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Az 1943. év 
mezőgazdasági tanulságai.

A „Köztelek Zsebkönyv* 9 részére írta: 
Konkoly Thege Sándor dr.

m. kir. földművelésügyi államtitkár.

Az előző csapadékdús és sok vízkárt előidéző 
esztendők után két egymást követő év hosszú 
szárazságot hozott, sőt az 1943. évben a nagy 
nyári aszály előtt,— amelynek tartama és mértéke 
még a szárazsághoz szokott magyar gazdák szá
mára is túl nagy volt — a tavasz folyamán is volt 
már egy hosszabb, csapadékhiányban szenvedő 
időszak.

Ennek az esztendőnek tehát elsősorban az a 
tanulsága, hogy a magyar gazdának minden te
kintetben fel kell készülnie az éghajlat és idő
járás szélsőségeire, egész üzemrendszerét és 
munkabeosztását a szélsőséges időjárási lehetősé
gek figyelembevételével kell megállapítania. Ezt 
a küzdelmet a szaktudás fokozásával, a termelés 
változatosabbá tételével, jobb és bőségesebb fel
szereléssel, valamint általában minél okszerűbb 
gazdálkodással tudhatja többé-kevésbbé eredmé
nyesen folytatni. Sajnos, a háborús viszonyok az 
eredményes küzdelem előfeltételei megteremtésé
nek nem nagyon kedveznek, még leginkább a 
szaktudás fokozásának lehetősége és fegyverének 
alkalmazása áll a magyar gazdák rendelkezésére.

Az 1943. év a gabonatermés tekintetében az 
ország legtöbb részén kedvező, sőt sok helyen 
igen jó eredményt biztosított. Ez kellemes meg
lepetés volt a magyar gazdák számára, mert az 
előző év nyarán és őszén uralkodott szárazság

Az ALFA szeparátor élesen fölöz!
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következtében a vetések többnyire megkésve és 
nem tökéletes munkával kerültek a földbe, későn 
keltek ki és ha az enyhébb tél és a korai tava- 
szodás kedvezett is fejlődésüknek, a tavaszi hosz- 
szantartó szárazság viszont károsítóan hatott, 
így május elején a legtöbb gazda kevés remény
nyel nézett az aratás elé. Sok vidéken még a má
jus sem biztosított elegendő csapadékot, de júni
usban és július elején olyan kedvezően alakult 
az időjárás, hogy az Alföld egyes részeinek kivé 
telével országszerte minden gabonaféléből vára
kozást meghaladó lett a terméseredmény. Ezt 
elsősorban talán a tökéletes kalász- és szemkifej
lődésnek lehet köszönni, mert csak egész kivéte
lesen szokott előfordulni olyan mértékű megtér 
mékenyülés és olyan tökéletes beérés, mint ami
lyent ez évben lehetett tapasztalni. Ennek az 
esztendőnek a gabonatermése azt is igazolta is
mét, hogy a sokszor bírált magyar gazdák sok
kul nagyobb termésátlagokat tudnának elérni, 
ha az időjárás jobban elősegítené munkásságu
kat.

A viszonylag jó búzaterméssel kapcsolatban 
külön megemlítést kíván, hogy ez évben érdem
leges rozsdakárról nem lehetett hallani, pedig 
júniusban és július elején bőven volt eső. Amel
lett, hogy az inkább hűvöses jellegű időjárás a 
rozsda kifejlődésének másik előfeltételét: a kellő 
meleget nem biztosította, bizonyára közrejátszik 
a rozsdakár elmaradásában a nemesített búza
fajták széleskörű használata, mert ezek a rozs
dával szemben eléggé ellenállók.

Egy másik szembetűnő jelenség volt ez évben, 
hogy a zabvetések általában igen jól sikerültek 
és szép termést adtak. Ezt a korai tavaszodé,són és 
az ennek segélyével megnyúlt tenyészidőn kívül 
bizonyára főleg a késő tavaszi kiadós csapadék
nak és a hűvösebb időjárásnak lehet köszönni. 
Bizonyára az is közrejátszott a jó zabtermés el-
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érésében, hogy az esőzés megindulása a zabveté
seket még fejlődésük kezdetlegesebb állapotában 
érte és igy ezek még a többi gabonafélénél is 
többet behozhattak a tavaszi szárazság által oko
zott hátrányokból.

Míg a gabonatermés elég jól sikerült, addig a 
takarmány félékből — és pedig mind a szálas-, 
mind a gyökér- és abraktakarmányokból — 
gyenge volt a termés, mert ezek részben a ta
vaszi, részben a nyári szárazságot fokozottan 
sínylették meg. Ez az év is bebizonyította, hogy 
takarmány termelésünkben üzemszervezési h ibák 
vannak, állatállományunk nagyságával és takar
mányszükségletével nincsen kellő arányban ta
karmánytermelésünk megszervezése. A jelenlegi 
háborús viszonyok és közellátási kötelezettségek 
mellett kevésbbé lehet gondolni a takarmány
termő területek kiterjesztésére, inkább a rétek 
és legelők egyre szükségesebbé váló javításán 
kívül a takarmány termesztés okszerűbbé tételé
vel és a termelt takarmányok gazdaságosabb fel
használásával kell az arányt helyesebbé tenni. 
Ahol azonban feltűnően kevés a takarmány termi) 
terület, ott még a mostani viszonyok közt is mó
dot kell találni a takarmány termesztés kit erjesz
tésére.

Az idei esztendő is megmutatta, hogy ezen a 
téren fokozott szerep és jelentőség vár a lucer
nára, amely a tavaszi és nyári szárazság ellenére 
viszonylag a legbiztosabban adott szénát, sőt 
magtermése is sokfelé nagyon jól sikerült. A ko
pár úyári mezőkön a zöld színfoltot csaknem 
egyedül a lucerna jelentette. De arra nézve is 
szerezhettünk tapasztalatot, hogyha a tavaszi 
időjárás alakulása következtében a lucerna első 
kaszálása kielégítő eredménnyel nem biztat, ak
kor ne várjunk sokáig az első kaszálással, hanem 
ennek mielőbbi elvégzésével biztosítsuk legalább 
a következő kaszálások nagyobb hozamának le
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hetöségét. Ahol a lucerna ez évben nem adott ki
elégítő termést, ott a csalódásokat főleg az első 
kaszálás késői elvégzésében kell keresnünk. 
Ugyanez áll fokozott mértékben a lóherére nézve 
is. A nem lucernatermő, de elég meszet tartal
mazó talajokon a baltacím ismét beigazolta élet
revalóságát.

Hosszú ideje küzdünk már a zabosbükköny túl
zott mértékű termesztése ellen és ennek gazdasá
gosabb és értékesebb szálastakarmányokkal le
endő helyettesítését ajánljuk. Ez évben azonban 
a tavaszi szárazság ellenére a zabbosbükköny 
megcáfolni igyekezett törekvésünket, mert álta
lában a szokottnál nagyobb termést adott. Ezt 
bizonyára szintén a hosszabb tenyészidővel és a 
tavasz második felének bő csapadékával lehet 
magyarázni. Hiba lenne, ha a zabosbükköny ezévi 
kedvező szénatermése miatt feladnánk a törek
vést a zabosbükkönynek háttérbe szorítására. 
Természetesen megvan a zabosbükkönynek azért 
a jelentősége a takarmány termeszt és változato
sabbá tételében, a jó búza-elővetemény biztosítá
sában és különösen olyan esetekben, amidőn ez 
más pillangósvirágú takarmánynövényekkel gaz
daságosan nem pótolható.

Az 1943. évi esztendő minden irányban fokozot
tan igazolta az okszerű talajművelési eljárások 
nagy előnyét és termésfokozó hatását. így az őszi 
szántás szükségessége és nagy előnye a tavaszi 
szárazságban fokozottan érvényesült mindenfelé, 
örvendetes módon azonban az őszi szántásnak a 
szokottnál nagyobb mértékű elvégzése mellett 
viszonylag kevés volt az összehasonlításra szol
gáló, ősszel szántatlanul maradt föld. Különösen 
szembetűnő volt az őszi szántás kedvező hatása a 
kukoricára.

Hasonlóképpen ez évben a nagy nyári aszály 
során fokozottan érvényesült a kukorica okszerű 
művelésének, különösen gyakori kapálásának 
nemcsak termésfokozó, hanem azt lehet mondani, 
terméstmegmentő hatása. Az ország legaszályo
sabb részein a nyár végén is lehetett még látni

Nem mind ALFA, ami fénylik! 
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teljesen zöld kukoricatáblákat, amelyeken a tö
vek szépen kifejlődött csöveket hoztak és meddő 
szárak alig voltak. Ezeken a kukoricaföldeken 
azonban korszerű volt a talajművelés, repedése
ket nem lehetett látni és a kérdezősködésre ki
tűnt, hogy ötször-hatszor is megkapálták, a talaj- 
felszint állandóan porhanyón, gyommentesen tar
tották.

Ez évben különösen hátrányosan hatott a szá
razságban a kukoricának még mindig sokfelé 
tapasztalható túl sűrű vetése, illetve a terület
egységen túl sok növénynek meghagyása. A ló
kapák járatásának lehetősége is a szokásosnál 
nagyobb sortávolt tesz kívánatossá. Különösen 
szembetűnő volt a kukoricának túl sűrű állása 
Erdélyben. Ez évben sokfelé előnnyel járt a ko
rai kukoricafajták termelése, mert ezek növény
zete és csőtermése már többé-kevésbbé kifejlő
dött, mire a nagy szárazság fokozottan éreztette 
hátrányos hatását. Hasonló tapasztalatokat lehe
tett szerezni a korai burgonyafajtákkal.

Az őszi szántás elvégzésén kívül a jó .vetésforgó 
és a tarlóhántás, valamint a korszerű talajműve
lési eljárás szintén fokozottan kidomborította 
gyakorlati előnyeit az idei őszi vetéseknek szóló 
talajelőkészítés során. Aki a korán lekerülő búzá
éi ővetemények földjét azonnal sekélyebben — 
akár ekével, akár tárcsával — meghántotta és a 
talaj felszínét ismételt boronálással vagy tárcsá
zással porhanyón és gyommentesen tartotta, ki
fogástalan magágyba vethette az őszi kalászo
sokat. Aki azonban késlekedett a tarló feltöré
sével, vágj7 pedig rossz elővetemény után veti az 
őszi kalászost, az száraz hantokat hasogatott 
csak fel óriási munkával, vagy pedig csak meg
késve végezhette a vetőszántást és magát a ve
tést. Természetesen az elvetett mag egészen más 
előfeltételek között kezdi meg fejlődését az ok
szerűen elmunkált talajban.

A múlt1 évi takarmányszűk esztendő után ez 
évben még nagyobb mértékben megismétlődő 
takarmányhiány fokozottan kidomborítja a ta-

ALFA minőséget jelent
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karmányszilók jelentőségét. Örvendetes, hogy a 
másirányú szükséglet és igénybevétel ellenére a 
földművelésügyi minisztérium olyan jelentős 
menyiségü cementet tudott biztosítani és ebből 
a törekvő gazdák annyi szil ót tudtak létesíteni 
egy év alatt, amennyi talán eddig összesen nem 
épült az országban. Kár, hogy ez a nagy sziló 
építési igyekezet nem érvényesült már azokban 
az években, amikor erre a célra akármennyi 
olcsó vas és cement rendelkezésre állott volna. 
Nem szabad azonban az erjesztett (savanyított) 
takarmányról való gondoskodást sziló rendel
kezésre állásától függővé tenni,mert a gyakorlati 
tapasztalatok szerint gödörszilóban, vagy árok- 
szilóban is jó minőségű savanyított takarmányt 
lehet előállítani.

A szilózási törekvések a kukoricaszárnak az 
eddiginél sokkal gazdaságosabb felhasználását 
fogják maguk után vonni. Kívánatos azonban, 
hogy a nyári száraz időszakok idején is rendel
kezzenek a gazdák szilákban takarmánnyal. En
nek céljaira az őszi takarmánykeverékekből kell 
annyit vetni, hogy tavasszal is meg lehessen töl
teni a szilókat. Az idejében lekerülő őszi takar
mánykeverékek után szilókukoricával és több 
más terménnyel gazdaságosan lehet még kihasz
nálni kettős termelés útján ugyanazt a területet.

Az idei aszályos esztendő azt igazolta, hogy az 
édesciroknak (az ú. n. méznádnak) nemcsak a 
kisüzemekben van jelentősége a cukor pótlása 
szempontjából, hanem kiváló szárazságtűrése és 
nagy termőképessége miatt különös figyelmet 
érdemel a nagy üzemekben is. Legmegfelelőbb 
hasznosítási módját még majd tisztázni kell, de 
több gazdaságban máris jó hasznát vették a szá
raz kukoricaszár szilózásánál a melász, vagy 
más cukortartalmú anyag pótlására.

Az ipari növények terén is több tanulságot 
szolgáltatott az idei esztendő. így igazolta azt a 
sokszor hangoztatott tanácsot, hogy a szójabab 
termelését ne erőltessék gazdáink annak weg

ALFA permetezők
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nem felelő viszonyok között. A szójabab termése 
általában gyenge volt, különösen kedvezőtlen 
volt azonban a terméseredmény a szója termelé
sére már alapjában meg nem felelő éghajlati és 
talajviszonyok között. Hasonlóképpen több olyan 
gazdaság felkarolta újabban a len termelését, 
ahol ennek a viszonyok nem kedveznek. Jó ta
lajjal rendelkező gazdaságokban általában sok
kal kevésbbé kockázatos a kender termelése, 
ettől mégis eléggé tartózkodnak. Hasonlóképpen 
még mindig nagy az ellenszenv a napraforgó 
termelésével szemben, pedig az elmúlt évek be 
bizonyíthatták, hogy ez nemcsak a sivár homok
nak jól bevált növénye, hanem fokozottan bő és 
elég biztos terméseket ad a jobb talajokon is. A 
most már rendelkezésre álló nemesített fajták a 
nagyobb termőképességen kívül a korai beérést 
is biztosítják. így a napraforgó termesztése ma 
viszonylag kisebb kockázattal jár és a kézi 
munkaerőszükséglet, valamint a betakarítási 
nehézség sem olyan súlyos, mint ezt eddig ál 
falában feltételezték, kivált, amióta a cséplő
gépek a napraforgó cséplésére házilag olcsón és 
könnyen átalakíthatok. Az ideiében elvetett és 
gondosan müveit napraforgó az idei aszályos év
ben is ama kevés kapásnövény közé tartozott, 
amely viszonylag a legbiztosabban adott kielé
gítő termést.

Az idei esztendő arra is figyelmeztet újból, 
hogy nekünk elsősorban szárazságtűrő növény
féleségeket kell termelnünk és kitenyésztenünk. 
így a ricinusfajták közül ez évben ismét a leg
több helyen a tüskéstokú változat bizonyult meg
felelőbbnek. Ezért egyes csapadékdúsabb eszten
dők hatására egyik műveleti növényünknél sem 
szabad megválnunk a jól bevált, szárazságtűrő 
fajtáktól, még ha a többi fajták termőképesség 
tekintetében egyes kivételes években előnyö
sebbeknek is bizonyulnak. A nagyobb gazdasá
gok fajták tekintetében is megoszthatják a koc
kázatot többféle fajtának termesztése és fenn
tartása által.

ALFA battériás permetezők
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Az 1943. év ismét azt igazolta, hogy a tárló
vetés és ennek révén a kettős termesztés nálunk 
igen kockázatos és csak egyes kivételes eszten
dőkben sikerül igazán jól. Ennek ellenére évről- 
évre meg kell próbálkozni legalább a terület 
egy kisebb részén — főleg a korán lekerült nö
vények után — kettős termesztéssel, mert ennek 
révén jelentős többletbevétel, vagy legalábbis 
többlet takarmány biztosítható. A tarló amúgyis 
elvégzendő meghántása mellett a vetéssel járó 
munka- és vetőmagköltség jelentéktelen kiadási 
tétel, amit az is behoz, ha a tarloveteményt csak 
legelőnek lehet felhasználni.

Az elmúlt gazdasági esztendőnek érdekes meg
lepetése volt, hogy általában különösen jó ter
més volt azokon a területeken, amelyek az előző 
években vízkárokat szenvedtek. A legtöbb 
gazda, sőt szakember is azt gondolta, hogy a 
víz járta földeken éveken át nem lesz megfelelő 
termés, mert a vízállás, vagy a magas talajvíz 
kedvezőtlenné tette a talaj fizikai, kémiai és 
bakteriológiai helyzetét és emiatt évek mun
kája, fokozott trágyázás és gondos talajművelés 
tudja csak ismét ezek teljes termőképességét 
biztosítani. Ügy látszik azonban, ebben a száraz 
-évben a talaj nedvesség állapota jelentkezett a 
minimum törvényeképpen és különösen a mé
lyebben fekvő földek üdesége kellemes meglepe
tésképpen sokat pótolt az előző évek kártéte
leiből.

Az elmúlt évben is igen nagy terméstöbblete
ket idézett elő a Péti Só, úgy, hogy sok gazdá
ban az a nézet kezd már kialakulni, hogy a 
szuperfoszfátnál fontosabb műtrágya a Péti Só, 
pedig a múltban még kiváló szakembereink is 
nagyon óvatos álláspontot foglaltak el a nitro
génműtrágyák használata tekintetében. Ha arra 
gondolunk, hogy a sok rossz elővetemény mel
lett, különösen a sok kukorica után vetett bú
zánál milyen fontos a könnyen oldódó nitrogén 
biztosítása — a kedvezőtlen vegyi folyamatok 
kialakulásának megakadályozása végett is —,

ALFA JUNIOR szeparátorok 
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akkor valóban egyre jobban kell örülnünk a 
Péti Só fokozott felkarolásának. Bárcsak annyi 
állhatna ebből rendelkezésre, amennyit a ma
gyar mezőgazdaság ma haszonnal fel tudna 
venni! Előnyös megfigyelés volt, hogy az ezévi 
száraz tavasz ellenére kedvezően hatott minden
felé ismét a Péti Só, pedig a tavaszi műtrágya
használatot nálunk a szakkörökben szintén igen 
nagy fenntartással ítélték meg.

Az egyre jobban érvényesülő munkáshiány és 
az ezzel kapcsolatos nehézségek fokozottan kí
vánatossá teszik a gépimunka meghonosítását 
az eddiginél sokkal szélesebb körben a magyar 
mezőgazdaságban is. Ez a tanulság a mezőgaz
dasági gépek és eszközök iránti fokozott keres
letben szembetűnően érvényesül már. Sajnos, a 
háborús okok miatt korlátozott gépgyártás ezt 
a fokozott keresletet nem elégítheti ki. A jelen
legi helyzet és ez évnek is sok tapasztalata 
arra inti a magyar gazdákat, hogy mielőbb ké
szüljenek fel a magyar mező gazda Ságnak foko
zott mérvű és gyors ütemű gépesítésére. Ennek 
nemcsak az emberi munkáskéz pótlása szem
pontjából van nagy jelentősége, hanem az ok
szerű tál aj művelést is nagymértékben megköny- 
nyíti a gép. gyorsabban és tökéletesebben lehet 
a tarlóhántásokat elvégezni, gyakrabban lehet 
kapálni, mélyebben lehet szántani, gyorsabban, 
kevesebb szemveszteséggel és jobb minőséggel, 
lehet learatni, stb. De nagy előnye van a gépe
sítésnek a szeszélyes időjárással való küzdelem 
szempontjából is.

Ezeken kívül sok más kisebb és nagyobb jelen
tőségű tapasztalatot nyújtott az idei különösen 
szélsőséges időjárás, amelynek tanulságait" a, 
magyar gazdáknak saját érdekükben hasznosí
tani kell. A rendelkezésemre álló idő és hely 
nem teszi lehetővé, hogy ezekkel most bővebben 
foglalkozzam, ezért csak röviden, néhány kira
gadott példával akartam felhívni a figyelmet 
ezeknek a tanulságoknak némelyikére. Jeles 
szakembereink és kiváló gazdáink az általam 
felsorolt tapasztalatokat és tanulságokat bizo
nyára még számos példával fogják majd kiegé
szíteni a magyar mezőgazdaság fokozott boldo
gulása érdekében.

Köztelek Zsebkönyv II. Pth 2
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Az új termelési 
és beszolgáltatási rend.

A „Köztelek Zsebkönyv“ részére írta: 
Rosslaw Nándor közellátási főtanácsos.

Országunk élelmezési helyzetét legtalálóbban úgy 
jellemezhetjük, hogy az ország ugyanolyan hely 
zetben van, mint kicsinyben akármelyik mező 
gazdasági üzem.

Békében a gazda, ha feleslege volt valamilyen 
terményből, azt eladta a szabad piacon, ha pedig 
szüksége volt valamire, azt ugyancsak a szabad 
piacon megvásárolhatta. Nehézség mindig inkább 
az eladásnál, mint a vételnél volt. Ma viszont 
nincs olyan terménye a gazdának, amit ne tudna 
azonnal könnyűszerrel eladni, de annál nehezebb 
megvásárolni azt, amire szüksége van.

Ugyanígy változott meg országunk helyzete is. 
Békében sokszor csak súlyos áldozatokkal lehe 
tett külföldi piacokat biztosítani feleslegben ter
melt mezőgazdasági terményeinknek, de könnyű 
volt külföldről beszerezni, ha a mezőgazdaságnak 
takarmányra, vagy a fogyasztóközönségnek bár
miféle külföldi élelmiszerre volt szüksége. Elég 
arra gondolni, hogy csaknem minden évben volt 
behozatalunk a román és jugoszláv takarmányok
ból, s hogy zsíradékszükségletünknek nagy ré
szét is külföldi zsiradékok: olajmagvak, kókusz
dió, halzsír, stb. behozatalával láttuk el. Ma itt 
is fordítva áll a helyzet: a külföldi piacok képe
sek volnának akármekkora feleslegeket felvenni, 
de ugyanakkor a takarmány- és élemiszerbehoza- 
tal lehetősége évek óta úgyszólván teljesen meg
szűnt.

A helyzetnek ez a változása a gazdasági üze
meket és az ország közgazdaságát egyaránt arra 
kényszeríti, hogy a békebelinél sokkal szigorúbb

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.
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gazdálkodást folytassanak. Nem számíthatunk 
arra, hogy a hiányokat kívülről pótolhassuk, arra 
kell tehát törekednünk, hogy amink van, azt a 
legcélszerűbben használjuk fel, termelésünket 
pedig elsősorban a saját szükségleteink biztosítá
sára rendezzük be.

Amit a gazdasági üzemben a gazda előrelátása, 
okos beosztása, üzemterve jelent, azt jelenti az 
ország közgazdaságában a közellátási politika, 
amelynek a feladata egyrészt a készletekkel való 
gazdálkodás, másrészt pedig az új készletek elő
teremtésének, tehát a termelésnek olyan irányí
tása, hogy az a közellátási szükségleteknek minél 
jobban megfeleljen.

Kezdetben a magyar közellátás inkább csak az 
előbbi feladatot látta el. De a háborús évek meg
tanítottak arra, hogy a közellátás gondoskodásá
nak nemcsak arra kell kiterjednie, ami megvan, 
hanem — sőt még inkább — arra is, aminek meg 
kell lennie.

De a gazdatársadalom részéről is mind erősebbé 
a ált az az óhaj, hogy a közellátás az ország szük
ségleteit ne a pillanatnyilag mutatkozó ellátási 
követelmények alapján és ne egymást követően, 
különböző módszerekkel végrehajtott igénybevé
teli eljárások útján fedezze, mert így a gazda so
hasem tudhatja, mit kíván tőle a közellátás szük
séglete. Nem tud tehát előre tervezni, mert nem 
tudja, hogy az igénybevételek után mi marad 
meg saját gazdasági és háztartási céljaira. 
Ugyanezt kívánta a közérdek is, hiszen megbíz
ható ellátási terveket csak akkor lehet felállítani, 
ha előre tudjuk, milyen készletekkel számol
hatunk.

A gazdatársadalom 'és a közellátás közös érde
kei érvényesültek tehát akkor, amikor az 1943/44. 
évben megtörtént az áttérés a tervszerű és előre
látó gazdálkodásra az új termelési és beszolgál- 
tatási rend — köznéven Jurcsek-terv — beveze
tésével. i *

Az új termelési és beszolgál tatási rend alig 
néhány hónapos fennállása alatt szerzett tapasz-

ALFA taligás permetezők
2*
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tálatok máris megmutatták, hogy a kormány a 
gazdatársadalom és a közellátás közös érdekeit 
helyesen ismerte fel akkor, amikor a rendszer 
alapjává a gazdálkodókkal előre közölt, egysé
ges kulcs szerint kivetett, de részben mégis a 
gazda szabad választása szerint teljesíthető be
szolgáltatást kötelességet tette meg. Az egész 
rendszernek a mérlegét természetesen csak akkoi 
lehet majd felállítani, amikor a végrehajtásra hi
vatott minden tényező megtette már a maga kö
telességét. A végrehajtás ugyanis három ténye
zőn múlik: a közigazgatás előkészítő és ellenőrző 
munkáján, a gazdatársadalom kötelességtudásán 
és teljesítőképességén, s végül a különféle termé
nyek és termékek felvásárlására hivatott szerve
zeteknek a működésén.

A közigazgatás előkészítő munkáját most már 
befejezettnek lehet tekinteni. Értjük ezalatt nem
csak az új rendszert megalapozó rendeletek ki
adásának munkáját, hanem azt a rendkívül nagy 
terjedelmű munkásságot is, amit a közigazgatási 
hatóságok — elsősorban a községi elöljáróságok — 
a gazdatársadalom kataszterbe foglalása és beszol- 
gáltatási kötelességének megállapítása céljából 
kifejtettek. Visszaemlékezhetünk arra, hogy a 
rendszer kialakítása körül folyt viták során so
kan milyen kétkedéssel gondoltak arra, hogyan 
lesz képes a magyar közigazgatás a két és fél mil
lió üzemet magábanfoglaló magyar mezőgazda 
ság területi, kataszteri és üzemi adatainak a fel
vételére és a beszolgáltatási kötelességet megál
lapító gazdalajstrom, gazdalapok és gazdaköny
vek kiállítására. Nagy elégtétellel állapíthatjuk 
meg, hogy a magyar közigazgatás ezt az óriási 
munkát bámulatosan rövid idő alatt kitünően 
végrehajtotta. Ezzel a rendkívüli munkateljesít
ménnyel nemcsak az 1943/44. évi beszolgáltatási 
kötelesség kivetése rendeződött, hanem egyúttal 
sikerült ezzel a munkával megalapozni az első 
magyar gazdakatasztert, amelynek a szükséges
ségét éppen a gazdatársadalom és az agrárpoli

Alacsony nyomású lapos
ALFA SERVATOR szőlőpermetező
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tikusok évtizedek óta hangoztatták. Ez a gazda
kataszter első nyers formájában már készen áll, 
úgyhogy a közigazgatási hatóságok ezután min
den erejüket a már meglévő adatoknak a tökéle
tesítésére tudják majd fordítani.

Természetes, hogy az új gazdakataszter mai for
májában még nem tökéletes. A hatóságoknak 
hosszú évek tulajdonjogi és egyéb változásait 
kellett kinyomozniok, amíg megállapíthatták az 
ország szántó területének minden egyes holdjára, 
hogy azon tényleg ki gazdálkodik. Különösen 
nagy nehézségek voltak e tekintetben a vissza
csatolt területeken, ahol a katasztert a megszál
lás alatt nem, vagy csak hiányosan vezették, 
úgyhogy szószerint véve évtizedek mulasztásait 
kellett pótolni. A rövid idő alatt végzett megfe
szített munka során előállhattak hibák, ezeket 
azonban többnyire még ebben az évben megfele
lően ki lehet javítani, éppen úgy, mint azokat a 
hibákat, amelyek az egyes birtokok kataszteri 
adatainak elírásából származhattak. Hogy e te
kintetben a kataszter még a gazdasági év befe
jezése előtt tökéletes lesz, azt maga a gazdatár
sadalom biztosítja, mert minden gazda már csak 
saját érdekében is bejelenti, vagy már be is je
lentette az előfordult hibákat.

Az ilyenformán kialakított gazdakataszter hasz
nálhatóságát a jelen és a távolabbi jövő szem
pontjából egyaránt vizsgálva, csak helyeselni le
het annak a kiváló gazdának a megállapítását, 
aki azt mondotta, hogy ha az új termelési és be
szolgáltatás! rend semmi egyéb eredménnyel nem 
járna, mint azzal, hogy bevezette a gazdakönyvet 
és a gazdalapot: már ezzel is értékeset és ma
radandót alkotott volna. Hiszen a gazdalapok 
adataiból és azoknak — az idei évre máris elké
szült — községek, járások, vármegyék, stb. sze
rinti összesítéseiből nemcsak a közellátás, hanem 
az egész magyar gazdaságpolitika is olyan tájé
kozódást nyerhet az egyes vidékek sajátos vi
szonyai közt szükséges intézkedések tekintetében, 
amilyen eddig sohasem állott rendelkezésre.

ALFA ARE hűtőgépek minden célra
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De az új termelési és beszolgáltatás! rend ha
tósági apparátusa nemcsak ezt a munkát látta el, 
hanem ennek alapján •— teljesen egységes, igazsá
gos módon — kivetette a beszolgáltatási köteles
séget minden gazdálkodóra és megindította a 
nyilvántartást, amelynek alapján annak teljesí
tését ellenőrizni lehet.

Ez a nyilvántartás fogja a tárgyi bizonyítéké 
kát szolgáltatni a végrehajtás sikere másik té
nyezőjének: a gazdaközönség munkájának a meg
ítéléséhez. Kötelességtudás, felelősségérzet ma
napság túlontúl sokat hangoztatott jelszavak. 
Gyakran használják e jelszavakat azzal a többé- 
kevésbbé burkctt értelmezéssel is, mintha egyik 
vagy másik termelési ág, vagy társadalmi réteg 
nem érezné át a rá háruló felelősséget és nem 
teljesítené kellőképpen a kötelességét. Az ilyen 
célzások a gazdaközönséget sem kímélik meg. 
valahányszor a közélelmezés terén nehézségek 
mutatkoznak. Különösen a kisgazdatársadalom 
szokott célpontjuk lenni. Már pedig az efféle vá
daskodások csak arra jók, hogy akarva vagy 
akaratlanul éket verjenek a falu, és a város, az 
egyes társadalmi és termelő rétegek közé. Elhall
gattatásuk pedig csak egy módon lehetséges: 
azokkal az adatokkal, amelyeket most már or
szágszerte 8000 nyilvántartó vezet és amelyek 
kétségtelenül ki fogják mutatni, hogy a magyar 
gazdatársadalom minden rétege, nagy-, közép- 
és kisbirtokos egyformán átérzi azokat a köve
telményeket, amelyeket az ország a mai nehéz 
időkben elvár és felelőssége tudatában, minden 
ereje megfeszítésével teljesíti vállalt köteles
ségét.

Aki figyelemmel kísérte a gazdaközönség han
gulatának és magatartásának alakulását az új 
termelési és beszolgáltatási rend bevezetése óta, 
örömmel tapasztalhatta, hogy a tárgyilagosan 
gondolkozó gazdák nagy megnyugvással fogadták 
ezt az intézkedést. Ezt a megnyugvást pedig első
sorban éppen az a tudat idézte elő, hogy a gazda
társadalom most végre tudja, miben áll a közzel

ALFA takarmányBlökeszitö-gspek. 
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szemben fennálló kötelessége és tudja azt is. 
ha ezt teljesíti, az egész évben háborítlanul 
gazdálkodhatik többi terményeivel és nem kell 
további váratlan hatósági rendszabályoktól tar
tania. De talán még a váratlan igénybevételek 
miatt érzett nyugtalanság megszűnésénél is fon 
tosabbnak tartják a gazdák azt, hogy köteles
ségük teljesítéséről a náluk lévő gazdakönyv 
és a hatóságnál őrzött gazdalap pontos nyilván
tartást tartalmaz, amelyre bárki előtt, aki a 
közösséggel szembeni kötelezettségeik teljesítését 
kétségbevonhatná, nyugodt öntudattal hivatkoz
hatnak.

A kezdetben — különösen a kisebb gazdaságok
nál — mutatkozó nyugtalanságnak igen sok eset
ben egyszerűen az volt az oka, hogy a gazdák
nak eddig még soha senki nem mondotta meg, 
mit kell és mennyit kell egy egész év alatt az 
összes terményekből piacra hozniok. A legtöbb 
kisgazda eddig nem is adott számot magának 
arról, hogy évente összesen mennyi terményt és 
terméket is szokott piacra hozni. így tehát az 
egész évre egy összegben, még pedig búzaegy 
ségben kivetett mennyiség érthető nyugtalansá
got keltett. Amint azonban lassankint minden 
gazda megcsinálta a maga • számadását és látta, 
hogy a közellátás nem követel tőle lehetetlent, 
s amellett elterjedt annak a tudata is, hogy a ki
látásba helyezett büntetés csak azokat sújtja, 
akik saját hibájukból, szándékosan vagy ment
hetetlen mulasztás miatt nem tesznek eleget kö
telességüknek, a hangulat fokozatosan megnyu
godott és ma már csak az egyes különleges ese
tek elbírálása miatt keresik fel a gazdák a ható
ságokat. A gazdatársadalomnak ezek a megnyil
vánulásai, kérdezősködései és javaslatai pedig, 
amelyek mind azt mutatják, hogy nagy- és kis
birtokosok egyaránt menyire igyekeztek a rájuk 
kivetett beszolgáltatási kötelességnek eleget 
lenni és hogyan keresik, még nehézségek 
között is, a teljesítés lehetőségeit, éppen azokat 
igazolják, akik — minden felelőtlen, hangulat-

ALFA LAVAL szeparátorok 
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keltő beállítás ellenére — kezdettől fogva hittek 
és bíztak a magyar gazda kötelességtudásában és 
felelősségérzetében.

De a mindennapi élet ezer különféle esetének 
a felmerülése egyúttal megadja a lehetőséget arra 
is, hogy a közellátás intézői a termelési és be- 
szolgáltatási rend intézkedéseit, előírásait foko
zatosan tökéletesítsék. Az ebben az évben szerzett 
nagyszámú gyakorlati kérdés gondos megvizsgá
lása nemcsak az egyéni gazdák sérelmeinek az 
orvoslását biztosítja, hanem egyúttal az ennek 
során szerzett tapasztalatok hasznos útmutatással 
szolgálnak a jövő évi termelési és beszolgáltatási 
rend kialakításánál is. Az alapelvek — amelye
ket a nemrég megjelent kormányrendelet és a 
gabonabeszolgáltatásról szóló közellátásügyi mi
niszteri rendelet már nyilvánosságra hozott — 
ugyanazok maradnak, de a közellátásügyi igaz
gatás arra törekszik, hogy a beszolgáltatási kö
telesség kivetése és teljesítése az 1944/45. évben 
fokozottabban alkalmazkodjék a különféle vidé
kek, gazdasági üzemnagyságcsoportok és egyéni 
gazdaságok sajátos viszonyaihoz és ezzel a gaz
daságok megterhelése még egyenletesebb, igaz
ságosabb legyen. A kivetés alapja továbbra is a 
kataszteri tiszta jövedelem marad, amint hogy 
minden tárgyilagosan gondolkozó gazda szerint 
is magyar viszonyok között ezideig ez az egyet
len fokmérő, amely minden vita s minden ható
sági önkény nélkül, minden kétséget kizáróan 
megállapítható és amiből a gazdaság termelő
képességére legalább is bizonyos mértékig kö
vetkeztetni lehet. De már kidolgozás alatt állnak 
azok a tervek, amelyeknek az a célja, hogy azok
ban az esetekben, amikor a kataszteri tisztajöve
delem és a gazdaság termelőképessége között 
nagy különbségek mutatkoznak, ezek a jövő évi 
beszolgáltatási kötelesség kivetésénél megfelelő 
figyelemben részesüljenek.

A végrehajtás sikerének harmadik tényezője a 
beszolgáltatott termények és termékek felvásár
lására hivatott szervek és szervezetek működése. 
Az egész termelési és beszolgáltatási rend leg 
nagyobb nehézségei — amint azt előre is látni 
lehetett —- ezen a téren mutatkoztak és részben 
mutatkoznak még ina js. Ennek fl megértéséhez 
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elegendő, ha arra gondolunk: akár csak öt-hat 
évvel ezelőtt is még úgyszólván képtelenségnek 
tűnt volna fel, hogy az ország mezőgazdaságának 
összes piacra hozott terményeit •— a mai árakon 
mintegy három milliárd \pengő értékben — kizá
rólag keresztény kereskedelem útján lehessen 
felvásároltatni és a tervszerű készletgazdálkodás 
követelményeinek figyelembevételével ellenőrzés 
mellett forgalombahozni. Az elmúlt évek céltu
datos kereskedelempolitikája nélkül erre gondolni 
sem lehetett volna; de ha mégsem lehetett öt év 
alatt egy fél évszázad mulasztásait teljesen pó
tolni, az nem ennek a kereskedelempolitikának a 
hibája és még kevésbbé a közellátási igazgatásé.

A nehézségeket bizonyos mértékig fokozta az 
is. hogy az új termelési és beszolgáltatási rend, 
eltérve az utóbbi évtizedben általánosan követett 
iránytól, a mezőgazdasági termények és termékek 
felvásárlásánál az úgynevezett egykezek helyébe 
mindenütt az ellenőrzött, de önálló kereskedelmet 
igyekezett beiktatni. Ennek során a meglévő egy- 
kézszervezetek közreműködése mellett mindenütt 
szóhoz jutottak az önálló kereskedők is. Ezzel 
természetesen az egykézszervezetek helyzete is 
erősen megváltozott és átalakult. Az elvégzett 
szervezési munka méreteit legjobban néhány 
számadat mutatja. A felvásárlás ellenőrzésére 
összesen 10 áruforgalmi központ épült ki. Ezek 
személyzetének központi és vidéki létszáma <— 
amelyben benne van természetesen az igénybevett 
régebbi szervezetek személyzete is — körülbelül 
1.400 fő. Az országos kereskedők száma kereken 
300, a körzetieké 2.300, a helyi kereskedőké pedig 
majdnem 20.000. (Természetesen egy-egy helyi 
kereskedő sokszor több központ ügykörébe tar
tozó árukat is vásárol, igy tehát az utóbbi szám 
a valóságban valamivel kevesebb, de így is fo
galmat nyújthat a szervezési munka feladatairól.) 
Vegyük hozzá, hogy ezt a szervezési munkát 
olyan időben kellett végrehajtani, amikor kép
zett alkalmazottakban érezhető hiány van, üres 
irodahelyiséget sem a fővárosban, sem vidéken 
jóformán nem lehet kapni, de a legegyszerűbb
nek látszó tennivalók ellátása: egy nyomtatvány, 
vagy akár csak egy bélyegző megrendelése is, 
sokszor leküzdhetetlennek látszó nehézségekbe üt
közik.
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Ilyen nehézségek között is biztosítani kellett a 
felvásárló szervezet működését, abban a tudat
ban, hogy az kezdetben nem lesz tökéletes és a 
fellépő hibákat a későbbi gondosabb felülvizs
gálat során kell majd kiküszöbölni. A Közellátási 
Hivatalban külön főosztály foglalkozik az áru
forgalmi központok és a kereskedők működésének 
állandó felülvizsgálatával, kiterjedt ellenőri há
lózat útján. Ennek az eredménye a kereskedelmi 
szervezet átrostálása lesz, amelynek során külö
nösen a helyi kereskedők megválasztása tekinte
tében már eddig is sok változás történt és fog 
történni ezután is. Ugyanakkor a fellépő áru
kínálatnak vidékenkint történő gondos vizsgá
lata alapján történnek intézkedések arra nézve, 
hogy ahol egyes áruk felvételére nincs elegendő 
kereskedő, a szervezet megfelelően kiegészüljön. 
Különös gondoskodás tárgya a kereskedők tőke- 
és hitelellátásának, valamint az áruk tárolására 
szolgáló raktárhelyiségeknek a kérdése. Ezen a 
téren is igen nagy nehézségekkel kellett megküz
deni, amelyek érthetővé válnak, ha meggondol
juk, hogy míg azelőtt a mezőgazdaság terményei
nek legnagyobb részét: a gabonaféléket, a hü
velyeseket, a szálastakarmányokat az év folya
mán többé-kevésbbé egyenletesen elosztva hozta 
piacra, addig most a készletgazdálkodás terv« 
szerűsége érdekében ezeknek a terményeknek a 
piacrahozatala határidőhöz van kötve. Ez tehát 
azt jelenti, hogy a felvásárló kereskedelem tőke- 
éB raktárszükséglete rövidebb időszakra össze
sűrítve jelentkezik. Intézkedések történtek azon
ban ezeknek a nehézségeknek az enyhítésére is.

A közellátási igazgatásnak abban a nagy mun
kájában, amely a felvásárló kereskedelem ellen
őrzésére és munkájának fokozatos javítására irá
nyul, tevékeny részt vesz maga a gazdaközönség 
is, amely a mutatkozó nehézségekre és visszásé - 
gokra szüntelenül felhívja az illetékes hatóságok 
figyelmét. Ahhoz azonban, hogy a beérkező pa
naszokat a hatóságok ennek a célnak az érdeké 
ben megvizsgálhassák és orvosolhassák, szüksé
ges az, hogy a gazdaközönség őrizze meg tár
gyilagosságát és józan ítélőképességét. Amilyen 
hasznos és kívánatos is, hogy minden jogos pa
nasz a szükséges adatokkal alátámasztva, ideje- 
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ben eljusson az illetékes hatósághoz, éppen any- 
nyira nem kívánatos, hogy a hatóságok nem 
(‘léggé alapos, általánosságokban mozgó pana
szoknak, vagy vélt sérelmeknek a vizsgálásával 
terheltessenek túl. De nem kívánatos ez azért 
sem, mert a kellőképpen nem tájékozott közvé
lemény mindig hajlamos az efféle panaszok ál 
talánosítására és ezek alapján az egész rend
szerre vonatkozó hamis következtetések levo
nására.

Az új termelési és beszolgáltatási rend intéz 
kedései csak keretet adnak; ezt a keretet a ható 
ságok, a gazdatársadalom és a kereskedelem kö 
telességtudásának és váll vetett munkájának kell 
tartalommal kitöltenie. Tárgyilagosság, megér 
tés, egymás támogatása biztosítják az összemíí 
ködést a közös cél: országunk belső rendje és 
nyugalma érdekében.

Termelési szerződéseket kötnek
Mindenféle gazdasági és Kerti magvakra a legmaga*  

sabb átvételi ár mellett.
Termeltetnek továbbá fümagféléKet, éspedig: angol-, 

réti-, olasz-, magas- (francia) perje, taracKos tippan. 
vörös csenKesz, réti ecsetpázsit, réti Komócsin, 
szarvaskerep, csomósebír stb.

Vetőmagot kölcsön adnaK, termést hivatalos áron vesznek 
át és előleget folyósittatnak.

A Magyar Takarmány Termesztő Egyesülés 
tagjai részére termeltetnek taKarmánymagvaKatj mint pl. : 
lucernát, lóherét, fehérherét, bdtacimot kölcsönvetómaggal. Átvétel 
Hivatalos áron felül 1O% többlettel, míg bíborherét, tavaszi 
bükkönyt, szöszösbükkönyt 8% ártöbblettel.

Lampe-féle taKarmánymályvamag dunántúli kép*  
viselői

Schuller Jenő és Imre
magtermelők

Budapest, V., Széchenyi-rpt 7.
Telefon : 327—571
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Gazdálkodjunk 
előirányzatokkal!

A „Köztelek Zsebkönyv” részére irta: 
Reichenbach Béla dr. egyetemi nyilv. r. tanár.

A gazdaságvezetés nélkülözhetetlen segédesz
közei a különböző előirányzatok. Fontos volt ez 
mindig, de sohasem annyira, mint ma. A jelen
legi háborús viszonyok között ugyanis a gazdál
kodásban fokozott előrelátásra van szükség, kü
lönben súlyos meglepetések és kiszámíthatatlan 
károk érnek bennünket.

Ahogy elérkeztünk az aratáshoz, máris el kell 
készítenünk a jövő évi vet és előirányzatot, A ter
mények betakarítása után az egyes táblákon 
csak úgy lehet okszerű talajművelést végezni, ha 
tudjuk, hogy milyen növény kerül majd oda. A 
vetési tervezettel egyidejűleg készítjük el a 
trágyázást előirányzatot is, mert a kettőnek egy
mást okszerűen ki kell egészíteni. Manapság a 
műtrágyát is csak úgy tudjuk legalább részben 
biztosítani, ha idejében megrendeljük szükségle
tünket. Ezután készítsük elő a vetőmag-szükség
let kimutatást és állapítsuk meg, hogy milyen 
vetőmagra nincs fedezetünk. A hiányzó vetőmag
vakat a háborús beszerzési nehézségek miatt 
ugyancsak ajánlatos jóelőre idejében megren
delni. Ugyanez okból érdemes most a vetőmag
szükséglet biztosításában lehetőleg önellátásra 
berendezkednünk.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a mai vi
szonyok mellett milyen fontos a pontos takarmá
nyozási előirányzat elkészítése. Az 1943/44. gazda
sági évben igen sok gazdának a legnagyobb gon
dot a takarmányhiány fogja okozni. A háborús 
abrakhiányhoz az 1943. évi aszályos időjárás miatt 
általános takarmányhiány fog járulni. Ezt csak 
úgy tudjuk kiegyensíilyozni, ha idejében észre
vesszük a bajt, s a terméselőirányzatból kiin
dulva, a várható terményt elhasználást figye-

ALFA-PERFECT szeparátorok
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lembe véve, mielőbb elkészítjük az egész gazda
sági évre szóló, s az adott viszonyokhoz oksze
rűen alkalmazkodó takarmányozási előirányzatot. 
Csak így láthatjuk meg, hogy hányadán va
gyunk. Takarmány-, főleg abrakbeszerzés, a meg
lévő takarmányok gondos eltartása és előkészí
tése, az eddig esetleg kevésbbé becsült kukorica
szárnak és egyéb takarmányoknak, pl. leveles ré
pafejnek, napraforgótányérnak és felső szárrész
nek, stb.-nek besilózása, a takarmány adagok ok
szerű megállapítása, pontos kimérése és porció
zása, a takarmány- és szalmakészletek fogyasz
tásának állandó ellenőrzése azok az eszközök, 
amelyekkel a takarmányhiányt többé-kevésbbé 
leküzdhetjük.

Az állatállományunkat még áldozatok árán is 
igyekezzünk megtartani, mert ez a gazda egyik 
legértékesebb vagyona. A szűkös téli tartásnak is 
van azonban határa, amelyen túl nem szabad 
mennünk. Ezért a legszükségesebb mértékig in
kább csökkentsük állat állomány unkát!

Az összes előirányzat közt egyik legfontosabb 
a pénz-előirányzat, amely a várható pénzbevéte
lekről és kiadásokról tájékoztat. Nem elég az el
adható növényi, állati, esetleg mellékipari és 
egyéb termékeket egy összegben kimutatni, ha
nem lehetőleg havonta, de legalább negyedéven- 
kint fel kellene tüntetni a várható pénzbevétele
ket. Hasonlóképpen nemcsak az egész évre egy 
összegben, de lehetőleg havi, vagy legalább ne
gyedévi elosztással kellene előirányoznunk a vár
ható pénzkiadásainkat is, amelyek a különböző 
címeken, nevezetesen adóra, munkaköltségre, tő
kefenntartásra, anyagfelhasználásra és általános 
költségekre előreláthatóan szükségesek lesznek. 
Csak így tudjuk lehető biztonsággal megmon
dani, hogy a várható kiadásokra idejében meg- 
lesz-e a fedezetünk.

Szinte hallom az ellenvetést, hogy az életben 
az előirányzatok, kivált a pénzzel kapcsolatban, 
nem igen fedik a tényleges forgalmat. A számít- 
gatástól irtózó gazdák mindig ezzel hárítják el

Az ALFA minőséget jelent. 
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maguktól az előirányzatok készítésével járó mun
kát. Az igazság az, hogy aki készít előirányzatot, 
s azt a forgalom tényleges alakulásával mindig 
egybeveti, annak módjában van a még hátralévő 
időre a tapasztalatok alapján módosítani az elő
irányzatot, s ami a legfontosabb, a kiadásokat a 
bevételekkel lehetőleg összhangba hozni Az bi
zonyos, hogy sem a pénzforgalom, sem a takar
mányozás vagy anyagfelhasználás terén, sem a 
munkák elvégeztetése közben, stb. nem érik olyan 
súlyos ,sokszor a gazdaság létét kockáztató meg
lepetések és megrázkódtatások az előirányzatok 
kai dolgozó gazdákat, mint azokat, akik a vá
zolt előirányzatok nélkül szeretnek gazdálkodni. 
Ezek a gazdák, sajnos, a legtöbbször nem látják 
be, hogy a bajt az előirányzat, előrelátás, kellő 
gondosság és ellenőrzésnélküli gazdálkodás 
okozza, hanem inkább az időjárásban, a háborús 
gazdálkodási viszonyokban, mindenkiben másban, 
de sohasem magukban keresik a hibát.

Az idejében elkészített pénzelőirányzat további 
.előnye az is, hogy szinte reákényszerít a munka
költségek kiszámítására s ezzel egyben munka
rendszerünk racionalizálása is évről-évre idő
szerűvé lesz. A háborús gazdálkodás közben kü 
lönösen fokozott gond a munkák gazdaságos el
végeztetése, mert sok helyen nemcsak kevesebb, 
de egyben drágább és gyöngébb minőségű az 
áru. Hogy a nehézségekkel megküzdhessiink, ér
demes lesz kiszámítani, illetőleg előirányozni, 
hogy egész éven át, de havi megoszlásban is 
mennyi az igás- és kézimunkaerő-szükséglet gaz
daságunkban? Csak így tudjuk pontosan meg
mondani, hogy a rendelkezésre álló munkaerő 
elégséges lesz-e?

A helyes munkaelőirányzat elkészítésében nagy 
segítségünkre lehet a gondosan vezetett munka
napló. Ebből, ha azt havonkint vagy negyed- 
évenkint üzemstatisztikailag feldolgozzuk, a 
múlt adatai alapján tájékozódást nyerünk a 
munkaszükséglet alakulásáról. Munkanapló ve
zetése nélkül a munkaerő racionális kihaszná
lását sem tudjuk ellenőrizni.

Az egész vi’ágon több mint 4 és tél 
millió A L F A-szeparátör működik.
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Akár az igásmunkáknál, akár a kézimunkáknál 
fontos, kivált tavasztól késő őszig, azok lehető 
egyenletes megoszlása. Ez a munkaerő gazdasá
gos kihasználásának, s az aránylag olcsó dolgoz
tatásnak fontos előfeltétele. Erre már a növény
termesztés szervezésénél gondoljunk; necsak az 
egyes, hanem az összes növények, illetőleg az 
egész gazdaság együttes jövedelmezőségét vizs
gáljuk. így rájövünk, hogy az időközi munka
torlódások csökkentésével, s a lekötött munkaerőt 
nem eléggé foglalkoztató időszakok munkainten
zitásának emelésével, egyszóval a munkaszük
séglet egyenletesebbé tételével a munkarezsit na
gyobb mértékben csökkenthetjük, mint ameny- 
nyivel a növénytermesztés ezirányú átszervezése 
esetleg csökkenti gazdaságunk nyershozamát.

Az időszaki munkatorlódások leküzdésénél az 
igásmunkáknál a változó létszámú igásökör-tar 
táson kívül — aminek jelenleg csökkent az ok
szerű keresztülvihetősége — igen jó hasznát ve 
hét j ük a gépierőnek is. Szerintem ebben van pl. 
a traktorok alkalmazásának legnagyobb üzemi 
jelentősége. A kézimunkák időszaki torlódásának 
leküzdésében és egyben gazdaságosabb elvégzé
sében jó szolgálatot tesznek a különböző munka
gépek, pl. kapáló-, termésbetakaritó-, stb. gépek. 
A mai munkásviszonyok között a magyar mező
gazdaságban is fokozódott ezek jövedelmező al
kalmazásának lehetősége. Kár, hogy a mezőgaz
dasági gépbeszerzés lehetősége éppen most any- 
nyira korlátozott.

A munkatorlódások leküzdésében az ú. n. tel- 
lesítmény-díjazási módok is segítségünkre lehet
nek. Különösen a szakmánymunka és a külön 
böző prémiumok alkalmazásával érnek el a gya
korlatban „jó gazdáink” e téren szép eredmé
nyeket.

Ha ismerjük az évszakok munkaszükségletét s 
annak megoszlását, megállapíthatjuk, hogy a 
sommás-, részes-, szakmányos- és napszámosmun
kák milyenmérvü és arányú alkalmazásával tud-
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elvégeztetni, figyelemmel természetesen arra, 
hogy a sommás munkások gazdaságos alkalmaz
tatásánál azok állandó foglalkoztatása rendkívül 
fontos.

Csak e számítások és mérlegelések alapján le
het az okszerű munkarendszert és munkaköltsé 
get a mai nehéz viszonyok közt is gazdaságosan 
előirányozni. Találomra, csak úgy ösztönszerűen 
ezt, kivált a mai évről-évre változó termelési 
viszonyok közt, még megközelítő pontossággal 
sem lehet megmondani, márpedig a rosszul meg 
szervezett munkarendszer egymagában elviheti a 
gazdaság jövedelmét, mert a fölöslegben igény
bevett és így kivált időnkint rosszul kihasznált 
munkaerő épp úgy hiba, mintha csaknem állan 
dóan munkáshiánnyal kiizködünk, s emiatt a 
munkákat elnagyolva és elkésve tudjuk csak el
végeztetni, vagy ha a sommás-, részes-, szakmá- 
nyos- és napszámosmunkások alkalmazásának vi
szonyaink közt leggazdaságosabb arányát rosszul 
szabtuk meg.

Végül az előre elkészített pénzelőirányzat mel
lett egyenkint számításba vesszük a gazdaság 
összes hiányzó és beszerzendő egyéb szükségle
teit is, mennyiség és minőség szerint. A mai áru
hiány mellett csak így lesz módunkban a szüksé
ges üzemi kellékeket és anyagokat idejében meg
rendelni és a lehetőséghez képest megszerezni.

A jelzett előirányzatokon kívül a mai háborús 
gazdasági viszonyok közt a terménybeszolgálta- 
tási előirányzatot is el kell készítenünk, ha meg 
akarjuk tudni, hogy a tervezett gazdálkodás 
mellett miként fogunk tudni terménybeszolgálta- 
tási kötelezettségünknek eleget tenni.

Terménybeszolgáltatási kötelezettségünk össze
tevődik azokból a búzaegységekből, amelyeket a 
nyilvántartó hatóságok a kenyérgabona (I.), zsír 
(II.) és szabadon választható termények és tér
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mékek (III.) csoportjában előírtak gazdaköny 
vünkben, ezekhez hozzáadandók azok a búzaegy
ségek, amelyekkel a gazdaság vetőmag-, abrak-, 
állat-, stb. vásárlásai által megterheltetik. E két 
tétel eredménye adja az I—III. csoportokban 
fennálló összes beszolgáltatási kötelezettséget.

Ennek teljesítésére rendelkezésünkre állnak 
egyfelől az előzők szerint eladásra előirányoz
ható termények és termékek, másfelől azok a be
számítható szolgáltatások, amelyek az előző szá
mítások útján kiszámított terményben kiadandó 
munkabérekből a rendelet szerint búzaegységek
ben a gazdaság javára írhatók.

Ez a terménybeszolgáltatási előirányzat július 
1-től kezdődő gazdasági évre készítendő el még 
akkor is, ha egyébként a gazdasági év kezdete 
más időpont, pl .október 1., s ettől az időponttól 
kezdve szoktuk elkészíteni az előzőkben vázolt 
előirányzatokat.

Először a vagyonfenntartás és jövedelmezőség 
érdekeinek szem előtt tartásával kell elkészíte
nünk az üzemtervet, illetőleg az ehhez szükséges 
előirányzatokat. Ha azonban az erre felépített 
terménybeszolgáltatási előirányzatunk negatív 
eredménnyél végződnék, akkor az okszerű üzem 
terven annyit és oly módon kell változtatnunk, 
hogy a gazdaság vagyoni és jövedelmi érdekei
nek minél kevesebb sérelme nélkül eleget tud’ 
junk tenni terménybeszolgáltatási kötelezettsé
günknek. Erre nemcsak közérdekből, de jól fel 
fogott magángazdasági szempontból is minden
képpen törekedjünk! Komoly összeget tehet ki 
ugyanis az a prémium, amit a terménybeszolgál 
látási rendszer alapján kaphatunk, ha a gazda
ság vagyoni és jövedelmi érdekeit a terménybe 
szolgáltatási kötelezettséggel jól összehangoljuk, 
viszont súlyos büntetésnek tehetjük ki magunkat, 
ha a rendelettel nem törődünk és nem alkalmaz -

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.

_________________________________
Köztelek Zsebkönyr II. 1944. 3
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kódunk üzemszervezésünkkel és üzemvezetésünk 
kel a háborús gazdálkodás, illetőleg az idevonat 
kozó rendeletek előírásaihoz.

Ajánlatos állandóan ügyelni, hogy az eladások 
után a gazdaságot megillető pontszámok idejében 
a javunkra Írassanak. Ha pedig azt látjuk, hogy 
nehézségeink lesznek a terménybeszolgáltatás 
körül, az esetben egyfelől kérjük idejében azokat 
a könnyítéseket, amelyekre a rendeletek módot 
adnak, másfelől próbáljunk az üzemtervünkben, 
esetleg csak a termények és termékek értékesíté
sében olyan változtatást keresztülvinni, amely 
a búzaegységek leadásában mutatkozó hiányt 
csökkenti vagy megszünteti.

Tudom, hogy mindez a számvetés sok irodai 
munkával jár, s ettől sok gazda irtózik; de ideje 
is alig van minderre a kezelő gazdának, ha a 
külső munkák irányítását és ellenőrzését lelki 
ismeretesen el akarja végezni. Mégis meggyőző
déssel vallom, hogy a mai viszonyok között az 
irodai számolgatásra igyekezzünk elegendő időt 
szakítani, mert ennek elmulasztásával sokkal 
többet ártunk, mint amennyit azzal használha
tunk gazdaságunknak, ha ehelyett hajnaltól késő 
estig kint vagyunk a gazdaságban. A külső mun
kák ellenőrzését bizonyos mértékig rábízhatjuk 
másokra is, a legfontosabb kalkulációkat és elő
irányzatokat azonban csak a kezelő gazdák ké
szíthetik el.

A jó gazdák előtt mindez természetesnek és 
magától értetődőnek látszik. Tapasztalatom sze
rint azonban sok az olyan gazdaság, amelynek 
vezetőire reáfér az a biztatás, hogy számít gas- 
sunk többet és gazdálkodjunk előirányzatokkal!

MAGASNYOMÁSÚ. ÖNMŰKÖDŐ 
HATON HOROOZHATÓ ” ’

"ALFA *■ 
PONY-PERMETEZÖ ____
VASLEMEZBŐL KÍVÜLIÉIÜL ÓLMOZVA
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Az 1943. évi fontosabb vasúti 
díjszabási intézkedések.
A „Köztelek Zsebkönyv” részére írta: 

Hazay Árpád dr miniszteri tanácsos.

Az 1942/43. év folyamán tett díjszabási intézke
dések két fontos tarifapolitikai célkitűzést szol
gáltak. Egyrészről a fokozottabb háborús szállí
tások folytán előállt kocsihiányt igyekeztek díj
szabási intézkedésekkel is kiküszöbölni, illetve 
enyhíteni, másrészről pedig a vasutaknak a folyto
nosan fokozódó munkabér és üzemanyag drágu
lás következtében előálló üzemi költséghiánvát 
a jelenlegi viszonyok között már nem megokolt 
fuvardíjkedvezmények megszüntetésével, vala
mint a díjtételek lineáris emelésével kiegyenlí
teni. 1 £

A jobb kocsikihasználás tehát kevesebb kocsi
nak több áru szállítására való felhasználhatása 
érdekében, valamint a kirakás gyorsítása és mi
nél előbb a kocsinak újabb szállításra való k’ál 
líthatása érdekében a 15 tonnás vagy ennél na
gyobb raksúlyú kocsikban történő szállítás ese
tén a kocsik nem a kocsira felírt raksúly 5%-ával. 
hanem amennyiben a pálya teherbíró képessége 
a fuvarozási útvonalon megengedi — a felírt 
raksúlyon felül 10%-kai rakhatók meg.

A 15 tonnás, vagy ennél nagyobb raksúlyú ko 
csikban feladott egyes áruk fuvarozásánál a fu
vardíjat csak abban az esetben számítják a ko*  
csirakományú áruosztályok c) alosztályú díjté
telei alapján, ha a fél a kocsit az 'azon feltüntetett 
raksúly 10%-val felemelt hordképességének hatá
ráig megrakja, vagy a fuvardíjat ezért a súlyért 
fizeti. Mezőgazdasági szempontból figyelembe
jövő ily áruk: burgonya, faanyag és cellulózé, 
gabona, olajosmag-pogácsa, őrlemények, műtrá-

MAGASNYOMÁSÚ. ÖNMŰKÖDŐ
HATON HORDOZHATÓ

ALFA
PERMETEZŐ Jí________
VASLEMcZfiÖLKiVÜLBELÜL ÓLMOZVA
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gyák, cement és égetett mész. Nem esnek korlá
tozás alá a zab — amennyiben az áru az igénybe 
vett kocsi térfogatát teljesen kihasználja és azt 
a vasút a fuvarlevelén igazolja — és a cukorrépa.

Hasonló célt szolgál az az intézkedés, amely az 
éjjeli rakodások rendszeresítése érdekében enge
délyez könnyítéseket. Ugyanez az elv érvényesül 
annál az intézkedésnél is, amely a rakodási időt, 
illetve az elviteli határidőt rendes nyomtávú vo
nalakon fekvő állomásokon 6 nappali órára, kes
keny nyomtávú vonalakon fekvő állomásokon 
pedig 4 nappali órára szállítja le. A kocsi kiürí 
tésének megkönnyítése érdekében ilyen esetben 
az állomásról való elszállításra a vasút a kira
kás időpontjától az áru tényleges és teljes el- 
fuvarozásáig legfeljebb 24 órai fekbérmentes időt 
engedélyez. Ugyancsak a kocsiknak szállítás cél 
jából való mielőbbi igénybevételét kívánja elő 

mozdítani a kocsiálláspénz felemelése is, amely 
12 óráig óránkint 50 fillérben, 13 órától 24 óráig 
óránkint 1 pengőben, 24 órán túl pedig óránkint 
2 pengőben állapíttatott meg. E rendelkezések 
kapcsán a Budapest—Dunaparti t. p. u., Bpest— 
Józsefváros, Bpest—Magdolnaváros, Bpest—Nyu
gati p. u., Bpest—Vizafogó, Bpest—Kelenfö’d, 
Kőbánya teher p. u.. Kőbánya-felső p. u. és Rá 
kospalota-Üjpest állomáson a díjszabásszerü 3 
napi fekbérmentes idő 2 napra szállíttatott le.

A gyümölcskiviteli forgalom zavartalan lebo
nyolításához szükséges hűtőkocsik gazdaságosabb 
kihasználása érdekében intézkedés történt^ hogy 
a gyümölcsszállítási főidényben július 5—augusz
tus 15 ig terjedő időben azok a fuvaroztató felek, 
akik a 10 és 12 tonna raksúlyú hűtőkocs;k"ak 
legalább 7.500 kg, a 15 tonna raksúlyú kocsiknak 
pedig legalább 10.000 kg súlyú gyümölccsel való 
kihasználására kötelezettséget vállalnak, a e*vü-  
mölcsküldemények fuvarozásánál és a hűtőko
csik igénylésénél elsőbbségben részesüknek.

Ezek az intézkedések a jelenlegi viszonyok kö
zött célravezetőnek mutatkoztak, mivel a fokozó
dott háborús szállítások ellenére kisebb átmeneti 
nehézségektől eltekintve mezőgazdasági szállítá
soknál komolyabb fennakadások nem voKak és 
az előző évi időszakhoz viszonyítva a teherfor
galom 1942 első felében 20, második felében pedig 
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4*5%-kal  emelkedett. Általában a kocsikiállítások 
terén a MÁV a mezőgazdasági érdekeket a leg
messzebbre menően szem előtt tartja, amennyi
ben egyes konkrét panaszok merültek fel, azok a 
földművelésügyi minisztériumnak a MÁV-hoz ki
rendelt szakközege közbenjöttével orvoslást 
nyertek.

A díjszabási intézkedéseknek egy másik cso
portja az általános munkabér- és nyersanyag
drágulás okozta veszteség kiküszöbölését célozta. 
Ebből a szempontból egyrészt a lineáris díjtétel 
emeléséről, másrészt pedig az egyes fuvardíj
kedvezmények megszüntetéséről kell megemlé
kezni. A MÁV annak a tudatában, hogy elsősor
ban nem mint üzem, hanem mint az ország egyik 
legfontosabb közgazdasági tényezője jön számí
tásba, nagyon óvatosan nyúlt a lineáris tarifa
emelés eszközéhez. A háború kitörése óta máig 
tulajdonképpen a vasúti fuvardíjak csak 
39’5%-kal emelkedtek éspedig lineáris tarifaeme
lés történt 19^1 július 16-tól kezdődően, ami kőris 
a díjtételek 12%-kal, majd ugyanaz év októberé
ben további 2’5%-ka.l, míg 1943 júliusában 25%-kal 
emeltettek. Ez utóbbi emelés azonban nem vo
natkozott a tűzifára és a tejszállítmányokra. Ezt a 
25%-os emelést bedolgozták a „Helyi árudíjsza
básba“, a „Függeléki díjtételekbe“ és a ..Határ
díjszabásba“. Érvényesült a Duna-átrakási fór 
galomban, valamint a hajózásnál is. A külföldi 
díjtételek lényegesebb emelkedése folytán a ma
gyar-adriai kötéléki díjszabásban 1053/o-os emel
kedés érvényesült, kivéve a mezőgazdasági gép
es foszfát-szállításoknál, ahol az emelés csak 
25%-ot tett ki.

A lineáris tarifaemelésen kívül a másik lér a 
mények revíziója volt. Kétségkívül számos 
olyan mezőgazdaságot érintő fuvardíjkedvez
mény is volt érvényben, amelyeknél ma
már nem áll fenn az a tarifapolitikai megoko- 
lás, amely anakidején a szóban!évő fuvardíj
kedvezmény engedélyezését szükségessé tette. A 
kötött árrendszer is — amely mindazoknál a cik
keknél, amelyeknek az ára feladóállomási ár 
a mezőgazdaság szempontjából közömbössé teVea 
múltban élvezett fuvardíjkedvezmény további 
fenntartását. Erre való tekintettel a mezőgazda
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ságot érintő fuvardíjkedvezmények közül 1943 
júliusától kezdődően a „Függelékében meghir
detett következő kedvezmények hatályonkívül 
helyeztettek: mezőgazdasági gépek, mákszalma 
és törek, nád, romlott savanyított tehéntúró. A 
„Függelékében a tenyészlovakra érvényben volt 
80%-os fuvardíjkedvezmény pedig 50%-ra csök
kentetett.

A „Díjkedvezményi Jegyzékében a mezőgazda
ságot érintőleg meghirdetett díjkedvezmények 
közül ugyancsak 1943 július 1-től kezdődőieg ha
tályonkívül helyeztettek a következő díjkedvez
mények :

a juhra és kecskére, igásökrökre, az élő 
compó, garda, kárász, keszeg, ponty, apró, kevert 
és jegelve szállított élőhalakra, valamint a 
sózva és szárítva szállított nem élő halakra, to
vábbá a hal ivadékra és ezzel szállított anya
halakra, az ásványvizekre, a méhetető cukorra, 
valamint, hazai malom címére feladott árpára, 
búzára, kétszeresre és rozsra, a debrecen-nvírbá- 
tori Hév és a MÁV forgalomban szállított gabona 
és őrleményfélékre, nyers állapotban szállított, 
valamint háziiparilag készített gyékény- és kuko
ricalevélből készült árukra, nyers, préselésen 
kenderkóróra és préseletlen lenkóróra, továbbá 
préselt nyers lenszalmára, Büdszentmihályra 
szállított mákszalma-törekrej pelyvára és üres, 
kipergetett mákfejekre, gyárból szállított ve
gyesízre és paradicsompürére, külföldről szaporí
tás céljából valamely hazai gazdaságba, szaporí
tás után pedig gazdaságból a tisztítóba történt 
szállítás után külföldre feladott kertimagvakra 
és vetési célra szolgáló babra és borsóra, toktala- 
nított ricinusmagra és tokos ricinusmagra, mag
tisztító telepekre rendelt len vetőmagvakra, bíbor- 
heremagra, takarmányozási célra használt cirok
magra és takarmányozási célból valamely hazai 
halgazdaság címére feladott csillagfa a
cukorrépamagra, a szőlő vesszőre, szőlőkötözésre 
használt jutafonalra, tőzegre, trágyázási célból 
(szikes, vagy mészszegény talajok feljavítására) 
rendelt trágyamészporra és trágyagipszre, kénsa
vas amón iákra és növény védelmi szerekre enge 
délyezett díjkedvezmények.
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Gondolkodjunk és kalkuláljunk 
javakban is!

A „Köztelek Zsebkönyv” részére írta: 
Kemenesy Ernő,

Az üzem szervezés, vezetés és fokozatos kifino
mítás legfontosabb irányelvének annak kell len
nie, hogy az abban mozgó anyagok, energiák, 
munkaerők minél kisebb veszteséggel, súrlódás
sal, illetve minél magasabb hatásfokkal érvénye
süljenek a termelés javára.

Amilyen észszerűnek és világosnak látszik ez 
az egyszerű tétel, talán éppen olyan elhanyagolt 
ennek megvalósítása a gyakorlati életnek még 
mindig jelentős területén, pedig e feladatok meg 
oldása elsősorban intézkedés, szervezés és csak 
másodsorban pénzbefektetés kérdése.

Hogy mi az oka e majdnem általánosnak mond 
ható közönynek, könnyen megérthető, ha a do- 
iog lényegét tesszük vizsgálat tárgyává.

A termelési költségeknek azzal a részével, 
amely a készpénzkiadásokban jut kifejezésre, 
rendesen minden gazda amúgyis takarékoskodik, 
talán azért is, mert ebben sohasem bővelkedett 
különösképpen a magyar gazda, de azért is, mert 
a pénzkiadások mindig pontos számszerűséggel 
lesznek nyilvántartva és így élénken érzékelhe
tők is. Nem így áll a helyzet a termelési költsé
gek és az üzemi veszteségek ama részénél, amely 
javakban, anyagban, termékekben, erjedési vesz 
teségben, naturális munkaerőkben, stb. jutnak ki
fejezésre. Nemcsak azért, mert a pénztől eltérő 
leg nem nagy súlyt vetünk azok túlpontos szám 
bavételére, hanem azért is, mert ezek legnagyobb 
része nem piaci áru, hanem belforgalmi anyag 
és így a gazdák nagy része kevésbbé tartja azö
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kát értékesnek, minélfogva szinte észrevétlenül 
siklik el azok fogyasztása, sőt pazarlása fölött.

A termelés rendje nem egyéb folytonos átala
kulások láncolatánál. Az istállótrágyából termés
többlet keletkezik, a termesztett takarmányból 
hús, tej, zsír, gyapjú, izommunka. Az állati iga
erő megint növénytermelési termékbe megy át, 
stb. Mindezek lényegben energia átalakulást je
lentenek és nagyon jól tudjuk, hogy az energia 
megmaradásának elve a gyakorlatban úgy érvé
nyesül, hogy az átalakulás során abból mindig 
elvész valami, amit súrlódási veszteségnek szók 
tünk nevezni. Minél kisebbre tudjuk ezt csök
kenteni, annál nagyobb üzemi hatásfokkal dolgo
zunk, ami ilyenkor a nagyobb jövedelmezőség 
ben szokott kifejezésre jutni.

A belforgalmi anyagok és energiák, mint az 
istállótrágya, sajáttermelte takarmányok, foga
ton erők, cselédek, elővetemény-értékek, stb. a 
termelési költségeknek nagyobb részét teszik, 
mint a készpénzkiadások és mégis azokat, mint 
kevésbbé megbecsült tényezőket jobban elhanya
goljuk, sőt néha pazarlásba is átcsapunk ezekkel, 
mert talán sokszor nem gondolkodunk és kalku
lálunk javakban. % Ezzel szemben a valóság az, 
hogy az említett belforgalmi anyagok éppen 
olyan hatással vannak a jövedelem kialakulá
sára, mint a pénzkiadások. Helyesebben azt 
mondhatnánk, hogy a pénz- és anyagforgalom kö
zül mindig az a fontosabb, amelyik nagyobb ér
téket képvisel, illetve amelyik átütőbb tényező
ként hat az üzem eredményére. Ebben különbsé 
get tenni soha nem szabad. Sokszor ugyanis ve
szedelmes kicsinyességekre vezet az a visszásság, 
amikor a gazdaságban filléreken lovagolnak és 
ugyanakkor az anyagban ezreket pazarolnak el. 
Az ilyen típusú gazdaságok nagy része elsorvad. 
A nagyobb áttekintéssel és természettudományos

Tttyyaiefyv: -faMyCáM.'
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készültséggel bíró gazda, aki minden intézkedé
sében a javak forgalmát és átalakulását tartja 
szem előtt, sokkal nagyvonalúbban szokta ezt a 
fontos kérdést kezelni és elbírálni és kifejlődik 
nála az egészséges üzemi arányérzék, amikoris a 
pénz és anyaggazdálkodásban különbséget nem 
tesz. Nemcsak pénzben, hanem anyagban is kell 
gondolkodnunk és kalkulálnunk, mert hiszen 
utóbbi hozza meg a pénzbeli eredményt is.

Az anyaggal való észszerű gazdálkodás elvei 
annyira közhelyek, mint az okszerű trágyakezelés, 
a takarmánytermelés észszerű megszervezése és 
megőrzése, a munkaracionalizálás kérdései, stb.. 
hogy ezeket már szinte a napilapok hasábjain is 
olvashatjuk. Nem is ezek műszaki kérdéseivel 
kívánok foglalkozni, hanem rá szeretnék mutatni 
azokra az elvi levezetésekre, amelyek megtaní
tanak az anyagban való kalkulálásra és hogy a 
számok tükréből meggyőződve határozottabb és 
bátrabb intézkedésre nyerjünk alapot az okszerű 
anyaggazdálkodás terén.

Miután az anyag-kalkulációk sohasem lehet
nek olyan pontosak és körülhatároltak, mint a 
pénz-kalkulációk, megelégszünk becslésen ala 
puló megközelítő pontossággal is, a fontos csak 
az, hogy sohase végezzük ezeket derűlátóan, mert 
akkor nem fogunk csalódni.

Erről a tárgyról terjedelmes tanulmányt le
hetne írni. Szűkre szabott dolgozatomban azon 
bán ízelítőül csak néhány irányelvet, illetve eze
ket megvilágító kevés példát szeretnék kiragadni 
a sok közül.

A mezőgazdaságnak talán legjellegzetesebb és 
egyik legértékesebb belforgalmi anyaga az istál
lótrágya, amellyel tudvalevőleg országos viszony
latban a legnagyobb pazarlást követik el. Ható
anyaga termelésétől egészen beszántásáig rend 
kívül nagy erjedési veszteségnek lehet kitéve, ha
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arra nem vigyázunk, amire számszerűleg az 
alantiakban mutatunk rá. Számos külföldi és ha 
zai kutató erre vonatkozó kimerítő kísérleti ada 
tait vettük alapul, illetve ezek megállapításai 
közül az alacsonyabbakat, hogy a kalkulációink 
tárgyilagosak legyenek. Ezek szerint az oksze
rűen kezelt és kezeletlen (kisgazda trágyadomb)
istállótrágyában 3 hónapos kezelés mellett a kö
vetkező veszteségek állanak elő:

Szerves Nitro
anyag gén

% %
Kezeletlen istállótrágyában .... 45 71
Okszerűen kezelt istállótrágyában 32 28

Ez annyit jelent, hogy az okszérű kezeléssel 
annyi erjedési veszteséget lehet kiküszöbölni, 
hogy a trágya szervesanyagát 23yh-kal tudjuk 
gyarapítani, béltartalmából pedig a nitrogént leg
alább is meg tudjuk kétszerezni. Az okszerűen 
kezelt trágya nitrogéntartalma ugyanis egy fél 
százalék, míg a kezeletlené még a negyed száza 
lékot sem éri el. Ha ezeket az adatokat pl. egy 
1000 hold szántóval bíró gazdaságra vetítjük, amely
ben az istállótrágya elhanyagolt kezelése mellett 
200 hold szántót szoktak évente betrágyázni, úgy 
okszerű kezeléssel ez a terület 246 holdra’ fog 
emelkedni, ami megfelel mintegy 80 vagon is- 
tállótrágya-többletnek. De ugyanekkor sikerül az 
évi nitrogéntermelést mintegy 11.000 kg-mal fo
kozni, ami egyenlő értékű legalábbis 600 q nitro
génműtrágyatöbblettel Ha tehát 1 q jól kezelt 
trágyát 5 kg búza értékére vesszük fel és 1 q 
nitrogén-műtrágyát pedig 90 kg búzaértékre, úgy 
a trágya okszerű kezelése folytán említett gaz
daságban 940 q búzaértéket termelünk, vagyis 
szántóholdankint 94 kg búzát. Természetesen 
ez az értéktöbblet a nagyobb termésben fog ki
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fejezésre jutni. Mindezt ingyen nyerjük meg, 
ami csakis intézkedés és utánjárás kérdése, mi
után jó trágyát szilárd trágyatelep nélkül is le
het termelni, mert a hangsúly a kezelés miként 
jén van. Addig tehát nincs jogában a gazdának 
panaszkodni a kevés állatlétszámra, amíg min
dent el nem követett trágyája okszerű kezelése 
terén, mert hiszen ezzel mintegy 20—25°/o-kal 
emelheti trágyatermelését. Ugyancsak addig fe
lesleges nitrogénműtrágyára pénzt kiadni, míg 
saját-termelte nitrogénjét a kezeletlen trágya
dombon elpocsékolja. Természetesen a két véglet 
között vannak átmeneti viszonyok is, de sajná
lattal kell tapasztalni, hogy ezek az átmenetek 
országszerte inkább a hanyag kezelés felé haj
lanak.

Meggyőződésünk szerint azonban az említett 
veszteséges adatok még mindig enyhébbek, mint 
amit a gyakorlati életben megfigyelhettünk, kü
lönösen, ha számbavesszük még azokat a tetemes 
nitrogénveszteségeket is, amelyek a szántóföldre 
kiteregetett és hosszabb ideig ott heverő trágya 
késői leszántása folytán előállanak.

Az e téren tapasztalt közöny főképpen két okra 
vezethető vissza. Az egyik az, hogy a legtöbb 
gazda nincs kellőleg, de főképp számszerűleg 
meggyőződve a hanyag kezelés nyomán előálló 
veszteségről, a másik ok pedig talán az, hogy e 
mulasztások nem jelentkeznek mindjárt olyan 
szembeötlően, hanem, csak hosszú hónapok, sőt 
évek múltán és nem rendelkeznek olyan érték
mérő, figyelmeztető tünetekkel, mint pl. a tehén 
istállóban a napi fejési átlag hullámzásaikor, 
amely napról-napra a legérzékenyebben jelzi a 
takarmányozás hibáit vagy hiányait.

További anyagpazarlás, illetve észszerutlenség 
még mindig elég széles körben jelentkezik a ta
karmánytermesztés megszervezése és megőrzése 
terén.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



44

Míg a piaci növényeknél állandóan felszínen 
tartjuk azt, hogy melyek a legjövedelmezőbbek, 
valószínűleg azért, mert ezekért közvetlen pénz 
folyik be, addig a takarmánynövényeknél, ame
lyeknek jövedelmezősége nem közvetlenül, hanem 
az állattartáson át jut csak kifejezésre, sokszor 
gyökeres reformokra szoruló maradiságot lehet 
lapasztalni. Pedig talán sehol sincs olyan mélyre
ható revízióra szükség, mint éppen az olcsó ta
karmánytermesztés megszervezése körül, hogy a 
nyersanyag, a takarmány ne jusson drágán az 
állat szájához. Hogy adott viszonyok között mely 
takarmányok lesznek a legolcsóbbak, erre az el
múlt évek átlagtermései mutatnak, illetve ezek 
híján a versenyképes takarmánynövényekkel be
állított összehasonlító energetikai kísérletek. Osak 
ezek után jöhetünk tisztába azzal, mennyibe ke
rül viszonylag a keményítőérték, illetve fehérje
hozam, de ezeket helyesbíteni kell még azok elő- 
vetemény-értékével, termelési költségeivel, stb. 
is, hogy üzemi szempontból is tisztába jöjjünk 
azzal, viszonyaink között melyik lesz a legolcsób
ban termelhető takarmány?

A fehérjeellátás terén egészen kivételes esetek
től eltekintve, általában a herefélék vezetnek, de 
a maga helyén elsősorban a lucerna. Az egy éves 
szálastakarmányok teljes kiküszöbölése tehát na
gyon is indokolt. A keményítőérték-hozam tekin
tetében a takarmányrépa, de különösen a cukor
répa, továbbá a burgonya, a silócsalamádé, a 
siló-mézcirok jönnek elsősorban számba. Mind
egyik a maga helyén, de legtöbbször nem kizáró
lagos jogosultsággal, hanem inkább kombináltan. 
A homoktalajokon a burgonya lesz a legolcsóbb 
tömegtakarmány, amit kiegészíthetünk némi ta
karmánytökkel. Az Alföld kötött talajain a ta
karmányrépa, de főképp a cukorrépa adja a leg
több kalóriahozamot az egységnyi területen, de 
mellékesen silócsalamádét is kell termelni, meri
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a nehezebb munkásviszonyok között ez lényegésen 
kevesebb munkáskezet igényel, mint a répafélék. 
Ezzel szemben a csapadékosabb Dunántúlon talán 
a silócsalamádé legyen az uralkodóbb tömeg
takarmány a répafélékkel szemben.

Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni annak fontos
ságát és ebben még nagy lehetőségeket látunk, 
ha a cukorrépának több szerepet juttatunk a ta
karmánynövények sorában. Megfelelő viszonyok 
között a cukorrépa adja a legtöbb kalóriát hol- 
dankint. Fokozottabban érvényesül ez száraz vi
szonyok között, miután a cukorrépa gyökerének 
nedvszívó képessége lényegesen nagyobb a takar
mányrépáénál és gyökere is sokkal mélyebben 
hatol a talajba. Az Alföldön beállított 3 éves 
összehasonlító kísérleteim szerint a cukorrépa 
32%-kai adott több keményítőértéket, mint a ta
karmányrépa. Igaz, hogy a kiszedése drágább volt, 
de a behordása, leföldelése, romlási vesztesége 
nagyobb szárazanyagtartalmánál fogva lényege
sen csökkenti a költségeket. Elméletileg persze ez 
annyit jelentene, hogyha tömegtakarmányunkat 
kizárólag cukorrépával fedeznénk, úgy a terület
ben 32%-ot tudnánk megtakarítani. A gyakorlat
ban azonban cukorrépával minden vizenyős ta
karmányt nem lehet pótolni, mert kedvezőtlen 
étrendi hatásánál -fogva takarmányozása bizo
nyos tekintetben korlátozott. Elsősorban kovák
kal, sertésekkel, birkával, ridegmarhával etet
hető kitűnő eredménnyel. Van azonban a cukor
répának még egy különleges hivatása a silógaz
dálkodásban, nevezetesen a hereféléknek és a 
kukoricaszárnak a silózásánál. Ezeknél elsősor
ban a hiányzó cukrot pótolja, a kukoricaszárnál 
pedig még a hiányzó nedvességet is megadja úgy, 
hogy nem szorulunk az ipari cukorszörpre, amely
nek beszerzése úgyszólván lehetetlen. Egyébként 
«ugyanezt a célt szolgálja a mézcirok is. A cukor
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répa említett értékes tulajdonságainál fogva az 
legyen a törekvésünk a maga helyén, hogy azt a 
lehető legjobban terjesszük ki az étrendi lehető
ség és silófelhasználhatóság határán belül. Ve
gyük tekintetbe azt is, hogy 4’5 q cukorrépa 
egyenlő értékű 1 q jó abrakkal.

