemlélet biztosítja, hanem a kor
mányprogram is előírja, számol vele. 

Mivel a jövőben tendenciózusan várható a modern épületek beállítása, ezért 
az ezekben az épületekben folyó munkákról érdemes szólni, kedvet adni. 

A jelenlegi korszerű technológia szerint a tartás nevelés során az állatokat 
korcsoportonként el kell választani egymástól. Ez történhet külön épületbe való 
elhelyezéssel ami a legjobb, vagy közös épületen belüli zárt fallal. Felmérésem 
során mindenhol az utóbbival találkoztam. Az elkülönítésre az állatoknak ko
rukból adódó eltérő konfo_t-igénye, valamint állat-higiéniai szempontból van 
elsősorban szükségük. Mivel így a férőhelyek adottak, már az épület tervezése
kor meg kell határozni a lehetséges optimális termelési színvonalat, hogy min
den férőhely a célnak megfelelően folyamatosan ki legyen használva. 

A sertéstelepen tervszerű program szerint ütemezve szükséges végezni a ter
mékenyítést, a termelési ciklus indítását, hogy a technológia által megszabott 
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ütemben váltsák egymást a termelő egyedek és csoportok, az elletőben, malac
nevdöben és a hízlaló épületekben, hogy sem kihasználatlan férőhely, sem a ta
karmányozás hatékonyságát rontó torlódás sehol be ne következzék. 

Hiába a korszerü tartási, takarmányozási technológia, ha nem a megfelelő 
igényű növekedési erélyű fajtát, polulációt tartjuk, tenyésztjük. Ezért a legfon
tosabb a megfelelő tenyészállatok beállítása, melyek meghálálják a befektetést. 

Sajnos tapasztalataim szerint tiszta vérben tartott fajtával (pl. német öves) 
sehol sem találkoztam. Az elhangzott vélemények szerint csak a keresztezett ál
latok tűrik a jelenlegi erősen, vagy csak moslékra alapozott takarmányozást. Ez 
a monodiétikus moslékra alapozott etetés is hozzájárult sok helyen az intenzív 
fajták kihullásához, mely ellen küzdeni kell. 

A már meglevő állományt az esetek 90° 1
0-ában nem törzskönyvezett kan 

fedezi, mely tovább növeli a heterogenitást. Egy feltételezhetően javító hatású 
kan süldő tiszta vérben 5-7 OOO Ft értékű. Tenyésztésbe állításakor heterogén 
kocák esetében mindenképpen növelni fogja az alomszámot, kiegyenlítettséget, 
valamint a malacok vitalitását, mely kihat egész életükre. Tenyészkan elsősor

ban a megyei állattenyésztési vállalatokon, vagy a húsforgalmi vállalaton keresz
tül, illetve sok termelő egységtől szerezhető be. Egy tapasztalt tenyészkanra 
7-9 anyakocát lehet számolni. Alkalmazásuk szakmailag mindenképpen indo
kolt. 

Kisebb 6-10 kocás gazdaságokban vagy ahol megvan a mélyebb szakmai 
hozzáértés, igénybe lehet venni és veszik is az állami, körzeti inszeminátort (mes
terséges termékenyítő) munkáját. 

A mesterséges termékenyítés előnye: 

- nem terheli a gazdaságot kan vásárlási, fenntartási költség; 
- garantáltan tiszta vérű spermavizsgált egyedek spermája kerül felhasz-

nálásra; 
- a tenyésztő több fajta például német öves, magyar nagyfehér, durock stb. 

közül választhat; 
- a kannal esetleg előidézett fertőzések elkerülhetők pl. hüvelyhurut, méh

gyulladás, brucellozis. 

Az inszeminátor mindennap hívható, köteles kimenni és felelősséggel tar
tozik munkája iránt. Mivel ezt a munkát magasan kvalifikált szakemberek vég
zik, találkoztunk sok olyan gazdasággal, ahol kérték a segítségét a tenyésztői 
szakmai irányításban is. Egy koca inszeminálása jelenleg 130,- Ft. Amennyiben 
viszabúg még kétszer ingyen termékenyíti. Hogy ez a szolgáltatás eléri célját é~ 
fennmaradhasson, az állattenyésztési vállalat dotálja. 

