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Az állattenyésztés kérdései a salgótarjáni járásban

Egy számba az egész megye állattenyész
tését átfogó dolgozat nem  sű ríthe tő  bele, 
ezért csak a megye legfontosabb járásáról 
szól a  tanulm ány. I tt  van  a megyében a  
légtöbb ipari m unkás, nem  érdektelen te 
h á t ennek a terü letnek  mezőgazdasági el
látottságát megvizsgálni és különös súllyal 
a helyi term elés szerepét kidom borítani. A 
járás hús és állati term ék ellátásának meg
ítéléséhez részletesen meg kell vizsgálni, 
hogy m ilyen színvonalú és összetételű a 
járás állattenyésztése. Kiemeli az SZKP 
XX. kongresszusa is az állattenyésztés fel
lendítésének fontosságát a népgazdaság
ban és az egyes körzetek sajátosságainak 
figyelembevételét.

Mielőtt a járás állattenyésztési kérdé
seit és jellem zőit vizsgálnók, hasonlítsuk 
össze az 1935-ös esztendő állatállom ányát 
az első ötéves te rvünk  utolsó esztendejé
vel. Az összehasonlítás során a szarvas- 
m arha- és sertésállom ány számbeli gyara
podását, a ló- és juhállom ány számbeli 
csökkentését tapasztaljuk.

A szarvasm arha- és sertésállom ány nö
vekedése azonban nem  volt egyenletes, 
nem  a 20 év a la tt elérhető fejlődést tü k 
rözi. A fejlődés m inim ális. A m ásodik vi
lágháború a  háborús pusztítások az okai 
nagyrészben ennek a  lassú fejlődésnek. A 
járás állatállom ánya a második világhá
ború következtében érzékeny veszteséget 
szenvedett. A lóállomány felére, a szarvas- 
m arhák  száma 60 százalékra, a sertésállo
m ány 40 százalékra és a juhok száma 30 
százalékra csökkent. Nem volt kielégítő 
ütem ű a fejlődés a második világháború 
u tán  sem. A salgótarjáni já rásban  is elm a
rad t a mezőgazdadság az ip a r fejlődésétől. 
Gátolták az előrehaladást egyes helytelen 
gazdaságpolitikai intézkedések továbbá 
az. hogy a  szocialista szektor még nem  
tud ja  kihasználni teljesen a nagyüzem 
adta lehetőségeket. Ezek azok az okok, 
am elyekben keresnünk kell állattenyész
tésü n k  kedvezőtlen alakulását.

1935-höz viszonyítva nem csak az össz- 
állomány számában, hanem  összetételé
ben és az állomány m inőségében is lénye
ges eltolódások tapasztalhatók.

Lényeges változás az anyaállatok számá
nak  csökkenése am ely a második világ
háború a la tt indult meg. M egállapítható, 
hogy a szarvasm arhaállom ány terén  a te 
henek aránya 1954-ben kedvezőtlenebb 
volt, m int 1935-ben. Amíg a tehenek a rá 
nya az összes szarvasm arhához viszonyítva 
52 százalék volt addig 1954-ben csak 42,7 
százalék volt. A sertésállom ány összeté
tele azonos az 1935-össel, azaz a kocák 
aránya m arad t 10 8 százalék. Csupán a ló- 
tenyésztés összetétele vált kedvezőbbé, 
m ert 1935-ben a  kancák aránya a lóállo
mányhoz viszonyítva 38 2 százalék volt, 
ami 1954-ben 39,6 százalékra em elkedett. 
Az anyaállatok aránya 1954-ben nem  üti 
meg a m egkívánt helyes a rá n y t ugyanis 
a tehenek aránya az összes szarvasm arha- 
állományhoz viszonyítva 7,3 százalékkal, a 
kancák aránya a  lóállományhoz viszo
nyítva 10 4 százalékkal, a kocák aránya a 
sertésállom ányhoz viszonyítva 2 3 száza
lékkal alacsonyabb, m int a  tenyésztésre 
kedvező arány. Egyedül a juhállom ánynál 
kedvező a kép, ahol az anyák aránya 
6 százalékkal m agasabb a m egkívántnál.

Az állatállom ány m inőségében is m eg
m utatkozik a romlás, mégpedig a  lovak 
állóképességénél, a sertések gyenge ta k ar
m ányértékesítésénél és ellenállóképessé
génél, a szarvasm arhák tejhozam a te rü le
tén  a juhok testsúlyánál, a gyapjú minő
ségénél és mennyiségénél, valam int a ba
rom fiak tojásterm elésénél és csökkenő el- 
lenállóképességénél. 

E rövid történeti áttekintés és összeha
sonlítás u tán  vizsgáljuk meg a járás szá
m osállatsűrűségét 1954. október 1-i állapot 
szerint (1 számosállat =  500 kg).