Ennyit az olcsóbb takarmánytermelésről, amely- 
lyel elérhetjük azt, hogy kisebb területen meg 
tudjuk termelni szükségletünket, vagy ugyan
azon a területen több vagy jobb állatot tart
hatunk el. Jelen esetben tehát szántóterületben 
kell kalkulálnunk.

A másik, legalább ilyen fontos feladat a meg
termelt takarmányoknak minél kisebb veszteség
gel történő megőrzése. Ennek megvilágítására 
felhozzuk a következő átlagos adatokat:

zöldtakarmánynál nincs veszteség,
hidegen erjesztett silózásnál a veszteség 1—5%, 
melegerjesztésnél (zsombolyázás) veszteség 40— 

50%,
szénakészítésnél a veszteség 25—50Vo.
Ezenkívül veszteség éri a gumós takarmányo

kat a prizmában 5—6 hónap alatt:
répa táplálóanyagvesztesége 30—40%, 
burgonya táplálóanyagvesztesége 8—15%, eset

leg több.
Ehhez még meg kell jegyezni, hogy ezek vesz

tesége a tél folyamán alig számbavehető és csak 
a tavasz megindultával, a lélekzés és csírázás 
felélénkülésével következik el ismét rohamosan a 
táplálóanyag veszteség.

A kukoricaszár vesztesége az őszi és téli esőzés, 
kilúgozás és penészedés hatására becslés szerint 
30—60%.

Fenti adatok áttekintése után a ceruzával szá 
mító gazdának gyökeres revízió alá kell vennie 
takarmánymegőrzési terveit. Természetesen jelen 
esetben is az adottságok lesznek a döntőek, amit 
a gazda természettudományos elgondolásaival és
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leleményességével lesz hivatott a legokszerübben 
megtervezni. Mégis fenti adatok figyelembevéte
lével néhány irányelvet sorolok fel:

1. A zöldtakarmányozást a lehetőségtől függően
minél korábban kezdjük el és minél későbbig 
húzzuk ki. d

2. A meleg erjesztést küszöböljük ki teljesen a 
hideg erjesztés javára, sőt bizonyos esetekben 
még a szénakészítés rovására is. A hideg erjesz
tés előfeltétele nem éppen a szilárd silók építése, 
hanem elsősorban a tökéletes és gyors aprítás, 
továbbá erős tipratás, amit árok-silóban, vagy 
földfeletti kazlakban is meg tudunk csinálni, ha 
nem is olyan tökéletesen, mint a szilárd silókban. 
Országos viszonylatban nem lehet eléggé hang
súlyozni a nagyteljesítményű és olcsón hozzá
férhető silótöltőgépek minél szélesebb körben 
való elterjesztésének fontosságát. Természetesen 
a silózás lényegesen több fogaterőt igényel a lé
dús takarmányok betakarítása folytán, de ezt az 
üzemi megterhelést módunkban van erősen ellen 
súlyozni azzal, ha a silózást lehetőleg kevésbbé 
torlódó időre tesszük, a silótakarmányokat a silók 
közelébe vetjük el és ha fokozatosan felszereljük 
gazdaságunkat görgőscsapágyas kocsikkal, ame
lyekkel legalább kétszerannyi terhet lehet ugyan 
olyan erővel szállítani. Utóbbi az olcsóbb zöld 
takarmányozást is szolgálja.

3. Az őszi kaszálású hereféléket, amelyekből 
már nehezen tudunk jó szántást készíteni, szintén 
használjuk fel besilózásra és a hozzá szükséges 
erjedési cukrot termeljük ki cukorrépából vagy 
mézcirokból.

4. A répák és burgonyák tavaszi takarmányo
zását küszöböljük ki teljes mértékben és ezek he
lyett tavasszal silótakarmányokat etessünk. A fe
lesleges gumósokat tehát silózásra használjuk 
fel. A répát, de különösen a cukorrépát a here-
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félék és kukoricaszár silózására, a felesleges 
burgonyát pedig gőzölve silózzuk be.

Rá kell még mutatnom egy, a takarmánymeg
őrzés szempontjából rendkívül fontos hazai kér
désre, a kukoricaszár és a cukorrépafej megmen
tésére, mert ezek terén hihetetlen nagy vesztesé
gek szoktak nálunk elöállani. Hogy ezek a takar 
mányhulladékok a termelés időpontjában holdan 
kint mit képviselnek, azt a következőkben kö 
zöljük:

35 q kukoricaszár = 10 q keményítőérték (30 q 
szénaérték),

60 q cukorrépafej = 6 q keményítőérték (100 q 
takarmányrépaérték).

Előbbinek tekintélyes része veszendőbe megy a 
csapadék folytán előálló enyészet során, utóbbi 
nagyrészét pedig sok esetben elpocsékoljuk, mint 
kevésre becsült hulladékot. Ezek teljesértékű 
megmentése bámulatos fellendülést jelentene egy
részt az állatállomány olcsó takarmányozása te
kintetében, másrészt pedig módunkban volna a 
takarmányterületeket csökkenteni és a piaci nö
vények volumenét emelni anélkül, hogy az álla
tok takarmányozásában kiesés állana elő. Mind
két hulladék-takarmány a hideg erjesztéssel 
őrizhető meg leggazdaságosabban, de vonatkozik 
ez különösen a kukoricaszárra, ahol a mechani
kai felaprítással az értéktelen nyersrostot is fel
tárhatjuk, de amellett megoldást nyer a molykár 
teljes leküzdése is.

Végeredményben meg kell állapítani azt, hogy 
a takarmányenergiák olcsóbb előállítása és mi
nél nagyobb hatásfokkal történő megőrzése tel
jes mértékben az intelligens gazda kezdeményező 
készségétől és leleményességétől függ, mert en 
nek a kérdésnek a megoldása széleskörű ismere
tet és állandó permanenciát tételez fel a terme 
lési és időjárási viszonyok hullámzása folytán.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



40

A natural gazdálkodásnak még egy igen fontos 
csoportjával szeretnék röviden foglalkozni, neve 
zetesen a fogatos erővel. Ezt az erőforrást nagy 
részt szintén belforgalmi anyagokból merítjük 
és talán ez is egyik oka annak, hogy e téren alig 
tapasztalni takarékosságot. Sőt nyugodtan meg 
lehet állapítani azt, hogy országos viszonylatban 
nagy pazarlás tapasztalható az igaerő felhaszná
lásában. ami a termelést tetemesen megdrágítja. 
Kivételt alkotnak az észszerű intenzitással ke
zelt gazdaságok, ahol a racionalizálás irányelvei 
már megvalósultak. Mindenesetre a legtöbb gaz
daságvezetőnek mindig kényelmesebb a kelleté
nél több igaerőben dúslakodni, mint a több gofi- 
dot és fejtörést okozó munkabeosztással bajlódni.

Ha nem pénzben, hanem megint javakban szá 
mólunk, szeretném egy kettes igásfogat évi na
túréi költségeit a következő példában felsorolni:

2 ló évi takarmányfogyasztása 50 q szénaféle. 
14 q abrak, a kocsis természetbenije: 1 kát. hold 
föld, 19 q gabona és 720 liter tej.

Ha a kalkulációt a szántóterületre vetítjük, 
úgy ez közepes viszonyok mellett a következő
képpen alakul:
50 q szénaféle .......................
14 q abrak ..............................
19 q gabonaféle .. . . .............
Konvenció-föld ...................
720 liter tej (V5 tehén mes

terséges takarmánya) ....
Összesen: 5’6 kát. hold szántó.

Vagyis minden felesleges kettes fogat egyedül 
területben 5*6  kát. hold szántót von el akár a 
piaci növények volumenétől, akár pedig az ennek 
nyomába lépő haszonállat-többlettől, amely több 
és jobb trágyát is termel, de meg külön jövedel
met is kell nyújtania. Ez a kalkuláció egyedül

17 kát. hold szántó,
99

99

99

99

99

0’2

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.

Köztelek Zsebköcyv II. 1944 4
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a szántóföld igénybevételére vonatkozik és nem 
öleli föl a fogattartással járó egyéb klötségeket. 
Ennek ellenére ékes felvilágosítást nyújt arra 
nézve, hogy egyedül szántóföldben is mit 'emészt 
fel egy kettes fogat.

Helyszűke miatt csak néhány példával kíván
tam a javakban való gondolkodás irányelveire 
Ízelítőt adni. Az a gazda, aki az energia megma
radásának elve figyelembevételével mélyed el 
gazdasági belforgalmának menetében- és tisztá
ban van az üzemi súrlódások lényegével, egész 
más meglátással és óvatossággal fogja a gazda
ságában szereplő anyag- és inunkaenergiákat irá
nyítani éppen a veszteségek lehető csökkentése 
érdekében, hogy így gazdaságának úgynevezett 
üzemgazdasági hatásfokát minél tökéletesebben 
kifejleszthesse. Ezzel a fontos kérdéssel tehát 
sokkal behatóbban és tudatosabban kellene fog
lalkozni, mert a gazdaságoknak e figyelemre nem 
méltatott anyagcsereforgalma az, ahol a legna
gyobb értékek szinte észrevétlenül el szoktak 
sikkadni.

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ 
SZÖVETKEZETE

Alapítva: 1899.
Altruisztikus szövetkezeti alapon működő színmagyar 

biztosító intézet.
Magyarország legnagyobb biztosító szövetkezete. 
Igen előnyös feltételekkel köt: tűzkár-, jégkár-, 
betöréses-lopás elleni, áltat-, szava'ős
ségi, harang-, t épjármü-, baleset- szál
lítmány- és üvegbiztosításokat, élet- és 
takarékbiztosítást, temetkezési, gyer

mek-ösztön díj- és kiházasítási 
biztosításokat.

VezérKépviselősé eK, fő- és helyiRppviselettK minden 
városban és Községben.

KÖZPONTI IGAZGATÓSÁG:
IX. kér., Ülliii-út I. Távbeszélő: .187—870
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Juhállományunk növelésének 
lehetőségei.

A „Köztelek Zsebkörtyv“ részére írta :
Schandl József dr. egyetemi njilv. r. t?nár.

Társadalmunknak minden rétege tudja ma 
már, hogy milyen súlyos helyzetet teremtett szá
munkra az európai juhtenyésztés összezsugorí- 
tása. A textilipar lázasan keres pótszereket 
legértékesebb nyersanyagának, a gyapjúnak he 
lyettesitésére; de teljes értékűeket nem talál, 
sőt a többé-kevésbbé alkalmas mügyapjak, ipari 
gyapjak és pótszerek is csak a valódi érett gyap 
júval összefonva állják meg ideig-óráig helyü
ket. Mennyire hiányoznak a juh- és báránypré
mek, a változatos ízű juhsajtok, a tősgyökeres 
magyar konyhának a bárány-, illetve juhhúsból 
készült különlegességei!

Nagyon valószínű, hogy a katonai hadművele
tek befejezése után még évekig nélkülöznünk 
kell a juhtenyésztésből eredő cikkeket. Így még 
ma is időszerű azzal a kérdéssel foglalkozni, 
hogy lehetséges e és ha igen, akkor milyen 
úton-módon sikerülhet juhtenyésztésünk kere
teinek kibővítése.

Természetes, hogy a juh újabb térfoglalása 
nem történhetik se bizonyos kultúrnövények 
termelésének, se más tej-, hús-, zsírtermelő gaz
dasági állatunk tartásának rovására, mert hí 
szén ezeknek termékeire is égető szükségünk 
van.

A juhtenyésztés kiterjedtebb felkarolásának 
egyik akadálya az a tévhit, hogy „a juhot nem 
tűri az intenzívebb földkultúra.” Ebben gyöke
rezett meg az a balhiedelem, hogy juhtenyész
tésnek csak ott van helye, ahol a gazdaságban 
végeláthatatlan szikes rónák vagy köves dom-

4*
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bök húzódnak, amelyek földkultúrára vagy más 
állatok legeltetésére nem alkalmasak és nincs 
létfeltétele a juhnak abban a gazdaságban, 
amelynek talaja széltében-hosszában a korszerű 
földkultúra által hasznosítható.

Pedig nem is kell elfogultság annak belátá
sára, hogy éppen a legváltozatosabb növényter
mesztést folytató gazdasági üzemekben nyílik 
legtöbb alkalom arra, hogy — a gazdaság nagy
ságával arányban álló — juhállománynak ele 
gendö élelem nyujtassék anélkül, hogy ezzel a 
juh a földkultúrát akadályozná vagy más gaz 
da sági állat elől táplálékát elvenné.

Hogy ez nem elfogult elméleti okoskodás szü
leménye, annak igazolására a sok közül 8 magyar 
gazdaságot ragadok ki, amelyek számottevő 
„abszolút”-juhlegelővel nem rendelkeznek s ame
lyek — juhtenyésztés mellett is —közismerten 
elsőrangú földkultúrát, továbbá virágzó szarvas
marhatenyésztést folytatnak. E gazdaságok veze
tőinek szives közlése alapján felsorolom, hogy 
az ő juhállományuk — kora tavaszból késő 
őszig, sőt gyakran télen is — milyen területeken 
szerzi meg élelmét?

Földvár (Esterházy hercegi bizomány). Juh: 
800 anya, 300 toklyó, 500 bárány. Gyep: 9 kát. hold 
báránylegelő és 49 kát. hold silány hanság. 
Januárban: rozsos repce, mint mesterséges téli
legelő, buja repce-, búza- és rozstáblák. Február
ban: rozsos repce. Márciusban: hansági rétek. 
Áprilisban: búja búza- és tavaszi vetések. Május
ban és júniusban: utak széle, árokpartok, major
udvarok, szérüskertek, kisvasúti töltések oldalai, 
gyümölcsösök alja. Július—augusztusban: repce-, 
borsó- és gabonatarlók, kicsirázott tarlóhántások. 
Szeptemberben: rétek sarjúkaszálás után, kiszán
tásra kerülő lucernák és herék, burgonyatarlók. 
Októberben: répatarlók. Novemberben: rétek és

ALFAJ?
GAZDASÁGI
SZIVATTYÚ 
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marhalegelők. Decemberben: buja repce' és ga
bonavetések.

Felső jattó (Wooster Frankné). Juh: 300 anya, 
100 toklyó, 200 bárány. Gyep: 15 kát. hold csatora- 
part. Április—május—júniusban: csatornapart, 
gyepes utak. Júliusban: borsó- és gabonatarlók. 
Augusztusban: kicsirázott tarlóhántások. Szep
temberben: éves komlólucerna, burgonyatarlók, 
utak, kisvasúti töltések. Október—novemberben: 
répaföldek, dércsipte lucernák. December—már
ciusban: rozsos repce, mint mesterséges télile
gelő.

Galambos (Mezőgazdasági Ipar). Juh: 333 anya, 
220 toklyó, 180 bárány. Gyep: 29 kát. hold. Május 
bán: gyeplegelő, utak, szérüskertek. Júniusban 
mint, májusban és bíbor-, bükkönytarlók. Július
ban: angolperje-, baltacím-, borsó-, gabonatarlók. 
Augusztusban: csalamádétarlók, kizöldült tarló
hántások, kiszántandó tarlók és herék. Szeptem
berben: kizöldült tarlóhántások, elsőéves fehér 
herék, letarolt kertek. Októberben: répa- és ku
koricatarlók, elsőéves fehér- és vörösherék, rétek.

Gyántpuszta. (Esterházy herceg). Juh: 300 
anya, 50 toklyó, 75 bárány. Gyep: 7 kai. hold. 
Január—márciusban: buja vetések. Április—má
jusban: gyeplegelő, utak. Júniusban: szérüsker
tek, árokpartok. Július—augusztusban: tarlók, 
szérüskertek. Szeptemberben: kiszántásra kerülő 
lucerna- és heretarlók, magrépatarlók, növendék
marhák legelőjének gyengébb részei. Októberben: 
cukorrépatarlók. Novemberben: répakorona von
tatókról az akol előtt.

Somogy marcali gazdaság. (Léhner Vilmos). Juh: 
250 anya, 60 toklyó, 80 bárány. Gyep: 20 kát. hold 
akáccal gyéren fásítva. Anyáknak és toklyóknak 
május—júniusban: gyeplegelő, utak, szérüsker
tek. Júliusban: gabonatarlók. Augusztusban: ki
zöldült tarlóhántások, kiszántandó heretarló. 
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Szeptember—október: gyeplegelő, heretarlók. Bá 
rányoknak 6 kát. hold vöröshere az egész legel 
tetési idényben,

Lajosszénás. (Árpádhalmi béruradalom). Juh: 
600 anya, 115 toklyó, 165 bárány. Gyep: 40 kát. 
hold. Május—júniusban: gyeplegelő, utak, árok
partok. Július 15—decemberben: hüvelyes-, ga 
bona-, kukoricatarlók, tárcsázás után kizöldült 
tarlóhántások, répatarlók.

Tormáspuszta. (Skublics András). Aprilis— 
májusban: gyeplegelő, szérüskerl ek, őszi keve
rékek tarlója. Júniusban: takarmánytarlók. Jú
lius—szeptember: fehérhere-, borsó-, gabonatar 
lók, magrépa-, csalamádétarlók, kizöldült hántá
sok. Október—novemberben: répatarlók és répa
korona. December—márciusban: rozsos repce, 
mint mesterséges téli legelő.

Tüskepuszta. (Esterházy herceg). Juh: 550 
anya, 100 toklyó, 100 bárány. Gyep: majorok kö
rül 20 kát. hold gyéren akáccal fásítva és 20 kát. 
hold halastó-part. Április—májusban: gyeplegelő. 
Júniusban: utak melléke és gyeplegelő. Július
ban: hüvelyesek és gabonafélék tarlója. Augusz
tusban: kiszántandó here- és lucernatarlók. Szép 
/emberben: kizöldült szántások, sülevényes rétek. 
Októberben: répatarlók, sarjukaszálást adott ré
tek. ATorcmbcrbcn: rétek, dércsípte lucerna és 
1 óhere.

A mintaszerű földkultúrát folytató és nem ke- 
vésbbé kiváló juhtenyésztő gazdák legeltetési 
programmjának áttanulmányozása remélhe'őleg 
sok gazdában felébreszti azt a nemzetgazdasági
lag is kívánatos gondolatot, hogy az ő gazdasá
guk is tudná nyújtani a felsorolt legeltetési al
kalmakat — a birtok nagysága szerint — kisebb 
vagy nagyobb nyáj számára.

De számolok azzal is, hogy többen a m:előbbi 
tarlóhántás törvényének megsértését látják a vá 

GAZDASÄ 
SZIVATTYÚ Jllxotíá1!,
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zolt legeltetési prögra romokban. Tévedések elke 
rülése végeit leszögezem mindjárt azt, hogy 
egyetlen intelligens gazda, még a juhtenyésztés 
rajongói se gondolnak egy pillanatra se arra, 
hogy a legeltetés kedvéért a tarlóhántás elma
radjon, sőt arra se, hogy késleltessék. De viszont 
az ellentábor képviselői ismerjék el, hogy a tar
lók pár napos legeltetése nem akadálya a föld 
kultúrának, mert hiszen „a kasza nyomában járó 
eke” legtöbbször csak jámbor óhaj marad s a 
tarló hántása pár napot késik akkor is, ha legelő 
jószág nem is teszi reá a lábát.

Aggodalomra ad okot esetleg az, hogy ha az 
előbbi példák nyomán legeltetési alkalmak van
nak is, de gazdaságunk nem rendelkezik ele
gendő takarmánnyal arra a téli időre, amikor 
a nyáj nem járhat legelőre, illetve — ha jár is — 
teljes tápanyagszükségletét ott nem képes fe 
dezni. Ezzel az aggodalommal szemben megáll a 
pitható, hogy anyajuhonkint 1 q széna és 1—2 q 
szilázs teljesen fedezi a juhászat téli tápanyag
szükségletét. Ezenkívül ugyanis a juh csak hüve
lyes- és gabonaszalmákat igényel, amelyek éppen 
az intenzív növénytermesztő gazdaságokban bő
vében szoktak lenni. Ha tehát 500 holdas gazda
ságra 100—150, 1000 holdasra 200—300 anyát számí
tunk, a földterület 1—2%-a megtenni az előbb 
jelzett széna-, illetve szilázs-mennyiséget. Kettős 
termesztés bevezetésével pedig még ennyi se lesz 
szükséges.

De vájjon meg tudják-e fizetni ezek a k:s nyá
jak az ápolásnak, az anyánkint számított 1 q 
szénának és 1—2 q szilázsnak árát, ha mindjárt 
elfogadjuk is, hogy a járt legelők külön pénzérté
ket nem képviselnek — kérdezhetné valaki. Erre 
a kérdésre nem akarok részleges jövedelemszámí 
tás fiktív számadataival felelni, hanem megnyug
tatóbb lesz talán, ha arra a száz és száz gazda-
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ságra hivatkozom, amelyek az utóbbi évtizedben 
régi juhászatukat állandóan növelik vagy — ahol 
ilyen nem volt — az utóbbi években állítottak be 
új juhászától. Évek óta alig kerül eladásra jer
kebárány vagy javakorbeli anya, mert majdnem 
minden jól vezetett juhászat tulajdonosa saját 
állományát óhajtja gyarapítani. Ez a jelenség 
kétségtelen jele annak, hogy nemcsak az alföldi, 
hanem a dunántúli intenzív gazdaságok is meg 
találják számításukat a juhtenyésztésben.

Éppen a legintenzívebb földkultúrát folytató 
gazdáknak nem szabad még egy tényt szem elől 
téveszteniök, nevezetesen azt a fontos munkát, 
amelyet a juhnyáj a gyomirtás és a féregirtás 
terén végez. Sok gazda meggyőződéssel vallja, 
hogy a juhászától nélkülöző gazdaságokban a 
legbuzgóbb földműveléssel se sikerül a gyomok 
felett úrrá lenni. A juhnyáj tudja legbiztosab
ban és legolcsóbban a tarackos gyomokat a „ta
lajba fojtani” és az útszélek, árkok, szérüskertek, 
gyomos parlagterületek növényzetében a fejüket 
felütő gyomok felmagzását megakadályozni. Hi
szen alig remélhető, hogy minden szán'ás annyi
szor megjáratható lenne gyomirtó szerszámmal, 
vagy az útszélek, stb. annyiszor inegkaszálhatók 
lennének, ahányszor egy-egy gyomnövény magba 
szökésének veszélye felmerül. Ezzel szemben 
nincs semmi akadálya annak, hogy a juhnyáj át- 
hajtassék a felsorolt területeken annyiszor, 
ahányszor a szükség kívánja.

A gyomirtás mellett a juhnak még féregirtó 
szerep is jut. Az entomologusok tanítják, hogy 
„a drótféreg szülőanyja a gyom.” Tojását az út- 
széli gyep, árokpart, füves mesgye, gyomos pár 
lagterülctek, stb. növényeire rakja. Ellenük tehát 
egy módszerünk van: pusztítani a gyomokat nem
csak a szántóföldeken, hanem a mesgyéken, dű- 
lőutakon, útszéli árkokban, stb. Erre pedig leg
olcsóbb munkás: a juh. A gabonalegyek nyűvei
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a füvek szívében tartózkodnak; elpusztításukat 
tehát attól az állattól várhatjuk, amely telelés 
közben legmélyebben, a növények szikéig harapja 
le azokat. A vetési bagolypille hernyói, ezek a 
rendkívüli károkat okozó paraziták ellen is a leg
gyökeresebb védekezési eljárás a gyomirtás — 
különösen július és augusztus havában, amikor 
a pillék rajzanak és petéiket a gyomokra he
lyezik.

Juhállományunk gyors növelésének lényeges 
akadálya azonban az a körülmény, hogy a juh 
általában, különösen a nálunk tenyésztett fajtái 
bizony kevésbbé szaporák. A mi tenyésztési mód
szerünk mellett 1 anyától évente csak 1 ivadékot 
várhatunk. Kivétel az ikerellés, elég gyakori az 
átmeneti meddőség.

Felmerül tehát a kérdés, hogyan lehet a meddő
séget megszüntetni, az ikerellések számát nö
velni, továbbá a tenyészanyák korábbi tenyész
tésbe vételével és későbbi kiselejtezésével az 
ellőállomány nagyságát növelni?

Anyajuhaink közt elenyészően csekély (1—2%) 
azoknak a száma, amelyek kóros, szervei elvár o- 
zások miatt egész éle'ükre meddők. Hogy mégis 
juhászatainkban 20—30%-os meddőségekkel is ta
lálkozunk, annak oka az, hogy juhainknál arány
lag csekély külső okokból szünetel a fajfenntar
tási hormonok képződése. A leggyakoribb külső 
okok: a tápláltság elégtelen volta és a nagy 
hőség az üzekedés idején. Amerikai és angol te
nyésztőknél általános a pároztatást bevezető bő
ségesebb táplálás, amelyet ők „fuhsing”-nak ne
veznek. Juhászaink közt is él a meggyőződés, 
hogy „a tarlón üzekedik legjobban az anya.” Bi
zonyára nem abból kifolyólag mutatkozik e je
lenség, mert a gabonaszemekben különleges ható
anyagok lennének, hanem azért, mert itt jobban 
táplálkoznak a juhok, mint a nyár derekán rend-
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szerint kisült gyeplegelőkön. Ebből lehet megma 
gyarázni valószínűleg azt a megállapítást is, 
hogy tavaszi pároztatás után sok a meddő, őszi 
pároztatás után sok az iker; hiszen tudvalevő, 
hogy a juhok tápláltsági állapota általánosan 
legjobb ősszel és leggyengébb szokott lenni ta
vasszal. Az angol down-juhok hazájukban 
50—60%-os ikerellők, míg a kontinens közepén 
meddőségük miatt vesztik el mindenütt a talajt. 
\ közvetlen ok kétségkívül a tápláltság eltérő 
sében keresendő. Schmidt dr., a kiváló német juh
tenyésztő (Strohwalde) közlése szerint kétszer 
annyi juhászatában az ikerellés, ha a kisült lege 
lőre járó anyáknak a pároztatás idején némi zöld
takarmányt is nyújt. Mindezek meggyőzően iga 
zolják, hogy az iizekedésre váró nyáj jobb tápiá 
lása fontos eszköz a szaporaság növelésére.

Meggyőződésem, hogy a meddőségi százalék lé 
nyegesen csökkene azzal is, ha a pározlatási 
idényt meghosszabbítanék. Üjabb megfigyelések 
szerint ugyanis egyes juhoknál az iizekedés . csak 
3—4 óráig tart. Ha e rövid időn belül nem jut 
hozzá a kos, a 3—4 hét múlva kezdődő iizekedés 
kor pedig már a‘párzási idény befejeződött, akkoi’ 
az ilyen juh természetesen csak a meddők számát 
növeli. Az erdélyi juhtenyésztő nép bizonyára 
évszázadok alatt szerzett tapasztalatokból kifo
lyólag 3—4 hónapig hagyja a kosokat az anyák 
közt; így alig marad köztük 1—3% meddő, sőt 
némely vidéken — mint szóbeli közlésekből tu
dom — a meddőség ismeretlen fogalom. Ezzel 
szemben Erdély némely urasági nyájaiban is 
10—15°/o-os meddőséggel találkozunk, ahol a pá- 
roztatási idény csak 5 hét.

A konzervatív gondolkodású gazdák és juhá
szok természetesen nehezen barátkoznak meg az
zal a gondolattal, hogy a bárányok 15—2O°/o a fia 
talabb lesz s így a bárány sereg egyöntetűsége
csökken.
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Ez az ellenérv nem lehet komoly akadály! Míg 
a bárányok az akol lakói, addig egyébként is 
legfeljebb 40—50-es csoportokban elkülönítve ne
veltetnek; mikor pedig már legelőre járnak, ak
kor úgy megélnek egy nyájban a fiatalabbak az 
idősebbekkel, mint ahogy az alföldi és erdélyi 
népies nyájak bárányai. Egyébiránt a 4—5 héten 
belül született bárányok talán ideálisan kiegyen
lítettek?

Ne feledjük, hogy a múlt században a meddő 
juh 1 kg os gyapjútöbblete kiegyenlítette a bá
rány elmaradásából eredő veszteséget, mert a fő
hasznot a gyapjú szolgáltatta és a 30—40°/o-os 
jerkeszaporulat is fedezte az állomány-fenntartás 
szükségleteit. Ma azonban szükségünk van tejre 
is és minél több bárányra, hogy állományunkat 
növelhessük és szelektálásra is nyerjünk alap 
anyagot.

Juhállományunk növelésének egyszerű mód 
szere lenne az is, ha nem l1/«, sőt 2^2 éves korban, 
hanem korábban vennök a jerkéket tenyésztésbe. 
Hat évvel ezelőtt kísérletképpen kos alá bocsátot
tunk 7—8 hónapos jerkebárányokat Esterházy 
herceg földvári juhászatában, mert a hitbizomány 
vezetőségének bölcs előrelátása szorgalmazta a 
juhállomány mielőbbi szaporítását. A kísérlet 
teljesen kielégítő eredményeket adott. Azóta nem 
csak ott, hanem más legjobb hazai juhászataink- 
ban is kos alá kerülnek a jól fejlett (anyjuk test
súlyának 80%-át elért, egészséges, szilárd szerve
zetű), 7—8 hónapos jerkék s az eddigi tapasztala 
tok szerint se a „bárány anyákénál, se ivadékaik
nál nincs káros nyoma a korai befizetésnek.

Még kevésbbé ad okot a tartózkodásra az az 
újí'ás, hogy nem kerülnek kiselejtezésre jobb 
juhászatainkban a 6 éves anyák. Nem a kor, ha
nem a termelés és a kondíció romlása legyen 

p cplp-Pp^p<jT»n1 f Terv p’op-on^ó p^O-

Az ALFA szeparátor élesen fölöz!
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many fenntartására a jerkék 15—20%-a, míg a 
többivel növelhető a saját állomány vagy ezek 
eladására kerülhetnek s az országos tenyésztés 
nek tesznek szolgálatot. Az Országos Juhtörzs- 
könyvben sok anyát találunk, amelyek még 
12—14 éves korukban is ellenek, a nyájátlagon 
felül termelnek és telve vannak életerővel. A 
„tartós teljesítményű” vérvonalak forrásait vesz
tettük volna el, ha ezeket megfontolás nélkül 6 
éves korukban vágóhídra küldtük volna.

Nem volna biológiai akadálya az évente két
szeri ellésnek se. Hiszen a kínai, a frutigeni és 
jurái (Svájc) juhokat évente kétszer, Páris kör
nyékén pedig a charmoise-juhokat kétévenkint 
háromszor elletik, úgy, hogy e különben is sza
pora fajtáknál egy anya után évente 3—6 bárányt 
nyernek. Húsz évvel ezelőtt a somogymegyei 
Györgyöspusztán is folytak ilyirányban kísérle
tek. Az októberben ellett anyák közé december
ben kosokat bocsátottak. A beszámoló szerint: 
„a még szoptató anyák majdnem ugyanabban a 
sorendben üzekedtek, mint ahogy októberben el
lettek; a kétszeri ellés miatt se az anyák egész
ségi viszonyaiban, se a bárányok fejlődésében 
nem mutatkozott hátrányos körülmény.”

Ez a módszer azonban nálunk még nem vert 
gyökeret. Nem pedig azért, mert ezzel le kellene 
mondanunk a fejésről, továbbá valamivel több 
takarmányról kellene gondoskodni a 6—7 hóna- 
ponkint ellő anyák számára. Kalkuláció dolga, 
hogy a tej vagy — átmenetileg — a több ivadék 
esik-e nagyobb súllyal a latba!

KS<•>-*  í ael«I át« v » 
maihát. t 'st, bérfejésre nfgytejű tehenet aei 
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A silózás jelentősége a háborús 
takarmányellátásban.

A „Köztelek Zsebkönyv“ részére írta:
Kovátsits László dr.,

in. kir. kísérletügyi főadjunktus.

Ha az ember silógazdáink körében megfordul, 
egyre gyakrabban hallhatja azt a véleményt, hogy 
a jelenlegi viszonyok között az állatállománynak 
zökkenők és létszámcsökkentések nélküli fenntar
tása a silótakarmányok okszerű és bőséges alkal 
mazása nélkül szinte lehetetlen.

Ennek oka elsősorban is az, hogy az abrakbe
szerzési nehézségek és a beszolgáltatási kötelezett 
ségek következtében igás- és haszonállatainknak 
a szükségesnél kevesebb szénát és abrakot adha
tunk, s ezért egyre jobban rá vagyunk utalva az 
ú. n. tömegtakarmányok etetésére. Viszont az iga 
zán tápláló és olcsó tömegtakarmányaink túlnyo 
mórészt olyanók, hogy csakis erjesztés, illetve si
lózás útján tartósíthatok (konzerválhatok) tökéle 
lesen. De a háborús helyzeten kívül az idén ta
vasszal beköszöntött nagy szárazság is erősen arra 
inti a gazdát, hogy a jövőben minél nagyobb ará
nyokban termessze a silózásra alkalmas, szárazsá
got jól bíró értékes és olcsó tömegtakarmányokat, 
mert úgy látszik, ismét olyan aszályos évek kö 
szöntenek ránk, amikor nemcsak az abrak és a 
széna, hanem a répa is kevés lesz.

Aki a most következő tél takarmányozási ne
hézségeinek leküzdésére nem épített vagy nem 
építhetett silót és még arra sem gondolt, hogy 
legalább földtartályban történő erjesztés céljaira 
termesszen silókukoricát, édescirokcsalamádét 
vagy más értékes tömegtakarmányt, azon most 
már úgysem segíthetünk. De talán nem lesz hiába
való. ha a lövő évro s/n’ó hí’zfnfás'kónt e h^von is-
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wLételten felhívjuk a még nem silózó gazdáink fi
gyelmét arra, hogy az okszerű silógazdálkodással 
milyen könnyen hidalhatnák át a háborús helyzet 
és az aszályos évek által okozott takarmányozási 
nehézségeket. Hogy pedig ezt valóban el is érhes
sék, tisztán kell látniok a silózás legfontosabb kér
déseiben.

Ehhez akar vezérfonalul szolgálni a következő 
rövid összefoglalás, amely a silózás lényegének 
ismertetésétől kezdve végigvezet az okszerű siló
gazdálkodás minden fontosabb mozzanatán, rá
mutatva arra is, hogy a silógazdálkodásba bekap
csolódni kívánó gazdáink az itt felvetett kérdések
ben hol szerezhetnek további útbaigazítást, sőt 
még anyagi támogatást is silógazdálkodásuk meg
szervezésére.

Az okszerű takarmánybesavanyítás, illetve er
jesztés lényegét és sikerének alapvető feltételeit 
gazdáink túlnyomó része már jól ismeri és ezek 
figyelembevételével végzi takarmányainak erjesz
tését. Vannak azonban olyanok is, akik bár isme
rik az erjesztés szabályait, azokat mégsem tartják 
meg, mások viszont nem ismerik eléggé. Ezért ta
lán nem lesz hiábavaló, ha beszámolónkat a jó er
jesztés feltételeinek ismertetésével kezdjük.

Általánosan elfogadott, hogy okszerűnek ma 
már csakis azt a takarmánybesavanyítást mond
hatjuk, mely az ú. n. hidegerjesztéssel történik. 
Ez őrzi meg ugyanis a legjobban a takarmány 
eredeti étrendi hatását, jár a legkevesebb tápláló
anyagveszteséggel és kellő gonddal végezve, min
denkor zamatos, szívesen fogyasztott erjesztett ta
karmányt ad.

Ez a hidegerjesztés lényegében ugyanúgy törté
nik, mint a káposzta-besavanyítás. Menete is eh
hez hasonló: a takarmányt apróra szecskázva ál
landó taposással megfelelő alakú zárt tartályba 
tömik, s ha a tartály megtelt, vagy a takarmány
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elfogyott, a takarmány felszínét kb. 30 cm vastag, 
neaves agyag- vagy jölaréteggel elzárjuk a leve
gőtől.

Az ilymódon kezelt takarmánytömegben a le
vegő kiszorítása következtében alacsony hőmér 
sékleten erélyes tejsavas erjedés zajlik le és a ke
letkezett tejsav a takarmányt nemcsak kellemesen 
savanykássá teszi, hanem minden bomlási folya
mattól is megóvja.

Az erjesztett takarmány annál jobb ízű és annál 
egészségesebb, minél tökéletesebb volt a tejsavas 
erjedés. A tejsavas erjedés pedig annál tökélete
sebben megy végbe, minél jobban és gyorsabban 
bírjuk az elrakott takarmánytömegböl a levegőt 
kiszorítani és az erjedés lezajlása után is a takar 
mánytömegtől távoltartani. Mert ha erre nem 
ügyelünk és a takarmánytömegben nagyobb meny 
nyiségű levegő marad, a takarmány bemelegszik, 
megfülled, ennek nyomán káros vajsavas erjedés, 
a levegő hatására pedig ecetesedés és penészedés 
indul meg az eltett takarmányban.

Ezért oly fontos, hogy minden takarmányt ap 
tóra szecskázva, folytonos taposás közben annyira 
összetömjünk, hogy benne levegő alig maradhas
son, de ez csak úgy lehetséges, ha van hozzá meg 
felelő alakú zárt tartályunk, ú. n. silónk.

A sikeres erjesztésnek a lelkiismeretes munkán 
kívül tehát az első és legfontosabb feltétele a jó 
siló. Ennek megépítéséhez a következő általános 
alapelveket kell ismernünk.

Egy számosállat téli alaptakarmány-szükség
letének befogadására általában 7 m? silóürre van 
szükség. Minthogy 1 m8 silótakarmány átlag 
7’5 q-t nyom, ez az űrtartalom — a takarmány 
ülepedését is beleszámítva — kereken 50 q siló 
takarmány befogadására képes. Eszerint pl. 10 
számosállat részére 70 m3 ürtartalmú silót kell 
építenünk, amelybe 525 q takarmány fér bele.

Hogy a silóba vitt takarmánynak minél kisebb 
legyen a fallal nem védett szabad felülete és 
hogy a levegő tökéletes kiszorításához a takar 
mánytömeg saját súlyának nyomása is minél 

|Nem mind ALFA, ami fénylik!I 
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jobban hozzájáruljon, a siló építésénél arra min 
dig igen nagy gondot kell fordítanunk, hogy a 
siló alapterülete lehetően kicsi és ehhez viszo
nyítva a magassága, illetve a mélysége minél 
nagyobb legyen. De a lehető kicsi alapterület 
szükséges azért is, hogy a kibontott silótakar
mányt naponta elég vastag rétegben fogyaszt
hassuk. Ez azért fontos, mert a silótakarmány
nak a levegővel éritkező legfelső rétege könnyen 
ecetesedésnek indul, aminek megakadályozására 
azt legalább is napi 5 cm vastag rétegben kell 
fogyasztanunk. Hogy a gyakorlatban leginkább 
előforduló 15—25 kg-os silótakarmány-fejadagok 
bármelyikénél is elérje napi silótakarmány-fo- 
gyasztásunk a megkívánt legalább 5 cm vastag 
réteget, legcélszerűbb, ha egy-egy számosállatra 
csak 0’5 m2 siló-alapterületet számítunk.

Ha már adva van az alapterület, hozzá a ma
gasságot lehetően minél nagyobbra vegyük, de 
silónk magasságának növelésével csak addig 
menjünk, ameddig azt a gazdaságosság megen
gedi.

Ami a siló keresztmetszetét illeti, legkedvezőbb 
a, köralak, mert vele aránylag vékony falakkal 
is nagy szilárdságot lehet elérni és az ilyen siló 
bán a takarmány betaposását is a legtökélete
sebben elvégezhetjük. Az erjesztés szempontjá 
ból azonban megfelelő a szögletes silóalak is, ha 
a. siló belső falfelületeinek szögleteit lekerekítve 
építjük. A szögletes siló különösen silósorozatok 
készítésénél gazdaságos, mivel ilyen esetben több 
silónak lehet együtt közös fala.

A silók építésére legalkalmasabb anyag a oe- 
ton és a tégla, némely vidéken pedig jelentősége 
lehet a terméskőnek is.

Mivel a silózásnál a takarmány felszecskázása 
következtében kiszivárgó takarmánylé is elő
segíti a levegő tökéletes kiszorulását, ezért na
gyon fontos, hogy a silónak legalább is az oldal
falai vízhatlanok legyenek. A silófalak vízhat- 
lanságát úgy tudjuk biztosítani, hogy a siló 
belső falfelületeit kb. 1—2 cm vastag cement-

Az ALFA minőséget jelent. 
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habarcs-simitással látjuk el. Erre a célra 1 :2 
vagy 1 :3 keverési arányú cementhabarcsot hasz
nálunk. Ugyanez okból fontos, hogy a siló feneke 
is jól zárjon, aminek elérésére megfelelő lehet 
a döngölt agyag is.

Bár a silófalak tökéletes vizhatlanságát leg
könnyebben úgy érhetjük el, ha rajtuk semmiféle 
nyilás nincsen, mégis a föld fölé épült silóknál 
a takarmány könnyebb kiszedése végett szoktak 
kisebb oldalnyílásokat' alkalmazni, melyek elzá
rására. rendszerint egyszerű deszkaajtókat hasz
nálnak.

Minden silót célszerű fedélszerkezettel is el
látni, mert az eső, illetve a beázás a silótakar 
mánynak egyik legnagyobb ellensége. Erre a 
célra bármilyen egyszerű, akár szalmából vagy 
kukoricaszárból készült tető is megfelel.

A silók állhatnak szabadban vagy már meglévő 
épületbe beépítve. Fontos, hogy könnyen hozzá 
férhető helyen legyenek, de az istálló kellő tisz
tántartása szempontjából szükséges, hogy a silók 
kivevő nyílásai ne nyíljanak közvetlenül az is
tállóba.

Amennyiben a talajvíz állása megengedi, a si
lókat részben vagy egészen földbésülyesztve épít
jük, mert a falak szükséges szilárdságát leg
olcsóbban így érhetjük el és az ilyen silóknak 
takarmánnyal való megtöltése is könnyebb. Főm 
tos azonban, hogy a siló feneke az évi legmaga
sabb talajvízállás szintje felett legalább 30 cm- 
nyíre legyen.

Az elmondottakban csak a silóépitéssel kapcso
latos legszükségesebb tudnivalókat ismertettük. 
Hogy miképpen lehet házilag és kevés pénzen 
megfelelően szilárd, jó silókat építeni, hogyan le
het meglévő épületeket, tartályokat, vermeket 
csekély változtatással silóvá alakítani, sőt ked 
vező talajviszonyok között csupán földfalra csa-

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.

Köztelek Zsebkönyv IT. 1944 5
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pott cementhabarcs-vakolattal is a óéinak teljesen 
megfelelő jó silókat készíteni, ezt részletesen is
mertetik következő munkáim: „Korszerű magyar 
siló gazdálkodás”1) és Silógazdálkodási útmutató 
kisgazdák részére”,2)

Mindkét könyvben megtalálhatók a hazai vi
szonyaink között figyelembe jöhető jól bevált 
silótipusok tervrajzai, építési költségszámításuk, 
továbbá építésük leírása éspedig az előbbiben a 
nagyobb gazdaságok, az utóbbiban pedig a kisebb 
gazdaságok igényeinek megfelelő méretekben.

Hiába állanak azonban a gazdák rendelkezé
sére olyan szakkönyvek, amelyek segítségével 
kevés pénzzel házilag is felépíthetik silójukat, 
ha hiányzik hozzá a megfelelő építési anyag, 
már pedig jelenleg főleg az állja útját a silók 
gyors elterjedésének, hogy a háborús viszonyok 
miatt ma még az állam sem képes annyi építési 
anyagot juttatni a gazdáknak, mint ahányan 
szeretnének silót építeni.

Azok számára, akik sehogyan sem tudnak épí
tési anyaghoz hozzájutni, szolgáljon vigasztalá
sul, hogy lehet közönséges földbeásott tartályban 
Is elég jó minőségű erjesztett takarmányt nyerni, 
csak az a fontos, hogy e földtartályt úgy ké
szítsék el, hogy alakja és minden egyéb tulajdon
sága minél inkább hasonlítson a jó silóhoz. Más 
szóval erjesszen a gazda ú. n. földsilóban és ne 
lapos veremben. Rendes siló hiányában ugyanis 
még leginkább a silóalakú földtartályban tudjuk 
biztosítani a takarmány jó erjedéséhez szüksé
ges feltételeket.

Hogy miképpen lehet nemcsak kötött talajon, 
hanem homokon és bármilyen,talajnemen is meg
felelő feltöltés és vesszőből készült fonásfal se-

9 E könyv beszerezhető a szerzőnél, Moson- 
magyaróvárott.

2) E füzet a mosonmagyaróvári M. Kir. Nö
vénytermesztési és Növénynemesítö Kísérleti 
Intézet növény termesztési osztályának hivatalos 
kiadványa, melyet nemcsak az intézet, hanem a 
m. kir gazdasági felügyelőségek és a mezőgazda 
sági kamarák is díjtalanul küldenek meg a hoz
zájuk forduló gazdáknak. ’v
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gitségével jó földsilókat építeni és hogy különö
sen mire ügyeljünk a földsilók készítésénél, va 
1 amint a bennük történő takarmányerjesztésnél, 
mindezt részletesen tárgyalja a következő füzet: 
„Hogyan silózzunk siló nélkül1?3)

További kérdés, milyen növényeket silózzunk 
elsősorban?

A silózás céljaira ritka sorokba vetett kapás 
csalamádé, az ú. n. silókukorica már a béke évei
ben is egyik legfontosabb silónövényünk volt. Je
lentősége főként abban domborodik ki, hogy a 
hidegen erjesztett silókukorica nagy létartalmá
nál és kitűnő étrendi hatásánál fogva kiválóan 
alkalmas a drága és bizonytalan termésű takar
mányrépa pótlására. Ez pedig azért fontos, mert 
a silókukorica termesztése lényegesen egyszerűbb 
és olcsóbb (kevesebb munkaerőt is igényel, ami 
a mai viszonyok közt igen lényeges), a szárazsá
got sokkal jobban bírja, termése mindig biztos és 
jóval nagyobb, táplálóértéke pedig kétszer ak
kora, mint a takarmány répáé.

A silógazdáink ma már nagyon jól tudják, 
hogy a silókukoricával az eddiginél kisebb terü
leten jóval kevesebb költséggel és sokkal na
gyobb biztonsággal olyan nagy tömegű és érté
kes téli alaptakarmányhoz juthatnak, amely a ré
pával szemben 30—35%-kal is csökkenti a téli ta
karmányozás költségeit. De a mai viszonyok kö
zött talán mindennél fontosabb, hogy az igazán 
értékes takarmányaink közül jelenleg a silókuko
rica az egyetlen, amelynek etetése nem esik kor
látozás alá, nem kell belőle semmit sem beszol
gáltatni, tehát erre a gazda mindig biztosan szá 
míthat, tűzveszély sem fenyegeti és mivel bőven 
tartalmaz kukoricaszemeket, etetésével sok ab
rakot takaríthatunk meg.

Mindez nem elmélet, hanem többszörösen ki
próbált valóság. Nem egy esetben fordult már 
('lő, hogy az olyan gazda, akinek bőven volt télre 
S1 lókukoricája, még rossz szénatermés és erős ab

3) E füzetet az érdeklődő gazdáknak díjtalanul 
küldi meg a mosonmagyaróvári M. Kir. Növény
termesztési és Növény nemesítő Kísérleti Intézel 
nÖv ényterm esz t ési osztálya.

"5*
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rakhiány esetén is jó erőben bírta tartani álla
tait, sőt még növendékállatokat is hizlalhatott 
ugyanakkor, amikor a silóval nem rendelkező 
szomszédjai kénytelenek voltak takarmányhiány 
miatt olcsó áron elkótyavetyélni állataikat. Sőt az 
is megtörtént, hogy az élelmes silógazda összevá
sárolta az ilyen leromlott állatokat és azokat fel 
hizlalva olyan áron adta el, amelyből 1 év alatt 
megtérült a silóépítés és a silótöltö-szecskavágó- 
gép költsége. Nem egyszer volt arra is példa, 
hogy a silókukorica még a nyári takarmány
ínségből is kisegítette a gazdákat.

Eszerint csupán a silókukorica miatt is érde
mes volna minden gazdának a silózásra rátér
nie, pedig ezzel koránt sincs kimerítve az a sok 
haszon, melyet a silózás nyújthat. így pl. olyan 
vidékeken, ahol még a silókukorica sem ad ki
elégítő termést a gyakori nagy szárazság miatt 
— ha egyébként a talaj nem nagyon sovány és 
a nyár elég meleg — kitűnő téli alap takar
mánynak kínálkozik a cukorcirok-csalamádé, 
különösen másodterményként, mert a cukorcirok 
a silókukoricánál is jobban bírja a szárazságot.

Ugyanilyen viszonyok közé való az újabban 
felkarolt édescirok-csalamádé is. Ennek különö
sen jó tulajdonsága, hogy a cukorciroknál dú- 
sabb levélzetu, ízletesebb, nem olyan hamar vé
nül el, nagy cukortartalmánál fogva pedig még 
könnyebben erjeszthető, mint a cukorcirok. Ezen
felül kiválóan alkalmas arra is. hogy a nehe
zen erjeszthető, fehérjében gazdag takarmányok
hoz hozzákeverve, azok erjedését is tökéletesebbé 
tegye. E növénynek csupán az az egy hibája, 
hogy magja hazánk nem minden vidékén érik be 
rendesen. Ez azonban nem tarthatja vissza a 
gazdákat attól, hogy ne termesszék silózás cél
jaira téli alaptakarmánynak az édescirok-csala 
mádét, még ha magját vásárolni is kell, mert 
vele száraz viszonyok között is nagy tömegű és 
a tehenek tejtermelésére igen kedvező hatású 
takarmányhoz juthatnak.

ALFA permetezők
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Szaraz viszonyok között sovány, homokos 
vagy kavicsos talajon, ahol inár az édescirok és 
a cukorcirok sem megy, vagy rövidnyarú hűvö
sebb fekvésben felbecsülhetetlen értékű olcsó 
téli tömegtakarmány a napraforgó-csalamádé is. 
De ez is csak a silózással nyert jelentőséget, 
mert a napraforgót friss állapotban az állatok 
nem igen eszik meg.*Viszont  erjesztve olyan ta
karmányt szolgáltat, amelyet kellő szoktatás 
után az állatok szívesen esznek és táplálóértéke 
olyan jó, hogy egyes silógazdák tapasztalatai 
szerint még gőbölyök hizlalására is alkalmas.

A silózás segítségével olcsóbbá és biztosabbá 
lehet tenni a nyári takarmányozást is. Hazánk
ban, sajnos, nem ritka eset az olyan aszályos 
nyár, hogy jóformán semmiféle zöldtakarmány 
sem fejlődik rendesen. Ilyenkor a gazda kény
telen a télre félretett szénakészlethez nyúlni, ha 
csak nincs silója. Mert ha silója van, akkor az 
eddiginél sokkal több zöldrozsot vagy őszi keve
réket termeszt, mint amennyit tavasszal feletet
het, annak zölden fel nem etethető részét tavasz 
szál mind besilózza, s azt a nyári takarmány
ínségben elővéve, már könnyen várhat a nevelő 
esőre, mert a besilózott zöldrozs 
rék zökkenő nélkül kisegíti az 
takarmányhiányból.

Az őszi keverékeknek tavaszi 
gazdának még annyiban is haszna van, hogy a 
silózás céljaira elég korán és egyszerre levágott 
zöldrozs vagy őszikeverék tarlóját még mielőtt 
az sok vizet veszítene, azonnal felszánthatja s 
így benne a siker sokkal nagyobb reményében 
vethet még száraz viszonyok közöt is valamilyen 
alkalmas másodterményt (pl. valamilyen korán 
érő kukoricát csalamádénak, vagy szudánifüvet, 
vagy édescirok-csalamádét, stb.). A silózás te 
hát még így közvetve is előmozdítja a jobb ta
karmányénál ást azáltal, hogy a kettőstermesz
tést lehetővé és sikeresebbé teszi.

Minden okos gazda arra törekszik, hogy minél 
több jóminőségű szénát gyűjtsön össze télire.

vagy öszikeve- 
átmeneti nyári

besilózásából a

ALFA battériás permetezők | 
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mert a jó széna még a silótakarmányt etető gaz
dára is nagy áldás. A szénaszárítással nálunk a 
legtöbbször nem is szokott baj lenni, mert ha
zánk legnagyobb részében az éghajlat a széna
készítésre igen kedvező. De más a helyzet Erdély
ben és a Felvidéken. Itt gyakran fordul elő, hogy 
a sok eső tönkrebarnítja a szénát és az csak nagy 
veszteséggel gyűjthető be. Sőt még az ország
száraz éghajlatú vidékein is van rá eset — mint 
amilyen az 1940. évi is volt — hogy a folytonos 
esőzések vagy a késő őszi idő miatt a fű- és here- 
félék egyik-másik kaszálását nem lehet szénává 
szárítani. Ilyenkor azután megint a siló az. 
amely kisegíti a gazdát a bajból, mert silózni 
még esőben is lehet. Kellő hozzáértéssel az ázott, 
vizes takarmány is kitünően erjeszthető.

Az elmondottakon kívül még sok más előnye is 
van a silózásnak. így a homokos és kavicsos 
lalajok igen értékes pillangósvirágú növénye, a 
kétéves fehér somkóró is kitűnően silózható. Ez 
azért nagy jelentőségű, mert a somkóróból nem 
lehet jó szénát készíteni és zölden is az állatok 
csak akkor eszik meg, ha más jobb takarmányt 
nem kapnak. Erjesztve viszont az állatok szíve 
scn fogyasztják.

Az is nagy előny, hogy egyik igen kiváló szá
razságbíró növényünknek, a szudánifünek utolsó 
kaszálása nemcsak legeltetéssel, hanem silózással 
is hasznosítható. A cukorrépaszelet és a leveles 
répafej kis veszteséggel és jó minőségben csak 
silóban tartható el. És míg a száraz kukoricaszár 
és a vermelt' répafej nem nagy értékű, addig a 
répafejjel keverten besilózott kukoricaszár már 
kitűnő téli takarmányt ad.

De még a sertéshízlalás is olcsóbbá és jövedel, 
mczőbbé válik azáltal, hogy a besilózott gőzölt 
burgonya igen csekély veszteséggel évekig is el
tartható, s így a gazda az év bármely szakában 
olcsó pénzen kezdheti el a hizlalást és hozhat 
kész hízott sertéseket a piacra olyankor, amikor 
legnagyobb az áruk.

ALFA JUNIOR szeparátorok
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Természetesen ezek után a gazdát az is érdé 
kelheti, hogy az előzőkben ismertetett silónövé 
nyékét a silózás céljaira miként kell termesz 
tenie. Erre teljes útbaigazítást ad a már említett 
két silókönyv, az egyes részletkérdésekben pedig 
további felvilágosítással szolgálhatnak az alább 
füzetek: Gyárfás József: „A homok pillangós 
virágú takarmánynövényei”, l’só István dr.: „17/- 
mutató a kettőstermesztésre”, és a következő ki 
adványok: „Ütmutató a pannon-bükköny tér 
mesztésére”, továbbá „A szudáni fű és termesz 
lése” A)

Ha a gazda már kiválasztotta, hogy viszonya’ 
között milyen növényeket a legérdemesebb sí 
lózni, a következő fontos tudnivaló, hogy azoka 
miként silózza be.

A silózás lényegének leírásánál már említet 
tűk, hogy a korszerű silózás legegyszerűbb é 
legeredményesebb módja az ú. n. hidegerjesztés 
Ennek rövid menetét és legfontosabb feltételei1 
már ismerjük is. Hogy azonban jól silózhassunk 
ahhoz szükségünk van részletesebb útmutatás] 
is. Lássuk tehát, hogyan kell jól silózni.

Mielőtt silózásba kezdenénk, mindenekelőtt az 
kell tudnunk, milyen fejlődési fokban arassuk le 
a silózandó növényeket. A tapasztalat azt' mu 
tatja, hogy a hidegerjesztés akkor sikerül a leg 
jobban, ha nem túlságosan fiatal, hanem jól ki 
fejlődött, de azért még el nem yénült, lébe : 
eléggé gazdag takarmányokat erjesztünk. Az i 
fontos, hogy a növények a lekaszálás után le 
hehetően frissen, fonnyadás nélkül kerüljenek r 
silóba. Általában a nagyobb létartalom kevésbbé 
ártalmas az erjedés sikerére, mint a túlságos ki 
száradás. Éppen ezért — mint már említettük 
az ázott takarmányok is minden nehézség nélki’f 
jó sikerrel erjeszthetők.

A silózásra való előkészüléskor célszerű a sil 
belső falfelületeit bemeszelni. Ennek az a célja 
hogy védje a falat a silótakarmányban kel étke

4) Mind a négy füzet díjtalanul beszerezhető 
mosonmagyaróvári M. Kir. Növény termesztési <’• 
Növénynemesítő Kísérleti Intézet növényié, 
mesztési osztályától.
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zett savak behatása ellen, A siló fenekére pedig 
ajánlatos a silózás megkezdése előtt kb. 30—50 
cm vastag rétegű pelyvát vagy töreket szórni, 
hogy az a takarmányból fölös mennyiségben ki- 
szivárgó levet magába szívja és ezzel megakadá
lyozza a takarmány alsó rétegeinek megposha- 
dását. Ha lében nagyon gazdag takarmányokat 
(pl. leveles répafejet, répaszeletet, fiatal lu
cernát, stb.) vagy ázott, vizes növényeket er
jesztünk, a siló fenekére szórt laza pelyva- vagy 
törekréteg legalább olyan vastag legyen, mint a 
siló magasságának egyötöde,

A silózásnak minden egyes mozzanata azt a 
célt szolgálja, hogy a silóba rakott takarmány 
tömegből mindjárt kezdetben a lehető legtökéle
tesebben annyira kiszorítsuk a levegőt, hogy a 
takarmánytömeg felmelegedni ne bírjon és a ki
szivárgó létől átivódott, levegő nélkül holt tö
meggé váljék minél előbb, amelyben a gyors és 
erélyes tejsavas erjedés megindításához a tejsav- 
baktériumok a lehető legkedvezőbb feltételeket 
találhatják meg.

E cél elérésének legfontosabb eszközei a fel- 
szecskázás, a betaposás, a gyors munkaütem és 
a leföldelés.

Minden takarmányt apróra felszecskázva kell 
a silóba rakni. A durvaszárú növényeket leg
alább is 1 cm-es darabkákra kell felszecskázni. 
Erre a célra jó bármilyen szecskavágógép, ha 
teljesítménye elég nagy.

A silózás munkamenete folytonos, A csecska- 
vágógép állandóan dönti a silóba a takarmányt, 
amelyet ott néhány ember egyenletesen eltereget 
és állandóan tapos. Minél lelkiismeretesebben 
történik a taposás, annál jobb lesz az erjesztett 
takarmány. Különösen nagy gondot kell fordí
tani a széleknek, de még inkább a sarkoknak 
megtaposására, hogy e helyeken levegővel telt 
fészkek ne maradjanak, amelyek nyomán rom
lás és penészedés szokott megindulni. A takar
mány tökéletes betaposásához kb. minden 3 
m2-nyi silófelületre kell egy taposó ember, 20

ALFA taligás permetezők 
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m'-nél nagyobb alapterületű silókban pedig cél 
szerű állatokat is alkalmazni a tipráshoz.

A silózás munkaütemének gyorsnak kell len
nie, hogy minél hamarább érjünk el nagy pré
selő hatást kifejtő magas takarmányréteget és 
minél kevesebb ideig legyen alkalma a takar
mánytömeg egyes részeinek a levegővel érint
keznie. Ellenkező esetben a leggondosabb szecs- 
kázás és tiprás ellenére is a megengedettnél ma
gasabbra fog emelkedni a silóba rakott takar 
mánytömeg hőmérséklete. Ennek nyomán pedig 
nem kívánatos erjedés állhat be.

Ha a takarmány cukorban gazdag, silózása 
mindig ilyen egyszerűen történik, vagyis a takar 
mányt csak felszecskázzuk, betapossuk és leföldel
jük és az eredmény mégis kitűnő. Ha azonban a 
takarmány cukorban szegény, erjedését feltétle
nül meg kell segítenünk cukortartalmú anyagok 
hozzáadásával, mert a takarmányt tartóssá tevő 
tejsav a cukorból képződik.

Ezek után lássuk, mely növényeknél nem kell 
és melyeknél kell silózáskor erjedést segítő 
anyagot használni.

Nem kell erjedést segítő anyag a silókuko
rica, az édcscirok- és a cukorcirok-csalamádé, a 
szudánifü, a zöldrozs, a nem nagyon zsengén 
kaszált réti füvek, stb. silózásakor, mert ezekben 
mindig van annyi cukor, amennyi a gyors és eré
lyes tejsav erjedés megindulásához szükséges.

Ellenben erjedést segítő anyagot kell használ
nunk minden fehérjében gazdag takarmány er
jesztésénél, mert minél gazdagabb valamely ta
karmány fehérjében, cukorban rendszerint an
nál szegényebb. Ilyenek a pillangósvirágú nö
vények (herefélék, hüvelyesek), azután az őszi és 
tavaszi takarmánykeverékek, ha bennük sok a 
pillangós és végül a zsengén kaszált füfélék.

A cukorban szegény takarmánynövények erje
désének megsegítése úgy történik, hogy silózás 
közben a takarmány törne get kb. 10 cm-es réte
genként meglocsoljuk takarmány cukor vagy nie-

Alacsony nyomású lapos
ALFA SERVATOR szőlőpermetező 
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túsz vizes oldatával. Erre a célra 100 q takar 
Hiányhoz 1 q melasz vagy 0’6 q takarmánycukor 
kell, amelyet kb. 3 hl vízbeh oldva használunk 
fel. Jól erjeszthetek azonban a pillangósvirágú 
növények akkor is — és ez különösen a mai cu
korban szegény világban fontos! — ha cukorban 
gazdag takarmányokkal (kukorica-csalamádéval, 
silókukoricával, édescirok-csalamádéval, stb.-vel) 
legalább feles arányban keverve silózzuk őket.

A silózás befejezésekor a takarmány felszínét 
legalább 30 cm vastag, nedves földtakaróval kell 
befödnünk, amelynek felhordása előtt a takar
mány tetejére vékony pelyva réteget^ teszünk.

A silózás befejezése után a le földelt takarmány 
néhány nap múlva süllyedni kezd, ami arra vall, 
hogy az már elhalt. A süllyedés az első napok
ban a legnagyobb, majd egyre kisebb lesz és rö
videsen teljesen megszűnik. A süllyedés időtar
tama alatt különösen ügyelnünk kell arra, hogy 
a földtakarón keletkezett esetleges repedések 
folytán a takarmányhoz levegő ne férkőzhessék.

A leföldeléstöl számított 1—6 hét múlva az er
jedés befejeződött és a siló kibontható.

Mig a ki nem bontott silóban akár évekig is 
eláll a takarmány, addig a megkezdett silótakar
mányt rendszeresen fogyasztanunk kell, mert a 
levegővel érintkező erjesztett takarmány idővel 
utólagos bomlásnak, ecetesedésnek indul. Ennek 
megakadályozására — mint már említettük — 
legalább 5 cm vastag takarmányréteget kell fel- 
etetni naponta, hogy a takarmány levegővel 
érintkező legfelső rétegének ne legyen ideje az 
elbomlásra. Ugyanez okból egyszerre legfeljebb 
csak egy napra való takarmányt veszünk ki a 
silóból és azt csak közvetlenül a feletetés előtt 
keverjük össze pelyvával vagy abrakkal.

A jól sikerült silótakarmány szaga csak eny
hén savanykás, szinte csupán egy árnyalattal 
sötétebb, mint amilyen eredetileg volt, szöveti 
szerkezete pedig teljesen ép. Az ilyen silótakar
mány táplálóanyag-összetételében is alig külön
bözik attól a friss zöldtakarmánytól, amelyből 
létrejött!

A friss zöldtakarmány és a belőle készült jó- 
ymiőségü silófakarmápy emészthető nyers fe 
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kérje tartalmában úgyszólván semmi különbség 
sincs, keményítőértékükben pedig mindössze 
annyi az eltérés, hogy a silótakarmány kemé
nyítőértéke az erjedési veszteségek miatt átlag 
KPk-kal kisebb szokott lenni, mint amilyen a 
friss zöldtakarmányé volt. így pl. ha van olyan 
zöldrozsom, amelynek keményítőértéke friss álla
potban 11, akkor a silózás után olyan takar
mánnyá válik, amelynek keményítőértéke min
den valószínűség szerint kb. 9’9 lesz. Ezeket az 
összefüggéseket azért jó tudni, mert így a gazda 
silótakarmányának megelemeztetése nélkül is 
eléggé pontosan megbecsülheti annak takarmány
értékét!

Nagyon fontos takarmányozási szempontból az 
is, hogy a hidegen erjesztett takarmány tartal
mazza mindazokat a vitaminokat is, amelyek 
eredetileg benne voltak.

Egyedüli lényegbe vágó különbség a friss zöld 
takarmány és a belőle készülő silótakarmány kö
zött abban van, hogy a silótakarmány bizonyos 
mennyiségű tejsavat és kevés ecetsavat is tar
talmaz, ami az eredeti anyagban nem volt meg. 
Ez annyiban lényeges, mert e savtartalom miatt 
a silótakarmányt állatainkkal nem etethetjük 
korlátlan mennyiségben. A tejjsav ugyan maga is 
táplálóanyag, amelyet a kérődzők jól értékesíte
nek, de a szervezetbe túlságosan nagy mennyi
ségben felvett tejsav zavaróan hat a takarmány 
nitrogéntartalmú anyagainak tökéletes meg
emésztésére. Körülbelül 25—35 kg az a mennyi
ség, amelyet a silótakarmányból egy számosál
lattal naponta minden káros hatás nélkül meg
etethetünk.

Az eddig leírt kedvező tulajdonságaik követ
keztében a hidegen erjesztett silótakarmányok 
etetése esetén ugyanazt az étrendi hatást észlel
jük állatainkon, mint a zöldtakarmányok eteté
sénél. Sőt tejsavtartalma miatt a silótakarmány 
étrendi hatása sokszor még kedvezőbb is. Szám
talan esetben bebizonyosodott, hogy az a kis 
mennyiségű tejsav, amelyet az állatok a rendes

ALFA ARE hűtőgépek minden célra. 
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napi adagban elfogyasztanak, étvágygerjesztőén 
hat és a bélmüködést kedvezően befolyásolja. A 
siló takarmányon tartott állatok bélműködése 
mindig nagyon rendes, bőrük rugalmas, szőrük 
fényes, egész külsejük arra vall, hogy olyan erő
állapotban vannak, amelyben a takarmányt a 
legjobban értékesítik, s amelyben igen egészsé
gesnek érzik magukat.

A silótakarmány a nyári takarmányozásnál 
sem számít másodrendű takarmánynak. Még a 
legelőre járó állatok is szívesen megeszik a jó
minőségű hidegen erjesztett takarmányt, különö
sen a hidegen erjesztett silókukoricát. E körül
ménynél fogva a silótakarmányokkal minden 
zökkenő és a tejtermelés esése nélkül tudjuk a 
száraz nyarak takarmányinsé gében a lében gaz
dag takarmányokkal való takarmányozás folyto
nosságát fenntartani.

A hidegen erjesztett silótakarmányt haszonnal 
etethetjük bármely állattal, de igazi jelentősége 
a tehenészetekben van, mivel természetszerűségé- 
nél fogva kiválóan alkalmas a takarmányrépa 
vagy a répaszelet pótlására.

Mint téli alap takarmány, a tehenészetekben 
nálunk elsősorban is a hidegen erjesztett siló
kukorica jöhet figyelembe, amely állag 1'0% 
emészthető nyers fehérjét tartalmaz, keményítő
értéke pedig 13'5.

A silótakarmányból a teheneknek naponta és 
fejenkint átlag 20—30 kg-ot szoktak adni, növen
dékállatoknak és bikáknak 10—15 kg-ot. A tehe
nek a silótakarmányt legtöbbször minden szok
tatás nélkül mindjárt eleinte szívesen megeszik 
és tejtermelésük a silótakarmány etetése esetén 
rendszerint igen egyenletes szokott lenni, ugyan
úgy, mint amikor zöldtakarmányt ehetnek. A si
lótakarmányt, miként a répát, pelyvával vagy tö- 
rekkel keverve adjuk az állatok elé.

A silótakarmányt lovakkal is lehetet etetni. Pi
henő vagy könnyű munkát végző lovak silókuko
ricán és zabszalmán minden abrak nélkül is jó 
erőállapotban tarthatók. A napi fejadag rendsze-

ALFA takarmányelökészitO-gepek. 
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ríni 8—15 kg silókukorica szokott lenni. Szokták 
u silótakarmányt juhokkal is etetni, napi 2’5—5 
kg-nyi mennyiségben.

A sertéseknél igen alkalmas lehet a silótakar 
mány az ú. n. előhizlaláshoz, mert a nagyobb 
mennyiségű silótakarmány fogyasztása jól kitá 
gitja az állatok emésztőcsatornáját. A sertés ré 
szére legmegfelelőbb silótakarmány a gőzölt ál
lapotban erjesztett burgonya, azonkívül az er
jesztett vöröshere és a fiatal fűből készített siló
takarmány, de itt is igen fontos szerepe lehet a 
silókukoricának.

A baromfiak is szívesen szedegetik az udvaron 
elszórt silótakarmányt, attól tojástermelésük nö
vekszik és tojásuknak sárgája télen is szép élénk 
sárga lesz.

Ha a silótakarmányok etetésekor az istálló tisz
tántartására fokozott gondot fordítunk, akkor a. 
silótakarmány a tej izére és szagára semmi ká
ros hatással nincsen. A silótej gazdag vitamin- 
tartalmánál fogva igen alkalmas csecsemőtejnek. 
A silótejből készült vaj ugyanolyan jó minőségű 
és zamatos, mint a legelőre járó tehenek tejéből 
származó vaj. Különösen jellemző rá az élénk
sárga szín, szemben a rendes téli vaj halvány 
színével. A kifogástalan silótakarmányon tartott 
tehenek teje az emmentáli kivételével mindenféle 
sajt gyártására is teljesen megfelelő.

• * *
Az elmondottak lényegéből bárki könnyen meg 

állapíthatja, hogy a korszerű silógazdálkodás kü
lönösen a mostani háborús viszonyok között olyan 
nagyszerű lehetőségeket nyújt az igazán biztos 
alapokon nyugvó okszerűbb és olcsóbb takar
mányellátásra, hogy szinte létérdeke minden ma
gyar gazdának mielőbb rátérni a silógazdálko
dásra.

Ennek megkönnyítésére a m. kir. földművelés
ügyi minisztérium a 300 kát. holdnál nem na
gyobb területeken gazdálkodóknak anyagi támo 
gat ást is ad silóik felépítéséhez, azonkívül a siló-

ALFA-LAVAL szeparátorok. 
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építéshez Szükséges építési anyag*  beszerzéséhez 
is segítséget nyújt.

Aki a silóépítési segélyt el akarja nyerni, 
annak a gazdaságára illetékes mezőgazdasági 
kamarához kell fordulnia, mert a silóépítési 
akció lebonyolítását a m. kir. földművelésügyi 
minisztérium a mezőgazdasági kamarákra bízta. 
A silóépítéshez szükséges építési anyagokat 
pedig az illetékes m. kir. gazdasági felügyelőség 
útján kell igényelni.

Egyébként a silóépítési akcióban való részvé
tel feltételeiről teljes tájékoztatást nyújt a már 
említett „Siló gazdálkodási útmutató kisgazdák 
részére" című díjtalan kiadvány.

Kálmán József 
műszaki és gépkereskedő 

Budapest, V., Kálmán-u. 14.
Telefon : 114-006, 317-189 
Táviratcím: MEDICAGOGÉP

Egyedárusítás:

Ká I mán—Med icago
„Robur“ silótöltő, szártépő
Triumphator vetömagtisztítógép 
Manninger-féle szab, rovarfogógép

Alkatrészek:
fűkaszáló, aratógép, eke, vetőgép, stb.
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Az újszülött állatok fertőző 
betegségei.

A „Köztelek Zsebkönyv“ részére irta: 
Manninger Rezső dr. egyetemi nyilv. r. tanár.

Újszülött állataink között sokhelyütt jelent
keznek néha szórványosan, néha tömegesen fer
tőző betegségek, amelyek hol hasmenésben, hol 
ízületgyulladásban, hol tüdőgyulladásban nyíl 
vánulnak meg. Ezek a betegségek némely gaz
daságban nagyon érzékeny veszteséget okoznak, 
s különösen ott veszélyeztetik egész állattenyész
tési ágazatok jövedelmezőségét, ahol nem egy- 
egy ellési időszakra szorítkozva jelentkeznek, 
hanem következetesen jóformán minden ellési 
évadban felütik fejüket. Ezeket a betegségeket 
az újszülöttek vérhasa, bénasága és tüdőlobja né
ven hírből bizonyára azok a tenyésztők is isme
rik, akik személyesen nem ismerkedtek meg ve
lők. Leggyakrabban borjak és malacok szoktak 
ilyen bajokban elpusztulni, nem egy helyen azon
ban csikók és bárányok között is előfordulnak 
súlyos veszteségek.

Ezels a betegségek, kevés kivétellel, a keletke
zésük végső okait illetőleg, egy megítélés alá 
tartoznak. Végeredményben jóformán valameny- 
nyit baktériumok idézik elő, mégpedig olyanok, 
amelyek széliében el vannak terjedve mindenütt, 
ahol állatok élnek. Megtalálhatók az egészséges 
állatok emésztőcsövében, bőrén (így a tőgy bőrén 
is!), az alomban, a trágyában és a földben. Kö
zülük különös szerepet játszanak az ú. n. coli 
bacillus, amely minden ember és állat vastag 
belében milliárdszám él s így a bél sárban is 
mindig nagy tömegben előfordul. Érthető ezért, 
hogy az újszülöttek szóban forgó betegségeinek 
kialakulásához nincs is szükség arra, hogy kór
okozóikat, pl. beteg állatokkal behurcolják. Az 
ilyenfajta banális baktériumokkal való fertőző
dés hozzátartozik a természetes élethez, hiszen

ALFA-PERFECT szeparátorok 
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minden újszülött szükségképpen felveszi őket 
már akkor, amikor a fecstej kiszopásakor meg 
érinti ajkaival anyja tőgyét*  s köldökzsinórjának 
szakadási felületéhez is óhatatlanul hozzátapad
nak, amikor a kis állat lefekszik és köldökzsinór
jának csonkja hozzáér az alomhoz.

Kérdés ezért, hogy ezek a baktériumok, ame
lyek rendesen nem szoktak betegséget előidézni, 
miért idéznek elő néha tömeges megbetegedéseket 
és elhullást is. A feleletet megkapjuk erre a kér
désre akkor, ha figyelemmel vagyunk arra az ál
talános szabályra, hogy a fertőző betegségek ki
alakulása két tényező összejátszásán fordul meg: 
a fertőző anyag (kórokozó) jelenlétén kivül szük
ség van arra is, hogy a szervezet hajlamos legyen 
az illető kórokozó hatása iránt, másszóval, hogy 
a szervezet természetes ellenállóképessége ne le
gyen elegendő ahhoz, hogy a fertőző anyag táma
dását kivédje. Az olyan fertőző betegségek, ame
lyek kórokozójának igen nagy a támadó készsége, 
létrejöhetnek már akkor is, ha a szervezet ellen
állóképessége nagyjában rendes szinten van. Ilyen 
betegség pl. a sertéspestis. Az olyan fertőző beteg
ségek ellenben, amelyek kórokozójának nagyon 
csekély a támadó készsége, csak az oly szervezet
ben tudnak kialakulni, amelyek ellenállóképessége 
többé-kevésbbé rendes értéke alá csökkent/Azok 
a baktériumok, élükön a colibacillussal, amelyek 
az újszülöttek fertőző betegségeit előidézik, igen 
csekély támadó készséggel vannak felruházva, hi
szen láttuk, hogy minden állatban élősködnek 
anélkül, hogy általában bajt okoznának. Érthető 
ezért, hogy csak abban az esetben tudnak betegsé
get okozni, ha a szervezetnek természetes ellen
állóképessége a rendesnél kisebb.

A természetes ellenállóképesség az alkat (konsti 
túció) függvénye, az alkat pedig nagyrészt örök
lött tulajdonság ugyan, de mégsem állandó nagy
ság, hanem ingadozásnak van alávetve az állat 
életkörülményeinek alakulása szerint. Azt tehát, 
hogy valamely újszülött nyomban megszületése 
után a szervezetébe tolakodó banális baktériumok-

Az ALFA minőséget jelent.
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kai szemben hogyan tud védekezni, azon fordul 
meg, hogy 1. a méhen belüli élete folyamán mi
lyen sorsa volt s hogy 2. megszületése után mi
lyen körülmények közé kerül. Feladatunk tehát 
annak tanulmányozása, hogy tapasztalás szerint 
melyek azok az ártalmas befolyások, amelyek a 
magzat ellenállóképességét a méhen belüli élete 
folyamán és megszületése után oly mértékben 
csökkentik, hogy a különben ártalmatlan coli 
bacillusok és más hasonló baktériumok megbete 
gedést tudjanak benne előidézni.

A világra hozott alkati gyengeségnek oka lehet 
az, hogy az illető magzat öröklési anyagában 
(heterozygota formában) az ú. n. halálos faktor 
van képviselve. Eddigelé mégcsak egy ménesben 
észleltem az újszülöttek megbetegedéseinek oka
ként ezt a lehetőséget. Hogy országos viszonylat
ban és más állatfajokban van-e ennek a lehető
ségnek gyakorlati jelentősége, még nem tudom. 
Annál jobban ismerjük a világra hozott alkati 
gyengeségének azt az alakját, amelynek oka a 
magzat mostoha sorsa az anyaméhben. A mag
zat méhbeli mostoha sorsának sokszor az az oka, 
hogy a magzat a méhben a tágabb értelemben 
vett fertőző elvetélés valamelyik okozójával fer
tőződik. Szarvasmarhákban és sertésekben leg 
többször a Brucella abortus (Bang-féle bacillus), 
lovakban a Bacterium abortus equi és az influ
enza ragálya, juh okban a Vibrio fetus és a Bacte
rium abortus ovis idézi elő ezt a bántalmat, al
kalomadtán azonban kórokozóként más bakté
riumfajok is szerepelhetnek. Az említett kóroko
zók az esetek kisebb-nagyobb részében még a mé
hen belüli élete folyamán pusztítják el a magza
tot, s ebben az esetben elvetélésre kerül a sor. Az 
esetek másik részében (szarvasmarhákban külö
nösen a brucellákkal már hosszabb idő óta fér 
tőzött állományokban) az anyaállatok kihordják

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.

Köptelek Zsefcfcbnyv JT. 
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a rendes ellesi időig magzatjukat, mert a kóroko
zók nem idéztek elő olyan súlyos elváltozásokat 
a magzatban, hog’y annak még a méhen belül el 
kellett volna pusztulnia. Az ilyen magzatok 
azonban nem egészségesek; többé-kevésbbé mégis 
megsinylették anyjuk méhének fertőzöttségét, s 
ezért olyan alkati gyengeség fejlődik ki bennük, 
amely a már említett módon hajlamossá teszi 
őket az újszülöttek fertőző betegségeit okozó 
banális baktériumok hatása iránt. Ez teszi ért
hetővé pl. azt a közismert tapasztalatot, hogy 
az olyan szarvasmarhaállományokban, amelyek
ben a tehenek javarésze már elvetélt, az elveté
léseket egy-két évadra borjúbetegségek (hasme
nés, tüdőgyulladás) váltják fel.

Alkati gyengeséggel jöhetnek a világra az 
olyan újszülöttek is, amelyek a méhben anyjuk 
valaminő sorvasztó betegsége (előrehaladt gümő- 
kór, mételykor) következtében rosszul táplálkoz
tak. Ez az ok természetesen inkább csak szórva 
nyosan érvényesül. Annál gyakoribb és annál 
tömegesebb alakban jelentkezik a magzatok al 
kati gyengesége az olyan esetekben, amelyekben 
az anyaállatokat a vemhesség ideje alatt nem 
takarmány ózták megfelelőképpen. Ilyenkor
ugyanis az anyaállatok nem tudják ellátni mag
zatjukat mindazokkal a táplálóanyagokkal, ame
lyek azok szervezetének felépítéséhez szüksége
sek. Az anyaállatok takarmányozása több tekin
tetben lehet hibás. Némelykor a takarmánynak 
fehérjékben való szegénységét kell hibáztatnunk, 
sokkal gyakrabban azonban a takarmány ás
ványi alkotórészeinek mennyisége vagy egymás
hoz váló aránya nem felel meg a követelmények
nek, vagy vitaminokban, elsősorban A-vitamin- 
ban, szűkölködik a takarmány. Ez az oka né
melykor annak, hogy megbetegedések jelentkez
nek a köztudomás szerint télen sok helyütt rosz- 
szul tartott juhok bárányai között, s hogy az 
olyan gazdaságokban, amelyeknek nincsen elég 
nagy vagy elég jó legelőterületük, másfajú anya
állatok utódai közül is sok pusztul el újszülött

Az egész világon több mint 4 és fél 
millió A L F A-szeparátor működik.
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korában, ha amellett az anyaállatok takarmánya 
vemhességük idején egyoldalú és nincsen tekin 
tettel a szervezet minden igényének kielégítésére. 
Éppen az a tapasztalat, hogy a belterjes gazdái 
kodás nem egy gazdaságban együtt jár az anya 
állatok, különösen a kocák, egyoldalú, a termé
szetestől merőben eltérő takarmányozásával, jól 
értelmezi azt, hogy az újszülöttek fertőző beteg
ségei a belterjesség térfoglalásával arányosan 
mindjobban elterjedtek. Régebben ezek a bajok 
nagyobb gazdaságokban is felette ritkák voltak, 
s kisemberek udvaraiban manapság is majdnem 
ismeretlenek, mert ott a kocák sokkal változato
sabb eleségen élnek. Méltán lehet az újszülöttek 
fertőző bajait ebben a vonatkozásukban kultúr- 
betegségnek nevezni. Az újszülöttek fertőző be
tegségeinek végső okát könnyű felismerni az 
anyaállatok hibás takarmányozásában pl. az olyan 
sertéstenyészetekben, amelyekben azt tapasztal
juk, hogy az előhasú és a fiatal kocák malacai 
egészségesek maradnak, az. idősebb kocák utódai 
ellenben nagyszámban elhullanak. Érthető ugyanis 
ez a tapasztalat akkor, ha meggondoljuk, hogy a 
kocák különösen ott, ahol évenkint kétszer mala- 
coztatnak, hibás takarmányozás esetében előbb 
utóbb egyes fontos vegyületek dolgában elszegé
nyednek, s ennek folytán a bennük fejlődő mag
zatok anyagforgalmában olyan zavarok állanak 
elő, amelyek végeredményben ellenállóképessé 
gük megtörésében nyilatkoznak meg.