A sertésistálló közül a fiaztató kialakítása kívánja meg a legnagyobb gon
dosságot, mert a szopósmalacok az istálló mikroklíma behatásaira igen érzéke
nyek. A korszerű kutrica jellemzője a malacvédő rács alkalmazása. Ennek se
gítségével nagymértékben visszaszorítható a malac agyonnyomás. Sajnos ilyent 
kevés gazdaságban alkalmaztak. Ezt az ólban középre helyezik rögzítve és így 
a kutrica két szabad oldaláp alakítják ki a malacfészket az infralámpával, il
letve a malacetető teret. A malacok kényelmét szolgálja az infralámpa alá he
lyezett alacsony peremű deszkatálca kevés fürészpor alommal. Kocák nyugodt 
pihenésének is feltétele a száraz alomszalma. Sajnos nagyon sok alakulatnál a 
malac elhullás eléri, illetve meghaladja a 200/o-ot, mely erősen rontja a gazda-
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ságosság~t az ágazatnak. Az ist~lló belső hőmérsékletét az . ;ilapterület nagysá
gán, a fal, mennyezet hőszigetelő képességén kívül az istálló belso légte'~éqek 
magassága is befolyásolja. · 

Optimális terembómérsékletek: 
- fiaztató + 16-17 ·e; 
- malacfészekben 3 hetes korig +26-32 °C, relatív páratartalom 60-700/o. 

Sok helyen tapasztaltam, hogy télen a belső légtér csökkentése érdekében 
- ahol erre lehetőség volt - nádpallót szögeztek fel a mennyezetre. 

A szükséges világítás érdekében az ablakok összterülete és a padlófelület 
arányában kifejezett természetes megvilágítás mértékét 1 :10-15 arányban álla
pították meg. 

A fiaztatóból kikerült 18-25 kg-os malacok a hizlalás első két, három hó
napjában még igénylik a hízlalóterem kondíciónálását (hűtés-fűtés) . 60 kg-os 
hízó azonban már kondicionálás nélkül is jól fejlődik. A falkákat úgy kell ki
alakítani, hogy egy csoportban 20 állatnál több ne kerüljön az állatok nyugodt 
pihenése érdekében. A hizlaló istálló kialakításakor figyelembe kell venni, hogy 
a 20-50 kg-os süldő pihenő és trágyázótérrel együtt 0,6 m2, az 50-110 kg-os pe
dig 0,8-0,9 m~ alapterületet igényel. 

A kifejlődött sertések vályúja 30-40 cm széles és 20-25 cm mély legyen 
Az etctővályú egy folyóméterében a testnagyságtól függően moslékos etetés ese
tében 4-7 sertést lehet számítani. A modern telepeken ma már mindenütt önita
tókat használnak. 

Kevés helyen tapasztaltuk, pedig beszerzése megoldott, felszerelése nem 
igényel különösebb beruházást, ahol van folyóvíz. Legelterjedtebbek a csészés 
önitatók, amelyeknek ikercsészés változata is ismeretes. Újabban terjed a szopo
kás önitató, amely higiénikusabb a csészés kiképzésűnél. Az önitatók meghibá
sodásakor nagy mennyiségű víz folyhat el, amely növeli az épületen belül a le
vegő relatív páratartalmát, valamint a telep vízfelhasználását. Ennek megaka
dályozására a gondozót ki kell oktatni, szerszámmal ellátni. 

A telepeken gondot okoz a trágya elvezetése, semlegesítése. Törekedni kell 
a hígtrágya (húgylé) zárt csatornában derítőbe való elvezetésbe. A derítő épí
tésére környezetvédelmi előírások vannak. A kisegítő gazdaságban az MNHF 
30/1982. sz. intézkedése az irányadó (megjelent HK 13/1982-ben). 