A járás szám osállatsűrűsége a négy fő
álla tra  (szarvasm arha, ló, sertés és juh) 
100 kh. e ltartó te rü le tre  (szántó, r é t  és le
gelő) szám ítva 20 9. Ez a sűrűség az orszá
gos átlag  a la tt van. Az ország összes szán
tó-, ré t- és legelőterületének 0 57 száza
léka van  a já rásban  és e te rü le tre  ju t az 
ország szám osállatállom ányának 0,47 szá
zaléka. A három  m utató  ism eretében meg
állapítható, hogy a medence a közepesnél
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1935. 1954.X. 1.
Szarvasm arha 8 444 db 9 996 db
Ló 4 138 db 3 296 db
Sertés 21 952 db 23 326 db
Ju h 22 054 db 20 864 db



gyengébb állattenyésztő terü let. V annak 
olyan községei ahol 100 kh. e ltartó te rü 
le tre  csak 10—15 számosállat ju t (Etes, 
Zagyvapálfalva és M átraverebély), ami 
igen alacsony arány. V annak azonban 
olyan terü letek  ahol az arány az országos
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átlag fele tt áll. A járás DNy-i terü letén  
K ishartyán M árkháza és Szup atak  közsé
gek kivételével 20—25 számosállat ju t 100 
kh. eltartó terü letre . K ishartyánban 29,6, 
M árkházán 33 2 és Szupatakon 58,6. Az 
utóbbi két község erősen mezőgazdasági



jellegű. H ason ló  kedvező gócot ta lálunk  a 
medence DK-i terü letén . Dorogházán és 
M átram indszenten, ahol 37 6, illetve 32 2 a 
szám osállatm utató. Dorogháza ipari jellegű 
község, am ely m agas szám osállatm utató

j á t  a község terü letén  lévő kisterenyei ál
lami gazdaság sertéshizlaldájának köszön
heti. Kiem elhető még a járás É-i részén 
Szilaspogony, valam int D-en M aconka is, 
ahol a sűrűség 26,8, ill. 26,9. A fél nem  
sorolt községekben — K arancsberény, Za- 
bar. Bárna, Vizslás, Nemti és Salgótarján  
kivételével — a szám osállatsűrűség 15,1— 
20-ig, a  kivételként em líte tt helyeken 
20 1—25 a sűrűség. A 15,1—20 te rjedő  sű
rűséget a  járás községeinek egyharm adá
ban ta lá lhatjuk  meg. (A járás számosállat
sűrűségének heterogén eloszlását m u ta tja  
a 100 kh. e lta rtó te rü le tre  vonatkozó té r
kép.)

A já rás  a m u ltban  sem volt közepesnél 
jobb állattenyésztő terü let. Az 1935-ös 
statisztikai felm érések szerint a járás szá

m osállatállom ánya 13 835,9. 1954. okt. 1-i 
állapot szerint 14 402,2 tehát most nagyobb 
számosállatm ennyiséget kell e ltartan ia  az 
ipari létesítm ények, házépítések foly tán  
összébbzsugorodott eltartó területnek.

A járás szám osállatának 55,3 százaléka 
szarvasm arha, 18,3 százaléka ló, 16,1 szá
zaléka sertés és 10,3 százaléka juh. Ezek 
az arányszám ok az országos átlagtól eltér
nek. A legnagyobb eltérés a szarvasm arha- 
és juhállom ány terén  tapasztalható. A já
rás domináló állatának, a szarvasm arhának 
a szám osállalm ennyiségben való részese
dése kisebb, m int országos viszonylatban, 
a juhállom ány részesedése viszont m aga
sabb az országos aránynál.

A szocialista szektor a  salgótarjáni já
rásban m ég nem  bontakozott ki kellően. 
Ezt igazolják az alábbi táblázatok is am e
lyek bem utatják  az összes számosállat- 
állomány és az egyes állatfa jták  megosz
lását a különböző gazdasági szektorok kö
zött.

2. AZ EGYES ÁLLATFAJTÁK MEGOSZLÁSA SZEKTOROK SZERINT:

Az egyéni gazdaságok az állami gazda
ságok  és a tsz-ek állat állományában a ve
zető helyet a szarvasm arha foglalja el. Az 
utóbbi két szektornál azonban a szarvas- 
m arhák  részesedése a  számosállatállomány
ban  nem  kedvező. Az alábbi térkép  grafi
kon ja  am ely szemlélteti a medence szá- 
m osállatállom ányát az 1935. és 1954-es 
években, tükrözi a helytelen arányt. 
Ugyanis, amíg az  egyéniek kezén lévő 
szám osállatállomány 62 9 százaléka a 
szarvasm arha, addig az állami gazdaságok
nál ez a m utató 40 4 százalék és a  tsz-ek- 
nél 33,5 százalék. M indkettő igen alacsony 
arán y .

Feltűnő, hogy a járásban, a  juh  k ivéte
lével, az összes á lla tfa jtá t az egyénileg 
dolgozó gazdaságok ta rtják  döntően kéz
ben. Ez a  megállapítás nem csak a  szarvas- 
m arhára, lóra és sertésre vonatkozik ha
nem  a szárnyasokra és a m éhállom ányra 
is. Ennek a m agyarázatát részben abban 
az em líte tt okban kell keresnünk hogy a 
szocialista szektor a járásban még nem 
tu d ja  eléggé kihasználni a nagyüzem elő
nyeit, valam int abban, hogy a term előszö
vetkezetek  aránylag kis fö ld terü lette l ren 
delkeznek és a takarm ánybázisuk szegé
nyes. A medence 16 term előszövefkezeté-

ből csak a ceredi »Búzakalász«. valrn i n t 
a  lucfalvi »Petőfi« term előszövetkezetek 
intenzív állattenyésztők. A kisterenyei za- 
bari és karancskeszi állami gazdaság ál
lattenyésztő profilú ugyan, de m egalaku
lásuk óta az állatállom ány számbeli növe
kedése nem  ta rto tt lépést föld terü le tük  
nagyságával, am inek fő oka a jelentős el- 
hu llási százalék.