Megszületésük után a fiatal állatkákra érvé 
nyesülő káros befolyások között mindenekelőtt 
étrendi zavarok szerepelnek. Ebben az esetben 
ugyanis az újszülöttek gyomrában és vékony
beleiben rendellenes bomlástermékek jelennek 
meg, amelyek fellazítják a gyomor és a vékony 
belek még nagyon érzékeny hámrétegét és ezzel 
lehetővé teszik a táplálékkal felvett banális 
baktériumoknak a nyálkahártya mélyébe való 
jutását. Ezen az alapon szórványos megbetege
dések jelentkezhetnek akkor, ha az újszülött ál
lat tőgybeteg anyja tejével kénytelen táplál

ALFA füllesztők 
6’
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kozni, tömeges megbetegedésekre pedig, még
pedig borjak között!, akkor kerül sor, ha a tiszta
ság szabályainak figyelembe vétele nélkül mes
terségesen táplálják őket. Ha ugyanis a tejben 
akár a kezelőszemélyzet tudatlansága, akár az 
istállóhigiéne elhanyagoltsága miatt, nagyszám
ban vannak colibacillusok, ekkor ezek a tejben 
rendellenes bomlást létesítenek, a bomlástermé
kek pedig a borjak vékonybeleiben gyulladásos 
folyamatot indítanak meg. E tekintetben különö
sen ártalmas a felforralt tej, mert a melegítés 
nemcsak bizonyos vitaminokat tesz tönkre, ha
nem olyan fermentumokat is megsemmisít, ame
lyek egyebek között a rendes bélbaktériumok el
szaporodásának korlátozásával is lényegesen hoz
zájárulnak a bélhámnak épségben tartásához.

Az újszülöttek hajlamosságára végül jelentős 
befolyása van az istálló minőségének is, mivel 
egyfelől az istálló levegőjének túlságos páratar
talma meghűlés vagy hőrekedés előidézésével 
csökkenti az újszülöttek ellenállóképességét, más
felől pedig a sötét istállókban a napfény hiánya 
szintén hátrányosan befolyásolja egészségi álla
potukat. Részben ezekkel a körülményekkel függ 
össze az a tapasztalat, hogy egyes állományok
ban majdnem mindig tavasszal vagy ősszel mu
tatkoznak az újszülöttek között; megbetegedések 
és hogy akárhányszor a leelleni készülő kocák át
helyezése a szabadba vagy célszerűbb istállókba 
egymagában elegendő ahhoz, hogy a járvány egy 
csapásra megszűnjék.

Az előadottak szerint az újszülöttek fertőző be
tegségeinek végső oka sokféle lehet. Hol az 
egyik, hogy a másik, hol többféle körülmény sze 
repel az újszülöttek ellenállóképességének csök
kentésében és ezzel hajlamossá tételükben a ba
nális kórokozók ^ránt. Ahhoz képest, hogy az em
lített káros körülmények közül melyek, milyen

ALFA
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összeállításban, kombinációban és milyen fokban 
érvényesülnek, a veszteségek is hol egészen je
lentéktelenek, hol olyan súlyosak, hogy kétségessé 
tehetik a tenyészet fennmaradását.

Az újszülöttek fertőző betegségei ellen oltási 
beavatkozással nem lehet sikeresen védekezni. 
Kidolgoztak ugyan már többféle oltási eljárást, 
de egyik sem vált be. Ilyen körülmények között 
a védekezésnek arra kell irányulnia, hogy ki kell 
iktatni azokat a hajlamosító okokat, amelyek ta
pasztalás szerint a betegségek kialakulását lehe
tővé teszik. Ezzel az eljárással csakugyan meg
akadályozható a betegségek jelentkezése, ha pe
dig valahol már jelentkeztek, a hajlamosító kö 
rülmények kikutatásával és kiküszöbölésével le
het a baj tovaterjedésének gátat szabni. Részle
tekre itt nem kell kitérnem, mert abból, amit az 
újszülött szervezet ellenállóképességét csökkentő 
tényezők felsorolásakor mondottam, önként kö
vetkezik, hogy adott esetben milyen irányban 
kell javítani a helyzeten. A cél tehát az, hogy 
olyan életkörülményeket kell biztosítani már a 
vemhesség ideje alatt s megszületésük után a fia
tal szervezeteknek, hogy alkatuk s ezzel ellenál 
lóképességük kifogástalan legyen. Ezt a célt el 
lehet érni akkor, ha az állattenyésztő nemcsak 
megbetegedések jelentkezésekor, hanem állan
dóan együttműködik olyan állatorvossal, aki az 
illető tenyészet viszonyaival ismerős.

Az állattenyésztőnek tehát nemcsak akkor 
szabad az állatorvosi tudomány képviselőitől ta
nácsot kérnie, mikor állatállományában valamely 
baj már jelentkezett, hanem vészmentes időben is 
igyekeznie kell a tudomány vívmányait a beteg
ségek megelőzésére hasznosítani. Az állatorvos 
munkája pedig a fertőző betegségek elleni küz
delemben nem merülhet ki a járványok elfojtá
sában; ellenkezőleg, az állatorvosnak az állatié-
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nyésztő közönséget állandó felvilágosításával 
meg kell győznie arról, hogy az állatok életkörül
ményeinek helyes megszabásával elejét lehet 
venni az olyan fertőző betegségek jelentkezésé
nek, amelyek létrejötte végeredményben az alkati 
viszonyok minőségén fordul meg. Az állatorvos
nak kötelessége ezen felül a baj jelentkezése után 
az újszülött állatot gyógyítani is. Ez nem könnyű 
feladat, de az állattenyésztő megértő segítségével 
mégis annyira sikeres, hogy a munka eredménye 
megéri a fáradságot. Különösen ki kell azonban 
emelnünk az utóbbi tekintetben még egy fontos 
körülményt. Láttuk, hogy a betegségek kialakulá
sához két tényezőre van szükség: a hajlamossá 
gon kívül a fertőzőanyag támadó hatására is. 
Ebben a vonatkozásban ismeretes az a szabály is, 
hogy minél nagyobb a fertőzőanyag támadó ha
tása, annál kisebbfokú hajlamosság elegendő 
ahhoz, hogy a betegség kifejlődhessék. Ezért 
azokban az esetekben, amikor valahol az újszü
löttek között fertőző betegség már jelentkezett, 
nem elegendő az ellenállóképesség növelésére' tö
rekedni, hanem gondoskodni kell arról is, hogy 
az újszülöttek túlzott fertőzéseknek ne legyenek 
kitéve. Minél erélyesebb ugyanis a fertőző
dés, az ellenállóképességnek annál kisebbfokú 
csökkenése elegendő már ahhoz, hogy az illető 
állat megbetegedjék. Az olyan állományokban 
tehát, amelyekben már vannak beteg állatok, az 
egészségeseket óvni kell tömeges fertőzőanyag 
felvételétől. Ezért fontos szigorúan végrehajtani 
azokat a régtől fogva ismeretes, legtöbbször azon 
bán sajnálatos módon elhanyagolt intézkedéseket 
is, amelyekkel a fertőződést csökkenteni lehet. E 
tekintetben a beteg állatok elkülönítésén és az 
istálló tisztántartásán kívül adott esetben szóba 
kerülhet az egészséges állomány áthelyezése 
tiszta istállóba vagy megfelelő időjárás esetén a
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szabadba. (Ezzel szemben az istálló gyakori fer
tőtlenítése nem megokolt már csak azért sem, 
mert felesleges nedvességet viszünk ezzel az is
tállóba.) Fontos ezenkívül a közös borjú- és csikó
állás megszüntetésével az újszülöttet, lehetőleg 
szájkosárral ellátva, 2—3 hétig anyjánál meg
kötve tartani, sertéstenyészetekben pedig leg
alább az egyes kutricák között az összejárást le 
hetet lenné tenni. A köldökzsinór csonkján keresz
tül való fertőződés megakadályozására végül a 
legegyszerűbb eljárás az, hogy a magától elsza
kadt köldökzsinór csonkját anélkül, hogy kézzel 
nyúlnánk hozzá, belemártjuk olyan keverékbe, 
amely egyenlő mennyiségben fakátrányból és alko
holból áll. Ez a keverék ugyanis rászáradás után 
finom védőréteget alkot a köldökzsinórcsonkon. 
A kezelést a köldökzsinór csonkjának beszáradá- 
sáig naponkint megismételhetjük.

Azt szokás mondani, hogy a betegségeket köny- 
nyebb megelőzni, mint meggyógyítani. Ez a mon
dás végeredményben minden betegségre áll, egves 
betegségekre vonatkozólag azonban a megelőzés 
különösen fontos. Láttuk, hogy az újszülöttek fer
tőző betegségei ellen való védekezés sikere szinte 
kizárólag a kórelőzésen fordul meg.

m irhát, sertést, bérfejésre n gytejű. tehenet ad

CENTRÁL BESZERZŐ SZÖVETKEZET
VI., Dalmady Győző-u. 9. szám. 
Telefon: 380—185,189—692,185—789.

II1 zu t1-, sovány állatok adásvétele, 
export’import ja.
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Mit tehetnek a gazdák 
a műtrágyahiány enyhítésére ?

A Köztelek Zsebkönyv részére írta: 
Kreybig Lajos dr.

Bár a feltett kérdéssel Surányi János dr. a 
„Köztelek Zebnaptár” 1943. évi II. kötetében igen 
behatóan és a legnagyobb szakszerűséggel foglal 
kozott és azonkívül a műtrágyázásról Csiky János 
dr. és vitéz Szondy György is értekeztek, mégis 
szükséges, hogy a tárgykört továbbra is napi
renden tartsuk, mert a magyar föld állandóan 
emelkedő táplálóanyagigényessége éppúgy, mint 
a magyar gazda örvendetesen fokozódó okszerűbb 
termelési törekvése a tál aj erővel kapcsolatos kér
dések állandó és mindig behatóbb tanulmányozá
sát és tárgyalását feltétlenül megkövetelik. Meg 
okolja ezt az is, hogy a talajerővel kapcsolatosan 
a közelmúlt évtizedek tudományos kutatásainak 
az eredményei több olyan újabb felismerésre 
vezettek, amelyek számos régebbi trágyázástech
nikai elmélet gyakorlati „értelmezését” mélyre
hatóan megváltoztatták.

Minden gazda tudja már, hogy a növények ki 
elégítő táplálkozása csak akkor biztosított, ha 
részükre a főtáplálékul szükséges vízmennyiségen 
és szénsavon kívül megfelelő mennyiségű ásványi 
táplálóanyag és legfőképpen nitrogén, foszfor és 
káli könnyen felvehető, azaz oldható formában 
áll a talajban rendelkezésre.

Azt is tudja minden gazda, hogy a növények 
részére szükséges ásványi táplálóanyagok úgy
szólván minden mezőgazdaságilag hasznosított 
talajban legtöbbször bőségben megvannak ugyan, 
de olyan formában, hogy a növények nem tudják 
hasznosítani, mert oldhatatlanok. Éppúgy azt is 
tudjuk, hogy a növények által a levegőből fel 
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vett szénsav legnagyobb része a talajban folyó 
enyészetek tennéke.

Sokezer, a talajok összes ásványi táplálóanyag
tartalmát feltáró szabatos talajvizsgálati adat 
bizonyítja, hogy hazánk talajainak túlnyomó 
része minden 10 cm vastag rétegben kb. 1000 kg, 
de sokszor ennek többszörösét tartalmazza nyers 
nitrogénben, foszforsavban és káliumoxydban. 
Ezek a számadatok minden kétséget kizáróan 
bizonyítják, hogy talajaink nyers táplálóanyag
tökében gazdagok. Baj azonban, hogy a magyar 
talajoknak ez a nagy gazdagságú csak nehezen 
tud érvényesülni, mert nemcsak oldhatóvá válása 
korlátolt és sokszor más talajhibák miatt nem 
érvényesül, hanem a termelés folyamán elkövetett 
hibák és mulasztások az oldhatóságukat sokszor 
közvetlenül csökkentik is. Miután azonban ma 
már tudjuk, hogy bizonyos módszerekkel nemcsak 
sok talajhibát meg tudunk javítani, hanem a talaj 
nyers táplálóanyagtőkéjének oldhatóvá válását 
is erősen fokozhatjuk, a műtrágyahiány által oko
zott károsodásokat is módunkban áll ezen az úton 
legalább bizonyos fokig rövid időre csökkenteni. 
Teljesen, sőt nagyobb mértékben és tartósan ez 
úton a műtrágyahiányt nem tudjuk kiküszöbölni, 
mert amint a következőkben látni fogjuk, maguk 
nak a műtrágyáknak az okszerű alkalmazása 
talajaink legnagyobb részén egyik leghatalmasabb 
eszköze a nyers táplálóanyagtöke feltárásának és 
a termoerö fenntartásának, különösen pedig foko
zásának, Akad ugyan elszórtan, sajnos, igen kevés 
talaj és gazdaság hazánkban, amelyeken a mű
trágyák alkalmazásának szükségessége csak kü
lönleges külső körülmények között áll fent, mégis 
bízvást megállapíthatjuk,, hogy hazánk a niú- 
trágyák okszerű alkalmazása nélkül évente szá
mokkal alig kifejezhető nagyságú bevételi több
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lettől esik el és talajaink termöereje állandóan 
hanyatlik. Ezt a közelmúlt évtized tapasztalati 
adatai messzemenően igazol jak. Tudjuk, hogy még 
nem is olyan régen a hibás és rendkívül káros 
eredményű propaganda általában arra hivatko
zott, hogy a magyar föld műtrágyája a szuper
foszfát, hogy a nitrogén- és káliműtrágyák alkal
mazása alig megokolt, megdőlést, kései érést es 
más bajokat is okoz. Hosszú éveken át folytattam 
azt a harcomat, amelyben azt igyekeztem magya 
rázni, hogy ezek a hamis nézetek mérhetetlen 
károkat okoznak gazdáinknak és az ország közös 
ségének, továbbá, hogy a nitrogén- és káli-mű
trágyák okszerű alkalmazása éppen olyan, sőt sok
szor nagyobb megokoltsággal bír, mint a szuper
foszfáté és továbbá, hogy a műtrágyák alkal 
mazásával nálunk nemannyira a táplálóanyag
pótlást kell szemelőtt tartanunk, hanem azt, 
hogy alkalmazásukkal a talajban folyó enyészetek 
mikéntjét hasznothozóan szabályozzuk. Különösen 
felhívtam pedig a figyelmet arra, hogy éppen a 
nálunk olyan nagy mértékben mutatkozó rossz 
elővetemények kedvezőtlen hatását a kalászosok 
termésében és a talajerő romlásában módunkban 
van a nitrogénműtrágyák okszerű és megfelelő 
mennyiségű alkalmazásával kiküszöbölni, ami 
ma eredményeiben úgyszólván országosan is el
ismerést nyer és mutatkozik. A gazdák ugyanis 
meggyőződtek arról, hogy éppen a nitrogénmű
trágyák okszerű alkalmazása útján — pl. a kedve
zőtlen elővetemények után vetésre kerülő kalá
szosoknál — terméseredményeiket nemcsak igen 
nagy jövedelmezőséggel emelhetik, hanem talajai
kat is tartósan és eredményesen javíthatják, ami 
nek a következménye az, hogy a régebben úgy
szólván csak a külföld részére dolgozó nitrogén
műtrágyatermelésünk jelenleg saját keresletünk 
nek csak tört részét képes kielégíteni.

MAGASNYOMÁSÚ. ÖNMÜKÖDÖ
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Ahhoz, hogy a címben foglalt kérdésre a helyes 
választ meg tudjuk adni, mindenekelőtt azt kell 
tudnunk, hogy:

1. miből és miképpen keletkeznek a növények 
részére felvehető formájú táplálóanyagok;

2. melyek azok a tényezők, amelyek a talajok 
táplálóanyagutánképző képességére befolyást gya
korolnak és

3. milyen természeti törvényszerűségek érvénye
sülnek a kívánatos átalakulásokban?

A növények részére felvehető formájú tápláló 
anyagok a talajnak részben szerves, részben bizo 
nyos ásványi anyagaiból olymódon keletkeznek, 
hogy a szerves anyagok a mikroorganizmusok 
által okozott enyészetük folyamán ugyanazokra 
az elemekre, tehát növényi tápláló anyagokra bon- 
tatnak, mint amelyekből felépültek és e bom
lási folyamatok alatt keletkező savak a talaj 
ásványi anyagaira is oldólag hatnak. Ha tehát a 
növények részére megfelelő minőségű tápláló
anyagokat nagyobb mennyiségben akarunk a 
talajban előállítani, mindenekelőtt arról kell gon
doskodnunk, hogy megfelelő mennyiségű és minő
ségű szerves anyag legyen a 'talajunkban, majd 
pedig azokat a tényezőket kell figyelembe venni, 
amelyek a szerves anyagok hasznos enyészetére 
befolyást gyakorolva, a talaj természetes tápláló
anyagutánképző képességét szabályozzák és 
fokozzák.

Talajaink szervesanyagtartalma mindenekelőtt 
a természettől bennük lévő televényből, az évente 
bennük maradó tarló- és gyökérmaradványokból 
és a beléjük adott istálló- és esetleg zöldtrágyák
ból adódik össze. A táplálóanyagutánképző képes
ség szempontjából a szerves anyagok minősége 
sokkal nagyobb fontosságú, mint a mennyisége. 
A talajok természetes televény tartalmának, a 
humusznak a minősége attól függ, hogy az milyen 
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növények maradékaiból, milyen külső körűimé 
nyék között keletkezett. A legkedvezőbb termé
szetes televényminőséget azokban a talajokban 
találjuk, amelyekben egyebek között a pillangós
virágúak maradványai megfelelő mennyiségben 
szerepeltek és amelyekben a televény hasznos 
enyészetére a megfelelő külső körülmények adva 
voltak és vannak. A talaj televénytartalma nagy 
általánosságban két részéből áll, éspedig a táp- 
televényböl, amely enyészete folyamán növényi 
táplálóanyagokat szolgáltat és az állandó tele- 
vényböl, amely már annyira elenyészett, hogy bár 
csak igen kis mértékben szolgáltathat növényi 
táplálóanyagokat, de fizikailag, különösen hő- és 
vízgazdálkodási szempontból érvényesül. Minden 
a talajban lévő szerves anyagnak (istálló- és 
zöldtrágyák, tarló- és gyökérmaradványok és a 
természetes televény) legfontosabb minőségi fel
tétele, hogy kálcium által okozott semleges vagy 
gyengén lúgos közegben megfelelő arányban tar 
talinazza a nitrogénmentes és nitrogéntartalmú 
szerves vegyületeket. Éppúgy a talaj állandó 
televényrésze is csak akkor fejthet ki kedvező 
hatást, ha minősége megfelelő. Vannak ugyanis 
olyan állandó televények, amelyek savanyú vagy 
egyéb kedvezőtlen minőségük folytán káros hatá
sokat gyakorolnak a talaj tulajdonságaira. Külö
nösen mutatkozik ez azoknál a rendkívül kötött, 
nehéz, fekete réti agyagtalajoknál, amelyek régeb
ben vízinövényekkel (sással, náddal, stb.) benőtt 
mocsaras területeken alakultak ki és amelyek
nek televénye igen erős enyvszerü tulajdonságok 
kai bírva, e talajok nagy kötöttségét okozza.

Az újabb kutatások és gyakorlati tapasztalatok 
évről-évre mind több, komolyabb bizonyítékot 
szolgáltatnak arra nézve, hogy a növények tarló- 
és gyökérmaradványai a talajok táplálóanyag- 
utánképző képességére úgyszólván döntő befolyást
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gyakorolnak. Részletesen ismertettem ezeket „A 
trágyaszerek jövedelmező érvényesülésének fel 
tételei” (Pátria) és „A talaj vizsgálatok szerepe 
a növénytermesztésben” (Tiszántúli Mezőgazda
sági Kamara) cimű munkáimban. Végül szapo
rítják a talajok szervesanyagtartalmát a beléjük 
juttatott istálló- és zöldtr ágyat ömegek. Ez 
utóbbiak által okozott szaporítás igen erős talaj 
javító hatását fejthet ki, úgyannyira, hogy sok 
esetben ez sokkal inkább jut érvényre, mint a 
táphatás. Megértjük ezt, ha meggondoljuk, hogy 
egy 200 q-ás kát. holdankinti istállótrágyatömeg 
a talaj szervesanyagtartalmát egy 10 cm vastag 
rétegben kb. egy fél százalékkal emeli és ha fi
gyelembe vesszük, hogy ez végeredményben a ta
laj összes humusztartalmát átmenetileg az ere
detinek 10—20%-ával szaporítja.

Már említettem, hogy a táplálóanyagutánképző 
képessége szempontjából a talaj szervesanyag tar 
talmának a minősége sokkal nagyobb fontosságú, 
mint a mennyisége. Ez a tény mélyrehatóan meg 
okolja a trágyakezelés szakszerűségének fontos 
ságát. Nem foglalkozhatom itt ennek módjaival 
részletesebben, de szükségesnek tartom arra rá 
mutatni, hogy a szerves trágyák minőségének 
mértékét nem, amint azt eddig tanították, a 
nitrogén-, foszfor- és kálitartalmuk százalékos 
mennyisége szolgáltatja, hanem az, hogy a talajba 
juttatva milyen mennyiségű felvehető nitrogént, 
kálit, foszfort és szénsavat képesek termelni. 
Lehetnek ugyanis kitűnő minőségű istállótrá
gyák, amelyek százalékosan igen kevés tápláló
anyagot tartalmaznak, de a talajba jutva enyé
szetük alatt sokkal nagyobb mennyiségű szén
savat, felvehető nitrogént, foszfort és kálit szol
gáltatnak, mint olyan trágyák, amelyeknek nit
rogén-, foszfor- és kálitartalma bár rendkívül 
magas, mégis összehasonlíthatatlanul kisebb 
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eredményt adnak, mint az előbbiek. Sőt vannak 
olyan trágyák és szerves anyagok is, amelyek 
igen magas nitrogén-, foszfor- és kálitartalmuk 
ellenére a talajba jutva nemcsak, hogy átmene
tileg nem emelik a „felvehető” táplálóanyagtar 
tálmát, hanem közvetlenül csökkentik azt. Ezt 
tapasztalja a gazda sokszor az éretlen vagy 
egyéb rossz minőségű istállótrágyánál és a rossz 
elővetemények után, amelyek tudvalevőleg azért 
hatnak kedvezőtlenül, mert tarló- és gyökérma
radványaik enyészete nem emeli, . hanem fo
gyasztja a talaj felvehető táplálékanyagtartal
mát (Pentosanhatás).

A fentiben eddig röviden mondottakból minden 
további nélkül következik, hogy műtrágyahiány 
„átmeneti” orvoslásának első követelménye az 
istállótrágya és természetesen a higürülék keze
lésének és alkalmazásának szak- és okszerűsitése, 
majd pedig a pillangósok termelésének kiterjesz
tése, sőt ott, ahol szükséges — különösen gyenge 
talajerőállapotnál — a zöldtrágyázás alkalma
zása. Ha ezeknek a követelményeknek min
denben eleget tettünk, akkor nemcsak a trágyák
ban foglalt, hanem a talajban lévő nyers tápláló
anyagok fokozott érvényesülését is remélhetjük és 
bízvást mondhat juk, hogy a helyesen alkalmazott 
kitűnő minőségű istállótrágyázással a talajjavító 
hatásán kívül nemcsak a szerves, hanem a műtrá
gyázás eredményének is megvetettük az alapját. 
Mindazon bán ez csak akkor érvényesülhet meg
felelően, ha mindazokat az egyéb tényezőket is 
figyelembe vesszük, amelyek az enyészeti folya
matokra és eredményeikre hatást fejtenek ki és 
szabályozóiag hatnak. Nem szorul ugyanis bő
vebb magyarázatra, hogy a legjobb minőségű 
istálló- vagy zöldtrágya, vagy a pillangósok 
rendkívül kedvező minőségű tarló- és gyökér
maradványai csak abban az esetben fejthetik ki 
a vázolt kedvező hatásokat, ha mindazoknak a
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követelményeknek is eleget tettünk, amelyek a 
hasznos enyészetüket a talajban is biztosítják. 
Ha o tekintetben hibákat követünk el, vágj’ 
egyéb kedvezőtlen körülmények állanak fent, 
akkor természetszerűleg minden fáradságunk, 
amelyet az előbbi követelmények teljesítése ér
dekében kifejtettünk, vagy kárba vész, vagy 
pedig csak részben érvényesülhet.

A szerves anyagok hasznos enyészetének és az 
ez által okozott, a talaj nyers táplálóanyagkész 
lete oldatbajutásának további nélkülözhetetlen 
követelményei a megfelelő minőségű talaj és 
unnak kielégítő nedvesség- és levegőtartalma. 
E követelmények tekintetében tárgykörünkben a 
következő tényezőket kell okszerűen figyelembe 
vennünk:

1. a talajadottságokat és tulajdonságokat^
2. a talajművelés módját és rendszerét,
3. a talajadottságoknak és tulajdonságoknak 

megfelelő növényeknek és ezeknek megfelelő sor
rendben való termesztését,

4. a rendelkezésre álló műtrágyák ok- és szak 
szerű, a fenti tényező által megkövetelt alkal 
mazását.

Mindezek a tényezők egymással a legszorosabb 
összefüggésben, bizonyos, a biológia és bakterio
lógia tárgykörébe tartozó természeti törvénysze
rűségek szerint érvényesülnek. Egyik vagy má
sik tényező elhibázása vagy elhanyagolása a ta
lajok táplálóanyagutánképző képességét, a tala
jok hasznos beéredését és így a növények való 
bán harmonikus táplálását megakadályozhatja 
vagy legalább is csökkentheti.

Megfelelő eredményt szolgáltató enyészeti fo
lyamatok természetesen csak olyan talajban me
hetnek végbe, amelynek tulajdonságai a hasz
nos munkát végző mikroorganizmusok életköve
telményeit kielégítik. Hibás és beteg talajokban 
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a beléjük adott trágyaszerek érvényesülése többé 
kevésbbó korlátolt, miért is ilyeneknél a szüksé
ges javítások elvégzése elkerülhetetlenül szüksé
ges és az első teendő (pl. a savanyú talajok 
szakszerű meszezése.).

Nagy fontossága van azonban annak is, hogy a 
talajadottságokat is ismerjük és ezt az ismere
tünket gyakorlatilag helyesen hasznosítsuk, mert 
sok olyan talajunk van, amelynek altalajában 
állanak fent bizonyos hibák. Ilyenekben termé
szetesen a trágyázás hatása sokszor nem nyilvá
nul meg, még akkor sem, ha a legjobb minőségű 
trágyát alkalmaztuk. Az ilyen hibás talajdk 
azok, amelyekben az időjárás rendkívül erősen 
érvényesülve, a terméseredményekben a külön
böző években igen nagy különbségeket okoz és 
amelyekben a termelési tevékenység minden 
mozzanata különös ‘ megfontolásokat igényel.

Rendkívül fontos és igen nagy befolyást gyako
rol a talaj táplálóanyagutánképző képességére az 
alkalmazott talajmüvelési mód és rendszer. E te
kintetben kifejezetten hangsúlyoznom kell, hogy 
szabályokat itt sem lehet felállítani arra nézve, 
hogy milyen talajművelési módot alkalmazzunk. 
A talajművelés legfőbb célja ugyanis azoknak a 
feltételeknek a megteremtése, amelyek a talaj 
hasznos és gyors beéredéséhez szükségesek. Miu
tán ezirányban leginkább a vízzel és levegővel 
való gazdálkodás szabályozása mutatkozik célra
vezetőnek, a talajmüveléssel eddig leginkább ezt 
a célt tartották szem előtt. A régi felfogás sze
rint a talajok kiszáradását a kapilláris erők által 
okozott felfelé való nedvességáramlás okozza. 
Miután ez az elmélet megdőlt és az a nézet kere
kedett felül, hogy a kiszáradást a felmelegedett 
légáramlások okozzák, a talaj nedvességtartalmá
nak megóvása tulajdonképpen hőtani kérdésévé 
változott, mely lényegében abban áll, hogy a 
talaj felszínének porhanyitóvá való művelésével
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ölyan réteget állítsunk elő, amely az alsó réte
gekre hőszigctelőleg hatva, azokban a káros hő 
fok változásokat lehetőleg megakadályozza. A fel
talaj porhanyít ása tehát meleg időben az altalajt 
hűvösen tartva, kiszáradását gátolja, míg ősszel, 
amikor a hidegebb idő beáll, az altalaj lehűlését 
akadályozza meg és így a későn érő növények ré
szére teremt kedvezőbb feltételeket. Ezt a kér
dést előzetes tanulmányaim alapján felszólítá
somra jelenleg Endrédy Endre dr. és mások rend
kívül szabatos tudományos eljárásokkal behatóan 
tanulmányozzák és kutatják. Az eddigi vizsgá
lati eredmények rendkívül biztatóak és vannak 
már olyan adatok, amelyek szerint pl. Montenuovo 
herceg fürgedi talajain, gyakorlatilag a leghelye
sebbnek bizonyult Manninger-féle nyári művelés
nél (tárcsa, henger) a müveit réteg alatt a nyári 
nagy melegben 10°—14° C-sal alacsonyabb és a 
mikrobatevékenységre legkedvezőbb hőfokot ta
láltuk, mint ugyanolyan mélységben a szántott és 
boronáit, vagy a tárcsázott és boronáit réteg alatt. 
Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy az erő
sebben felmelegedő talaj gyorsabban is * szárad 
ki, tehát abban az enyészetek gyorsabban meg
szűnnek és így a táplálóanyagképződés is hát
ráltatva van.

Éppúgy rendkívül erős befolyást gyakorol a 
talaj táplálóanyagufánképző képességére az is, 
hogy milyen növényeket és milyen sorrendben 
termesztünk. E tekintetben nemcsak azok a be
folyások érvényesülnek, amelyeket a különböző 
növények tenyészidejűk, művelési és ápolási mód
jaik és az által gyakorolnak, hogy milyen 
mennyiségű szárazanyagot termettek a terület
egységen, hanem mindezeknél sokkal nagyobb 
hatást gyakorol az általuk a talajban vissza
hagyott tarló- és gyökérmaradványok minőségi 
befolyása. Nagy általánosságban minél kedve-

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.

Köztelek ZRebkönyv IT. 1944. 7
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zőtlenobb o maradványokban a nitrogéntartalmú 
és nitrogénmentes szerves vegyületek aránya, 
annál kedvezőtlenebbül hatnak a talaj tápláló 
anyagutánképző képességére.

Végül igen nagy befolyást gyakorolnak még a 
talaj felvehető táplálóanyagtartalmára maguk a 
műtrágyák. Miután pedig ezekből jelenleg csak 
igen korlátolt mennyiség áll rendelkezésre, fel
használásuknál legfőképpen arra kell törekedni, 
hogy ott alkalmazzuk őket, ahol segítségükkel a 
talajban folyó enyészeteket a leghasznosabban 
tudjuk irányítani. (L. erre vonatkozólag Kreybig: 
A trágyaszerek jövedelmező érvényesülésének fel
tételeit, Pátria, 1931. és „A talaj vizsgálatok sze
repe a növénytermesztésben”. Tiszántúli Mező 
gazdasági Kamara, 1940.) A műtrágyák a talaj
ban folyó enyészetek irányítása céljából úgyszól
ván nélkülözhetetlenek. Csak nagyon kevés olyan 
talajunk van, amelyekben a táplálékanyagután- 
képző képesség természettől fogva olyan kielé
gítő, hogy mind a növények részére, mind a 
benne foglalt szerves anyag elbontásához (enyé
szetéhez) szükséges felvehető táplálékanyagot 
tartalmazza. Ezt a hiányt pedig kisegítésképpen 
vagy bőségesebb istállótrágyázással vagy pedig 
sokkal célirányosabban és jövedelmezőbben az 
istálló- és zöldtrágyákkal együtt a megfelelő mi
nőségű műtrágyák adagolásával kell fedeznünk. 
A bőségesebb istállótrágyázással csak annyiban 
segítünk, hogy általa több felvehető formájú táp
lálóanyagot nyújtunk, ami azonban lényegileg 
csak átmeneti segítség a műtrágyahiány orvoslá 
sában, mert csak időlegesen segíti elő a szerves 
anyag nagyobb mértékű elbomlását, mivel a fel
vehető táplálóanyag elhasználása után a nagyobb 
mennyiségben adott trágya miatt ismét csak na
gyobb mennyiségű elbomlasztható, de a felve
hető táplálóanyag- és műtrágyahiány miatt meg-

MÄ-GASNYOMÄSU ÖNMŰKÖDŐ 
HATON HORDOZHATÓ

ALFA 
PERMETEZŐ 
S APGAkt ZBÖL,BEIDL ÓLMOZVA 
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maradó, tehát a stagnáló és táphasznot nem hozó, 
szerves anyag marad vissza a talajban.

Régebben, általánosságban, sokan még ma is az 
isíiállótrágya minőségét aszerint ítélték meg, 
hogy mennyi benne százalékosan az összes és a 
felvehető állapotban lévő nitrogén, foszfor ós 
káli és általában az istállótrágyát nitrogéntrá
gyának tekingették. Ez a felfogás téves, mert 
vannak trágyák, amelyek kisebb százalékos táp
lálóanyagtartalom mellett nagyobb eredményeket 
adnak, mint olyanok, amelyekben a százalékos 
táplálóanyagtartalom nagyobb és vannak a szá
zalékos nitrogént ártalom szerint gazdag trágyák, 
sőt talajok is, amelyek nitrogénműtrágya adago 
iása nélkül nemcsak íermésemelkedést nem ad
nak, hanem még csökkentik is azt.

Igen messzire vezetne, ha mindeme kérdések 
összefüggéseit és az érvényesítő természeti tör
vényszerűségeket itt' behatóbban magyaráznám. 
E tekintetben a szakirodalomra kell utalnom, 
amely ezeket már minden irányban úgy tudomá 
nyosan, mint gyakorlatilag is kellő módon ismer
tette. A külföld ezirányban már külön tanszéke
ket állított fel, amelyek a fentiben röviden vá
zoltakat a „Növénytáplálás és biológia” tárgy
körében tanítják.

A gyakorlati gazdának meg kell tanulnia, 
hogy a mikrobák hasznos tevékenysége, ami vég
eredményben a növényi táplálóanyagok terme
lésében és a talaj beéredésében mutatkozik: 1. az 
alkalmazott szerves trágyák minőségének és 
mennyiségének; 2. a rendelkezésre álló talaj ké
miai, fizikai és biológiai tulajdonságainak, 3. a 
talaj művelésrendszerének és módjának és 4. a 
termesztett növények, valamint sorrendjük által 
gyakorolt befolyásoknak a függvénye és eredője. 
Hogy ebben az időjárás természetesen alapvető 
befolyást gyakorol, az kétségtelen. De ha ismer-

GAZDASÁGI^
SZIVATTYÚ“1

7*
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jük az időjárás befolyását „ZaZajunkra’* és a 
fenti tényezőket szak- és okszerűen alkalmazzuk, 
úgy feltétlenül biztosíthatjuk azt, hogy a táp
lál óanyagutánképződés talajainkban olyan mér
tékben fokozódjon, hogy terméseredményeink 
csökkenését legalább néhány éven át, azaz addig 
megakadályozzuk, amíg a háború véget nem ért 
és a műtrágyák ismét megfelelő mennyiségben 
kaphatók lesznek.

Csodák nincsenek, de vannak természeti erők 
és törvények, amelyeket tudatosan használva és 
alkalmazva, bámulatos eredményeket érhetünk 
el. Évről-évre tapasztalhatók egyes rendkívüli 
kimagasló terméseredmények egyik-másik ter
ményben, egyik-másik helyen, amelyeket csodá 
latosnak tartanak. Pedig ha a ható tényezőket 
részletesen megvizsgáljuk, és értékeljük, mindig 
megállapíthatjuk, hogy éppen ezeken a helye
ken legtöbbször véletlenségből a természeti té
nyezők és az emberi hatások harmóniája hozta 
meg a rendkívüli eredményt. Ugyanez természe
tesen fordítva is fentáll, meid ha az emberi ha
tások és a természeti erők között fentálló tör
vényszerűségek ellen vétünk, akkor még a leg
jobb körülmények között is a legnagyobb vissza
eséseket fogjuk tapasztalni a termésekben.

Ezirányban Humboldt szellemét idézem, aki 
azt mondotta: „A természet a gondolkodó szem
lélő részére: egység a bonyolultságban, szám
talan tényezőnek úgy elméleti, mint tárgyi ösz- 
szefilggése, összessége a természeti erőknek és 
anyagoknak, mint élő egésznek. A gondolkodó 
kutató legfontosabb feladata, hogy a bonyolult
ságban az egységet felismerje, mindent szem eWt 
tartson, amit a kutatások feltártak és a részlete 
két anélkül, hogy tömegüktől visszariadna, gon
dosan csoportosítva és értékelve, a szabad termé
szetnek abba a való szellemébe behatoljon, 
amelyet a tényezők, megfigyelések, tapasztalatok 
és tünetek sokszerüsége eltakar.”

Az a gazda, aki ezt megtanulta és megértette, 
ennek eredményét még a legmostohább körülmé
nyek között is élvezni fogja.
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Mezőgazdasági építészetünk
• •• ff •jovoje.

A „Köztelek Zsebkönyv9* részére írta:
Kotsis Endre dr. építészmérnök, műegyetemi 

ny. r. tanár.

A „Köztelek Zsebkönyv” félszázados jubileumá
nak szép alkalma arra serkenti a régi munkatár
sat, hogy ne az időszerű részletkérdések, hanem 
mestersége nagy távlatból jelentkező kérdései 
közül válassza közleménye tárgyát.

A magyar mezőgazdasági építészet elmúlt fél
századát a nem-építő épületpolitika túltengése 
és a technikai fejlődés viszonylagos elmaradott
sága jellemzi.

Az ebben közreható okok között első helyen az 
ország és mezőgazdaságának tőkeszegénysége áll.

Nem jelentéktelen tényező ebben az a kiegyen
súlyozatlanság sem, amely sok nagy- és közép
birtokos személyes anyagi szükséglete (élet
módja) és a birtok liozadéka között tapasztalható.

A meglévő épül étvágyon minél hosszabb időn 
át való kihasználása, az épületbefektetéstől való 
húzódás elvét támogatta ebben a korban a tudo
mányos mezőgazdasági üzemtan is, amely úgy 
tűnik, mintha a mérlegszerű eredmény jelentő
ségét — az épületek vonatkozásában — túlérté
kelné. Az épületet ebben a korban a kamat és 
amortizáció szemüvegén át ítélik meg. ezek a 
számok nemcsak holtak, mert nem ismernek szo
ciális és technikai fejlődést, hanem csalókák is. 
amit a két háború gazdasági eseményei bőven 
beigazoltak.

A meglevő épületvagyon fenntartására való 
törekvés elve végül egész túlzó alakban él a 
kötött és a haszonbérben művelt gazdaságoknál. 
Itt, egy meglevő állapot végtelen, vagy legalább 
is minél hosszabb időn át való fenntartását 
gondos jogi formulák bástyázzák körül, amelyek 
azonban tehetetlenül omlanak össze az idők súlya 
alatt: 100 év alatt nyilvánvalóvá válik, hogy az*  
épületet természettől fogva nem lehet sem bizo
nyos időn túl konzerválni, még kevésbbé megfia 
talítani, hanem újítani kell.
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Nem volna teljes a múlt építkezési elvében 
közreható tényezők felsorolása, ha a törvényho
zás megnyilvánulásait kihagynék. Szociális és 
közérdekű építkezéssel kapcsolatos egyetlen ide
vágó rendelet vagy törvény az 1906 : XLV. t.-c. 
(cselédtörvény), amelynek a régi épületekre vo
natkozó, amúgy is igen enyhe előírásai mahol
nap 40 esztendősek lesznek — és még mindig nem 
léptek életbe. Építésügyi közigazgatás, építés
rendészet ma is „műkedvelőnek” nevezhető for
mák között folyik, mert szabályrendeleteink ős
koriak, végrehajtásukkal pedig a közigazgatás 
r.em-hozzáértő személyiségei foglalkoznak. El
mondhatjuk, hogy a közigazgatás és az építési 
szokások szép összhangban vannak: mindkettő 
egyformán elmaradott.

Azok előtt, akiknek módjuk volt a gazdasági 
építészet vonatkozásait' több oldalról szemlélni, a 
nem-épitö elv veszedelmessége nem lehetett két
séges. A nyugati agrárországok viszonylagosan 
is óriási fejlődése, a hazai gazdálkodás haladása, 
végül a szociális fejlődés feltartóztathatatlansága 
már régebben ilyen következtetésre nyújtanak 
biztos támpontot.

Újabban mind erősödnek a közvetlen jelek is, 
amelyek a nem-építő elv szükséges revíziójára 
mutatnak. Talán elég ezek közül egyre rámu
tatni: arra, hogy az ipari munkásság és a falusi 
lakosság lakásigényének a jelenkori háborús fej
lődése egy csapásra új helyzetet teremt a mező
gazdasági munkásság (cselédek és időszakos 
munkások) lakásigénye terén. Az pedig csak ter
mészetes, hogy az elnéptelenedett gazdatiszti 
kart csak az egészséges és korszerű lakás vonzó
erejének igénybevételével tudjuk ismét a szük
séges számúra emelni.

A magyar mezőgazdaság ma háborús átmeneti 
állapotot él. Ez az állapot az épület vagyonban 
sok .-kárt- tett (gondoljunk a sebtében elvett és 
felaprózott nagybirtokok elbontott vagy üresen 
álló épületeire), viszont némi hasznot is hozott, 
•mint pl. a silóépítkezések elterjedése és egyéb 
épületberuházások, amelyeket a jobb konjunktúra 
tett lehetővé. Sajnos*  ez utóbbiak terjedelme csak 
a törpe é s k i sh i rí okok kát egóriójában számof te
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tevőbb és még sajnálatosabb, hogy az építkezési 
lehetőségek a háború tartamára anyaghiány 
miatt lezártnak látszanak, pedig az építési szán 
dók is és az anyagi lehetőség is ma sokaknál 
megvolna.

Haszonnak vélem azonban azt az átalakulást 
is, amely az építkezési politikában, a nem-építő 
el v megváltozásában, a jövendőnek ebből a szem 
pontból vett helyesebb átérzésében a gazdák ré
széről mind sűrűbben jelentkezik. Meggyőződé 
sem, hogy bármi következzék is a háború után, a 
Következő félszázad a gazdasági építkezés terén 
sokkal tevékenyebb lesz, mint az előző volt.

Miután pedig ennek a tevékenységnek a jó 
eredménnyel való ellátása nem a tudományon, 
hanem ennek helyes alkalmazásán múlik és így 
elsősorban szervezési ügy: ezt a kérdést joggal 
sorolhatjuk azok közé, amelyek a mind többet 
emlegetett át menet gazdálkodás feladatai közé tar
toznak.

„Mindenes“
" ■ rr r r rőrlő-, zuzo- es 
tengeriszártépő- 
gépek 6 típusban 
szártépőberendezéssel

9, 12 és 16 kalapácsos,
szártépőberendezés nélkül

9, 12 és 16 kalapácsos.
Kis erőszükséglet, nagy teljesítmény.
Kérje részletes ismertetőmet.
Mindennemű gazdasági, ipari cikkek 
és felszerelések kaphatók.
Forgalomba hozza :

Domby Miklós vas-, gép- és műszaki kereskedés
Budapest, VI:, Horn Ede-utca 8. Telefonszám: 110—603
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A gépek 
gazdaságos kihasználása.

A „Köztelek Zsebkönyv” részére írta: 
Kund Ede műegyetemi ny. r. tanár.

A mezőgazdasági gépek gazdaságos kihaszná
lásáról teljesen helytelen vélemények vannak el
terjedve. Ezek szerint pl. traktor beszerzése ak
kor gazdaságos, ha a művelendő terület olyan 
nagy, hogy azon a traktor kb. annyi napot szánt 
évente, mint a fogat szokott szántani. A fogatos- 
és traktorszántás költségének összehasonlításá
nál is rendesen ez az alap. A legtöbbször figyel
men kívül marad, hogy a mezőgazdasági gépek 
egyik legnagyobb előnye, sőt legfőbb célja, hogy 
velük a munka gyorsan és ezért a legkedvezőbb 
időpontban végezhető, aminek szélsőséges éghaj
latunk és ennek hatására kialakult talajviszo
nyaink (szikesek) miatt nálunk különösen nagy 
jelentősége van. A valóságban csakis akkor ér
demes traktorral szántani, ha ezáltal a szántás 
idejét megrövidíthetjük és olyan talaj és éghaj
lati viszonyok között a legérdemesebb, ahol a 
legnagyobb jelentőségű ez a megrövidítés. A gé
pet nem úgy használjuk ki gazdaságosan, ha 
aránylag kevés vagy kis teljesítményű gép be
állításával az egyes munkák idejét elnyújtjuk, 
hanem ha a gépet minél több, nem egyidőben 
végzendő munkára használjuk. A következőkben 
lássunk néhány példát.

Általános a vélemény, hogy mélyszántásra 
csak a gőzeke alkalmas, 25 cm-nél mélyebben 
szántani traktorral gazdaságosan nem lehet, az 
a traktort túlerőlteti. A mai traktorokkal 
ugyanis úgy szántunk, hogy a jobboldali kerekek 
barázdában járnak. Mélyebb szántás közben any 
nyira ferdén áll a gép, hogy majdnem az egész

MAGASNYÖMÄSU. ONMUKOOO j 
•• HATON HORDOZHATÓ j

PERMETEZŐ
'SÁRGARÉZBŐL.BELÜL ÓLMOZVA
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súlya a ferdén álló barázdás kerekekre neheze
dik, amit se a kerek, se a csapágy huzamosan 
nem bír. Még rosszabb a helyzet lejtős területek 
szántásakor, hacsak az egyedül helyes, vízszintes 
(kereszt) szántás helyett nem szántanak hegynek- 
völgynek, nemcsak az ezévi termés, hanem a 
föld egész jövőjének nagy kárára. Maga az, hogy 
a mélyebb szántás nagyobb vonóerőt igényel, 
nem erőltetné túl a traktort, csak kisebb széles
ségben kellene szántani, pl. négy eke helyett há
rommal esetleg kettővel.

Mindinkább bebizonyosodik, hogy a mély talaj
forgatás a legtöbb esetben nem kívánatos vele
járója a mély lazításnak és a talaj kellő mély
ségben, vízszintes síkban való teljes átvágásá
nak, ami egyes mélyen gyökerező gyomok irtá
sára kívánatos. Hogy a fordítás nélküli mély 
talaj lazítást oly kevéssé alkalmazzák, annak 
egyetlen oka, hogy a legtöbb gazda azt hiszi, 
hogy nincs ehhez megfelelő eszköze. Pedig a leg
több eke megfelel erre a célra, csak kormány
lemezét kell leszerelni. így szántva az ekefej 
alakja szerint lényegesen sekélyebb vagy majd
nem semmi barázda sem marad az eke után, a 
traktor tehát egészen egyenesen vagy csak olyan 
ferdén fog járni, mint sekély szántás közben. Ha 
az ilye’n ekét még teljes szélességben dolgozó elő- 
hántóval is felszereljük, akkor egy menetben 
tetszés szerinti mélységben szánthatunk és alta
lajt lazíthatunk. Ha rendszeresen akarjuk az 
ekét így használni, célszerű az ekefejet, kopás 
ellen, lemezzel borítani. Az eke megfelelő mély
ségre való beállításánál tekintetbe kell venni, 
hogy most mind az első, mind a hátsó barázdás 
kerék nem a szántóvas síkjában, hanem egészen 
sekély barázdában jár és ezért közel a tarlós ke
rék járásának szintjéig emelendő. Ez nem min
den ekén sikerül egyszerű beállítással, kisebb 
szerelési munka (pl. beállító csavar teljes kisze-

A L FA i
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relése) szükséges lehet. A nálunk általában hasz
nálatos traktorekékkel ilymódon a traktor külö
nösebb megerőltetése nélkül könnyen végezhe
tünk 30—35 cm-es mélyművelési.

A tárcsásboronával nagyon megkönnyíthet jiik 
és meggyorsíthatjuk a gyeptörést. Bár nálunk 
nincs nagy jelentősége a gyeptörésnek, mert 
nincs túl sok gyepes területünk, az elmúlt ned 
vés évek folyamán sok szántóföld vált ideiglene
sen gyepes területté. Igen sok továbbá az olyan 
legelő, melyet feltöréssel lehetne legjobban meg
javítani, de a feltörés nehézségeitől és a beve
tésre alkalmas előkészítés hosszú időtartamától 
való idegenkedés megakadályozza a javítást. A 
jelenleg egyedül célravezetőnek tartott és a szak
könyvek által ajánlott eljárás szerint ugyanis a 
gyepet már a nyár folyamán fel kell szántani, 
hengerezés vagy más művelések után ősszel újra 
mélyen megszántani, mire az a következő tavasz- 
szal bevethető. Ily módon a feltöréstől az első 
bevetésig közel egy év telik el, két szántással és 
egyéb művelésekkel. Ezzel szemben, ha tavasszal 
az éppen kellő nedvességi állapotra szikkadt 
gyepet jól megterhelt tárcsával lehetőleg két 
irányban megjáratjuk, akkor közvetlen utána kö
vetkező, egyszerű, középmély szántás a legtöbb 
esetben nagyon jó magágyat fog adni. A fűfélék 
gyökérzete ugyanis a felső 10—12 cm-es talaj
réteget sűrűn átszövi úgy, hogy az felszántva 
szövet szerűen összeálló (gyeptégla) és csak a 
gyökérzet elkorhadása után művelhető magágy- 
gyá. Ha azonban szántás előtt a felső, átszőtt ré
teget 10—1*2  cm mélységre tárcsázva alaposan 
felaprózzuk, akkor a középmély szántás rendesen 
szépen omló, morzsalékos magágyat ad. Az ilyen 
művelés különösen nagy jelentőségű az olyan 
vízjárásnak kitett földeken, ahol nyáron még 
nem látható előre, hogy a következő tavasszal 
egyáltalán lehet-e vetni. Ilyen területen pl.,
^AGÁSNYOMA'SU. ÖNMŰKÖDŐ ’ J 
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ahol tavaly nyár elején még vígan folyt a halá
szat, az idén áprilisi tárcsázás-szántással szep
tember elején már jól beérett, holdankint 12 q 
napraforgót arattunk.

Hogy már a napraforgónál maradjunk, annak 
eséplésére is sokféle gépet próbáltak ki és aján
lanak. Messze vezetne mindezek ismertetése és 
ezért itt csak az erre a célra legjobban bevált, 
más célra készült és általában használt gépet, 
illetőleg az azzal való napraforgócséplést ismer
tetjük. A HSCS-gyártmányú Speciál bab- 
cséplö berendezés, mely a gabonacséplőgépek ki
egészítője gyanánt készül, önállóan is, megfe 
lelő állványra szerelve, a legnagyobb teljesít
ményű napraforgócséplögép. A 815 mm dob- 
szélességü cséplőhöz készült, tehát legkisebb 
ilyen szerkezettel kísérleteztünk. Az óránkinti 
teljesítmény elérte a 20 q-t, több csak azért nem 
volt, mert az alkalmazott 5 etető nem győzte ko
sárral gyorsabban a garatba önteni a tányérokat. 
A szíjtárcsa megfelelő lefedése esetén aggodalom 
nélkül két oldalról lehetne etetni, amikor is 6—8 
etető alkalmazásával bizonyára 30 q fölé is volna 
a teljesítmény fokozható. Az állványra szerelt 
dob kb. 4X5 m-es, 3 részből összeállítható, szé
lein 10 cm magas kerettel ellátott deszkapado
zatra szórta a kicsépelt terményt, ahonnan 2 em
ber villázta ki az egészben maradt tányérokat, 
míg a magot a tányértörmelékkel 6 ember zsá
kolta, egy hetedik a zsákokat kötözte. Gyorsabb 
etetés esetén természetesen a vili ázók és zsákolok 
számát is növelni kellene, ami nagyobb deszkapa
dozatot tenne szükségessé. A gépből kikerült ter
mény egyszeri rostálásával a legszebb kereske 
delmi árut adta, magtörés nem volt. A dob kí
vánatos fordulatszáma percenkint 680 körül van, 
tehát lényegesen nagyobb, mint bab- vagy borsó- 
csépléskor. Gabonacséplőgépre szerelve a szerke- 
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zot nagy munkaképességét nem lehet k ihász 
nálni, mert a rosták és az elevátor cl tömődnek. 
A cséplőgép nagysága szerint óránkint 10—15 q 
szokványos kereskedelmi tisztaságú magra szá
míthatunk. Mindez természetesen a legnagyobb
részt érett, virágját nagyrészt elhullatott, nem 
zöld állapotban aratott napraforgóra vonatkozik, 
de zölden a búzát sem akarjuk csépelni, miért 
akarnék éppen a napraforgót, melynek nálunk 
legjobban bevált, alacsony féleségei, szőlő éghaj 
latunk alatt, április végéig elvetve, szeptember 
elején, jóval a középérésű kukoricák (pl. arany 
özön) előtt érnek; kipusztult vetések helyébe, 
május közepén elvetve, október közepéig, a jókor 
elvetett középérésű kukoricával egyidőben fel 
tétlen beérnek. A kissé nyirkos időjárás nem ne 
heziti a cséplést, az érett tányérok így kicsépelve 
egészben kerülnek ki a gépből. A teljesen szá 
ráz vagy éretlen, zöld tányérok összetöredeznek, 
az érett száraz törmeléket akár a rosta, akár a 
cséplőgép jól kiválasztja.

Az idei gyenge takarmány termés sok gazdasá
got az alomszalma feletetésére kényszeríti. A 
szecskává gó- és a kukoricás zárt épö gép sok alom
szalma megtakarítását teszi lehetővé. A szecská
zott búza- és rozsszalma kétszerannyi nedvessé 
get szív fel mint a szecskázatlan, a lerágott ku 
koricaszár vagy a száraz napraforgókévá fel
tépve jó alom, szecskázott vagy tépett alommal 
készült trágya egyenletesebben teríthető és szánt
ható alá, mint a szecskázatlan szalmával készült 
és ezért hatásosabb is. Az Amerikában széltében 
használt istállótrágyaszóró gépek nálunk eddig 
azért nem terjedtek el, mert hosszú szalmás trá
gyával nem működnek jól. Amerikában a leg
több cséplőgép szalmatépővei van felszerelve. 
Érdekes, hogy nálunk már évtizedek óta nagy 
menyiségben gyártanak ilyen szalmatépő cséplő
gépeket, de csak kivitelre, a gyárak magyar 
nyelvű katalógusaiban ezek nem is szerepelnek.

Az elmondottakkal csak néhány példát mutat
tunk be arra, hogyan lehet új gépek beszerzése 
nélkül is gazdaságosan fokozni a géphasználatot. 
Mindez egyúttal jó előkészület is a háború után 
előreláthatóaan szükséges és lehetséges nagyobb 
mértékű gépesítésre.
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A cukorcirok megújhodása.
A „Köztelek Zsebkönyv” részér© írta:

Surauyi János dr. egyetemi ny. r. tanár.

Az előző világháború és az azt követő időszak 
szántóföldi növénytermesztésünkben lényeges vál 
tozást idézett elő azáltal, hogy elterjedtek a 
kanadai „Marquis” búzával végzett keresztezé
sekkel előállított új és kitűnő minőségű búzák, 
a fehér somkóró, a pannonbükköny, a szudáni fű 
és részben a takarmánymályva. A mostani világ 
háború eddig főként az ipari növényekkel ismer
tette meg jobban a gazdákat, robbanásszerű ér
deklődést azonban a cukorcirok egy fajtájának 
termesztése és felhasználása váltott ki mind a 
gazdák, mind pedig az ipar körében.

Nem mintha a magyar gazdák nem ismernék 
régóta a cukorcirkot, ennek feketemagvú (fekete 
toklászú) fatjáját, melyet hellyel-közzel nagyobb 
szárazságbírása miatt nyári csal auládénak ter
mesztenek. A cukorciroknak azonban igen sok a 
fajtája, különböző termesztési értékkel, hosszabb 
rövidebb tenyészidővel, kisebb-nagyobb cukor
tartalommal stb. és a különös érdeklődést éppen 
az okozta, hogy hozzánk is bejutott egy olyan 
cukorcirok-fajta, melyet a gazdaközönség az 
eddig termesztettnél jóval értékesebbnek, több 
oldalúnak és használhatóbbnak ismert meg. Meg
kell tehát szoknunk nekünk is, hogy — ha cu
korcirokról beszélünk vagy írunk — meg kell 
neveznünk a fajtát is, mint ezt tesszük minden 
más növénynél. Nagyon helyesen írja Parisi pro 
fesszor, a cukorcirok-termesztésnek legnagyobb 
olasz szakértője egyik tanulmányában a követ
kezőket: „Cukorcirokról beszélni anélkül, hogy 
pontosan meg is adnók a fajta nevét, éppen 
olyan határozatlan és bizonytalan dolog, mintha
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kukoricáról beszélnénk anélkül, hogy megnevez
nénk a fajtát is, amelyről szó van.”

A nálunk most terjedőben lévő fajta amerikai 
neve: Suniac (Szúrnak); ezt a nevet használják 
mindenütt, ahol ez a fajta elterjedt, így Olaszor 
szagban is. Magyarul talán addig, amíg egy 
hozzá hasonló, másik változat nem terjed el ná 
lünk, aminek valószínűsége nem nagy, talán 
barna cukorciroknak lehetne elnevezni szemben 
az eddig ismert fekete cukorcirokkal. A Sumac 
cukorciroknak magját legtöbbnyire félig takaró 
toklászok színe ugyanis barna, melyből jól kilát 
szanak a világosabb színű magvak. A leghelyie 
lenebb azonban ezt a cukorcirkot „méznád”-nak 
nevezni kezdő termesztői után: ez a hibás elne
vezés már sok tévedésnek lett okozója, eltekintve 
attól, hogy teljesen szakszerűtlen.

E növényről szóló eddigi közleményeimben 
megírtam, hogy a cukoreirkokat milyen nagy 
arányban termesztik az Amerikai Egyesült Álla 
mokban takarmánynak és szörpnek, magját pedig 
abraknak. Sokat tanulhatunk azonban az olasz
országi cukorcirok-termesztésből is, mert ebben 
az országban a legutóbbi 7—8 év alatt igen nagy 
lendületet vett’ a cukorcirok-termesztés takar 
mánynak is, de főként azért, mert az olasz ön 
ellátási törekvések keretében igen értékes szesz 
gyártási nyersanyagot fedeztek fel benne az olasz 
szakemberek. Egy amerikai fajtaismertető szak 
munka 24 cukorcirokfajtát ír le 34 szinonimával, 
egy hasonló olasz, 1939-ben megjelent tanulmány 
pedig 32 fajtát. Ez is annak a bizonyítéka, hogy 
az olaszok milyen behatóan foglalkoznak a cu
korcirok-termesztés kérdésével. Különösen a mi 
lanói tudományegyetem mezőgazdasági ipari in
tézete, élén Parisi professzorral, fejt ki e téren 
úttörő munkáságot. Az ő és munkatársai tollából 
származnak túlnyomó részben a cukorcirokkal 
foglalkozó európai tanulmányok és közlemények. 
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amelyek hogy egyébként is a szakirodalomban 
bőven találhatók, mutatja az is, hogy az „Inter
nationale Landwirtschaftliche Rundschau” 1940. 
és 1941. évi kötetében megjelent, szintén a cukor
cirokról szóló tanulmány 103 angol- és olasz
nyelvű címadatra hivatkozik. Mindezek azt iga
zolhatják, hogy olyan növényről van szó, mely 
méltán felkelthette a szakkörök különös érdek
lődését.

Érdekes, hogy Olaszországban már 1787-ben rá
terelődött a figyelem a cukorcirokra; a vele 
való próbálkozás kisebb-nagyobb megszakítások
kal a múlt század nyolcvanas éveinek közepéig 
tartott, ezután abbamaradt, hogy 1935-ben ismét 
ráterelődjék a figyelem főként mint olyan nö
vényre, mely Olaszország nagy problémájának, 
a hazai földön előállított mótorhatóanyag kérdé
sének megoldását lényegesen előbbre viheti. Az, 
hogy a cukorciroktermesztés elterjesztése nem 
megy akadályok nélkül, ez az olasz szakköröket 
nem aggasztja; hivatkoznak az olasz gazdasági 
élet egyik kimagasló szaktekintélyére, aki igy 
írt 1883-ban: „Ebben az évben bizonyára megszű
nik ez a cukorrépa-mánia. Ha a cukorrépa törté
netét nem a diktatúra írta volna meg, az ügy 
már réges-régen el volna temetve.” Kétségtelen 
az is, hogy — mint ez általában lenni szokott — 
maguk a hatóságok sem támogatják kellőképpen 
az ilyen úttörő munkát. Nézzük, mit olvashatunk 
erről egy 1941-ben megjelent olasz szakmunká
ban, amely a cukorcirokból készíthető szörp elő
állításával foglalkozik:

„Olaszországban a cukorszörpök fogyasztása 
teljesen ismeretlen, aminek többféle oka van, de 
elsősorban azok az adóterhek, amelyekkel pénz
ügyi hatóságaink sújtják a cukorszörpöt; jelen
leg 280 líra gyártási adó terheli q-kint. Pedig az 
efajta készítményeket, éppen mivel mint ízeket
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fogyasztják, vagy teljesen adómenteseknek kel
lene nyilvánítani, vagy legalább is a megadóz
tatásban sokkal enyhébb elbírálás alá kellene 
vonni, irányadóul véve azokat a szempontokat, 
melyeket az ízek készítésénél hozzáadott nád 
cukor megadóztatásánál vesznek figyelembe. 
Csak így lehetne nagy táplálóértékű, egészséges 
és olcsó élelmiszerhez juttatni a munkásrétege
ket és különösen a gyermekeket, akiknek a cu
kor semmiesetre sem fényűzés, hanem nélkülöz
hetetlen tápszer. Igen sok hazai írónk — mondja 
Parisi professzor — tesz szemrehányást az ola
szoknak a kis cukorfogyasztás miatt és az ame
rikaiak és az angolok hétszerte nagyobb fogyasz
tását hozzák fel, hogy megszégyenítsék őket. De 
azt már egyik sem teszi hozzá, hogy az olasz pol
gár éppen akkora összeget költ ennek az élelmi
szernek beszerzésére, mint az angolok vagy ame
rikaiak, sőt még többet is. De nem akarjuk to
vább feszegetni ezt a kényes témát, csak rámu
lattunk arra, hogy jelenlegi adópolitikánk kerék
kötője egy hatalmas iparág kifejlődésének és 
szeretnénk, ha az illetékes hatóságok megvizs
gálnák és menyugtatóan meg is oldanák ezt a 
kérdést.”

Nagyon érdekes az is, amit Párisi professzor 
írt egy, már 1936-ban megjelent, a cukorcirokról, 
mint kitűnő takarmány- és szesznövényröl írott 
munkája összefoglaló részében:

,,Azok után, amiket a cukorcirok mezőgazda
sági és ipari lehetőségeiről mondottunk, mint al
kohol-, mint szörp-, cellulózé- és takarmánynö
vényről, nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy 
ez a ma még serdülő korában lévő termesztési 
ág van hivatva arra, hogy az ország mezőgaz
daságában kiemelkedő helyet foglaljon el. Ame
rikában ma a cukorcirokfajtákat mérhetetlen ki
terjedésű területeken termesztik, melyek a déli
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Nagy Tavaktól a Mexikói öbölig terjednek. De 
csak a félig száraz és a meleg éghajlatú álla
mokban (a júliusi 24—28 C°-nak megfelelő izoter
mától érintett vidékeken) találja meg e növény 
a legkedvezőbb életfeltételeket. A cukorcirok a 
nyár derekán éri el legnagyobb fejlődését és ezért 
szerintem a júliusi átlagos hőmérséklet, melyet 
megfelelő izotermával fejezhetünk ki, igen hasz
nos szolgálatokat tehet a különböző fajták ter
mesztési lehetőségeinek tanulmányozásában Olasz
ország egyes vidékein.......... A cukorrépa,
mely a múlt évig jobb hiányában az ország szesz
termelésében betöltötte az egyetlen forrás szere
pét, kell, hogy átadja helyét a ciroknak, mert 
ez tette végre lehetővé, hogy szembenézhessünk 
az üzemi alkohol kérdésével, éspedig a többi 
európai országgal összehasonlítva többé nem 
mint e tekintetben alsóbbrendű állam, hanem 
mint olyan kedvező helyzetben lévő, amelynek 
hamarosan módjában lesz ezen a hőn óhajtott té
ren is megszerezni a gazdasági elsőbbséget.
......................Még ha számításon kívül hagyjuk 

is azt az óriási előnyt, ami abból származik, hogy 
ezt a cukornövényt egész Olaszországban ter
meszthetjük, még akkor is áll az a tény, hogy 
csakis a cirokból nyert alkoholra mondhatjuk, 
hogy valóban nemzeti üzemanyag...................... A
szakemberek számításai szerint ahhoz, hogy a 
cukorrépából egy hl alkoholt nyerjünk, átlagosan 
70 kg szén szükséges (10 kg a diffúzióhoz és 60 
kg a desztilláláshoz). Minthogy egy kg jóminőségu 
szén égés közben 7500 kalóriát fejleszt, míg egy 
liter alkohol éppen csak hogy 5140 kalóriát, eb
ből könnyen kiszámítható, hogy egy liter abszo
lút alkohol előállításához 5250 kalória fogyasz- 
tódik el és 5140 térül meg.............A cirok le
hetővé teszi, hogy megszakítsuk ezt a hibás kört, 
mert ahhoz, hogy a kész termékhez, az alkohol-

Ne mulassza el
•> munkásai és cseléde*  

öregségi járulékának lerovását*

Köztelek Zsebköuyv II. 1944. 8
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hoz jussunk, nem szorulunk rá egyetlen kg kül
földi szén behozatalára sem, mert a cirokszár 
megzuzásából származó törmelék bőven elegendő 
tüzelőt ad a szeszfőző kazánjainak fűtéséhez. Am 
az ilyen irányú ipari kísérleteket, melyeket a je
len évben akartunk Olaszországban befejezésre 
juttatni, félbeszakította egy hatósági rendelke
zés, amely kizárja a cirkot a cukorrépának meg
adott kedvezményekből.................Félő, hogy a
bátor úttörők lelkesedése nem elég ahhoz, hogy 
kárpótlást nyújtson azért a sok aggodalomért, 
amit a termesztés sikerének bizonytalansága éb
resztett ........................”

A fenti idézetekben sok a megszívlelendő ha
zai viszonyaink között is. Hatóságainknak és hi
vatalos közegeinknek mindenképpen támogatni 
kellene a magyar gazdáknak és ipari köröknek 
azt a törekvését, hogy a cukorcirokból gyártható 
besűrített szörp és szesz előállításának leggazda
ságosabb útját-módját nálunk is megtalálják kü
lönösen akkor, mikor minden anyagban hiányt 
szenvedünk, szűkös az élelmezésünk, és így meg 
okolt az is, hogy a burgonyát lehetően helyet
tesítsük a szeszgyártásban más nyersanyaggal. 
Azt a tanácsot természetesen nem tehetjük ma
gunkévá, hogy a kipréselt cirokszárat tüzelő
anyagul használjuk fel, amit Olaszországban a 
teljes szénhiány talán megokolhat, mert ez mint 
jó takarmány az állattenyésztésben és -tartásban 
sokkal megfelelőbben értékesülhet.

De mi teszi a most megismert barna cukorcir- 
kot lényegesen értékesebbé a régi feketemagvú- 
nál? Legfőképpen az, hogy szára sokkal gazda
gabb lében, ez a lé pedig cukorban. A régi fekete 
cukorcirok szárából alig vagy egyáltalában nem 
lehet levet kisajtolni, míg ha a Sumac vagy 
barna eukorcirok szárát eltörjük és megcsavar
juk abból csak úgy csorog a lé. Hogy mennyi a
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cukortartalma a barna cukorcirok szárának, ar
ról nagyon eltérő adatokat találhatunk a szak 
irodalomban. Olasz vizsgálatok szerint a lé cu 
kortartalma invertben kifejezve 11—15% között 
mozog, de felmehet 24%-ra is. Hazai nem nagy 
számú adatok a barna cukorcirok levének cukor
tartalmáról: 12—16—18%; a fekete cukorcirokból 
kisajtolható kevés lé cukortartalma ennek kb. 
‘7.3-a. Érdekes az is, hogy a külföldi adatok, de 
a hazai vizsgálatok szerint is a szár középső ízei 
cukorban leggazdagabbak; ez a különbség azonban 
érés felé lassan elenyészik úgy, hogy a magvak 
viaszérésekor csak a legfelső 2—3 íz cukortar
talma lényegesen kisebb az alsóbbaknál. A gaz
dát érdekelheti az is, hogy a cukorcirok gyökére 
is alkalmas a feldolgozásra, illetve a feletetésre, 
amit különben egyesek már nálunk is kipróbál 
tak. Kát. holdankint állítólag 30—35 q gyökér
tömeg könnyen kiszedhető, amit mosás után fel 
lehet takarmányozni vagy alkoholt, esetleg kávé
pótlót, készíteni belőle. Ezzel az utónövényre ká
ros pentozán-hatás is mérséklődik. Olasz adatok 
szerint a mosott gyökér cukortartalma invertben 
10—18% lehet, tehát elég jelentékeny.

Az a körülmény, hogy a különböző fajták cu
kortartalma annyira változó, amire természete 
sen a termesztési tényezőknek is nagy a befolyó 
suk, tág teret nyújthat a nemesítésnek is. Találni 
1)1. olasz adatot arról, hogy egyes fajták szárá
nak levében a cukortartalom rendesen eléri a 
16—24%-ot is. Legtartalmasabbak a közepesen érő 
és a kései fajták, ezek termesztése azonban hazai 
viszonyaink között kevés sikert ígérhet, tekintet 
tel arra, hogy a Sumac a közepesen hosszú te
nyészidejű csoport korábbi fajtái közé tartozik, 
magjának beérésére mégis csak kedvező, hosszú 
ősszel lehet számítani. De hát rövidebb tenyész
idejű és biztosabban beérő változatok kikeresése

Az ALFA szeparátor élesen fölöz!

8*
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és előállítása szintén hálás termesztési és növény 
nemesítési feladat lesz a jövőben nálunk is.

A cukorcirkok termesztési értékét meghatározó 
tényezők legfontosabbika e növény egészen kü
lönleges szárazságbírása. A cukorcirok kétségte
lenül jellegzetesen xerophil növény. Ennek oká
ról már többször volt szó és bizonyos, hogy a 
szárát és leveleit borító viasz- és kutinréteg is 
mérsékli nedvességtartalmának elpárolgását. 
Emiatt hervadása sokkal lassúbb, mint a kuko 
ricáé, de főként azzal válik ki jóformán minden 
növény közül, hogy újítani képes, vagyis a be 
állott csapadékra gyorsan magához tér. Az 1943. 
évi óriási nyári szárazságban nagy területeken 
ismét jóformán csak a barna cukorcii;ok volt az 
egyetlen zöld növény, ahol termesztették, pedig 
ez az év ugyancsak nem volt valami nagyon ked
vező rá. A május, június és július elejének nagy 
hőmérséklethiánya, a kevés napfény hátráltatta 
ennek a meleget nagyon kedvelő növénynek a 
fejlődését, azután meg a csapadékhiány volt túl 
ságosan nagy, úgyhogy ebben a rendellenes 
aszályban még a szárazságot nagyon biró cukor
cirok is láthatóan szenvedett, különösen a maga
sabb fekvésű, szárazabb, vagy általában a víz 
zel rosszul gazdálkodó talajokon. Fejlődése ezért 
megkésett, aminek következtében magtermése 
nem sikerült olyan jól, mint az előző évben: na
gyon sok lett az éretlen vagy félig érett buga, 
melynek kezelése nagy gondosságot tesz szüksé
gessé.,

A barna cukorcirok termesztéséről és felhasz
nálásáról elég sok tájékoztató közlemény jelent 
meg a közelmúltban*);  ezek adatait most nem

*) L. a „Köztelek" 1941. évi 51., 1942. évi 1. és 52. 
és az 1943. évi 2., 13., 17. és 40. számait.
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ismédéin, de célszerűnek látom olyan olasz 
adatok ismertetését, amelyek mind a termesztés
ben, mind a felhasználásban számunkra tanulsá 
gosak lehetnek.

A háborús állapotok miatt a termelőterület 
.jelenlegi nagyságáról pontos tájékoztatást nem 
lehet kapni, azt azonban tudjuk, hagy 1939-ben 
a cukorcirkok termőterülete Olaszországban már 
meghaladta a 5000 kát. holdat. Nálunk 1943-ban 
óvatos becslés szerint 4000 kát. hold lehetett a 
barna cukorcirok termő területe. Az olaszországi 
termesztési mód nagyon megközelíti az ameri
kait. ök ugyanis nagyon széles, 80—90—100 cm 
sortávolságot használnak és 7—12 kg magot vet
nek egy kát. holdra. Hangsúlyozzák a sekély, 
legfeljebb 2 cm mély vetés szükségességét is, 
ami a tapasztalatainkkal is egyezik. Ezt azért 
jegyzem meg, mert már hallottam arról, hogy’ 
lehet, sőt tanácsosabb is a barna cukorcirkot 
mélyebbre vetni. Ezzel nem tudok egyetérteni, mert 
sok példa mutatja már, hogy a kelés akkor a 
legjobb, leghiánytalanabb, legyegyenletesebb, ha 
a cukorrépa mintájára tömött vetőágyat készí
tünk és abba sekélyen vetjük a magot. A nagy 
sortávolsággal szemben Olaszországban kicsi a 
növény távolság: ha 2—3 szárat hagynak meg, 
akkor 30 cm, egyszárú termesztés esetén 20 cm. 
Különösen a késői, igen magasra növő fajtákat 
legalább 1 méteres sortávolságra vetik. Hogy 
pedig a földet jobban kihasználják, líjabban a 
köztes termesztésre is rátértek és borsót, babot, 
szóját, hagymát, sárgarépát és korai burgonyát 
termesztenek a sorközökben.

Ami az olasz terméseket illeti, erről az adatok 
egyhangúan úgy szólnak, hogy a korai fajták 
szártermése 1 kát. holdra átszámítva átlagban 
150 q, a közepesen hosszú tenyészidejűeké 170 és 
a késeieké 230 q. A magtermés 12—23 q között
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ingadozik. A levéltermést 30—85 q-ra becsülik 
1 kát. holdon. Csak mint érdekességet említeni 
meg, hogy a későn érő és csak Délolaszország 
bán, a száraz vidékeken öntözéssel termeszthető 
késői fajtákból (pl. Rex) értek már el 1 kát. hol 
dón 400 -460 q szár- és 23—30 q magtermést.

A cukorciroktermesztés egyik vitatott kérdése, 
hogy a feketemagvúnál jóval nagyobb mérték 
ben bokrosodó barna eukorcirkot szükséges-e, 
célszerű-e fattyazni az érés siettetése végett, 
vagy pedig nem. Ez a kérdés természetesen csak 
a magtermesztéssel kapcsolatosan jöhet szóba (a 
szárat esetleg szörpnyerésre vagy szeszgyártásra 
használva fel), mert akár csalamádénak, akár 
szilótakarmánynak termesztjük a barna cukor
cirkot, a nagy bokrosodás csak előny lehet. 
Amint a fentiekből látjuk, Olaszországban szó 
kás a cukorcirok fattyazása, a USA-ban azonban 
pem, amit az eltérő éghajlati és munkásviszo
nyok okolhatnak meg. Az idei tapasztalatok 
alapján azt mondhatjuk, a cukoreirok fattya
zása, azaz a mellékhajtások eltávolítása legfel
jebb egy, legjobban fejlődött kivételével csak 
ugyan célszerű lehet, mert sietteti a fejlődést és 
közel 2 héttel korábbi beérést tesz lehetővé, ami 
a mi viszonyaink között nagy szó. Ezt a fattya
zást azonban nem elégséges csak egyszer elvé
gezni, mert a letörtek helyett csakhamar új haj
tásokat növeszt a barna cukorcirok. (A „fattyat” 
frissen ne etessük fel, csak fonnyasztás után, 
mert mérgező lehet!) Ezzel szemben lehetséges 
lesz a növénytávolságot a sorokban kisebbre 
venni, viszont a könnyebb megmüvelhetőség vé
gett a sortávolságot meg lehet nagyobbítani kb. 
60 em re. A nálunk is már időszerűtlen fészek
vetés sem Amerikában, sem Olaszországban nem 
dívik, de nincs is rá szükség.

Az idén került először a sor arra nálunk is, 
hogy a cirokszárnak a kis háziipar kereteit túl 
haladó feldolgozására irányuló kísérletek, kuta
tások megkezdődjenek. Hogy az eddigi tapaszta
latok e téren milyen eredményekkel zárultak.

Nem mind ALFA, ami fénylik! 
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arról tájékoztathatnak az előbb lábjegyzetben 
felsorolt közlemények. Ezekről az újabb próbál
kozásokról, mikor e sorokat írom, még semmit 
sem lehet közölni, mert a „cirokszüret” éppen 
hogy megkezdődött. Az ipari feldolgozásnak is 
van egy különleges, részben még a termesztés 
körébe vágó kérdése, éspedig az, hogy miként 
kezelendő a levágott szár és hogyan áll el, azaz 
mennyi ideig tárolható a feldolgozásig. Olasz
országban a levágás elölt vagy után lelevelezett 
szárat kis átmérőjű kévékbe kötik és felállogat- 
ják a gyárba való szállításig. Egyes adatok sze
rint a szár sokáig eltartható minőségromlás nél
kül és a fagy sem árt neki, mások szerint erő
sebb fagy hatására a nádcukor részben dextrózzá 
és levulózzá invertálódik és a nemcukor anyagok 
a lében gyarapodnak. Az ilyen szárból kisajtolt 
lé felmelegedés után' rossz szagot kap. Ez is 
olyan kérdés, amit hazai tapasztalatoknak és 
vizsgálatoknak kell eldönteni.

A növényorvosok számára is adhat elég dolgot 
a cukorcirok, noha általában előnyéül szokták 
emlegetni azt is, hogy betegsége, ellensége kevés 
és termeszthetőségét ez is megkönnyíti. A szak
munkák viszont egy egész sereg betegségét, ál
lati ellenségét sorolják fel a cukorciroknak: 
ezek közül legfeltűnőbb és különösen nagy és 
sanyargató szárazság után mindenki által ész
lelhető virusbetegség a vörösfoltosság. Az ettől 
megtámadott növények levelein és szárán kis vö
rös csíkok látszanak, melyek azután foltokká 
olvadnak össze a növény minden részén. A na
gyon beteg növények fejletlenek maradnak, bugá
juk satnya, szemtermésük csekély. Ugyancsak 
károsíthatják a cukorcirkot különösen a levelek 
hónaljában igen nagy számban található zöld 
levéltetvek.

E soroknak nem lehetett az a céljuk, hogy a 
korszerű cukorciroktermesztés és -fel használás 
minden részletére kiterjedjenek, mert ez lénye
gesen meghaladná egy zsebkönyv kereteit: 
ezért még csak azt említem meg, hogy a termesz
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töknek és technológusoknak a jövőben milyen 
kérdésekkel kell alaposabban foglal kozniok, hogy 
a cukorcirok értékesebb fajtái nálunk is megvet
hessék a lábukat, mint egy új mezőgazdasági 
ipar nyersanyaga azonfelül, hogy a takarmányo
zásban is elfoglalhassák az őket méltán meg 
illető helyet.

Ezek a fontosabb kérdések a következők: A 
most megismert barna cukorcirkon (Sumac) kí
vül vannak-e még más értékes, esetleg értéke 
sebb és nálunk is sikerrel termeszthető fajták? 
(Ez a munka már megindult.) 2! cukorcirok ne
mesítése a tartalmasság növelése és a koraiság 
fokozása céljából. A tartalmasság vizsgálata te
kintettel arra is, hogy miként változik a cukor
tartalom a növekedés folyamán. A szörp és a 
szesz előállításának leggazdaságosabb módja. A 
szörpgyártásban megfelelő és könnyen végrehajt
ható szűrési és derítés! eljárások kidolgozása.

Érdekes és hálás feladatok lesznek ezek a há
ború után gazdasági életünk újjáépítésében köz
reműködő szakembereink számára.

Termeljen uetőmagot!
Termelési szerződést köthet az összes

konyhakerti 
uirág-, 

takarmány-, 
fűmaguak- 
termelé5ére.

magas átvételi árak, ma
gas búzapontszám, előre 
biztosított értékesítés!

Kérjen termelési tájékoztatót ’

Telefon : 364-134

RRDIFER
mezőgazdasági magtermelő és 
Kereskedelmi Kft-iől

Budapest, Hadapród-u. 9.
Uetőmaguakata legmagasabbáron vásárolunk
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A burgonya sikeres termesztése.
A „Köztelek Zsebkönyv” részére írta: 

Westsik Vilmos mezőgazd. kamarai szaktanár.

Jelentősége a gazdálkodás terén. A mai időben 
igen sokoldalú a burgonya felhasználása és így 
termesztésének jelentősége is fokozódott. Az em
beri étkezésen kívül felhasználják szesz és ecet, 
valamint keményítő gyártásra. A motorok hajtá
sára szolgáló „motalkó” nevű üzemanyag nagy 
része burgonyaszesz. Ugyancsak nagyobb arányo
kat öltöt ma már a szőlőcukor előállítása, amely
nek túlnyomó része burgonyából készül. Az em
beri élelmezés terén a burgonya azért játszik 
nagy szerepet, mert nem csupán a kisarányú 
háztartásbeli főzésből és sütésből áll a felhaszná
lása, hanem gyári üzemekben meghámozva fel
szeletelik és megszárítják az úgynevezett „pe- 
helynek”, amely lisztté is megőrölhető. Ennek 
alapján szerephez jutott a burgonya a sütemé
nyek készítésénél, valamint a kenyérsütésnél. De 
nem utolsó sorban igen értékes szolgálatot tesz 
a burgonya az állatok takarmányozásánál. Fe
hérjedús széna etetésével kapcsolatosan a főzött 
burgonya kitűnő abrak igáslovak számára. 
Ugyancsak fehérjében kielégítő szemeseleségek- 
kel kiegészítve a sertések takarmányozásánál, 
hizlalásánál igen jó szolgálatot tesz. A sertés 
szervezete által megemésztett burgonya igen ked
vező befolyást gyakorol a sertéshús és szalonna 
ízére. A baromfi tartásánál és hizlalásánál igen 
jövedelmezően használható fel főzött á’lapotban.

Vegyi összetétele. A különböző vidékek és faj
ták szerint a gumó vegyi összetétele a következő 
határszámok szerint alakul: víz 68—82%, kemé
nyítő 14—27°/o, nyers fehérje 16—2’5%, nyers zsír 
0’1—0’2%, nyers rost 0’6—0‘9°/o és hamualkatrészek 
1%. Figyelemreméltó az a tény, hogy bár kevés 
fehérjét tartalmaz, de azt az állati szervezet ki
tünően kihasználja. Ez az oka annak, hogy még 
a hússertések hizlalásánál is igen fontos szerepet

ALFA permetezők 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



122

játszik, természetesen csakis fehérjedús abrak- 
Vidékkel kiegészítve. Úgyszintén a keményítője is 
kitűnően érvényesül az állatok takarmányozásá
nál, különösen az esetben, ha gumóját pároljuk, 
vagy megfőzzük. Étkezési célra legmegfelelőbb az 
olyan burgonya, amely legalább 15% keményítőt 
tartalmaz, de az nem haladja meg a 20%-ot. Ál
latok takarmányozására azonban megfelel az 
olyan burgonya is, amely csak 13—14% keményí
tőt tartalmaz. Természetesen minél több a ke
ményítő a gumóban, annál értékesebb az az álla 
tok takarmányozásánál. Szeszgyártási célnak ak
kor felel meg jól a burgonya, ha keményít őtar- 
talma legalább 18%. Ez okból a szeszgyártás ér
dekében nagy keményítőtartalmú burgonyák ki
tenyésztésére törekszenek. Akkor legjövedelme
zőbb a szeszgyártás, ha a burgonya átlagos ke
ményít őtartalma 20—22%. Ma már vannak olyan 
fajták is, amelyek 25—27% keményítőt tartalmaz
nak. De ezek táplálóanyagban nagyon gazdag ta 
lajt kívánnak és másrészt életképességük hamar 
leromlik. A 20%-nál több keményítőt tartalmazó 
burgonyák viszont étkezési célra nem alkalmasak, 
mert túlságosan lisztesek, száraz jellegűek. Azok 
a gumók, amelyeknek keményítőtart alma csak 
10—12"", rendszerint beteges tövek után szármáz 
nak és így nem tudtak teljesen beérni. Az ilyen 
burgonya igen nehezen tartható el és takarmá
nyozási értéke is gyenge. A jelzett alacsony ke
ményítőtartalom csakis a rendes időben, tehát 
tavasszal elültetett burgonyánál tekintendő hibá
nak, mivel itt az ok rendszerint a burgonya 
gyenge élet képességében keresendő. A nyári ülte- 
tésű burgonyák természetesen nem tudhatnak tel
jesen beérni és így keményítőtartalmuk a szokott 
nál jóval alacsonyabb, még az egészséges tövek 
után származó gumóknak is.