A tenyészállatok selejtezésének egyik fő oka a nem megfelelő padozat. A 
padozattal szemben támasztott igény, hogy ne legyen nedvszívó és rossz hőve
zető legyen. Sok helyen tapasztaltunk kikopott beton padozatot, ami nemcsak 
a hígtrágya eltávolítását nehezíti, hanem az állandó nedves felület növeli a pá
ratartalmat, ezáltal az állatok hőleadó képesége nő ami további problémákhoz 
vezet. 

Ha mód van rá, a padozatot célszerű asztalttal lefedni, ha csak beton aljzat 
van, mindenképpen szükséges télen az állatok alá almozni szalmával. Láttunk 
olyan megoldást, ahol a pihenőtérre az állatoknak fadobogót készítettek. Ha a 
fa megfelelően le van kezelve, nem folyik alá a víz, jó megoldásnak tartjuk. Na
gyon fontos, hogy az állatok nyugodtan pihenjenek, ezáltal az általuk felvett ta
karmányt nem szaladgálják le, télen nem haszn&tf ák fel hőtermelésre és nem 
fáznak fel. 

Különösen fontos a tenyészállatok jártatása, vagy kifutó biztosítása. Ez 
nemcsak az állatok közérzetét javítja, hanem erősíti a szaporodás biológiai rea\c-
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ciókat is. Az ivarzó kocák mielőbbi ·felismerése az optimális termékenyítési idő
ben való pározratása a koca tartás sarkallatos pontja. A napsugárzás hatására 
(ultraibolya) nemcsak szükséges D3 vitamin szükségletüket veszik fel, hanem az 
állandó mozgással megszűnnek a zárt rendszerben tartott állatoknál tapasztal
ható emésztőszervi betegségek. 

Úgy a kifutó kerítésének mint a belső tér elvála,ztó rendszerének fémből 
kell készülnie, mivel ez tüzálló és a legkönnyebben fertőtleníthető. 

Takarmányo-:;.ds hely::ete 

A vizsgált kisegítő gazdaságok sertés takarmányozása, tartása a konyhai 
ételhulladékra épül. Sajnos a gazdaságok vezetőinek többségénél az a hibás ta
karmányozási technológiai nézet alakult ki, hogy állataikat csak moslékkal ete-. 
tik. Ha a mai intenzív fajtákban rejlő képességeket ki akarjuk használni, ez a 
monodietikus takarmányozás nem éri cl célját. A konyhai hulladék beltartalmi 
értéke, mennyisége, konzisztenciája naponta változik. A gazdasági állatok - és
nemcsak a sertés - nagyo nérzékcnyek a takarmány minőségének hirtelen vál
tozására. A sertés emésztőrendszerének szüksége van naponta megfelelő mennyi
ségű strukturballasztra, (pl. abrak, szénaszecska stb.). Ez a rostban gazdag bal
laszt segíti a gyomor és a belek megfelelő perisztaltikáját, javítja a jóllakott
ság érzetet. A rostban szegény takarmány gyorsan kiürül a gyomorból, de nagyon 
sokáig tartózkodik a belekben. A kiöblösödött bélrészekben baktériumok sza
porodhatnak el, behatolnak a véráramba. 

A vemhes frissen ellett kocák méhe, csecse a szervezetbe jutó baktériumok 
megtelepedési helye, mely a malacok egyik fertőzött forrásává válik. Különö
sen nagy az elhullás (20° 0 feletti) a választott malacok esetében monodiétiku~ 
takarmányozásnál. Ezt meg kell előzni fokozatos kocaleválasztással, malactáp 
etetésével, valamint a zsírszegény moslék fokozatos hozzászoktatásával. : 

A rost fontosságánál megemlítem a takarmányozási komfort másik kívánal
mát, hogy ne lisztszerűen, finomra őrölt legyen az abrak, mert ez ijesztő arányú 
nyelőcső-gyomorfekély kialakulásához vezethet. Magas rosttartalmú a zab, árpa. 