Az 1954. okt. 1-i állapotot tekintve, meg
állapítható hogy az állami gazdaságokban 
és a  term előszövetkezetekben a sertés, fő
kén t azonban a  juh  te rjed t el a szarvas- 
m arha rovására. Pl. a járás 16 termelőszö
vetkezetében mindössze 304 szarvasm arha 
volt, s ezzel szemben 1324 a sertés és 3358 
a juhok száma. Ennek okát abban kell ke
resnünk, hogy a sertésnek jó á ra  van, 
gyorsabban leh e t hasznosítani, m int a 
szarvasm arhát. Az állami gazdaságok és 
term előszövetkezetek valam int az Egri 
G yapjúterm elő V állalat kőkútpusztai te 
lepe (Kishartyán) nagyszámú juh  tenyész
tésével foglalkoznak. A juhállom ány vi
szonylag magas száma kedvező, m ert a já 
rás gyenge legelőit sok helyen csak a juh  
tud ja hasznosítani.

Az állatállom ány az egyénileg dolgozó 
gazdaságokban sem a  m egkívánható mó-
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ÁG
S zarvasm arha:

9.1%
Ló:
7,7%

Sertés: 
22 —%

Juh: 
22 —%

TSZ 3,5% 4 3% 5 6 % 16,—%
Egyéb szoc. szekt. 1.2% 18 4% 4 6 % 16,5 %
Egyéni gazdaságok 86 2% 69,6% 67,8 % 45,5 %

Állami gazdaság birtokában 12,4 %
Term előszövetkezetek birtokában 5 — „
Egyéb szoc. szektor birtokában 66 .
Egyéni gazdaságok birtokában 76,— .

100—%

1. AZ ÖSSZES SZÁMOSÁLLAT 
MEGOSZLÁSA:



don oszlik meg. Az egyéni gazdaságokban 
a  juhtenyésztés szorult háttérbe a legelő
hiány m iatt, viszont jelentős a  szarvas- 
m arha- és sertéstenyésztés.

A járás ipari m unkásai és kétlaki dol
gozói nagy számban ta rtan ak  sertést és 
kecskét. A sertésállom ány felfrissítésére és 
hizlalási célra ősz táján  vagontételekben 
érkezik  a  járásba az Alföldön m egvásárolt 
sertés. A kecskeállom ány a m ásodik világ
háború  óta jelentősen m egnövekedett, s 
b á r  pontos statisztikai adataink nincse
nek  nem  tévedünk, ha szám ukat 8—9000- 
re  becsüljük.

t a k a r m á n y e l l á t á s

Az 1952—53-as és 1953—54-es gazdasági 
években a  szocialista és a m agánszektor
ná l a  term elt szálastakarm ány m ennyi
sége kielégítő volt. K ivételként csak a kő- 
kútpusztai gyapjúterm elő vállalato t kell 
m egem líteni am ely csak 30—40 százalék
ban  tu d ta  m egterm elni szálastakarm ány
szükségletét. Az 1951—52-es gazdasági év
ben a  járás szálastakarm ányszükséglete 
nem  volt biztosítva. E hiányosságot azzal 
szám olták fel. hogy az egyénileg dolgozó 
parasztgazdaságok és tsz-ek szántóterüle
tén  a 10 százalékot kitevő pillangósok ve
téste rü le té t 15 százalékra emelték.

A term előszövetkezetek szálastakarm ány- 
szükságletének 40 százalékát a  rét, 60 szá
zalékát a szántóföld adja. Az egyéni gaz
daságoknál az arány általában 50—50 szá
zalék. Az állami gazdaságoknál a  szálas
takarm ány bázisa a szántóföld.

Abból a szempontból, hogy a  ta k ar
m ányszükségletet a rét, vagy a szántóföld 
biztosítja-e nagyobb m értékben az egyéni
leg dolgozó parasztgazdaságok állatállom á
nya számára, a já rást három  egységre 
oszthatjuk: 1. N ádújfalu és környéke, ahol 
a ré t 60 százalékban szántó 40 százalék
ban. 2. K arancs-völgye és Cered környé
k e  a ré t 50 százalékban, szántó 50 száza
lékban. 3. K isbárkány és környéke, ahol 
a  ré t 40 százalékban, szántó 60 százalék
ban  biztosítja a takarm ányszükségletet. 
Ezzel szemben az Ipoly m entén lévő köz
ségekben a szécsényi já rásban  a szálas
takarm ány bázis a rét. A salgótarjáni j á 
rásban kevesebb viszont a  rét. m int az 
Ipoly m entén m ert a rétek  je lentős részét 
szántónak tö rték  fel. Előfordult ugyan, 
hogy pl. a karancskeszi állami gazdaság
ban nem  volt elegendő a szálastakarm ány 
mennyisége, de a hiányzó m ennyiséget a 
járás terü letéről tu d ta  pótolni. A rétek  és 
legelők egészségesek ugyan nem  m ájm é- 
telyesek, de m inőségük általában nem  ki
elégítő, — »soványak«. Sok ré t te ljesen  el 
van  savanyodva és csak III. osztályú szé
ná t terem . H a az állattenyésztés terén mi
nőségi ugrást ak a r  elérni a járás, akkor a 
ré teket és legelőket megfelelően kell gon
dozza és meg kell tegye az óvóintézkedé- 
seket hogy a patakok a réteket legelő- 
ket és a szántóföldeket sehol se öntsék el. 
Több patak  m edre elhanyagolt, nincs sza