A burgonya fajtái. Hazai viszonyaink között 
elsősorban a magyar nemesítésü burgonyafajták
nak van jelentőségük, mert ezek legjobban alkal 
mazkodnak szélsőséges éghajlati viszonyainkhoz. 
Vannak azonban németországi fajták, amelyek 
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nagy ellenállóképességet tanúsítanak a betegsé
gekkel szemben és így a velük való kísérletezés 
javasolható. Figyelemreméltó németországi faj 
Iák a következők: „Ackersegen”, Edelragis”, 
„Frani“, „Jubel“, „Erika“, „Erstling“, „Krebs
feste“, „Kaiserkrone“, „Parnassia“, Dianella“, 
„Prisca“, „Robinia“, „Merkur“, „Schlesien“ és 
„Weltwunder“,

A hazai nemesitésű fajok között figyelemremél
tók a következők: „Gülbaba“, korai, rózsaszín 
héjú és fehérhúsú étkezési fajta. „Eszenyi nemes 
rózsája“, középkorai étkezésifajta, pirosas rózsa
színű héjjal és fehér hússal. Eszenyi-féle „Őszi ró
zsa“, közepes érésű, pirosas rózsaszínű héjjal és 
fehér hússal. „Ella“, sárgás héjú, fehér húsú. 
„Margit“, Eszenyi-féle nemesítésből származik, 
gömbölyű, sárgásbarna héjú és sárgás húsú, kö 
zépkorai érésű étkezési fajta. „Aranyalma”, Esze
nyi-féle nemesítésből származik. Gömbölyű, síma 
sárga héjú, sárga húsú, bőven termő fajta, mely 
jól megfelel ipari és étkezési célnak egyaránt. 
„Gondüző“, mely szintén Eszenyi-féle nemesítés, 
fehér héjú és fehér húsú, gumói gömbölyűek, jó 
szeszgyártási és takarmányozási fajta, de elég jól 
használható étkezési célra is. „Szeszöntő“, Eszenyi- 
fi*le  nemesítés, későn érő, kiváló ipari burgonya. 
Ezeken kívül igen jónak bizonyultak az Eszenyi- 
féle nemesítésből származó „W olt mann gyöngye“ 
és „Krügergyöngye“ nevű fajták is. Az Esterházy 
Pál gróf, lovászpatonai nemesítő telepéről szár
mazó fajták közül jó eredménnyel termeszthetők 
a következő fajták: „Patonai rózsagyöngy“, késői 
érésű étkezési burgonya, gömbölyű nagy gumók
kal, amelyeknek héja sárgás rózsaszínű, fehér 
hússal. „Bakonyi betyár“, tojásalakú gumói 
élénkpiros héjúak és fehér húsúak, későn érő ét
kezési fajta. „Sámson“ gumói lapítottak, tojásdad- 
alakúak, sárgásbarna héjjal és sárga hússal, 
étkezési célra alkalmas. „Keményítő Király“, gu
mói tojásalakúak, élénkpiros sima héjjal és fe
hér hússal, későn érő ipari burgonya. „Öröm“,

ALFA JUNIOR szeparátorok
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ugyancsak későn érő, keményítődús ipari bur
gonya. i 1 i j

Az elősoroltakon kívül még mindig jó fajták a 
régebbiek közül a következők: az „Ella”, „Wolt- 
mann“ és „Krügeru, Különösen ki kell emelni a 
„Krüger“ fajtát, mely igen jól díszlik a hazai 
futóhomoktalajokon, ahol eddig semmiféle újabb 
fajta nem volt képes felülmúlni bőtermö képes
ségét.

Igaz, a „Krüger“ fajta keményítőtartalma rend
szerint csak 14—16%, ennek ellenére kát. holdan- 
kint tiszta keményítőhozamát futóhomokon még 
ezideig egyik fajta sem volt képes felülmúlni. 
Ez okból a homoki gazdaközönség nem akar tőle 
megválni, ami érthető is, mert étkezési célra elég 
jó, takarmányozási szempontból kifogástalan és 
bőtermő képességénél fogva megbarátkoztak vele 
a homoki szeszgyári gazdaságok is.

A burgonya talajigénye. Gumóinak légző termé
szete miatt, a burgonya olyan talajt kedvel, amely 
kellő légjárhatóságú, ez okból legjobban szereti a 
homoktalajokat, azonban a szívós, televényben 
szegény agyagtalajokat kivéve minden talajon si
kerrel termeszthető. A talaj kötöttségén kívül a 
burgonyának vannak igényei a talaj vegyi hatá
saival szemben is. Szereti a mészben szegény, r - 
vas vegyi hatású talajokat. Ez okból kitűnőek 
díszük a tőzeges talajokon. Ezzel szemben az erő
sen lúgos vegyi hatású talajokat nem kedveli és 
azokon gyenge termésekkel fizet; Ez az oka an
nak, hogy a szikes talajjal nem tud megbarát
kozni. Legjobban díszlik a 6—7 pH értékű, tehát 
savas vegyi hatású talajokon. Ugyancsak elég jól 
díszlik a semleges jelleggel bíró, 7’0—7’5 pH ér
tékű talajokon is. Ha azonban a talaj aciditása 
meghaladja a 8’0 pH értéket, úgy a burgonya csak 
sínylődik és gyenge termésekkel fizet, különösen 
akkor, ha sok a mész a talajban.

Trágyázási igénye. Sovány talajon a burgonya 
jövedelmező termést nem ad, ez okból csakis kellő 
trágyaerőben lévő talajba ültethető. Közvetlen
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istállótrágyázás alája azonban nem bizonyult 
előnyösnek, mivel fogékonnyá válik egyes beteg
ségekkel szemben. Különösen a burgonyavésztől 
szenvedhet a közvetlenül istállótrágyázott bur
gonya, ha e betegség fellépésének kedvez az idő
járás. Ez esetben azt tapasztaljuk, hogy különö
sen a gumó elromlása nagy arányú a téli eltar
tás idején. Leghelyesebb, ha az elővetemény ré
szesül istállótrágyában. Sovány talajon adha
tunk alája közvetlenül istállótrágyázást, de ez 
esetben érett legyen a trágya és azt még ősz
szel szántsuk alá. Ezenkívül célszerű foszforsav- 
és káliműtrágyát adni alája. Ahol a zöldtrágyá
zás sikeresen alkalmazható, ott elsősorban a bur
gonyát kell zöldtrágyázni. Kísérletek beigazol
ták, hogy a burgonya jobban szereti a zöldtrá
gyát, mint az istállótrágyát. Ennek magyarázata 
az, hogy a burgonya fejlődésének jobban kedvez 
a fokozatosan és lassan ható szerves trágyázás. 
Ugyanez oknál fogva jól díszük a gyeptörések
ben is. A burgonya sok növényi táplálóányagot 
igényel, különösen sok nitrogént és kálit von ki 
a talajból. Ha a nitrogén kellő bőségben nem áll 
rendelkezésére, akkor a foszfor- és kálitápláló
anyagot sem tudja jól kihasználni. Bár a fosz
forból a burgonya nem sokat von ki a talajból, 
mégis nagyon hálás a foszforsav műtrágyákkal 
szemben, mert gyökereivel nehezen veszi fel a 
talaj nyers foszforkészletét és inkább a műtrá
gyákban nyújtott foszforsavkészletre támaszko
dik. Azonban a foszfor- és káliműtrágyázás al
kalmazásánál különösen ügyeljünk arra, hogy a 
kellő nitrogénkészlet a burgonya rendelkezésére 
álljon. Ha ezt a szerves trágyázások révén nem 
sikerült biztosítanunk, úgy nitrogénműtrágyázás
hoz kell folyamodnunk. Ennek a magyarázata 
abban keresendő, hogy ha kevés nitrogén van a 
talajban, úgy az adott foszforsav- és káliműtrá
gyázás sietteti a burgonya beérését és ezáltal a 
termés csökken. Különösen száraz időjárásban 
áll elő ilyen helyzet. Ebben kell keresnünk an-
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nak az okát, hogy egyes kísérleteknél a foszfor
sav- és káliműtrágyával ellátott burgonya keve 
sebb termést adott, mint a trágyázatlan. Ugyan 
akkor és ugyanabban a talajban pedig a nitro
gén-, foszforsav- és káliműtrágyákkal ellátott 
burgonya jövedelmező terméstöbbletet adott. 
Szerves trágyázásokkal kapcsolatosan elegendő 
alája foszforsav- és káliműtrágyákat adni. Ha 
azonban közvetlenül alája nem adunk szerves 
trágyát, úgy a foszfor- és káliműtrágyák alkalma
zása csakis az esetben lesz jövedelmező, ha nit
rogénműtrágyát is igénybe veszünk. Ilyen eset
ben szórva adunk kát. lioldankint 100 kg nitro 
gén műtrágyát, továbbá 150 kg foszforsav- és 80 
kg káliműtrágyát. A nitrogénműtrágyák közül a 
burgonya nagyon szereti a lassan ható kénsavas- 
ammoniákot. Azonban pétisóval is igen jó ered
mények érhetők el. A hazai viszonyok között 
első követelmény, hogy a talaj kellő nitrogén
egyensúlyát biztosítsuk, enélkül a foszforsav- és 
káliműtrágyák jövedelmezően nem alkalmazha 
tók, már pedig a burgonya rendkívül hálás a 
műtrágyáért.

Burgonya alá a foszforsav- és káliműtrágyákat 
még az ősszel szántsuk be az őszi szántással. A 
nitrogénműtrágyát azonban tavasszal, március 
második felében szórjuk ki és fogasoljuk be. 
Utána következik az ültetés. Futóhomokon őszi 
mélyszántást nem alkalmazunk burgonya alá, 
hanem csak tavasszal szántsuk meg a talajt, 
közvetlenül a burgonya ültetése előtt. Ez eset
ben tehát a teljes adagot, vagyis 100 kg kénsavas 
ammoniákot, esetleg pétisót előzetesen kiszórjuk 
és utána azt azonnal leforgatjuk a tavaszi szán
tással. Ha pedig száraz futóhomokon elmulasz
tottuk a nitrogénműtrágya alászántását, úgy 
vámunk kell, míg a burgonya kikelt és a futó
homokot megfogta. Ez esetben az első kapálás 
előtt kiszórjuk a nitrogénműtrágyát és utána el
végezzük az első kapálást. Futóhomokon a ta
vaszi szántás tetejére nem szórhatjuk a műtrá
gyát, míg a burgonya ki nem kel, mert ellen-
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kező esetben a szélviharok másfelé elsorodorják 
a kiszórt műtrágyát.

Fészek műtrágyázása. Bátran állítható, hogy 
nincsen még egy olyan termesztési fogás, amely 
olyan biztosan fokozná a burgonya termesztésé
nek jövedelmezőségét, mint a fészekműtrágyá
zás. Ez okból a fészekműtrágyázás mindenütt 
ajánlható, ahol tavasszal a szükséges kézi
munkaerő rendelkezésre áll. Fészekmütrágyá 
zásnál mind a három műtrágyát célszerű igénybe 
venni, de ezek közül azokat, amelyek a vető 
gumó csírázására kevésbbé ártalmasak. így te
hát figyelembe jöhet a kénsavas ammóniák, a 
pétisó, a szuperfoszfát és a kénsavas káli. Fé 
szekműtrágyázási célra a háromféle műtrágyát 
előírt arányban kell összekevernünk, mert jó ha
tást csakis így érhetünk el. Jó erőben lévő ta
lajokon helyesnek bizonyult a következő arány: 
60% szuperfoszfát, 10% kénsavas káli és 3O°/o 
pétisó, vagy helyette kénsavas ammóniák. So
vány talajokon ellenben az arány a következő 
legyen: 50% szuperfoszfát, 10% kén savas káli és 
40% pétisó, vagy kénsavas ammóniák. De vannak 
olyan sovány homokok is, ahol úgy értek el ked
vező hatást, hogy 40% volt a szuperfoszfát, 10% 
a kénsavas káli és 50% a pétisó, vagy helyette 
kénsavas ammóniák. A jelzett műtrágyákból 
csak annyi keveréket szabad elkészítenünk, 
amennyit aznap felhasználni tudunk, mert a 
következő napon a műtrágyakeverék már össze
csomósodik. Ami már most a fészekműtrágyázás 
gyakorlati keresztülvitelét illeti, az a követke
zőképpen megy végbe: a burgonya fészkének ki
szabott helyén vágunk két kapavágásnyi mély 
gödröt és ennek a fenekén és oldalán egyenlete
sen szétszórjuk a már közölt arányú műtrágya
keverékből 10 grammot, vagyis egy te tejesen 
megrakott kávéskanálnyi mennyiséget. Tehát 
minden fészekre számítunk egy kávéskanálnyi 
mennyiséget, vagyis súlyban 10 grammot. Ha 
már most a műtrágyakeveréket egyenletesen 
szétszórtuk a fészek fenekén és oldalán, akkor a
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mű.trágyakeveréket betakarjuk egy kapavágás 
földdel. Erre jön a burgonya vetőgumója és ezt 
a másik kapavágásnyi földdel betakarjuk. E 
munka folyamatából kitűnik, hogy a vetőgumó 
közvetlenül nem érintkezik a műtrágyakeverék
kel. Ilyen gonddal végezve a fészekműtrágyázást, 
sohasem fordulhat elő az az eset, hogy a burgo
nya hiányosan csírázna a fészekműtrágyázás 
miatt.

Elhelyezése a vetésforgóban. Tekintettel arra, 
hogy a burgonya, sok növényi táplálóanyagot igé
nyel, a vetésforgóban olyan növényi sorrendet 
kell számára biztosítani, amelyben nem messze 
kerül az istállótrágyázástól. A vetésforgóban 
első helyre nem célszerű beosztani, mivel alája 
a közvetlen istállótrágyázás növénykórtani szem
pontból nem bizonyult előnyösnek. Eutóhomok- 
talajokon azonban sokszor megkívánja az adott 
helyzet, hogy a burgonyának, mint kapásnak a 
vetésforgóban első sorban helyet biztosítsunk, 
amikor közvetlenül alája kell adnunk az istálló
trágyát, mert ellenkező esetben azt a rozs alá 
kellene tennünk. Ilyen kivételes esetben azonban 
lehetőleg érett trágyát adjunk a burgonya alá. 
A legtöbb talajon az lesz a helyes beosztás, ha a 
burgonya a vetésforgó második, vagy a har
madik helyére kerül. Ahol azonban a tarlózöld
trágyázások, vagy egyéb közbevetett zöldtrágyá
zások sikerrel alkalmazhatók, ott a burgonya a 
vetésforgó végén is kitűnő terméseket biztosít, 
különösen az esetben, ha a zöldtrágyázást egybe 
kapcsoljuk foszforsav- és káliműtrágyázással. A 
nyíregyházi homokjavító kísérleti gazdaság 15 
homokjavító vetésforgója közül azok adták min
den évben a legnagyobb termést, ahol a burgo
nya közvetlenül kapott tarlózöldtrágyázást és 
foszfor-, káliműtrágyázást. így pl. az 1931. évtől 
1940. évig terjedő időszakban, tehát 10 évi átlag
ban futóhomokdombon adott az „Ella” fajta bur
gonya kát. holdankint 03’82 q termést közvetlen 
tarlózöldtrágyázással és foszfor-káliműtrágyázás- 
sal. Ezzel szemben ugyanott, egy másik istálló-

ALFA-LAVAL szeparátorok.
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trágyázod vetésforgóban a harmadik helyen köz 
vétlen foszfor- és káliműtrágyázással a burgonya 
10 évi átlagermése kak holdankint 45'57 q volt. 
Az ellenőrző trágyázatlan vetésforgóban pedig a 
burgonya 10 évi átlagtermése kát. holdankint 
26’07 q volt. Az 1941. és 1942. csapadékos években 
a zöld- és műtrágyázott vetésforgók burgonya 
termése kát. holdankint 120’36—127’20 q között 
váltakozott, az istálló- és műtrágyázott vetés
forgóban 75’68—82’40 q között és a trágyázatlan 
vetésforgóban 25'74—28’50 q között mozgott. Mind
ezekből az adatokból kiviláglik, hogy olyan gaz 
daságokban, ahol a zöldtrágyázás sikerrel alkal
mazható, ott az istállótrágyát elsősorban a ta
karmány és ipari növények számára biztosítsuk, 
valamint az istállótrágya után következő máso
dik helyet is. A burgonyának pedig a vetésforgó 
végén adhatunk helyet. Erre nézve útmutatást 
ad a következő vetésforgó: 1. A tábla egyik ré
szén őszi keverék istállótrágyázva, utána csala- 
mádé, a másik részén valamelyik ipari növény 
istállótrágyázva; 2. kukorica, részben kerti mag
termények; 3. a tábla kétharmad részén zabos 
bükköny" takarmánynak, a tábla egyharmad 
részén csillagfürt magnak: 4. a tábla talajminő 
sége szerint búza és rozs, féladag műtrágyával. 
Mindkettő learatása után tarlóba vetendő csil
lagfürt, amely alászántandó zöldtrágyának bur
gonya alá; 5. burgonya, féladag foszfor- és káli
műtrágyával.

Egyes vidékeken a burgonya a mezőgazdasági 
növény termesztés legnagyobb jövedelmi forrása. 
Ilyen helyen sokszor felmerül az a vitás kérdés, 
hogy nem ültethetünk-e burgonyát burgonya 
után? Mivel a burgonya sok növényi tápláló
anyagot- igényel és másrészt a mai időben sok a 
betegsége is, ez okból kerülnünk kell azt az eről
tetett! termesztést, hogy ugyanazon a területen

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.

Köztelek Zsebkönyv II. 1944. 9
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egymásután kétszer következzék burgonya. Volt 
már több eset, hogy .jó erőben lévő és betogsé 
gektől nem fertőzött homoktalajokon a burgonya 
burgonya után következve is jó termést adott; 
mégis ennek rendszeres követése nem ajánlható. 
Ha a burgonyát nagy arányban kell termeszte1- 
nunk, az esetben is legfeljebb minden második 
évben kerülhet ugyanarra a helyre. Tehát 
évente a szántóföld területének legfeljebb 
50%-án termeszthetünk burgonyát, de ez esetben 
a szakszerű szerves és műtrágyázásról gondos
kodnunk kell. A nyíregyházi homokjavító kísér
leti gazdaságban 1940. évig volt egy vetésforgó, 
ahol a rozs és a burgonya felváltva követte egy
mást, de a burgonya minden évben tarlózöldtrá
gyázást kapott. Itt az „Ella” fajtájú burgonya 
7 évi átlagban kát. holdankint 50’39 q termést 
adott. Tehát a többi vetésforgóhoz viszonyítva 
elég jó volt az eredmény és súlyosabb betegsé
gek nem mutatkoztak. Ilyen termesztés azonban 
erősen igénybeveszi a talaj táplálóanyagkész
letét.

4z ültetés ideje. A burgonya 8 C-fok melegnél 
kezd csírázni. Amíg ilyen mértékű felmelegedés 
nem következik be, addig nem célszerű ültetését 
megkezdeni. Nagy átlagban március 20. táján gon 
dől hatunk kiültetésére, de akkor is legtöbbnyire 
csak az alföldi vidékeken. Homoktalajokon a 
korai kiültetés ritkán Qkoz bajt, de annál inkább 
vigyáznunk kell a több nedvességet magában 
foglaló kötöttebb talajokon. Ha ugyanis korán 
megkezdjük a kiültetést a kötöttebb, nyirkosabb 
talajokon és utána nem jön a kellő felmelegedés, 
úgy a vetőgumó megüregesedik és elveszti csíra
képességét. Ez okból nagy általánosságban azt 
mondhatjuk, hogy a burgonya ültetésnének rendes 
ideje április első fele, de nem késtünk el vele 
április végén sem, ha adott helyzet arra kénysze
rít" bennünket. Kockázatosabb ugyan, de elég jó 
eredményt szokott adni a május elejei ültetés is, 
különösen ott, ahol a nyári idényben nem szokott 
fellépni túlzott forróság és hosszantartó szárazság.

ALFA-PERFECT szeparátorok.
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A vetögumó kiválasztása. Alapjában véve a 
vetőgumó kiválasztását nem tavasszal, hanem 
ősszel a kiszedéskor kell végeznünk. Olyan táblá
ról szedjünk vetőgumót, ahol ugyanaz a fajta a 
legtovább megtartotta egészséges zöld, lomboza
tát, mert csakis ilyen burgonya gumója érett be 
tökéletesen. Viszont csakis jól beérett gumó fej
leszt erőteljes csirát, amely a jó termés alapja. 
Ha már most eldöntöttük, hogy ősszel melyik 
tábláról, vagy ennek melyik részéről szedünk 
vetőgumót, úgy' a kiszedő munkásokat be kell 
tanítanunk arra, hogy minden bokor gumóit úgy 
szedjék ki, hogy élesen megláthassuk, melyik 
bokor alatt mennyi termett. Erre a fogásra a 
munkások könnyen betaníthatok. Mikor így egy 
nagyobb kiszedett területen látjuk a gumók szá
mát egyes bokrok szerint, akkor egy ügyesebb 
munkással először összeszedetjük az ültetési célra 
szánt gumókat. Nevezetesen csakis olyan bokrok 
alól szedjük a vetőgumót^ amely7 alatt sok és 
jól fejlett gumók vannak. Az ilyen módon külön 
elraktározott burgonyát tavasszal az ültetés előtt 
selejtezzük, nevezetesen ültetési célra csakis azo
kat válogatjuk ki, amelyek egészségesek és erő
teljes zömök csírát mutatnak. Ezzel szemben vé
kony cérna csírákat mutató gumókat, vagy ame
lyeken csíra helyett csak apró gumók láthatók, 
azokat külön téve, csakis takarmányozási célra 
használhatjuk fel. Másrészt jó vetőgumó nyerése 
céljából arra kell ügyelnünk, hogy a téli elraktá
rozás alkalmával a burgonya agyon ne csírázza 
magát. Ennek elkerülése végett a vetőgumót 
csakis rövid kazlakban tartjuk el, hogy nagyobb 
felmelegedés be ne következzék. Másrészt vasta
gabb földtakaróval csakis akkor látjuk el, ami
kor már várható a nagyobb fagyok bekövetkezése.

Holdankint mennyi vetögumó kell? Tapaszta
lati tény, hogy minél nagyobb gumót ültetünk el, 
annál nagyobb a termés és annál szebbek a 
gumók. De mivel a burgonya étkezési áru és a 
nagy gumók elsősorban élelmezési célra szüksé
gesek, ez okból a nagy gumókkal való ültetés

Az egész világon több mint 4 és fél 
millió A L F A-szeparátor működik. 
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gyakorlatilag igen nehezen volna keresztülvihető. 
Mindenoldali mérlegelés alapján elfogadott vezér
elv az, hogy ültetésre közepes, vagyis tyúktojás 
nagyságú gumókat használjunk. A közepes nagy
ságú gumókból szükséges kát. holdankint 10—14 q. 
Nagy gumókból azonban kát. holdankint 20—22 q 
szükséges. Apró gumóból elegendő kát. holdan 
kint 6—8 q. Mivel a legtöbb betegség abban nyil
vánul, hogy a gumók évröl-évre kisebbek, nem 
ajánlatos manapság az apró gumók elültetése, 
mivel ezekkel szaporítjuk a betegségeket. Sok 
burgonyabetegség csírája a talajban fészkel és 
ez okból nem helyeselhető a vetőgumók szelete
lése, vagy ketté vágása takarékossági szempont
ból.

Ha mégis ketté kell vágnunk a gumókat, úgy 
a felszeletelést az ültetés előtt 1 nappal hama
rább végezzük el. A csúcs rügyeket tartalmazó 
félgumó nagyobb termést ad, mint a másik, a köl
dök rügyeket tartalmazó fele.

Az ültetés távolsága és mélysége. A termés 
nagyságát erősen befolyásolja a sor- és növény
távolság. Ez okból igen fontos a helyes mértéket 
megállapítani. Bizonyos, hogy a sor- és növény
távolság helyes megállapítása mindig az illető 
talaj táplálóanyagkészletétől és viztarító képes
ségétől függ. Minél soványabb és sülevényesebb 
a talaj, annál nagyobb sor- és növénytávolságot 
kell megállapítani. A legtöbb helyen és a legtöbb 
talajon 70 cm sor- és 40 cm növény távolság lesz 
a helyes mérték. Jobb talajokon legmegfelelőbb 
60 cm sor- és 40 cm növény távolság. Eszményi 
tenyészterület az 50 cm sor- és 50 cm növénytá
volság, vagy 55 cm sor- és 50 cm növény távolság, 
de ilyen sortávolsággal nehéz a folytonos műve
lés keresztülvitele. Futóhomokon helyes mérték a 
70 cm sor- és 50 cm növénytávolság. Ennél 
nagyobb tenyészterületet a burgonya nem képes 
jól kihasználni és ez okból a túl ritka ültetés 
kevesebb kát. holdankinti termést ad.

A vetögumó ültetési mélysége 10 cm. Ez a leg
több talajra vonatkozik és csupán a sivár futó-

ALFA füllesztők 
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homokon ültethető el 15 cm mélyre. Mivel a vető 
gumó és a rajta lévő rügyek is lélegzeni kíván 
nak, nyilvánvaló, hogy káros a túlzottan mélyebb 
elültetés.

A talaj előkészítése. A burgonya megkívánja 
az őszi mélyszántást. Teljesen téves egyesek fel
fogása, hogy tavaszi szántásban jobb a burgonya. 
A nyíregyházi homokjavító kísérleti gazdaság 
három éven át végzett több szabolcsi gazdaság
ban nagyon összefolyó természetű vályogtalajo 
kon talajművelési kísérletet burgonya alá. Vala
mennyi kísérlet beigazolta, hogy őszi szántás nél
kül minden esetben kisebb volt a burgonya ter
mése. Tavasszal az ültetés előtt a talajt porha
nyóivá kell előkészíteni, de ezt eke nélkül kell 
megcsinálni éspedig borona és grubber alkalma
zásával. Csak nagyon kivételes esetben, rendkí
vül összefolyó természetű agyagos vályogtalajo 
kon bizonyult célszerűnek az őszi szántáson kívül 
tavasszal az ültetés előtt sekély vetőszántást 
alkalmazni. De kora tavasszal itt is célszerűnek 
bizonyult az őszi szántást először boronával elfő 
gasolni és elsimítani. Az őszi mélyszántás elha
gyása kivételesen csakis a sivár futóhomok
talajokon megokolt. Ezeken kivételesen tavaszi 
szántásba kell a burgonyát elültetni.

Ültetés utáni talajmuúkák. Legkedvezőbb me
leg tavaszon a burgonya 4 hét alatt kikel. Ha 
azonban hűvös az időjárás, úgy csak hat hét 
múlva bújik ki a csira a földből. Átlagban a leg
több évben 5 hétig tart a burgonya kikelése. Ez 
bizony hosszú idő és ez alatt nagyon elgymoso- 
dik a talaj. Már pedig tapasztalati tény, hogy a 
burgonya rendkívül érzékeny a gyomokkal szem 
ben. Hogy a túlzott gyomosodás ne hátráltassa 
a további fejlődést, ajánlatos az ültetéstől szá
mított 14 nap múlva gyomirtó fogasolást végezni. 
Ilyenkor a borona jó munkát végez, mert a 
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gyom még csak csirában van és így7 azt a borona 
biztosan kipusztítja; másrészt akkor még a bur
gonya csirája nem olyan nagy, hogy abban a 
borona kárt tehetne. Egyes cserepesedésre hajló 
talajokon használhatunk fogasolást akkor is, mi
kor a burgonya kezd bújni. Ugyanis ilyenkor a 
csira már gyökeret is vert és igy a borona nem 
lóri azt le. A legjobb szolgálatot tesz azonban 
a fentjelzett fogasolás, amelyet az ültetéstől szá
mított két hét múlva kell elvégeznünk.

Kapálás és töltögetés. Mivel a gyom iránt 
rendkívül érzékeny a burgonya, az első kapálást 
minél előbb kell elvégeznünk és pedig akkor, 
amikor a legtöbb bokor csirája kibújt a földből. 
Ilyenkor’ a töltögetés még nem szükséges, mert 
hiszen nincsen is mit töltögetni, ha kellő időben 
megadjuk az első kapálást. A második kapálás 
alkalmával már * célszerű töltögetni oly mérték
ben, hogy a burgonya lombozatát be ne földel
jük. Ez a korai töltögetés azért ajánlatos, mert 
ilymodon a burgonya gyökérzete, valamint a 
gumókat nevelő indák legjobban tudnak alkal 
mazkodni a feltöltött talaj alakulásához. Más
részt a töltögetés célja, hogy a földdel betakart 
szár új gyökereket és indákat neveljen. Ezt a 
colt pedig csakis akkor érhetjük el, ha a bur
gonya szárát fiatalon, zsengén, vagyis jóval a 
virágzás előtt takarjuk be földdel. Ezért kell ko
rán töltögetni, vagyis már a második kapálás 
alkalmával. A második kapálással és azzal járó 
töltögetéssel soká ne várjunk, mert annak jóval 
a virágzás előtt kell végbemennie. Egy bizonyos, 
hogy eső után legjobb a töltögetést elvégezni, de 
a csapadékra várni nem szabad. Ha tehát az eső 
késik és itt van már a végső ideje a második 
kapálással egybekötött töltögetésnek, úgy ne ha
bozzunk, hanem fogjunk hozzá. Vezérelv gyanánt 
tartsuk szem előtt azt, hogy inkább száraz föld-
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Jel töltögetni virágzás előtt, semmint megázoti 
földdel virágzás után. Ha a burgonya már teljes 
virágzásban van, akkor már fás, elöregedett a 
szára és ilyenkor már nehezen gyökeresedik a 
beföldelt szára, tehát ilyenkor a töltögetés már 
kevésbbé eredményes.

Virágzás után végzünk még egy harmadik ka 
palást, mely alkalommal a töltögetést is kiiga 
zítjuk és még jobban felemeljük a földtöltést.

Hazai viszonyok között a töltögetés nem min 
den évben ad érdemleges terméstöbbletet, mégis 
ragaszkodnunk kell hozzá, mert a nem töltögetett 
burgonyánál sok gumó kinő a felszínre és meg- 
zöldül, ami hátrány úgy ipari feldolgozás, mint 
takarmányozás és élelmezés szempontjából. A 
nyíregyházi homokjavító kísérleti gazdaság futó
homokdombjain több évben előfordult, hogy a 
símán müveit burgonya nagyobb termést adott, 
mint a töltögetett. így az 1943. év folyamán is 
kát. holdankint termett: síma műveléssel 82*89  q, 
töltögetéssel pedig 79*47  q. Ez a kísérlet futó
homokdombon hatszori ismétléssel volt beállítva. 
E kísérlet ellenére a töltögetés jobb talajokon 
csak javasolható, mivel a legtöbb évben mégis 
mutatkozik kisebb terméstöbblet a töltögetés ja
vára.

Betegségei. A mai időben nagyon sokféle be
tegsége van a burgonyának és sok helyen már a 
talaj is fertőzött.

Gyakori betegségek a következők: a burgonya
rész, a levélragya, a gyűrűs betegség, a nyári 
hervadás és a burgonyarák. Mindezeket a beteg
ségeket baktériumok idézik elő. Ezeken kívül 
súlyos bajokat okoznak a különféle vírus betegsé
gek, amelyeknek fertőző csiráit mikroszkóppal ez 
ideig nem sikerült meglátni, csak annyi bizo
nyos, hogy a betegség mesterségesen is átvihető 
egyik növényről a másikra. A virus betegségek
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egyik külső tünete a nagyfokú levélsorvadás, 
vagy a levelek mozaikszórü szineződése, vagyis 
apró, sárga, halványzöld és sötétzöld foltok egy- 
másmellctti váltakozása.

A burgonyavész és a levélragya ellen 1—2%-os 
bordói lével, többszöri permetezéssel virágzás 
előtt és után lehet védekezni. Ennek keresztül
vitele azonban nem lehetséges a mai viszonyok 
mellett. A többi betegség ellen védőanyagokkal 
való permebozés nem használ semmit. A gyakor
lati helyzet az, hogy a betegségek ellen csakis 
azzal tudunk védekezni, hogy nem ültetünk apró 
gumót, hanem jól fejlett, közepes gumókat, ame
lyek tavasszal erőteljes csirát mutatnak. Más
részt az őszi kiszedéskor csakis egészséges tövek 
után válogatjuk ki a vetőgumót. Ha ez eljárások 
ellenére a 'érmés évről-évre romlik és a burgonya 
álladéka sok beteg tövet mutat, az esetben leg
helyesebb, ha a m. kir. Növénytermelési Hivatal 
segítségével nemesített burgonyaszaporító telepek
ről szerzünk be vetőgumót, vagyis burgonyánkat 
felújítjuk. A gyakorlatban ez az egyedüli jár
ható út a betegségek ellen való küzdelem terén.

Eltartása. Kiszedés után a burgonya a föld
szint felett 150 cm széles és 20 cin mélyre kiásott 
gödörbe rakható és ott felhalmozzuk háromszög 
alakban, amit burgonyakazalnak, vagy prizmá
nak nevezünk. Ennek hosszúsága a termés 
mennyiségétől függ. Azonban 200 q-nál többet 
egy kazalba ne rakjunk, mert ellenkező esetben 
télen túlnagy a burgonya felmelegedése és így 
nagyobb a romlás és az eltartási veszteség. 
Vetőmagot csak rövid, vagyis legfeljebb 4 m 
hosszú kazlakban rakjunk el. A burgonyát köz 
vétlenül szalmával takarjuk be és erre teszünk 
20 cm vastagon földréteget, úgy, hogy a kazal 
orma nyitva maradjon. így marad a kazal no
vember végéig. December elején teljesen beföl 

magasnvúmasu.önmükodú
HATON HORDOíWó /

ALFA '2
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(leljük a kazalt és a földréteget megvastagítjuk. 
A legnagyobb hideggel szemben biztos védelem 
az, ha december havában az első földtakaróra 
teszünk szalmát és azt beföldeljük 20—30 cm 
vastagon. így a burgonya két szalma- és két 
földréteggel van betakarva. Igen jól tartható el 
a burgonya pincékben, de azok szellőztethetők 
legyenek, úgy, hogy télen a hőmérsékletük ne 
emelkedjék 8 C-fok fölé, mert ellenkező esetben 
erősen csírázik a burgonya, tudvalévő ugyanis, 
hogy 8 C fok melegnél kezdődik a burgonya csí
rázása.

A korai burgonya termesztése. Vidékek szerint 
május végén, vagy június folyamán már hozha
tunk burgonyát a piacra, ha clőcsiráztatott ve
tőmagot ültetünk el. E célból február yégén, 
március elején hordozható ládákba vagy kosa
rakba, rakunk burgonyát 2 rétegben egymás 
fölé. Ezeket olyan helyiségekbe helyezzük el, 
amelyeknek hőmérséklete 12 C fok körül van. 
Ilyen meleget könnyen lehet előállítani március 
hónapban gazdasági tüzelőanyagokkal, amilyen 
a kukorica gyökértöve, továbbá napraforgógyö
kér, stb. A főkívánalom, hogy a helyiség világos 
legyen, mert a csirának zöldnek és zömöknek 
kell lennie. A pince melegsége céltalan, mert ott 
nyurga és halovány csira fejlődik, amely élet
képtelen kint a szabadban. Az elcsirázott burgo
nyát március végén, vagy április elején kiültet
jük a szabadba úgy, hogy a csiráját betakarjuk 
földdel 2 cm vastagon. A csírázta4 ó ládákban, 
vagy kosarakban kell kivinni a gumót, mert a 
csira könnyen törik az ültetés alkalmával. 
Csakis jó trágyaerőben lévő talajon kifizető a 
korai burgonya termesztése. Ha lehetséges, mind 
a háromféle műtrágya alkalmazása nagyon 
ajánlatos, mert feltétlenül jövedelmező.

Fojtott burgonya termesztése. Vidékek szerint 
június második, vagy július első felében kell 
elültetnünk a burgonyát jó trágyaerőben lévő és 
jó nedvességtartó talajba. Ezt november havá
ban szedjük ki és homok közé elrétegezve, ver
mekben tartjuk el a tél folyamán. Tavasszal, 
március folyamán kiszedjük és mint új burgo
nyát adjuk el a piacon. Érdemes vele foglal
kozni, mert a kettős termesztés keretébe beilleszt
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hető. A fojtott burognya termesztési eljárása tel 
jesen olyan, mint a rendes tavaszi idényben el
ültetett burgonyáé. Ezen a téren nincsen semmi 
nehézség. A legnagyobb bajlódást az okozza, 
hogy a vetőgumókat el kell tartani egészen jú
lius haváig, tehát addig vissza kell fojtani a 
folytonosan előretörő csírázást. Ezért is nevezték 
el az c termesztés révén nyert burgonyát fojtott 
burgonyának. A vetőgumók csírázásának vissza 
fojtása csakis hűvös és világos helyiségekben 
lehetséges; pl. a magtár északi oldala, vagy do
hánysimító, vagy ablakos pajta északkeleti szög
lete. Leghelyesebb a vetőgumó elraktározása 
hütőházban, amelynek hőmérsékletét 4—6 C-fok 
meleg között tartjuk. Nem szabad megengedni, 
hogy hőmérő 3 C-fok meleg alá süllyedjen, mert 
ellenkező esetben megfázik és tönkremegy a 
csira. Viszont 8 C-fok melegnél csírázásnak indul 
az elraktározott vetőgumó.

Kemény Pál okh gazda

TERtnELTETÖ ÉS TERCnÉnYEORGflLfDI IRODÉlfl

Budapest, K, Zrinyi-u. 1. Telefon: 1 6-481

Termelési szerződéseket köt 
és kamatmentes előleget folyósít: bíberhere, 
szoszösbükkőny, maglóhere, lucerna, nyúl« 
szapuka, takarmányféleségekre és egyéb 
konyhakerti növényekre, továbbá fonallen, 
lenmag, kendermag és egyéb olajosmagvakra. 

Felvásárol, ígen eiőnyös abraktakar« 
mánycsere feltételek mellett, borsó, bab és 
egyéb hüvelyes terményeket, s takarmány« 
magféleségeket.

Nagyobb tételekben vásárol 
ipari feldolgozásra, ősziszalmát, kender« és 

■ lenkórót.

Vállalja:
Gazdaságok üzemi be» 
szervezését és műszaki 
tanácsadását.

Új gazdaságok köz« 
ponti vezetését, hiva« 
t los ügyek budapesti 
elintézését.

Gazdasági számtartás 
felfektetését, központi 
vezetését, adómérleg 
elkészítését.
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A kazalrakás.
A „Köztelek Ztsebkönyv” TéwtáYe> írta:

Horváth Alajos volt uradalmi jószágfelügyelő.

Igen nehéz feladatra vállalkoztam, amikor a 
„Köztelek Zsebkönyv" szerkesztőségének felké
résére elvállaltam, hogy erről a témáról írjak ta
nulmányt. A szép és jó kazal rakás ugyanis nem 
olyan munka, aminek pontos szabályai vagy 
számokkal kifejezhető elemei volnának, hanem a 
jó kazal a magyar népünkben gyökerező őstehet 
ség egyik leszebb produktuma. De mivel a szép 
kazal egyúttal jó kazal is, ennek az őstehetség 
nek a felkarolása nemcsak esztétikai, hanem 
mezőgazdasági szükségesség is. Hatalmas és 
rendszerint pótolhatalan értékek mennek veszen
dőbe egy rosszul rakott kazalban és éppen ezért 
a gazdaságvezető igen fontos feladatai közé tar 
tozik mindent elkövetni kazlai érdekében. Az 
első és legfőbb feladat a megfelelő kazalmester 
kiválasztása és a kazalmester ambíciójának a 
felkeltése. A kazal rakása alatt a kazal rakómes
ternek csak egy feladata legyen, a munka ellen
őrzése. Gondoljuk meg, hogy az építkezésnél a 
kőműves tömör és síma oldalfaléi építőelemekből 
építi a falat, mégsem bízik a szemmértékében és 
függő ónt használ, ezzel szemben az oldalfalak 
nélküli, laza anyagból készült és méreteiben a 
legmagasabb gazdasági' épületünket is megha
ladó kazal rakásánál telejsen a kazal rakómest er 
szemmértékére van bízva a munka. Szerencsére 
népünkből nem hiányzik a tehetség, de azt ki 
kell tudni fejleszteni. Legyen az egész major 
büszkesége a szép kazal és szégyene a ferde, 
csámpás, rosszul sikerült kazal.

Szép kazlat csak lassan lehet rakni, hiszen a 
kazlat semmi más nem tartja össze, mint az ön
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súlya, így tehát a kazal fenekenek meg- kell Jól 
ülepedni. Első nap legfeljebb olyan magasra ha 
ladjunk, amíg a kazal feneket kocsiról jól el 
érjük és azután ponyva alatt hagyjuk legalább 
egy hétig ülepedni a feneket. Tapasztalatom sze 
rint a legjobb az 5—6 méter széles fenék, ez a 
méret már elég széles ahhoz, hogy biztosan meg 
álljon a kazlunk. A kazal hossza a berakandó 
széna mennyiségétől és minőségétől függ. Mint 
maximumot a 30 méteres kazlat ajánlom. Finom 
szálú, sűrű gyepszénából 2—3-szorosát lehet egy 
azonos alapterületű kazalba berakni, mint egy 
durva szálú, őszi borsós keverékből. Csak a gya
korlat adhat hát útmutatást arra, hogy egy x 
alapterületű kazalba mennyi széna fér el. Ra
kás alatt folyton becsülni kell a még berakásra 
váró szénamennyiséget és annak megfelelően 
eresztjük széjjel vagy húzzuk össze a kazlat.

Megkönnyíti a kazal rakást és széppé teszi kaz
lainkat, ha végeit „beszegjük”. A mellékelt fény
képfelvétel szemléltetően mutatja ezt az egyre 
ritkábban látható szép és hasznos kazalrakási 
módot. Ezek a szegésben elhelyezett gyürések 
adnak ugyanis igen jó támpontot szemmérté
künknek. A kazal négy sarkán, a képen látható 
módon képezzünk egy-egy, cca egy méteres ki
ugrást és itt „gyűrjük” a szénát. Egy nagy villa 
széna egyik felére álljunk reá és hajtsuk azt két 
rét, ami által a meghajtott részen síma felületet 
kapunk és ezeket a gyűréseket a síma felükkel 
kifelé, úgy helyezzük egymásra, mintha építőkö
vekkel dolgoznánk. Ezek a gyürések vezetik most 
már a kazal végeinek a kialakításánál a kazal- 
mester szemmértékét.

Ne feledjük, hogy a kazalba rakott széna soha
sem összefelé, hanem mindig széjjel törekszik, 
tehát a gyűréseket mindig igyekezzünk befelé 
tartani, mert különben sohasem tudjuk befe-
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jezní a kazlat. Kezdő kazalrakóknak ez a leg
nagyobb hibájuk. Miután a kazal formája nem 
a rakás, hanem a későbbi ülepedés alatt alakul 
ki igen ügyelnünk kell arra, hogy a kazal a ra
kás alatt egyenletesen laposodjék és a széna 
apraja-nagyja egyenletesen oszoljon el a kazal 
bán. Éppen ezért igazán szép kazlat csak kaza

Beszegett kazal.

lozó gólyával lehet rakni. Az elevátor a szénát 
ogy helyre rakja, itt jobban taposódik a kazal, 
azonkívül a szénából kihulló levél is itt gyűlik 
össze, ami akadálya az egyenletes ülepedésnek. 
Ne becsüljük le ezt a divatból kiment primitív, 
de hasznos eszközt. Jó gólyával és jól begyako 
rolt személyzettel semmivel sem lassabb és drá
gább a gólyával való kazalrakás és sokkal ke 
vésbbé töri is a szénát, mint az elevátor.

Ne szégyeljük kazlainkat rakás közben támo
gatni. Amennyire csúnya egy kész kazal, ha 
..apostolokkal” van körültámogatva, annyira a 
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gondos és figyelmes munka jele a rakás alatt 
megtámogatott kazal. A kazlakat szurkát juk 
körül egyenlő magasságban jelzőkarókkal és 
mérjük le naponta többször, hogy nem süllyed-e 
az egyik oldala jobban, mint a másik, mert ez 
a ferdülés jele. Ne késlekedjünk ez estben a 
jobban ülepedő oldalt alaposan megtámogatni a 
már előre odakészitett jó, erős gerendákkal. Kii 
Ionosén fontos ez, ha kissé még melegszik a ka 
zal és állandóan egyik oldalát fújja a szél. Ilyen 
kor a meleget a szél az egyik oldalba hajtja, ami 
azonnali ferdülést okoz.

Amint már mondottam, a kazal fenekének leg 
alább egy heti pihenő kell. Ha ezalatt azt ta 
pusztaijuk, hogy a kazalfenék már megállapodott, 
nyugodtan felrakhatjuk reá a kazal % részét. 
Itt azonban újra pihentetni kell a kazlat, mert 
ha azt látnánk, hogy az valamelyik irányban 
kezd elhajolni, a kazaltetőnek a kissé másik 
irányban való rakásával a kazlat szépen helyre 
húzathatjuk. A szénakazal tetejére rakjunk bő 
ven szalmát, mert így nem megy tönkre a tetőn 
levő értékes takarmányunk.

Rakás alatt a kazal oldalait állandóan gereb 
lyézni kell a hosszúnyelü kazalozó gereblyével, 
mert enélkiil könnyen tévedésbe ejtik szemmérté 
künket a kazal oldalából lazán kicsüngő szálak. Ha 
kidudorodásokat veszünk észre, ezt ki kell tépni, 
a behorpadásokat pedig be kell tömni. Ez nem 
felesleges és csak a szépérzékünket szolgáló 
munka, hanem igen fontos azért, mert ha a ka 
zal oldala és teteje nem sima, a vizet nem tudja 
levezetni és ezeken a helyeken be ázik a kazal.

A kész kazlat azonnal le kell kötelezni. Csavar 
junk szénából olyan hosszú köteleket, hogy a 
kazlunkat keresztben átérje és a végeit dugjuk 
be a kazal oldalába. Amint a kazal süllyedése 
következtében a kötelek meglazulnak, húzzuk
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őket újra meg, így a szél nem tudja olyan köny- 
nyen megbontani a még laza kazaltetőt.

A fentebb elmondottak a szénakazalra vonat
koznak, de nagyjából a szalmakazal rakásánál is 
helytállanak. Sajnos, a szalmakazal rakásánál a 
szép kazal két előfeltétele, az idő és a jó anyag 
nem áll rendelkezésre, így ott az igényeket lej
jebb kell szállítani. A cséplőgép diktálta gyors 
ütem és a laza, csúszós, száraz szalma, különö
sen, ha nagyon töri a gép, nem alkalmas kazal
rakó anyag. Itt meg kell elégednünk a kevésbé 
formás kazallal is. Később azonban, amikor már 
a szalmakazlak is megülepedtek, segíthetünk a 
bajon. Vágjuk le a kazal egyit végét és hordjuk 
fel a kazal tetejére és igazítsuk ki az oldalán 
levő egyenetlenségeket is. Ez rendszerint a csép
lőmunkások kötelessége és ha azok dolguk vé
geztével hazamennek, a gazdaság vezetője elin
tézve látja a szalmakazal kérdését. Alig van ki- 
fizetőbb munka pedig és kell, hogy munkaerő 
álljon rendelkezésre arra, hogy az őszi esőzés 
beállta előtt a kazlak tetejét rendbehozzuk. Hi
hetetlen szalma megy tönkre a magyar mező
gazdaságban ennek a fontos munkának az elmu
lasztása következtében.

A rossz, csúnya kazal sok értékes szénát és 
szalmát tesz tönkre, de a pénzzel kifejezhető 
anyagi kárnál is súlyosabb lelki károkat de
monstrál a sok csúnya, rosszul rakott kazal. 
Szép kazlat csak lélekkel és a munka feltétlen 
szeretetével lehet rakni. Ne hagyjuk kiveszni a 
magyar munkásból azt az egész világon egye
dülálló munkaszeretetei, aminek egyik ékes ki 
fejezője a szép kazal.
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A Futura 
a magyar terményértékesítés 

szolgálatában.
A Futárát, a Magyar Szövetkezeti Központok 

Áruforgalmi Részvénytársaságát még az első 
világháború után alapították a nagy magyar ag
rárszövetkezeti központok abból a célból, hogy 
egy országos szövetkezti szervezetet bocsássanak 
a hazai terményforgalom lebonyolíí ására. A 
Futrura ezt a feladatot most már közel két és fél 
évtizede látja el, mindenkor szem előtt tartva 
mind a magyar gazdák, mind a köz érdekeit. Az 
eltelt negyedszázad alatt számos olyan köz
érdekű akciót bonyolított le, amelyet csak ki
terjedt és szakképzett szervezetével tudott meg
oldani. A Futura gazdaérdeket szolgáló szövet
kezeti jellege abból is kitűnik, hogy fennállása 
óta a forgalom lebonyolítása során elért hasz
not mindenkor a magyar mezőgazdaság tovább
fejlesztésére szolgáló intézmények és a gazdák 
legjobb értékesítési lehetőségeit elősegítő beren
dezések létesítési lehetőségeit elősegítő berende
zések létesítésére fordította.

Az 1943/44. gazdadasági év terményértékesítési 
rendszere — az áruforgalmi központok felállítá
sával — megváltozott. Míg ugyanis az előző két 
évben a termények begyűjtését, nyilvántartását 
és elosztását — vagy mind a közigazgatási, mind 
a kereskedelmi jellegű feladatokat — ugyanaz a 
szerv, a „Hombár” végezte, addig a folyó gazda
sági évben a terményforgalmat az arra hiva
tott kereskedelmi cégek bonyolítják le, magát a 
forgalmat pedig az említett áruforgalmi köz
pontok irányítják.

Bár a közellátási kormányzat a most kezdődő 

gazdasági évre terjedő hatállyal a „Fufura” 
mellett még más országos és körzeti kereskedő
ket is feljogosított gabonavásárlásra, a „Fu
tura” működését ez semmiben sem érinti. Az a 
szoros kapcsolat ugyanis, amely a „Futura”, 
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illetve bizományosai és a gazdaközönség között 
közel negyedszázad óta fennáll, továbbá az egész 
országra kiterjedő szakképzett bevásárlóháló
zat, a rendelkezésre álló nagy befogadóképességű, 
raktári hálózat, szárító- és tisztítóberendezések, 
stb., mind biztosítják a gazdák számára azt, 
hogy terményeiket a legkedvezőbb feltételek 
mellett továbbra is a „Futura” útján tudják a 
legkönnyebben értékesíteni.

Tudnivalók a gazdák részére. Az intézet mű
ködése az alábbi részletezés szerint gabona- 
nemüek, olajos- és takarmány mag vak, hüvelye
sek felvásárlására és értékesítésére, valamint 
fenti ma gf éleségek szerződéses termeltetésére 
terjed ki, s ugyancsak a Futura bonyolítja le az 
ország gyapjúforgalmát is.

Bevásárló-hálózat. A termelők az intézettel 
elsősorban a „Futura” kirendeltségei és bizomá
nyosai útján állnak összeköttetésben, amelyek 
száma közel két és fél ezer, s így az ország 
minden számottevő községében a helyszínen áll
nak a gazdák rendelkezésére.

A bizományosok mindazokat a terményfélesé
geket vásárolják, amelyek a „Futura” egyes áru 
osztályainak ügykörébe tartoznak. Természete
sen a terményforgalom a kormány által meg
állapított rendszerben bonyolódik le és e tekin
tetben a „Futura”, illetve vidéki szervei is csak 
a rendelet ek által előírt kereteken belül jár
hatnak el.

Gabonán cm üek. A „Futura” gabona-főosztálya 
ügykörébe tartozik mind a kötelezően beszolgál
tatandó, mind pedig a termelők által e kereten 
felül vételre bármilyen mennyiségben felaján
lott búza/rozs, kétszeres, árpa, sörárpa, zab, ku 
korica, köles és hajdina vásárlása.

Olajosmagvak. A „Futura” bizományosai az 
összes olajosmagféleségeket., így a repcét, vad
repcét, olajlent, kender-, napraforgó . ricinus- és 
lenmagot, valamint a szójababot és fékéteszézá- 
mot mindenkor korlátlan mennyiségben veszik 
át. Az olajosmagvak termelésére a „Futura” a 
gazdákkal előnyös feltételek mellett termelési 
szerződéseket köt, amelyek feltételeiről és az 
ezekkel járó kedvezményekről mind a bizomá 

Köztelek Zeebkönyv II. 1944 W 
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nyosok, mind pedig a „Futura" központ olaj 
magosztálya készséggel ad felvilágosítást.

Gazdasági magvak és hüvelyesek. A „Futura" 
mag-osztálya a gazdasági magvak és hüvelyesek 
összegyűjtésével, tisztításával és értékest ésével 
foglalkozik. A „Futura" bizományosai minden
nemű gazdasági magot, bükköny- és hereféléket, 
hüvelyeseket korlátlan mennyiségben vesznek 
át, sőt a készáru-tételek átvételén és értékesíté
sén felül a Hüvelyesforgalmi Központ megbízá
sából borsó-, here- és bükkönyfélék, továbbá 
mák, kopaszárpa és mustármag szerződéses ter
meltetésére is szerződéseket kötnek.

Magtermeltetés. A magtermeltetési-osztály 
konyhakerti és 'virágmagvaknak, valamint né
hány gazdasági magféleségnek és édescsillagfürt- 
nek kizárólag külföldi cégek számára való szer
ződéses termeltetésével foglalkozik. A szerződé
sek, amelyeket a külföldi megbízók és a hazai 
termelők közö t bizományosai útján a „Futura" 
közvetít, a termelő gazdának igen előnyös átvé
teli árakat biztosítanak.

Gyapjú» A fennálló rendelkezések szerint gyap 
jút kizárólag a „Fwíura”, illetőleg a „Futura" 
bevásárló szervei vásárolhatnak. A gazdák gyap
júkészleteinek átvétel — a „Futura" mintamo- 
sódája útján — a Gyapjúbecslő Bizottság értéke
lése alapján történik, $ így a „Futura" bizto
sítja a gazdáknak, hogy a szakszerű becslés alap
ján átvett tételek teljes ellenértékét megkapják. 
A gyapjú áráról és a koimányrendelet alapján 
kifizethető árkiegészítésről szerkesztett külön ár
lapot a „Futura" minden egyes juhtartó gazda 
címére közvetlenül megküldi.

Együttműködés a gazdákkal. Abból a célból, 
hogy az intézet veze őségé a gazdaközönséggek 
való kapcsolatait minél jobban elmélyítse és 
közvetlenebbé tegye, a „Futura" már évekkel 
ezelőtt megszervezte az egyes mezőgazdasági ka
marák körzetében a Futura gazdaválasztmányo 
kát, amelyekben a kis-, közép- és nagybirtoko
sok egyaránt képviseletet nyertek. Hogy a bi
zottság munkája meggyorsíttassék, megalakí
totta a Futura gazdaválasztmányok végrehajtó
bizottságát, amelyben a kiküldött gazdaválaszt 
mányi tagokon kívül a földművelésügyi és köz 
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ellátási minisztérium, a kerületi gazdasági fő 
felügyelők, valamint az áruforgalmi központok 
is képviselve vannak. A végrehajtóbizottság a 
terményértékesítési tájékoztató szolgálatot végző 
kamarai tisztviselők útján a „Futura’’ bizomá 
nyosok munkáját ellenőrzi, s észrevételeit és a 
gazdaközönség kívánságait a havonta Budapes 
ten megtartott bizottsági ülésen a „Futura” igaz 
gatósága elé tárja.

Mindezeken az intézményeken felül a „Futura” 
évről-évre rendszeresen kiadott tájékoztató fü
zeteivel, termelési útmutatásaival, stb., vala 
mint a napi- és szaksajtó, oktatófilmek, kiállí
tások és körzeti előadások útján a gazdaközön
séget a termelés és értékesítés minden fontos 
kérdéséről állandóan részletesen tájékoztatja. A 
gazdáknak ezeken túlmenő egyéni kérdéseire a 
felvilágosítást elsősorban a „Futura” vidéki be
vásárló szerevi adják meg, fontosabb kérdések
ben pedig a gazdák közvetlenül a „Futura” köz 
pontjához foujlulhatnak. A „Futura” központ 
címe: Budapest, V., Vigadó-utca 6. Postacím: 
Budapest 4., postafiók 222.

Ha a gazda közvetlenül a központnak ír leve
let, célszerű, ha a „Futura” címe mellett azt az 
osztályt is feltünteti, amelytől adott esetben vá
laszt vár. Ezek az osztályok a következők:

Gabonaneműekkel kapcsolatos ügyekben. Ga
bona-főosztály.

Olajosmagvakkal kapcsolatos ügyekben, Olaj 
mag-osztály.

Gazdasági magvakkal és hüvelyesekkel kap
csolatos ügyekben, Mag osztály.

Magtermeléssel kapcsolatos ügyekben, Magter- 
nielési-osztály.

Gyapjúval kapcsolatos ügyekben, Gyapjú-osz
tály.

Elvi kérdések és esetleges panaszok, stb. ügyé 
ben, Titkárság.

K>*
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Rizstermelő és Értékesítő 
Szövetkezet

A Rizstermelő és Értékesítő Szövetkezet terme
lési szerződéseket köt rizs termelésére. A Szövet 
kezet előzetesen megállapítja a rizst termelni szán
dékozó gazdaságok kívánságára a kijelölt rizs
telep talaj, éghajlati és vízellátás szempontjából 
való alkalmasságát. Szerződés megkötése eseté
ben a műszaki tervek elkészítését, illetve a rizs 
telep berendezését, beruházási kölcsön folyósí
tásával teszi lehetővé, továbbá a folyó termelési 
költségekre termelési előleget is folyósít. A 
rizs-vetőmagot a termés értékéből történő levő 
nás mellett kölcsönképpen adja. Támogatja a 
gazdaságokat a vízkivételhez és lecsapoláshoz 
szükséges motorok és szivattyúk beszerzésénél, 
a műtrágya előzetes biztosításánál, illetve a gaz 
dálkodás során esetleg szükséges és az azt elő 
mozdító eszközök és anyagok megszerzésénél. A 
közellátási miniszter hozzájárulásával szerződé 
ses rizstermelői számára kát. holdankint 5 kg 
hántolt rizs beszerzését teszi lehetővé nagybani 
áron. A szövetkezet külső termelési szakszolgá 
lata útján a rizstermelésben még kellő jártas 
sággal nem rendelkező termelői számára állandó 
irányítást és helyszíni tanácsokat ad.

A nyersrizs átvételét és a minőségi megállapí
tásokat a 161,200/1943. sz. K. M. rendelet szabá
lyozza.

Eszerint jó átlagminőségű az a nyersrizs, amely 
utolsó évi termésű, egészséges, legfeljebb 141'" 
víztartalmú és legfeljebb 15% lisztes zöldszemet 
tartalmaz és amelynek idegenanyagtartalma leg 
feljebb 3%. A 3% idegenanyagtartalomból a föld 
tartalom legfeljebb IVo lehet. A zöldszemek ár 
szempontjából idegen anyagnak nem számítanak.

A rendeletben fel nem sorolt minőségi hiányok 
miatti árleszállítás mértékét vita esetén a Buda 
pesti Áru- és Értéktőzsde szakértői bizottsága 
állapítja meg.

A rizstelepek berendezése és a rizstermelés 
kérdésében felvilágosítást a Rizstermelő és Er 
tékesítő Szövetkezet, mint az O. K. H. tagja. 
Budapest, V., Dorottya-u. 14. nyújt, ugyanott köt 
hőtök rizstermelési szerződések.
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A Hangya
az esteitr.elés szolgálatában.

A Hangya Szövetkezeti Központ az autonóm vidék. Hangya 
Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezetei re építette 
szövetkezeti hálózatát. Először a fogyasztást, majd 19c5-bon 
az értékesítési ágazatot szervezte meg.

Tapasztalatok azt bizonyították, hogy a szövetkezeti 
célokat megvalósítani a kisembered boldogulását, megerősö
dését előmozdítani tökéletesen csak akkor lehet, ha az áru 
mennyiségileg és minőségileg az értékesítési szeivel által fel
kutatott piacokhoz, az értékesítési keretekhez igazed k. Az 
áru (termelvény) minőségének és mennyiségének szabályozása 
azonban termelési kérdés. K sgazdáknál legtöbb esetben nem
csak a szakképzettség h.ányzik. hanem a korszerű termelési 
eszközök sincsenek meg. Például nagyobb gépeket egyénileg 
beszerezni nem tudnak, termelési hitel a gyengébb kezeknek 
nem jut, stb. Ezért olyan átfogó termelési programmot, amely 
az országot magasabb célkitűzéseknek, termeiéi érdekeknek, 
az értékesítési lehetőségeknek legjobban rreJeleljVégrehajtani 
csak akkor lehet, ha ezeket a szétfcrgácsült gazdagokét előbb 
megfelelő nagyobb gazdasági egysegeibe tf mentjük. Az 
egyéni gazdálkodás fenntartásával önkéntes társulás, szövet
kezés alapján létrejött őstermelő szövetkezetek és őstermelői 
csoportok azok a nagyobb gazdasági egységek, amelyek atagek 
számára olyan termelési eszközöket rs képesek biztosítani, 
amelyeket az egyén eddig megszerezni, vagy gazdaságosan 
kihasználni nem tudott.

A Hangya Szövetkezeti Központ ott, ahol vidéki (helyi) 
autonóm Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezei van, 
ennek keretében Őstermelő Csoportot, ahol ilyen nincs, vagy 
ahol valamilyen különleges cél ezt megkívánja, önálló Ős
termelő Szövetkezetei alakít.

Az Őstermelő Csoportok és Szövetkezetek rendeltetésüknek 
csak akkor felelhetnek meg, ha irányításuk egységes és szak
szerű. A Hangya Szövetkezeti Központ ezért létesítette 1942 
január hó 1-én Őstermelő osztályát. Ez foglalkozik az Ős
termelő Csoportok és Szövetkezetek megalakításával, szak
szerű irányításával, a tervszerű munka biztos.tásáhcz szük
séges termelési eszközöket (forgótoké, gépek, vetőmagvak 
tenyész- és haszonállatok, üzemanyagok, növényvétíekező- 
szerek, műtrágyák stb.) megszerzi és szétosztja, berendezé- 
seket létesit, termelési kísérletekkel, talajvizsgálatot lila kor
szerű és jövedelmező gazdálkodást biztosítja stb. Mindennel 
foglalkozik, ami a mezőgazdasági termelés és állattenyésztés 
munkakörébe tartozik.
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A Magyar Fűszerpaprikát Értékesítő Központi 
Szövetkezet működésének eredménye.

A fűszerpaprika értékesítésének szabályozása
1936-ban  történt. Az értékesítő szövetkezet életre 
hívása óta eltelt hat év eredménye beigazolta, 
hogy a szabályozásra szükség volt, végrehajtása 
pedig sikeresen oldotta meg a kitűzött célt: a 
termelés irányítását és az értékesítést is.

1. Termelők száma, engedélyezett lei illetek.
1934 óta a szegedi és a kalocsai, illetőleg 1939 

tői az érsekújvari körzetben is a következő terű 
letekre adott ki termelői engedélyeket a föld 
művelésügyi minisztérium:

kát holdra termelőnek
11.080

9.690
8.773

12.559
9.255

10.069

9.172 9.842
11.428 12.623
13.676 15.085
14.814 16.601
15.341 18.352
18.187 20.557

A szabályozás előtt:
1934- ben ..................
1935- ben ..................
1936- ban ..................
A szabályozás után:
1937- ben ..................
1938- ban ..................
1939- ben ..................
1940 ben ..................
1941- ben ..................
1942- ben .................. .........
Az értékesítés szabályozásának évéig csökkent, 

azóta pedig emelkedik a beültetett terület, 
mint a termelők száma.

vala

11. Értékesítés.
A szabályozás előtt:

WMÍfö. gazdasági évben értékesítettek 327 
1935/36. „ 1

A szabályozás után: ,
1936/37.
1937/38. 
1938/39. 
1939/40. 
1940/41. 
1941/42. 
1942/43.

Ezek a 
termelés 
cél elérésével minden tekintetben megfelelt a vá 
rakozásnak.

gazdasági
1
l
1
1
1
1

évben

vagont

310

beváltottak 480
,, 482
„ 500
„ 411

613
413

1’42
1’57
1*83
203
213
2’85
4’30

mutatják azt, hogy a
lllé^ía.r

»♦

»»

♦»

számok*  beszédesen
és értékesítés szabályozása a kitűzött
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Gazdák Biztosító Szövetkezete.
Alapítása óta keresztény és magyar. Mindent 

biztosít! Központi igazgatóság: Budapest, IX., 
Üllői-út 1. Telefon: 187-870. Központi székház 
ugyanitt. Ezenkívül 21 ingatlan Budapesten és az 
ország különböző városaiban. Erdélyi Fiókigaz
gatóság: Kolozsvár, Horthy Miklós-út 6. Telefon: 
36-85. Délvidéki Kirendeltség: Újvidék, Andrássy- 
út 2. Telefon: 23-47.

Vezérképviselőségek: Budapest, Balassagyar 
mát, Debrecen, Érsekújvár, Győr, Kaposvár, 
Kassa, Kecskemét, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szatmárnémeti, Szeged, 
Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, 
Ungvár, Zombor. Fő- és helyiképviseletek az 
ország egész területén minden városban és köz
ségben.

A Szövetkezet előnyös feltételekkel köt: tűzkár, 
jégkár, betöréses-lopás elleni, állat-, szavatossági, 
harang-, gépjármű-, baleset-, szállítmány- és 
üvegbiztosításokat; élet- és takarékbiztosítást, te
metkezési, gyermek-ösztöndíj és kiházasítási biz 
tosításokat.

A Gazdák Biztosító Szövetkezete szoros kapcso
latban működik valamennyi agrártársadalmi szö
vetkezettel. Szerződéses biztosítója a Hangyának, 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek, a 
Mezőgazdasági Kamaráknak, a Faluszövetségnek, 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének, a Baross 
Szövetségnek, az Országos Központi Hitelszövet
kezetnek, a Vitézi Széknek, a Vöröskereszt Egy 
letnek, a Vasutasok Családgondozó Országos 
Egyesületének, a Postások Jóléti Csoportjának, 
a Református Egyetemes Konventnek, az Erdély- 
részi Hangyának, a „Szövetség” Gazdasági és 
Hitelszövetkezetek Központjának Kolozsvárott és 
számos egyéb intézménynek. A Magyar Öskeresz 
tény Malmok Szövetségével is a legharmoniku 
sabb együttműködésben dolgozik.

Legyünk hívei és istápolói a szövetkezeti bízta 
sí tásnak!
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Magyar Élelmiszerszállító 
és Árukereskedélmi R.=T.

(Központi igazgatóság a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank főépületében, Budapest, V., Ferenc József-tér 
3—4., hűtőházi telepe: IX.,Tóth Kálmún-utca 8—10.)

A társaság 1896-ban alakult. Működése első éveiben a 
szállításra kerülő és gyorsan romló élelmiszerek szak
szerű osztályozását és csomagolását szervezte meg, 
az ország vidéki exportpiacain, majd néhány évvel 
megalakulása után felépítette Magyarország legnagyobb 
hűtőházát, mely ma is európai igényeknek is meg
felelően látja el az ország közellátása és élelmiszer
exportja szempontjából kiválóan fontos feladatait. 
A vállalat hűtőháza 800 vagon élelmiszer hűtésére és 
fagyasztására alkalmas, azt állandóan a technika 
legújabb vívmányaival újítja fel és bővíti. A hűtőház 
mint beraktározási vállalat közraktári jelleggel bír 
és mint ilyen, warransok kibocsátására jogosult.

A vállalat a nála beraktározott élelmiszerekre és 
egyéb romlandó, de hűtésre alkalmas anyagokra 
lombard-kölcsönt nyújt, előlegezi a hűtőházba be
érkező, esetleg külföldi országokba irányuló áruk 
fuvardíját, elvégzi a kivitellel összefüggő, valamint az 
áru ellenértékének beszedésével kapcsolatos intéz 
kedéseket és ezáltal megkönnyíti az áru értékesítését.

A társaság újonnan felállított értékesítési osztálya 
a hazai gyümölcsöknek a budapesti és külföldi piacokon 
való rendszeres és egyöntetű elhelyezésével foglalkozik 
és ezáltal az egvrc jobban fejlődő magyar gyümölcs
termésnek a minél kedvezőbb értékesítését biztosítja. 
Ezen tevékenységgel kapcsolatban a termelőknek 
nyújtandó termelési hitelekkel, szakértők rendelke
zésére bocsátásával a magyar minőségi gyümölcs
termelés komoly előmozdítója.

A hűtőházzal egybeépített jéggyár, valamint a tár
saság érdekkörébe tartozó fővárosi jéggyárak, Buda
pest jégellátásának fontos tényezői.

A társaság szoros érdekkörébe tartozó Magyar Vad
kiviteli Vállalat R.-T., amely a hazai vadnak elsőízben 
szerzett külföldi piacot, ma is élénk üzleti tevékeny
séget fejt ki nyúl, fogoly, fácán és egyéb vadaknak 
külföldön való elhelyezésében,
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A gazdák közterhei.*)
(Adók és illetékek.)

A „Köztelek Zsebkönyv” részére összeállította:
Kenézy Endre ny. miniszteri tanácsos,

volt budapest-vidéki pénzügyigazgató-helyettes.

Annak megismerése céljából, hogy a mezőgaz
dák milyen közterheket viselnek, ezeknek a köz 
terheknek (pótadóknak, járulékoknak) mi a 
kulcsa, az alapja, s a mezőgazdasági üzemet mi
lyen arányban terhelik, s végül, hogy a jövede
lemadó kivetése során milyen feltételek mellett 
biztosítható a közterhek beszámítása: útmutatóul 
az alábbi összeállítással szolgálunk. Ebben az 
összeállításban ismertetjük II. alatt rendszerbe 
foglalva a mezőgazdákat érdeklő felemelt köz
igazgatási, okirati és vagyonátruházási illeté
ket is.

Ennél az összeállításnál már figyelemmel vol
tunk az 1943. évben megjelent azokra a kormány
rendeletekre, amelyek az eddigi adórendszeren 
változtattak, avagy a közterheket emelték.

Jelentős újítást hozott be a m. kir. miniszté
rium 2100/1943. M. E. számú rendeletével, amely- 
lyel az eddig érvényben volt állami pó adók, 
külön adók és rendkívüli pótlékok megszünteté
sével az egységes állami pótadót rendszeresítette. 
E rendeleti intézkedéssel megszűntek: a rokkant
ellátási adó, a hadfelszerelési adó, az alkalma
zottak különadója, a házadó, a társulati adó. 
valamint a jövedelem- és vagyonadó után járó 
rendkívüli pótékok, a nyilvános betegápolási és 
gyermekgondozási pótiadó, v.égül a nép- és csa
ládvédelmi pótadó; s ugyanezen rendeleti intéz
kedés szerint a kártalanítási hozzájárulás is az 
állami pótadóban benne van. Könnyebb áttekin
tés céljából ennek az állami pótadónak kulcsát 
azoknál az adóknál tüntetjük fel, amelyek e pót
adó alapjául szolgálnak. A még 1944. évre járó

♦) A szerző által összeállított és 1942. évfolyamúul- bán közölt 
adózási határidő nyilvántartást a Zsebkönyv korlátozott ter
jedelme miatt ebből az évfolyamunkból is kénytelenek voltunk 
kihagyni, az 1942. évfolyamban közölt szöveg azonban az alkal
mazottak különadójára és a cukorrépa forgalmi adóra vonat
kozó rész kivételével ma Is helytálló. 
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beruházási pótlékot, valamint a Kárpátalján sze 
dett közigazgatási pótadót és útadót ez a kor 
mányrendelet továbbra is hatályban tartotta.

Megterhelte a m. kir. minisztérium 1.200/1943. 
M. E. számú rendeletével a légitámadások kárta 
lanítási alapjához való hozzájárulással a föld
adó, a házadó, az általános kereseti adó és tár
sulati adó alá eső személyeket. Ámde az egysé
ges állami pótadó életbeléptetésével tulajdon
képpen e rendelet hatálya meg is szűnt, mert 
ahogy említettük, az állami pótadóban a kárta
lanítási hozzájárulás is benne van, kivéve a tár
sulati vagyonadó után fizetendő állami pótadót.

Megszüntette a m. kir. minisztérium 1,260/1913. 
M. E. számú rendeletével — 1943 január 1-től 
kezdve — a kisebb mezőgazdasági ingatlanokat 
terhelő földadó és közmunkaváltság megtérítését.

Felemelte a m. kir. minisztérium 3.450/1943. M. 
E. számú rendeletével az állandó összegű illeté
kek mértékét is, miután a százalékos illeték kul
csát korábban már magasabban állapította meg.

Felemelte a m. kir. minisztérium 3.520 1943. M. 
E. számú rendeletével a földadó kulcsát az 
aranykoronában megállapított kataszteri tiszta 
jövedelem 40%-ára pengő értékben, valamint a 
földadókataszteri munkálatokban az erdőműve
lési ágban nyilvántartott területeknek eddigi 
kataszteri tiszta jövedelmét annak kétszeresére; 
viszont leszállította a földadó után járó állami 
pótadó kulcsát 50%-ról 25%-ra.

Felemelte a m. kir. minisztérium 3.620/1943. M. 
E. számú rendeletével az önkormányzati közszol
gáltatások s a bor- és húsfogyasztási adó mérté
két, behozta valamennyi községre a községi in
gatlan vagyonátruházási illetéket: F50/o-os kulcs
csal, elrendelte a marhalevél kiállításáért kü
lönülj fizetését, végül újból állapította meg a 
tenyészállatdíjak mértékét is.
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Tájékoztatásul végül csak annyit jegyzünk 
meg, hogy a beruházási hozzájárulás 20 negyed
évi részlete már 1943 július 1-én lejárt s csak 
a 25, 30, illetve 40 negyedévi részletfizetési ked
vezményben részesülő azok a mezőgazdák, ak'k 
kizáróan vagy túlnyomó részben mező és erdő
gazdaságból élnek, vagy akik föld vagyon vált Sá
got fizettek s fizetési kötelezettségüknek kész
pénzben, vagy földleadásban tettek eleget — tar
toznak 1943 október 1-től a beruházási hozzájáru
lás negyedévi részleteit tovább fizetni. A beru
házási pótlék fizetési kötelezettsége az 1944. 
adóévre szóló jövedelemadó kivetéssel meg 
szűnik.

I.
A) Az egyes adónemek:

1. Földadó: kulcsa az aranykoronában megálla 
pitott kataszteri tiszta jövedelem 40%-a pengő 
értékben. A földadókataszteri munkálatokban az 
erdőmívelési ágban nyilvántartott területek ka 
taszteri tiszta jövedelmének kétszerese szolgál a 
földadó kivetésének alapjául.

Állami pótadó kulcsa:*)  a földadó után 25%. 
Ideiglenes földadómentesség esetén az állami 
pótadó ki nem vethető.

A földadó s az állami pótadó teljes mértékben 
a földbirtok terhe.

2. Házadó: A földbirtokhoz tartozó adóköteles 
lakóházak és épületek házadója községekben 
14%, városokban 16%. Budapesten a házadó 17%. 
A házadó alapja: az adóévre (1944.) megállapított 
haszonérték, bérbeadás esetén a bérjövedelem.

Állami pótadó kulcsa:*)  a) Községekben:
1. az állandó adótételekkel kivetett házadó ese 

tében 60%;

*) A IV. járadékosztályba sorozott hadirokkantak, tűz
harcosok és tűzkeresztesek a ♦) alatt felsorolt százaléknál 
öttel, az I., II. és III. járadékosztályba sorozott hadirok- 
kantak, valamint hadiárvák tízzel kisebb százalékú pót
adót fizetnek. Épp így az állami pótadót tételesen fizető 
gazdasági alkalmazottak is az alkalmazottak kereseti adója 
után kedvezményes állami pótadót fizetnek.
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2. a 14%-os házadó alá eső legfeljebb 2 szobás, 
de teljes egészében a tulajdonosok által használt 
épületek után kivetett házadó esetében 70%;

3. a 14%-os házadó alá eső 2 szobásnál nagyobb, 
de teljes egészében a tulajdonosok által használt 
adóköteles épületek után 110%;

4. egyéb adóköteles épületek után 120%;
5. az 1. és 2. pont alá nem eső ideiglenes adó 

mentes épületek után 72%.

b) Megyei és thj. városokban:

1. a legfeljebb 2 szobás, de teljes egészében a 
tulajdonosok által használt épületek u'án kive
tett házadó esetében 66%;

2. egyéb adóköteles .épületek u'án 110%;
3. az 1. pont alá nem eső ideiglenes adómentes 

épületek után 70%.

c) Budapest székesfővárosban:

1. a legfeljebb 2 szobás, de teljes egészében a 
tulajdonosok által használt épületek után kive
tett házadó esetében 62%;

2. egyéb adóköteles épületek után 106%;
3. az 1. pont alá nem eső ideiglenes adómentes 

épületek után 66%.
Ez a házadó és az állami pótadó a mezőgazda

sági üzemeket teljes mértékben terheli.
3. Általános kereseti adó: kulcsa általában 5%, 

de pénzügyminisz'eri engedéllyel 10%-*  g is emel
hető. Az adó alapja az adóévet (1944.) megelőző 
évi tisztakereset, idény- (saison ) vállalkozások
nál pedig az idény alatt elért tisztakereset. Ezt 
az adót s az ezután járó állami pótadót kell fi
zetni: földhaszonbérlet, haltenyésztés halászat, 
szeszfözés, bérfőzés, bérfuvarozás, bércséplés, 
béröntözési, bérhizlalás, bértilózás, aratási vál
lalkozás, malom, téglagyár, sajtgyár, fűrésztelep, 
kő-, kavicsbánya, kereskedelmi kertészet, mellék-
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haszonvételek, nyilt üzlethelyiségből borkimérés, 
természetes és mesterséges jég forgalombahoza 
fala, közfogyasztásra történő vágások, stb. után.

Állami pótadó kulcsa:*)  a) ideiglenes adómen
tesség esetében 50%;

b) azoknál az adózóknál, akiknél az általános 
kereseti adóalap az 500 pengőt, tételes adót fize
tőknél pedig a kivetett adó összege a 25 pengőt 
nem éri el, 5%-os kulcsnál 80%, 6%-os kulcsnál 
70%, 7%-os kulcsnál 64%;

c) egyéb adózóknál 5%-os kulcsnál 125%, 6%-os 
kulcsnál 110%, 7%-os kulcsnál 80%.

4. Versenydíjak után fizetendő általános kere
seti adó: kulcsa 0’5%, alapja pedig a verseny
ül j teljes összege. A kereseti adót és az állami 
pótadót a versenyt rendező egyesület vonja le a 
versenydíjból és fizeti be ahhoz a községhez, ahol 
a futtatás történt.

Állami pótadó: kulcsa az általános kereseti adó 
52%-a.

5. Gazdasági alkalmazottak után fize'e't kere
seti adó: kulcsa 0’5%—7’5%. A kereseti adó alapja 
az adóévben (1944.) élvezett állandó és váHozó 
természetű illetmény, s a természetben (ellátás
ban, földhasználatban) járó illetmények pénzbe’i 
értéke. A munkaadó által tényleg le nem vont 
adó az alkalmazott illetményét emeli. Kiadásban 
elszámolható: az illetményjegyzék szerint, illetve 
az átalányösszegben megállapított és tényleg 
befizetett az az összeg, amelyet a munkaadó az 
alkalmazottaitól le nem vont. A kelese i adó tel
jes mértékben terheli az üzemet. Mentesek a ke
reseti adó alól az évi 960 P-t meg nem haladó 
intézmények.

Állami pótadó:*)  tételeit a heti és havi kerese
tekhez igazodóan külön táblázaton a 2.100/1943. 
M. E. számú rendelet 8. §-a tünteti fel.
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6. Jövedelem adó: kulcsa 1%—40%; alapja pedig 
az adóévet (1944.) megelőző naptári (gazdasági) 
évben elért adóköteles tiszta jövedelem. A földbir
tokot. azonban a jövedelemadónak és az állami 
pó.adónak csak az az aránylagos része terheli, 
ahogy a jövedelemforrások együttes összege vi 
szonylik a földbirtok jövedelméhez. Pl: ha az 
adóköteles jövedelem 15.000 P, amelyből a fö db ir
tok jövedelem 10.000 P, akkor a 750 P jövedelem
adóból kétharmadrész, vagyis 500 P esik a föld 
birtokra.

Állami pótadó:*)  kulcsa 110%.
7. Ingatlanok eladásából elért nyereség után 

járó külön jövedelemadó: kulcsa 41.000 P-ig 10%, 
41.000 P-n túl a jövedelemadó rendes té'ele; 
alapja a szerzéstől számított 5 éven belül eladott 
ingatlanok eladása esetén e^rt nyereség. Vissz
terhes szerződés alapján földbirtok eladása eseté
ben elért nyereség után kivetett kü'ön jövede’em 
adó csak az eladott ingatlan jövedelmét, terheli, 
mert a rendes jövedelemadó kivetése során ezt a 
rendkívüli jövedelmet figyelembe venni nem 
szabad.

Állami pótadó kulcsa 110%.
8. Versenydíjak után fizetendő külön jövede

lemadó és állami pótadó: A versenyistállótulaj 
donosok a futtatásból eredő jövedelmük után kü
lön jövedelemadó fejében a minden levonás nél
kül számított versenydíjak 0‘5%-át, állami pót
adó fejében pedig a külön'jövedelemadó 100%-át, 
összesen tehát a versenydíj 1%-át kötelesek 
fizetni. Ez az adó és pótadó csak a versenydíjak 
ból származó jövedelmet terheli.

9. Vagyonadó: kulcsa l°/oo~l%. A vagyonadó 
alapja az adóévet (1944.) megelőző naptári év 
tftolsó napján meglévő vagyon átlagos forgalmi 
értéke, erdőnél a hozadéki érték; levonva ebből az

ALFA
GAZDASÁGI 
SZIVATTYÚ^
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adóköteles fennálló tőketartozásait. Vagyis a 
tisztavagyonérték. Vagyonadónál ugyancsak az adó 
aránylagos része terheli a földbir'oko*.  Pl.: ha a 
vagyontárgyak együttes értéke: 300,000 P, s ebből 
a földbirtok értéke tartozékaival ^yüt': 200 000
P, akkor a 350 P vagyonadóból részarányosán ki
harmadrész, vagyis 233’33 P esik a mező- és erdő- 
gazdasági üzemre.