Leghelyesebb, ha malactakarmányát 3-4° 0, a kifejlett sertését pedig 5-60/o 
nem lisztté őrölt rostot tartalmaz. Kiegészítésként adni kell zöld és szárított lu
cernát, mezei szénát. A gyakorlat a moslék: táp keverési arányát 3:1-ben hatá
rozza meg. 

Nem hangsúlyozható eléggé az etetési időpont fontos betartása. A későn 
adott takarmány emésztése nem lesz tökéletes, rosszul hasznosul. Etetés előtt a 
moslékot saj nos sok helyen csak felmelegítik, állathigiéniai okokból minimum 
80 ·c-on forralni kell 20 percig. 

Vizsgálatam során találtam vashiányos „porcelánfülű" malacokat. Ez is 
egyik oka a magas malacelhullásnak. Snjnos kevés helyen ismerték fel a beteg
séget. Mivel a koca teje csökkenő mennyiségben tartalmaz vasat, mindenképpen 
célszerű prevenciót alkalmazni és felhívni erre a jelenségre az állatorvos figyel
mét. 

Nemcsak a kocák, de a tenyészkoca süldők takarmányozására is nagy gon
dot kell fordítani. A koca süldőket a hízóktól elkülönítve adagolt etetéssel ne
veljük. Hajtatott (csak moslékos) nevelésük elzsírosodáshoz, szaporodási képes
ségük csökkenéséhez vezethet. Egészségük érdekében ha mód van rá, naponta 
járassuk meg őket (legelő, stb.). 
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A tenyészkanok még hosszabb pihentetési időszakban is - élénk vérmérsék
letük folytán - gondosabb takarmányozást, bánást igényelnek. Termékenyítési 
időszakban magas táplálóanyag szükségletüket „tápos etetés esetén" testsúlyuk 
1,9-2,00/o-ának megfelelő mennyiségű darakeverékkel elégíthetjük ki. Ha nyers 
tojás kiegészítést nem kapnak, érdemes 0,50/o-os szénsavas takarmánymésszel 
kiegészíteni az adagjukat a megfelelő libidó és spermatermelés érdekében. 

Az MN kisegítő gazdaságainál egyre többen fordulnak a juhtartás-tenyész
tés, valamint a baromfi (tojó, broiler) tartás felé. Találkozhatunk olyan alaku
lattal is, ahol hízóbikát, nyulat, vadkacsát, illetőleg halat neveltek, értékesítet
tek sikerrel. Ezen fajtáknak, fajoknak sikeres tenyésztése, tartása további szak
mai ismereteket igényel, valamint megfelelő kezdeményező készséget újszerűsé

güknél fogva. Problémájuk annyira egyéni, hogy megoldásaikra a szakmai iro
dalmat, illetve szakemberek bevonását ajánlom. 

A továbbiakban ebben a részben a kisegítő gazdaságok körüli illetve az 
alakulat hasznosítatlan szabad földterületeinek takarmánytermesztési lehetősé
geiről szeretnék jelenteni, tájékoztatást adni. 

A vizsgált alaku latoknál ahol erre lehetőségük volt, szinte mindenütt hasz
nosították, mezőgazdasági művelésbe vonták a szabad területeket. 

Az ipari növények például kukorica termesztését a gyakorlat szerint a nagy
iparral közösen oldják meg. A laktanyán belül általában az alacsony talajmenti 
növénytakaró termeszthető, ezért a gyepgazdálkodás került előtérbe. 

A próbálkozások sikerét gyakran a nem megfelelő gépesítettség (gépi fű
kasza), illetve nem a talajadottságokhoz igazodó növényi kultúrák jellemezték. 

A nem megfelelő ápolt kert (rét, legelő) idővel clgyomosodik és értékét 
veszti. Fontos a növények tápanyagszükségletének, víLigényének pótlása. Min
den 1 kg nitrogén hatóanyag pótlás 1 q többlet zöldtermést eredményez. Hogy 
a természetes, illetve mesterségesen előállított gyep ne kerüljön a gyors leromlás 
állapotába, szükség van a mechanikai ápolására: 

1. Fogasolást a következők szerint szükséges alkalmazni 
- előző évi elszáradt növényi részek kifésülése céljából; 
- friss vakondtúrások eltüntetése, levegőztetés végett. 