bályozva és jelentős károkat okoznak ki
áradásukkal. Ilyen pl. a Dobroda-patak, 
am ely K arancsalja, Bocsárlapujtő, K a- 
rancsberény és K arancskeszi községek h a
tá rában  tesz kárt. E pa tak  pl. 1954-ben a 
karancskeszi állami gazdaság terü letén  13 
vagon takarm ányrépát te tt tönkre és 200 
q takarm ány m inőségét ron to tta  le. H a
sonló károkat okozott a Tar na-pa tak  is 
Cered, Zabar és Szilaspogony határában. 
Nem céltalan azt sem m egem líteni hogy 
a zagyvarónai réteket és legelőket m in t
egy 100 kh. terü leten  a  zagyvarónai erő 
m ű pernyéje  beszennyezi és ezzel szinte 
érték telenné teszi az ottani etlartó terü le- 
tet.

Amíg a járás szálastakarm ányszükség
lete kielégített, addig az ab rak takarm ány
ban  jelentős hiány m utatkozik. M indhá
rom  szektorra érvényes e m egállapítás. 
Pl. a term előszövetkezetek 1952—53. és 
1953—54. gazdasági években 10— 10 vagon 
abrak takarm ány t vásároltak H ajdú és 
Szabolcs megyéből. Az előírt takarm ányo
zási norm át véve alapul az 1954. október 
31—i kim utatások szerint az új term ésig a 
term előszövetkezeteknél 4700 q volt az ab
rak takarm ány  hiánya. Ezt a  h iány t csök
kentette  a  szálastakarm ány felesleg, a  b u r
gonya felhasználása és a  m akkoltatás. Ez 
utóbbival szívesen élnek a  járás term elő- 
szövetkezetei. A két karancskeszi, m átra- 
mindszenti és a  lucfalvi, ceredi, bocsár- 
lapujtői, etesi bárn ai tsz-ben folyik rend
szeres m akkoltatás. A fogyasztott m akk 
kb. 400 q ab rak takarm ánynak  felel meg.

Tekintélyes m ennyiségben érkezik ab
rak takarm ány a  szécsényi járásból. Békés, 
H ajdú és Szabolcs megyékből. (A salgó
tarján i piacon az ab rak takarm ány  ára 
magas, m ert az ipari m unkások tekin té- 
lyes m ennyiségben hizlalnak.) A járásban 
a  leggyengébben elláto tt gazdaság a  kő- 
kútpusztai gyapjúterm elő válla la t am ely 
még a szálastakarm ány szükségletét sem 
tu d ja  fedezni. E gazdaság elhanyagolt ál
lapotú tartalékföldeket kapott. A szálas
takarm ány hiányzó részét Heves, Tarn a- 
szentm iklós és K isköre vidékéről vásárol
ják  fel az ab rak takarm ány t pedig köz
ponti készletből, Budapestről kapja. A bő
ségesebb takarm ányalap  silózással való 
m egterem tése a  járás terü letén  m ind n a 
gyobb te re t kezd hódítani. Egyelőre azon
ban m ég a sílózott takarm ány  m ennyisége 
kevés, m ert az egyéniek idegenkednek a 
takarm ányalap  növelésének ettől a mód
jától.

SZARVASMARHAÄLLOMÄNY

Az 1935-ös állatszám lálás szerint a me
dencében 8444 db szarvasm arha volt, eb
ből tehén 4367. Temyészirány ekkor is a 
m agyar tarka volt. Egy-két községben fő
leg nagybirtokon, ta rto ttak  m agyar-erdé
lyi fa jtá t pl. K isterenyén.

1954. október 1-i állapot szerint a járás 
szarvasm arha állománya 9996. ebből tehén 
4270 db. A medence legtöbb községében
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em elkedett a szarvasm arhaállom ány, de 
ugyanakkor rom lott több községben a tehe
nek aránya az összállományhoz viszonyítva. 
Feltűnő rom lást m u ta t K arancskeszi Bo- 
csárlapujtő, Sámsonháza és Kazár. Ez is 
alátám asztja a céltudatos állattenyésztés 
h iányát a  járásban. A járás tenyésziránya 
továbbra is a m agyar fajta . Az összes gaz
dasági szektorban e fa jtá t kedvelik a  leg
jobban. A szarvasm arhaállom ány zöm ét az 
egyéni gazdaságok ta rtják  kézben. A szoc. 
szektor b irtokában az  összállomány 13 8 
százaléka van.