Állami pótadó:*)  kulcsa 130%.
10. Beruházási hozzájárulás: kulcsa 5—14%: 

alapja a vagyontárgyak adóköteles tisztavagyon 
értéke. Az egyszeri beruházási hozzájárulási évi 
részleteinek csak a földbirtokot arányosan ter
helő része vehető figyelembe, vagyis: ahogy a 
beruházási hozzájárulás alapja, tehát az összes 
vagyontárgyak értéke viszonylik a földbirtok 
értékéhez.

11. Beruházási pótlék: kulcsa 50%; alapja az 
adóévre (1944.) kivetett jövede’emadó, amelynél 
azonban az 5—25%-os adóemeléseket a családi 
állapot szerint figyelembevenni nem lehet. E pót 
léknak is csak a földbirtokot arányosan terhelő 
része vehető figyelembe, vagyis: ahogy az összes 
jövedelemforrások együttes összege viszonylik a 
földbirtok jövedelméhez.

Állami pótadó: kulcsa lOVo, 1944. év végéig.
12. A közúti gépjárómüvek közúti adójának adó

tétele: adólóerőnkint személyszállító gépkocsik
nál 15—30 P és motorkerékpároknál 5—10 P, a 
hengerűrtartalomhoz mért fokozatos skála szerint. 
Alapja személyszállító gépkocsiknál és motorke
rékpároknál a gépjárómüvek hengerűrtartalma. 
Mentesek ez adó alól: a gőz- vagy motoros ekék 
kötéldobos lokomotívjai, a motorekék, cséplőgé
pek, motoros fűrészek és faapritók és azok a 
traktorok, amelyeknek közlekedése nincs forgalmi 
engedélyhez kötve. Ez az adó pótadóval nem ter
helhető.

GAZDASÁGI^ 
SZIVATTYÚ (Pewietexdi
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Y3.Forgalmi adó (adóváltság): a) A kisforgalom 
számára kiszerelten és különleges elnevezéssel 
forgalomba hozott savanyított, cukrozott, vagy’ 
más módon tartóssá tett zöldség-, főzelékfélék, 
gyümölcs, gyümölcsíz, gyümölcsmust és gyümölcs
lé, továbbá sajt, liptói túró előállítói 10°h-os fór 
galmi adóváltság alá esnek.

b) A mesterséges halastavak halállományának 
értékesítői és a nyílt- vagy zártvizeken kereset
szerű halászatot folytatók 10°h-os forgalmi adó 
váltságot fizetnek.

c) A villanyáramot termelők forgalmi adóvált 
sága 5%.

d) Mindazok, akik közfogyasztás céljára vág
nak, vagy magánfogyasztásra vágott állatok hú
sát közfogyasztásra értékesítik, 6'5%-os hús for
galmi adót fizetnek.

e) A fafciíermeZőfc, a fűrész- vagy furnírárukat 
előállítók 8°h-os és a faszenet égető vállalatok 
16%-os forgalmi adóváltságot fizetnek.

f) A kő-, kavics-, murva- és különböző földbá
nyák, t őz égterületek anyagának kitermelői az 
500/1942. P. M. számú rendelethez mellékelt II. 
táblázatban meghatározott fokozatban, az anyag 
minősége szerint fizetik a forgalmi adóváltságot.

g) A természetes és mesterséges jég előállítója, 
vagy kitermelője csak akkor esik 5°h-os forgalmi 
adóváltság alá, ha a jeget külön értékesíti.

h) A malmok a már említett rendelethez mellé
kelt I. táblázatban meghatározott fokozatokban, 
minőség szerint fizetik a forgalmi adóváltságot.

i) A szőlőmust 5%-os és a bornak nyílt üzlet
helyiségből történő árusítása 3n,o-os általános for
galmi adó alá esik.

j) A szekérfuvarozás 5%-os általános forgalmi 
adó alá esik, ide nem értve a mezőgazdáknak 
helyi szekérfuvarozásait akkor, ha saját gazda
sági szükségletüket meg nem haladó mértékben
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tartanak igásállatot, s bár mellékfoglalkozásként, 
de nem rendszeresen vállalnak szekérfuvarozást.

k) A kézi szerszámoktól különböző gépekkel 
vagy készülékekkel végzett mezőgazdasági mun
kavállalások (bérszántás, bércséplés, bértilózás, 
stb.) 5%-os általános forgalmi adó alá esnek.

l) A kereskedelmi kertészet, áruk nyílt üzlet
helyiségből történő árusítása esetében 59!o-os álta
lános forgalmi adó alá esik.

14. Vármegyei adók: a) A vármegyei pót adót 
8 Kárpátalján a közigazgatási pótadót a fedezet 
len költségvetési hiány mértékéig évenkint vál
tozó százalékban vetik ki: a földadó, a házadó, az 
általános kereseti adó és a társulati és tantiem- 
adó után.*)

b) Hasonlóképpen az útadót is.
c) A közmunkaváltságot a géperejű, igás- és 

kézinapszám váltsága szerint vetik ki a szabály- 
rendeletileg megállapított pénzbeli egyénért ék 
ben.**)

d) Az ebadót az ebek fajtája, használata és 
száma szerint a vármegyei szabályrendelet álla
pítja meg.

15. Községi adók: a) A községi pótadó kulcsa 
áltálában 5O9!o, de felsőbb hatósági jóváhagyással 
a fedezetlen költségvetési hiány mérvéig emel
hető; alapja a földadó, a házadó (az eszményi 
házadó is), a társulati- és tantiémadó.

b) Szabályrendeletben (díjszabásban) megálla
pított önkormányzati közszolgáltatások: adóbehaj 
tási illeték, 1’5%-os községi ingatlanvagyonátru- 
házási illeték, helypénz (vásárdíjak), közterek 
»(járda) elfoglalása utáni díj, fedeztetési díj, vágó
hídi- és hússzemledíj, marhalevélkezelési díj, 

, parthasználati (szabadkikötői) díj, bor- és hús
fogyasztási adó, útvám, kövezetvám, hídvám, 
révátkelési (komp) díj, vasúti hozzájáró utak 
után szedett hozzájárulások.

*) Kárpátalján 1943. évre 40°/o-os közigazgatási pótadót 
és 18*/»-O3  útadót vetettek ki.

*♦) Közmunkaváltság megtérítésének helye már nincsen 
kisebb birtokosoknál sem, sőt most már a visszatért kár 
pátaljai területen is kivetik a községi közmunkát, aminek 
a bevétele azonban az államkincstárt illeti.

Köztelek Zsebkünyv II. 1944. 11
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c) Vegyes adók és járulékok: birtokrendezési 
(tagositási) költségjárulék, betétszerkesztési költ
ség, kataszteri felmérési költség, közlekedési adó, 
mezei (közös) dűlőúti járulék, partvédelmi, nieder
es ároktisztogatási (karbantartási) járulék, kör
töltési járulék, legelőtársulati járulék, mezőőr 
(csősz) fizetési járulék (dij), tenyészállatbeszer
zési és fenntartási járulék, közbirtokossági járu
lék, hegyközségi járulék (1938 : XXXI. t.-c.).

16. Kamarai illetékek: a) A mezőgazdasági ka
marai illeték kulcsa évenkint változó; alapja: 
földbirtoknál az adóévre (1944.) kivetett földadó; 
földhaszonbérlőknél, mezőgazdasági mellékipari 
üzemeknél és mesterséges halastavaknál az adó
évre (1944.) 5°/o-kal kivetett általános kereseti adó. 
A mezőgazdasági érdekképviseleti szervek fel
adatkörét a visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrész területén az Erdélyi Magyar Gazda
sági Egyesület látja el. (1943. évben 4°/o-os mező
gazdasági érdekképviseleti illetéket róttak ki.)

b) A kereskedelmi és iparkamarai illeték kulcsa 
évenkint változó; alapja: a kereskedelmi és ipari 
foglalkozás után az adóévre (1944.) kivetett álta
lános kereseti adó, továbbá a társulati- és tan- 
tiémadó.

17. A vízszabályozási járulék kulcsa évenkint 
változó; alapja: az adóévre (1944.) kivetett föld
adó.

18. Az egyházi, hitfelekezeti iskolai (óvodai) 
adók s a párbérváltság kulcsa, illetve adótétele 
évenkint változó; a százalékos adónál az adó 
alapja rendszerint a földadó, a házadó és az álta
lános kereseti adó, az osztályadónál (fejadónál) 
pedig az alkalmazottak kereseti adója.

19. A kéményseprési díjat a szabályrendeletileg 
meghatározott összegben rendszerint a kémények 
száma után fizetik. Csakis a földbirtokhoz tar-

MAGASNYOMÁSÚ, ÖNMŰKÖDŐ
■ HATON HORDOZHATÓ '

ALFA
PONY-PERMETEZÖ * ■„_____
VASIEMEZBÖI.KIVÜI BELÚL ÓLMOZVA SxMfc*/
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tozó lakóházak és épületek után fizetett díj a 
mezőgazdasági üzem terhe.

20. Szociális terhek: a) A gazdasági 'munkavál
lalók öregségi biztosításához a hozzájárulás 
kulcsa: 5°/o, illetve 25°/o; alapja: a földbirtok ka
taszteri tisztajövedelméhez igazodóan az adóévre 
(1944.) kivetett állami földadó éspedig 100—150 
aranykoronáig a földadó 5%-a, azon felül 25*/o-a.  
1943. évi július hó 1-től kezdve a 150 korona ka
taszteri tiszta jövedelmet elérő vagy azt meg
haladó ingatlanok után a kivetett földadó 4%-os 
rendkívüli pótlékát is meg kell fizetni a rend
kívüli szolgáltatási pótlékok fedezésére.

b) A gazdatisztek öregségi, rokkantsági és ha
láleseti biztosítási díját az Országos Mezőgazda
sági Biztosító Intézet határozza meg, ezt a bizto
sítási díjat a munkaadó tartozik megfizetni, de 
a felét az esedékességtől számított egy éven belül 
a gazdatiszt javadalmazásából levonhatja.

c) A társadalombiztosítói betegségi biztosítási 
járulékot és a balesetbiztosítási díjat az Országos 
Társadalombiztosító Intézet állapítja meg, ez a 
díj a gazdasági melléküzemek munkavállalói és a 
gazdaságban nem állandóan alkalmazott, vizsgá
zott gépészek után fizetendő, mivel ezek mező
gazdasági munka vállalóknak nem tekinthetők.

B) A közteher levonásának törvényes feltételei:

Ebben az összeállításban foglalt közszolgáltatá
sok levonásának a jövedelemadónál csak akkor 
van helye,

a) ha ezek a közszolgáltatások az egyes jöve
delemforrások jövedelmének megállapításánál még 
nem vonattak le;

b) és az adóköteles legkésőbb a pénzügyi ható
ság felhívásában kitűzött határidő alatt oly szám
szerű bevallást ad,

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását«.

11*
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c) amelyből e közszolgáltatásokkal terhelt jöve
delmek a bevallott összegekben az adóztatás alap
jául elfogadtattak.

Következik ebből, hogy ha valamely jövedel
met becslés útján állapították meg, az illető jöve
delmet, valamint az ennek alapjául szolgáló va
gyontárgyat terhelő közszolgáltatásokat a becs
lés útján megállapított jövedelemösszegekből nem 
szabad levonni, hanem ezeket a becslésnél kell 
figyelembe venni.

A tőkeösszeg után fizetett késedelmi kamato
kat, adóbehajtási illetéket és pótlékokat ugyan
csak le kell vonni.

A befizetett összegek megállapításánál közöm- , 
bős az, hogy ezek a befizetések mely évekre szól
nak. Az adóévet megelőző évben az azt megelőző 
évről áthozott túlfizetés tényleges befizetésnek 
minősül. Ha az illetményt szolgáltató munkaadó 
a jövedelemadó alanya, az alkalmazottaitól tény
leg le nem vont, tehát a járandóság élvezője he
lyett, a megállapított járandóságon felül fizetett 
adót a fizetett járandósággal együtt, mint terme
lési és kezelési költséget, az illetményt szolgál
tató adóalapjának megállapításánál kell levonni.

Nem vonhatók le:

a) a kötelezett által megfizetett beruházási hoz
zájárulás és beruházási pótlék;

b) a tartozatlanul fizetett — tehát az előírást 
meghaladó — összegek;

c) az általános kereseti adó kivetésénél már be
számított adók (forgalmi adók);

d) a kamattérítés, mert nem tényleges befizetés.

Ha a jövedelemből többen részesednek, a fizetett 
közszolgáltatásokat a részesedés arányában kell 
levonni.

Végül abban az esetben, ha a bevallás adatait 
adóztatás alapjául részben elfogadták, részben 
becsülték, a becslés útján megállapított jövedel
meket terhelő adókat levonni nem szabad. A be
fizetett jövedelem- és vagyonadót pedig úgy kell 
megosztani, ahogy az egyes jövedelemforrások 
jövedelme egymáshoz aránylik.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



16)

II.

Illetékek.
A) Közigazgatási illetékek.

1. Beadvány. Közigazgatási beadvány első pél
dányának első ive 3 P illeték alá esik. A bead
vány első példányának második és többi ívére, 
valamint a beadvány második és többi példá
nyára 2 P illetéket kell leróni.

2. Illetékmentes beadványok: adó- és illeték 
ügyekben törlésre, visszatérítésre és fizetési ha
táridő elhalasztására irányuló beadványok az 
elsőfokú hatósághoz, fogyasztási adó ügyekre 
irányuló beadványok, egyházi adó ellen irányuló 
elsőfokú fellebbezés, illeték kiszabása, helyessége 
s jogossága ellen irányuló elsőfokú fellebbezés, 
cselédkönyv kiállítását kérő beadvány, pálinka 
adómentes főzésére irányuló beadvány, posta
igazgatósághoz és a vasúti hatósághoz szállítás, 
kézbesítés, kártérítés és viteldíj visszatérítésre 
irányuló kérvény, útlevélkérvények, a m. kir. 
Külkereskedelmi Hivatalhoz és a m. kir. gazda
sági felügyelőséghez, illetve a gazdasági fel
ügyelőhöz intézett beadványok és azok mellék
letei, a szesz beváltásával és értékesítésével kap
csolatban a szeszegyedárusági igazgatósághoz in
tézett beadványok és levelek, stb.

3. Jegyzőkönyv. Közigazgatási jegyzőkönyvre 
ívenkint 3 P jegyzőkönyvi illetéket kell leróni.

4. Felzet. A beadvány felzetének illetéke 50 f.
5. Melléklet. A mellékleti illeték minden egyes 

melléklet után ívenkint 50 f.
6. Kiadvány. Közigazgatósági hatóság hivata

los kiadványára — a kivételektől eltekintve — 
általában ívenkint 8 P illetéket kell leróni.

Az ALFA szeparátor élesen fölöz!
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7. Gabonajelzálogjog bejegyzése vagy törlése 
végett a községi elöljárósághoz intézett kérvény 
illetéke, ha a követelés tőkeösszege

500 P-t meg nem halad
500 P-nél több, de 1.000 ,, „ ,,

1-000 „ ,, ,, 5.000 ,, „
5.000 ,, ,, ,, 10.000 ,, ,,

10.000 ,, ,, ,, 50.000 ,,
50.000 ,, ...........................................

—•75 P 
1’50 .
3 — /
450 .
750 .

16 —
8. Felfolyamodás. Valamely alsóbbfokú hatóság 

intézkedése vagy rendeleté ellen a felsőbb ható
sághoz intézett felfolyamodás, továbbá a jöve
déki büntető eljárásban, benyújtott kegyelmi fo
lyamodvány 6 P illeték alá esik. Ha a felfolya
modással megtámadott határozatot az elsőfokú 
hatóság olyan beadvány folytán hozta, amely 3 
pengőnél kisebb, vagy 3 pengőnél nagyobb ille
ték alá esik, a másodfokú hatósághoz intézett 
felfolyamodás után az elsőfolyamodású bead
ványra megszabott illeték kétszeres összegét, a 
helybenhagyó másodfokú határozat ellen intézett 
felfolyamodás után pedig az elsőfolyamodású be
adványra megszabott illeték négyszeres összegét 
kell leróni.

9. Fellebbezés és panasz, amelyet illetékmentes 
beadványokra az elsőfolyamodású hatóság részé
ről hozott határozat ellen a felsőbb hatósághoz 
intéznek, — a közigazgatási bírósághoz intézett 
beadványok kivételével —, a következő illetékek 
alá esik: ha a tartozás:

500 P-t meg nem halad 50 P
500 P-nél több, de 1.000 ,, ,, ,, ,, 1 — „

1.000 ,, ,, ,, 5.000 ,, ,, ,, 150 ..
5.000 ,, ,, ,.10.000 ,, ,, .. ,, 3— ,,

10.000 ,, ,, minden megkezdett 10.CC0 P után 3’—,,
10. Panasz, űjrafelvételt panasz közigazgatási 

bírósághoz: a panasz első példányának első ive
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után 1.000 P értékig 2 P, 1.000 P-n tuí minden 
megkezdett 500 P után 1 P; ha a panasz tárgyá
nak értéke meg nem becsülhető 3 P illetéket kell 
leróni. Magánfelek részéről beadott különféle 
iratra: végrehajtási panasz, ^édirat, sürgetés, 
előterjesztés, stb. 3 P illetéket kell leróni. Ha a 
panaszra kizáróan az alsó fokon eljáró hatóság 
eljárása adott okot, a lerótt illetékből a 3 P-t 
meghaladó rész visszatérítését lehet a közigaz
gatási bíróságtól kérni.

11. Fizetési halasztás, részletfizetési kedvezmény: 
Esedékes köztartozás fizetésének elhalasztására 
vagy az ilyen köztartozás részletekben fizetésére 
engedélyt kérő beadvány a következő illeték alá 
esik: ha az esedékes köztartozás összege:

100 P-t meg nem halad 1 — p
100 P-nél több, de 500 ,, ,, ,, 2 — ,,
500 ,, .. .. 1.000 ,, ,, ,, 3 — ,,

1.000 ,, ,, ,, 2.000 „ ,, 5 — ,,
2.000 .. ,, ,, 5.000 „ ,, 10 — ,,
5.000 ,, ,, 10.000 ., ,, 15 — ,,

10,000 .. 20-—

12. Pénzbüntetés, pénzbírság elengedése: Az ál
lami adókra és illetékekre vonatkozó törvények 
alapján kiszabott pénzbüntetés, pénzbírság, rend
bírság, felemelt illeték és adó méltányosságból 
elengedését vagy mérséklését kérő beadvány il
letéke 10 P, az illeték azonban a mérsékelni vagy 
elengedni kért tartozás összegének egy tized ré
szénél több nem lehet.

13. Mezőgazdasági szeszfőzde létesítéséhez szük
séges pénzügyi hatósági engedély illetéke 100 P.

14. Lőfegyvertartási és viselési engedély, vala
mint lőszer, robbanóanyag és robbantószer vá
sárlására és tartására vonatkozó engedély, to
vábbá az ilyen engedélyek megújítása 3 P illeték 
alá esik.
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B) Okirati illetékek.
1. Állandó összegű (tehát nem százalékos) 'ille

ték alá eső okirat első példányának első íve álta
lában 3 P illeték alá esik.

2. Okirat másodpéldányai és ivei: Az okirat 
első példányának második és többi íve, valamint 
a második és többi példány minden íve 2 P ille
ték alá esik.

Másolat (kivonat): Hivatalos iratról, könyv
ből és feljegyzésből vagy hivatalosan őrzött ma
gánokiratról készült akár teljes, akár kivonatos 
másolat ívenkint 3 P illeték alá esik. Ez alá az 
illetékek alá tartozik : a telekkönyvből, bánya
telekkönyvből, telekkönyvi térképről, belföldi fel
mérési jegyzőkönyvből, kataszteri telekkönyvből, 
kataszteri birtokívből, kataszteri térképről, köz
igazgatási hatóságok határozatáról vagy egyéb 
iratról készített másolat (kivonat).

3. Vagyonátruházási jogügyletről kiállított ok
irat: Az Öröklési és az ajándékozási illeték alá 
eső vagyonátruházásról kiállított okirat — ide
értve a végrendeletet is — első példányának első 
íve 6 P s minden további íve 2 P illeték alá esik. 
Egyéb vagyonátruházásról kiállított okirat első 
példányának első íve az átruházott tárgy értéke 
(vételár, becsérték) szerint a következő illeték
alá esik:

2.000 pengőig ....................... 2 — P ;
2.000 pengőn túl ................. 3* — P.

4. Marhalevél illetéke, illetve a marhalevél 
kiállításáért szedhető különdíj összege:

1. juh, kecske, továbbá félévesnél fiatalabb ma
lac után 50 f, illetve 2 P;

2. félévesnél idősebb vagy hízott sertés után 
1 P, illetve 5 P;

3. kétévesnél fiatalabb ló, szarvasmarha vagy 
bivaly után, továbbá korukra való tekintet nél
kül szamár vagy öszvér után 1 P, illetve 5 P;

Nem mind ALFA, ami fénylik!
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4. kétévesnél idősebb ló, szarvasmarha vagy 
bivaly után 2 P, illetve 10 P.

5. Számlákra: 50 P-ig: 5 f; 50—100 P-ig: 10 f; 
100—200 P-ig: 20 f; 200—500 P-ig 50 f; 500—1000 
P-ig: 1 P; 1000 P-n túl minden megkezdett 1000 P 
után 1 P számi aillet ék-bélyeget kell felragasz
tani. Mentesség: őstermelőknek (állattenyésztők
nek) az állati termékek eladásával, értékesítésé
vel kapcsolatosan kiállított számlái számlaille
ték alá nem esnek.

6. Bizonyítvány: ha hatóság állítja ki, 2 P, ha 
magánfél állítja ki, 3 P illeték alá esik. Illeték
mentesek: a szolgálatba lépni kívánó egyének 
cselédkönyve törvényszerű, kiállítására szüksé
ges községi bizonyítványok, valamint a tenyész
tési jutalmak elérése céljából a ló tulajdonosa 
részéről beszolgáltatandó bizonyítványok, végül 
az őstermelői bizonyítványok.

7. Cseléd- és munkakönyv: Hatóság által mező
gazdaságban vagy iparvállalatban bármily al
kalmazásban álló részére kiállított munkakönyv 
vagy egyéb bizonyítvány, könyvenkint és bizo
nyít ványonkint 1 P illeték alá esik. Ugyanilyen 
illeték alá esik: cselédek vagy munkások részére 
a munkaadó által külön kiállított szolgálati és 
magaviseleti bizonyítvány is. Azonban a munka
adók és mezőgazdasági munkások közötti jog
viszony szabályozásáról szóló törvény (1898 : II. 
t.-c. 4. §) rendelkezése értelmében kiállított mun
kaigazolványok bélyegmentesek.

8. Engedmény: A pénzbeli követelés átruházá
sáról készült okirat (engedmény) 50 P állandó 
összegű okirati -illeték alá esik. Az illeték azon
ban az engedményezés ellenértékének, ha pedig 
az ellenérték az okiratból nem tűnik ki, az en
gedményezett követelésnek O*75°/o-ánál  több nem 
lehet.

9. Hitelmegállapodás. Hitelezési jogviszonyt 
szabályozó olyan okirat (biztosítéki, hitelbiztosí
téki, folyószámla hitelbiztosítéki okirat, hitel
megállapodás, stb.), amely a hitelezett pénzösszeg 
felvételének elismerését nem tartalmazza, 5 P 
illeték alá esik.

10. J clzálogadősle vélnek, telekadóslevélnek a te 
lekkönyvi hatóság által történő kiállításáért 10 P 
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részjelzalogadóslevélnek kiállításáért pedig adós 
levelenkint még külön 1 P illetéket kell le
róni. — Jelzálogjog-okirati illeték: Jelzálogjog 
megállapításába beleegyezést tartalmazó okirat 
az érték után 075% illeték és rendkívüli pótlék 
alá esik. Ha a mezőgazdasági munkások ingat
lanra való bekebelezés által nyújtanak a munka
adónak biztosítékot, a jogügylet, a biztosíték nyúj
tására, illetőleg törlésére vonatkozó okirat bé
lyeg- és illetékmentesek. (1898 : II. t.-c. 12. §.)

11. Leltár: A leltárban felvett vagyontárgyak
nak a tehertételek nélkül számítandó értéke után, 
annak minden egész vagy megkezdett 5000 pen
gőjétől ivenkint 75 f illeték jár.

12. Vadászjegy illetéke: 100 P, vadőrök és va
dászcselédek részére: 10 P.

13. Fegyverigazolvány illetéke: fegyverenkint 
10 P.

14. Halászjegy illetéke: személyenkint egész 
évre 10 P, 30 napra (idényhalászje'gy): 5 P, a ha
lászatra jogosított segédszemélyzete és munkásai 
részére: személyenkint egész évre 3 P.

15. Közraktári jegy: Ha 50 q-nál nem több áru- 
róló szól, 50 fillér, ha pedig 50 q-nál több áruról 
szól, 1 P illeték alá esik.

16. Nyugták (vétbizonyítványok) és átvételi 
elismervények 0’75% illeték és rendkívüli pótlék 
alá esnek. A 2 pengőt meg nem haladó összegről 
szóló nyugták illetékmentesek. Váll óra, utal
ványra, csekkre vezetett nyugta illetékmentes. 
Bélyegmentesek: a köztenyésztésre szolgáló apa
állatoknak az államkincstár által előlegezett vé
teláráról kiállított kötelezők, tenyészállatok után 
elnyert állami díjakról és az apaállatok gondo
zóinak kiosztott jutalmakról szóló nyugták. (1908 : 
XLIII. t.-c. 7. §.)

Jelzálogos kölcsönök törlesztési részleteinek és 
kamatainak felvételéről kiállított nyugták után

ALFA permetezők 
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ugyancsak 0*75%  illetéket és rendkívüli pótlékot 
kell leróni.

Alkalmazottak nyugtája: Az olyan járandóság 
után, amely alkalmazottak kereseti adója vagy 
tantiémadó alá esik, a járandóságot szolgáltató 
természetes vagy jogi személy (gyűjtőnéven: 
vállalat) a nyugtailletéket pénzben fizetni kö
teles, tekintet nélkül arra, hogy a járandóság 
felvételéről állítottak-e ki okiratot (nyugtát) 
vagy nem. A havi 200 pengőt, illetőleg évi 2400 
pengőt meg nem, haladó járandóság nyugta
illeték alól mentes. A vállalat az illetéket a já
randóságokból levonhatja. E nyugtailletéket — 
kimutatás mellett — évenkint a következő év 
január hó végéig az illetékes m. kir. adóhivatal 
postatakarékpénztári csekkszámlájára kell be
fizetni. Az alkalmazotti jogviszonyból folyó já
randóság felvételéről kiállított okiratra (nyug
tára, bérfizetési jegyzékre) nyugtailletéket le
róni nem kell.

17. Szerződések:
a) Csereszerződések: ha a kicserélt tárgyak 

ingók, az illeték és rendkívüli pótlék 4’5%; ha 
ingatlanok, vagy azok egyike ingatlan, az okirat 
első példnvának első íve után az átruházott 
tárgy értéke szerint 2000 P-ig 2 P, 2000 P-n túl 
3 P illeték jár.

b) Elkülönítési szerződések: Ha a közös tulaj
donosok a vagyont természetben és a tulajdon
részaránynak megfelelően osztják meg, az ille
ték az okirat után 3 P; ha azonban a tulajdo
nostársak valamelyike járandóságánál nagyobb 
értéket kap. visszteherrel, illetve ajándékozás 
útján, ez a tulajdonostárs e többletérték után 
adásvételi, illetve ajándékozási illetéket köteles 
fizetni.

c) Élelmezési, eltartási szerződés után, ha a 
szerződésben olyan személynek az élelmezését 
vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás 
fejében, akit az elvállaló a törvény szerint el-

ALFA battériás permetezők 
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lari ani nem köteles, 4a5% illeték és rendkívül i 
pótlék jár. Kötelezettségen alapuló eltartás esetén 
azonban 1’5%. Végül, ha az eltartó a tartás fe
jében ingatlant kap, akkor az ingatlan vagyon 
átruházási illetéket is meg kell fizetni.

d) Ingó adásvételi, áruszállítási és vállalkozási 
szerződések: ideértve az építkezési és önálló 
munkavállalási (tehát imm szolgálati) szerződé
seket is, 4’5% illeték és rendkívüli pótlék alá 
esnek.

e) Kölcsönszerződések, kötvények, adóslevelek 
és tartozás-átvállalásról kiállított okiratok: 0*75^  
illeték és rendkívüli pótlék alá esnek.

f) Bérleti szerződések után 0*75%  illeték és 
rendkívüli pótlék jár. írásba nem foglalt bérleti 
szerződés illetékmentes.

g) Haszonbérleti szerződések után 0*75%  ille
ték és rendkívüli pótlék jár. Földbirtok és bármi
féle jog haszonbérlete iránt kötött szerződés ak
kor is illetékköteles, ha arról okiratot nem állí
tottak ki. A szóbeli haszonbérleti szerződéseket, 
a haszonbérletbe való belépéstől számított 75 
nap alatt, úgy a haszonbérbeadó, mint a haszon
bérbevevő, az illetékes m. kir. adóhivatalul be
jelenteni tartozik. írásba nem foglalt haszon 
bérleti szerződés után nem kell az illetéket le
róni, ha az egy évi haszonbér 100 P-t nem halad 
meg, vagy ha a feles vagy részes haszonbérlet 
területe 5 kát. holdnál nem nagyobb.

h) Szolgálati (alkalmazási) szerződések után — 
a kikötött ellenérték szerint — 0’75% illeték és 
rendkívüli pótlék jár. Az 500 pengőt meg nem 
haladó szolgálati (alkalmazási) szerződés ille
tékmentes, valamint illetékmentesek az őster
melő-, ipari üzemek alkalmazottainak a rendes 
üzemi munkára vonatkozó, tömegesen megkö.ni 
szokott szolgálati szerződései (bérlevelei) is. Az 
erdőmunkásokkal kötött munkásszerződések, vala
mint a dohánytermelők és dohánykertészek kö
zött kötött szerződések is bélyeg- és illetékmen
tesek.

ALFA JUNIOR szeparátorok
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Az illeték alapjául szolgáló értéket hússzal 
maradék nélkül osztható pengőösszegre kell ki
kerekíteni. Tíz pengő vagy nagyobb maradvány 
összeg teljes húsz pengőnek számít.

Magát az illetéket 100 pengőig bélyegben kell 
leróni Ha az illeték több 100 pengőnél, vagy ha 
az illeték alapjául veendő érték a szerződésből 
számszerűen nem tűnik ki, a szerződést illeté- 
kezés végett kiállítását követő 15 napon belül 
be kell mutatni a ni. kir. adóhivatalnál (Buda
pesten a m. kir. illetékkiszabási hivatalnál) s 
az ott kapott esekklapon kell a fizetést telje 
síteni.

18. Opció. Ingatlanra vonatkozó opció 7’5% 
illeték és rendkívüli pótlék alá esik. A létrejött 
adásvételi szerződés azonban újabb illeték alá 
nem esik. Parcellázási megbízások után ugyan
ezen illeték jár. Ha a vételi joggal a szerző nem 
él s az ingatlan az eredeti tulajdonos birtoká
ban és tulajdonában marad, az ügylet értéke 
után csupán százalékos okirati illeték követel
hető. (Ld.: c) 5.)

19. Mezőgazdaságról vezetett könyvek illetéke: 
ha a könyvelést nem kizáróan a mezőgazdaság
ról, hanem a kapcsolatos mezőgazdsági ipari 
vagy kereskedelmi üzemről is ugyanazokban a 
könyvekben együtt vezetik, a pénztárkönyv, 
napló, főkönyv és folyószámlakönyv, valamint a 
segédkönyvekért ivenkint 10 fillér. A könyveket 
annyi ívből állónak kell tekinteni, ahányszor 
2500 négyzetcentimétert tesz ki a könyveket al
kotó összes lapok egyik oldalának területe. A 
maradvány további teljes ívnek számít.

20. Törlési engedélyre 0‘75°/o illeték és rendkí
vüli pótlék jár Ingyen lemondás, illetve a köte
lezettség megszűntét igazoló okirat bemutatása 
esetében 3 P illetéket kell leróni.

21. Váltók illetéke: 1. a váltó értékének 0’15%-a, 
ha a belföldön kibocsátott váltó fizetési határ
ideje a kiállítását követő hat hónapnál, külföl
dön kibocsátott váltó fizetési határideje pedig a 
kiállítását követő 12 hónapnál nem hosszabb;

2. a váltó értékének 0*3 0/o-a, ha a fizetési határ
idő — belföldön kibocsátott váltónál — hat hó
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napon túl, de kilenc hónapnál nem későbben 
jár le;

3. a váltó értékének O‘75°/o-a, ha a fizetési határ 
idő — belföldön kibocsátott váltónál — kilenc hó
napon túl, illetve — külföldön kibocsátott váltó 
nál — 12 hónapon túl jár le;

4. a váltó értékének 1’5%-a, ha a fizetési határ
idő nincsen feltüntetve és a váltó szövegében 
telekkönyvi bekebelezés vagy előjegyzési enge
dély foglaltatik.

A váltó értékét kerek száz pengős összegre kell 
felfelé kikerekiteni. Az illeték 100 pengőig bélyeg
ben rovandó le.

C) Vagyonátruházási illetékek.

1. Ajándékozási illeték kulcsai a megajándéko 
zottnak jutott ajándék tiszta értékének egész ösz- 
szege után, az ajándékozóhoz való rokonsági vi
szony szerint: 50.000 pengőig 1*5 —15%; 50.000 pen
gőtől — 20,000.000 pengőn felül 2‘25%—45% a 
rendkívüli pótlékkal együtt.

2. Árverési vételek (ingatlanoknál): mint 10. 
alatt.

3. Csereszerződések: (ingatlanoknál): mint 10. 
alatt.

4. Életjáradéki szerződések: ha valaki ingatla
nát- életjáradékért vagy eltartásért engedi át 
másnak, 7’5% ingatlan vagyonátruházási illetéket 
és rendkívüli pótlékot tartozik fizetni.

5. Elővásárlás (opció): Ingatlanra vonatkozó 
elővételi jog megszerzése vagyonátruházási ille
ték alá nem esik. (Ld.: B. 18.)

6. Közszerzeményi igény kielégítése fejében ka
pott ingatlan értéke után 3°/o ingatlan vagyonát
ruházási illeték és rendkívüli pótlék jár.

7. Községi (városi) ingatlan vagyonátruházási 
illeték kulcsa: T59!*,  Budapesten: 2’75*/®.

Alacsony nyomású lapos
ALFA SERVATOR szölőpermetező
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8. Öröklési illeték kulcsai az örökösre vagy ha
gyományosra szállott örökség vagy hagyomány 
tiszta értékének egész összege után az örökhagyó
hoz való rokonsági viszony szerint: mint 1. alatt.

9. Ingyenes ingatlan vagyonátruházási illeték 
kulcsa: Ha az ingatlan visszteher nélkül olyan 
személyre száll, aki az örökhagyóval vagy aján
dékozóval rokonsági viszonyban van, az illeték: 
2'25°h a rendkívüli pótlékkal együtt. Ha az in
gatlan más személyre száll át, az illeték 3% a 
rendkívüli pótlékkal együtt.

10. Visszterhes ingatlan vagyonátruházási 
(adás-vétel) illeték kulcsa: az ingatlan teljes ér
téke után 7‘5°/o a rendkívüli pótlékkal együtt.

D) Kamatilleték.
Magánhitelező 15% kamatilletéket köteles fi

zetni az olyan kamatok után, amelyeket az adós 
váltóra, adós-levélre, más okiratra vagy okirat 
nélkül kölcsön kapott tőke után, kikötés alapján 
fizet.

E) Illetékesség.
Ingatlanokra vonatkozóan kötött vagyonátru

házásoknál az ingatlan fekvése szerint illetékes 
m. kir. adóhivatal szabja ki az illetéket; ingókra 
vonatkozóan pedig az a kir. adóhivatal, amely
nek területi illetékessége alá tartozik az a ható
ság, illetve közjegyző székhelye, amely a határo
zatot hozta, illetve aki előtt a jogügyletet meg
kötöttek, vagy az okiratot kiállították. Belföldön 
kiállított minden más szerződésnél, okirat- vagy 
iratnál a felek lakhelye szabályozza az illetősé
get s ha a felek különböző helyen laknak: a leg
utóbb történt' aláírás helye.

ALFA ARE hűtőgépek minden célra.
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Adósnaptár az 1944. évre.
Január.

// 2. Esedékes a beruházási hozzájárulás ne
gyedévi részlete.

I/ 2. Esedékes a gazdatisztek után fizetendő 
biztosítási díj.

I/ 2. Esedékes a borfogyasztási adóátalány 
havi részlete.

1/15. A még nem esedékes közadók negyedévi 
részletének befizetése esetén a befize
tett összeg után 6 % kamattérítés jár.

1115. Esedékes a közúti gépjáróművek közúti 
adója (postatakarékpénztár útján kell 
befizetni).

1115. A mezőgazdasági cselédekre átalány
összegben megállapított kereseti adó 
havi részletét be kell fizetni.

1125. Az alkalmazottak kereseti- és állami pót
adójának havi összegét be kell fizetni.

1/31. A rögzített általános kereseti , jövede
lem- és vagyonadóalap felmondható ; 
a gazdasági könyveket vezető adózók 
a mérleg összeállítására egy havi idő
tartamra halasztást kérhetnek.

1/31. A munkaadó igénybejelentése ; hogy a 
gazdasági cselédek kereseti adójának 
átalányszerű megállapításáról lemond.

1/31. Igénybejelentés; a gyermcklétszám alap
ján járó házadó törlésre.

1/31. A házbirtokos ; a többgyermekes csalá
doknak bérbeadott lakásoknál a ked
vezményre igényjogosult 18 éven aluli 
gyermekek számát b jelenti.

1/31. A havi 200, illetve évi 2.400 pengőt 
meghaladó 1943. évi járandóságok 
után a munkaadó a 0'13% nyugta
illetéket és rendkívüli pótlékot az 
illetékes m. kir. adóhivatal postata
karékpénztári csekkszámlájára befi
zetni tartozik.

— Az elemi kárt általában a káreset meg
történtét követő nyolc nap alatt kell 
bejelenteni,
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Február.
1. II/ 1. Mint januárban 3. alatt.
2. 11/15. Mint januárban 4. alatt.
3. 11/15. Az évnegyedi közadókat — az előző évi

kivetés alapján — be kell fizetni.
4. 11/15, Mint januárban 6. alatt.
5. 11/15. A házbirtokos; a többgyermekes család

után járó házadókedvezmény érvénye
sítése végett a bérlőváltozást bejelenti.

6. 11/15. A jogi személyeket terhelő illetékegyen-
érték negyedévi részletét be kell fizetni.

7. 11/25, Mint januárban 7. alatt.
8. 11/28, Az általános kereseti-, jövedelem- és

vagyonadóbevallást be kell nyújtani; 
— a bevallás beadására azonban 
március végéig halasztás kérhető.

9. 11/28, Adóbevallást kell adni annak is, akinek
az adóalapját eddig rögzítették, de az 
1941. adóévi kereseti, illetőleg jövede
lemadóalapja a 10.000 pengőt, vagyon
adó alapja pedig a 200.000 pengőt túl
haladja, avagy ha ezt az összeget ugyan 
nem haladja túl, de az adóalap a 
különben változatlanul fenntartandó 
adóalappal szemben annak megállapí
tása óta legalább 50%-kal em Ikedttt.

10. 11/28, &z. adóalap felmondására már előterjesz
tett kérés indokolás nélkül visszavon
ható.

11. 11/28. A soronkívül kivetett jövedelem- és
vagyonadó helyesbítésére irányuló ké
rés előterjeszthető.

12. 11/28. Bejelentés ; több lakóhely esetében az
adókivetés helyének megválasztása 
iránt.

13. 11/28, A munkaadó az adóköteles gazdasági
cselédeket bejelenteni tartozik.

14. 11/28. A munkaadó név- és illetményjegyzéket
köteles benyújtani azokról az alkal
mazottakról, akiknek járandósága a 
3600 pengőt meghaladta.

15. — Mint januárban a 13. p nt alatt.

ALFA kkariWjyeiöhszhö-gepek.
Köztelek Zjebkönyv II. 1944, 4«-
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Március.

1. III/ 1. Mint januárban 3. alatt.
2. III/15. Mint januárban 4. alatt.
3. III/15. Mint januárban 6. alatt.
4. III/15. A téli fagy (kifagyás, felfagyás, befulla-

dás és kipállás) által okozott elemi 
károkat be kell jelenteni.

5. III/25. Mint januárban 7. alatt.
6. III/31. Az adóbevallások elhalasztásának végső

határideje.
7. III/31. A m. kir. adóhivatal hivatalból mond

hatja fel az általános kereseti-, jöve
delem- és vagyonadóalapot.

8. III/31. A gazdasági cselédek után járó öregségi
biztosítási járulékot az elmúlt naptári 
évnegyedre le kell róni

9. — Mint januárban a 13. pont alatt.

Április.

1. IV/ 1, Mint januárban 1. alatt.
2. IV/ 1. Mint januárban 3. alatt.
3. IV/ 1. Uj mezőgazdasági szeszfőzde engedélye

zése iránti kérés előterjesztésének végső 
határideje.

4. IV/15. Mint januárban 4. alatt.
5. IV/15. Mint januárban 5. alatt.
6. IV/15. Mint januárban 6. alatt. Az április elsejei

cselédfogadásokkal beállott gazdasági 
cselédváltozásokat be kell jelenteni s 
egyúttal a balesetbiztosítási hozzájáru
lási dijat — 3 P-t is be kell fizetni.

7. IV/25. Mint januárban 7. alatt.
8. IV/30. Bejelentése azoknak a többgyermekes

adózóknak az adómérséklés elnyerése 
iránt, akik a jövedelemadónak nem 
alanyai.

9. — Mint januárban a 13. pont alatt.

ALFA takarmányelökészítü-gépBk.
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Május.
1. // 1. Mint januárban 3. alatt.
2. V/ 1. Új bor- és gyümölcsszeszfőzde, valamint

pálinkafőzde létesítésének engedélye
zése iránti kérés előterjesztésének végső 
határideje.

3. V/15. Mint januárban 4. alatt.
4. V/15. Mint februárban 3. alatt.
5. V/15. Mint januárban 6. alatt.
6. V/15. Mint februárban 5. alatt.
7. V/15. Mint februárban 6. alatt.
8. V '20. A házbirtokos ; a házbérjövedelem össze

gében beállott változást köteles be
jelenteni.

9. V/25. Mint januárban 7. alatt.
10. — Mint januárban 13. alatt.

Június.
1. VI/ 1, Mint januárban 3. alatt.
2. VI/ 1. A szeszfőzde mezőgazdasági jellegének

elismerése iránti kérés benyújtásának 
végső határideje.

3. VI/15. Mint januárban 4. alatt.
4. VI/15. Mint januárban 6. alatt.
5. VI/15. A tartós szárazság (aszály) által réteknél

és legelőknél okozott károk bejelenté
sének végső határideje.

6. VI/25. Mint januárban 7. alatt.
7. VI/30. Mint márciusban 8. alatt.
8. — Mint januárban 13. alatt.

Július.
1. VII/ 1. Mint januárban 1. alatt.
2. VII/ 1. Mint januárban 2. alatt.
3. VII/ 1. Mint januárban 3. alatt.
4. V11/15. Mint januárban 4. alatt.
5. VII/15. Mint januárban 5. alatt.
<». VII/15. Mint januárban 6. alatt.
7. V11/25. Mint januárban 7. alatt.
8. — Mint januárban 13. alatt.

ALFA-LAVAL szeparátorok.
12*
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Augusztus.

1. Villi 1. Mint januárban 3. alatt,
2. V1III15. Mint januárban 4. alatt.
3. Vllljl5. Az évnegyedi közadókat — a folyó évi

kivetés alapján — be kell fizetni.
4. VI 11)15. Mint januárban 6. alatt.
5. VIIII15. Mint februárban 5. alatt.
6. VIIII15. Mint februárban 6. alatt.
7. ¥111)25. Mint januárban 7. alatt.
8. — Mint j nuárban 13. alatt.
3. — Fillokszéra által megtámadott szőlőknél

a szénkénegezéssel való fenntartással 
járó költség címén a földadóelcngedésre 
irányuló bejelentést a szénkénegezés be
fejezésétől számított nyolc nap alatt kell 
megtenni.

Szeptember,

1. IX/ 1. Mint januárban 3. alatt.
2. IXj 1. A szeszfőzdevállalkozók termelési előleg

engedélyezése iránti kérésük előterjesz
tésének végső határideje.

3. IX/15. Mint j; nuárban 4. alatt.
4. IX/15. Mint j nuárban 6. alatt.
5. IX) 15. Bortermelők igénybejelentése : termelt

boraik után 50 %-os adókedvezmény 
megadása iránt.

6. IXI15. A rovarok vagy növénybetegségek által
a szőlőkben okozott károk bejelentési 
határideje.

7. IX/25. Mint januárban 7. alatt.
8. IX/30. Mint márciusban 8. alatt.
9. — Bortermelők a község területén termelt,

illetve a készletükben lévő bepincézett 
must mennyiségét a szüret befejezését 
követő nyolc napon belül bejelenteni kö
telesek.

10. — Mint januárban 13. alatt.

ALFA-PERFECT szeparátorok
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Október.
t. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

X/ 1. Mint januárban 1. alatt, 
X/ 1. Mint januárban 3. alatt. 
X/15. Mint januárban 4. alatt. 
X/15, Mint januárban 5. alatt. 
X/15. Mini januárban 6. alatt. 
X/25. Mint januárban 7. alatt.
— Mint szeptemberben 9. alatt.
— Mint januárban 13. alatt.

November.
1.
2
3.

XI/ 1. Mint januárban 3. alatt.
XI/15. Mint januárb m 4. alatt.
XI/15. Mint augusztusban 3. alatt.

4. XI/15. A múlt évi hátralék és a folyó évi előírás 
teljes kiegyenlítése esetében a folyó évi 
tartozásra tényleg befizetett tőkeösz- 
szeg után 2 % kamattérítés jár.

5.
6.
7.
8.

XI/15. Mint januárban 6. alatt.
XI/15. Mint februárban 5. alatt.
XI 15. Mint februárban 6. alatt.
XI/15. R >ssz termés esetében, a szeszkeret kiter

meléséhez szükséges nyersi nyi gok be
szerezik tésére engedély kérhető.

9. XI/15. Idősz ki (idény) váll lkozásokról, ered- 
ménykimut; tás csatolásával, ált: lános 
kereseti dóbev llást kell benyújtani.

10.
11.

XI/25. Mint januárban 7. alatt.
XI/30. A ház-nyersbérjövedelemről, illetve a 

ház-haszonértékről adóbevallást kell 
adni ; — a bev< llás beadására decem
ber hó végéig halasztás kérhető.

12. XI/30. Az adóalanyok és adótárgyak összeírá
sáról kikézbesített íveket ki kell tölteni.

13. — Mint januárban 13. alatt.

December.
1.
2.
3.

XII/ 1. Mint januárban 3. alatt.
XII/15. Mint januárban 4. alatt.
X1I/15. Mint januárb n 6. alatt.

Az egész világon több mint 4 és fél 
mi lió A L FA-szeparátor működik.
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4. XII jl5, Azokat az adózókat, akiknek a K. K.H.
Ö. 31. § (1) bekezdésének 2. pontja 
értelmében a kamatmentes havi részlet
fizetésre van igényük (bérháztulajdo- 

. nosok), megilleti a 2 %-os kamattérítés 
is abban az esetben, ha a folyó adó
tartozásaikat december 15-ig kiegyen
lítik.

5. XII125. Mint januárban 7. alatt.
6. XII/31. Házadóbevallás elhalasztásának végső

határideje.
7. XII[31. Végromlás címén az általános kereseti

jövedelem- és vagyonadó elengedése 
kérhető a pénzügyigazgatóságtól.

8. XII/31, Mint márciusban 8. alatt,
9. — Mint januárban 13. al: tt.

Megjegyzés. Az esedékes általános és fényüzési forgalmi 
adót (adóátalányt, adóváltságot) a következő hó közepéig 
kell az illetékes forgalmi adóhivatal számlájára postataka
rékpénztár útján befizetni.

Fejős és hasas teheneket,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin

szállítok uradalmaknak napi 
árban megállapodás szerint

Fuchs Jenő tenyészállatkereskeítő
Budapest, Vili., Rákóczi-út 27/a, I. 6. szám

Telefonszám: 494—327
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Állattenyésztés.
A „Köztelek Zsebkönyv“ részére írta : 

Weltmann Oszkár dr. egyetemi nyilv. r. tanár.
(Utánnyomás tilos.)

A háziállatok ivarzása.
Kanca.

A kanca sárlása meg nem termékenyítés esetében 
20—23 (12—28) naponkint ismétlődik, ellés után pedig 
a 8—9. (5—11.) napon jelentkezik. A sáriás (elősárlás, 
tulajdonképpeni sáriás és tisztulás) 8—10 (5—14) 
napig tart.

Tehén.

A tehén 18—22 (12—28) naponkint üzekedik, ellés 
után a folyatás 18—22 (9—28) nap múlva szokott 
jelentkezni és az ivarzás 1—2 napig tart.

Anyajuh (kecske).

Az anyajuh üzekedése meg nem termékenyítés eseté
ben 18—22 (14—28) naponkint ismétlődik, ellés után 
pedig 42—56 (35—210) nap múlva jelentkezik és idő
tartama 1—1 Va nap.

Koca.

A koca 18—22 (10—28) naponkint rühet (görög, 
búg); ellés után a koca rendszerint a malacok elválasz
tását követő 4—6. napon indul meg. Az ivarzás 1—2 
napig tart.

Szuka.

A szuka évenkint kétszer, nevezetesen kora tavasszal 
(januárban, februárban) és ősszel (augusztus, szeptem
berben) szokott tüzelni, illetőleg koslatni; az ivarzás 
időtartama 7—14 nap.

ALFA füllesztők
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A tojáshozam és a kotlás.

A tojik alá tesznek kikölti

tyúk------------- -------- 100-200 13-21 19—23
lúd ...................... ...... 20—40 10—15 27-32
kacsa............................. 60—200 15-18 28-32
pulyka ..........-......... - 30-60 15—20 27-32
gyöngytyúk— ■............ . 60-90 13—15 26—32
páva............................. 5-6 5—6 29—32
galamb ........................ 6-8 2-4 17-23
kanári ..................... 4—6 2-4 12—14

átlag tojást nap alatt

A háziállatok vemhességének időtartama.
A vemhesség időtartama

Állat hóna
pokban 

kifejezve

hetek
ben 

kifejezve

napok
ban 

kifejezve

szélső 
ingadozás 
napokban 

kifejezve

Ló......................... 11 48 335 300—360
Szamár................. 12 52 365 335—380
Tehén................... 9& 40 285 240—330
Bivalytelién........ 10 44 300 270—360
Juh ..................... 5 21 150 130—161
Kecske ............... 5 21 150 147—154
Sertés ................. 4 16 116 104—136
Kutya................. 2 8 60 58— 65
Macska ............. 1% 6 50 44— 54
Házinyúl ............ 1 4 30 28— 32
Tengerimalac .... 2 8 65 48— 68

MAGASNYOMÁSÚ. ONMÜK.OUO
HATON H0ROO2HATÖ ”

PONY-PERMETEZÖ v.lsS
VASIEMEÍBÖ1.KIVÜL BELÜL Ó1MÜZVA '
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Az ivar« és tenyészérettség.

A ivarérett tenyész- 
érett

tenyész
tésre 

használ
ható

1(5_ _______ __ __ __ I-IV2 3-4 4—20
szarvasmarha — —_ 1/2-3/* l’/2—3 2—12
juh és kecske............. 1/2—8/< 8/4-2 2-6
sertés......... — — 1/2-8/4 8/4—IV2 1—5
kutya............................. 1/2—8/4 l-P/2 1-4

fajta szerint éves korában

Apaállat-szükséglet.
Lovat és nyugati marhát rendszerint kézből, juhot 

és sertést többnyire csoportban szabadjában hága
iunk és számitunk:

anyát
1 csődör alá ... 30—60
1 bika alá szabad. 3o—40
1 kan alá ......... 10-40
1 kecske-bak alá 50 — 60

anyát
1 bika alá kézből 50—60
1 kos alá _ __ 20—30
1 him baromfi alá 6—12

Növendéksáliatok szoptatási időtartama.
hónap hónap

Ló- és szamárcsikók 4—6 Borjúk ------2Va—5
Bárányok ...............2—4 Kecske-gidák 2 —21/a
Malacok ............... 2—2%

Vágósúly az élősúly után.
Marha : Hús a 4 negyedben Faggyú

Sovány _ _____ 42—60%
Jól táplált......... ...  47—49 „
Félkövér............... 50—52 „
Hízott (hegyi) _  52—56 „
Hízott (siki)......... 52—55 „
Hízott (angol) _  60—66 „

A bőr külön 4—8%.

1—3 %
3- 6 ,,
4- 8 „
7- 12 „ 

10—19,,
8- 12 „

összesen
43—49 0/0
50—55 „
54—60 „
59—63 „
62-74 „
68—78 „
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Sertés :
Használható részek 80—94 °/o
Használhatatlan részek 6—20 „

Juh: Hús a 4 negyedben Kaggyú Bor és gyapji
Jól táplált......... ... 45—48% 3-Ö—4 % 7-0 o/o
Félkövér_ __ ... 49—51 „ 5—6 „ 6’5 „
Kövér..._ __ ... 52—53 „ 6’5—7-ö„ 6o „
Nagyon kövér ... 54—56 „ 8—9 „ 6’0 „
Angol husjuh_ ... 56—62 „ 9’6—10 „ 6’0 „

Hízott mangalica vágósúlya:
Fehéráru     ................................................ 60—74 %
Csont és hús.................................................. 26—40%

A csont- és húsban:
Feldolgozható hús.......................................... 70—80 %
Csont .............................................................. 20—30%

Súlyveszteség az állat szállítása közben.
Tenyészmarhánál Vágómarhánál

100 | 200 | 300 | 400 a körülmények és a távol
km távolságig ság szerint 0’9—ll°/o

3°/o | 4-3°/o | 4-5°/o | 7-5°/o borjúnál 3’2—6*8°/o
a súly veszteség a súlyveszteség

A napi víz*,  sós és alomszükséglet.
napi szükséglete

ló ............. ....................
szarvasmarha—----------
juh és kecske-------- :----
sertés ........... .................

20—30
30—40
5-10
5-10

20—25
20-50
5—10
5—10

2— 3
3— 8 

0’1—0’3 
0’1—2

liter víz gramm só kg alom

MAGASNYÜMÄSU. ÖNMŰKÖDŐ

PÉP METE
sárgarézből,belül ólmozva
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A ló teljesítőképessége.
Az igásló átlag 40—90 kg.-nyi vonóerőt tud ki

fejteni. Napi 10—14 órai munkaidőt figyelembe véve, 
a napi munkateljesítménye ^—2 % millió méterkilo
grammnak felel meg.

A verseny-, illetőleg futóló teljesítő képessége időre 
és távolságra a következő :

A befutott út 
hossza 

kilométer
A szükséges idő óránkénti 

sebesség 
kilométerbenóra j| perc

1 - 1 1 . 600
10 12 480
25 — i 38 39’6
50 1 ! 47 28’0

100 4 14 23*6
150 7 54 190
200 12 40 15’8
250 18 40 13’4
300 25 — 12 0
350 32 25 10’8
400 40 — 10’0
450 47 50 9’4
500 56 20 8’7
550 65 30 8’4
600 74 — 1 8’1

Rekordteljesítmények:
Vágta versenyek :

a) Magyar pályán :

1000 m : Naplopó, mint 2 éves 1925 IX. 20-án a 
Kettős ivadékversenyben 0’582/ő

1600 m : Murat, 1934 X. 7-én a Kőbányai díjban
1 :38.

2400 m : Starlight, 1931-ben a Magyar Derbyben
2 :32 és Bűvész 1927-ben a Magyar Derbyben szintén 
2 :32.

2800 m : Starlight, 1931-ben a Magyar St. Legerben 
2 :59.
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b) Külföldi pályán:

1000 m : The Goaler, Belmont-Park, New-York, 
1921 VI. 10. O-ő^/io

Ügető versenyek :
a) Magyar pályán : 

Egyes fogatok;

2100 m: Baka, 1921 VII. 21. 1 : 2O6/io-es km-idő. 
2245 m: Felső, 1927 VIII. 21. 1 :21-es km-idő. 
2260 m: Kuno, 1940 VI. 13. 1 :227/io-es km-idő.

Kettős fogatok:
3300 m : Csókos—Ulica, 1939 VII. 4. l:336/io-es 

km-idő.
4330 m: Neptun-Latham, 1908 VI. 9. 1 :345/io-es 

km-idő.
Négyes fogatok:

8350 m : Kópé-Márta-Mézes-Vesztes 1908. IV. 30. 
1 : 495/io-es km-icő.

8350 m: Kópé-Márta-Mézes Il-Veszies, 1908 
1 :495/io-es km-idő.

b) Külföldi pályákon :
Egyes fogatok:

1 angol méiföld : Greyhound, Amerika, l;ll6/io-cs 
km-idő.

1 angol mérföld : Peter Manning, Amerika, 1922. 
1 :56%.

1000 m : 1 :12 54 ugyanaz.

Magasugrás :
Világrekord: 244 cm, ugratta Guttierez kapitány, 

Osoppo nevű irlandi heréit lovával. Róma, 1938.
Magyar magasugrás rekordja: 200 cm, ugratta

Schaurek Ottmár huszárszázados, Mr. Spokes nevű 
lovával. Salzburg, 1931.

Távol ugrás :
Világrekord.760 cm, ugratta gróf de Castriés francia 

főhadnagy, Vol au Vént nevű lovával. Párizs, 1934. 
és ugyanő Tenaca nevű francia félvér lovával. Spaa, 
1935. 765 cm, ugratta Broceras „Mineral“ nevű lován 
1938.
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A magy. kir. állami ménesintézetek anyakaneáinak
átlagos méretei.

Fajta
Mar

magasság övméret Szár
méret

cm cm cm

Gidrán ................................. 165-0 180-2 19-68
Kis Nonius......................... 165-2 183-1 19-50
Nagy Nonius....................... 172-0 189-4 20-60
Mezőhegyesi félvér (Furioso,

North Star)..................... 168-4 187-9 20-13
Kisbéri félvér....................... 166-5 181-5 19-60

A magy. kir. állami ménesintézetek csikóinak átlagos 
méretei.

45
J s 
© Q

Fajta Kor Nem 1 CB 
M bC 
áif

Nonlus..........
Kisbéri fél vér’

i» >,
tt t»

,, ff
Bábolnai arabs

»» »
»» ff
»» ,»
»» »>

», ,,
,» »>

éves
M
>>
99
99
99

y2
i

y2
1
2
3 „

újszülött 
y2 éves

1 ff
2 „
3 „

újszülött 
y2 éves
1
2
3

vegyes
»>
tf
rí
tf
tf i

kanca
»»

tf
tf 

mén

141*9
155-5
138-3
148-2
159-3
165-4
97-2 

129-5 
145-5
155- 8
156- 4
98’5

1301 
1461 
155 6
157- 5

MAGASNYOMÁSÚ, ÖNMÜKÖQ0 
t HAfQN .MORÖÖlffl^Ö"'

ALFA 
PERMETEZŐ 
.SARGAPÉZ'öbuBELOL ÓLMOZVA
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Muraközi lovak átlagos méretei.

Kor, év
Mar

magasság Övméret Szárméret Súly

cm cm cm kg

, 6 166 188 23 550
Újszülött 99 90 15 55

V2 142 144 18 230
1 155 160 20 370
2 162 180 22 460
3 165 186 23 520

A m. kir. állami lótenyésztő intézetek keretébe tartozó 
intézmények.

Ménesek:
Kisbéri ménes angol telivér, angol arab és ma

gyar félvér tenyésztés céljaira; bábolnai ménes 
arab telivér, arab fajta és lipizzai lófajta te
nyésztés céljaira; mezőbe gyesi ménes Nonius, 
Furioso és Gidrán lófajták tenyésztésére; turja- 
remetei ménes és méntelep a huzul lófajta te
nyésztés céljaira; uZsózsuki ménes erdélyi fél vér 
és székely-ló tenyésztésére.

Lótenyésztési kerületek:

Az északi lótenyésztési kerület Jászberény 
székhellyel: a jászberényi, gyöngyösi, perbenyiki 
és komáromi méntelep; a keleti lótenyésztési ke
rület Debrecen székhellyel: a debreceni, szatmár
németi, dési és a csikszerdai méntelep; a déli ló
tenyésztési kerület Nagykőrös székhellyel: a 
nagykőrösi, békéscsabai, hódmezővásárhelyi és 
palánkai méntelep; a nyugati lótenyésztési ke
rület Nagykanizsa székhellyel: a nagykanizsai, 
celldömölki, székesfehérvári és a bajai méntelep 
tenyészkörzetében látja el az országos lótenyész
tés kerületi irányítását és a méntelepek működé
sének ellenőrzését.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



191

Méntelepek:
Baja, Békéscsaba, Celldömölk, Csíkszereda, 

Debrecen, Dós, Gyöngyös, Hódmezővásárhely, 
Jászberény, Komárom, Nagykanizsa, Nagykőrös, 
Palánka, Perbenyik, Szatmárnémeti, Székesfehér
vár és Túrjaremete. Az állami intézményekhez 
tartozik néhai Kégl János alapítványából fenn
tartott és kezelt pusztaszentkirályi állami mén
csikót el ep.

Állatok szállítása alkalmából végzett állatorvosi vizs
gálat díjszabása.

A földművelésügyi miniszter 175,121/1943. számú 
rendelete értelmében vasúton, hajón, vagy gép
kocsin szállított állatok állatorvosi vizsgálatáért 
a szállító fél minden egyes állat után a követ
kező állatorvosi vizsgálati díjat tartozik az ál
lamkincstár részére befizetni:

Ló után:
2 éves és ennél idősebb ló után drb-kint 1’20 P
2 évesnél fiatalabb ló után drb-kint .... —‘80 „ 
szopós csikó után drb-kint ....................... —‘24 „

szamár és öszvér után:
korra való tekintet nélkül drb-kint ......... —*80  P
szopós csikó után drb-kint.......................... —‘24 „

szarvasmarha és bivaly után:
két éves és ennél idősebb után drb-kint .. —‘80 P 
két évesnél fiatalabb után drb-kint .... —‘40 „ 
borjú után 6 hónapos korig ................... —‘12 „

juh és kecske után:
korra való tekintet nélkül drb-kint ......... —‘10 P
bárány és gödölye után 6 hónapos korig

drb-kint ........................................................ —‘06 „
sertés után:

90 kg-on felüli hízott sertés után drb-kint —‘30 P
90 kg-ig sovány sertés után drb-kint......... —’16 „
süldő után 40 kg-ig drb-kint ................... —‘10 „
malac után 20 kg-ig drb-kint ................... —‘06 „

élő baromfi után:
vasúton, hajón, vagy gépkocsin szállított pulyka, 
lúd, kacsa és tyúk mentes az államkincstár ré
szére fizetendő vizsgálati díj alól, még ha a be- 
és kirakás bizonyos esetekben állatorvosi vizsgá
lat mellett történik is.
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A borjú súlygyarapodása, 
testméretei

és táplálóanyagszükséglete.
A „Köztelek Zsebkönyv* 1 számára összeállította : 

Wellmann Oszkár dr. egyetemi nyilv. rendes tanár.

A borjú jó felnevelése a szarvasmarhatenyésztés 
sikerének igen fontos tényezője. A tenyészbika és a 
tehén ugyanis a gazdasági hasznosítás alapját tevő 
belső, élettani tulajdonságait és az ezekkel korreláció
ban álló, a testalakulásban megnyilvánuló sajátos
ságait csak hajlam alakjában örökíti át az utódokra. 
Ennélfogva azt, hogy a borjú mivé fejlődik, nemcsak 
az átöröklés, hanem a felnevelés módja is lényegesen 
befolyásolja.

A borjú okszerű felnevelése a szarvasmarhatenyész
tésnek legnehezebb feladata, amelynek sikeres meg
valósítása kellő hozzáértést és rátermettséget igényel. 
Különösen a tejtáplálék megvonásának, illetőleg 
a borjú, elválasztásának van nagy hatása a fiatal szer
vezetre, amelynek fejlődésében megállásnak, különös
képen hanyatlásnak nem szabad bekövetkeznie, mer- 
ennek kártevését később még áldozatok árán sem lehet 
teljesen helyrehozni.

A fiatal borjú és a növendékmarha a szülőktől öröklött 
növekedési tehetségénél fogva testének fehérje- és csont
állományát nagymértékben tudja gyarapítani és eköz
ben súlyát jelentékenyen növelni. Bőséges takarmá
nyozás esetén a kifejlődött állat is gyarapodik súlyban, 
ez az aránylag kisebbmérvű súlygyarapodás azonban 
majdnem kizárólag testzsírlerakódásra vezethető vissza. 
Ezzel szemben a fiatalok súlygyarapodását főképen 
a test fehérje- (hús) és szervetlen állományának (cson
tok) megszaporodása okozza.

A borjú súly gyarapodása szoros összefüggésben áll 
a növekedési képességgel. Minél fiatalabb a borjú, annál 
nagyobb súlygyarapodásra képes. Ez különösen akkor 
szembetűnő, ha a súlygyarapodást egységsúlyra számít
juk ki. Minthogy a takarmányozással szorosan alkal
mazkodni kell a növekedési képességhez, a gyakorlat 
szemszögéből is igen fontos, hogy a különböző fajtájú, 
korú és nemű borjúk súlygyarapodási képessége felől 
helyesen legyünk tájékozódva. A következő I. táblázatot,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



103

I. TÁBLÁZAT.

A borjú és a növeli (lékmarha súlygyarapodása.

Napi súly- Napi súly
Az á 1 1 a t gyarapodás gyarapodás Hány állat

drb-onkint 1000 kg súlyaélősúlyra 1000 ka
súlya kg kilogramm

kora teliv. m. teliv. in. teliv. m. teliv, m.
szim. tarka szim. tarka szim. tarka szim.. tarka

Ü s z ö k
Újszülött II 44 42 — 1 — — 1 ~o — —

1 hónap 75 70 1-03 i 1-00 14-5 13-3 13-3 14*2
2 „ 108 100 1-10 1-00 10-2 10-° 9-2 10-0
3 „ 140 130 1-07 100 7-6 7.5 74 7-6
4 „ 165 155 0-83 0-83 6-2 ' 5-9 6-2 6-4
5 „ 190 180 0-83 0-83 4-6 4.5 5-4 5-5
6 „ 215 203 0-83 0-77 4-2 i 4-1 4-7 4-9

240 223 0-83 0-70 3-6 3-5 4-2 4-4
« „ 260 243 0-83 0-70 3-2 3-2 3-8 44
9 „ 280 262 0-70 0-63 2-5 2-6 3-5 3-8

10 „ 300 281 0-70 0-63 2-3 2-5 3-3 3-5
11 1 320 300 0-70 0-63 2-2 2-3 34 3-3
12 „ | 340 318 0-70 0-60 1-9 2-0 2-9 34
15 „ 390 370 0-56 0-58 1-4 1-6 2-5 2-7
18 „ 435 415 0-50 0-50 0-88 0-90 2-2 2-4
21 „ 470 445 0-39 0-44 0-73 0-61 2-1 2-2
24 „ 510 485 0-37 0-33 0-58 0-53 1-9 2-0

B lkak:
Újszülött 50 48 — 1

1 hónap 85 80 1-17 1-07 14-6 13-4 11-7 12-5
2 „ 125 115 1-33 147 10-7 10-6 8-0 8-6
3 „ 165 150 1-33 147 8-5 8-0 6-0 6-6
4 205 185 1-33 147 7-2 6-8 4-8 5-4
5 „ 240 220 147 147 6-0 5-4 44 4-5
6 „ 275 245 147 147 4-5 4-2 3-6 4-0
7 „ 310 290 1-17 147 3-8 3-4 3-2 3-4
8 , 345 320 147 1-00 3-2 34 2-8 34
9 „ 390 350 147 1-00 2-9 2-9 2-5 2-8

10 „ 415 380 147 1-00 2-6 2-6 2-4 2-6
11 i 450 410 147 1-00 2-4 2-4 2-2 2-4
12 „ 480 440 1-00 1-00 24 2-2 2-0 2-2
15 „ 550 510 0-77 0-77 1-4 1-5 1-8 1-9
18 .. 610 570 0-67 0-67 14 1-2 1-6 1-7

Köztelek Zsebkönyv Ti. 1944. 13
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amely a súlyyyarupodási vióioíiyokal tünteti íet, 
egyfelől saját vizsgálataimra, másfelől a felsődunántúli 
szarvasmarhatenyésztő egyesületek mérési adataira 
támaszkodva állítottam össze.

A különböző fajtájú, korú és ivarú borjúkon, illetve

II. TÄB

A borjú és a növendék-

Az állat 
kora

Marmag xssága Törzshossz

centi méter

S 

a> a m
ag

ya
r 

ta
rk

a
te

li v
ér

 sz
im

- 
m

en
tá

li

m
ag

ya
r 

ta
rk

a
S
N

SS m
ag

ya
r 

ta
rk

a

II á
li-

- Í3

3^
C8 OS 
ci sí
E

Ü 8 z ő b i k a Ü 8 Z ő b i k a

Újszülött 81 79 82 80 76 74 76 73
1 hónap 86 84; 87 85 84 82 85 81
2 ,, 91 89 93 90 92 90 92 90
3 „ 97 94; 98 95 98 96 98 97
4 „ 101 98 103 100 105 103' 105 104
5 „ 105 102 108 105 112 110 112 111
6 „ 108 105 112 109 118 116 118 117 i
7 111 108! 115 113 123 121 123 121 |
8 „ 113 111 118 116 126 124 127 125 1
9 115 113 121 119 129 127 130 128 ;

10 „ 117 115! 124 122 132 130 134 130 ,
11 „ 119 117 127 125 136 134 137 134 j
12 121 119, 130 128 139 137 140 137 '
15 „ 126 123 134 132 146 144 148 144 í
18 „ 129 126 138 136 151 149, 154 150 j
21 „ 132 129 143 140 155 153. 158 154 í

24 „ 135 132| 146 145 158 1561 162 158 |

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.
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növendékmarhákon végzett mérési eredményeket a 
II. táblázat adatai tűntetik fel.

A III. a) és b) táblázat adatai a telivér szimmeníáli 
és tarkamarha borjainak táplálóanyagszükségletét tünteti 
fel 1000 kg élősúlyra, illetve egy állatra számítva.

LÁZAT.

marha testméretei.

HAGÄSNYÖMÄSU; 0 N W ÜKOOC 
HATON HORDOZHATÓ 

rALFA 
PONY-PERMETEZÖ ■, 
VA:\EMtZeÓMIVÍK Ibi Ú!HÚZ7A

övméret Elülső szárméret

c e n t i m é t e r
Az állat S S ä I 1

kora ’n .m» —2

m
ag

ya
r 

ta
rk

a

m
ag

ya
r 

ta
rk

a ■o
m

ag
ya

r 
ta

rk
a 1 i

m
ag

ya
r 

ta
rk

a

5 ~ 1
X ° > s

2a 1 'S ® 1

ü 8 Z Ő b i k a üsző • bika

Újszülött 88 85 88 86 12-6 11-5 13-6 12-5
1 hónap 97 95 97 96 13-4 12-4 14-5 13-3
2 106 104 106 105 14-1 13-2 15-3 14-0
3 11-1 112 115 114 14-7 13-9 16-0 14-7
4 » 120 119 124 122 15-2 14-5 16-6 15-3
5 » 126 125 130 129 15-6 15-1 17-2 15-9
6 „ 132 130 138 136 16-0 15-7 17-8 16-5
7 „ 136 134 142 140 16-4 16-2| 18-3 17-0
s ■■ 140 138 146 144 16-8 16-6Í '18-8 17-5
9 „ 144 142 150 148 17-2 17-0’ 19-3 18-0-

10 „ ? 148 146, 157 155 17-6 17-4 19-8 18-5
11 >. f; 152 150 164 162 18-0 17-7 20-4 19-1
12., i 156 154 172 170 18-4 18-0 20-8 19-5
15 „ 166 164 178 176 19-0 18-6 21-6 20-3
18 „ 173 170 182 180 19-5 19-1 22-3 21-0
21 „ ! 179 176 187 185 20-0 19-3 2M 21-8
24 „ £j 184 181 190 188 20-5 19-5 23-8
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lll/a TÁBLÁZAT.

A borjú és a uöveudékmarba táplálóanyagszükséglcte 1000 kg élősúlyra.

Napi táplálóanyagszükséglet 1000 kg élősúlyra

szárazanyag emészthető 
fehérje keményítőérték Ca O ! 05

Az állat kora
k i Jogra ni in g r a m m

H i 55
'cö 43 3 i 3

ö
*5 S

ts c5
8
§ c5 >, ce

tí
sa ö

»4
i . Cí 

s*» ?J 'o 8 ; g
a
a cS

> s tC J4 «J 5 te £ e :■ -pi 51 é 5 I 60 51 £ 8 bfl
S2 iS3 5 I 8 5 "S ’n*3 «> S 5 ’S ’n | S S . S s 8 5

Ü s z ö k :

1 hónap 22 22 5-00 4-60 21-5 19-8 538 498 456 422

2 „ 23 23 4-00 3-75 18-0 17-9 395 391 335 330

3 „ 24 24 3-30 3-00 16-0 15-2 311 308 263 260

4 „ 24 24 3-20 2-95 15 3 14-3 264 254 224 215
5 „ 24 24 300 2-80 14-3 13-2 211 208 179 176
6 „ 25 25 2-20 2-00 13-1 12-0 198 195 168 165
7 „ 25 25 2-05 190 12-4 11-3 178 175 151 148
8 „ 25 25 1-90 1-80 11-7 10-8 167 167 140 140
9 26 26 1-85 1-76 11-1 10-3 143 143 120 102
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10 hónap 26 26 1-80 1-70 10-7 100 138 138 117 117
11 ,> 26 26 1-75 1-65 10-3 9-7 135 135 114 114r* 12 26 26 1-70 1-60 10-0 9-5 125 125 106 106"l 15 >> 26 26 1’50 1-40 9-5 94 108 108 92 92
18 26 26 1-20 140 94 8-8 88 88 75 751 21 »♦ 26 26 1-15 1-05 8-8 8-6 84 80 70 68
24 »> 26 26 140 1-00 8-5 84 84 80 70 68

-%•»» B 1 k á k :

f~ 1 hónap 22 22 5-20 4-80 22-0 | 20-9 542 502 459 425
2 ff 23 23 445 3-90 19-9 | 19-8 415 410 350 347
3 » 24 24 350 3-20 174 16-0 340 323 288 274\n 4 tf 24 24 3-25 340 16-0 14-9 298 285 252 240

CD 5 ft 24 24 2-95 2-70 154 13-9 257 237 218 201
“C5 6 tf 24 24 2-40 2-20 14-0 134 208 198 176 168
?□ 7 24 24 2-25 240 13-4 12-4 184 171 156 145
-s 8 ff 24 24 240 2-00 12-9 11-9 167 162 140 137
p3'« 9 24 24 2-00 1-90 124 11-6 155 155 131 131F’P 
o 10 ff 24 24 1-95 1-85 12-0 11-2 145 145 123 123

11 tf 23 23 1-90 1-80 11-6 11-0 138 138 117 117
o 12 ff 22 22 1-80 1-70 11-2 10-9 132 132 112 112
F 15 ■ff * 22 22 1-30 1-25 10-6 10-4 109 109 92* • 9211 18 ff 22 22 1-25 1-20 9-0 9-5 99 99 84 84 o
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Ul/b TÁBLÁZAT.

A borjú és a növendékmarha táplálóanyagsziikséglete egy állatra számítva.

Az állat

Az állat 
súlya

Napi táplálóanyagszükséglet

szárazanyag | emészthető 1 
fehérje |

keményítő- 
érték C a 0 P2 05

k i o g ramm gramm
kora 3 3 i! 73 3 73

te
liv

ér
 

sz
iro

m
én

m
ag

ya
r 

ta
rk

a

te
liv

ér
 

sz
im

m
en

m
ag
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ta
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a

te
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ér
 

sz
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en
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ag
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a

a.
2 

á S 
3 S m

ag
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r 
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rk
a

te
liv

ér
 

sz
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m
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m
ag
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r 

ta
rk

a

te
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ér
 

sz
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m
en

i

m
ag

ya
r 
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rk

a

Ü s z ő k :
1 hónap 75 70 1-65 1-54 0-38 ' 0-32 1-61 1-39 40-4 34-8 34-2 29-5
2 108 100 2-48 2-30 0-43 I 0-38 1-94 1-79 42-7 394 36-2 33-0
3 •» 140 130 3-36 3-12 0-46 0-39 2-24 1-98 43-6 40-0 36-8 33-8
4 »• 165 155 3-96 3-72 0-53 0-46 2-53 2-22 43-6 39-4 36-9 33-3
5 >, 190 180 4-56 432 0-57 0-50 2-72 2-38 401 37-4 34-0 31-7
6 ff 215 203 5-38 5-08 0-47 0-41 2-82 2-44 42-6 39-6 364 33-5
7 ff 240 223 6-00 5-58 0-49 0-42 2-98 2-52 42-7 39-0 36-2 33-0
8 ff 260 243 6*50 6-08 0-49 0-44 3-04 2-62 43-4 40-6 36-4 34-0
9 ff 280 262 7-28 6-81 0-52 0-46 3-11 2-70 40-0 37-5 33-6 31-4
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10 hónap 300 281 7-80 7-31 0-54 0-48 3-21 2-81 41-4 38-7 35-1 32-3
11 320 300 8-32 7-80 0-56 0-50 3-30 2-91 43-2 40-5 36-5 34-2
12 340 318 8-84 8-27 0-58 0-51 3-40 3-02 42-5 39-8 36-0 33-7
15 390 370 10-14 9-62 0-59 0-52 3-71 3-37 42-1 39-9 35-9 34-0
18 435 415 11-31 10-79 0-52 0-46 3-96 3-65 38-3 36-5 32-6 31-1
21 ff 470 445 12-22 11-57 0-54 0-47 4-14 3-83 39-5 35-6 32-9 30-3

m 24 » 510 485 13-26 12-61 0-56 0-49 4-34 4-07 42-8 38-8 35-7 32-9
33
*n ö i k á k :
m
/■Ml 1 hónap 85 80 1-87 1-76 0-44 0-38 1-87 1-67 46-1 40-2 39-0 34-0
o 2 125 115 2-88 2-65 0-52 0-45 2-49 2-28 51-9 47-2 47-8 39-9
—I 3 ff 165 150 3-96 3-60 0-58 0-48 2-82 2-40 56-1 48-5 47-5 41-1
czs 4 ff 205 185 4-92 4-44 0-67 0-57 3-28 2-76 61-1 52-7 51-7 44-4
JSJ 5 ff 240 220 5-76 4-84 0-71 0-59 3-62 3-06 61-7 52-1 52-3 44-2
03 6 ff 275 245 6-60 5-88 0-66 0-54 3-85 3-21 57-2 48-5 48-4 41-2

7 ff 310 290 7-44 6-96 0-70 0-61 4-15 ’ 3-60 57-0 49-6 48-4 42-1
£30

8 ff 345 320 8-28 7-68 0-73 0-64 4-45 í 3-81 57-6 51-8 48-3 43-8
Ö0 9 390 350 9-36 8-40 0-78 0-67 4-84 1 4-06 60-5 54-2 51-9 45-9

10 415 380 9-96 9-12 0-81 0-70 4-98 í 4-26 60-2 55-1 51-1 46-7
C3 11 450 410 10-35 9-43 0-86 0-74 5-22 : 4-51 65-1 56-6 52-7 47-9
0 12 ff 480 440 10-56 9-68 0-86 0-75 5-38 4-80 63-4 58-1 53-8 49-3
^C* 15 ff 550 510 12-10 11-22 0-72 0-64 5-83 | 5-30 59-9 55-6 55-6 ; 46-9

18 » 610 570 13-42 12-54 0-76 0-68 5-86 1 5-42 60-4 56-4 51-2 1 17-9
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Az Allatforgalmi Központ 
mint Szövetkezet.

Az Állatforgalmi Központ, mint Szövetkezet 
(Budapest, V., Aulieh-u. 8. Telefon: 124—270) a 
Magyar Állat- és Állati termékek Kiviteli Szö
vetkezet utóda. 1940. évig a szövetkezet kizárólag 
állatok és állati termékek kivitelével foglalko
zott. A háború következtében mind több és több 
feladat hárult rá a belföldi ellátás biztosítására.

1943 júliusában kapta a Szövetkezet a megbí
zást az állatforgalmi központ teendőinek ellátá
sára és ennek kifejezéseképpen elnevezése is meg
változott és az Állatforgalmi Központ mint Szö
vetkezet címet vette fel.

Az új Központ a kivitelt ugyanúgy bonyolítja 
le, mint a múltban, főfeladata azonban a belső 
forgalom irányítása. A Központ látja el az álla
tok és állati termékek forgalmának irányításai: 
a hatósági igénybevétellel kapcsolatos teendőket: 
a közellátásra szolgáló zsír gyűjtését. Közremű
ködik a m. kir. honvédségnek és a hadiüzemek
nek. élőállatokkal és állati termékekkel való el
látásában. Nyilvántartja a közületek állat és 
állati termék szükségletét és a rendeletekben biz 
tosított módon gondoskodik ezekkel a cikkekkel 
való ellátásukról.

Az Állatforgalmi Központ mint Szövetkezet a 
m. kir. közellátásügyi miniszter megbízásából és 
ellenőrzése mellett működik, részben központilag, 
részben vármegyénként felállított kirendeltségek 
útján látja el feladatát.

Ezek a kirendeltségek tartják nyilván az egyes 
vármegyék, városok és községek vágóállat-szük
ségletét. Gondoskodnak arról, hogy megfelelő 
mennyiségű állat álljon rendelkezésre és ellen
őrzik, hogy a közületek hús- és zsírellátása a ren 
deleteknek megfelelően történjék. A kirendeltsé
gek irányítják és ellenőrzik a lebonyolítást végző 
kereskedők működését.

A Szőve: kezet hatáskörébe a következő cikkek 
forgalmának irányítása és ellenőrzése tartozik: 
a) hússertés, b) sovány sertés, c) beállítani való 
süldő, d) vágómarha, e) növendékmarha, f) vágó 
borjú, g) vágójuh, bárány, h) olvasztani való 
sertésszalonna, i) baromfiháj, m) köztenyésztési 
célra felajánlott apaállat
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A fertőző betegségek elleni 
védekezésnél használja a

szérumtermelő R.-T. 
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Sürgönyeim: „Phylaxia Budapest“
Telefonszám: *148 —585
Levélcím: „Phylaxia Budapest 10, Postafiók 23"

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



202

A Hangya Központ 
állatértékesítési tevékenysége.
A Hangya Központot a szövetkezeti állatértékesités meg

szervezésénél kettős cél vezette: egyrészt a termelés elő- 
mozdítása, másrészt az értékesítés megszervezése.

1932 óta a szövetkezeti terme’.őmunka, megszervezése 
annyira előrehaladt, hogy az 1942. évben szükségessé vált 
a Hangya különálló őstermelő osztályának megalakítása. 
Ennek megtörténte után a Hangya állatértékesito alosztálya 
a tényleges értékesítés terén még jobban kifejthette szervező 
munkáját, amit a fejlődés adatai is bizonyítanak.