2. Hengerezés 

- vetés után; 
- nagyobb esőzések után súk-talaj. 

3. Gyomirtás, kézi bokorirtás 

- j uhlegelő területeken, például bogáns; 
- sLúrós, fás bokrok akadályozzák a betakarítást. 

Mivel a telepített gyepek idővel elöregednek (4-7 év) szükséges kiszántani 
és újra vetni. Gyeptelepítéshez szükséges vetőmag keveréket úgy kell összeál
lítani, hogy a belőlük kifejlődő növények lcvélfelülctei a maximális felületet ad-· 
ják. 

154 

Telepítendő növényfajok kiválasztásakor figyelembe kell t·enni: 

- a t elepítés célját, a hasznosítás módját; 
- a terület fekvését, vízgazdálkodási viszonyait; 
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- a telepítendő terület közelében levő természetes gyeptársulás összetéte-
lét; 

- a talaj típusát, éghajlati tényezőket. 

A telepítés célja kétféle lehet: legelő, kaszáló. 

A gyakorlat szerint a telepítésre kerülő 
alakuljon a szükséges csíraszázalék aránya: 

növényfajokból a következőképpen 

A telepítés célja Aljfü % 
Legelő 60 
Kaszáló 20 

Szálfű 0/o 
20 

60 

Pillangós% 

20 

20 

Elsősorban a legeltetés céljára telepítendő gyepek esetében arra kell töre
kedni, hogy a telepítésre kerülő területre egymástól eltérő fejlődési erényi és 
ritmusú növényfajokat, illetve fajtákat vessünk. Ezáltal megvalósítható, hogy a 
legeltetendő állatállomány tak. szükségletét egész éven át - különösen a kriti
kus első növedék időszakában - megközelítően azonos minőségben biztosítani 
tudjuk. A tapasztalatok alapján 5-7 növényfajt célszerű bevenni a keverékbe. 
Gyepvetéskor a keverékben szereplő fajok létért folyó küzdelme miatt fajonként 
nagyobb vetőmag mennyiségre van szükség mint ua. növény tiszta vetése ese
tén. Tiszta vetéskori magmennyisége 100 m1 területre kivetítve az eladó szerv· 
tői megbízhatóan beszerezhetik. 

A megfelelően előkészített magágyba általában kézzel szórják el a magokat. 
Szükséges ezután a magnak a talajba „lapogatása" lábbal, illetve gépi erő se
gítségével, hengerrel. 

A gazdaságosság mutatói 

A vizsgált alakulatok kisegítő gazdaságaiban egy anyaállatra vetítve a 10 • 
vedelmező számítások eltérő képet mutatnak. Ennek oka elsősorban az eltérő 
tárgyi, valamint a környezeti feltételek, de nagymértékben befolyásolják a kü
lönböző szakmai nézetek is. Sajnos az egyre inkább elamortizálódott épületek 
felújítását, karbantartását sok helyen az utolsó pillanatban kezdik cl és mint 
közvetett költség jelentősen megdrágítja a termelést. 

A gazdaságosság érdekében törekedni kell az alábbi irányszámok elérésé-
hez: ' 

- ellési átlag: 7-8 darab; 

- malac születési súly: 1,2-1,3 kg; 
- malac elhullás (szoptatás a latt: 3-4° o); 

- malac leválasztási súly (56 nap) 20 kg; 

- koca termékenyítése választás után: 30 napon belül; 

- koca élettartam: 6 ellés; 

telepi kocaszám évi selejtezési százalék: 200/o; 
- egy hízó elkészülési ideje (110 kg) 7,5-8 hónap; 

- hízó elhullás: 2-3° o; 

Ételhulladék: táp arányában felhasznált táp menyinsége 1 kg élősúly
ra : 1-1,2 kg. 
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A jövede·Jmezőséget nagymértékben befolyásolja a tenyészkocák ellés utá
ni mielőbbi bepároztatása, vemhcsítése. Törekedni kell a választást követő ivar
zás felismerésére, optimális időben történő termékenyítésre. 