Nógrád megyében és így a  salgótarjáni 
já rásban  is szarvasm arha felm érés folyik 
abból a  célból, hogy olyan szarvasm arha
állom ányt alak ítsanak ki, am ely a lap ja lesz 
a  jobb tulajdonságokkal bíró nógrádi fa jta  
kitenyésztésének. Téves felfogás, hogy 
Nógrád megyeben nógrádi és ipolyvölgyi 
tá jfá jta  van. Ugyanis, ha az itteni szarvas
m arhaállom ányt összehasonlítjuk az ország 
egyéb m agyar-tarka állományával, határo
zott különbséget nem  találunk. A jövő fel
adata, hogy szarvasm arhaállom ányunkat a 
helyi adottságokhoz m érten  egységes típu 
súvá alakítsuk, am ely egyesíti m agában a 
jó küllem et, egészséges és szilárd szerve
zete t és a bő hústöm eg szolgáltatása m el
le tt a jó tejelőképességet. A szarvasm arha 
ta rtása  m ég sok helyü tt prim itív  agrotech
nikai viszonyokat tükröz az egyéni gazda
ságokban. A szoc. szektorban m ár meg
kezdték  a  tehénállom ány fejlesztését, de 
még m indig elm aradnak  az egyéni parasz
tok tehénállom ányának százalékos része- 
segésétől. Az egyéni parasztgazdaságok tu 
lajdonában lévő szarvasm arhaállomány 
45,2 százaléka, a tsz-ek b irtokában lévő 
állomány 32,8 százaléka és az állami gaz
daságok szarvasm arhaállom ányának csu
pán 30 1 százaléka tehén. A  járás viszony
la tában  a  tehénaránym utató  42,7, ami a 
k ívánalm akat nem  elégítheti ki. Az elkö
vetkező időszakban a  járás állattenyész
tése elő tt az az egyik fő feladat, hogy a 
tehenek arányát az összes szarvasm arha
állományhoz viszonyítva emeljék; ugyanis 
a legtöbb községben a tehenek aránya az 
összes állományhoz viszonyítva mélyen 50 
százalék a la tt van. 50—60 százalék közti 
a rán y t csak 9, 60 százalék fe le ttit csak 3 
község tud  felm utatni: K arancsalja, Kis- 
hartyán  és M aconka. 50 százalék feletti 
tehénállom ánnyal rendelkező községek a  
nagy ipari gócok közelében helyezkednek 
el. Salgótarjánhoz közel, Somoskőújfalu, 
K arancsalja, Etes, K ishartyán, Kazár, 
Vizslás, de még ide lehet számítani Ka- 
rancsberényt is. K isterenyéhez és Nagybá- 
tonyhoz közel vannak: M aconka, Szupa
tak  és M átraverebély. Ezek a  községek 
Salgótarjánban, N agybátonyban és Kiste- 
renyén  könnyen tud ják  a te jüket értéke
síteni.

A járás teheneinek tejhozam a alacsony, 
am íg országosan a m agyar ta rk a  fa jta  
3000—4000 literes tejhozam ra is képes, 
addig a m edence tehénállom ánya még meg

sem közelíti ezt a  mennyiséget.
A járás gazdasága, tek in te tte l a je len 

tős te j-  és tejterm ékfogyasztásra és arra , 
hogy a begyűjtö tt te je t hosszú és körül
m ényes u takon szállítják a szécsényi és a 
pásztói tejfeldolgozókba, m egkíván egy 
tejfeldolgozó létesítését. Helyes volna S al
gó tarjánban  létesíteni a  tejfeldolgozó üze
m et, m ert a já rás  legnagyobb fogyasztója.

A járás te rü le tén  a  teheneket a szoc. 
szektor nem  igázza. Az egyéni gazdaságok
ban még elvétve több községben igavo
násra még mindig felhasználják a tehén- 
állom ányt (Somoskő, Lucfalva , Nagybár- 
kány, Sám sonháza és Kisbárkány), ahol ez 
régi szokás.

LÓÁLLOMÁNY

1935-höz viszonyítva a lóállom ányban 
lényeges apadás tapasztalható. Az 1935- 
ben 4138 db-ot kitevő állomány 1954. okt. 
1-re 3296-ra csökkent. Az állomány csök
kenésével szemben a  kancák  aránya az 
összállományhoz viszonyítva egészen m ini
mális m értékben javult. 1935-ben 1584
kanca volt (38 2 százalék), 1954. okt. 1-i 
állapot szerint 1305 a  kancaállom ány (39,6 
százalék).

Az állomány csökkenésének okát nem  
lehet kizárólag a mezőgazdaság gépesíté
sében keresnünk, különösen a salgótarjáni 
járásban nem , ahol a  domborzati viszo
nyok am úgy sem teszik lehetővé a  mező- 
gazdasági m unkák nagyarányú gépesítését. 
A lóállomány csökkenésénél elsősorban a 
háborús pusztítások és gazdaságpolit.kai 
intézkedések játszo ttak  közre.

Az állomány megoszlása a járásban 
egyenletesnek m ondható. Csupán Salgó
ta rján b an  ta lá lunk  nagyobb sűrűséget, 
m ert több szocialista vállalat is rendelke
zik lóállománnyal.

A term előszövetkezetek birtokában fel
tűnően kevés ló van, a járás lóállományá
nak csupán 4,3 százaléka. A tsz-ek ugyanis 
nem  foglalkoznak lótenyésztéssel és a  m e
zőgazdasági m unkák nagyobbfokú gépesí
tése felm enti őket a nagyobb lóállomány 
ta rtása  alól. Az állami gazdaságok, a na
gyobbfokú gépesítés ellenére is, szépszámú 
lóállom ánnyal rendelkeznek, m ert m ind
három  gazdaságban folyik lótenyésztés. A 
jelek  szerint a  zabari állami gazdaság ló- 
tenyésztése fog elsőnek felfejlődni a járás
ban.