A Hangya Központ állatértékesito munkáját a vidéki tag- 
szöve kereteinél megszervezett „Állatértékesito Csoportok“ 
útján fejti ki,illetve fejlesztette ki. Az ideális szövetkezeti érté
kesítést mindig a bizományi értékesítésben látta a Hangya. 
Ez az egyetlen mód, mely a legközvetlenebb kapcsolatba 
hozza a termelőt a fogyasztóval, így kapja a legnagyobb árat 
a termelő és a legolcsóbb árut a fogyasztó.

A Hangya Központ kitartó propagandája és gyakorlat 
eredményei mind nagyobb vidékeket kapcsoltak be a szövet
kezeti értékesítésbe.

E nagy szervező-értékesítő munka közepette a Hangya 
Központot a háború sem találta készületlenül. Kitűnőin fel- 
épi eít szövetkezeti és állatkereskedó szervezet az első helyet 
biztosította a szövetkezeti rendszernek.

A Hangya Központ állatértékesítő alosztályának az egész 
országra Kiterjedő szervezete nemcsak hadiüzimi és közületi 
sertéshízlalásokat köt le, hanem saját ipari hizlaldá ban hizlal, 
az állami marhaigénybevétel íebGnyelításában hathatósan 
közreműködik és a zsírgyüjtésben majdnem összes vidéki 
tagszövetkezetével résztvesz.

E munkája során a Hangya Központ állatértékesito al
osztálya az 1943. év első nyolc hónapjában kezel 24.CC0 darab 
sertést forgalmazott, 10.000 darab sertést hizlalt fel, 24.CC0 
darab marhát szállított Pestre, vagy exportra és 163 vagon 
zsírt gyűjtött.

A Hangya állatértékesítő és húsértékesítő alosztályai kész
séggel állanak a gazdatársadalom rendelkezésére s az állat
értékesítés és hizlalás minden ágában a legjobb kiszolgálást 
biztosítják.
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A lóértékesítés helyzete 
az 1943. évben.

Az elmúlt ötödik háborús esztendő a lóérte 
kesités területén is a meghatványozott nemzet 
közi kereslet jegyében zajlott le. Ehhez járult a 
benzin- és gumiellátás terén mutatkozó hiányos
ságok következtében rendkívüli mértékben meg
növekedett belföldi kérésiéi. Mindezek természe
tesen növelőleg hatottak a forgalomra, de 
ugyanakkor az árakra is. Miután az egyes ország 
részekben és piaeokon jelentkező kereslettel 
szemben nem mindig állott megfelelő mértékű 
kínálat, az áremelkedés sokszor ugrásszerű volt.

Az egészségtelen árfejlődés nem egyszer torz 
jelenségeket idézett elő. Gyakran előfordult, 
hogy a kiöregedett, nagymértékben elhasznált 
lóért követelt és megfizetett ár elérte, sőt meg 
haladta a legjobb korban lévő, teljesítőképes 
használati lovak árát. Választott csikók arány
talanul nagy áron, sokszor a használati lovaknál 
drágábban cseréltek gazdát. Mindezek a jelen 
ségek természetesen a háború okozta lélektani 
okokra vezethetők vissza. A katonai igénybevétel 
következtében a katonai szolgálatra alkalmas, ki 
fogástalan használati lovaikat igyekeztek a gazdák 
igénybevétel alól csökkent használhatóságuk foly
tán mentesülő lovakra átcserélni. Látva ezt a 
mindenképpen káros jelenséget, a gazdaérdekkép 
viseleti intézmények és így elsősorban az Orszá
gos Magyar Gazdasági Egyesület az Országos 
Mezőgazdasági Kamarával szoros együttműkö
désben, felemelte szavát a visszás jelenségek meg
szüntetése érdekében. Közbenjárásuk és tiltakozá
suk eredményeképpen a honvédelmi miniszter el 
is rendelte, hogy az igénybevett lovak, szekerek és 
szerszámok ellenértékét azok becsértékének meg
felelően, az igénybevétel alkalmával a gazdák 
nak készpénzben fizessék meg. Ezáltal lehetővé 
tétetett, hogy az igénybevett fogat helyébe má 
sikat vásároljanak és ezzel a termelő munka 
folytonosságát biztosítsák. Még további segítsé
get is nyújtott a kormány azáltal hogy a m. 
hir. földművelésügyi miniszter rendelkezésére 
az Országos Központi Hitel szövetkezet kedvező
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feltételek mellett nyújtott hitelt azoknak a gaz 
dáknak, akik igénybevett lovaik helyett ma
gasabb árban kívántak pótlásról gondoskodni, 
viszont a különbözettél nem rendelketek. Ezek
kel a rendkívül helyes ós üdvös rendelkezésekkel 
teljesen megszűnt az a hátrányos helyzet, ami 
korábban a lótenyésztő és lótartó gazdák terhére 
más rétegekkel szemben fennállott. Természete 
sen rövidesen jelentkezett azoknak előnyös ha 
tása az egyes lóminőségek közötti természetes ár
viszonyok helyreállításában is. ami különösen 
a belföldi forgalomban nagyjelentőségű.

Sajnos, a kereslet és a kínálat viszonyának 
helyreállítása az egyes piacokon és ezzel egész
séges piaci helyzet teremtése sokkal kisebb mér 
tékben sikerült. A közlekedési és vontató eszkö 
zökben a háború következtében beállott hiányok 
ugyanis újból a kocsi és az igásló felé terelte a 
keresletet! Az iparvállalatok és kereskedelmi 
üzemek az áruszállításaik érdekében kénytelenek 
voltak még nagy áldozatok árán is a lóvon tatásé 
forgalomra áttérni. Miután a háború következ
tében rövidesen komoly konjunkturális nyeresé
gek jelentkeztek az egyes vállalatoknál, viszont 
éppen ezek voltak legkevésbbé tájékozottak az 
állatpiacokon, alkalom adódott arra, hogy egyes 
— és éppen a legkevésbbé kívánatos üzleti tevé
kenységet folytató — kereskedők horribilis ára
kon vállaljanak lószállítási megbízásokat. A gaz
daérdekképviseleteknek nem lehetett és nem is 
lett volna ez ellen az árfejlődés ellen semmi ki
fogásuk, ha az tényleg árfejlődésnek tekinthető 
lett volna. Sajnos, csupán az történt, hogy az 
összes forgalomba kerülő lovaknak csak elenyésző 
csekély, mindössze néhány ezreléket kitevő töre
déke ért el az említett ok következtében kivétele
sen magas árat.

Nagymértékben segíti elő a lóértékesítés rend
szerének kiépítését a m. kir. honvédelmi minisz
ter rendelkezése, amely szerint a honvéd
ség pótlószükségletének beszerzését a Lóérté
kesítő Szövetkezetre és a szövetkezet tagjai 
ként működő kijelölt keresztény lókereskedőkre 
bízta. Ez a rendelkezés az első komoly lépés az 
átszervezés érdekében és remélhető, hogy az 
illetékes minisztériumok mielőbb a szükséges 
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rendel etek- kiad áfával teljessé teszik ezt a rétien 
várt folyamatot.

A lóértékesítés lebonyolításával kapcsolatban 
külön meg kell emlékeznünk az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület és az Országos Mezőgazda 
sági Kamara kiküldötteiből összeállított Lóvá 
sárlásokat Ellenőrző Központi Bizottságról, amely 
az elmúlt évben is nemcsak az ország egész te 
rületén tartott külfödi lóvásárlásokat ellen 
őrizte, hanem számos értekezleten vitatta meg 
az időnkint tapasztalt jelenségeket és az esetleges 
visszaélések megtorlásához szükséges intézkedő 
seket. Az átszervezés eredményességében rend 
kívül nagy jelentősége van a bizottság munkás 
ságának.

A Lóértékesítő Szövetkezet számszerű erednie 
nyeit tekintve megállapíthatjuk, hogy az el
múlt. év forgalma kb. a megelőző év forgal 
mának színvonalán marad. A szállítások túlnyo
mórészt Németországba és Olaszországba irá 
nyúltak; kisebb mértékben Svájc is vásárolt ha 
zánkban lovakat. Rendkívül nagyjelentőségű, hogy 
a Szövetkezet az eddigi munkássága folytán el
ért megtakarításokból a m. kir. földművelés 
ügyi miniszter rendelkezéseinek megfelelően több, 
mint 2 millió pengővel járult hozzá a kato
nai pótlóárak annyiszor sürgetett felemeléséhez 
és további 5 millió pengőt fordít tenyészkaneák 
felvásárlására és kedvezményes áron való szét 
osztására azokon a vidékeken, ahol a korábban 
virágzó lótenyésztésünk időközben — főként a 
megszállás folytán — visszaesett. Különösen az 
utóbbi akcióban látjuk a Szövetkezet munkájú 
nak egyik legnagyobb jelentőségét és zálogát ló 
tenyésztésünk és lóértékesítésünk jövőbeni fejlő 
dósé terén.
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A tenyész», haszon» és vágóállatok 
értékesítése és beszerzése.

A Magyar Mezőgazdák A Hat értéke sítő R.-T.-ot, 
amely távirati címe alapján úgy az országban, mint 
a külföldön „Megalér“ név alatt ismeretes, a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete 1918-ban abból a célból 
alapította, hogy a gazdák állatértékesítése gazda
társadalmi szerv útján történjen.

Feladati a tény ész- és haszonállatok adásvételén 
és közvetítésén kívül a hízott marha, sertés és /uh bizo
mányi értékesítését úgy a belső, mint külföldi piacokon.

A „Megalér" ezt a feladatát az elmúlt 25 év folya
mán a legnagyobb mértékben teljesítette. A bizományi 
értékesítés terén úgy a budapesti, mint számos külföldi 
piacokon a legélénkebb tevékenységet fejtette ki. 
Folyton gyarapodó forgalma bizonyítja, hogy a magyar 
gazdatársadalom a bizományi értékesítést állandóan 
fokozódó mértékben veszi igénybe.

Svájci relációban a ,9Megalér“ az idők folyamán széles
körű összeköttetéseket létesített, amelyek felhasználásá 
val számottevő mennyiségű vágóállatot vitt ki.

A „Megalér“ azonban nem érte be a meglévő piacok
nak intenzív kimunkálásával, hanem hivatásához képest 
mindenkor új piacok felkutatásán is fáradozik.

A hízott állatok külföldi értékesítésével kapcsolat
ban az időközi rendelkezések folytán a Megalér 
ezidőszerint a gazdák részére csupán a lebonyolítást 
végzi és e tevékenysége során már a bertkás alkal
mával a várható bevétel jelentékeny részét a gazdák 
rendelkezésére bocsájtja, hogy ne kelljen a bevetelre 
az elszámolás megejtéséig várni.

Az állatértékesítésen kívül a gazdaközönség érde
keit előnyös hízlalási hitelek nyújtásával igyekezett és 
igyekszik ma is elősegíteni és kielégíteni. A gazda
közönség megértő támogatása remélni engedi, hogy a 
„Megalér“ a magyar gazdaközönségnél méltán élvezett 
népszerűségére támaszkodva, működéséi eredményesen 
fogja folytatni és a jövőben lehetőleg még fokozottabb 
mértékben állhat a tenyésztő és hizlaló gazdák ren
delkezésére.
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Juhászat.
A „Köztelek Zsebkönyo“ számára írta: 

Schandl József dr. egyetemi nyilv. r. tanár.

A gyapjú re n dement-ja.
A gyapjú rendementja a lenyírt gyapjú értékelésé

nél a legfontosabb tényező. Á természetes, eredeti 
szenyezettségben lenyírt bundának ugyanis csak egy 
része (15—50%) a textilcikkekre feldolgozható anyag, 
a többi víz (10—16%), gyapjúzsír, helyesebben az 
izzadság és faggyúmi rígyek beszáradt váladéka (6—27%), 
végül por, takarmányrészek, állati paraziták (20—50%).

A legfinomabb posztógyapjas merinók bundája 
21—26, a szöuefgyapjas merinóké 25—32, a fésüsggapjae 
merinóké 27—42, a cigájáké 32—60, a rackáké 40—70% 
rendement-t szokott adui.

Egyazon juhászaiban a rendement egyik évről a 
másikra is 1—1% ingadozást mutathat, a csapadék
viszonyok (poros utak csökkentik), a tél mérsékelt 
vagy hideg volta (meleg istálló csökkenti), a szalma
termés nagysága (kevés alom csökkenti), a nyírás idején 
uralkodó időjárás (páratelt levegő csökkenti) szerint.

A magyar textilgyárak és gyapjúkereskedők tapasz
talatai szerint Szabolcs megyében 25—30, Győr, Komá
rom és Esztergom megyében 24—32, Fejér megyében 
26—31, Vas megyében 28—32, Szolnok és Pest megyé
ben 28—31, Tolna megyében 27—29, Baranyában 
28—29, Sopron megyében és Biharban 26—30, Somogy
bán és Síilágymegycben 28—32, Zala és Heves me
gyékben 29 —31, Hajdú megyében 30—34, Nógrádban, 
Békés, Csanád és Gsongrád megyékben 30—33, Zemplén
ben 33—37, Szatmár megyében 32—36, Beregben 
33—38%-os gyapjút nyírnak a fésűsmerinókról. A 
talaj (homok, szik), legelőviszonyok vagy a tenyésztők 
gondosságának (zsákolásnál, szortírozásnál dívó szoká-
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sok) eltérő voltából kifolyólag természetesen ugyan
abból a megyéből az előbbi adatoktól eltérő rende- 
írent-nal juthatnak könnyebb és nehezebb tételek is a 
piacra.

A gyapjú finomsága.

A gyapjú finomsága a másik főtényező a gyapjú 
értékének megállapításánál. A finomságot vagy a 
szálak átlagos vastagságát jelző mikronokban, azaz 
ezredmilliméterekben vagy betűjelzéssel fejezzük ki.

Ha az átlagos szálátmérő
16 vagy kevesebb mikron, akkor a szór-

timentum jelzése ................................... AAAA
ha 17 mikron, akkor a szortim, jelzése .. AAA
„ 18 ,, „ „ .... AA/AAA
„ 19 ,» »> ,, ,, .... AA
,, 20 >» >, » ... • AA/A
„ 21 ,í ,, »» ,, A/AA
„ 22 *, ,» ,, » 4 A
„ 23 » >, ,♦ »> .... A
„ 24 i> „ ,, » —A
„ 25 >, *» » ,, .... A/B
„ 25—27 >, >• »> ,, .... B
, 28—30 » >, „ ... • B/C
„ 31—38 >» >» ,» .... C

39—48 >> ,» >» »> .... D
„ 49—60 », >> >> >» .... E

6 0-n ál több „ „ » .... F

Gyapjúféleségek.
Posztőgyapjú : rövid fürtű gyapjú, sűrű ívclődéssel,

nagy rugalmassággal, simulékonysággal és főleg nagy 
zsugorodóképességgel.

Fésűsgyapjú : Legalább 6 cm fürthosszúságú, közép
fülöm gyapjú, nagy szálkicgyenlítettséggel és erős
séggel, tiszta belszerkezettel, tekintélyes nyújthatóság- 
gal és tágabb ívclődéssel.

Szövetgyapjú: Tulajdonságaiban a két előbbi
között álló.

Fésülhető szövetgyapjú: legalább 4 cm. átlagos 
fürthosszúságú szövetgyapjú.
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Ráránygyapjú : erősebb fényű, lágyabb és símulé- 
konyabb, lazább szerkezetű, magasabb rendement-u, 
de kisebb erősségű, mint az anyanyájé. Forgalmi 
értéke azonos rendement mellett az anyagyapjúénak 
csak 60—80%-a.

A hízott űrűgyapjú rövidebb fürtű, 3—4% kai 
kisebb rendementu, mint az anyanyájé, miért is for
galmi értéke a fürthosszúság szerint emezének csak 
75—85%-a. Juhászatok egész gyapjútermésének el*  
adásánál ezért külön megállapítandó a kötlevélben a 
hízott űrűk gyapjújának vételára.

Hasláhgyapjú : a hasról és a lábakról lenyírt, tövig 
szennyes, rövid fürtök. R ndszerint 8—10%-a a szín
gyapjúnak. Alacsony (12—15%) rendementja miatt 
csak feleannyit ér, mint a színgyapjú. A vevő kisebb 
értékét ily alapon már belekalkulálja az átlagárba.

Kétnyíretö gyapjú: kb. félévenkint (novemberben 
és májusban) lenyírt s így rövidfürtű gyapjú. Körül
belül 30%-kal kisebb értékű, mint ugyanazon juh
állomány teljes évi növésű gyapjútermése. Ezzel szem
ben a kétszeri nyírásra csak 10%-kal több tiszta
gyapjút ad a juh.

Éretlen gyapjú : az olyan, melyet nem 12, hanem 
8—11 hónap után nyírtak le. Fésülésre kevésbbé alkal
mas s így értéke kb. 10%-kal kisebb, mint a teljes évi 
növésűé.

Börgyapjú : a leölt juhok bőréről lenvírt bunda, 
mely nem teljes fürthosszúsága és vegyes minősége 
miatt 15—20% kai kisebb értékű, mint az élő állatok
ról nyírt éves bundák. A kötlevélben ki szokták kötni, 
hogy az áUagáron átvett tételnek, azaz az egész juhá
szat gyapjú termésének legfeljebb 3%-a lehet bőr
gyapjú.

Döggyapjú s elhullott juhok bőréről lenyírt gyapjú. 
Még a bőrgyapjúnál is kisebb értékű, erőtlen, rövid
fürtű es vegyes. Szagáról felismerhető. Értéke 30%-kal 
kisebb, mint az élőkről nyírott éves gyapjú. A köt-

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.

Kösselek Zsebkönyv IJ 1944 14
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levélben ki szokták kölni, hogy az átlagáron átvett 
tételekben döggyapjúnak lenni nem szabad. Ha tehát 
a tenyésztő ilyen gyapjút ónajt eladni, ennek árára 
nézve külön meg kell állapodnia a vevővel.

A üyapjú nyírása, zsákolása és értékesítése.
A lenyírt gyapjú a következő csoportosítással zsá

kolandó :
1. Színgyapjú. Ide tesszük a bundának azt a részét, 

melyet a nyakról, valamint a törzs felső és oldalsó 
felületéről nyírtak le.

2. A színgyapjún kívüli bundarészek a hulladékba 
kerülnek. A hulladék 3 részre oszlik :

a) Fehér hulladék. Ide teendők a homlokról, a farok
ról lény írt és a színgyapjú bundáinak széléről lehullott 
fehér színű fürtök.

b) (sárga hulladék). Ebbe teendők a hasról 
a végtagokról, a végoéltájról lenyírt (Brand) részek 
valamint a színgyapjú bundá nak széléről lehullott 
sárga részek.

c) Takarmárvyos. Ide teendők a feltűnően pelyvás, 
törekes, bogáncsos stb. bundarészek.

Bezsákolás előtt a bundagyapjú 2—8 napig szárí
tandó. mert a 16 és nagyobb százalék vizet tartalmazó 
gyapjút a vevő joggal kifogásolhatja.

Ha száraz a gyapjú, a raktárban akkor is legfeljebb 
csak 4—6 bála rakható egymás mellé, de ne egymásra I

A gyárilag mosott gyapjút szabad préselni is, a 
háton mosottat betiporni, de a zsírban nyírt gyapjút 
a zsákba betiporni nem szabad, hanem csak kézzel 
tömni.

A 190 X 95 cm nagyságú gyapjüzsákokba belefér 
a finom posztógyapjúból — a rendement szerint — 
120—140 kg, a szövet- és fésűsgyapjakból — ugyan
csak a rendement szerint — 110—120 kg zsírosgyapjú-

Vontatás
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Vasúti szállításra a
10 tonnás G-kocsikba berakható 60—80 bála,
15 tonnás G-kocsikba 65—90 bála,
15 tonnás G/f-kocsíkba 120—150 bála zsírosgyapjú

A gyapjú eladható árverésen kívül, vagy árverés 
útján. Az első esetben az ügynök a termelőtől az ár 
1 %-át szokta kapni. Az átvétel a gazdaság vasúti 
állomásán vagy Budapesten történik.

A budapesti gyapjúárverés július első felében szokott 
lezajlani. Az aukciót a Futura rendezi, melynek 
gyapjúosztálya előleget ad a gyapjú árának 75—80%- 
áig. Az árverés után a befolyt összegből levonásba jön 
3y2% (bizományi és aikuszdíj, raktár- és tüzbizlosí- 
tási díj, kezelés, adminisztráció, árverési propaganda, 
stb. fejében).

Átmenetileg — évről-évre megjelenő kormányren
delet folytán •— az < rszág egész gyapjúttrmését a 
Futura gyűjti ossz?. A Futura raktáraiba beszállított 
gyapjútételek értékmérőit (rendemért, finomság, típus 
stb) 1 inevezett „Gyapjúbecslő Eizottság“ állapítja 
meg és árát a kormány által kiadott „Gyapjúarlap“ 
alapján a Fzzíur a*  pénztára íizeti ki.

A {jyupjúliozam.
Poszt ógyapjas nyájakban a 3*5  kg-os (22—24% 

rend, nicnt-nál), szövetgijupjas nyájakban a 4 kg-os 
(28—30% rendem.), jésásgyapjus nyájak-ban — a 
testnagyság szerint — 4*5 —5*5  kg-os (30—32% ren
dem.), ciyájáknál és rackáknál 2 kg-os nyirósúly 
átlagosnak tekinthető. Törzsnyájakban tehát csak 
ennél nagyobb nyírósúlyú anyáknak van helyük.

A merinójuhok típusai.
A merinójuhok közt napjainkban 6 típust (alfajtát) 

különböztetünk meg. E típusok elhatárolására rész
ben a gyapjúminőség, részben a testnagyság vagy 
tenyésziránv ad alapot.

14*
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Posztógyapjas merinók : A A A Á—A A A / A A szor
timent umú posztógyapjút termelnek.

Szövetgyapjas merinók: A A—A/B szortimentumú 
izövetgyapjút termelnek.

Magyar fésűs merinók : A A—AfB szortimentumú 
ésüsgyapjúl termelnek.

Nagytestű magyar fésűs merinók ugyanilyen gyapjút 
ermelnek, de az anyák 80, vagy több százalékának 
lősúlya meghaladja a 45 kg-ot.

H(ismerinók nagyobb zömök, széles és hosszú törzsű, 
gyorsfejlődő, tésűsgyapjút termelő merinók, rend
szerint suta kosokkal.

Tejmerinók az olyan fésüsmerinók, amelyek a 3 
hónapos bárány e*választása  u’án 100 nap alatt 
legalább 50 i er tejet adnak. (E?y tejmerinó-törzs- 
nek legkisebb létszáma 60 anya.)

A juhok súlya.
Az egy napos bárány súlya — a fajta szerint — 

3*5 —4 kg (minimum 1-5, maximum 6 kg), az anya 
súlyának 4—9%-a. A kos bárányok r/4—% kg mai 
súlyosabbak, mint a jerkék ; az ikrek 0-1—1 kg-mal 
könnyebbek, mint az egyes bárányok. A szopós bárány
nak 4 hetes korában 10—12 kg, 12 hetes korban 
20—22 kg élősúlyt kell elérnie. Ettől kezdve a faji a, 
illetőleg tenyészirány döntő befolyást gyakorol a fej
lődésre. Általában a féléves növendékek 50—60%-át, 
az egyévesek 70—80%-át, a kétévesek 00—95%-át 
mutatják a teljes fejlettség súlyának.

Kifejlődött merinóanyák súlya 35 és 60 kg, rackáké 
és cigájáké 35—50 kg, frízeké 70—90 kg közt inga
dozik. A kosok 50, kivételesen 80—100%-kal, az üríik 
15—50 %-kal súlyosabbak, mint az anyák.

A súlyérték megadásánál indokolt jelölni, hogy a 
súly lenytrt, vagy 1—12 hónapos bundát viselő 
juhról vétetett fel; ezen az alapon 1—12 kg-nyi 
súlykülönbség is állhat elő.

Juhok törzskönyvelése«
Az Országos Juhtörzskönyvet a Juhtenyésztők Orszá

gos Egyesülete vezeti az Országos Törzskönyvelő 
Bizottság felügyelete alatt.

Az egyesület szaktisztviselői a bonitálás idényében 
(feb.—máj.) választják ki a törzskönyvelésre érdemes 
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egyedekct, felvesz k méreteiket, mintát vesznek a 
gyapjú otjektív vizs; álatáia. Nyíiíslor az ellenerők 
megállapítják a nyíló*  úyt és n inlát vesznek a ren
dement vizsgálatához. A bárány ozás és fejes idényé
ben az Egy esület kiküldöttei ellenőrzik a tárái yok 
mérlegelésének és próbafc jésének m< gbízhat ósápát.

A törzskönyvi lapok betekintésre az Országos m. kir. 
Gyapjú- es S ly r minősítő Intézetben (Budapest, II., 
Kitaibel Pál-utca 1. sz.) bárkinek rendelkezésére álla
nak, aki tenyészállatot akar vásárolni. Az Egyesület 
a tenyésztők kérésére magyar és német nyelvű 
pedigreeket állít ki.

Törzskönyoelési díj juhászatonkint 80 pengő alapdíj 
és egyedenként 80 fillér, továbbá a kiküldött tiszt
viselő utazási költségének (vasúli jegy) megtérítése.

Juhok táplálóanyag szükséglete :

1000 kg élősúlyra 

kém.-érték | em. f hérji 
kilogramm

Teljesen kifejlett meddő
anya vagy ürü........ 8 1

Kos hágatáson kívül ... 10 1-2
„ hágatás közben .... 15 2

Anya vemhesség elején . 9 1-2
„ »> végén . 15 2-5
„ szoptatás közben . 

Nővéndékj uh 12—24 hó
15 2-5

napos ........................
Növendékjuh 6—12 hó

10 1-5

napos ........................
Növendékjuh 3—6 hó

13 2-5

napos ........................
Szopós bárány az anya

16 4

tejen kívül................ 12—16* 2-3-6*
Hízóbárány 3-6 hónapos 
Hízó választott bárány

20—24 5

6—12 hónapos ........
Hízóürü, vagy mustra

20—24 4

anya hízóban .......... 18—20 2-4

* Kor- és testnagyság szerint.
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Takarmányszabványok:
Szopósbáránynak: gabonadara és lucernaszéna

(egyenlő mennyiségben) ad libitum.
Növendéknek 4—12 hónapos korig télen : 0*5 —1 kg 

széna, 20—30 deka abrak, takarmányszalma ad 
liLitum ; nyáron : jó legelő és 20—30 deka abrak ; 
ha a legelő gyenge — a fejlődésnek súlyméréssel való 
ellenőrzése mellett — némi széna vagy zöld takarmány.

Növendéknek 1 éven felül, télen : % kg réti széna, 
némi répa, vegyes (pillangós, tavaszi, őszi) szalma ad 
libitum ; nyáron : legelő.

Üres anyának és kifejlett ürűnek télen % kg 
réti széna, némi répa, vegyes (i. előbb 1) szalma ad 
libitum; nyáron: legelő.

Magasan vemhes vagy tejelő anyának télen : 1 kg 
pillangós széna, % kg takarmányszalma, 40 deka 
gabonadara, 1 kg répa, őszi szalma válogatásra ; nyá
ron : legelő, gyenge legelő mellett abrak- vagy zöld- 
takarmánypóllek.

Növendékkosnak télen : 1 kg széna és a fejlődés 
kívánt gyorsasága szerint 50—100 deka abrak (főleg 
zab) ; nyáron : legelő és 50—100 deka abrak (főleg zab).

Tenyészkosnak, hágatási idényen kívül, télen : 1— 
1-5 kg széna, 1 kg répa, takarmányszalma ad libitum ; 
nyáron ; legelő ; gyenge legelő mellett abrak- vagy 
zöldlakarmánypótlék ; hágatási idénjben az előbbiek
hez 1 kg zab.

IIízó tejesbáránynak : gabonadara és lucernaszéna 
(egyenlő mennyiségben) ad libitum

Hízó pceseuyebáránynak : 25—45 deka darakeverék, 
30—50 deka szárított szelet, 50—90 deka lucerna
széna. (A határértékekkel megadott takarmány meny- 
nyisége a hízó fe jlődésével nő.)

Hízó (kifejlett) íirünek: 1 kg széna, fokozatos
átmenettel 0-5—1 kg abrak, 3 kg répa és takarmány
szalma ad libitum.
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Az ellető? ideje :
Legáltalánosabb a téli elletés, mert a számfeletti 

„tejes“ bárányok a legjobb idényben kerülhetnek 
paacra, más részük kellőleg megerősödve megy a jó 
tavaszi legelőre, ezt kellően kihasználja s igy ősszel 
meghizlalva a tél elejére exportárut képvisel; az 
anyák a tavaszi legelőkön jól lejeinek ; a gomolya 
ilyenkor még jó áron értékesül. Tény ezzel szemben, 
hogy a téli éltetésnél igényel az anya legtöbb abrakot 
és szénát.

A tavaszi éltetésnél abrakot és szénát takarítunk 
meg; sok bárányra is számíthatunk, mert ősszel 
a juh jól uzekedik, de — minthogy a magyar juh- 
legrlők júniusra Kisülnek — elesünk a fejes lehető
ségétől, másrészt a még gyenge bárány a tavaszi 
fűtől gyakran hasmenést kap, később pedig a nyári 
forróságban ki aszott legelőkön elcsenő vészi k és cső- 
költségénél fogva az őszi legelőt se tudja kellőleg ki
használni. Természetesen tavaszi ellés esetén a tél 
vége felé már bőséges táplálásban kell részesülniök 
az anyáknak, hogy jól kilőgyeljenck, miért is az 
anyáknak rideg téli tartását még tavaszi ellés esetén 
se vehetjük számításba.

Nyári éltetésnél az anyák takarmányozása olcsó 
ott, hol a legelők nem sülnek ki; de megfontolandó, 
hogy a bárány 3—9 hónapos korában téli takar
mányon él.

Az őszi elletés előnyéül is fel tehet hozni, hogy az 
anvák abrakjából a jó legelőkön (eukorrépaföldek, 
burgonya, rétek stb.) sokat megtakarít halunk, de nem 
teljesen, mert az ellés idején 2—3 hétre mégis csak 
otthon kell tartani az anyát. Tapasztalati lény továbbá, 
hogy a tél végén rosszul üze kidnek az anyák, ezért 
a kora-őszi éltetésnél sok a meddő anya és kevés 
az ikerbárány. Ha az anyákat fejni akarjuk, akkor 
azokat egész téten abrakolni kell.

Mindezek miatt hazánkban leyállalánosabb a téli 
ellefés.
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Kosszükséglet:
Javakorbeli, jó erőb?n lévő koshoz beosztható :

4 heti 6 heti 

pároztatási idényben

Vad-, csoportos vagy 
hárembeli párzásra .

Kézből való párzásra .

20—30

30—40

40—50

60—80

Báránykosokhoz (7—9 hónapos korban) csak 10—12 
anya osztandó be.

Száz anyajuh szaporulata :
A hágatásra kerülő anyajuhok 5—15, átlag 10%-a 

marad üns, de az anyák más része (3—50%) ikreket 
ellik ágy, hogy ha szopós korban 2—3% el is hullik, 
átlagosan mégis várható a mer inóny ajakban 100 anya
juh után 100—130 leválasztott ivadék.

Az ikrek, ha anyjuk és ők maguk jó-közepes táp
lálkozásban részesülnek, akkor 3 hónapos korukra 
már csak kb. 1 kg-mal maradnak egyes dicstől szár
mazó nyáj társaik mögött, 6 hónapos korukra pedig 
teljesen azonos fejlettséget érnek el. Minthogy az ikrek 
fejlődési energia, hús-, tej , gyapjútermelés tekinteté
ben teljesen azonos értékűek az egyes bárányokkal, 
felnevelésük és a nyájban az ikerellő vérvonalak 
szaporítása indokolt.

Tejeié kenység :
A merinóanyáktól a bárány elválasztását követő

2—3 hónapban naponkint átlagosan 3 decilitert szoktak 
fejni. Jó tejelők 7—8 decilitert, sót kivételes példá
nyok 1*6 —2-3 litert is adnak naponta. A laktáció 
(a szoptatással együtt) rendszerint 6 hónapig tart, 
de a juhtejgazdaság fejlődésével valószínűleg tovább 
is ki fogják használni az anyák tejelőképességét. Az 
üzekedés ugyanis nem hozza magával az elapadást 
és a fejés nem akadálya az üzekedésnek.

A cigáják és rackák tejelőképessége azonos vagy leg
feljebb 10—20%-kal nagyobb, mint a merinóké. A 
frízek intenzív tartás mellett 40Q—600 litert is adnak
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A juhtej összetétele:

A juh kolosztrumának összetétele egyedileg roppant 
változó. Határértékik zsírtartak mban 2—20%, íchér- 
j étin 10—2t%, íajsúljhan 1033—1083.

A normális tej a laktáció haladásával igen jelen
tékeny sűrűsödést mutat. így a zsírtartalom a lak
táció 1. hónapjában 5—0, 3. hónapjában 7—8,
6. hónapjában 9—10%, a fehérjetartalom pedig a 
laktáció 1. hónapjában 5—6, 3. hónapjában 6—7, 
6. hónapjában 7—8%. Egyedi eltérések itt is gya
koriak.

A húspiacon legjobban értékesíthetők s
1. 9—12 kg-os, 4—6 hetes szopósbárányok (január

április, Budapest).
2. 35—45 kg-os, 6—8 hónapos exporthárányok, 

telt izomzattal, kevés zsírral, kiesi fejjel, mély, széles 
törzzsel és rövid lábakkal (október—április).

3. 50—55 kg-os, 1 y2—2 éves üriik, telt húsrégiók
kal, nem sok zsírral a bőr alatt és a hasűrben (szep
tember—április).

(A súlyadatok élősúlyra vonatkoznak.)

Az Orsz. M. Kir. Gyapjú- és Selyemminősítő Intézetnek 
a juhtenyészlökel közvetlen érdeklő munkuköre és 

díjszabású :
1. juhnyájak bonitálása. Költség : 500—600 drb

juh honitálásárál (napidíj, intézeti térítés) körülbelül 
40 pengő és a kiszálló tisztviselő vasúti jegyének ára.

2. Beküldött gyapjúminták finomságának, szilárd
ságának, nedvességtartalmának és rendement-jának 
megállapítása.

Fínomságmcghatározás mintánkint (25
drb-ig)....................................................... 5 P

25 dib-on felül minden következő .... 0*20  „
Szilárdság és nyújthatóság meghatározás 10 „
Nedvességmeghatározás ............................. 2 „
Rendement-meghatározás........................... 3 „

Az intézet Budapesten, II., Kitaibel Pál-u. 1. sz. 
alatt van.
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A gyapjútermdést és a gyapjúértékesi= 
test érintő kormányintézkedések.

A juh gyapjúja az elsőrendű közérdekű cik
kek sorában is kimagasló helyet foglal el. A há 
ború okozta fokozott nyersanyagkereslet a gyap
júban is hiányt idézett elő és bár különböző pot- 
és műanyaggal igyekeznek azt helyettesíteni, a 
juh gyapjúja mégis nélkülözhetetlen marad. Ez
zel magyarázható az a körülmény, hogy minden 
állam igyekszik juhtenyésztését fejleszteni és 
gyapjútermelését fokozni, mert a tengerentúli 
gyapjúbehozatal elmaradása folytán ez az egyet
len lehetősége annak, hogy a gyapjúszükséglet 
kielégíthető legyen. A m. kir. kormány is évek 
hosszú sora óta — bölcs előrelátással — sok olyan 
intézkedést hozott, amelyek nemcsak a gyapjú
termelés folytonosságát biztosították, hanem fo
kozását is eredményezték. E kormányintézkedé
seknek köszönhető továbbá az is, hogy a hábo
rús gyapjúgazdálkodásra zökkenőmentesen lehe
tett nálunk áttérni.

A gyapjútermelés fejlesztését és fokozását elő
segítő kormányintézkedések között első helyen 
áll a gyapjú árrendezése. Az erre vonatkozó kor
mányintézkedések még a 30-as évek elejére nyúl
nak vissza, amikoris a földművelésügyi minisz
ter a „Futurá”-nak adott megbízást arra, hogy a 
piacra kerülő gyapjút a gazdáktól megfelelő 
áron vegye át. Ez a közbeiktatott gyapjúvásárlás 
a gyapjúkereskedelmet is jobb árak fizetésére 
kényszerítette, aminek a juhtariásra fokozott 
figyelmet fordító gazdák látták a hasznát és szí
vesen vállalkoztak állományuk szaporítására.

Az évről-évre hozo't újabb kormányintézkedé
sek következtében már 1935-ben is a jelenleg ér
vényben levő gyapjúértékesítési rendszer volt 
életben, amelynek alapvető intézkedése az, hogy 
a juhtartó gazda a hivatalos árszabályozás kere
tén belül feltétlenül megkaphassa gyapjújáért 
azt az árat, amely őt annak minősége és tiszta 
gyapjúhozadéka alapján jogosan megilleti. A 
gyapjúrendelet ezt a kormányintézkedést a 
gyakorlatban úgy érvényesíti, hogy a vevő által 
a gazdának fizetett gyapjúárat tételről-tételre a

4
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Gyapjúbecslő Bizottsággal felülvizsgáltatja. Ez 
a felülvizsgálat, amely a gyapjú rendeltetési ál
lomására való beérkezésekor történik, a gyapjú 
minőségére és tisztasági fokozatára terjed ki. 
A Bizottság az általa észlelt esetleges árhiányt a 
vevővel pótoltatja, aki köteles az árutánfizetés 
teljesítését a „Futurá”-nál igazolni.

A Gyapjúbecslő Bizottságban az Országos M. 
Kir. Gyapjúminősítő Intézet igazgatójának el
nöklete alatt helyet foglal az eladó gazdák és a 
vevő gyárosok képviseletében három-három or
szágosan elismert elsőrendű gyapjúszakértő, va
lamint a gyapjúkereskedők és a „Futura” egy- 
egy szakértő kiküldöttje. A Bizottság döntéseit 
mindenkor szavazattöbbség alapján hozza meg.

A Gyapjúbecslő Bizottságnak immár 10 évei 
megközelítő eddigi munkássága valóban rend
kívül kedvező hatással volt nemcsak a gyapjú
termelés fejlesztésére, hanem annak a felbecsül
hetetlen értékű együttműködésnek a kiépítésére 
is, amelyet sikerült a termelő gazdák és a gyap
jút feldolgozó gyárosok között létrehozni. Ha 
visszapillantunk a 30-as évek végén elért bel
földi gyapjútermelési eredményre, amely az év
tized elejére eső gyapjúmennyiscgnek majdnem 
a kétszeresét mutatja, akkor ehhez azt is azonnal 
hozzá kell fűznünk, hogy ezt a szembetűnő ered
ményt nagymértékben elősegítette az a közös 
törekvés, amely a termelő gazdák és a feldolgozó 
gyárosok együttes munkájában nyilvánult meg.

A m. kir. kormány a belföldi gyapjúár irányí
tását a jelenlegi háborús időszakban is vál'ozat- 
lanul fenntartja. A termelési költséget és min
den számottevő tényezőt figyelembe véve álla
pítja meg most is évről-évre a gyapjúárat, 
amelyről az országban előforduló minőségek 
alapján készített gyapjúárlapot ad ki a „Futura”. 
Ez a gyapjúárlap ma már a legkisebb juhász
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előtt is ismeretes és ennek köszönhető, hogy a 
gazdák ma már meglehetősen tisztában vannak 
gyapjúkészletük forgalmi értékével.

A „Futura” minden rendelkezésre álló eszköz 
zel segítségére sietett a gazdaközönségnek abban, 
hogy a gyapjú minőségi elbírálásához szükséges 
ismeretek minél szélesebb körben elterjedjenek. 
Ebből a célból számtalan szakelőadással és sajtó 
útján terjesztett szakközleménnyel állt a gazda
közönség rendelkezésére.

A m. kir. kormány azonban nem elégedett meg 
a gyapjú árszabályozásával, hanem a juhtenyész
tés fejlesztése és a gyapjútermelés fokozása érde
kében további igen üdvös intézkedéseket is ho
zott. Ezek között ugyancsak a 30-as évek köze
pére nyúlik vissza a tenyészkos-csereakció, amely
nek az a lényege, hogy a földművelésügyi mi 
niszter elsősorban kisgazdáknak kiváló juhásza
ikból származó elsőrendű tenyészkosokat adott 
cserébe, rendkívül kedvező áron, a régi, kiörege
dett és tenyésztésre alkalmatlan kosok helyett. 
Ezt a rendkívül üdvös állami akciót legutóbb 
anyajuhokra és bárányokra is kiterjesztették, 
úgy, hogy a különböző kedvezményeket figye
lembe véve, ma már minden gazdának lehetőség 
adódik arra, hogy juhállományát megfelelően 
nemesítse és tovább fejlessze, vagy új juhászat 
beállításával álljon annak a közös és hazafias 
célnak a szolgálatába, amelynek az a feladata, 
hogy belföldi termeléssel lehessen az erősen fel
fokozott gyapjúszükségletet kielégíteni.

Az állami tenyészkos-, anyajuh- és báránykiosz- 
tási akcióban való részesítés iránti igényt minde
nütt az illetékes járási gazdasági felügyelőnél 
kell írásban bejelenteni.

Ugyancsak a gyapjútermelés fokozását célzó in
tézkedés az is, amelyet a m. kir. kormány a 
gyapjú többtermelésének jutalmazására hozott.
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Ezzel — a beváltási gyapjúár kb. %-át kitevő — 
külön jutalomban részesül a beszolgáltatott több
lei gyapjú után az a gazda, aki a helyzet fontos
ságát felismerve, még a legnehezebb tartási vi
szonyok közepette is több gyapjút termelt. A 
gyapjútermelési jutalom (prémium) iránti igény
lést a „Futura” gyapjúoszi ályánál kell bejelen
teni, amely azt elbírálás végett a Gyapjúbecslö 
Bizottságnak terjeszti elő.

A juhtartó gazda gondjait kívánja enyhíteni az 
az intézkedés is, amellyel a földművelésügyi mi
niszter a járványos juhbeteg ségek leküzdésére 
megfelelő mennyiségű gyógyszert (oltó anyagot) 
bocsát a gazdák rendelkezésére és végül értékes 
támogatásnak számít az is, hogy a közellátásügyi 
miniszter — a lehetőség határain belül — a takar- 
mányinség enyhítésére megfelelő juhabrakot jut
tat a termelőknek. Mindkettőre vonatkozó igény 
ugyancsak az illetékes járási gazdasági felügye
lőnél jelentendő be.

Ezek a felsorolt kormány intézkedések előrelát
hatólag a jövő évi gyapjútermelés alátámasztá
sára is fenntártatnak, sőt esetleg egy-két újabb 
kedvezménnyel bővülnek úgy is, hogy mindezeket 
figvelembevéve, tárgyilagos szemlélettel megál
lapítható, hogy a juhtenyésztés fejlesztésére és a 
gyapjútermelés fokozására minden lehető kor
mányintézkedés megtörtént és most már a gazdá
kon a sor. hogy az adott helyzetben a többterme- 
lést minél nagyobb mértékben megvalósítsák.

A gyapjúértékesítést a jelenlegi háborús viszo
nyokra alkalmazott iparügyi miniszteri rendelet 
szabályozza. Ennek a lényege az, hogy az ország 
területén bárhol mindenki csak az illetékes köz
ségi elöljáróság által megállapított időszakban — 
egy évben egyszer — nyírhatja meg birkáját. A 
lenyírt gyapjút tartozik mindenki a községi elöl
járóságnál, az ott kapható űrlapon bejelenteni és

ALFA
FÜLLESZTöS

A GAZDÁSAGts HÄZ [ARTÄS
MINÖÉNES^*-í
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a gyapjút a vásárlásra egyedül jogosított „Futu- 
ra”-nak vagy a „Futura” bizományosának átadni. 
A „Futura” és bizományosa köteles a gyapjú 
minősége és tiszta gyapjú hozadéka alap
ján mutatkozó teljes árat a gyapjúért fizetni, 
amelyből 5 mázsánál nagyobb tételek után 1% 
jutalék, 5 mázsánál kisebb és a bizományos 
gyűjtőraktárába szállított tételekért pedig ezen
felül 3’5%, vagyis összesen 4’5% vonható le. A 
3’5% a gyapjú becslésével és gyüjtőraktárban 
való tárolásával kapcsolatos költségek fedezé
sére szolgál.

Minden gazdának jogában áll gyapjúját köz
vetlenül a Gyapjúbecslő Bizottság útján értéke
síteni. Ebben az esetben a gyapjút a „Futura” 
raktárába kell beszállítani, ahol a becslés meg
történik. A Becslőbizottság ármegállapítása el
len egy ízben fellebbezéssel lehet fordulni a Fel- 
lebbviteli Gyapjúbecslő Bizottsághoz, amely a 
vitás esetben végérvényesen dönt.

Az elmondott kormányintézkedések lehetővé 
teszik, hogy a gazdák a jelenlegi kötött rendszer 
mellett is fennakadás nélkül teljes áron azonnal 
eladhatják gyapjútermésüket s így nincsenek ki
szolgáltatva a régi időkből még nagyon emléke
zetes kül- és belföldi spekulációnak, amely a 
gazda egész évi fáradságos munkáját képes egy
szeriben is tönkretenni.

A juhtenyésztés fejlesztését és a gyapjúterme- 
lés fokozását elősegítő, ismertetett kormányintéz
kedések végrehajtásánál nagy szerep jut a „Fu
tura” gyapjúosztályának, amely az ország egész 
gyapjútermését összegyűjti, azt a feldolgozó ipar 
között szétosztja, a gyapjútermelési jutalom (pré
mium) igénylését, valamint a báránykiosztási 
akciót lebonyolítja, a beszolgáltatott gyapjú 
után járó búzapontokat gazdánkint kiszámítja és 
fel jegyezteti, valamint mindennemű egyéb juh- 
tenyésztési és gyapjútermelési kérdésben az ille
tékes körök munkájában résztvesz s ezért a juh
tenyésztést és a gyapjútermelést érintő vala
mennyi kérdésben a gazdaközönségnek minden
kor szívesen áll rendelkezésére. Cím: „Futura” 
gyapjúosztálya, Budapest, V., Vigadó utca 6.)
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Irányelvek és útmutatások 
a mangalicasertés tenyésztéséhez.

A „Köztelek Zsebkői yv“ részére összeállította: 
Ötömösy Dezső dr.t a Mangalicatenyésztők 

Országos Egyesületének igazgatója.

Kívánatos testalakulás.

Tenyésztési és hízlalási szempontból egyaránt 
fontos, hogy milyen fejlett a sertés csontalapja, 
milyen nagy a rámája, milyen arányos az egyes 
testrészeknek egymáshoz való viszonya, mert a 
megfelelő szervezeten nyugszik a sertés egész ter
melése.

A Mangalica tenyésztők Országos Egyesülete ál
tal lefektetett külerni kívánalmak a következők:

Szőke mangalicánál:
A bőr szürkés-feketén pigmentált legyen, a 

túró-karima, szemhéjak, a pilla és szemöldök
szőrök, továbbá a körmök feketék legyenek. A 
szőr színe lehet a szürkétől a sárgáig, illetve a 
sárgáspirosig minden árnyalatban, ez vidékenkint 
változik; a szőr gyalúl'orgácsszerüen hullámos le
gyen. A fej arányos legyen, mérsékelten hegye 
sedő, tarkóban széles, jól tűzött fülekkel, amely 
a szemet nem takarja; a fül hossza a fej hosszá
nak kb. 2/s-adát tegye ki. Középhosszú, mély, telt, 
jól izmolt nyak, bő torokjárat; terjedelmes váll; 
széles elgömbölyödő mar; egyenes hát; mély, öb
lös mellkas; enyhén ívelt és jól izmolt far; hen
geres has; fejlett, szilárd és erőteljes csontozat; 
az ízületek szárazak; a lábak alsó része rövid, 
szikár.

Kizáró okok: körülírt kesely folt bárhol a bő
rön; fehér pilla- vagy szemöldökszőrök; viasz
sárga vagy sávozott köröm; a test bármely ré
szén előforduló fekete folt, vagy fekete szőr, ki
véve a farok bojton.

Leggyak rabba előforduló külső testalkati hibák: ha a 
tarkó és a homlok keskeny, ha a fej durva és or- 
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mányszerúen elhegyesedik; ha a fülek túlin uga- 
san, vagy túlalacsonyan tűzettek, ha azok 
rövidek és felállók; ha. a hát gyenge, puha, vagy 
hajlott, ha éles és pontyhátszerű; ha a mellkas 
lapos, ha a váll mögött befűzött vagy rövid; ha 
a l'ar rövid,’ csapott, keskeny, hátrafelé elhegye- 
sedő; ha a lábak túlhosszúak, vagy ha nagyon 
közel állanak egymáshoz; ha a csüd puha; ha a 
szőr sírna, szálkás, sörteszerű, ha a szőrözet nyi
tott, kócszerű, koloncos, kutyaszőrszerű.

Fekete fecskehasú mangalicánál:
Fontos, hogy a bőr szürkés-feketén pigmentált 

legyen, a köröm fekete, a szőr a fejen, a törzs 
felső részén és a végtagokon fekete; szájszeglet, 
toroktájék, a has, combok belső oldala és hátul 
a combok között sárgás-fehér, a fülkagyló belse
jében lévő szőrpamacs fehér, úgyszintén a farok
bojt is fehér. A szőr minősége gyalúforgácsszerű, 
szőrváltás előtt kivörösödik.

Fejlettség, testtömeg, testméretek.
A fajtajelleg és hasznosítás szempontjából elő

nyös külemi testalakuláson kívül tenyésztési és híz- 
lalási szempontból egyaránt fontos követelmény 
a kor és nem szerint megfelelő fejlettség. A fej
lettség a testméretekből állapítható meg. A test
méretnél elsősorban figyelmet érdemel a mar
magasság, a törzshoszúság és a lábszár-körméret.

A Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete 
megkívánja, hogy 2 éves és idősebb kocák mar
magassága legalább 65 cm legyen, a törzshosszúság 
pedig 12°A»-kal több legyen, mint a marmagasság; 
a lábszárkörméret legalább 14 cm legyen.

Az egyesület tözskönyvébe felvett adatok alap
ján a mangalica kanok és kocák testméretei kor 
szerint így alakulnak:
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14—15 hónapos kan 74—76 88—90 30—31 16
1 H éves kan . . . 77-78 90—92 31—32 16—16’5
2 éves kan .... 79—80 92-94 32—33 16—17
2y2 éves kan . . . 80-81 93-95 32—33 16’5—17
1 % éves koca . . 69-71 78—80 29—30 14—14-5
2 éves koca . . . 72—73 82—85 30—32 14—15
3 éves koca . » . 74—75 85-90 31—32 15—15-5
4 éves koca . . . 75—76 • 88—90 32—33 15-15’5

Az övméret, amely a kondícióval szoros össze
függésben van, aszerint, hogy a koca üres, vem
hes vagy szoptató, esetleg rágott, a fejlettség 
megállapításánál számításba nem jöhet, mert min
dig más mérési adatokat mutat. I1/*  éves koca 
övmérete tenyésztésbe vételkor 85 kg-os súly mel
lett 105—108 cm. Kannál az övméret jobban szá
mításba jöhet, mert megfelelő tenyészkondícióban 
a mellkas fejlettségét fejezi ki. I1/« éves, 120 kg 
súlyú kan övmérete 120—130 cm.

A sertés súlya a kondícióval van összefüggés
ben. Csak megfelelő fejlettségű sertések súlyada
tait vehetjük figyelembe.

A múltban előforduló hibák kiküszöbölése vé
gett — amikor a gazdaságok süldőkorban igen 
sokszor csak a súlyra voltak figyelemmel — a 
süldőket jóformán lehízlalták, csontos és izmos 
süldők helyett tenyésztésre alkalmatlan, zsíros 
egyedeket állítotak elő, — az egyesület munkater
vébe vette és végzi is már azokat a vizsgálato
kat, amelyek adatai alapján a malackortól kezdve 
a sertés tenyésztésbe vételéig minden hónapra 
meg lehet állapítani a süldő sertés megfelelő fej
lettségét és súlyát. A fejlettség megállapításánál

Ne mulassza el 
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.

Köztelek Zsebkönyv II. 1944. 15
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a marmagasság, törzshosszúság, övméret és láb
szárkörméret adatai lesznek irányadók.

Addig is, amíg ezeket a vizsgálati eredménye
ket közölhetem, ismertetni kívánom a süldők te
nyésztési és hízlalási szempontból fontos súly
adatait:

Kansüldő Kucasüldő Hizlalásra 
szánt süldő

3 hónapos korban.. . kb 20 kg kb. 15 kg
4 »> >> .. . 25 ,» » 20 93
5 >, ■ .. . » 30 >> » 25 99
6 »> »> . ,, 35 ,, 30 99
7 ,, kb. 45 kg kb. 40 kg ,, 35 99
8 ,, >» 55 ,, 47 ,, 99 40 99
9 ,, »> 65 » 55 99 45 99

10 ,, ,, ,, 75 ,» 63 »> 99 50 99
11 ,, >» 85 » ,, 70 »» 99 55 99
12 >> 95 >> >» 77 » 99 60

Belső tulajdonságok.

A koca a malacain keresztül hoz jövedelmet. 
Cél legyen tehát a jó szaporaságú, jó malacnevelő 
és takarmányértékesítő képességű kocák kiválo
gatása és tenyésztésben tartása. Ezeknél az ada
toknál ne egy év adatai legyenek irányadók, ha
nem figyelemmel kísérendők a koca szaporulati 
adatai mindaddig, míg az tenyésztésben marad. 
Rossz malacozás, vagy kétszeri meddőség után a 
koca kiselejtezendő.

Szaporaság: A csecsbimbók száma és a szapo- 
raság között szoros kapcsolat áll fenn. A Manga
licatenyésztők Országos Egyesülete megkívánja, 
hogy a tenyésztésbe vett süldőkoca 10 ép csecs
bimbóval rendelkezzék. Már fialt kocáknál 7 csecs
bimbó is elegendő, ha a többit külső erőmüvi be
hatásra vesztette el. Tekintettel arra, hogy süldő 
korban csecsbimbóhullások, leszáradások, lerágá
sok fordulnak elő, a tenyésztésbe visszatartott 
süldőkocák csecsbimbók száma többször megvizs
gálandó.

A Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete a 
törzskönyvbe való felvételnél megkívánja, hogy 

az előhasi koca legalább 5 darabot,
az idősebb koca legalább 6 darabot fialjon.
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Tözskönyvi adataink szerint azonban a törzs
könyvbe kerülő előhasi kocák több, mint 42%-a az 
átlagon felül 7—8-at fial, míg az öreg kocák 50°/o-a 
az átlagon felül 7—8—9 darabot. Ez különösen a 
törzskönyvelt kocák utódainak tenyésztésbe vétele 
után szembetűnő. Törzskönyvi vizsgálatok alap
ján a malacozás a 2—4-ik fialásnál a legnagyobb 
és legjobb.

Malacnevelő képesség megállapítása súlyméré
sek alapján történik éspedig az egyesület előírása 
szerint mérendő a születési alomsúly az ellés után 
48 órával, a négyhetes alomsúly, nyolchetes alom
súly és a választási alomsúly. Törzskönyvi ada
tok szerint a születési alomsúly nagy átlagban 
6—10 kg között van, darabonkint 1’1—1’3 kg kö
zött mozog. Az egyesület megkívánja az előhasi 
kocáktól, mint legkisebb alomsúlyt, az 5 kg-ot, 
nem előhasitól 7 kg-ot.

A négyhetes súly a koca tejelőképességének ki
fejezője. Törzskönyvi adatok alapján megállapít
ható, hogy vannak gyengén, közepesen és jól te
jelő kocák. A gyengén tejelő koca az első négy 
hétben 40 liter, a jól tejelő koca 100 liter tejet 
termel, ez pedig a négyhetes alomsúlyok nagysá
gára és a malacok továbbfejlődésére nem közöm
bös. A négyhetes korban az alomsúly átlagban 
25—30 kg, a darabonkinti malacsúly 4—7 kg kö
zött váltakozik.

Megfigyeléseink szerint a malacok fejlődésében 
a 14—37 nap között 3—4 napig megállás észlelhető 
s bizonyos mértékig étrendi zavarok állanak elő. 
a malacok szervezetileg legyengülnek. Ezek a 
tünetek száj- és körömfájás, valamint a járvá
nyos elvetélés utáni malacozásnál szembetűnően 
4—5 napos korban jelentkeznek. Ilyen esetben a 
malac szervezetének erősítéséről kell gondoskod
nunk, részben a koca takarmányának megváltoz
tatásával és teljes értékű takarmányadagolás ösz- 
szeállítása útján, részben pedig a vitaminhiány 
megszüntetésére törekszünk, amit a koca takar
mányába, vagy közvetlenül a malac szervezetébe 
való juttatás útján pótolunk.

A nyolchetes malacsúly mái*  a malacok takar
mányértékesítő képességére is nyújt útbaigazí
tást. de leginkább a malac cllenállóképességérc 
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világít reá. A malacbetegségek rendszerint 4 
hetes kor után lépnek fel. Az egész szoptatási idő 
alatt a gyengén tejelő koca 110 kg tejet termel. 
Ilyen kocától 40 kg körüli alomsúllyal választjuk 
le a malacot. Jól tejelő kocák legalább 180 kg te
jet adnak és 80—100 kg választási alomsúlyú ser
tést produkálnak.

A Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete a 
törzskönyvbe felveendő mangalicakocák malac
nevelőképességétől megkívánja, hogy

a négyhetes malac súlya (ha elhullás
nem volt) legalább........................ 5 kg

a nyolchetes malac súlya legalább
8 kg, de lehetőleg .......................... 10 ,,

a kilenchetes malac súlya lehetőleg. 12 ,,
a nyolchetes alomsúly legalább .... 48 ,, legyen.

A törzskönyvbe felvett kocáknál a feldolgozott 
adatok szerint a malacsúlyok jóval meghaladják 
az előírás szerinti súlyokat és nem egy kocánál 
a négyhetes malac alomsúlyok elérik a jörzsköny- 
velés kezdetén megállapított 8 hetes alomsúlyok 
minimumát.

Eddig a legjobb és legnagyobb teljesítőképes
ségű törzskönyvelt tenyészkoca a Szarvasi Közép
fokú Tanintézet gazdaságának 1357/4. „Albina“ 
nevű törzskocája volt. Hét év alatt kilencszer 
fialt 81 darab malacof, 103’5 kg alomsúllyal; négy
hetes korig felnevelt 75 darab malacot 460 kg 
alomsúllyal; nyolchetes korig felnevelt 71 db ma
lacot 895 kg súllyal. A hét év alatt egyszer sem 
állt üresen, három évben kétszer, három évben 
egyszer fialt. Vemhességi időtartama 104—136 na
pok közé esett.

Alomkiegyenlitettség. Az alom kiegyenlített
sége arra enged következtetni, hogy a kocák ösz- 
szes tejmirigycinek hasonló a tejelválasztóképes-

Az ALFA szeparátor élesen fölöz!
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sége, másrészt, hogy az álombéli malacoknak ha
sonló a fejlődő és takarmányértékesítő képessége.

A kiegyenlítettség alapján szelektált kocák 
után származó almok általában az elléskor a leg
jobbak, a későbbi fejlődési korban számos külső 
és belső ok a malacokra differenciálólag hat. Az 
alomkiegyenlítettség fokára a négyhetes kiegyen- 
lítettségi helyzet jellegzetes, mert a negyedik hé
ten kialakult kiegyenlítettség végigkíséri az al
mot a választásig. Az alomkigyenlítettség kiszá
mításánál a következő elgondolást követi az egye
sület: A kiegyenlítettség akkor kedvező, ha a ma- 
lacok közötti súlykülönbözet kicsi. Ezért ennél a 
számításnál a kiegyenlítettségi súly a kiinduló
pont. A kiegyenlítettségi súly megmutatja ugyan
is, hogy mennyivel kellett volna az átlagsúly- 
feletti malacoknak könnyebbeknek, az átlagsúly 
alattiaknak nehezebbeknek lenniök, hogy a ki
egyenlítettség ideális legyen. Az ideális kiegyen
lítettség gyakorlatban nem fordul elő, az alom 
egyes malacai súlyban pozitív, vagy negatív 
irányban eltérve egymástól, lényeges különb
séget mutathatnak. Ezek szerint a kiegyenlített
ségi fok — ha az ideális kiegyenlítettséget 7-es 
számmal fejezzük ki — mindig kisebb 1-nél. Pl.: 
ha a koca malacainak egyenkinti súlya 12, 10, 14, 
12, 12, 12, 13 kg, összesen 85 kg, az átlagsúly: 12*14  
kg; az eltérés + 2’710. ezt elosztva az alomsúly- 
lyal = 0’0317, az így nyert számot 1-ből kivon
juk és megkapjuk a kiegyenlítettségi fokot: 
0’9683-at.

A törzskönyvi adatok alapján előforduló ki
egyenlítettségi számok a következők:

Csoport

A
 ko

ca
 T

ar
t |

A
 ko

ca
 

(
fe

ln
ev

el
t | Megfigyelés alatt álló törzskönyvelt kocák 

alomkiegyenlítettségének váltakozása

első fialásnál második 
fialásnál 1

harmadik 
fialásnál

I. 7 7 0’9000—0’9663 0’9142—0’9683 0’9500-0’9668

II. 6 6 0’9900—0’9840 0’8974—0’9715 0’0267—0’9781

III. 5 5 0’9178—0’9804 0’9211—0’9855 10’9134—0’9817
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A jó kiegyenlítettségű kocák alom ki egyenlít ett- 
ségi foka 0’9999-től 0*9700-ig.

A közepes kiegyenlítettségű kocák alomkiegven- 
lítettségi foka 0’9699-től 0’9000-ig.

A rossz kiegyenlítettségű kocák alomkiegyenlí- 
tettségi foka 0’8999-től.

Az alom darabszám fordított arányban áll a 
kiegyenlítettség fokával.

A mangalicakoca a szoptatási idő alatt külem 
és súly szempontjából lényeges átalakuláson megy 
keresztül. Az a jó malacnevelő koca, amely meg
felelő takarmányozás mellett jó malacsúlyokat 
állít elő anélkül, hogy súlyából lényegesen ve
szítene.

A súlyveszteség legnagyobb része 4 hetes korig 
áll elő. Törzskönyvi adataink alapján ez a súly
veszteség 12%-tól 21°/o-ig terjedhet.

A 8-ik héten leválosztó kocák súlyvesztesége 22%, 
a 9-ik héten leválasztó kocák súlyvesztesége 23%, 
a 10-ik héten leválasztó kocák súlyvesztesége 24%, 
a 11-ik héten leválasztó kocák súly vesztesége 

25%-ig terjedhet.
A malacsúlygyarapodás a koca 4 hétig beállott 

súly veszteségének 130—150%-a szokott lenni.
A mangalicakocának a szoptatás 4-ik hetétől 

választásig beálló súly veszteségéh ez viszonyítva 
a malacoknak a 4-ik héttől választásig elért súly
gyarapodása a következőképpen alakul:

a 9-ik héten a malac súlygyarapodása a koca 
súly veszteségének 260%-a,

a 10-ik héten a malac súlygyarapodása a koca 
súly veszteségének 340%-a,

a 12-ik héten a malac súlygyarapodása a koca 
súlyveszteségének 360%-a.

Gyakorlatban a 10 hetes malacsúlygyarapodás 
százalékos aránya legkedvezőbb a koca 10 hetes
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súly veszteségéhez viszonyítva, ezért 10 hétnél to
vább nem célszerű a malacokat anyjuk alatt 
hagyni.

Uizékonyság megállapítása.
Nagyon fontos annak megállapítása, hogy 

ugyanabból az alomból hány darabot tudunk 
ugyanolyan takarmányozás mellett a legnagyobb 
súlyig kihízlalni. Az alomkiegyenlítettség alap
ján a hízékonyság megállapítása a vérvonalak 
szerint történik és a legtökéletesebb alapot 
nyújtja az almon belül lévő utódok termelőképes
ségének megítélésére.

Az almok hízékonyságának ellenőrzése újabb 
keletű. Ez az ellenőrzés egyelőre a beállítási súly 
és a 160 kg-on felüli súly megállapítására szorít
kozik.

A törzskönyvi ellenőrzés adatai szerint jó hízé- 
konyságú alom: a beállítási súly darabonkint: 72, 
77, 60, 70, 80, 76, 78 kg, a 160 kg-os súly elérése 
^ítán ellenőrzött súly darabonkint 166, 165, 142, 
166, 175, 170, 165 kg; hat darab hízó volt tehát 160 
kg-on felül. Gyenge hízékonyságit alom: a beállí
tási súly volt darabonkint 64, 69, 70, 80, 59, 63 kg, 
ellenőrzés a másik alommal egyidőben történt, en
nek 150, 140, 148, 170, 130, 140 kg volt a súlyuk, 
tehát csak egy hízó volt 160 kg-on felül.

Takarmányozás.

A szoptató kocákat ellés után 2—3 napig a lét
fenntartó takarmányon tanácsos tartani, hogy a 
megfeszült tőgy gyulladásba ne menjen. Létfenn
tartó takarmány 100 kg élősúlyra 750 gr kemé
nyítőérték és 70—80 gramm emészthető fehérje.

Az okszerű malacnevelés érdekében arra kell 
törekedni, hogy a kocák elegendő tápanyagot 
kapjanak és hogy így malacaikat bőségesen el- 
láthasssák tejjel. A kocatej a legtermészetszerűbb 
és pótolhatatlan malaceleség. A létfenntartó ta
karmányon felül a termelő takarmányszükséglet 
1 kg malac élősúly előállítására 3’5 kg kocatej. 
Egy malacnak 0’7 kg anyatej elfogyasztására van 
szüksége, hogy napi 200 gramm súlyszaporulatot 
érjen el. Egy kg tej előállítására 70 gramm 
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emészthető fehérjére és 350 gramm keményítő
értékre van szükség. A termelőtakarmányt tehát 
a lehetőségig úgy állítsuk össze, hogy a benne 
foglalt emészthető fehérje és keményitőérték egy
máshoz való viszonya 1 : 5-höz legyen. A helyes 
keményítőérték arány az üres koca takarmányá
ban 1 :11-hez, a vemhes koca takarmányában pe
dig 1 : 6-hoz.

A malacok a harmadik hétig tisztán anyatejen 
tartandók. Hasmenés ellen óvatosságból kis porrá
tört faszenet kapjanak. A harmadik héten sze
mesárpára kell fogni a malacokat, a negyedik 
hét után a szemesárpa nagy részét dara alakjá
ban kapják, a fehérjét lehetőleg szemes borsóban 
adjuk. A kéthónapos korig elérhető legnagyobb 
súlygyarapodás 15 kg, tehát átlagosan napi 250 
gramm. Egészséges malactól rendes takarmányo
zás mellett 2 hónapos korban 10—12 kg-os súlyt 
kívánunk. Ha szükséges, D-vitamin adagolandó. 
Takarmánymészből többnyire 2% kell. A kocák, 
malacok és süldők legeltetése során sem válik fe
leslegessé a takarmánymész adagolása, ha tarlóra 
járnak, míg ha a malacokat lóhere-, lucerna
legelőkön, vagy cukorrépatarlón legeltetjük, feles
leges a takarmánymész adása. Gyeplegelőn a 
mészszükséglet mintegy felényire csökken.

Elválasztás után arra kell törekedni, hogy a 
malacok minél tökéletesebb összeállítású takar
mányban kapják a szoptatási idő alatt fogyasz
tott tápanyagot. Ennek a választás után 1 :5 
keményítőérték arányúnak kell lenni, ez l:6’6-ig 
bővülhet. A süldők megfelelő súlygyarapodása 
havonta 5—8 kg. Éves korában érjék el a 70—80 
kg-os súlyt. A tenyésztési célra kiszemelt süldő
ket 4—5 hónap után külön választjuk a többitől, 
ezeket intenzívebb takarmányozásban részesítjük, 
hogy a fiatalkori fejlődési energiát minél töké
letesebben kihasználhassuk. A tenyészsüldők súly
gyarapodása 7—10 kg havonta. Éves korban a ko
cák 70—80 kg-osak, a kanok 80—90 kg-osak. 6 hó
napos koruktól a kansüldőket a kocasüldőktől el
különített csapatban kell tartani.
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Magyar sertéshízlaló 
és húsipari részvénytársaság 
Budapest Székesfőváros kezelésében 
Telephely és igazgatóság: Nagytétény

★

Süldótételeket közvetlenül 
a gazdaságokból legelői 
nyösebb feltételek mellett 
vásárolunk.

★

Elsőrendű sertéstrágyát 
szállítunk.

★

Telefon: Budapest 46S7I5, 469 784.
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Adatok és irányszámok 
a hússertéstenyésztés köréből.

A „Köztelek Zsebkönyv**  részére összeállította : 
Kertész Ferenc, a Hússertéstenyésztők Országos Egye

sületének igazgatója.

Testméretek és élősúlyok.
A hússertést legtöbbnyire fiatal, még ki nem fejlett 

! órában értékesítjük, ezért a tenyészállatok kiválasz
tásánál figyelemmel kell lennünk erre a körülményre, 
vagyis arra, hogy a megfelelőnek tartott koca vagy 
kan várható ivadéka fiatal korában a legértékesebb 
vágóanyagot szolgáltassa. A fehér hússertések kívánatos 
fejlettségére és formájára vonatkozóan tájékozást nyúj
tanak a közölt irányszámok. Ezek annyiból csak bizo
nyos mértékig irányadók, mert az állat kondíciója 
nagyon befolyásolja ezeket és a mérés is körülmé
nyesebb, mint más háziállatoknál. A marmagasságot 
és törzshosszúságot teljesen kiegyenesedett testtartás

A pontosan a marmagassághoz kell igazodnia
Ha ennél alacsonyabb, akkor lejtős farú az állat; ha enné 
magasabb, akkor túlnőtt hátul az állat.

mellett bottal, az övméretet és az első lábszár kör
méretét pedig szalaggal mérjük.

Marmaffassáa 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves korban
Legyen legalább 65—68 65—68 68—70 70 cm
Közepes, ha.... 68—70 68—75 70—80 70—80 „
jó, ha .............. 70—75 75—80 80—90 80—100 „

2 éves 3 éves 4 éves kotbán
100—110 110—115 115—120 cm
110—115 115—120 120—125 ,,
115—120 120—125 125—130 ,,

2 éves 3 éves 4 éves korban
115—120 120—130 130—140 cm
120—125 130—140 140—150 ,,
125—135 140—150 155—160 ,,

2 éves 3 éves 4 éves korbán
17—18 18 18—18-5 cm

18 18-5 18-5—19 »
>>18—19 19 19—20

Törzshossz 1 éves
Legyen legalább 100—105 
Közepes, ha... 105—110
Jó, ha.............. 110—115

övméret 1 éves
Legyen legalább 110—115 
Közepes, ha... 115—K0
Jó, ha ............ 125—130
Lábszárkörméret 1 éves
Legyen legalább 16*5 —17
Közepes, ha... 17—18
Jó, ha ............ 18—19
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Ezek az adatok kocákra vonatkoznak. Kanok testmérete 
&—10%-kal nagyobbak.

Élősúly 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves korban
Legalább legyen 120—140 140—150 160—190 200—220 kg
.Tó közepes, ha 150—180 160—190 190—220 220—230 „
Igen jó, ha ... 200—225 200—230 230—235 230—240 ,,

Kívánatos testalakulás.
A kívánatos testméreteken kívül a fehérszőrű hús

sertésnél — az ú. n. yorkshirenél — megkívánjuk, hogy 
az állat bőre halvány rózsaszínű, lehetőleg pigment 
nélküli, azaz fekete folttól mentes legyen. A szőrzet 
fehér színű, finom, sűrű és fényes legyen, a testet 
egyenletesen takarja. A hosszú seprőszerű szőrök, 
amelyek nem simulnak a testhez — különösen a hasnál 
szokott ez előfordulni —, valamint a sörtetaraj, 
goromba szervezetre utalnak, amelynek hízékonysága 
a tapasztalat alapján rendszerint igen kedvezőtlen. 
A tenyészállat korának megfelelően fejlett legyen, 
ne csak a kívánatos nagyságot érje el, hanem széles
ségben, mélységben és testtömegben is a korának meg
felelő fejlettségű legyen. Az élősúlyt nagy mértékben 
befolyásolja az állatok kondíciója, valamint a hasasság 
és a szoptatás időpontja, ezek fel- és lefelé 10% eltérést 
idézhetnek elő. A közölt élősúlyok tenyészkondicióra 
vonatkoznak .

A megfelelő testnagyságon kívül tekintettel kell 
lenni a megfelelő szélességre ; felülről nézve az állat 
a válltól a farig a téglaalakot közelítse meg. Főleg 
kanoknál fordul elő, hogy hátrafelé keskenyednek és 
ékalakúak ; ez kanoknál is hiba, de kocáknál még 
kevésbé szabad előfordulni. A hátvonal egyenes, jól 
izmolt legyen, a törzs hosszú és ennek megfelelően 
széles és hengeres. A far elbírálásánál legfontosabb 
a sonka alakulása, ez akkor jó, ha nagy, telt, nem 
nyakait, vagyis mélyen lehúzódik a csánkig. A far 
széles legyen és ne legyen csapott. A csecsszám nagy
sága az állat szaporaságára enged következtetni, ezért 
mind a kannál, mind a kocánál nagy jelentősége van.

ALFA
GAZDASÁGI
S Z IV ATTY U 1 
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A kocánál igen fontos, hogy a csecsek mind 
egészségesek és nevelőképesek legyenek, a feszes, 
de nem felhúzott hason egyenletesen oszoljanak 
el, számuk 12-nél ne legyen kevesebb, hanem in
kább több és egy-egy oldalon legalább 6 legyen. 
A lábak egyenesek, jó csontúak, a csűdök fesze
sek legyenek, az állat könnyen mozogjon és ru
galmasan lépjen. Különösen a hátsó lábaknál ki 
vánatos a tág állás és fontos az, hogy az állat 
mozgás közben is tágan járjon. A köröm szabá
lyos és egészséges legyen. Az elnőtt, repedezett 
köröm az állat mozgását nagymértékben akadá
lyozza, a legelésnél és az etetésnél elmarad a töb 
bitől, így nem jól táplálkozik és nem tud a tá
masztott követelményeknek megfelelni. A köröm
hibák igen könnyen öröklődnek, ezért nagy fi
gyelmet érdemelnek. A fej ne legyen durva, túl- 
nagy, a testtel jó arányban álljon. Az orr ne le
gyen hegyes, hosszú, hanem gyengén behajtott 
ívű és arányosan rövid. A homlok legyen széles, 
a szemek egymástól távol álljanak. Az ú. n. 
csókaszemű sertéseket ne használjuk tenyész
tésre, mert az nemcsak csúnya és könnyen örök
lődik, de az állat gyengébb belső szervezetére is 
utal.

A kedvező testalakulásra vonatkozó kívánal
mak — a színeződést kivéve — a berkshire ser
tésre is vonatkoznak. A berkshire sertés bőre és 
szőrzete fekete, a lábvégek és a farkbojt fehér. 
A homlokon fehér folt kívánatos, ami az orr
hátra, sőt a túrókarimára is ráhúzodhatik. Hiba, 
ha a fekete testen fehér foltok fordulnak elő. 
Nem feltétlenül szükséges, de kívánatos, hogy 
lehetőleg 3 lábvég fehér legyen. Bár nem szól a 
fajtatisztaság ellen, de nem kívánatos, ha az 
orrhát fehér szőrzete a fülre, a lábvég fehér szőr
zete pedig a lábtő, illetve a csánk fölé húzó
dik. Kisebbtestű, mint a fehérszőrü hússertés, de
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annál zomökebb, tettebb idomú, rövidebb orrú, 
finomabb csontú, tetszetősebb testformájú.

Malacozási és alomfelnevelési adatok.
A malacfelnevelési képesség a kocának legértékesebb 

tulajdonsága. A több csecsbimbóval rendelkező koca 
rendszerint szaporább és nagyobb tejelékenysége 
miatt jobb malacnevelő, de erre vonatkozóan a leg
nagyobb biztosítékot a megfelelő jó leszármazás 
nyújtja. A koca alomsúlyát a Hússertéstenyésztők 
Országos Egyesülete a malacok 1., 28. és 70. napos 
korában ellenőrzi. Az 1 napos súly a malacok nagyságát 
és ennek megfelelően azok életerejét fejezi ki. A 28 napos 
súly— minthogy eddig az időpontig a malac érdemleges 
takarmányt nem fogyaszt — a koca tejelékenységére, 
a 70 napos súly — minthogy a malac ebben az idő
szakban már nagyobb mennyiségű takarmányt is 
fogyaszt a malacok, illetve az egész alom növekedései 
erélyére és takarmány értékesítő képességére nyújt tám
pontot. A malacok súlyára vonatkozóan tájékoztatást 
nyújt a következő táblázat:

Legyen legalább Gyenge, ha Igen jó, ha 
egy malac súlya elléskor........  1 kg 0’50—0’80 kg 1’5—2 kg
egy malac súlya 28 napos korban 6 „ 4—5 „ 8—10,,
egy 10 hetes korban elválasz

tott malac súlya...................  16 „ 10—14 ,, 25—35 ,

A fehérszőrű hússertéseknél a 10 darabból álló ki
egyenlített almot tartjuk normálisnak, így az egész 
alom súlyát ezeknek a számoknak a tízszerese adja. 
Vagyis egy normális alom 1 napos súlya 10 kg, 28 napos 
súlya 60 kg, 70 napos súlya 160 kg legyen legalább. Az 
egész alom súlyát az abban lévő malacok darabszáma 
csak 7 darabon alul befolyásolhatja kedvezőtlenül.

A berkshire teljesítménye mintegy 20%-kal ma
rad el a fehérszőrű hússertés teljesítményétől. 
Kívánatosnak a 8 egyforma malacból álló almot 
tartjuk.

Takarmányozási és hízlalási adatok.
A hússertés több és gyorsabb növekedésű malacot 

nevel, mint a mangalica, így a szoptató koca fehérje
szükséglete is nagyobb. A malacok számától függően 
naponkint és darabonkint 500—600 gramm emészthető 
fehérjére van szüksége, amely 4—5 kg abrakban 
adható meg. A sonkasüldők naponkint! és darabon
kinti emészthető fehérjeszükséglete 140—300 gramm
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Ez úgy értendő, hogy a beállításkor (kb. 20 kg súlyban) 
a fehérjeszükséglet 140 gramm, amely a sonkasüldő 
eladási súlyáig (kb. 75—85 kg) fokozatosan 300 grammra 
emelendő ad libitum etetés mellett. Tőkesertés (kb. 
100—130 kg súlyban) hizlalásánál törekedni kell a 
süldő elzsírosítására, ezért a 80 kg súly után az emészt
hető fehérje mennyiségét nem kell emelni, a fokozódó 
takarmányszükséglet dús keményítőtartalmú takar
mányokkal (tengeri) pótolható. A fehérjeadag fokozatos 
csökkentése csak a tőkesúly elhagyása után indokolt. 
A kedvező hízlalási eredmény elérése végett az emészt
hető fehérjemennyiségnek legalább 10%-a állati 
eredetű legyen.

Hízlalási súlyszaporulat (sonkasüldőknél, fiatal hízók
nál) elválasztás után, vagyis háromhónapos kortól 
kilenchónapos korig annyiszor 100 gramm napi súly
gyarapodás, ahány hónapos a süldő. Tehát a harmadik 
hónapban 300 gramm, az ötödik hónapban 500, a hete
dik hónapban 700 gramm napi súlygyarapodás kívána
tos. Közepesen jó súlyszaporulat a hízlalási idő átlagá
ban 100 kg-ig való hizlalásnál 500—600 gramm. 
A hízlalási daraszázalék fiatal süldőknél átlag 25—30%.

A m.kir. Földmívelésügyi Minisztérium 
100.897/1939. számú rendeletével engedélyezett

S&o-SUMo
a leghatásosabb és legolcsóbb

Dsvitaminkészítmény
Hatékonyságát az előírt kgskinti 150 ezer 
nemzetközi egység Ihvitamintartalma biztosítja.

Olcsóságát az alacsony ár bizonyítja.
Gyártja és Z)-vitamintartalmáórt szavatol:

VITAMIN LABORATORIUM
Budapest, II., Retek«utca 3. Telefon: 167 — 402.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



239

EGYSZERI ÜLTETÉSSEL
20 évre szóló bőséges fehérjeforrást biztosít 
valamennyi haszonállatának, ha számukra 
NÁNDOR-féle évelő sertéscsemegét termel.

Nincs meg egy ehhez hasonló takarmányunk, mely ilyen 
szerencsés összetételben egyesítené magában mindazokat az 
értékes hatóanyagokat, melyek segítségével

több zsírt, több húst, több tejet, több tojást 
állíthatunk elő, mert nemcsak a sertésnek hasznos elesége, de 
minden jószág rászoktathitó. Alábbi összehasonlítás meggyőzi 
Önt arról, hogy a sertéscsemege tartalmazza a legtöbb fehér
jét és a legkevesebb nyersrostot, mert: 

béltartalom zölden nyers em. tiszta keményítő
rost % fehérje % érték kg

sertéscsemege ..................... 1*7 2*1 7*9
csalamádé........................... 35 0*3 7-4
borsó................................... 5-4 1-7 74
bükköny virágzás kezdetén 4-2 1-9 7*5
bíborhere ........................... 61 10 7-8

béltartalom szárazon:
sertéscsemege ..................... 10-6 13’1 49’4
réti széna........................... 23’2 41 326
savanyú széna................... 28*9 1-9 202
lucernaszéna ....................... 245 100 322

Nyilvánvaló tehát, hogy ez a takarmány még a fogatlan
öreg ökör szájában is valósággal elolvad és nem kell a rágásra 
felesleges energiát pazarolnia.
Mi Hen tatai migtermi, ni 11 n iószág mjgeszi, a legnagyobb 
aszály idején is dúshozamú, úgy, hogy egy hold föld hozamából 
60 darab sertés tartható jó tenyészkondícióban egy nyáron át.

Silózható és szárítható és ezért téli takarmányként is jó 
szolgálatokat tesz.

Dugványai, melyeknek ültetése minden tavasszal és ősszel 
időszerű, megrendelhetők az évelő sertéscsemege meghono
sítójánál :
NÁNDOR ERNŐ mezőgazdánál. BUDAPEST. 11.. Kapás-u. 40’
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A Hangya munkája 
a tollértékesités terén.

Az 1935. év derekán kapcsolódott be a Hangya Központ 
a toliértékesítésbe, s ettől kezdve az ország különböző vidé
kein több gyüjtőtelepet állított fel abból a célból, hogy a szö
vetkezeti gazdatársa,dalcm által termelt és piacra kerülő' 
tollakat a lehető legmagasabb napi árakon felvásárolja.

A bekapcsolódás, majd pedig az azt követő évek a lehető 
legnagyobb feladat elé állították a Hangya Központot, mert 
a piacot évtizedek óta uraló kereskedődinasztiák kiépített 
rendszerével kellett a versenyt felvenni, illetve azoktól kellett 
tért hódítani. A Hangya Központ a nagy nehézségekkel 
megküzdve,keresztény tollgyüjtői hálózatát fokozatosan meg
erősítette, gyüjtőtelepeinek számát annyira növelte, hogy 
ma már az ország különböző vidékein nem kevesebb, mint 
300 gyiijtőtelepe van. Ezekhez a telepekhez a különböző 
vidékekről felvásárolt tollakat kb. 1200 tollgyüjtő szállítja.

A toll értékesítésbe történt bekapcsolódáskor a Hangya 
Központ több célt tűzött ki maga elé. Ezek közül első a szö
vetkezeti tollértékesités megszelve;tse, a felesleges idegen 
közvetítők kiküszöbölése mellett, máscdik a termelői árak 
megjavítása, harmadik pedig a termelők serkentése a liba- 
és kacsatenyésztés fokozására. Mir.d a három cél megvalósítása 
szépen haladt mindaddig, míg a háború következtében be
állott nehéz gazdasági viszonyok a termelőket liba- és kacsa
állományuk csökkentésére nem kényszerítettél . Ez a kény
szerítő hatás az utóbbi két évben a tolltermelésben kb. 
30—40%-os visszaesést jelent.