A végtermék mennyisége növelhető a szaporítási fázisban előállított hízó 
~l~panyagg~l.: 

- azonos számú kocával, de jobb kocaforgóval, vagyis kocánként nagyobb 
ellésszámmal; 

: - 'azonos számú kocával, dc nagyobb alomszámmal; 

- nagyobb számú koca leellctésével. 

A kocaforgó a technológia függvénye. A szoptatási és \.emhesítési időszak 
hosszának csökkentésével növelhető. Növelésének biológiai és ökonomiai kor
látjai vannak. Az alomszám részben genetikai, részben termékenyítési tényezők 
függvénye. Az elsőfias kocák alomszáma kb. 100/o-kal kisebb, mint a többször 
fialt kocáké, azonos körülmények között. A malac elhullás tartástechnológiai 
hibák következménye. 

A gazdaság hízókibocsátási képessége nö,:elhető: 

- a hízlalt szakasz időtartamának csökkentésével, vagyis a hizlalda ki
használási együtthatójának növelésével; 

__: korlátolt számú hízósertés esetén a végsúly növelésével. Optimális a 120 
kg körüli vágási súly. Ebben a súlykategóriában a legkedvezőbb zsír-, hús-, 
csontarány; 

- a hízlalás folyamán jelentkező kiesések arányának csökkentésével. 
A ráhízlalt súly tehát nem lehet tetszőleges, megállapítását biológiai, öko

nómiai feltételek határozzák meg. A hízlalás folyamán elkerülhetetlenek a vesz
teségek, a technikai selejt, a kényszervágások, esetleg elhullások. A padozat és 
elválasztó falak, berendezési tárgyak korrekt kiképzésével csökkenthető a sérü
lések aránya. A helyes falkásítással biztosítható az állomány egyenletes fejlő
dése. Gondos felügyelettel kiemelhetők idejében a lemaradt, csökött, vagy ép
penséggel megbetegedett egyedek és azok külön ápolásban részesíthetők, vagy 
értékesíthetők mielőtt azok végleg leromlanának, vagy elpusztulnának. Ezáltal 
is növelhető a telep húzhozama gazdaságossága. 

Olyan végtermék előállításra kell törekedni, amelyek értékesítési ára, fel
használási értéke a legkedvezőbb az önköltségéhez viszonyítva. Ma ilyen a 95-
118 kg élősúlyú húsjellegű sertés, amely hasított állapotban nem ad 300/o-nál 
nagyobb arányban fehérárút. 

A juhtartás szerve:::.ése és ökonomiája 

Az MN alakulatainál örvendetes módon egyre több kisegítő gazdaság pró
bálja juhtartással lekötni szabad kapacitásait. Ezzel nemcsak a kisegítő gazda
ság által élelmezésre átadott összeget javítja, hanem bekapcsolódik az orszá
gos juh programba is. Juh állományunk prémtermelése tekintve a túlnyomó
részt élő állapotban történő exportot, nem elégíti ki a hazai szükségletet. A juh
tartás szolgáltatja népgazdasági szinten a mezőgazdaság termelési értékének ke
reken 0,50/o-át. Allattenyésztési főágazaton belül súlya meghaladja az 1,50/o-ot 
(1981: KSH). Jelentősége mégis nagyobb mint amilyenre ezekből a számokból 
következtetni lehet. Ez pedig annak köszönhető, hogy a juh hús termelés kb. 
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900/o-ban exportra kerül.,. kemény valutát kapunk érte, miközben a juhtartás 
teljes egészében hazai takarmánybázison nyugszik. A juhtartás üzemi jelentősé

gét az adja, hogy képes hasznosítani olyan takarmányokat - aránylag kis rá
fordítással :..., amelyek más módon sehogy, vagy csak költséges ráfordítások árán 
l~nnének hasznosíthatók. , 

Például aprófüvű szikes legelők, domboldalak, utak, árokpartok fűtermése. 
Ezek az úgynevezett abszolút juhtakarmányok egymagukban csak egy extenzív 
juhtartást tesznek lehetővé, amelynek gazdaságossága attól függ, ohgy milyen 
mennyiségű. és értékű egyéb ráfordítás: kiegészítő takarmány, állóeszköz, mun
kaerő szükséges. 