A lótenyésztés iránya a m últban is a li
picai volt, de szép szám ban ta rto ttak  — 
főként a  nagybirtokosok — muraközi 
igáslovakat. A jelenlegi állomány eléggé 
kevert, m ert az egyénileg gazdálkodó pa
rasztoknál és ló tartóknál az állomány je
lentős részét meleg félvérek alko tják  de 
nagy számban ta lálunk  tisztavérű  lipicait 
és nóniuszt.

A különböző földrajzi tankönyvek Nógrád 
m egyét nóniusz-körzetnek állítják be. Ez 
a m egállapítás a  salgótarjáni járásra nem  
vonatkozik, ugyanis itt a  tenyészirány a 
lipicai. Ezt igazolja a gyöngyösi m éntelep
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apaállat kihelyezési terve is, mely a  járás 
négy m egterm ékenyítő állom ására: Ka-
rancskeszi, Szilaspogony és Sóshartyán 
term észetes, K isterenye m esterséges állo
m ásokra lipicai m éneket helyezett ki a 
m últban és helyez ki most is. A járás te 
h á t lipicai körzet, de még m egtalálható a 
nóniusz, a m agyar félvér stb. kanca is, 
apaállatban azonban csak a lipicai, am ely 
edzett és szívós, s a salgótarjáni járás 
dimbes-dombos vidékére való.

JUHÁLLOMÁNY

A járás juhállom ánya az 1935-ös állo
m ányhoz viszonyítva kb. 5 százalékkal 
csökkent. A fasiszta háborúban az állo
mány jelentős részét nyugatra elhajto tták  
és a  járásban a juhállom ányt érte  a leg
nagyobb veszteség.

A m últban  fa jta  szerint nem  volt any- 
nyira egységes az állomány, m int je len
leg. Az állattenyésztési te rv  a járásban az 
am úgy is jól bevált fésűs m erinóit szor
galmazza. A járás juhállom ányának kb. 
80 százaléka merinói, a többi főként ci
gája. A juh  tenyésztése mezőgazdasági 
szem pontból is igen jelentős m ert a juh 
jól hasznosítja a gyenge legelőket így pl. 
K ishartyán, Nemti, Cered. K isbárkány, 
M árkháza, Sám sonháza határában  és érté 
kes trágyaterm elő.

Az egész járás terü letén  nem  folyik ju h 
tenyésztés. Egyes községekben teljesen 
hiányzik. Ilyenek: Somoskő Somoskőúj
falu , Zagyvaróna, Etes, M átraverebély, 
M aconka. E helyeken a m últban sem folyt 
juhtenyésztés. Velük szemben két sűrű 
gócot találunk: Zabar és K ishartyán köz
ségekben. A juhtenyésztés több helyütt 
visszavonult, ugyanakkor több községben 
előretört. A legnagyobb apadást m uta tja  
K isterenye, Salgótarján Dorogháza, Nád
újfalu  és Kazár. Ezeken a helyeken a régi 
nagybirtokokon folyt jelentős juhtenyész
tés. 1935-höz viszonyítva a szocia lis ta 
szektorral rendelkező községekben fejlő
dött fel a juhtenyésztés. (Pl. K ararcskeszi, 
K ishartyán, Zabar és Lucfalva .)

A juhállom ány kb. 50 százalékát az 
egyénileg dolgozó parasztok. 50 százalékát 
a szoc. szektor ta r tja  kézben. A tsz-ek 
előszeretettel foglalkoznak juhtenyésztés
sel, számosállatállománvuk 33 százaléka 
szarvasm arha. A legtöbb juhot a lucfalvi 
»Petőfi« tsz tenyészti. A juhállom ány 16.5 
százaléka az Egri G yapjúterm elő V állalat 
K őkút-pusztai telepén van am elynek állo
m ánya nyár folyam án megoszlik Zagyva- 
pálfalva, Etes és K ishartyán  terü letén  lévő 
legelőkön.

A járás juhállom ányának 22 5 százalé
kát az állami gazdaságoknál találjuk. Leg
fejlettebb  a juhtenyésztés a zabari állami 
gazdaságban, am ely állom ányának 20 szá
zalékát Cered 80 százalékát Zabar h a tá
rában  helyezi el. A gazdaság állománya 
1954. okt 1-i állapot szerint 2280 db volt. 
A kisterenyei és Karancskeszi állami gaz
daságok kb. ennyit tenyésztenek. M indhá

rom  állami gazdaságban, valam int a tsz- 
ekben fésűs m erinóit tenyésztik. A ju h te
nyésztés célja a gyapjú, ami az állami 
gazdaságoknál domborodik ki a legéleseb
ben.

G yapjúterm elés terén  kedvező helyen 
áll a járás országos viszonylatban. A nóg
rádi gyapjút általában szívesen fogadja az 
ipar könnyű feldolgozhatósága m iatt. Az 
Egri G yapjúterm elő V állalat K őkút-pusz
tai célgazdaságában a gyapjú Salgótarjá
non keresztül ju t a budapesti Fésűsfonó 
Gyárba. K ívánatosabb volna a  gyapjút 
Salgótarján  helyett Zagyvapálfalván vago- 
nirozni mivel az áru felesleges u ta t tesz 
meg Zagyvapálfalvától Salgótarjánig. A 
zabari állami gazdaságban ny írt gyapjú ki
váló minősége m iatt a budapesti kalapgyá
rak  dolgozzák fel. A gyapjú minősége 
szempontjából a zabari állami gazdaság 
országosan a m ásodik helyen áll az állami 
gazdaságok között.