Nem sokkal a szövetkezeti toliértékesítés megszervezése 
után a liba- és kacsatenyésztés, illetve a tolltermelés ki
terjesztése érdekében a Hangya Központ kislibavásárlási 
előlegek folyósítását rendszeresítette. Ezt az akciót évrŐl- 
évre növelte. Az előlegösszegeket a gazdák a termelt 
tollmennyiséggel törlesztették.

Ugyancsak a liba- és kacsatenyésztés, valamint a toll
termelés serkentése céljából szövetkezetielveinel megfelelően 
a toliértékesítés eredményéből évenkint mind nagyobb és 
nagyobb összegeket juttat a Hangya utólagos árkiegészítés, 
illetve értékesítési visszatérítés címén a tollteimelóknek.

Azok a szép eredmények, amelyeket a tollértékesités terén 
elért a Hangya Központ, a továbbiakban arra késztetik, 
hogy meglévő országos hálózatát nevelje, a kisliba-akciót 
évről-évre fokozottabb mértékben valósítsa meg és az érté
kesítés eredményéből mindig nagyobb és nagyobb összegeket 
juttasson vissza a szövetkezeti gazdatársadalomnak»
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A védő? és gyógyítóoltások.
A ,.Köztelek Zsebkönyv“ részére írta : 

Köves János dr. egyet, c. rk tanár.

I. Védőoltás.
Ismeretes, hogy az egyes betegségekből, például 

vörhen bői vagy kanyaróból kigyógyult gyermekek 
ugyanazt a betegséget még egyszer nem szokták meg
kapni. Hasonlóképpen tudjuk ezt egyes állati beteg
ségekről is. Például a sertéspestisből kigyógyult, 
illetve az erősebben fertőzött falkában látszólag meg 
sem betegedett (átvészelt) sertések bizonyos időn belül 
nem szoktak sertéspestisben megbetegedni. Mirigy
kórban sem szoktak a lovak kétszer megbetegedni.

Ennek a jelenségnek az a magyarázata, hogy a fertő
zött szervezet a betegség leküzdése céljából védőanya
gokat .vagy másképpen immun-anyagokat,ellenanyagokat. 
illetve ellenmérgeket termel és ezek termelését a betegség 
kiállása után még hosszabb ideig folytatja.

Ha az állatokat mesterségesen megbetegítjük, a 
szervezet szintén termeli a védőanyagokat, mégpedig 
rendszerint a megbetegedés mérvével arányos meny- 
nyiségben. Ha a fertőzés csak igen enyhe megbetege
dést váltott ki, a védőanyagtermelés is csak kisfokú 
lesz, ha ellenben a fertőzés súlyosabb hatást váltott ki, 
a védőanyagtermelés is nagyobb mérvű és tartósabb 
lesz.

A védőoltás általában nem más, mint a szervezet 
mesterséges fertőzése, úgy azonban, hogy a szervezetet 
minél kisebb fokú megbetegedés révén minél intenzí
vebb és minél tartósabb védőanyag termelésére ser
kentsük.

Ezt a hatást rendszerint a betegséget előidéző bak
tériumokkal (vagy egyéb kórokozókkal), vagy azok 
mérgeivel (toxinjaival) történő mesterséges fertőzéssel 
érjük el. Nehogy azonban a kórokozók \agy toxinok 
túlerősen bétegítsék meg az állatokat, rendszerint

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.

Köptelek Zgebköoyv II. 1944 
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megfelelően gyengített (szelídített), vagy elölt kór
okozókból, vagy hígított toxin-oldatokból áll a tulaj
donképpeni védőoltóanyag.

Az ilyen védőoltóanyagokkal oltott állatok vérében 
és testnedveiben az oltás befejezése után 10—12 nap 
múlva rendszerint már annyi immun-anyag kering, 
hogy az állatot a rendes mérvű, fertőzéssel szemben több 
hónapon át megvédi.

Ilyen eljárások mellett tehát csak lassan fejlődik ki 
a védettség (immunitás) és ezért ezek az oltási mód
szerek nem alkalmasak betegek gyógyítására, vagy 
már fertőzött állatállományoknak a betegségtől való 
megóvására.

II. Gyógyítóoltás.
A fertőző betegségen átment állatok vérében annyi 

védőanyag keringhet, hogy a vérből egy bizonyos 
mennyiség is elegendő arra, hogy más állat testébe 
oltva, ott a fertőző anyagot megsemmisítve, az állatot 
a betegségtől megóvja.

A vérnek csak a folyékony része (a vérsavó) tar
talmaz védőanyagokat c's ez'rt a vérsejteket el szokás 
távolítani a vérből és oltásra csak a szérumnak nevezett 
sárgásszínű vérsavót használjunk, egyrészt azért, mert 
így csak félannyi folyadékot kell befecskendezni, más
részt azért, mert a savó hígabb és így könnyebben 
befecskendezhető.

Ha csak a betegségen átment állat vérét vagy vérsavó
ját (rekonvallescens szérum) használjuk az oltásra, 
úgy abból igen nagy mennyiséget kell befecskendezni 
ahhoz, hogy kellő hatást érhessünk el. Különben is a 
betegségen átment állat vérsavója igen különböző 
hatású lévén, az eljárás nem megbízható s amellett 
költséges is.

Ha azonban valamely állatot egymásután sokszor 
fertőzünk (hiperimmunizálunk) valamely baktériummal, 
vagy más kórokozóval, illetve toxinnal, akkor annak 
vérében mind több és több védőanyag halmozódik fel 
úgy, hogy ilyen állatok vérsavójából sokszor aránylag 
kis mennyiség is elegendő egy állatnak a megvédé
sére, illetve gyógyítására.

Nem mind ALFA, ami fénylik!
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A gyakorlatban ismeretes „szérumok“ ilyen hiperim- 
rnunizált állatok vérsavói. A legtöbb szérum legjobb 
minőségben és a leggazdaságosabban lóban termelhető ; 
a sertéspestis elleni szérumot sertésben, a keleti marha
vész és ragadós száj- és körömfájás elleni szérumot 
pedig szarvasmarhákban termelik.

A védőoltásra alkalmas virrel vagy vér savóval oltott 
állat készen kapja a védőanyagot, amely készen lévén, 
azonnal hat és így azonnal felruházza a vele oltott 
szervezetet megfelelő védettséggel. Ezek a védőanya
gok azonban — mint minden, a szervezetbe jutott 
idegen anyag — hamar kiküszöbölődnek a szervezetből 
és így a szervezet 6—10—20 nap múlva megint olyan 
fogékony a betegség iránt, mint az oltás előtt, hacsak 
közben nem fertőződött és ennek következtében saját 
maga nem termel védőanyagot.

A védőanyagokat tartalmazó vérsavók (u. n. 
„szérumok”) által a szervezet aktív működése 
nélkül kölcsönzött védőhatás (ú. n. passiv-immu- 
nitás) az elmondottak szerint nem tartós és azért 
a tisztán szérumos oltás tartós védelem létesíté
sére nem alkalmas. Ha gyors hatást (gyógyítást) 
kívánunk elérni, úgy a szérumot a véráramba 
kell fecskendezni, mert a bőr alól vagy az izom
ból a szérum felszívódása lassúbb.

III. Szérumos vegyes védőoltás.
(Szimultán oltási módszer.)

Egyes esetekben aggályos az élő csirákkal, vírusokkal 
vagy toxinokkal való oltás, mert erősebb reakciótól, 
vagy attól kell félni, hogy közel lévén a fertőzés lehe
tősége, az immunitás kifejlődéséig megbetegedhetnek 
az állatok.

Ilyenkor tartós immunitás elérése céljából éjö 
csírákkal, vírussal vagy toxinnal oltjuk az állatokat, de 
egyúttal gyorsan ható szérumot is fecskendezünk be, 
hogy a védettség azonnal biztosíttassék.

Ennek a módszernek előnyei mellett az a hátránya, 
hogy aránylag kevésbé tartós és kevésbbé hatásos 
védettséget biztosít, mint a széiumnélküli védőoltás 
és emellett drágább is.

ALFA permetezők
16*
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Ahol azonban a csupán élő csírával való oltás arány
lag nagy reakciót, vagy nagy veszteséget okoz, ott csak 
a szimultán oltással biztosíthatunk tartósabb immuni
tást (pl. sertéspestisnél, vagy érzékeny sertések sertés- 
oz*bánc  ellenes oltásánál stb.).

IV. Kombinált oltás.
Szokás még kombinált oltásról is beszélni, amikor 

először szérummal oltjuk az állatokat az azonnali 
védettség biztosítása céljából és azután később bizo
nyos időben oltunk élő csíra- vagy toxintartalmú 
ojtóanyaggal. Ezt a módszert alkalmazzuk például 
lépfenével vagy sertésorbánccal erősebben fertőzött 
állományoknál és baromfikoleránál.

A fontosabb védőoltási eljárások.
A védőoltások hatásossága.

A védőoltások által kiváltott immunitás nem abszo
lút értékű, mert csak bizonyos mérvű fertőzés ellen 
véd. A szokásos oltási eljárások is csak az általában 
tapasztalt mérvű fertőzéssel szemben nyújtanak ele
gendő védelmet, ha azonban a védőoltott állat nagyobb 
mennyiségű fertőző nyaggal fertőződött, úgy az immu- 
intás mérve esetleg nem lesz elegendő és az állat 
megbetegszik. Egyes betegségeknél (lépfene, sercegő 
üszög stb.) ilyen nagyobb mérvű fertőzések ellené
ben megfelelő anyagokkal történő kiegészítő (pót-) 
oltásokkal lehet az immunitást fokozni.

1. Lépfene ellen.
a) Tartós immunitás létesítése céljából spórás védő

anyaggal (vakcinával) oltjuk az állatokat és pedig két
szer, 14—21 napi időközökben. Erősen fertőzött helyen 
egy III-ik oltás is ajánlatos. Újabban az úgynevezett sa- 
poninos vakcina alkalmazása terjed, mert ezzel egy oltás 
kb. olyan immunitást vált ki, mint az előbb emlí
tettekből két oltás. Ez az anyag azonban az oltás 
helyén tojás-tenyérnyi, 3—10 napig tartó duzzanatot

ALFA battériás permetezők 
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okoz, amely azonban szükséges, mert éppen ez biz
tosítja a jobb immunitást. Az oltást célszerű tavasszal 
a legelőre hajtás előtt befejezni, hogy a téli tartás 
folytán rendszerint úgyis elgyengült állatok a legelőn 
az oltás hatásának kifejlődése előtt meg ne beteged
jenek. Az immunitás tartaxna félévtől egy évig terjed.

b) Beteg állatok szérummal oltandók.
c) Enyhén fertőzött szarvasmarha- és lóállományok 

szérummal és vakcinával, esetleg csak vakcinával oltan
dók. Utóbbi esetben az állomány gondosan figyelendő, 
hogy az esetleg megbetegedő állatok azonnal szérum
mal legyenek olthatók.

a) Juhok a lépfenés megbetegedésre gyorsan elpusz
tulnak, s így szérumos gyógyítóoltásra ritkán kerülhet 
a sor, miért is enyhén fertőzött juhállományok szérum
mal és vakcinával, erősebben fertőzött juhállományok 
pedig szérummal és rövidesen vakcinával oltandók.

A szérumos vegyes védőoltás csak úgy immunizál 
kellőképen, ha 14—21 nap múlva csupán vakcinával 
is oltjuk az állatokat.

2. Sertésorháne ellen.

a) Egészséges állatokat megvédés céljából élő- 
csirás védőoltóanyaggal (vakcinával) szokás oltani. 
Az immunitás a Il-ik oltás után a 10—12-ik napon 
kezdődik és 4—5 hónapig tart.

b) Érzékenyebb hússertéseknél és félévnél idő
sebb mangalica sertéseknél a vakcinával egyidejűleg 
szérumot is fecskendezzünk be, majd 14—21 nap 
múlva adjunk egy újabb vakcinaoltást. Mivel itt a 
szérum hátráltatja a vakcina immunitást kiváltó hatá
sát, az immunitás tartama csak 2—4 hónap.

c) Beteg állatok szérummal oltandók m:re ezek 
ismételt oltás mellett legnagyobb részt gyógyulnak.

d) Enyhén fertőzött állományok szérummal és vak
cinával ;

e) Erősebben fertőzött állományok szérummal és 
később vakcinával oltandók.

ALFA ARE hühgépgk m nüen célra.
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Egészséges sertések szérumos oltása céltalan, mert 
a szérum legnagyobb része már néhány nap alatt ki
ürül a szervezetből és nagyobb mennyiség is csak 

8—10 napig nyújt védelmet. Sertésből termelt szérum 
lassabban ürül ki a sertés szervezetéből.

Ha orbáncban m< gbetegedett olyan sertést keli 
gyógyítani, amely már volt egyszer lóból termelt szé
rummal oltva, úgy sertésből teimelt orbáncszérummal 
való oltástól biztosabb gyógyulást remélhetünk.

3. Sereegő üszög ellen.

a) Egészséges állatok védelem céljából a tavaszi 
legelőre hajt ás előtt oltandók formalinos vakcinával.

Az immunitás tartama 4—6 hónap és ezért fertő
zött helyen ajánlatos július-augusztusban újra oltani 
az állatokat.

4. Sertéspestis ellen.
I. Oltás csupán szérummal.

a) A sertéspestis elleni szérum egymagában csak 
2—3 hétig tartó immunitást kölcsönöz és ezért egész
séges állományok tartós mgvédésére nem alkalmas.

b) Jó eredménnyel használható a szérum a még 
enyhén fertőzött nem túlnagy (60—100 drb-os) állo
mányok oltására, amennyiben védelme alatt az oltáskor 
még egészséges állatok a fertőzés ellenére is csak eny
hén betegszenek meg, majd gyógyulnak és tartós, 
%—1 évre, esetleg az egész életre szóló immunitást 

szerezhetnek. (Szérumhatás alatt átvészelnek.)
c) Ha a falkában már sok (10%-nál több) a beteg, 

az oltás eredménye kevésbbé kedvező szokott lenni, 
nagy szérumadag azonban itt is kedvezőbbé teszi az 
eredményt.

d) Beteg állatok nagy adag szérummal oltandók 
és pótlólag oltandók az előző szérumoltás után meg
betegedő állatok is, súlyos járványok idején azonban 
kevés állat gyógyítható meg.

ALFA fiiBlesztők
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II. Védőoltás a szimultán módszer szerint.

A csupán szérummal való oltásnál gyakran nem 
találjuk el az oltás legkedvezőbb időpontját és ezért 
a veszteség nagyobb lehet a kelleténél. Másrészt az 
állatok megbetegedése a fejlettebb korban aránylag 
nagy károsodással jár.

Legcélszerűbbnek látszik ezért az állatokat a gazda
ságnak legmegfelelőbb időben mesterségesen fertőzni 
és egyben szérummal oltani, hogy az állatok így a 
szérumhatás alatt „átvészeljenek“ és a későbbi idő
ben meg ne betegedjenek és aggodalom nélkül tart
hatók, illetve hízlalhatók legyenek.

E célból a kívánt időben a sertéspestis ragályával 
(virussal) és egyidejűleg sertéspestis elleni szérummal 
oltjuk az állatokat. (Szimultán oltás.) Az oltás utáni
3—5-ik napon az állatok egyrésze néhány órára, vagy 
1—2 napra enyhén megbetegszik, azután gyógyul. 
Egyes állatok súlyosabban megbetegedhetnek, sőt el is 
hullhatnak. Teljesen egészséges állomány k rendszerint 
cs kély, 0—3% körüli veszteséggel immunizálhatók. 
Választott malacok közt erős lehet a reakció, mert 
ezek közt sok az anyagcserezavarok miatt kevésbbé 
ellen tálló állat.

Ugyancsak kockázatos a szopós korban való olás 
is és emellett az ilyen malacok nem is immunizálhatók 
mindig kellőképen.

Hízóknál a hizlalás kezdetén gazdaságos az oltás, 
mert a megbetegedés rend zerint jelentéktelen és így 
az állatok mindvégig jól értékesítik a takarmányt.

Ha valamely falkában a sertéspestis már fellépett 
és a betegek szúrna nem haladja meg a 4—5%-ot, úgy 
és látszólag egészséges állatok még olthatók a szimultán 
módszer szerint és evvel elejét vehetjük annak, hogy 
az esetleg lassan terjedő fertőzés folytán a szérumhatás 
előbb megszűnjék, mintsem az egész állomány fertő
ződött volna.

5. Pasteurellosis (septikaemia) ellen.
Ez a betegség Erdélyben étizedek óta othonos 

és ott főleg, mint „bivalyvész’* okoz tetemes ká
rokat, nemcsak bivalyok, hanem az egyéb

Az egész világon több mint 4 és fél 
millió A L F A - szepa rátör működik. 
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szarvasmarhák, sertések és juhok közt is. A 
baromfiakra is átterjedhet. Az ország többi ré
szében, Erdély viszacsatolása előtti 15—20 évben 
nem volt jelentősége, mert önállóan ritkán je
lentkezett és ha meg is állapítottak, komoly 
veszteséget nem okozott. Sertéseknél akkor volt 
komolyabb jelentősége, ha sertéspestishez társult.

A bivalyvész típusú pasteurellosis heves járvá
nyokat okozhat és úgy a szarvasmarhák, mint 
a sertések és juhok közt is súlyos veszteségeket 
vonhat maga után.

Jó eredménnyel lehet ellene védekezni a külön
böző helyekről származó baktériumtörzsekkel ké
szült (polyvalens) pasteurellosis (septikaemia) 
elleni szérummal, ha abból kellő mennyiséget 
idejekorán jutatunk a megvédendő vagy gyógyí
tandó szervezetbe.

A betegség lappangási ideje, nagyon heves ese
tekben, mindössze 1—2 nap, tartama V2—1—2 nap, 
félheveny esetekben 2—3—4 nap. Gyors lefolyó lé
vén, a gyógyítás csak úgy remélhető, ha nagyobb 
menyiségű szérumot közvetlenül a véráramba 
jutattunk. A bőralá vagy izomba oltott szérum 
felszívódása 24—36 óráig tart, a hatás tehát csak 
akkor nyilvánulna meg ,amikor az állat már 
menthetetlen vagy már nem is él.

A vakcinákkal való védőoltás az első világhá
ború utáni években végzett kísérletek folyamán 
nem váltott ki megfelelő védelmet.

6. Paratiíusz ellen.

Lényegében 2 egymástól elkülöníthető megbetege
dést lehet megkülönböztetni.

A gyakoribb az ú. n. parattfusz-septikaemia, amely 
ritkán lép fel önállóan, hanem rendszerint valamely 
más bajhoz csatlakozik.

Ha önálló, úgy szérummal lehet ellene védekezni, 
ha azonban csak másodlagos folyamat, úgy az alap- 
bántalom megszüntetése nélkül a szérumos oltás nem 
járhat kellő eredménnyel.

ALFA takarmányelöiceszitö-gepek.
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A betegségnek ez az alakja gyakran társul anyag
cserezavarokhoz és egyáltalán olyan alkalommal tá
madja meg különösen a fiatal szervezetet, ha annak 
ellenálló képessége valamely oknál fogva csökkent. 
Gyakran látjuk sertéspestishez társulva is.

A vakcinák az ilyen esetek letnagyobb részében 
nem vehetők igénybe, illetve hatástalanok.

A másik alak rendszerint mélyreható, lassan súlyos
bodó idült bélgyulladással kapcsolatos és a fejlődés
ben való visszamaradásban vagy leromlásban nyilvánul.

Ez ellen a szérumos oltás eredménytelen, a fertőzésnek 
kitett állatok védőoltása most van tanulmányozás alatt.

7. Szopósállatok vérhasa ellen.
Még nem tudjuk, mi okozza e betegséget és ezért 

az ellene való védőoltás is bizonytalan. EsetrŐl-esetre 
kell megállapítani, milyen baktériumok szaporodtak 
el a beteg állatok szerveiben és ezek ellen lehet az élet 
első óráiban szérumos oltást megkísérelni. Az eredmény 
egyes esetekben jó, legtöbbnyire azonban nem ki
elégítő.

A fiaztatás áthelyezése és a kocaállomány meg
felelőbb tartása, továbbá a járványos elvetélés elleni 
intézkedés jó eredménytkkel kecsegtet.

8. Baromfikolera ellen.
a) E betegség ellen különböző módon készülnek 

baktériumos oltóanyagok (vakcinák), amelyek beol
tása után az egészséges állatok 1—2—3 hónapi védett
ségre tesznek szert.

b) Beteg állatok és erősebben fertőzött állományok 
szérummal oltandók, ez azonban csak 5—8 napig védi 
meg az állatokat és bár ez idő alatt hatása kifogás
talan, állományoknak a betegségtől való mentesíté
sére nem elegendő.

c) Fertőzött állományokat ezért először szérummal 
zokás oltani, majd 5—6 nap múlva vakcinával.

FÜLLESZtö
ÄG'äWASÄG- HÁZÍÁRtfc
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9. BaromflhlmlŐ (dlfleria) ellen.
Fertőzi'tt vagy fertőzés veszélyének kitett állományokban 

a soká húzódó betegségnek rövidesen végét vethetjük a 
baromfidifteria elleni oltóanyaggal, amelyet az állatok 
kihúzott tollainak tüszőibe kell bedörzsölni. Nem fer
tőzött, illetve nem veszélyeztetett állományokat ezzel 
az anyaggal nem ajánlatos oltani, mert fertőzi az 
állatokat, s így nem fertőzött területet fertőzötté 
tehetünk.

10. Baromfipeslis ellen.
Ez a betegség Magyarországon az 1941-ik évig 

csak ritkán fordult elő. Azóta sokhelyütt megállapí
tották és sok kárt okoz.

Védőoltás még nincsen ellene.
11. Mirígykór ellen.

a) A betegség kezdeti szakaszában befecskendezett 
szérum a betegség lefolyását igen kedvezően befolyá
solja és azt sietteti.

b) Veszélyeztetett egészséges állatokat a szérum 
csak 2—3 hétre véd, s Ly tartós védelem létesítésére 
nem alkalmas.

c) Egészséges állatok megvédésére szolgálnak a 
mirígykórellenes vakcinák, ezek használata azonban 
nem terjedt el; hatásuk bizonytalan.

12. Járványos elvetélés ellen.
Ez a betegség igen sok kárt okoz, az ellene való 

védőoltás azonban ma még nem felel meg a kívánal
maknak. Ha egyes esetekben vannak is látszólagos 
eredmények, máskor teljesen hatástalan az oltás.

13. Juhhimlő ellen.
Juhhimlő ellen sok helyen a juhászok szoktak oltani 

az általuk gyűjtött himlőnyirokkal. Ha az anyag gyűj
tése és eltartása jó volt, a védőoltás is eredményes

MAGASNYOMÁSÚ. ÖNMŰKÖDŐ I
HATON HORDOZHATÓ 1

ALFA
PONY-PERMEJEZÖ _____
VASIEAÉZBÖL KÍVÜL ÜELÜL ÓLMOZVA
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lehet, nem ritkán azonban általános megbetegedést 
vált ki.

A szakszerű módon gyűjtött, konzervált és oltásra 
előkészített juhhimlőnyirok biztos immunitást vált 
ki, egyes esetekben azonbn az érzékenxebb állatok 
megbetegedhetnek. Fertőzött állományokban vagy 
fertőzött vidékeken jó eredménnyel vehető igényűé 
nem fertőzött helyen azonban nem célszerű ilyen 
anyaggal oltani (juhászéval sem !), mert vészmentes 
helyen fertőzéses fészkeket létesíthetünk.

14. Sertéshimlő ellen.
A sertéshimlő kóroktana még nincs tisztázva, 

súlyosabb veszteségeket akkor szokott okozni, ha a 
malacok egyébként is elgyengültek. Általában szíve
sen végzik ellene a védőoltást, nincsenek azonban meg
bízható adataink arra nézve : immunizál-e a szokásos 
védőoltás, s ha igen, milyen mértékben.

15. Ragadós száj- és körömfájás ellen.
Egyelőre csak a betegségen átment állatok vérsavója, 

az ú. n. rekonvalescens szérum áll rendelkezésre, amely 
azonban gyógyításra nem alkalmas.

A szérum egymagában csak rövid ideig tartó 
immunitást létesít és így tőle egymagától különös ered
mény nem várható. Ha azonban gondoskodunk arról, 
hogy az állatok a szérum védelme alatt akár természe
tes körülmények közt, akár mesterséges úton kellő
képpen fertőződjenek, úgy tartósabb immunitás fejlő
dik ki.

Szarvasmarháknál a lappangási idő rendszerint igen 
rövid és azért ilyen esetekben a szérumozásnak 12—24 
órával meg kell előznie a fertőzést; sertéseknél egy
idejűleg is történhetik.

Elsősorban a szopós állatok oltandók, azután a vá
lasztott borjak és malacok, szoptatós és vemhes állatok, 
tenyészbikák és magas tejhozamú tehenek.

ALFA M 
FÜLLESZTŰ

A GAZDASÁG A HÁZTARTÁS
MINDENESEI
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Tinók, üres üszők, juhok és süldők rendszerint eny
hébben betegszenek meg és ezért rendszerint enyhébb 
a károsodás is, ennek folytán oltásuk mellőzhető.

Az oltás sikerének legfőbb kellékei.

Úgy a védőoltóanyagok, mint a szérumok speci
fikusak, vagyis csakis ama kórokozó ellenében hatá
sosak, amelynek felhasználásával készültek. Az orbánc- 
ellenes szérum nem szüntetheti meg a sertéspestises 
járványt és a sertéspestis elleni szérum nem hatásos 
a sertésseptikaemiás fertőzéssel szemben. Másrészt a 
sercegő üszög elleni védőoltással nem tettük immu
nissá az állatokat például a hasonló lefolyású rossz
indulatú vizenyővel szemben, stb.

Ahhoz tehát, hogy eredményesen lehessen küzdeni, 
mindenekelőtt azt kell megállapítani, milyen beteg
séggel van dolgunk és tisztázni kell azt is, hogy ez a 
betegség önállóan, vagy más betegséggel karöltve 
okozza-e a megbetegedéseket, illetve elhullásokat.

A védőoltásoknál az is fontos, hogy’ azok még olyan 
időben végeztessenek el, hogy az állatok csak az oltás 
befejezése utáni 2. hét elmúltával hajtassanak fertő
zött legelőre, mert az immunitás csak ebben az időben 
éri el a kívánt mértéket.

Ha a biztos kórisme alapján megválasztottuk a 
megfelelő oltóanyagot, nagy gondot kell fordítani arra 
is, hogy az egyes állatok a járvány mérve, illetve a 
betegség súlyossága szerint kezeltessenek. Minden 
állat külön ügyedként ítélendő meg, s nem kívánható, 
hogy például kis adag szérummal oltott állományok
ban a már beteg, vagy akár csak lappangva beteg 
állatok a kisebb szérumadag hatására gyógyuljanak. 
Egyes betegségeknél a gondosan keresztülvitt pót
oltásokkal kell az eredményt kedvezőbbé tenni.

Elkésett oltásoknak természetszerűleg nem lehet 
olyan hatása, mintha a beavatkozás megfelelő időben 
történt volna.

Az oltóanyagok adagja hasonlóképen fontos. Az 
előírtnál kisebb adag alkalmazása veszélyezteti a jó 
eredményt. Szérumból sohasem ártalmas, sőt hasznos a 
nagyobb adag, az élő csirákat tartalmazó oltóanyagoknál 
azonban pontosan be kell tartani az előírt adagot.
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Higiénikus intézkedések.
A fertőz > betegségek elleni védekezésnél ne bízzunk 

mindent a védőoltásra, hanem emellett hassunk oda, 
hogy higiénikus intézkedésekkel (jó istálló, megfelelő 
takarmány, sok szabad levegő és napfény, általános 
tisztaság, száraz legelő stb.), erősítsük, a betegsé
gekkel szemben ellenállóvá tegyük állatainkat.

A hulla bontását ne végezzük a gazdaság belterü
letén vagy a legelőn ; erre való a dögtér és bízzuk azt 
az állatorvos ellenőrzésére.

A lépfenejárványok legnagyobb része gondatlanság 
vagy túlzott takarékosság következménye. A lépfenés 
birka vagy marha bőre értéket képvisel ugyan, de 
sokkal kisebbet, mintha annak lenyúzásával a majort, 
vagy a legelőt, vagy a nyúzó ember kézmosása folytán 
az itatóvályút fertőzzük és számos állat elhullását 
okozzuk. Nagyon sok állat hullott már el lépfeneben 
azért is, mert a „túltakarékos“ gazda a lépfenés bőrö
ket a szénapadláson, magtárban vagy birkaistállóban 
szárította és a lecsepegő vérrel fertőzte az ottlevő 
gabonát, szénát, szalmát, stb.

A gazda teendői a védőoltások sikere 
érdekeben.

A védőoltással tulajdonképen a szervezetet arra 
serkentjük, hogy a betegség elleni védekezés céljaira 
alkamas anyagokat termeljen és raktározzon a szer
vezetben.

Ha a szervezet működése bármely oknál fogva nem 
teljes, úgy a védőoltásokra sem fog abban a mértékben 
reagálni, mint kívánatos volna, tehát az immunitás 
sem fogja elérni a kívánt mértéket.

Másrészt ha egy n m teljes mértékben reakcióképes 
(legyengült) szervezet valamely fertőző betegségben 
betegszik meg, úgy mi hiába oltjuk kitűnő szérum
mal, a szervezet nem tudja a szérum hatását úgy támo
gatni, mint szükséges volna és ezért az eredmény is 
változó lesz aszerint, hogy milyen a szervezet véde
kező képessége.

Az állattartó gazdának tehát még költség árán is úgtí 
kell állatait tartania, hogy azok megkapják mindazokat 
a tápanyagokat és az ezek felhasználásához szükséges 
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anyagokat (vitaminok), amelyekre az illető szervezetnek 
szüksége van.

Ha valamilyen anyag hiányzik az étrendből, úgy ez 
külterjes tartásnál kevésbbé, intenzív etetésnél foko
zottabb mértékben jelentkezik és gyakran nagyon 
megbosszulja magát.

A takarmányozást megfelelően támogatniok kell az 
istállóKnak is, mert ahogy sötét árnyékos helyen a 

növények elcsenevészesednek, nem kívánhatjuk, hogy 
sötét, levegőtlen és esetleg még hideg, vagy nedves 
istállóban hibátlanul fejlődjenek a fiatal állatok.

A mértéken túl való takarékosság tehát az állat
tartásban is megbosszulja magát, mert nemcsak az 
állatok maradnak kisebb értékűek, hanem azoknak a 
fertőző betegségektől való mentesítése is sokszor 
lehetetlenné válik.

Megszűnik takarmánygondja, ha ősszel vagy tavasszal 

Comfrey-t, sertéstakarmányt ültet. 
A legrosszabb földben is óriási mennyiségű jó takarmányt hoz*  
Dugványokat mielőbb jegyeztessen elő: 100 darab

Kazár Magkereskedés 6 peng°
Budapest, IV., Váci*utca  84. Prospektus 1
Takarmánymályva és egyéb magvak is kaphatók! Árjegyzék’
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Fontosabb fertőzőbetegségek 
lappangásának ideje 

természetes fertőződés esetén.

ilgümőkóros bélgyulladás 
több hónap.

Baromfihimlő 4—8 nap.
Baromfikolera 1—2 nap 

(ritkábban 3—8 nap).
Baromfipestis 3—5 nap. 
Bivalyvész 1—2 nap. 
Csibék fehér hasmenése

3—10 nap.
Dermedés (tetanus) 1—2 

hét, kivételesen több 
hét.

Fertőző elvetélés egytől 
több hónap (kivételesen 
1—2 hét).

Gilmőkór több héttől több 
hónap.

Ivarszervi hólyagos kiütés 
3—6 nap.

Járványos vérjestékvizelés 
2 hét.

Juhhimlő 6—8 nap.
Keleti marhavész 3—9 nap. 
Lépfene 3—5 nap (juhok- 

nál néha csak 24 óra).

Lóinjluenza 4—10 nap.
Mellkasi influenza 2—6 

hét.
Mirígykór 4—8 nap (gyak

ran csak 1—2 nap).
Ragadós tüdőlob 1—3 hét. 
Rosszindulatú vizenyő 

24 óra.
Sercegő üszők 1—3 nap. 
Sertésorbánc 3—5 nap 

(ritkán csak 24 óra).
Sertésparatyphus 1—3 nap. 
Serléspasteurellosis (sertés- 

septikaemia) 1—2 nap.
Sertéspestis 3—9 nap.
Sugárgombabelegség több 

hét.
Száj- és körömfájás 2—7 

nap.
Szopornyica 2—7 nap. 
Takony kór néhány hét. 
Tény észbénaság 5—6 nap, 

néha több hét.
Veszettség 2—8 hét.

MAGASNYOMÁSÚ' ÖNMŰKÖDŐ 
HATON HORDOZHATÓ .. .

AI TÁ
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A háziállatok hőmérséklete.
A belső hőmérséklet mérése hitelesített, úgynevezett 

lázmérővel történik. A hőmérő higanyoszlopát elő
zetesen le kell rázni, a higanytartót kevés zsírral vagy 
olajjal sikamlóssá kell tenni a végbélbe való bevezetés 
előtt. A hőmérőt lehetőleg mélyen (nagy állatoknak 
egészen végig) be kell vezetni s 5 percig helyben tar
tani. Óvatosság a végbél sérülésének veszélye miatt I

A rendes hőmérséklet csak tájékoztató számok alak
jában jelölhető meg, minthogy az egyébként egész
séges állatok hőmérséklete is az életviszonyok és 
környezet változásai között nem jelentéktelen inga
dozásokat mutatnak. Csökken a hőmérséklet : meg- 
ázáskor, hideg és nyirkos környezetben, nyírás után, 
éhező állapotban, sok hideg víz itatása után stb., 
emelkedik nagy melegben, fülledt istállóban, fárasztó 
munka után, ellés előtt stb.

A belső hőmérséklet tájékoztató középértékei:

Ló: 37-5—38-0 G°, csikó : 38-5 G°-ig.
Szarvasmarha: 38-0—38-5 G°, növendék: 39-5 G°-ig, 

borjú: 40-0 C°-ig.
Sertés : 38-0—40-0 G°, malac: 39-0—40-5 G°.
Juh: 38-5—39-5 G°.
Kutya: 38-5—39-0 G°.
Csirke, baromfi: 40-0—42-0 G°.

A háziállatok érverése.
Az érverés (szívverés) a háziállatokban rendes körül

mények között bizonyos szűk határok között ingado
zik. Láz esetén, munkában, kifáradt állapotban, nagy

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.
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melegben, különböző szív- és egyéb betegségek, továbbá 
izgalom hatására stb. azonban az érverés szaporább, 
bizonyos körülmények között pedig a rendesnél ritkább 
is lehet.

•
Az érverés száma percenkint rendes viszonyok 

közölt:
Ló : 38—42.
Szarvasmarha : 50—60 ; növendék : 80—100 ; borjú : 

100—120.
Sertés: 60 -80 (a megfogással kapcsolatos izgalom 

hatására sokkal szaporább is lehet).
Juh: 70—80.
Kutya : 60—120 (nagy kutyában ritkább, kis kutyá 

bán szaporább).
Csirke, buromfi : 150—200 (kis madárban még több)

A háziállatok lélegzése.
A lélegzés percenkinti száma nyugalomban aránylag 

szűk határok között ingadozik, munka közben, izgalom 
hatására, melegben, továbbá a legtöbb tüdő-, szív- és 
mcilhártya-megbetegedésnél és általában lázas álla
potban azonban szaporább lesz, egyes agyvelőbántal 
máknál, kollapszusban, némely mérgezésnél, bódulat 
bán pedig a rendesnél ritkább.

A lélegzés percenkinti száma rendes viszonyok 
között:

Ló: 12—18. _ i
Szarvasmarha: 15—30, j _
Sertés : 10—20.
Juh: 15—20.
Kutya: 15—30.
Csirke, baromfi : 15 —40 (kis madaraknál még több)

zsebkönyv II. 1944. 17
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A bendőmozgás és a kérődzés,
A bendő mozgását a kérődző állatok bal horpaszán 

látni és a bal horpa^zra fektetett kézze l jól érezni is 
lehet. A felnőlt szarvasmarhák bendőmozgásainak száma 
5 peiy alatt rendes körülmények között 8—10, juhokon 
8—14. Koplaló állatokon kevesebb. Kérődzés alkalmával 
egy-vgy kiszorított falatot a szarvasmarha állag 50, 
a juh 75 rágójnozgássaJ rág meg. Az ettől való eltérés 
(elsősorban a rágás vontatottsága és a rágómozgások 
számának csökkenése) nemcsak a különböző emésztési 
zavaroknál, hanem fertőző, lázas betegségeknél, ki
fáradásnál stb. is jelentkezhet.

Orvosságbeadás az állatoknak.
A gazdaságokban sok hiba történik a kéznél 

tartott „háziszerek“ (keserűsó stb.) beadása körük 
A keserűsót már sok alkalommal cserélték föl gondat
lanságból, a tartóedények nem megfelelő elhelyezése 
vagy hiányos megjelölése következtében klórbárium- 
-mal, a takarmány kiegészítésére szolgáló szénsavas 
meszet pedig a nagyon mérgező Arzo/a-vaJ, vagy más 
növényvédelmi szerrel. Máskor a keserűsó hatását 
várva, csak elkésve hívnak állatorvost, vagy olyan 
kor is adnak keserűsót, amikor arra nemcsak hogy 
nincsen szükség, hanem árt is. Ha nem az állatorvos 
adja be az orvosságot, úgy gondoskodni kell, hogy a 
b adással megbízott egyén a beadás helyes módjáról 
alaposan kitaníttassék.

FÜLLESZTÖ
GAZDASÁGts HÁZTARTÁS 

MINDENESE!
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Egy jól bevált új fertőtlenítőszer.
(A hypokloritok szerepe a mezőgazdaságban.)

A gazdaságokban az állattenyésztéssel kapcso
latban rendesen csak akkor fertőtlenítenek, ami 
kor a baj megtörtént, azaz a fertőző betegség már 
fellépett. Ilyenkor az úgynevezett záró fertőtlení
tést végzik el. Sok vita folyik a fertőtlenítésekkel 
kapcsolatban, hogy szükséges-e a preventív intéz 
kedés, vagy csak a zárófertőtlenítés?

Igaz, hogy a tisztaság is preventív intézkedés. 
A higiénia (jó istálló, sok és friss levegő, tiszta
ság, stb.) az állattenyésztésnél is elsőrendű szük
séglet. Nem kell azonban hangsúlyozni, milyen 
előny származik abból, ha a tisztántartással egy
idejűleg, ugyanazzal a költséggel a fertőtlenítést 
is elvégezhetjük. Ez pedig a hypokloritok alkal
mazásával könnyen elérhető, mert nemcsak fertőt
lenítő, de kiváló tisztogató hatásuk is van,

A vitatkozók bármelyikének is van azonban 
igaza, egy kétségtelen, hogy a ragály fellépésekor 
a fertőtlenít és legtöbb helyen nem végezhető el 
azonnal, mert a bejelentés, a hatósági vizsgálat és 
a fertőtlenítés elrendelése között el tellik egy bizo
nyos idő, azonkívül késedelmet okoz a fertőtlenítő
szer beszerzése is. All ez különösen a forgalom 
útvonalától távolabb eső községekre.

Ha a fertőző betegség fellépésekor a zárófer
tőtlenítést nem tudjuk azonnal elvégezni, akkor a 
ragály könnyen tovahurcolható. Ez csak egy mó 
dón akadályozható meg, ha a fertőtlenítőszer állan
dóan kéznél van, akkor is, mikor arra nincs szük
ség. Ez esetben a ragály kitörésekor azonnal fer
tőtleníthetünk és a ragály széthurcolását megaka
dályozhatjuk. Ez a hynokloritok alkalmazásával 
könnyen keresztülvihető, mert a vele járó költség 
sem a község, sem a gazda költségvetését nem ter
heli meg érzékenyen. Ezért a legalkalmasabb 
tömegfertőtlenítőszerek a hypokloritok, mert nem 
csak jók, de igen olcsók is,

A hypokloritok közül bakteriológilag, orvosilag 
kipróbált egyik szer a „Hydroxy gén" fertőtlenítő
lúg, röviden „Z7”-lúg. A 77-1 úg 90/lit. aktív klór
tartalmú nátriumhypoklorit alapanyagú fertőtle
nítő, tisztító és szagtalanító szer. Közönséges

17*  
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



konyhasóból készül és attól annyiban különbözik, 
hogy 1 oxygen atommal többet tartalmaz. Felhasz
nálása alatt ez az oxygen szabadul fel és fejti ki 
hatását. Ez egyike a legideálisabb fertőtlenítési 
módoknak, mert hatékonysága igen nagy és ina 
gasabbrendű szerveze.ekre ártalmatlan.

A M. Kir. József nádor műszaki és gazdaság
tudomány egyetem állatorvosi osztályának jár- 
ványtani és bakteriológiai intézete megállapította, 
hogy a lúgkőoldat helyettesítésére, a baromfi he 
vény és fertőző betegségeinek, baromfikolera, 
baromfitífúsz, baromfihimlö és tyúkok fertőző 
gége- és légcsőgyulladásának jelentkezésekor á 
gyakorlati fertőtlenítés végrehajtására a ff-lúg 
frissen készített 1—2%-os oldata megfelelő.

A budapesti m. kir. Pázmány Péter tudomány
egyetem kórtani és bakteriológiai intézete meg
állapította, hogy a ff-lúg 1‘6%-os oldata percek 
alatt elpusztítja a tífuszbaktériumokat, azonkívül 
rövid idő alatt a spórákat is (subtilis, antracoides).

A földművelésügyi minisztérium 18.000/1941. 
V—3. sz. rendelete a fertőző sertésbénulás ese én 
végzett fertőtlenítéseknél az 5°/o-os H-lúg haszná
latáról intézkedik.

Az 1940. és 1941. évi mezőgazdasági kiállítás és 
tenyészállatvásár összes istállóit, ólait, baromfi 
és nyúlhelyiségeit a földművelésügyi miniszté 
riumi rendelet értelmében ff-lúggal fertőtlení 
tették.

A m. kir. erjedéstani állomás is végzett kísérle 
teket. Eszerint a ff-lúg 2°/o-os oldata azonnal 
elpusztítja az élesztő-, tejsav-, vajsavbaktériu- 
mókát. A vizsgálat megállapította, hogy a ff-lúg 
megadott töménységben a vizsgált üzemi fertőzé 
sek esetén tökéletes dezinficiálást létesít.

Tehát tejüzemek, szeszgyárak, stb. fertőtlenítő 
tisztántartásánál igen fontos szerepet játszik. A 
megejtett vizsgálatok szerint kútvizek fertőtlení 
tésére, azonkívül latrinák fertőtlenítésére és szag 
talanítására is kiválóan alkalmas.

A ff-lúggal történő fertőtlenítés filléres költsé
gekbe kerül.

Ezek az olcsó árak teszik lehetővé, hogy minden 
község és minden gazda állandóan kéznél tart
hassa. hogy a ragály felléptekor azonnal fertőt 
leinthessem
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Ha az ország minden községe és minden gazda
sága állandóan tartaná a szükséges fertőtlenítő
szereket, elképzelhető, mennyivel gyorsabban és 
tökéletesebben védekezhetnének a ragályok ellen, 
amiből következik az is, hogy mennyivel több 
érték maradna meg a köznek.

A //-lúggal azonos hatású fertőtlenítés szempont
jából a klórpor. A klórpor fehér, száraz, finom por, 
melynek gyenge klórszaga van. Lezárt állapot
ban hosszú ideig tárolva sem csomósodik össze. 
Hatékony klórtartalma vízzel könnyen kiold
ható, vízoldatban maradéka kb. 10Vo. A vegyület 
rendkívül állékony és légmentesen lezárt csoma
golásban még magasabb hőfokon is (trópusok) 
hosszú ideig tárolható, minimális aki ív klórvesz
teséggel.

A m. kir. József nádor műszaki és gazdaság
tudományi egyetem állatorvosi osztálya jár- 
ványtani és bakteriológiai intézetének vizsgá
lata szerint a klórpor fertőtlenítésre kb. 4-szer 
hígabb oldalban használható, mint a //-lúg oldat.

A klórpor különösen a jelen gazdasági viszo
nyok között előnyösen helyettesítheti a //lúgot, 
mivel poralakjánál fogva szállítása gyorsabb és 
egyszerűbb, mert postán is szállítható és nem 
kell az üres ballonok visszaküldésével terhelni 
sem a vevőt, sem a MÁV-ot. A klórpor csomago
lása ugyanis légmentesen záró, belülről klór- 
kancsukkal bevont bádogdobozokban, vagy hor
dókban (kannákban) történik.

A klórpor előnyei:
1. Magas aktív klórtartalma (kb. 38—40%).
2. Evekig tárolható minimális aktív klórvesz-

tességgel;
3. Könnyen adagolható, aktív klórtartalma

vízzel gyorsan kioldható.
4. Miután postán szállt ható, a megrendelő pár

nap alatt megkaphatja.
A klórpor u gvan úgy, mint a //-lúg. nemcsak 

baromfibetegségek, hanem száj- és körömfájás, 
lépfene, bangkór, sertéspestis, sertésorbánc, 
nyúlbeteírségek. stb. fellépésénél is igen jól be 
vált fertőtlenítőszer.

Felvilágosítást és gyakorlati útmutatást nyújt 
az előállító gyár: Hydroxygen R.-T., Budapest, 
XL, Budafoki-út 72. Telefon: 268—940.
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Az állatforgalmi szavatosság.
(Az 1923. március 1-én életbelépett 1923. évi X. tör

vénycikk legfontosabb rendelkezései.*)

Az eladó törvénynél fogva szavatol, ha az állát tény
leges átad isától számított hat héten belül (szavatossági 
idő) az állaton már az at dáskor mevlevő olyan beteg
ség vagy egyéb jelentékeny hiba mutatkozik, 1. ame
lyet a minisztérium endelettel főhibán<k nyilvánított;
2. amely nem tart »zik ugyan a főhibák közé, de annak 
következtében az állat a szavatossági idő alatt elhul
lót vagy leöletvéi, hatósági in’ézkedéá miatt a vétel
árban kifej *zett értékét legalább egynegyedré^znél 
nagyobb mértékben elvesztette, vagy pedig a hiba oly 
természetű, hogy az állat értékét vagy rend éltetés*  z ei ü 
használhatóságát tetemesen csökkenti vagy kizárja.

Az eladó az előbb meg llapított korlátozások nélkül 
szavatol az á latnak bármily olyan jelentékeny hibájáért 
amelyet az eladáskor ismert s a vevő előtt csalárdul 
elhallgatott.

A szavatossági időt Írásban meg lehet hosszabbítani 
vagy rövidíteni; továbbá a szavatoss ígot írásban bár
mily hiba vagy hiány esetére is ki leh t terjesztem, 
kizárását va.ry korlátozását az előbb említett hibák 
tekintetében is ki lehet kötni.

Ha a főhiba a s<ava ossági idő kezdőszakában bizo
nyos határidőn belül (vél Imi időszak) mutatkozik, az 
ellenkező bizonyításáig a vélelem az, hogy az már az 
átadáskor megvolt az állatban. E vél lemre a vevő 
csak akkor hivatkozhatik, ha az ehdót a főhiba feh 
ismerése útin legkésőbb a vélelmi időszak lejártától.

•) Az állatforgalmi szavatosság kérdéséről kimerítő és könnyen 
érthető tájékoziatást nyílj Hutyra Ferenc dr. „Tudnival >k az állal 
forgalmi szavatoss ígról" című füzete és »Törvényszéki állat
orvostan« című kö.iyve. Mindkettő a “Pátria.''-nyomda kiadásában 
jelent meg.
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vagy ha az állat már előbb elhullott vagy leöietettc 
ettől számított 3 táp alatt értesíti, vagy az eladó 
távol létében részére az értesí’ést elküldi, vagy az esete 
a községi elöljáróságnak bejelenti vagy az állatot állat 
orvossal megvizsgálta tja. Minderre nincs szükség, ha 
az eladó a hibát a vevő előtt csalárdul elhallgatta.

Szavatosságnak nincs heiye, ha a vevő a hibát vagy 
egyéb hiányt a szerződés megkötésekor ismerte. Oly 
hiba vagy egyéb hiány miatt, amelyet a vevő kellő 
körültekintéssel felismerhetett volna, az eladó csak 
abban az es tben szavatol, ha a szavatossági hibát 
csalárdul elhallgatta, ha a hiba fenn nem állásáért 
vagy az állatnak szavatossági hibától mentességéért 
jótállóit vagy ha az altatnak írásban kikötött valamely 
tulajdonsága hiányzik.

Főhiba vavy egyéb szavatossági hiba esetében a 
vevő a vétel felbontását kérheti; árleszállítás követe
lésének nincs helye.

A vétel felbontása következtében mindegyik fél 
köteles a másiknak visszaszolgáltatni, amit a szerző
dés alapján tőle kapott; neve/eiesen a vevő az állatot 
szaporu atával, az eladó a vételárt a felvétel napjától 
járó törvényes kamatával együtt.

Ha egész nyájat (ménes, faíka, csorda, gulya) vagy 
több állatot mint együvé tartozót adtak el, a vétel 
felbontását, bár összvételar volt is kikötve, rendszerint 
csak a szavatossági hibában szenvedő egyes állatra 
vagy állatokra nézve lehet követelni. Ha azonban az 
állatokat a vevő é dekeinek sérelme nélkül nem lehet 
külön választani, vagy ha a szavatossági hib ragadós 
betegség, a vevő az együtt eladott valamennyi állatra 
nézve követe heii a vétel felbontását.

A vétel felbontása helyett a vevő nemteljesítés miat 
kártérítést követelhet az eladótól, ha az eladó a megt 
levő szavatossági hibát előtte csalárdul elhallgatta, ha 
a hiba fenn nem állasáért vagy az állatnak szavatos
sági hibától mentességéért jó ál ott, vagy ha az állat
nak írásban kikötött valamely tulajdonsága hiányzik
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A szavatossági hiba és egyéb szavatossági hiány 
miatt támasztható követelések a szavatossági idő eltel
it töl számított tizenöt nnp alatt elévülnek. Ezt az időt 
írásban meg lehet hosszabbítani vagy rövidíteni. 
A hiány megállapítása végett kért előleges bizonyítási 
eljárás is félbeszakítja az elévülést.

Az állatszavatossági főhibák.
A m. kir. minisztérium az állatforgalmi szavatosság

ról szóló 1923. évi X. t.-c. 2. és 3. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján 1394/1923. M. E számú rendele
tében az állatok szavatossági főhibáit es a reájuk 
vonatkozó vélelmi időszakokat a következőképen álla
pította meg:

A) Lovak, szamarak és öszvérek:

1. fulladozás (száraz keh esség), beleértve a hörgős- 
séget, tizennégynapi vélelmi idővel ;

2. butacsira, tizennégynapi vélelmi idővel ;
3. havivakság (beiső szemgyulladás), harmincnapi 

vélelmi idővel;
4. takonykor, tizennégynapi vélelmi idővel.

B) Szarvasmarhák és bivalyok:
1. gümőkór, amennyiben kóros jelekben nyilvánul, 

harmincnapi vélelmi idővel ;
2. álgürnőkóros bélgyulladás, harmincnapi vélelmi 

idővel.
C) Juhok és kecskék:

1. juhhimlő, nyolcnapi véle’mi idővel;
2. rühÖsség (csak juhoknál) a gyapjúval fedett testi 

részeken, tizennégynapi vélelmi idővel ;
3. mételykor vagy tiidőférgesség, amennyiben táplál

kozási zavarokban nyilvánul, harmincnapi vélelmi 
idővel.

D) Sertések:

1. sertésorbánc, háromnapi vélelmi idővel;
2. sertéspestis, ötnapi vélelmi idővel ;
3. borsókakór, harmincnapi vélelmi idővel.
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A baromfi« és tojásforgalom 
szervezete.

A gazdák szempontjából megállapíthatjuk, hogy helyze
tüket a baromfinak és tojásnak a beszolgáltatási kötelezettjég 
teljesítésébe való bevonása rendkívül megkönnyíti. Egy kilo
gramm tojásért ugyanis 8 búzapontot, 1 kg sovány baromfiért 
(élősúlyban) 4 pontot és 1 kg kövér libáért 51 búzapontot 
(amelyből 3’5 pont zsír- és 16 pont búzapontnak számít), míg 
1 kg kövér kacsáért 46 pontot (amelyből 3 pont zsír-, 16 pont 
húspontnak számít) írnak jóvá a gazdának.

A m. kir. közellátásügyi miniszter már hosszú évek óta 
e szakmában működő cégeket jelölt ki, amelyek mind tőke
erejükkel, mind megfelelő üzemi és üzleti berendezésükkel 
biztosítékot nyújtottak a vásárlás és a szükséges minőségi 
osztályozás, tartósítás, szállítás, stb. zavartalan lebonyolítá
sára. Ezek az ú. n. jogosított cégek azokban a járásúkban, 
illetve községekben, ahol megfelelő mennyiségű áru van, 
szedőket alkalmaztak. A szedőket a mindezek irányítására 
és ellenőrzésére hivatott Baromfi- és Tojásforgalmi Központ 
látta el zöldszínű, olyan arcképes ig zolvánnyal, továbbá áru- 
b3vásárló könyvvel és a kisebb tételekhez árubélyegekkel, 
amelyek biztosítékot nyújtanak ahhoz, hogy az árubevásárlás 
gyorsan, akár a gazda lakóhelyén, akár a piacon, vagy az 
országrészek szerint szokásos egyéb módon történjék. A Ba
romfi- és Tojásforgalmi Központ (Budapest, V., Vértanuk
tere 1.) minden hozzáfordulónak bármilyen ügyben azonnal 
készséggel áll rendelkezésére.
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BELFÖLDI 
8URG0NYAKERESKEDELM1 
EGYESÜLÉS

BUDAPEST, V., 
VIGADÓ-UTCA 5
TELEFOM-."182-870

MINDENNEMŰ 
BURGONYÁT 

VÁSÁROLésELAD

Vá sárlásait
a METESZ (Mezőgazdasági 
Termelők Egyesült Szövetke# 
zete) az ország minden jelen# 
tős*  burgonyatermő helyén 
működő többszáz bizo# 
m á n y o s a és tagjai.

Eladásait
a vármegyék közigazgatási 
székhelyén működő meg# 
b í z o 11 a i révén eszközli.

Távirati cím: „Burgonya**  Bpest
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Takarmányozás.
A „Köztelek Zselkönyv'' szómára írta:

Weltmann Oszkár dr. egyetemi nyilv. r. tanár.
(Utánnyomás tilos.)

A takarmányok szükségszerűen tartalmazzák azt 
a 12 elemet, amelyből az állat teste felépül.

Mindegyik takarmányban van vtz és szárazanyag 
A viznek pénzértéket nem szokás tulajdonítani, ennek 
folytán a vízdús takarmány általában kisebb értékű, 
mint a kevesebb víztartalmú.

A vizenyős takarmány a szervezetet eipetyhíti s 
ennélfogva fiatal, vagy gyorsmozgású állatnak nem 
való. Ha a takarmány a rendesnél több vizet tartalmaz, 
ez nemcsak csökkenti táplálóértékét, hanem elősegíti 
annak megromlását (penészedés, erjedés, megsava 
nyodás).

A szárazanyag tovább vesztegel az emésztőcsőben» 
mint a víz, ennélfogva az állatokkal etetendő tápláló
anyagokat annyi takarmány-szárazanyagban kell nyúj
tani, hogy azok meg tudják azt enni. Minthogy a házi
állatok emésztőcsövének befogadóképessége korlátolt' 
bizonyos meghatározott mennyiségű takarmány-száraz» 
anyagnál több nem fér el benne. A takarmány-szab*  
ványok összeállításakor az etetendő takarmányok szá
razanyagmennyiségét okvetlen számításba kell venni, 
mert ha igen sokat írunk elő, az állat nem tudja elfo
gyasztani. viszont pedig ha igen kevés szárazanyagot 
irányzunk elő, úgy az állat éhes marad és nyugtalan 
kodik.

ALFA 
FÜLLESZTÖ
TGAZDASÁGts HÁZTARTÁS 

MThlüENESE!
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A takarmány szárazanyaga ismét áll. szerves 
anyagok-bó\ és ásványi anyagokból, vagyis hamu 
alkotórészekből. A szerves anyag égésmelege arányá
ban tartalmazza azt a helyzeti, kémiai energiát 
amelyből a szervezet parányi részei : a sejtek élet
tevékenységüket végzik és különböző termékeket (hő, 
izommunka, hús, zsír, tej stb.) előállítanak.

A szerves anyagok két csoportba osztható« : vannak 
nitrogéntartalmú és nitrogénmentes szerves vegyületek. 
Az előbbi csoportba tartoznak a fehérjék (1 g fehérje 
égésmelege 5*7  kalória) és az amidovegyüíetek. A kettőt 
együtt nyers fehérjének szokás nevezni. Minthogy az 
állati testet főtömegében fehérje alkotja és mivel a 
szervezet nitrogénmentes szerves anyagokból nem tud 
fehérjét előállítani, ennek folytán a sejtkopá*  pótlásánál 
és az állati fehérje (hús, tej) előállításánál csak a 
takarmányfehérje, esetleg korlátolt mennyiségben az 
amidovegyületek jöhetnek tekintetbe.

A fiatal állat növekedési képességénél fogva testének 
fehérjeállományát nagymértékben tudja gyarapítani, 
az anyaállatok pedig a termelt tejfel adnak ki jelen
tékeny mennyiségű fehérjét. A kifejlődött állat nitro- 
(jéneyyensúlyban igyekszik maradni, vagyis annyi 
fehérjét bont el, mint amennyit a takarmánnyal felvesz. 
A fiatal és a tejelő állat is elbontja a felesleaben etetett 
fehérjét. A fehérje elbontását az állat szervezetében 
mesterszóval dezaminálásnak mondják. A fehérje két 
gyökre bomlik : egy nitrogéntartalmúra, amely ki
használatlanul hugyany, vagy hippursav alakjában 
ürül ki a vizelettel ; a másik bomlástermék egy szén
hidrátszerű gyök, amelyet a szervezet értékesít ter
melés céljaira.

A nitrogénmentes táplálóanyagokat alkotják a zsírok 
és a szénhidrátok. A zsírok a legkoncentráltabb tápláló 
anyagok (1 g zsír égésmelege 9-3 kalória). Az állati 
szervezet a zsírokat hő-, izommunka-, test zsírterme
lésre stb. veszi igénybe. A zsírt csak korlátolt mennyi-

CAIDASAGI-í
SZIVATTYy Wntotdd
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ségben lehet etetni, mert nagy adagjuk emésztést zava
rokat és hasmenést okoz. A fiatal állatok lóval több zsírt 
tudnak megemészteni, mint a kifejlődött áltatok. Az 
etetett zsír előnyösen befolyásolja a fiatal állatok 
szöveteinek szárazanyag-tartalmát ős sóforgalmát, 
továbbá fokozza a szervezet edzettségét és ellenálló
képességét.

A nemzsír természetű nitrogénmentes szerves táp
lálóanyagokat főképen szénhidrátok alkotják, amelye
ket takarmányozástani nézőpontból két csoportba: 
a könnyen emészthető nitroyénmentes kivonható anyagok 
(ilyenek főképen a keményítő és a cukrok) és a nehezen 
emészthető, a növényi sejtek vázát formáló n^ersros 
csoportjába szokás felosztani. 1 g szénhidrát égési 
melege kb. 4 kalória. A szénhidrátoknak az állat
szervezet háztartásában a zsírokéhoz hasonló szerep 
jut. A szénhidrátok a leyolcsóbb táplálóanyagok, amelyek 
előnyösen befolyásolják a súlygyarapodást, mert fokozzák 
a szövetek víztartalmát, ellenben a fiatal állatok csont 
fejlődésére hátrányosak és csökkentik a szervedet ellen 
állóképességét.

A takarmányban a fehérje és nitrogénmentes táp
lálóanyagok közt meghatározott arányt célszerű be
tartani, hogy a szükséglet fedezése mellett a tápláló
anyagok kívánatos kihasználását biztosítsuk és az 
emésztési zavaroknak elejét vegyük. A takarmány 
nyers összetételére vonatkoztatva, a fehérje és nit
rogénmentes táplálóanyagok közti arányt (z ír X 2«4
4- nitrogénmentes kivonható anyagok -f- nyersrost el
osztva a fehérjével) láparánynak, az emészthető össze
tételben (em. zsír X 2*4  4- em. nitrogénmentes kivon
ható anyagok 4- em. nyersrost elosztva az cm. fehér
jével) f e hérj cár ánynak nevezték. A keményítőérték
elmélet bevezetésével keményítőértékarányról szólunk. 
Minthogy a keményílőérték kiszámításakor az em. 
fehérjét 0*94  faktorral megszorozva vesszük számításba, 
ennélfogva a keménxítőértékarányt úgy számítjuk ki, 
hogy az em. fehérjét 0*94  faktorral megszorozva, ezt

Chered
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az őssz^et levonjuk a keményít Mértékből és elosztjuk 
az em. fehérjével. Ámbár a Zsebnaptár egyik másik 
olvasója kívánatosnak tartja a kemény itőértékarány- 
nak a takarmány táblázatokba való felvét'lét, ezt 
sajnos nyomdatechnikai okokból nem áll módunkban 
megvalósítani. Egyébként a kemény Hőért ékarány nak 
nincsen nagy gyakorlati jelentősége, mert a szabvá
nyokban az etetendő em. fehérje és keményítőérték 
mennyisége külön-külön fel van tüntetve. Az érdeklődő 
azonban a táblázat adataiból könnyűszerrel kiszámít
hatja a keményítőértékarányt. Ennek megvilágítására 
álljon itt egy példa ; A szójabab a táblázat adatai 
szerint 26*2%  em. fehérjét és 83-9% keményítőértéket 
tartalmaz. Az elmondottak serint a számítás a követ
kező : 26-2 X 0 94 «= 24’6, ezt levonva a keményítő
értékből : 83-9 — 24-6 = 69*3,  ezt elosztva a fehérjé
vel : 2G-2 =2 64. vagyis a szójabab keményítőérték
aránya igen szűknek, 1 : 2’64-nek adódik.

A takarmány szárazanyaga a szerves anyagokon 
kívül kisebb nagyobb mennyiségű ásványi anyagokat, 
vagyis sókat is tartalmaz. Jóllehet a szervetlen anyagok 
nem szolgáltatnak energiát, mégis igen fontosuk és 
nélkülözhetetlenek a szervezet háztartásában. Minden sejt 
tartalmaz sókat és az állatok csontváza szilárdságát 

szinlén az ásványi anyagoknak köszöni. Ha az etetett 
takarmány kevés sókat tartalmaz, úgy sóforgalmi zavar 
áll elő, amely csontbajban (angolkór, csontlágyulás) és 
nyalakodásban nyilvánul. A sóknak nemcsak abszolút 
mennyiségét, hanem azoknak egymáshoz való arányát 
is figyelembe kell venni.

Az állatoknak a sószükséglet fedezése végett konyha 
sót (marhasó, nyalósó) kell adagolni, amelynek szük
séglete az etetett takarmány káliumsótartalmálól 
függ. Ha az etetett takarmány mészsókban szűkölködik 
úgy a hiányt szénsavas takarmánymésszel (Futor) 
pótoljuk. Ha pedig foszforsavas sókban is hiány van,
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úgy a foszforsavas mész (csontliszt) adagolása meg*  
okolt.

A háziállatokat eleinte empirikus úton takarmányoz- 
ták. Később a takarmányok nyers összetételét, majd 
pedig az emészthető összetételt és a takarmány fehérje
arányát vették figyelembe. A takarmányok valódi 
táplálóhatását állatokkal végzett kihasználási, fehérje-, 
szén- és energiaforgalmi kísérletekkel lehet szabato
san megállapítani. E kísérletek eredményeire támasz
kodva állította fel Kellner kemény ttőérlékelméleléi, 
amelynek alapján háziállatainkat takarmányozzuk. 
A kemenyítőérték a takarmányok dinamikai energia- 
tartalmát, vagyis a testzsírtermelő hatást veszi figye
lembe és a táplálóértéket a keményítőhöz viszonyítva 
fejezi ki. A keményttőérték az a szám, amely mutai/a, 
hogy valamely takarmány 100 kg-ja hing kg tiszta 
keményítőhöz fejt ki hasonló táptálóhatást. Kellner 
elméletével a , takarmányozást egyszerűsítette és 
egyúttal megbízhatóbbá tette, mint aminő az azelőtt 
volt.

A takarmányozás előirányzásakor figyelemmel va
gyunk a szárazanyagfartalomra, az emészthető fehérje 
mennyiségére és a keméngltőértékre. A szárazanyag
tartalomra azért, mert ez tájékoztat arról, hogy az állat
nak elegendő tömegű takarmányt irányoztunk-e elő. 
Az emészthető feherje mennyiségét azért kell figyelembe 
venni, mert bizonyos meghatározott mennyiségű 
fehérjét etetni szükséges és ezt semmiféle más tápláló
anyag nem tudja helyettesíteni. Végül az előirányzott 
takarmány keményítőértéktartalma azért fontos, mert 
ez tájékoztat az etetett takarmány' táplálóhatása 
felől.

A különböző fajú, korú és hasznosítású állatok 
takarmányszabványai Kellner szerint a 272 oldalon levő 
táblázatban vannak összefoglalva (az adagok a napi 
szükségletre és 1000 kg élősúlyra vannak előirányozva).
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Az állat faja, kora és 
hasznosítása

Táplálóanyagszükséglet
’OOO kg élősúlya

Száraz
anyag

| Em.
| fehérje

| Kem.-
| érték

k i 1 o g r a in ni

Lovak *
1

Heverő kifejlődött lovak .............. i 15—20 0-7 6’6
Lovak könnyű munkában ............. 18—23 ro 9’2

n közepes „ 21-26 1-4 11’8
„ nehéz • ................. I 23 28

1
1 •

2*0 15’0

Szarvasmarha :
Heverő kifejlődött állatok ...........— I 15-21 j'5-0-6 5 0 6’0
Igás ökröx könnyű munkában— — 20-25 1*1 7’4

» „ közepes „ ......... 22- 28 1’4 9-7
„ » nehéz 25 -30 1-8 12’8

Hízó állatok ... .........................
Vegyeshasznú borjúk

! 24-32 1-5 14'5

2—3 hónapos korban_______ ... 23 2’6 18’5
3—6 24 2 2 15’2
6-12 „ „ ................. . 26 1-7 11’5

12-18 „ „ .............. ... . 26 1*2 9’0
18—24 26 1 ro

d a r a b o n k

8-0

i n 1Fejőstehén:
>00 kg -us ) hén 5 kg tejre ........ 16’0 ’ 0’55 4’25

» »» n 10 m n __... 16-5 0’80 5’50
n n „ 15 v n — ... 17*0 1 1 05 6’75
• •> » 20 » » ........ 17’5 1 1’0 8’00
» „ * 30 „ „ ........ 180 ; 1 80 10’50

Juhok t 1000 kg élős ú 1 y r a
Kifejlett közönséges juhok. ........ í 18-23 | 1’0 | 8’3

„ nemes » ........  ... 1 20—26 1’2 9-0
Hízó juhok....... ............. ..........
Gyapjúhasznú bárányok

24-32 1’6 14.5

5—6 hónapos korban-................. 27 3’0 16-4
6—8 M M —-_ __ __ 25 2’5 13’0
8 — 11 » H ... __ __ _ __ 23 1’8 10’7

Gyapjúhasznú toklyók
11 — 15 hónapos korban ............. 23 1*5 10’2
15-20 „ 23 1’2 9’7

Sertések:
Mangalica hízó sertések.................
Hízó hússertések:

24-33 1’5-2’3 20*0-28 ’0

2 hónapos korban 1 i 44 7’0 35’0
4 * ” | sonkamalac 1 40 

( 38
6’2
5’4

31*2
2885 . . J J 36 4’7 25’9

7 * * } baconsertés 1 34 
| 32

4’0
3’4

24’2
93’0

8 » * 1 1 30 2’9 22*2
9 » - 9 > tőkesertés > 28 2’4 2 *7

10 , J 1 26 2’2 21’4
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Alkali- és földalkall alknlleltás.
Már említettük, hogy a sóforgalmi zavar és a csont

betegségek elkerülése végett nemcsak a sók abszoiut 
mennyiségét, hanem azoknak egymáshoz való arányát 
is figyelemben kell részesíteni.

A lúgos természetű alkaliák: a kálium és a nátrium 
a savtermészetű klórhoz és a kénhez kötődve alkot 
ártatlan sókat. A kálium és a nátrium, illetőleg a 
klór és kén közötti viszonyt az alkalialkalicitás fejezi 
ki, amelynek pozitívnak kell lennie, vagyis az alkaliák 
legyenek túlsúlyban, hogy a hamu is lúgos legyen, 
mert ellenkező esetben nyalakodás jelentkezik. Ez ellen 
sok alkaliát tartalmazó takarmány etetésével (melasz, 
csicsóka, burgonya, répa stb ), vagy pedig kevés fa 
hamu adagolásával védekezhetünk, illetőleg szüntet
hetjük meg a nyalakodást. Az ugyancsak lúgos termé
szetű földalkaliák : a mész és a magnézium a foszfor
savhoz kapcsolódnak. Ezeknek a földalkaliáknak a 
foszforsavhoz való viszonyát a földalkaiialkalici/ás fejezi 
ki, amelynek szintén pozitívnak kell lennie, mert külön
ben csontbaj fejlődik ki. Az, hogy az egyes takarmányok 
1 kg-ja mennyi mészjelesleget tartalmaz, illetőleg, hogy a 
mészhiány fedezéséhez mennyi szénsavas takarmánymés: 
szükséges, a takarmányláblázatokban van összefoglalva.

Az elmondottak szerint a sóforgalmi zavarok el
kerülése és a csontozat kellő fejlődésének biztosítása 
végett egyfelől az abszolút sászükségleiet kell fedeznünk, 
másfelől pedig a sóknak egymáshoz való viszonyát is 
figyelemben kell részesíteni, vagyis megfelelő alkali- 
alkalicitással és földalkalialkalicitással bíró takarmányt 
ajánlatos etetni, ha pedig a takarmány e tekintetben 
nem megfelelő, úgy szénsavas takarmánymész, esetleg 
hamu adagolásával kell azt kellőképen kiegészíteni.

A „Köztelek Zsebkönyv“ I. kötetében a 222—228. 
oldalakon közölt táblázat a gykrabban használatos 
takarmányok táplálóanyagtartalmát és mészsóinal 
kiegészítését tünteti fel. A mészhiány kiegészítését 
külön feltüntettük fiatal, növendék- és kifejlődött álla 
tokra. Kifejlődött állatok mészegvensúlyban maradnak 
akkor is, ha a megfelelő táblázatban feltüntetett szén 
savas meszet adagoljuk.

ALFA JUNIOR szeparátorok
Köztelek Zsebkönyv n. 1944. 18
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Gyakorlati takarmányozás.

Lovak.
A szopós csikó az első három héten kizárólag anya- 

tejet szopik. Ezen a koron túl kitűnő minőségű réti
szénát és annyi y2 kg zabot is ajánlatos etetni, ahány 
hónapos az állat. A csikót 5—6 hónapos korban cél
szerű elválasztani. Az elválasztás után hajtsuk legelőre 
és etessünk az első évben naponkint 3 kg abrakot, 
amely főképen zabból álljon, de tartalmazzon %— y2 kg 
fehérjedús abrakfélét is, így lóbabdarát, szójabab
darát, földidió-, lenmagpogácsát stb. A hidegvérű 
csikók takarmányozásánál az állatok korán fejlődő 
tulajdonságát és a használat eltérő voltát figyelembe 
véve, kevesebb zabot, de több y2—’/< kg fehérjedús 
éi egyéb olcsó abrakot, polyvát, 5—10 kg répát vagy 
egyéb vizenyős takarmányt ajánlatos etetni. A téli tartás 
közben a legelő helyett etessünk 4 kg jóminő^égű 
szénát. A második évben az abrakot 1—2 kg-ra, a 
harmadikban 0—1 kg-ig csökkenthetjük és a téli tartás 
közben a szénát részben tavaszi szalmával is lehet 
helyettesíteni. A csontozat zavartalan fejlődésének 
biztosítása végett az esetleg hiányzó mészsók és vita« 
minők kiegészítését ne mulasszuk el.

A futólonaknak legtermészetszerűbb takarmánya a 
zab és a rétiszéna, előbbiből a munka nagyságának 
és a testsúly figyelembevételével naponta 3—6, utóbbi
ból 6—8 kg-ot célszerű adagolni.

Az ig ás lovakkal nyáron zöldtakarmányt és 2—1 kg 
abrakot, télen 6—10 kg szálastakarmányt (széna, 
szalma) és 3—8 kg abrakot ajánlatos etetni, esetleg 
kevés vizenyős takarmánnyal. Az adagolást a inunké 
nagysága és a testsúly arányában Kellner szabványai
nak megfelelően célszerű összeállítani. A ló a melászt 
jól értékesíti, amelyből télen naponkint 1—2 kg-nt 
adagolhatunk.

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását«
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Szarvasmarhák

A szopősborjú és növendékmarha (üsző, bika) helyes 
takarmányozását külön cikk ismerteti a 192—199. olda
lakon. Ugyané cikk közli a kívánatos testméreteket 
és súlyokat is.

A tenyészbika Jegtermészetszerűbb takarmánya — ha 
legelőre nem járatjuk — a rétiszéna és a zab. Szénából 
naponta 8—14 kg-ot fogyaszt egy bika, szükség 
esetén a szénát részben tavaszi szalmával is lehet 
helyettesíteni. Abrak gyanánt a kifejlődött bikával 
2—5 kg zabot célszerű etetni. Ha a bika még növe
kedésben van, a zabot részben olajpogácsával és kevés 
tengeri- és árpadarával lehet helyettesíteni. A bika 
tenyészképességél előnyösen befolyásolja és a túlkorai 
elnehezedést megakadályozza a rendszeres mozgatás, 
amelyet jármozással is lehet biztosítani.

A jármos ökör. Njáron zöldtakarmányt etessünk, 
melyet nehéz munka végzése esetén szükség szerint 
%—1 kg abrakkal meglehet toldani. A csalamádé és a 

vöröshere abrak nélkül is fedezi a szükségletet. Télen 
a jármos ökrök jól értékesítik a polyvát és a szalmát, 
továbbá a vizenyős takarmányt.

A fejős teheneket a jő fejési eredmény és az olcsó 
termelés érdekében egyedenkint etessük és létesítsünk 
összhangot a tejtermelés es a takarmányozás között. 
Egyfelől az okszerű takarmányozás és jő tejelőképes
ségű tehenek tartása alapfeltétele a jövedelmező tej
gazdaságnak. A fejőstehénnek az életfenntartő takar
mányon felül minden 1 liter tej termeléséhez 45—65 g 
fehérjére és 240—250 g keményttőértékre van szüksége.

A nyárt takarmányozás legeltetésre és zöldtakarmány 
etetésére támaszkodik. Ámbár a bőségesen rendelke
zésre álló kitűnő legelő 20 liter tej termelésére képesíti 
a tehenet, mégis a mi viszonyaink között a 6—8 literen 
felüli teheneket ajánlatos abrakolni. Egy liter tejtöbblet 
termelése 33—40 deka abrak keveréket igényel, amelyet 
olajpogácsából, korpából, tengeriből, egyéb gabona
darából és gyári termékekből ajánlatos összeállítani,

ALFA 
FÜLLESZTÖ. 

A GAZDASAGA, HÁZTARTÁS
MINDENESE!

18*
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a mindenkori piaci ár figyelembe vétel évei. Az abrak 
fehérjetartalmának és keményít Mértékének figyelembe
vételével még a diétás hálást és a specifikus tejelőhatást 
is tekintetbe kell venni.

Télen vizenyős takarmány etetése előnyös, amelyből 
20—40 kg-ot adunk egy tehénnek. Szálastakarmány 
gyanánt szénát, polvvát és szalmát szokás etetni. A tar
tós jó lejelés biztosítása végett naponta legalább 3 kg 
szénát adjunk egy tehénnek. Az alaptakarmányhoz 
/4—1 Vt kg abrakot kevertünk, amely 5—6 liter tej

termelésére képesít. A pótabrakkeveréket egyedileg 
:eJJ etetni a tejtermelés arányában. A mészhiány pót 

lására szükséges takarmány meszel a pótabrak közé aján
latos keverni.

Jó tejelési eredmény biztosítása végett a frissen ellett 
tehenek abrakját a második héten fokozatosan emelni 
tanácsos, ezeknél a pótabrakot nemcsak a termelt tej 
arányában, hanem 2—4 liternél többet ajánlatos etetni 
az első 10—12 hétben, hogy a tejet felhajtsuk és azután 
magas fokon tartsuk. A szárazonállás idejének 50—60 
napra való beállítása és a szárazonálió tehenek feherje- 
dús, intenzív takarmányozása szintén fontos kelléke 
a bőséges tejtermelésnek. Minél bővebben tejel vala
mely tehén, annál több abrakot, szénát és vizenyős 
takarmányt, viszont pedig annál kevesebb terimés 
takarmányt (szalmát, polyvát) kell etetni, 10—15 
literen felüli tehenek háromszori fejese és az önmű
ködő itatóberendezés előnyösen befolyásolja a tejter 
melést.

Hízó marhák. Minthogy a gyors hizlalás gazdaságo
sabb, mint a lassú mivel az állat a feletetett takarmány 
nagyobb hányadát tudja termelés céljaira felhasználni, 
ennek folytán 1000 kg élősúlyra fokozatos átmenettel 
mielőbb (hal hét) adjunk 13-5—14-5 kg keményítő
értéket. A kifejlődött állat súlygyarapodását a hizlalás 
közben testzsírlerakodás idézi elő, ennélfogva az ilyen 
hízómarha feliéijeszükséglete kicsin}’ és a bízás ered
ményt az etetett keményítőérték mennyisége befolyá-
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soíja. Fehérjedús takarmányt csak a hizlalás első két 
hónapjában kell etetni; még teljesen ki nem fejlődött, 
avagy sovány állatokkal tovább is, mert ezeknél hús
termelés is történik.

Ha nyáron zöldtakarmánnyal akarunk hizlalni, úgy 
gondoskodni kell, hogy állandóan zöldtakarmány áll
jon rendelkezésre. A zöldtakarmányból annyit adunk, 
amennyit az állatok jóízűen elfogyasztanak s a száraz
anyagfogyasztás alapján kiszámítjuk, az illető zöld
takarmány összetételének figyelembevételével, hogy 
az állatok mennyi keményítőérteket vesznek fel. Az 
adagot H/a—4 kg abrakkal kell kiegészíteni, hogy az 
állatok elegendő keményítőértékhez jussanak. Mint
hogy a zöídtakarmányon hizlalt állatok zsírja sárga
színű s emiatt az iparosok kifogásolják a hizlalás 
utolsó 3 hetében száraztakarmány etetésére célszerű 
áttérni.

A téli hizlalás közben a vizenyős takarmányt, mely
ből maximális adagot lehet adni, a hízó marhák jól 
értékesítik. Ezenkívül polyvát és szecskát is adunk 
és pedig eleinte többet, később kevesebbet (egv hízó 
marhának naponta 3—6 kg-ot). A hízó marha szálas
takarmányt is igényel. Ha kevés a szénánk, eleinte 
szalmát is lehet etetni s a hizlalás végén adjunk szénát 
(egy hízónak 3—4 kg-ot naponta', különösen lucerna
szénát, mert ez a vízfelvételt és a súlygyarapodást 
előnyösen befolyásolja. A takarmány adag keményítő- 
érlékét abrakkal egészítjük ki, amelyből egy hízó 
marhával naponta 4—6 kg-ot kell etetni. Ha sok vize
nyős takarmányt etetünk, a hashajtó hatású abrakot 
(mclász, búzakorpa) lehetőleg mellőzzük és általában 
azt .az abrakot vegyük igénybe, amelynek keményítő
értékét olcsón lehet beszerezni.

Ha jól hizlalunk, egy hízómarha napi átlagos súly
gyarapodása 5—7 hónapos hizlalás ideje alatt 1-0—1*3  
kg-ot tesz ki. Azt pedig, hogy 1 kg súlygyarapodás 
kb. mibe kerül, úgy állapíthatjuk meg, hogy 8 kg 
kukoricadara árát vesszük számításba.

GAZDA S Ä Gl<_______
S ZI V A T TX U
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Sertések

Mangalica-malacok a 3. héten szemes árpát Kapnak. 
Minthogy az árpa aránylag sok foszfort és kevés meszel 
tartalmaz, az angolkór megelőzése végett ajánlatos 
az árpát kissé megpeimetezni és kg-kint kb. 2 deka 
krétaport (szénsavas takaimánymész) hozzákeverni, 
úgy hogy az jól hozzátapadjon. A malacokat ne válasz
szűk el túlkoián, mert ez hátrányosan befolyásolja 
ellenálló- és fejlódőképességüket. A 8—10 hetes korban 
elválasztott malac 0-5—0-6 kg szemesárpát fogyaszt 
»általában az élősúly 5*/ e-át kitevő mennyiségű abrakot 
tud elfogyasztani A szemesárpát még szopós korban 
részben árpadarával célszerű helyettesíteni és a szo
pós malacot elválasztás előtt hozzá kell szoktatni 
ahhoz a fehérjetakaimányhoz, amelyet elválasztás 
után etetni szándékozunk. Fontos dolog, hogy a 
malacok mielőbb legelőre kei üljenek, különösen a 
óhere- és a lucernalegelő előnyös fejlődésükre, öt 
hónapos koron túl a szemesárpa helyett minden körül 
mény közt árpadarát adhatunk, amelynek egy ré
szét már olcsóbb abrakkal is lehet helyettesíteni. 
A malacok részére a darát kevés vízzel bekeverve, 
omlós, stercszerú keverék alakjában etessük. Az abrak 
mennyiségét a legelő mennyisége és minősége szerint 
0-8—1-5 kg-ra emelhetjük. A mangalica malac, illető
leg a fiatal süldő jó! fejlődik, ha havi súlygyarapodása 
4-5-9’Okg-ot tesz ki. A téli takarmányozás közben 
2—3 kg főtt burgonyát, vagy répát is adhatunk, 
célszerű továbbá gőzöléssel, vagy áztat ássál megpuhí- 
tott fiatal lucerna- vagy lóhereszecskát vagy ilyen lisztet 
s etetni 5—30 deka mennyiségben.