Figyelemre méltó a juh fiatalkori nagy fejlődési erélye. A pecsenyebárány 
3-5 hónapos korára eléri az anya testsúlyának 75° o-át. Hústermeléséhez a tál
lálóanyag · 500/o-át ·tömegtakarmányban veszi fel és 50°;o-át igényli abrak for
májában. Megfelelő tartási körülményekkel csökkenteni kell a bárány elhul
lást 50/o alá. 

Az. utánpótláshoz szükséges jerkék intenzív, de nem hízlalásos nevelésével 
lehetővé válik a korai tenyésztésbe vétel és ezáltal ugyanazon a takarmány bá
zison több pecsenyebárány előállítása. Tenyész érettségét a jerke megfelelő tar
tás esetén 8-9 hónapos korra elérheti. 

A jelenleg közgazdasági tényezők hatására a felvásárló szervek a hús-gyap-
jú típusú fajtákat helyezik előtérbe. 

Arbevétel megoszlás: 
Gyapjú: 24,5%, 
Vágójuh: 57 ,10/o, 
Selejt: 18,2° ·0 , 

Egyéb: 9,4° o bőr, trágya. 
1000 komplex anya igénye 
106 ha legelő, 
18 ha széna szükséglet, (2,5 t/ha széna érték), 
39 ha szenázs, 
9 ha kukorica, 
1 ha gabona termő terület. 

Húshozam növelésének lehetőségei: 

- sűrített elletéssel, szaporaságra való szelektálással növelhető a bárány-
8zeporulat; 

- a 2 évenként 3 ellést el kell érni; 
- a bárányhízlalásban napi 300 gramm súlygyarapodást, illetve 100 napos 

korra 32 kg-os végsúlyt kell célként tűzni; 
- rendszeres tenyészállat utánpótlással, figyelembevéve azt a tényt, hogy 

az anyák szaporasága 5-7 éves korig emelkedik. 

Gyapjúhozam növelésének lehetőségei: 
Juhászatok zöme a magyar fésűs merinó fajtát tartják a legjobbnak. Gyap

JU hozama nyáj átlagban 3-5 kg. Céltudatos szelekcióval és megfelelő takarmá
nyozással el lehetne érni 4,8-5,2 kg-os nyírott súlyt. Ha a gyapjú hozamot 1 kg
al növelni lehetne ez az anyánkénti termelési értéket 95-115 Ft-tal növelné. 

157 



Végül felvetődik a kérdés a bárányokat milyen végsúllyal hizlalják? A kér· 
dés eldöntésénél a következőket kell figyelembe venni: 

- Mi a piac igénye, hogyan honorálja a tejes bárányt illetve a pecsenye· 
bárányt? 

- A jerkék napi súlyfelvétele 10-150/o-kal kisebb és a jerkék 100 napon 
túli hízlalásnál egyre jobban faggyúsodnak. Ezzel szemben a kosok még a 140-
150 napig hízlalva, jól értékesítik a takarmányt, tehát célszerű lenne a kosokat 
4-6 kg-mal nagyobb végsúlyra hizlalni. 

- A nagy meleg kedvezőtlenül hat a takarmány felvételére, tehát rontja a 
hizlalás eredményét. 

- Az anya juhtartás költsége annál súlyosabb teher minél alacsonyabb súly
ra hízlalunk. 

- Az egyéb állandó költségek is a nagyobb súlyra való hizlalást helyezik 
előtérbe. A mai árviszonyok mellett a 30-35 kg végsúlyú pecsenyebárány elő
állítása a leggazdaságosabb. 

Az ismét növekvő gyapjú ár és a magas exportbárány ár az ágazat éssze
rű keretek közötti fejlesztését igazolja. 
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