1954-ben a legnagyobb nyírási átlagot az 
Egri G yapjúterm elő V állalat érte  el a 4,35 
kg-os produktum m al. A term előszövetke
zeti átlag 3 1 kg volt. A tsz-ek közül a leg
nagyobb nyírási átlagot a  lucfalvi »P e
tőfi« tsz érte  el; 4 kg-ot.

SERTESÁLLOMÁNY

A járás sertésállom ánya az 1935-ös év
hez viszonyítva több m int 6 százalékkal 
em elkedett. A kocák aránya a sertésállo
mányhoz viszonyítva a  járás községeinek 
kétharm adában nem  éri el a 13 százalé
kot. Legkedvezőbb a kép N agybátony, K is
terenye, K ishartyán és Szupatak  közsé
gekben. ahol a kocák aránya 20 százalék 
felett van. Nagybátony esetében a k iste
r enyei állami gazdaság kedvező szervezetű 
se rtésállom ányának hatása jelentkezik. 
Lucfalván pedig a »Petőfi« tsz intenzív 
sertéstenyésztése jav ítja  a tenyészkocák 
m u ta tóját. Az egyéni gazdaságokban járási 
viszonylatban kedvezőtlen a kép m ert a 
kocák aránya alig éri el a 11 százalékot. 
Kevés a koca, sok a hízó. Hiányzik a cél
tudatos továbbtenyésztés. A tsz-ekben 28 
százalék a kocaaránym utató, az állami 
gazdaságokban pedig nem halad ja  meg az 
egyéniek kocaarányát . Az utóbbi szektor
ban is sok a hízó. Nem m ondhatjuk  ezt el 
a tsz-re is. Pl. az 1954. okt. állapot szerint 
a járás tsz-eiben feltűnően kevés volt a 
hízó. A ceredi »K elet Fénye« tsz, am ely 
sorrendben a 3. a sertéstenyésztésben 
nem  hizlalt egy darabot sem. Ennek okát 
az abraktakarm ányhiányon kell keres
nünk. A tsz-ek inkább szaporítással fog
lalkoznak eladásra.

A se rtésállomány egyenletesen oszlik 
meg a járás te rü tetén. Csupán Doroghá- 
zán és Szupatak  községben ta lálunk  fel
tűnő  sűrűséget.

A sertésállomány 67 százalékát az egyé
niek ta rtják  kézben. Az összállományból 
22 százalékban részesedik a kisterenyei 
és a  Karancskeszi állami gazdaság. A 
tsz-ek és állami gazdasagok számosállat
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állom ányában nagyobb százalékot foglal 
el a sertés, m int az egyénileg dolgozó pa
rasztok és sertésta rtók  állományában.

A járásban  általában a m angalica fa jtá t 
tenyésztik, m ert ez felel meg leginkább a 
te rü le t k lím a- és röghatásának. Egyedül 
a  lucfalvi »Petőfi« tsz-ben fo ly ta ttak  k í
sérle te t a kom val és berkshiri kereszte
zéssel. A já rás te rü le tén  a dorogházi hiz
laló telepen kívül Salgótarjánban a Dugdel- 
pusztán, a vágóhíd tu lajdonában van hiz
lalda, m elyben 1954. okt. 1-én 450 hízó 
volt elhelyezve. A gyárak közül a  salgó
ta rján i üveg gyár hizlal. Folyik még hiz
lalás a  kisterenyei m alom ban és Nagybá- 
tonyban a  salgótarjáni üzemi konyha sza
m ára kevés hízó beállításával.

EGYÉB ÁGAZATOK:

A kecske erősen elterjed t a járásban. 
Kizárólag az egyénieknél, a kétlakiaknál 
és az ipari feldolgozók udvarában  ta láljuk  
m eg a kevés gondozást igénylő állatot. 
Erősen e lterjed t Salgótarjánban, Zagyva
rónán, H om okterenyén. Kazáron, M átra- 
szelén és a  Karancs-völgy községeiben. A 
kecskeállom ány növekedése csökkenti a 
szarvasm arhák legelő terü letét, m ásrészről, 
m ivel a kecskék legeltetése — bár sza
bálytalanul — az erdőben is folyik, kárt 
tesz az erdőállom ányban is.

A méhészet szám ára m egtalálhatjuk  a 
kedvező feltételeket. A tsz és állami gazda
ságok nem  élnek a  kedvező lehetőséggel, 
m ert m indkét szektorban hiányzik a mé
hészet. A m agánszektor sem ta r t  kellő 
szám ú méhcsaládot, m indössze 2100 m éh
család van a járás terü letén , ennek oka 
a szakmai hozzáértés hiánya. A m últban 
főként a  tan ítók  foglalkoztak méhészettel.

M éhcsaládok száma terén  Salgótarján. 
Zagyvapálfalva, Karancskeszi és Homok- 
terenye vezetnek. A járás akácosait a ván
dorm éhészek igyekeznek kihasználni. 
Akácvirágzs idején Debresen G yula Me- 
zőberény, K ecskem ét vidékeinek méhészei 
keresik fel a salgótarjáni járást.

Selyem hernyótenyésztés a járás terü le
tén  em lítésre sem  méltó. H iányzanak az 
alapfeltéte lek  és így az iparszerű tenyész
tésre nem  lehet gondolni.

A járás barom fitenyésztése nem  áll kellő 
szinten. Az állami gazdaságokban pl. te l
jesen hiányzik, tsz-ekben is kicsi a kacsa- 
és libaállomány és ez is a lucfalvi »Pe
tőfi« tsz-re korlátozódik. Az egyénieknél 
a  barom fiállom ány nagyon vegyes. Cél a  
kenderm agos m agyar fa jta  tyúk  elterjesz
tése. Vízi szárnyasok körében sok a ta rk a  
liba és kacsa. Ezeket a tenyésztésből ki 
kellene vonni, m ert csak a fehér tollat 
használják fel. A barom fitenyésztés elha
nyagoltsága az újtól való tartózkodásra és 
hozzá nem  értésre vezethető vissza. Ez 
utóbbi következm énye a naposcsibék m a
gas pusztulási aránya. Pl. 1953-ban a tsz- 
ekben 10 000 naposcsibéből 6000 pusz
tu lt el.

Haltenyésztés: A járásban átfu tó  pata

kokban halászati lehetőség nincsen. Az 
egész vidék vízben szegény terület. Több 
helyü tt foglalkoztak m ár halastó létesíté
sének gondolatával, de egyedül a  K arancs
keszi állami gazdaság gondolata látszik ki
vitelezhetőnek. A D obroda-patak mentén 
50—60 kh. te rü le ten  K arancskesziben 
meg van  a  lehetősége a  m esterséges h a
lastó megépítésének.

Röviden á ttek in te ttük  a  járás állatte
nyésztési kérdéseit. Az állatállom ányban 
lényeges változás 1935-höz viszonyítva nem  
történt. U gyanakkor azonban jelentősen 
em elkedett a  járás és Salgótarján összla
kosságának, ezen belül az ipari és bányász- 
dolgozók létszám a. A m egnövekedett lakos
ság fokozódó igényeit a  járás állati te rm é
kei nem  tu d ják  kielégíteni. Sem a  te jte r
mék, sem  a húsnem ű nem  fedezi a járás 
közellátását.

Az évi 25 200 q élőállat járási közellátási 
kontingensnek csak 45 százalékát fedezi a 
járás. A vágóm arhahiányt a  pásztói és a 
szécsényi járásból, a  sertéshiányt pedig az 
em lített k é t járáson kívül Szolnok és He
ves megyéből biztosítják. Az állatállo
m ány szektorális megoszlásából követke
zik, hogy az élőállatállom ány zömét (67 
százalékát) a szektor szolgáltatja.

A járás állattenyésztése elő tt több m eg
oldandó problém a van, am elynek megol
dásával javulni fog az állomány összeté
tele, az állomány m inősége és hús- és te j- 
ellátás.

1. Növelni kell a szarvasm arhaállom á- 
nyon belül 50 százalékra a tehénállom ányt. 
Ki kell alak ítan i a  nógrádi tá jfa jtá t és 
emelni kell a tejhozam ot, valam int a tej 
zsírszázalékát.

2. A lóállományon belül növelni kell a 
kancák arányát és tovább kell szorgal
mazni a  lipicai fa jta  szám szerű és száza
lékos növekedését.

3. A juhtenyésztés elsőrendű feladata, 
hogy megfelelő takarm ányozással és m eg
felelő fa jta  tenyésztésével és az állatállo
m ány átlagos élősúlyát 45 kg fölé emel
jük. Gondoskodni kell a  juhászok utánpót
lásáról. Pl. a kellő gondozás hiánya m iatt, 
valam int a takarm ány hiánya m iatt 1954 
első felében kb. 1000 bárány  pusztult el a 
Karancskeszi állami gazdaságban. Mellőzni 
kell az Alföldről való behozatalt, m ert a  
gyakorlat azt m utatta , hogy az onnan be
telep ített juhok akklim atizációja rossz. Pl. 
1953-ban az Egri G yapjúterm elő V állalat 
Jászladány, Kisköre, Jászkisér, Erdőtelek, 
Esztergom, Szolnok vidékéről betelepített 
Salgótarjánba több száz juhot, am elyek 
rövid idő m ulva erősen lerom lottak és nagy 
százalékuk tüdőgyulladásban elpusztultak.

4. Meg kell szüntetni az anyakocák 
idényjellegű tartását, am it főként az egyé
nileg dolgozó parasztok és sertéstartók  al
kalm aznak. Á ltalában növelni kell a to- 
vábbtenyésztés érdekében a kocák számát.

5. Szorgalmazni kellene a juhtenyésztést 
és barom fitartást, főként a  szocialista 
szektorban.

6. Az állatok minőségi tartásához tovább
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kell emelni a takarm ánybázist, s azt olyan 
szilárd a lap ra  kell helyezni, hogy a nor
ma szerinti m ennyiségben álljon rendel
kezésre. Ennek érdekében a pillangósok 
vetésterületét további 5 százalékkal kel
lene emelni s be kell vezetni zöld futó- 
szőnyeget és a silózást az eddiginél na
gyobb m értékben ki kell terjeszteni. J a 
vítani kell a rétek  és legelők minőséget,

valam int emelni kell az ab rak takarm ány  
hozamát és vetésterületét.

Bár a  járás nem  tartozik a  jó á lla tte 
nyésztő terü letek  közé, mégis az itt fel
nevelt bár kevéssé nem esített á llatfa jták  
fejlettek, ellenállóképességük erős s ezért 
az ország bárm ely terü letén  könnyen akk- 
lim atizálódnak.