A hússertések malacait a nagyobb növekedési tehet
ségnek megfelelően intenzivebben kell tartani, mint 
a mangalicákat. A szopós malaccal a 3. héttől kezdve 
árpadarát etetünk, az árpadarahoz kevés fehérje- 
takarmányt is célszerű hozzákeverni, hogy a malac 
ízét megszokja és megszeresse. A 8—10 hetes korban 
választott malacnak kb. 1 kg abrakkeveréket el keil 
fogyasztania. Fejlődésüket a könnyen emészthető állat! 
fehérje, lefölözött tej előnyösen befolyásolja. Ennek 
hiányában az abrak mennyiségének 10—20%-át kitevő 
mennyiségű fehérjetakarmányt (húsliszt, vérliszt, hal
liszt, szárított sörgyári élesztő, extrahált szójababdara 
stb.) kell etetni.
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Tenyészkncák. A mangalica lenyészkocák tápláló * 
anyagszükségletét a legelő fedezi, ha a legelőjárás 
hiányos */ 2—l kg abrakot kell etetni. Télen 1—iy2 kg 
abrak, 2—5 kg burgonya vagy répa etetése ajánlatos. 
A vemhesség növeli a táplálóanyagszükségletet, ennek 
folytán az ellés előtt 3—4 héttel az abrakot tanácsos 
yt—2 kg-mal emelni. A szoptatós koca szükséglete jelen 
tékeny, a maiacok számát figyelembe véve, minden 
l malacra y2 kg abrakot célszerű, etetni. így az a koca 
amely 5 malacot nevel 2 y2 kg, a 6 malacos 3 kg 
abrakot kap. A szoptatós kocánál a fehérjedús abrakot 
előnyben kell részesíteni, a kevés fehérjét tartalmazóval 
szemben, mert az állat a tejjel sok fehérjét ad ki. 
A takarmányozásnál a mészsók és a vitaminok kiegé
szítése különösen a téli tartás ideje alatt igen fontos 
dolog. Az adagolandó takarmánymész mennyisége az 
etetett takarmány mennyisége és minősége szerint 
módosul és a takarmánytáblázat adatainak felhasz 
nálásával könnyen kiszámítható.

A yarkshirei tenyészkocákkal nyáron lucerna- vagy 
lóherelegelőn kívül 1-8—2-5 kg abrak etetendő. Téien 
2—5 kg burgonya, vagy répa, továbbá 20—50 deka 
lóhere- vagy lucernaszecska előnyös hatású. A szop
tatós kocák a malacok száma szerint változóan 4—5 kg 
abrakke ve réket (árpa-, tengeri-, zabdara és korpa, 
továbbá 10—15% fehérjetakarmány) kapnak.

Hízó sertések. A mangalicákat fiatalon, 1—1 y2 éves 
korban, továbbá az öreg mustra állatokat szokás 
hizlalni. A fiatalok előnyös beállítási súiya 70—75 kg. 
A hizlalást darabonkint 2—2% kg abrakkal kezdjük 
és fokozatosan felmegyünk 3%—1 kg-ra. Eleinte 
korpát, árpát, továbbá gyomortágftónak nyáron zöld
takarmányt (lucerna- vagy lóhereszecska), télen főtt 
burgonyát és szénaszecskát adunk. Az emésztés sza
bályozása végett 0*2  kg melász adagolása előnyös, mert 
a keserúső alkalmazását feleslegessé teszi. A hizlalás 
4. hónapjában 3y4—3y2 kg kukoricadara (esetleg 
10—15%-át szemesen) és y2 kg árpadara etetendő, 
azután az 5. és 6. hónapban szükség szerint csökkent
jük az adagot. A hizlalás 6 hónapnál lehetőleg ne 
tartson tovább, a takarmányértékesítés 18—20%-ot 
tesz ki, 6 hónapos hizlalás dnrabnnkinti súlvfclvétele 
90—110 kg.

Újabban a mangalicák hizlalására Csáky Fe 
renc által bevezetett úgynevezett expresszhizlalást 
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is alkalmazzák. Ennek az a lényege, hogy a ma
lacokat fiatalon, már 3—6 hónapos korban állít
juk be hízóba. E célra a malacok javát célszerű 
kiválogatni, amelyekkel árpa- és kukoricadarán 
kívül .10—15°/o fehérjetakarmányt (húsliszt, hal
liszt, vérliszt, szárított sörgyári élesztő, borsó
dara stb.) is kell etetni hústermelés céljaira. A 
csontozat zavartalan fejlődésének biztosítása vé
gett az okszerű mészkiegészítésre és vitaminada 
golásra súlyt kell vetni.

Az öreg mustra kocák eleinte 3 kg abrakot kapnak, 
amelynek mennyisége fokozatosan 5 V2 kg-ra eme
lendő. A mustra sertéseket nem gazdaságos dolog 
3—4 hónapnál tovább hizlalni, mert a súlyfelvétel és a 
takarmányértékesítés ez időn túl felette kedvezőt
lenül alakul. /

Sonkamalac-hízlalás, A malacokat elválasztás után 
azonnal ajánlatos hízóba fogni. A hizlalás eredményét 
számottevően befolyásolja, hogy a szopós malacok 
meg tudnak-e az elválasztáskor 1 kg abrakot enni. 
Ha igen és ha az abrakot fokozatosan fel tudjuk 
3—3*2  kg-ra emelni, úgy 15 hét alatt felhíznak 75 kg-ra. 
A sonkamalacok a lefölözött tejet igen jól értékesítik, 
amelyből naponta 3—4 litert lehet egy malaccal itatni. 
Ha nincs lefölözött tejünk, úöy az abrak 10—20%-át 
kitevő mennyiségű fehérjetakaimányt kell etetni. 
Eleinte árpadara, utóbb pedig tengeridara alkossa az 
abrakkeverék főtömegét. Egy malaccal naponta 20—30 
deka emészthető fehérjét célszerű etetni, hogy az 
állatok a kelleténél jobban el ne zsírosodjanak. A hús
sertések hizlalásánál átlag 25% takarmányértéke
sítésre számíthatunk, mivel ezek sok húst termelnek, 
a hústermelés pedig kevesebb energiaelhasználódással 
jár, mint a testzsír előállítása.

A tenyészkanokkal naponta 1—2*4  kg zabot és árpát 
ajánlatos etetni.

Juhok.

A juhok takarmányozását a „Juhászat'*  című fejezet 
tartalmazza a 207. oldalon.
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A sértés expresshízlalásának 
gyakorlati hatásai.

A „Köztelek Zsebkönyv” részére írta: 
Csáky Ferenc m. kir. gazdasági főtanácsos, a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének ügyv. igaz 

gatója.

A tökéletes sertéshasznosítás igen nagy kárára, 
az expresshízlalási irányzatnak még mindig 
vannak ellenzői. Ezek meggyőzésére előnyei 
közül csak azokat sorolom fel, amelyek gyakor
lati tények és amelyek az expresshízlalási irány
zatnak forradalmasító hatását jelentik, igazol
ják. Ma már sok jelentős tenyésztőtől és hiz
lalótól végzett kísérlet áll rendelkezésre, amelyek 
bizonyítják, hogy nem vágyálmokat kergettünk 
akkor, amikor a mangalica intenzív „express” 
neveléséről és hizlalásáról beszéltünk. Az express, 
azaz belterjes nevelési és hízlalási módszerek fő 
célja, hogy a fiatal állat fejlődési erélyét minél 
korábban és minél jobban kihasználja; emellett 
olyan szervezetet is adjon a süldőnek, hogy az a 
későbbi, fokozott igénybevételt minden nehézség 
nélkül elbírja. Ezt úgy éri el, hogy a lehetőség 
szerint megrövidíti a süldőnevelési időszakot, va 
gyis azt az időt, amit eddig a választástól a hí- 
zóbaállitásáig az állat növekedésére hagytak 
meg. Az elméletnek a gyakorlatban való meg
valósítása várakozáson felül sikerült, az irány
zatnak a mai tökéletességig menő fejlődését a 
következők vetítik elénk.

Az 1933. évi országos mezőgazdasági kiállításon 
15 hónapos, db-kint 185 kg-os és 17 hónapos 
db-kint 195 kg-os express hízókat mutattam be. 
Bár ezt megelőző években már 12 hónapos korra 
192 kg-os eredményem is volt, amelyet ismert il
lusztrációm útján az ügy propagálására használ
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tam fel. Az 1936. évi kiállításon e célra épített 
nagy pavillonban már 121/« hónapos 236 kg-os 
mangalicák mint csúcsteljesítmény keltettek 
ritkán tapasztalható feltűnést. Ugyanez évben 
nemcsak hízlalótelepeink, hanem számos urada 
lom is 14 hónapos korra falkás tételben produ 
kálta a 200 kg-os és ennél magasabb súlyú man
galica zsírsertést.

Az állattenyésztésünket irányító körök, tudómé 
nyos intézmények, — bár későn, de mégis — fel 
ismerték az új irányzat komolyságát, annak 
rendkívül nagy nemzetgazdasági előnyeit. A föld 
művelésügyi minisztériumból kiindulva, gazda 
sági egyesületek, mezőgazdasági kamarák vállal
koztak az irányváltoztatás terjesztésére, szak
előadások és szakkönyvek útján hívták fel a né 
pies tenyésztők figyelmét erre az olcsóbb és ki
válóbb minőséget előállító sertéshizlalási rend 
szerre, igyekezvén arra azokat kitanítani. A me 
zőgazdasági szakoktatás is tárgykörébe sörozta 
az expresshízlalást. A mezőgazdasági szakoktatás 
magas színvonalának bizonyítéka ez a haladó és 
korszerűsítő szellem, amellyel ezt az új sertéshiz
lalási irányzatot az egyetem falai között is be
vezette és már több doktort avatott fel az express- 
hízlalás tárgyköréből. Ezeket az értekezéseket ta 
nulmányok és adatgyűjtések előzték meg, s ada 
taimmal és feldolgozásommal egyező igazságokat 
állapítottak meg. Az egyik munka megállapítja, 
hogy az expresshízlalt mangalicának lucernán, 
lóherén, gyepen, lencse-, borsó-, cukorrépa-, 
burgonya- és kukoricatarlón történő legeltetése 
nem mutatkozik gazdaságosnak, mert az össze
hasonlításul szolgáló két kísérleti sertéscsoport 
közül a legeltetett csoport egyedei kb. ugyan
annyi abrakot fogyasztottak, mint a nem legel
tetett ellenőrző csoportba tartozó sertések és a 
legeltetettek mégsem értek el nagyobb súlygya

■ AL 
FÜLLESZTÖ 

A GAZDASÁGts HÁZTARTÁS’
MINDENESEI 
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rapodást. A legelőn felvett táplálóanyagot a legel*  
tetőssel kapcsolatos mozgásra használták el, ter
melésre abból semmi sem jutott. Az elmúlt évben 
a „Köztelekében több cikk foglalkozott a süldő 
legeltetésének kérdésével. Véleményem szerint. is 
felesleges a legeltetés, mert ez úgy süldőneve
lési, mint növénytermelési szempontból határo
zottan káros.

Az 1941. évi decemberi gazdahét alkalmával az 
OMGÉ-ban a zsúfolásig megtelt nagyterem hallga
tósága előtt Reichenbach Béla egyetemi tanár mu
tatott rá arra a nagy horderejű hízlalási terveze
temre, amelyben a középsúlyra menő expresshíz 
lalási módozat általánosítására tettem javasla 
tot. Adataim alapján bebizonyította azt, hogy a 
takarmányárakét sertéshizlaláson keresztül ak
kor használjuk ki a legtökéletesebben, hogyha 
a hizlalás egészen fiatal korban kezdődik és a ser 
tés életének 10—12. hónapjában, 140—150 kg-os vég
súllyal befejezést nyer. Táblázatos adatokkal 
szemléltette azt is, hogyha a középsúlyra törlénő 
hizlalás mellett 1000 q kukorica feletetése után 32 
q-val több zsírt nyerünk, mint a régi extenzir 
magas súlyra menő hizlalás idejében.

Ennek az előadásnak köszönhető a zsirellátási 
feszültséget enyhítő az a kormányintézkedés, 
amely eredetileg a közép súlyra történő hizlalást 
írta elő.

A közellátási hatóságok intézkedésére 1941. év 
kora őszén az úgynevezett árpás expresshízlalás 
lett megszervezve. Ennek a közénsúlyra menő 
hizlalás előnyeit jól felismerhető megértésből 
származó intézkedésnek köszönhető az, hogy arra 
az időpontra, amikor a zsírkészletek számítássze 
rűleg kifogytak, e középsúlyú expressvágásokból 
gyorsan pótolhatók lettek. A sertészsírellátás ki
éleződő nehézségeit ma is a középsúlyra menő 
expresshízlalás menti meg, mert nem kell bevár

Az ALFA szeparátor élesen fölöz!
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núrik a csökkenő süldőlétszámnál az egy éves 
kor elérését, hanem a süldők választás után be
foghatok és a nagyobb zsirhiány beállta előtt, 
ismét idejekorán pótolhatják a hiányt. Teljes ha 
tásban azonban akkor fog mutatkozni és igen je 
lentős zsírsertés feleslegeket akkor tud felmu
tatni, amikor a sertéshízlalás rentabilitását a 
nagyobb szakszerűségen alapuló hízlalási tudás 
és berendezés, nem pedig a szertelen anyag
pazarló háborús konjunktúra dönti el.

A középsúlyra menő expresshizlalás módozata 
mellett a következő okok miatt kell kitartanunk. 
Nagyon jól tudjuk, hogy a hizlalás folyamata 
alatt a sertés növekvő súlyával a takarmányér- 
tékerítési százalékszámok arányosan csökkennek. 
Kb. 145—150 kg-os súlynál ér a kihasználás for
dulóponthoz, amennyiben e súlyhatárt elhagyva, 
a daraszázalék rohamosan csökken. E súly
határnál a sertés vágási adatai is a legjobbak 
és ugyanekkor a takarmánykíhasználás átlaga 
is kitűnő: épp ezért kell erre a végsúlyra a hiz
lalást beállítani. A 145 kg-os 10 hónapos zsírser
tés vágási adatai a következők:

vágási veszteség 19 kg, 13%, fehéráru 88 kg, 
fi0*7%;  hús 38 kg, 26’2%.

A mangalicának középsúlyra menő expresshiz- 
lalásánál a takarmányszükséglet lényegesen 
csökken és ezért lehetővé válik az, hogy ugyan
azzal a takarmánnyal több zsírt, vagy kevesebb 
takarmánnyal ugyanannyi zsírt tudunk előállí
tani.

Megállapítást nyert az is, hogy a középsúlyra 
menő expresshizlalásnál legkisebb a fehérje
szükséglet. Ennek magyarázata a nagyon magas 
fejadag etetése mellett a kitűnő takarmányérté
kesítés.

A középsúlyra menő expresshizlalásnak külö
nös jelentősége van takarmányínséges időkben.

na kanná>a htttro * bWi! tr(t. JÄV iTÓnU M El* /"'X
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Sajnos, a kormányintézkedések nem írhatják elő 
a hizlal ási módot, pedig csak akkor érhetjük el 
teljes mértékben a takarékossági célunkat, ha a 
középsúlyú sertéseket nem külterjes hizlalási 
módszerrel, hanem express módon hizlaljuk. 
Minthogy a középsúlyú expresshizlalásnál a leg 
kitűnőbb takarmányértékesítést érjük el, 1 kg 
élősúly előállításához csak 4—4’16 kg takarmányt 
használunk fel az extenzív hizlalással szemben, 
amikor 1 kg élősúlyhoz 5’2—5’55 kg takarmány 
kelett. E módszernél a hizlalási költségek is 
igen alacsonyak, azonkívül a vágási eredmény 
úgy a fehéráru mennyisége, mint a húskitermelés 
minősége szempontjából kiváló.

A fiatalkori középsúlyú hizlalásnál tapasztal 
tűk azt is, hogy a hizlalás remek eredményeinek 
főoka az a tény, hogy a fiatal sertps nagyon 
gyors ütemben jelentős mennyiségű húst ( fejleszt. 
Minthogy a hús 75—85%-bán vízből áll, érthető, 
hogy 1 kg hús termeléséhez majd negyedannyi 
keményítőérték kell, mint 1 kg zsír előállításá
hoz és részben ez ad magyarázatot a kitűnő ta 
karmányértékesítési átlagra.

Korábbi munkáimban azt írtam elő, hogy ex 
presshizlalásra csakis a malacalmok válogatott 
egyedei alkalmasak*.  A középsúlyú expresshizla
lásnál az utóbbi, évek tapasztalatai arról győztek 
meg, hogy válogatás nélkül is, már választási 
súlyból kiindulva, befoghatjuk középsúlyú ex.-' 
presshizlalásra a malacokat, legfeljebb a hizla
lás közben fordul elő jelentéktelen százalékban, 
de már jobb súlyban kiselejtezendő egyed. Meg 
kell még emlékeznem arról is, hogy a közép
súlyra menő hizlalásnál a „D”-vitaminszükséglet 
is nagyon kevés, mert adagolása kisebb mennyi-, 
ségben, rövidebb idegi (4—6 hétig) megokolt, 
de ez is csak az őszi és téli beállításoknál. Nyá 
ron a „D”-vitamin adagolása felesleges. Fürdő
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nyújtása a hizlalás! hatásfokot csökkenti, azért az 
káros.

Módosítanom kell a régebbi munkáimban elő
írt fejadagnagyságokat is. A középsúlyra menő 
expresshizlaláshoz ízletes, tömény takarmány
ból, amely alatt a 70—75%-os keményítőérték- 
tartalmii takarmányt értem, a sertés élősúlyához 
viszonyítva, a következő százalékban számítható 
ki a napi fejadag:

20— 30 kg-ig
30— 40 kg-ig
40— 50 kg-ig
50— 60 kg-ig
60— 70 kg-ig
70— 80 kg-ig
80— 90 kg-ig
90—100 kg-ig 

100-110 kg-ig 
110-120 kg-ig 
120—150 kg-ig

5’4—5 %-ig 
5 — 4’7%-ig 
4’7—4’5%-ig 
4’5—4’3 %-ig 
4’3—4 %-ig 
4 —3’8%-ig 
3’8—3’5%-ig 
3’5—3’2%-ig 
3’2—3 %-ig 
3 —2’8%-ig 
2’8—2’6%-ig

A keményítőértékarány számok az eddig előír
takhoz képest lényegesen tágíthatok.

Sertéstartásunk jövőjét veszélyeztette a nagy
fokú külterjes irányzat, már ott tartottunk, hogy 
a mangalicának a kicserélésére gondoltunk. Az 
expressirányzat azonban kezünkbe adta a kérdés 
megoldását. A mangalicában felismert tulajdon
ságok feleslegessé teszik a kicserélést, csu 
pán a tartási módját kell megváltoztatnunk és 
az eddigi rideg sertésből a legbelterjesebb igé
nyeket kielégítő sertést nevelhetjük.

Igen kedvező tapasztalataim és adataim van
nak már a sertések expresstenyésztése terén is. 
Zárt helyen tenyésztett mangalica anyák 12 hó
napos korra ellettek, 3 éven keresztül évenkint 
kétszer fialtatva, kitűnő malacnevelési teljesít
ménnyel, amelyeknek ivadékai 10—11 hónapos 
korra 145—150 kg-mal értékesítettek. Erről bőveb 
ben és adatszerűleg más helyen és alkalommal 
kívánok beszámolni.

Nem mind ALFA, ami fénylik!
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



287

A középsúlyra történő expresshízlalásra való 
átál ásnak meglepő előnye a már ismerteken kv 
vül az, hogy bárki kis tudással, egészen fiatal, 
választási kortól kezdődő remek eredményű hiz
lalást végezhet. A feladat könnyű, mert nem kell 
erős csontozat és izomzat, csak annyi, amennyi 
140—150 kg-os végsúlyt elbír. De nem is szabad 
túlerős szervezetet felépíteni, mert ez a kedvező 
vágási eredmény rovására menne. Nem kétséges 
tehát, hogy a jövő zsírsertése is a középsúlyú 
expresshízó marad.

Uradalmak 
figyelmébe!

Nagy vásártelep Sónk számú elárusító helyünkön 

gyümölcs« és főzelékfélét 
darab- és vagontételben átveszünk értékesítésre. 
Export*  és konzervgyárak részére minden 
mennyiséget a legmagasabb napi álban felveszünk. 

Félegyházi Mezőgazdasági Export K.f.t. 
Budapest, Nagyvásártelep 56. Telefon: 140—508.

Központi iroda:
Budapest IV., Vácimtca 36. Telefon: 382—550.
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Új magyar álla tk ere skedeiem 
a gazdák szolgálatában.

A gazdaközönség háborús jogait és kötelessé 
geit szigorú rendeletekkel rögzítette le a kor 
mány. Ennek megfelelően fokozatos és teljesmér 
tékű átszervezésre került a magyar állal értéke
sítés is. Ezt az átszervezést a gazdaérdekek szem
pontjai szerint hajtották végre. Az új állatérté
kesítési rendszerben az állatkereskedő tevékeny 
ségét úgy korlátozták, hogy mindenkor bizto 
sítsa a gazdáknak a tenyésztés és a hizlalás jö 
7edelmezőségét. Ma a kereskedők az általuk 
közvetített állatok értékesítéséből csak minimá
lis százalék közvetítői jutalékot kapnak, így te 
hát kiküszöbölték a kereskedelem túlzott része- 
dését az értékesítés lebonyolításából. A legfon 
tosabb rendelkezés az, hogy a közellátásügyí mi 
nisztérium a fokozottabb ellenőrzés lehetősége 
érdekében az állatkereskedőket kijelölte. A ki 
jelölt kereskedők a m. kit. Kereskedelemügyi 
Minisztérium által egyedüli szabad érdekképvi
seletnek nyilvánított Országos Állatkereskedelmi 
Egyesület erkölcsi felügyelete alatt állanak.

Az Országos Állatkereskedelmi Egyesület ma 
már 5. éve működik, mint a magyar állatkeres
kedők érdekképviselete. Ezalatt az Egyesület 
minden törekvésével azon volt, hogy az állatke
reskedő társadalmat maradéktalanul a gazda 
közönség szolgálatába állítsa és kiküszöbölje az 
állatértékesítésből az illegitim haszonra való tö
rekvést. Azok az országos és körzeti kereskedők, 
akiket az állatforgalom lebonyolítására kijelöl
tek és mint ilyenek a szakmában működnek, ma 
már minden tekintetben megfelelnek a legszigo
rúbb követelményeknek is.

A gazdatársadalom érdeke, hogy a legális, kije 
lölt állatkereskedőket támogassa és minden esz
közzel küzdjön a zugkereskedelem ellen. Az ál 
latforgalmat ugyanis a legszigorúbb kijelölési 
rendszer mellett is zavarják a zugkereskedők,

ALFA permetezők
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akik a fekete forgalom magasabb árainak fel
ajánlásával a gazdákat a törvénytelen kereske
delem üzelmeiben való részvételre csábítják.

Az állatkereskedők érdekképviselete Fricke 
Valér országgyűlési képviselő, a kiváló agrár
politikus és gyakorlati gazda, országos elnöklete 
alatt működik s ez maga is biztosíték arra, hogy 
az Egyesület mindenkor a gazdaérdekek figye
lembevétele mellett teljesíti fontos hivatását.

A magyar állatértékesítő társadalom, a kizáró
lagos szabad érdekképviseletnek elismert Orszá
gos Állatkereskedelmi Egyesület útján, ezúton 
fordul a gazdatársadalomhoz, kérve a magyar 
gazdák támogatását. Az Országos Állatkereske
delmi Egyesület minden gazdának szívesen áll 
rendelkezésére az állatértékesítéssel kapcsolatos 
kérdésekben Címe: Budapest, V., Báthory-u. 5., 
TI. 4. Telefon: 115—435, 117—252.

ORENSTEIN és KOPPEL 
magyar r.-t.
Budapest, VI.> Vilmos császár-út 31.
Telefon : 127-354

Gyártelep: Pestsze ntlör in cen.

Keskenyvágányű felépítményi anya
gok es kocsik, iparvágányok, göz- 
es motorosmozdonyok, szállítóesz
közök, jármüvek, légengörgö 
lovaskocsik, kender- és lenkikészítő
gépek, betonkeverögépek.

Köztelek Zsebkönyv II. 1944. * 19
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A szemes kukorica 
és a csutka víztartalmának 

változása.
A „Köztelek Zsebkönyv“ részére írta : 
Weiser István dr. egyetemi tanár, 

m. kir. gazdasági főtanácsos.

Több éven át végzett kísérleteim eredménye szerint 
a törés idejében uralkodó időjárás döntő módon be
folyásolja mind a szemek, mind a csutka víztartalmát 
Tartós szárazság ezt annyira csökkentheti, hogy a fris
sen tört csöves kukorica víztartalma csaknem ugyan
olyan lehet, mint május havában. Ez az alacsony víz
tartalom azonban csak október végéig, legkésőbb 
november elejéig marad meg és ezen az időn túl vízfel
vétel folytán oly mértékben emelkedik, hogy november 
második felétől kezdve a csöves kukorica víztartalma 
már alig különbözik normális nedvességű időben 
törött csöves kukorica víztartalmától. Ezzel szemben a 
tartósan nedves időben» törött csöves kukorica víz
tartalma igen magas lehet és ez lassabban csökken, 
mint a normális időben törött kukorica víztartalma. 
Eddigi, egy száraz.és egy nedves esztendőre vonatkozó 
átlagos adataim a következők:

Hónap % %
Nedves évben víztartalom Száraz évben víztartalom

minimum maximum átlag minimum maximum átlag
Október .. . 30T5 39-92 33-68 21-88 32-46 28-51
November . 24’23 30-13 27-26 20-60 33-50 25-71
December . 20-23 25-84 23’98 20-31 26-40 23-90
Január ... . 20’79 25-90 23-05 16-63 25-07 22-44
Február .. . 19’94 20-21 20-07 17-90 23-24 20-50
Március .. . 16-75 23-17 19-89 16-48 21-48 19-09
Április ... . 16-01 19-87 17-58 14-71 17-85 15-95
Május ... . 14-15 16-28 15-40 14-25 15-45 14-48

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.
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Átlagban a szemes kukorica víztartalma eddigi ada
taim szerintaz egyes hónapokban a következő :

Október .. 
November 
December 
Január ...

31-1%
26’5%
23-9%
22’7%

Február 
Március 
Április . 
Május ..

203%
19-4%
16-8%
15’1%

A törés idejében a csutka víztartalma mindig sokkal 
nagyobb, mint a szemeké, de ez a többlet a csutkának 
kcvésbbé védett felülete folytán gyorsan csökken úgy, 
hogy tavasz felé már kisebb a csutka víztartalma a 
szemekénél. Kitűnik ez a következő példából, ahol 
ugyanabból a góréból származó csöves kukorica csutká
jának és szemeinek víztartalmát állítjuk szembe :

Október November December
Víztart, csutkában 52’55 42’92 37’23
Víztart, szemben . 34’84 24’23 25’39
Különbség............ 4-17*71 4-18-69 4-11’84

Január Február Március Április
Víztart, csutkában 25-80 20’45 16’21 13-88
Víztart, szemben . 18-20 19’94 16-75 16’70
Különbség .......... + 7’60 4-0’51 —0-54 —2-82
A szem és csutka aránya ugyanazon kukoricánál min

dig a törés idejében a legkedvezőtlenebb és a csutka 
gyorsabb beszáradása folytán a szemek javára állan
dóan emelkedik. így például egy kukoricánknál a szem 
százalékos mennyisége októberben 82-92%, májusban 
87-34% volt.

Friss törésű csöves kukoricának mesterséges szárítá
sánál a szemhozam a szemek nedvességtartalmától 
és a szem- és csutkaaránytól függ. Átlagban 65 kg 
15% vizet tartalmazó szemre számíthatunk 100 kg 
friss törésű csöves kukorica mesterséges szárításánál. 
Ez az érték azonban az említett okok folytán 59 és 
75 kg között ingadozhat.

kMAGASNYOMÄSU,(ÖNMŰKÖDŐ 
i HATON HORDOZHATÓ

a i

19*
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1. A szemes kukorica fehérjetartalmának és keményítő« 
értékének változása.

A törés idejétől júniusig, az előbb közölt átlagos víz
tartalmakat véve tekintetbe, az egyes hónapokra nézve 
a szemes kukorica emészthető fehérjetartalma és ke
ményítőértéke a következőnek adódik :

Em. fehérje
%

Kém.-érték 
%

Október................................................ 626 63*1
November ............................................ 6’67 67*3
December.............................................. 6*91 69*7
Január ................................................. 7'02 70‘8
Február ................................................ 7*24 73 0
Március ................................................ 7-32 73*8
Április .................................................. 7*55 76’2
Május.................................................... 7’71 77’8
Június.................................................... 7’85 79*2

2. A kukoricaszár helyes felhasználása.
A kukoricaszár értékes szalmáink egyike, amely 

megfelelő módon kezelve és felhasználva alkal
mas arra, hogy a tavasz felé a szálastakarmány- 
készletek kimerüléséből származó nehézségeket 
sikeresen megelőzzük. A nálunk termesztett ku
koricafélék esőmentes szára a csövek törésének 
idejében átlagban 52*39%  kóróból, 28'84% szárlevél- 
zetből, 17*79%  csőburoklevélzetből és 1*97%  hím
virágzatból áll.

Mivel a kóró víztartalma jóval nagyobb a két
féle levélzeténél, az utóbbiban foglaltatik a eső
mentes szár szárazanyagának nagyobb része. 
Ugyanis 100 kg szárazanyagból a kóró 38’75 kg-ot, 
a szárievélzet 39*81,  a csőburoklevélzet 19*76,  a 
hímvirágzat 1*68  kg-ot tartalmaz. A esőmentes 
szárnak vízmentes anyagából tehát a kétféle le- 
vélzet 29’82%-kal tartalmaz többet, mint a kóró.

Minthogy a levélzet takarmányértéke jóval na
gyobb, mint a sok, erősen elfásodott nyersrostot 
tartalmazó kóróé, a kukoricaszárat akkor kell le
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vágni, amikor a kétféle levélzet még teljes meny- 
nyiségben van a száron rajta, vagyis közvetlenül 
a csövek letörése után. A kukoricaszár késői le
vágása nemcsak takarmányértékét csökkenti erős 
mértékben, hanem lerontja ízletességét és étrendi 
hatását is. Míg közvetlenül a csövek letörése után 
a szár takarmányértéke 26*1  keményítőértékűnek 
bizonyult, ugyanarról a tábláról 4 héttel később le 
vágott szár takarmányértéke csak 14*0  keményítő 
érték volt. Levágására éles, kapaformájú szer
szám a legjobb, amellyel egy suhintásra vághat 
juk le a szárat. Közvetlenül a föld színén kell le
vágni, mert a hosszabb-rövidebb csonkban a ku
koricamoly hernyója maradhat vissza.

Ha a kukoricaszárat eredeti állapotában akar
juk megetetni, okvetlenül tépjük fel vagy szecs
kázzuk meg, mivel az egészében az állatok elé 
dobott szárnak több, mint a fele marad az izék
ben. A szár fel aprítása lehetővé teszi a takar
mánypácban való felhasználását is, amiáltal meg
puhul és ízletessége is növekszik. A kukoricaszár 
legtökéletesebb felhasználási módja azonban a be- 
savanyítása, amit legjobban silóban vagy ilyen
nek hiányában veremben végezhetünk. Legke- 
vésbbó alkalmas besavanyítására a zsombolyai 
kazal. A besavanyítás csakis akkor eredményes, 
ha a szárat a csövek letörése után köz vet1 énül 
vágjuk le, amikor sejtjeiben még eredeti mennyi
ségében megvan a sejtlé és ebben a cukortar 
talma. Sohasem szabad a szárat egészében besa 
vanyítani, hanem csakis feltépve vagy legalább 
fel szecskázva. Ott, ahol leveles cukorrépafej áll 
rendelkezésre, célszerű a felaprított szárat ezzel 
keverten besavanyítani. A leveles cukorrépafeiet 
nedves kilúgozott rénaszelettel helyettesíthetjük.

Amennyiben valamilyen okból a kukoricaszárat 
mégsem lehetett közvetlenül a csövek letörése 
után levágni és az időközben megszáradt, úgy be-
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294savanyítása folyamán a hiányzó nedvességet okvetlenül pótolni kell. Mint említettem, erre elsősorban a leveles répafej vagy nedves répaszelet alkalmas, de ezek hiányában használható tök, marhakáposzta vagy burgonyaszár is. Ha egymagában vagyunk kénytelenek a későn vágott és felaprított szárat besavanyítani, úgy vagy melá- szos vagy tiszta vízzel locsoljuk meg, nedvességtartalma szerint 100 kg szárra 20—30 liter vizet számítva. Az ilyen késői szár azonban sohasem szolgáltat olyan ízletes és olyan táplálóanyagtartalmú savanyított takarmányt, mint az a szár, amelyet közvetlenül a csövek letörése után vágtak le és savanyítottak be. A kukoricaszár elsősorban igásökör áttelelő takarmánya, amelyet a pihenés idejében 10 kg légszáraz vagy 
25 kg besavanyított szárral és 15 kg takarmányrépával jól lehet fenntartani. Ha az állatok munkát is végeznek, ezt az adagot a munka nagyságának arányában bizonyos mennyiségű abrakkal kell kiegészíteni. Jó szolgálatot tesz továbbá a kukoricaszár szárazon álló vagy szárazra állítás előtt álló teheneknél. Szálastakarmányhiány esetén a fejős tehenek' és a hízómarha szálastakarmányszükségletének egy részét is eredményesen lehet kukoricaszárral fedezni. Ez az Alföldön a már fejlettebb növendék fehérmarhának rendes szálastakarmánya. Jól használhatjuk a kétféle kukoricaszárat két éven felüli, de hízásra még be nem fogott tarkatinó szálastakarmányszükségletének fedezésére is. Ha ilyen állatok a szár mellett 
15 kg takarmányrépát és 1*5  kg abrakot kapnak, amely kukoricadara, korpa és pogácsadara keverékéből áll, úgy. a hizlalás idejére jól vannak előkészítve. Ellenben ne adjunk kukorica szárat nagy térfogata miatt még korai növekedésben lévő. IV2 éven aluli állatnak, mivel hatására az emésztőszervek túlságosan kitágulnak. Mind az
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295eredeti, mind a savanyított szár takarmányértó- kének elbírálásánál szem előtt kell tartani, hogy fehérjében igen szegény és elsősorban a keményítőérték-szükséglet egy részének fedezésére szolgál.Az idejében levágott és jól kezelt kukoricaszár tehát igen értékes takarmány, amely nemcsak szálastakarmányhiány idején, de rendes viszonyok között is igen nagy hasznára lehet a gazdának. Besavanyítása által nemcsak a benne foglalt értékeket mentjük meg, hanem megóvjuk kukoricatermésünket attól a nagy károsodástól is, amely évröl-évre a kukoricamoly révén éri.3. A különböző csalamádék takarmányértéke.Míg á sűrűn vetett csalamádé zöld, szárított és savanyított állapotban kerül takarmányozásra, a ritkán vetett csalamádét többnyire csak besavanyítva etetjük. Ennek besavanyítása előtt szokásban van a zsenge csövek letörése, melyeket a sertés csutkástól szívesen fogyaszt. A különböző csalamádéfélék takarmányértéke a következő :
Sűrű c 8 a 1 a m á d’é

zölden szárítva besavanyítva
Víztartalom .... 87-0% 16-0% 76-0%
Em. fehérje .... 0’3% 2’0% 0’4%
Keményítőérték. 7’4% 24-4% ‘ 12’8%

Ritka 
csalamádé 

besavanyítva
74-0%
0*4%

13-7%Azokra a veszteségekre való tekintettel, amelyek a csalamádét a besavanyítás folyamán érik, a sűrű csaia- mádénak azt a részét, amelyet nem etetünk fel zölden, hanem be akarunk savanyítani, ne kaszáljuk közvet- enül a forgó kihányása után. A csalamádé ugyanis ezután is tovább fejlődik és 3—5 hét alatt szárazanyaghozama négy-ötszörösére is emelkedik. Várjunk tehát kaszálásával addig, míg a levélzeten a sárgulás tünetei fel nem lépnek, miáltal bőven paralizáltuk az erjedési veszteségeket. A ritka vetésű csalamádé termelése oly helyeken megokolt, ahol gyakori szárazsággal kell számolni és ahol a téli takarmányozás számára elég ízletes tömegtakarmány rendelkezésre nem áll.
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A lucernaliszt takarmányértéke 
és alkalmazása.írta: Weiser István dr. egyetemi tanár,m. kir. gazdasági főtanácsos.A lucernaszénának megőrlése által — anélkül, hogy emészthető fehérjetartalma változna — keményítőértékben kifejezett takarmányértéke erős mértékben emelkedik. A jobb minőségű lucernaszéna keményítőértéke kereken 40, megőrölve 45—4«. tehát annyi, mint az átlagos minőségű korpáé, amellyel emészthető fehérjetartalomra (11—12%) is megegyezik. Átlagos minőségű 

lucernát iszi takarmányértéke kertken 42 keményítőérték, 
emészthető fehérjetartalma 10%. A lucernaliszt tehát elsősorban a korpának részbeni pótlására alkalmas. Túlnagy mennyiségben történő etetésének határt szab terimés volta.A különböző fajtájú, nemű, korú és haszoncélú gazdasági állatokkal gyakorlati tapasztalatok alapján a 
következő mennyiségben etetjük a lucernalisztet :

Mangalicasertést már szopós korában kezdünk a lucernaliszthez oly módon szoktatni, hogy abrakjába annyit keverünk, hogy kezdetben a lucemalisztből fejenkint és naponkint 1 dekát fogyasszon, amely mennyiség az elválasztásig 2 dekára emelkedik. A malac növekedése folyamán fokozatosan annyi lucernalisztet keverünk az abrakba, amíg mennyisége a 30 %-ot eléri. A maximális napi fejadag süldő részére 0 5 kg. Ennél nagyobb mennyiség az össztakarmány értékesítését Hátrányosan befolyásolja. Kocával a vemhesség első, második, sőt harmadik hónapjában is ugyancsak 
0'5 kg-nyi mennyiséget etethetünk, a harmadik hónaptól ezt a mennyiséget 025 kg-ra csökkentjük, de a 
fias kocánál ismét 0 5 kg-ra emelhetjük. Üres, 140—150 kilogrammos koca 1 kg lucernaliszten és 025 kg melászon tartva, jó kondícióban marad. A 0‘5 kg-nyi napi fejadag maximális adagja a süldőkannak és az anyakocának is. Hízó sertésnél az eddigi tapasztalatok alapján a maximális napi fejadag 40 deka, de ez is 
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297csak a hizlalás első 2, legfeljebb 2% hónapjában szolgálhat a korpa vagy drága volta esetén az árpa egy részének helyettesítésére.
Hússertést szintért már malackorában szoktathatunk a lucernaliszthez. JóJ bevált az olyan keverék, amely 

70% árpadarából, 15% lucernalisztből, 5% pogácsadarából és 10% állati fehérjeabrakból állt. Ha lefölözött tej áll rendelkezésre, egyéb állati fehérjére szükség nincsen. Sonkasüldő takarmányában a lucernaliszt 20%-ot tehet ki, de oly módon, hogy abszolút mennyisége a 25 dekát meg ne haladja. Vemhes és 
szoptató kocánál úgy használhatjuk a lucernalisztet, mint a mangalicánál, a lucernaliszten felül még 10% jobbminőségű pogácsadarát adagolva.A korpa drága volta esetén a lucernaliszt fejőstehenek tartásánál is eredményesen használható, még pedig úgy az alap-, mint a termelő takarmányban. Lucernabőség idejében a szénából 3 kg-ig terjedő mennyiség megőrölve, a pácban korpa helyett etethető. A pluszabrakban való használatára nézve, a következő két keverék szolgáljon például: I. 25% napraforgómagpogácsa, 45% kukorica- és 10% kölesdara, 20% lucernaliszt. E keverékből 1 liter tejre 35 deka elegendő. II. 40 % lucernaliszt, 40% kukoricadara és 20% napraforgópogácsa, amely keverékből 40 deka elegendő 
1 liter tejre. Szopós borjú abrakjában 2ö%-ig, növendék
üszőében 30%-\g emelkedhetik a lucernaliszt mennyisége. Ott, ahol sok a lucernaszéna, rideg- és hizómarha takarmányában is eredményesen használják őrölt állapotban. Csöves kukorica darával 1:1 arányban keverve a lucernaliszt a csöveskukoii ja dara nagyobb nedvességtartalmának egy részét felszívja és eltarthatóságát, valamint emészthető fehérjetartalmát növeli. Az eddigi bőséges tapasztalat alapján a lucernalisztnek a gyakorlatban való széleskörű elterjedése olyan haladás, amelyhez hasonlót haszonállataink gazdaságos takarmányozása terén évek óta nem észleltünk.
ALFA
GAZDASÁG 1
C 7 ll/A TTV' IIaL1V A TTYU
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Mit szavatoltassunk ipari abrak: 
takarmányok vásárlásánál ?A „Köztelek Zsebkönyv“ részére írta: 

Weiser István dr. egyetemi tanár, m. kir. gazdasági főtanácsos.Mivel az ipari abraktakarmányok összetételében és ebből folyóan takarmányértékükben nagy ingadozás tapasztalható, vásárlásuknál kívánatos bizonyos feltételek kikötése. Hogy milyen szavatolással éljünk az egyes fontosabb ipari abraktakarmányok rendelésénél, arra nézve a következők nyújtanak rövid tájékoztatást :Malomipari termékek közül csak a takarmányliszt minősége tőzsdei jellegmintához kötött. Mivel azonban ez csak a színt és az őrlési finomságot határozza meg, takarmányliszt vásárlásánál kössük ki, hogy a szállítandó áru legalább is 30% keményítőt (lisztes r£szt), 
illetve legalább 45% keményítőt 4- nyers proteint tartalmazzon. A korpa minőségét a gabona kiőrlési foka dönti el. A kötlevélben tehát kifejezendő, hogy nagy- vagy 
kismalmi korpa rendeléséről van-e szó. Közepes minőségű koipában a keményítő 20%, erősen kiőrölt nagymalmiban 18% körüli.A hántoló malomipari melléktermékek közül az árpa
korpa, árpatakarmányliszt, köles-takarmányliszt, zab
korpa és zabtakarmányliszt takarmányértéke kéntartal
muktól függ. Vásárlásuknál legalább közepes minőség kötendő ki. Tekintettel arra, hogy a héj jak a lisztes részektől könnyen elválnak, a készlet megmintázásánál fokozott gonddal kell eljárni. Rizstakarmánylisztnél kifejezésre kell juttatni, hogy barnás, vagy világosszínű áruról van szó. Barnás színűben a nyers protein 4- nyers zsír minimális mennyisége 24%. Világos színű áru legalább 30% keményítőt tartalmazzon. Borsó
korpát és borsó takarmánylisztet a nyers proteintartalom alapján vásárolunk, amely a korpában 16—18%, takarmánylisztben 21—23%, míg a megőrölt héjb n mennyisége csak 7—8%.Olajipari takarmányok vásárlásánál különbséget kell tenni pogácsák és extrahált darák (lisztek) között. 
Pogácsáknál — föltéve, hogy erősen sajtolt nagyipari 
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299termékekről van szó, — szokásos a nyers protein és a 
nyers zsír együttes mennyiségének szavatoltatása, amelyet azonban célszerű az cm. fehérje min. mennyiségének szavatoltatásával kiegészíteni. Kismalmi (paraszt)pogá
csánál célszerű a nyers zsír maximális mennyiségének a kikötése is, mert túlmagas zsírtartalom csökkentőleg hat a fehérje mennyiségére és a pogácsa használhatóságát is hátrányosan befolyásolja. A szokásos parasztpogácsában a nyers zsírtartalom 15 %. Hogy az egyes hazai és külföldi eredetű nagyipari és kismalmi pogácsákban mennyi a szavatolandó nyers protein és nyers zsír mennyisége, arról iészletes felvilágosítást találunk Éber Ernő dr. és Weiser István dr. 1936-ban megjelent ezirányú munkájában.*)Az extrahált daráknál a nyers ill. em. protein mennyisége a lényeges. Minthogy azonban a kereskedelem által meg- adott érték rendesen a még megmaradt nyers zsírt is tartalmazza, erre a szavatolt értékből 2%-ot le kell vonni. A forgalomban levő extrahált darák között a legnagyobb ingadozás a napraforgódaránál észlelhető. Ebből az áruból csak olyat vásároljunk, amelyben a nyers protein mennyisége legalább 34%.A cukoripari melléktermékek közül a melasznak leg alább 46% cukrot kell tartalmaznia. Szárított szeletben az elszenesedett, illetve pörkölt részek mennyisége 2%-nál ne legyen több, a víztartalom pedig ne haladja meg a 22%-ot. Az esetleges homoktartalom 1%-on alul legyen. Takarmány cukorban szavatoltassuk a tiszta cukormennyiséget, amely 60%-nál kisebb ne legyen, továbbá a denaturálására felhasznált anyagok minőségét és mennyiségét. Afe/ósrtakarmány vásárlásánál kikötendő a melászhordozók minősége és százalékos mennyisége, továbbá a víztartalom. A melászhordozó ne legyen több, mint kétféle takarmány, a víztartalom pedig 20%-on aluli legyen. Célszerű ezenkívül a nyers protein és a cukortartalom mennyiségét is szavatoltatni.Szeszipari takarmányok vásárlásánál úgy, mint az olajpogácsáknál, a nyers protein és a nyers zsír együttes 

mennyiségének szavatoltatása szokásos. Sörgyári szárí
tott törkölynél a nyers protein mennyisége kötendő ki, 
rnalátacsiránál pedig, vájjon az áru első-, vagy másodrendű-e ?

*) Abraktakarmányok viszonylagos tápláló- és pénzértéke
Szavatolás vásárlásuknál. “Pátr1a“-nyomda R.-T. Ara 3*60  T.
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300Állati eredetfí takarmányok vásárlásánál fokozott óvatossággal kell eljárni, mivel ezeknek egyik csoportjánál a belső tartalom szavatoltatása már nem elegendő. Ez elsősorban a hallisztekre nézve áll, mert értéküket az szabja meg, milyen halfajtából származik az illető liszt. A tengeri halfélékből előállított lisztek között a legértékesebb a Dorsch (gadóca) liszt 55—56 %- nyi nyers protein és igen alacsony, 2%-on aluli zsírtartalommal. Minél magasabb valamely tengeri halliszt zsírtartalma, annál rosszabb a minősége. Ez nem áll a 
balatoni hallisztre, amelynek étrendi hatása 75%-nyi zsírtartalma ellenére kifogástalan. A zsírtartalom különösen az ú. n. kevert halliszteknél szavatolandó, amennyiben jobb árunál ez 4%-on aluli. Kikötendő továbbá a konyhasó mennyisége is, amely 3%-on aluli legyen. Húslisztnél elegendő a nyers protein mennyiségét szavatoltátni, amely jó árunál 72—80% körüli. Ennél kisebb nyers protein tartalom arra enged következtetni, hogy az áru sok őrölt csontdarát tartalmaz. Vér
liszt vásárlásánál kikötendő, hogy az áru ne legyen pörkölt és kellemetlen szagú, mivel ez annak a jele, hogy állott, romlásnak induló vérből készült.
Napi takarmányozásra felhasznált rétegek súlya 

hengeralakú silóban.*)

&E A naponkint felhasznált réteg vastagsága cin
•o —. 6 1 8 1 10 1 12 1 14 16 | 18< c E bnO A naponként felhasznált takarmány súlya q3 53 3*18 424 530 6’36 7’42 8’48 9'543y2 72 433 577 7-21 865 101 11'5 1304 94 565 754 942 113 13’2 15’1 1704y2 119 715 954 11-9 143 16-7 191 21’55 147 883 118 14-7 17*7 206 23’6 2655i/2 178 107 143 178 214 249 28’5 3216 212 12-7 170 21’2 254 297 33'9 382♦) Átvéve a ,,Gasdaszámok“-ból,
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Az extrahált darák 
takarmányozási értéke.A „Köztelek Zsebkönyv“ részére írta:

Kurelec Viktor dr. m. kir. mezőgazd. kísérlet ügyi fővegyész.Az olajos magvakból az olaj vagy préselés útján nyerhető, vagy pedig extrahálással, azaz zsíroldószerrel (benzinnel) való kezeléssel. A sajtolás melléktermékei az olajpogácsák. Ezek aszó rint, hogy 'milyen magból származnak és milyen erős a sajtolás (napraforgó- és tökmag esetében a hántolás mértékétől is függően) 5—25°/o olajat, azaz nyers zsírt tartalmaznak. Az extrahálás olajnyerés szempontjából a sajtolásnál sokkal eredményesebb művelet, mert az extrahált (zsír
talanított) olajmagdarák nyers zsírtartalma rendszerint csak 1—3%. Éppen emiatt a háborús világban, amidőn sok olajra van szükség, viszonylag sokkal több extrahált dara készül hazai gyárainkban, mint amennyi béke idején. Újabban még a 7%-ot meghaladó nyers zsírtartalmú olajpogácsákat is extraháljuk, s ezzel összes kiosztásra kerülő olajipari abrakjainknak közelítőleg fele extrahált dara. Ez a körülmény kívánatossá teszi, hogy az extrahált darákkal következőkben kissé részletesebben foglalkozzunk.A bizonyos olajmagból származó olajpogácsa és rendes minőségű extrahált dara táplálóértéke különböző, ami főként az eltérő nyers zsírtartalom következménye. Minél több olajat távolítottak el, annál nagyobb a darában visszamaradó táplálóanyagok százalékos mennyisége. Így tehát az 
extrahált darának rendszerint nagyobb a nyers 
fehérje- és ezzel emészthető fehérjetartalma, mint a pogácsának. Habár az extrahált dara a nyers zsír kivételével minden egyéb táplálóanyagot arányosan nagyobb százalékban tartalmaz, mint az ugyanazon magfeleségből származó pogácsa, végeredményben az extrahált dara keményítőér-

ALFA battériás permetezők 
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léke kisebb a pogácsáénál. Ennek egyrészt az a magyarázata, hogy a nyers zsír minden egyéb táplálóanyagnál nagyobb százalékban emészthető, másrészt 1 súlyrész emészthető zsír keményítőértéke 2*4,  1 súlyrész bármely egyéb emészthető táplálóanyagé viszont csak 1. A mondottakból következik, a zsírdús kismalmi pogácsa keményítőértéke jóval felülmúlja az extrahált daráét, a zsírszegény pogácsáé ellenben az extrahált daráéhoz közelebb áll, sőt egyes magvak, így 'pl. lenmag, ricinusmag, repcemag, dohánymag esetében a különbség 10 keményítőértéknél kisebb, esetleg csak néhány egység.A nyers zsírtartalombeli különbség az olajpogácsák és extrahált darák ízletességében is nyilvánul. Megjegyzendő, egyes olajmagvak extrahá
lással ízletesebb, s ezért jobban etethető abrakot 
szolgáltatnak, mint sajtolás útján. Pl. a repcemag az extrahálás és az azt követő kigőzölés és szárítás folyamán mustárolajfejlesztő képességét, sőt többé-kevésbé keserű ízét is elveszti. Összehasonlító etetési kísérleteim szerint az extrahált fehér- mustárdara szintén ízletesebb, mert kevésbé keserű, mint a fehérmustárpogácsa. Az extrahált „Antiricin” ricinusmagdarát az állatok ugyancsak szívesebben fogyasztják, mint az „Antiricin” ricinusmagpogácsát.

Az extrahált daráknak állatok abrakolására való 
használhatóságát semmi sem bizonyítja jobban, 
mint az a körülmény, hogy rekord tehenek tejelő 
abrakkeverékében mint kizárólagos olajipari ab
rak extrahált dara nem egy esetben igen számot
tevő százalékban szerepelt. A legközönségesebb extrahált darából, az extrahált napraforgódarából annak idején naponta és fejenkint 4—5 kg-ot is rendszeresen fogyasztottak.Számos gazda mégis ellenszenvvel veszi át az állatai számára termelési szerződés alapján, vagy egyébként kiutalt extrahált napraforgódarát. Ez érthető is, mert még nincsen 2 éve,• hogy extrahált napraforgódarából viszonylag sók héjat tartalmazó silány minőségű tételek kerültek a gazdákhoz. (Nyers fehérjetartalmuk csak 17—24% volt). Manapság azonban ilyen árut már nem szabad forgalomba hozni. A földművelésügyi miniszter 1943 február 16 án kelt 110.100! 
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1943. F. M. sz. rendeletével*)  az extrahált napra
forgódara és tökmagdara minőségét és forgalmát 
szabályozta s egyúttal a napraforgóhéj, valamint 
a tökmaghéj forgalombahozatalát külön engedély
hez kötötte. Az említett rendelet többek közt 
megszabja, az extrahált napraforgódara és tök
magdara minimális nyers fehérjetartalmát és ez
zel közvetve maximálisan megengedett héjtartal
mát, amely t. i. fordítva arányos a nyers fehérje
tartalommal. A rendelet szerint csak olyan extrahált dara hozható forgalomba, amely egészséges, tiszta, nem tartalmaz 2%-nál több idegen ásványi anyagot és számottevő mennyiségben az állatok egészségére ártalmas idegen anyagot. /0% víztartalomra vonatkoztatva
a napraforgódarának legalább 34°/o nyers fehérjét, 
a tökmagdarának legalább 43% nyers fehérjét 
kell tartalmaznia. (Rendelet 3. £. 2) f és 4. §. 2) f).A rendelet szerinti nyers fehérjetartalmú áruknál természetesen ne számítsunk arra, hogy héj
mentesek, de az ilyen extrahált napraforgódara, valamint tökmagdara héjtartalom és táplálóérték tekintetében az ú. n. szokványáruval azonos, 
olyannal, amely a takarmányozásban már a múlt
ban is bevált.Mivel a szóbanlevő extrahált darák a héjrésze két ezidő szerint durvaelosztású alakban tartalmazzák, héjtartalmuk szembetűnő. Ha a vásárló 
gazda a héjtartalmat túlságosan soknak, s így 
a szállított árut a rendelet szerintinél értéktele
nebbnek véli, ellenőriztesse azt vegyvizsgálattal.Erre a célra a szállított áru gondosan vett dt- 
lagmintáját bármelyik mezőgazdasági vegykisér- leti, illetve törvényhatósági vegyvizsgáló álló másra lehet küldeni. Egyidejűleg célszerű megkereső levélben kérni a minta víztartalmának és nyers fehérjetartalmának megállapítását. A vizs-•) Továbbiakban „rendelet” — 1. Budapesti Köz löny 1943 február 21-i 42. sz. 3. old.
ALFA JUNIOR szeparátorok 
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gálati adatokból azután az értékkülönbség tisz
tázható. Esetleges kihágási eljárás alapjául azonban csak olyan minta szolgálhat, amelyet a közigazgatási hatóság a körzet szerint illetékes mezőgazdasági vegykísérle.i, illetőleg törvényhatósági vegyvizsgáló állomás szakközegének közben- jöttével a helyes átlagmintavétel szabályainak pontos betartása mellett vett. (Rendelet 8. §. 1.)Az extrahált darák etetését illetően az a lényeges, hogy fokozatos szoktatással, keverékben adagolva az állatok minden rendes minőségű és számukra természetszerű extrahált darát szivesen fogyasztanak. Minthogy az extrahált darák erő
sen porzanak, etetés előtt vízzel átnedvesitendők, 
illetve nedvdús takarmánnyal keverten adago- 
landók. Az extrahált darák legtöbbje emészthető fehérjében gazdag. Ezeket a nagyobb fehérjeigényű állatok, elsősorban a fejős tehenek abrakolására célszerű fordítanunk, a keményitőérték- szükséglet szerint egyéb abrakkal, takarmánnyal kiegészítve. Következőkben az egyes extrahált darák felhasználására vonatkozóan adunk tájékoztatást. (A maximális napi fejadagokkal a mostani viszonyok közt inkább csak az etethető- ség mérvét és az Ízletességet kívánjuk feltüntetni).„néniméin” extr. ricinusmag dar a. Fejős tehenek kizárólagos abrakja is lehet, keverékben napi fejadagja 4 kp-ig emelkedhet. 1 évesnél idősebb növendékmarha napi fejadagja 2 kg ig fokozható. Süldők és kocák daraeleségének szoktatás után /0%-át teheti. Lovak abrakjába 30%-nyi mennyiségben keverhető. Toklyók és kifejlődött juhok abrakolására egymagában használható.

Extr. dohány magdarából — ha egyéb abrakkal és ízletes alaptakarmánnyal is keverjük — fejős tehenekkel szoktatás után naponta és fejenkint 
1 kg etethető. 1 évesnél idősebb növendéküszőknek és tinóknak ugyanígy naponta és fejenkint 
% kg adható. Süldők és kocák daraeleségében 
15—20%-nyi mennyiségben szerepelhet. Juhok
ALFA takarmányBlökeszítö-gepek. 
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3G5abrakolására keverékben használható, testnagyság és kor szerint 0’05—0'20 kg-os adagokban.
Extr. fehérmustárdara fejős teheneknek és idősebb növendéküszőknek, va'amint tinóknak az extr. dohánymagdarával azonos módon és meny- nyiségben adagolható.
Extr. lenmagdara mindenféle fajú és korú állatai kb. olyan adagokban etethető, mint a len- magpogácsa.
Extr. napraforgódara fejős tehenekkel naponta és fejenkint 5 kg-ig, idősebb növendékmarhákkal 2 kg-ig emelkedő mennyiségben etethető.
Extr. paradicsommagdarából fejős tehenek naponta és fejenkint 2 kg-ot kaphatnak, növendékmarha pedig 1 kg-ot.
Extr. repcedara. Kifejlődött szarvasmarha (fejőstehén) maximális napi fejadagja 3 kg. Idősebb növendékmarhával (üszővel tinóval) félekkora adagokban etethető.
Extr. szójadara mindenféle fajú és korú állattal a jó olajpogácsákkal azonos adagokban igen eredményesen etethető.
Extr. szőlő magdara háborús viszonyok közt a nagyobbrészt szalmafélén és kukoricaszáron tartott állatok fehérjével való jobb ellátására használható. Kifejlődött, valamint idősebb növendékmarha napi fejadagja 2—3 kg lehet, igás lovaké pedig — ha a darát egyéb abrakfélével keverjük — 1—2 kg.
Extr. tökmagdara fejős tehenekkel naponta és fejenkint 4 kg-ig, idősebb növendékmarhával és lovakkal félekkora adagokban etethető. Szükségből sovány süldők daraeleségének 70%-át teheti.
Extr. vadrepcedara éppúgy etethető, mint a kul- tivált repcefélék magjából származó extrahált dara.
Ne mulassza el

munkásai és cseléde 
öregségi járulékának lerovását..

Köztelek*  Zsebköayv 11. HM 4 IQ
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Extrahált darák táplálóértéke.

Száraza
nyag

% Nyers fehérje« % Nyers zsír 0/ /0 Emészt
hető fehérje % 100 kg kem

é
nyítőér

téke 
kg

„Antiricin“ extr. ricinusmagdara. 920 332 1*2 266 55*0Dohánymagdara. 920 37*2 1*3 260 37’3Fehérmustárdara 920 380 1-0 247 47*8Lenmagdara ... 92’0 38’4 1-6 32*3 63’5Napraforgódara . 92-0 34-8 1*5 29*6 31*0Repcedara .... 920 36*3 1*5 25*2 50*0Szójadara............ 920 47*2 1*2 41*5 74*0Szőlőmagdara .. 890 9*3 31 3*8 7*2Tökmagdara ... 920 44*3 0*9 34*1 30*5Vadrepcedara .. 920 351 1*7 22*8 45*6

Egyesült Tejkereskedelmi 
Részvény-Társaság

Budapest,
mint Országos Kijelölt Kereskedők, vásárolunk és 
átveszünk körzeti kiskereskedőktől, tejiparosoktól 

mindenféle tejtermékeket 
Vili., Szigetvári-utca 18. sz.

Telefon: 134—527, 135—030
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Tejgazdaság.A ,.Köztelek Zsebkönyv” részére írta ;
Gratz Ottó dr. m. kir. gazdasági főtanácsos, ny. m. kir. kísérletügyi főigazgató.

A) Tejtermelési adatok.
Hány tehenet fejhet e°y fejő ? A fejő egyéni teljesítőképessége, gyakorlottsága, a tehenek tejhozaTna, a fejesre fordított gond és tisztaság mértéke befolyásolják a fejőmunka tartamát. 2—2*5  órán túl kevés fejő bírja a fejést. Ez idő alatt kitűnő fejő 20 tehenet fej, ha azonban bő tejelők a tehenek, 15 a maximum. Rossz fejő, aki ennyi idő alatt 10 tehenet sem fej meg. 

Fleischmann szerint egy óra alatt 8—9 tehenet, illetve 36 liter tejet bir egy fejő fejni. Amerikában a tejfarmokon gyakorlott fejők 5 óráig is fejnek egyfolytában és 330—350 fejőstehénre csak 11 fejő esik, egy tehenet 6l/a perc alatt fejnek ki. Általában egy bő tejelő tehén teljes kifejésére 10—12 percet kell számítani, 5gyelembevéve, hogy a fejő a gyűjtőedényhez menet, várakozással és jövet is időt vészit.
A tejelési időszak (laktáció) tartama a tehénnél átlag 300 nap, szárazon 65 napig áll a tehén. Ezalatt a magyartarka uradalmi tehenek átlag 3500, kisgazdáknál 2800—3000 liter tejet adnak. Az országos atlag egyesek szerint 2000, mások csak 1500 literre becsülik.
A tehén legtöbb tejet a 3—4-ik borjú után, a borja- zás utáni 2—4 hónapban adja.

Kiváló magyar tejelő tehenek :Dáma m. tarka 358 nap alatt 19.664 kg tej 670 kg zsír Basa „ 365 „ „ 16.704 „ „ 628 „ „Ruca szí mmentáli 265 ,, „ 15.897 „ „ 589 „ „
A jelentősebb szarvasmarhafajták teietése.Magyar-erdélyi......................Szimmentáli (hazájában) . Borzderes (alpesi) ..............Pin7gaui ..................................Lapályfajtak (friez)............Shorthorn (tejelő) ...............Jersey ......................................

800—1000 liter3500 liter3000 liter2300 liter 3000—6000 liter 3000—5000 liter 2500—3000 liter
4 —4’42% zsír 3*75%zsir  3*5 —3*6  %zsir3’73%zsfr 3 *0 —3*3  %zsír 3*5 —3*6  %zsír5*25%zsír

20*
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A juhfajták te jelesé.
A ínktíció

larUxnaRacka, cigája _....................... 5—6 hóFríz................_................................ 8 — 9 >Larzak (brebis de roquefort) 7—8 >Merinó (birka) ................... ........ 3—4 »
A napi fejésí 

átlag0*4 — 0’9 liter1-5—2*0  >0’5—1-2 >0*1  —0’2 >
A. bivalytehén tejelése.A laktáció tartama 7—8 hó (min. 3, max. 10 hó, ezalatt a borjútejen kívül 8001 :*er  tejet ad. A minimum 419, a maximum 1588 literben megállapítva.
A kecske tejelése.

A kecskeanyáknál a laktáció tartama 4—5 hó, ezalatt 350—420 liter tejet adnak, a napi átlag 0 3—3 0, kivételesen 5 liter.
A próba fej és. Havonta kétszer, minden hó 1. és 15-én végezzük. Az egy laktáció alatt termelt tejmennyiséget megkapjuk, ha az egy íaktació alatti próbatejések összegét (pl. 204 liter) megszorozzuk a két próbafejés közötti napok számával (pl. 15 nap) 204 X 15 = 3.060A borjú által kiszopott tej = az első próbafejés eredmény X a szoptatási napok számával. Körülbelül 400—60u literre tehető.
Az átlagos zsírtartalom kiszámítása, A zsirszázalékok összeadása és eredménynek a vizsgálátok számával való elosztása nem adja a helyes átlagos zsírtartalmat, hanem a számítás a következő : Pl. mi a következő tejek átlagos zsírtartalma ? :400 liter 4’3% zsírt tartalmazó tejben van 17*2  kg zsir300 > 3-40/0 >800 » 5*2% >100 > 3-1% > > > 10’2 > >» » 41*6 > >> > 3’1 > >1.600 liter 72*1  kg zsir72-1Az átlagos zsírtartalom : = 4'5°/o, nem pedig4°/o, mint az említett hibás számítás szerint.
ALFA ARE hűtőgépek minüeo ce ra.
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A tejnek tartalom szerinti fizetése. 1. Fix ár bizonyos zsirtartalmu tejre vagy megállapított felső és alsó zsirhatár közötti tejekre. Ennél magasabb vagy alacsonyabb zsirtartalmu tejért pótlék vagy levonás. A zsir ára minden 01—0'5° 0-ra állapítjuk meg. 2. Alapár minden liter tejre és ehhez hozzáadjuk a zsir °/o-ra megállapított árat. 3. Vaj készítő üzemekkel a szállított tej zsir vagy vaj nyeremény, vagy az u n. kilóperczent alapján szerződünk legigazságosabban a tej eladásánál. Kilóperczent az egy kilogramm tejben található zsírmennyiség. Tehát pl. egy 3’5ü/o zsírt tartalmazó tej kiló °/o-je 0’035.
A gyakoribb tejhibák.

(Rövidítések: F = fogyasztási, V = vajgyártási, 5 = sajt
gyártási tej.)Korán savanyodó, alvadó tej. Ismertető jelei: 20—25 G fokon, illetve nyári melegben már 12 óra után, vagy még korábban savanykás, megalszik, összefut. Oka : nagyszámú vagy erélyesen savanyító tejsavbaktérium. Tisztátalan edényzet, szennyes fejés, erjedő, savanyodó takarmány, távoli szállítás. Jelentősége : F. és S.-nek alkalmatlan. Védekezés : tiszta fejés, edények kiforrázása, mielőbbi mélyhűtés, vagy pasztőrözés.Sós, avas ízű tej. Ismertető jelei: közvetlen fejés után sós, sós-avas íz, alacsony savfok, rossz oltós alvadási 

Oka : tőgyhurut, gyógyult lobok, rossz fejés, nagyszámú baktérium a tőgyben. Jelentősége : F. és V.-nek alig vagy kevésbbé alkalmas, S.-nek egyáltalán nem. 
Védekezés : a hibás tőgynegyedek alapos kifejése külön edénybe, gyakori tőgyvizsgálat, állatorvosi vizsgálat.Túrós tej. Ismertető jelei: a tejszűrőn túrós szemcsék, pelyhes, daraszerű üledék. Oka: tőgybántalmak (hurut, lob, gümőkór). Jelentősége és védekezés : mint előbbinél.Olajos-avas („smirgli“) tej. Ismertető jelei: különösen hidegen, 15 C hőfokon aluli hő mérsékeli álló tejnél 12—24 óra után jelentkező olajos, avas, később erős, karcoló, keserű íz, mely langyos tejben különösen szembetűnő. Lassan savanyodik. Oka : a tőgy zsírbontó enzymet

Az egész világon több mint 4 és fél 
millió A L FA-^zeparátor működik. 
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310termel, különösen havi folyató és öreg fejős tehenekné1 gyakori. Máskor a zsírsavak oxidációja az oka, amit elősegít, ha parányi mennyiségű réz vagy vas kerül a tejbe. Jelentősege: F,~, S.-, de kivált V.-nek egyaránt alkalmatlan. Védekezés : a meghibásodó tejet adó ehenek kikeresése olykép, hogy minden egyes tehén éjét 24 óráig 15 fok alatti hőmérséken való tartás tután megízleljük langyos állapotban s a hibás tejet adókat külön fejjük és a tejüket mielőbb felhasználjuk, vagy azonnal pasztőrözzük 85—90 fokon. Ila a zsírsavak oxidációjától ered az ízváltozás redukáló anyagoknak parányi mennyiségben a tejhez való adása vezetne céloz. A ,,rcduktobaktérium frigidum“ néven nálunk is használt készítmény az erősen redukáló hydrochinont vagy metolt tartalmazza. Használata az élelmiszertörvénnyel hozhat összeütközésbe.Nyálkás, nyúlós tej. Ismertető jelei: a 12—24 óráig álló tejben a tejszín nyúlós, nyálkás, fonalat eresztő. 
Oka : nyálkát termelő baktériumok. Jelentősége : F.-nek undorító, V,- és S.-nek csak azonnal a fejés után használható. Védekezés: tisztaság a fejősnél, a tejes edényzet kiforrázása szódás vízzel, mielőbbi felhasználás, azonnali pasztőrözés.Keserű ízű tej. Azonnal vagy egy ideig tartó (18--20 G) állás után keserű íz érezhető. Oka : az első esetben takarmány a másodikban baktériumos fertőzés. 
Jelentősége : mindenre alkalmatlan. Védekezés : takarmányváltozatás, illetve a nyálkás-nyúlós tejnél mondottak.Rossz, kellemetlen ízűvé lesz a tej: rozsdás kannákban (fémíz), ha napfény éri (faggyús), ha szódalúgos víz keveredett bele, vagy baktériumfertőzés érte (lúgos, szappanízű), ha tőgymelegen kannákba záratott (főj tott, dohos íz), ha romlott, bűzös a takarmány, szellő- zetlen istálló (istálló, illetve takarmánybűzű és ízű). Az ízváltozás és szag különösen langyos (35 G) meleg tejen érezhető. Védekezés : ok megszüntetésével megszüntethető a hiba.A sajtokat puffasztó tej gázképző baktériumokat tartalmaz, melyek távoltartása érdekében kerüljük az erjedő vagy erjesztett, földes, hasmenést okozó
ALFA füllesztok 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



311takarmányok etetését és gondoskodjunk a legnagyobb fokú tisztaságról a fejésnél, tejkezelésnél és tejes- edényzetnél. Felismerhető az ilyen erjedő tej az erjesztő- és sprogenespróbával.Répaízű tej. Ismertető jelei: Frissen vagy állás után répára emlékeztető izű. Oka : 1. a répa vagy r.-levél- betain-jéből képződött trimethylamin, 2. bizonyos, a bélsárból a tejbe jutott baktériumok, 3. az istállóban felhalmozott répa, illetve r.-levél szagát nyeli el a tej. 
Védekezés : 1. részleges vagy teljes takarmánycsere, vagy közvetlen a fejés előtt, vagy után etessük, 2. nagyobb tisztaság a fejésnél, fertőtlenítés, a tejüzemben erre szolgáló gépen gáztalanítás, 3. magától adódik a teendő. B) Tejkezelés:

A teimintavétel szabályai. A tejet áttöltögetéssel vagy felülről lefelé irányuló kavarással, alaposan elkeverjük és zsírvizsgálathoz 20—30 cm3-t, részletesebb vizsgálathoz V2 litert veszünk. A tisztára mosott, teljesen száraz palackot közel a dugóig kell megtölteni. Nyáron nehány, csepp formaiinnal vagy telitett kai. bichromátoldattal konzerváljuk a tejet.Ha több edénvből veszünk mintát, az arányban álljon a mennyiséggel, amelyből a mintát vesszük. Pl. a 25 lit.-es kannából 25 kcm, a 30 literesből 30 kcm veendő. Fagyott tej felolvasztandó mintavétel előtt. Beszáradt, bőrszerü tejszínt 40—43 C hőfokon feloldunk és eloszlatunk a tejben.
A tej, illetve tejszín hűtéséhez szükséges víz mennyisége. Hogy meghatározott mennyiségű tej vagy tejszin- tejhütőn bizonyos hőfokra való lehűtéséhez mennyi kel- valamely vízből, a következő képlet segélyével számit^ ható ki :

A képletben :Aw— a hűtővíz mennyisége kg.z =a tej mennyiség kg.= a tej hőfoka^2 = a hőfok, melyre hűteni akarunk

Vt — a hűtőbe lépő víz hőfokav2 — a hűtőt elhagyó viz hőfoka/ = a tej faj melege (= 0*94)  a tejszíné = 0’85.A tejet + 2-től -\4C fokon tároljuk legbiztosabban romlás veszélye nélkül,
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A tej hűtéséhez szükséges jég mennyiség e.100 kg . t e j e t30°C-ról 14^ c-ról 120 c-ról 10° C-ról10° C-ra 21*1 kg- — — —8° » 23*7 » 6*5  kg. 4*3  kg. 2*2  kg.6° » 26*5 » 8*8  > 6’6 > 4’4 >4° > 29*3 > 11*3  > 9’0 > 6’8 >2° > 32*4 > 13*9  > 11*6  > 9*3  »0°-os jéggel hüthetünk le. A tej előzetes lehűtése kút-
vízzel tehát óriási jégmegtakaritást jelent. A kutak vize junius -szeptember hónapokban általában 10 —13° C, mély kutaké-J-7-től 12° C hőfokú.

A f ég fogyasztás különböző tartályokban kilenc óra alatt 29 C fok külső hőmérséklet mellett, a tejházban: A tartály
kg jég.

fedett fedetlenvastartály................................................ 481-5 378cementtartály......................................... .... 360 274fatartály..................................................... 225 137-5fatartály, parafaszigeteléssel.......... 135 3-42
Különböző hófokú tej súlya.4° C 1.0330 kg 20” C 1 *0299  kg 60» C 1’0273 kg 10° C 1’0320 > 30° C 1 0280 » 100° C 1*0267  >

A hűtés hatása a baktériumok elszaporodására a tejben.A tej hőfoka A baktériumok száma 1 kcm-benkezdetben 6 12 249 10 12 15 4120 10 17 242 61.280 40 óra után623.574.990
Paszlőrözési, ill. sterilezési hőfokok és idő. 60°C-nál 30 perez; 70° C-nál 15 perez; 85—95° Cnál 1 — 2 perez alatt és a szokásos felforralásnál a tej baktériumainak 90—95—lOOü/o-a elpusztul.

C) A tej és tejtermékek összetétele.
A tehéntej összetétele: egyed, fajta, a laktáció időpontja, s más körülmények szerint következőképpen ingadozik.
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Egyes tehenek leje Kevert tejviz 83'0—91'0% 86'50— 89'50% átlag 87'6%zsir 2’0— 8'0% 2’7 0—■ 4'30% » 3'4%i kazein 2’0— 4'5% ( 3’C0— 4'00% » 3'5%< albuminV globulin 0’2— l-3“/o 'í —tejcukor 3’0— 6'6% 3’60-■ 5'50% » 4'60%hamu 0’6— 1'0% O’bO- 0'91% > 7'50%
A te jfajsulya 15° C-nál egyedi tejeknél 1’027—l’0347 kevert tejeknél 1’029—1’033.
A f öcstej (kolosztrum) összetétele: víz 76—73%, zsír 3’3—4%, sajtanyag 4%, albumin 8%, globulin 8%, tejcukor 1'8—2’5%, sók 10—1’2%, chlor 0’165%, fajsúly 1 0652, pH 6’2—6’4. Elválasztása mintegy 8 napig tart.
Különböző állatfajok .tejének átlagos %-os összetétele.Juh Kecske Bivaly Kanca Szamár SertésVíz.............................. 83 0 858 82’23 91’0 89’3 79’47Zsír .......................... 5’3 0 4’8 7’96 10 1’8 8’75Sajtanyag................. 4’6 3’81 4’82 1’3 0’7) 7 34Albumin, globulin 1’7 l’2f 0’7 l’8fTejcukor................. 4’6 40 4’80 5’6 5’9 3’33Sók (hamu)............ 0’8 0’7 0’83 0’4 0’5 1’11Szárazanyag.......... 170 14’5 18’0 9’0 10’7 20’53Fajsúly 15C°-on.. 1038 1033 1’036 1’033 1035 —
Az asszonytej összetétele: víz 87%, zsír 5%, sajtanyag 0’8%, albumin 0 7%. tejcukor 6 4%, sók 0’1%, szárazanyag H’9%.

A tejtermékek átlagos összetétele.Tejszín Sovány tej Va; író E^r Savó Viz _ 73’71% 91’1 % 16’00% 91’3% 38’00% 92 90% Zsir.. 19’44% 0’05% 82’5% 0’5% 3O25%* 2 *)0’51% Sajtanyag 3’20% 1 □,. 0’5 % 3*1%  1 05’350/0 i*O2°/oAlbumin 0’20%4 /0 0’1 % 0’4% f“5 05/0 104/0 Tejcukor 3’15% 4’7 % 0’77% 4’0% — 4’90%Hamu 070% 0’65% 0’13% 0’7% 4’97% 0’61%9 Juhfajta szerint 6’2—7’6% is lehet.
2) A savó zsírtartalma olykor a 0’6%-ot is meghaladhatjaa fölözött savóban 008%-a zsír.
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A fölözött (sovány-) tej zsírtartalma modern erőhajtású fölözőgéppel való fölözés esetén 0 05—008%, öreg-és kézigépeknél 01%.
A savó fajsúlya 15 C fokon 1026—1029.

Az orda összetétele: tehéntejből: víz 685%, zsír 3’1%, fehérje 221%, tejcukor 3’3%, hamu 2’3%. Jüntejorda : víz 41-06%, zsír 39-09%, fehérje 15 3%, hamu 1’87%.
A tej és tejtermékek törvényesen előírt összetétele.

Teljes tej: fajsúly 1*029 —1-033 g, zsír 3-3%, szárazanyag 12-3%, zsírmentes szárazanyag 8-5%, hamu 0-6—0-9%, savórefrakció 38, legfeljebb 9 S. H. savfok. (71.000/1924. F. M. rendelet.)A tej zsírtartalmát a 13/1933. F. M. rendelet a városi tej ellátó üzemek által forgalomba hozott tejnél felemelte 3*5%-ra.  A 14.120/1933. rendelet 2. §-a szerint ez a rendelkezés a tejtermelőre nem kötelező ugyan, de ha 3’5 alacsonyabb zsírtartalmú tejet szállítana, úgy erről az üzem értesítheti az illetékes vegyvizsgáló állomást.
Gyenge tej: a 3*3  % zsírt el nem érő tej (ad 71.000/1924. F. M.)
Lefölözött tej : 2 % zsírtartalommal „részben lefölözött“, ezen aluli zsírtartalommal „egészen lefölözött“. (71.000/1924. F. M.)
Pasztőrözött tej : a 65 G fokon legalább 30 percig, vagy 70 fokon 20 percig, vagy 75 fokon legalább 15 percig, vagy 80—85 fokon 5 percig hevített tej. (71.000/1924. F. M.)
Yoghurt: felére besűrített tejből készül 5% zsír-, 1‘2% savtartalommal. (71.000/1924. F. M.)
Yoghurt aludttej : a teljestej besűrítése nélkül a yog- hurt baktériumaival készült termék, (ad 71.000/1924. F. M.)
Tejszín: kávétejszín, teatejszín legalább 16 %, hab- tejszín legalább 30%, tejföl 16%, zsír. (76.000/1924. F. M.)
Teavaj, csemegevaj: 18% víztart. (57.949/1908. F. M.) 
Márkázott vaj: zsír min. 82-5 %, víztartalom max. 16%. (157.000/1942.)
ALFA-LAVAL szeparátorok.
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315Sajtfélék. Tej színseijí>. min. 75% zsír a szárazanyagban, max. 65% víz.
Kövér sajti juhtejből min. 50%, tehéntejből 45%, elegytejből 48% zsír a szára?anyagban ; a max. víztartalom kemény kövér sajtban 40%, félkeményben 48%, puhasajtban 56%.
Félkövérsajt: bármilyen tejből min. 32% zsír a szárazanyagban, min. víz keménysajtban 44%, félkeménysajtban 50%, puhasajtban 57%.
Soványsajt: bármely tejből min. 20% zsír a szárazanyagban min. víztartalom keményben 50%, félkeményben 55%, puhasajtban 60%.
Grana, parmezansajt: 37% szárazanyag zsírtartalommal kövérsajtnak minősül.
Pogácsasajt (túrósajt, kvargli) : félkövér minőségben 15%-ot meghaladó szárazanyag zsírtartalommal, víz tartalma min. 60%, a soványnak is ugyanannyi (171.200/1911 F. M.)A sajtgyári savó vízzel való hígítása kihágás (121.376/1936 F. M-). A nem vizezett' savó fajsúlya 1.026—1.0285.
Juhgomolya : max. 56% víz és min. 47% zsír a szárazanyagban. (27.100/1922. F. M.)
Kevert gomolya: max. 58% víz és min. 45% zsír a szárazanyagban. (27.100/1922. F. M.)
Tehéngomolya : max. 60 % víz és min. 43 % zsír a szárazanyagban. (27.100/1922. F. M.)
Félzsíros (juh-, kevert illetve tehén-) gomolya: max. 60 % víz és min. 25 % zsír.
Orda : 65 % víz, préselt orda : 60 % víz.
Tehéntúró: max. 75% víz, szárazanyaghoz viszonyított zsír 15%-on felül, különben ,,sovány tehéntúró“ a neve. (42.322'1937. F. M.)
Asztali tehéntúró: min. 35% zsír a szárazanyagban és max. 75% víz. (142.972/1937. FM.)
Csemege-juhtúró: max. 50% víz és min. 48% zsír a szárazanyagban. (27.100/1922. F. M.)
Juhtúró: max. 53% víz és min. 45 % zsír a szárazanyagban. (27.100/1922. F. M.)
Kevert túró : max. 56% víz, min. 32% zsír a szárazanyagban. (27.100/1922. F. M.)
Alacsony nyomású lapos
ALFA SERVATOR szőlöpermetező
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316 D) Tejtermékké-zílés.a) Fölözés.
A fölözőgép munkájának ellenőrzése. A szeparátor j< 1 fölöz, ha a tej hőfoka legalább 35° C hőfokú, nyugodtan jár, előirt mennyiségű tej folyik be és a fordulatszám is az előirt, a so vány tejben pedig O‘C5—0"08°/o, kézi és öreg gépeknél maximum O*2°/o,  zsir marad.A rossz fölözés oka, eltérés a fentiektől, iszappal telt dob, kopott alkatrészek, rossz felállítás. 3 — 4 órán túl dobeliszapolodás folytán mindig rossz a fölözés.
Hány °/o tejszint vegyünk el a teljes tejből é Legjobb- ha köpütejszinnek 15—23°/o, (25% zsí tartalmú),kávétejszinnek 2o°/0, hab ejszinnek 10—12°,o tejszínt veszünk el a teljes tejből.A fölözőgép teljesítőképességének és a helyes fölözési 

arány megállapítása céljából a separator tejszín és a sovány tej kivezető csöve alá egy-egy edényt téve, külön-külön felfogjuk, majd megmérjük az t egy perc alatt lefolyt tejszint és soványtejet.1. Az óránkinti teljesítés = tejszin 4“ so vány tej X 60tejszín kiló X 1002. A tejszin °/o = ——:--- ;------- :———J tejszín 4“ sovanytej.b) Vajgyártás.
A legjobb köpülési hőfok: Savanyutejszint köpülve nyáron 10—13, télen 13 — 16° C; édes tejszint köpülve 10—13° C.
A köpülés tarti'a: Holste’ni és Viktória-köpülőben 30—40 perc. Vajkj zitőben 25—35 perc.
A vajnyeremény és kiszámítása. 100 liter átlagos 3,£5°/o zsiit tartalmazó tejből 4 kg vaj kopülhető, 1 kg vaj előállításához pedig 25 liter tejre van szükségünk.

A vajnyeremény ioo kg tejszínből'.15 16 17 18 19 2017*16 18 33 19-51 20- ő8 21-86 23’0321 22 23 24 25 2624-21 25-38 26*56 27*73 28-91 30-082731-26 2832*43 29° o3 <-61 zsírtartalmú tejszínből 
kg vaj lesz.

ALFA füllesztők

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



317A 20—25°/o zsírt tartalmazó tejszín köpülésre legmegfelelőbb.
A vajnyeremény tejbb'l. 1. A 100 liter tejből nyert vaj mennyisége : vaj nyeremény 100 kg__ a termelt vaj sifyaXIOQteljes tejből a feldolgozott tej mennyiség2. Hitcher—Rinkleben képlete a vaj nyeremény kiszámítására, a teljestej, soványtej, iró és vaj vizsgálattal megállapított zsírtartalmából:

iMkg_ ÍOOXftelj. tejzsiro/o — íov. tejziir o/o) _ tejszín o/o yjlrózsir- sov. tejzsír o/o
tejből vajzsir—irózsir o/o.3. A vajnyeremény kiszámítása Hitcher szerint, ha a soványtej zsírtartalma 0 l°/0;Vajnyeremény 100 kg_ v _ 0-oi teljes tejből " X 1 “ V -1
tzs — teljestej zsir °/o. Ha soványtej zsírtartalma : 0’15 a képletben 0’21 helyébe 0’26,ha 0’20 > 0’21 > 0’31-et teszünk.3. A vajnyeremény kiszámítása az csztőszámmal. Az a szám, amellyel osztva a vajkészítésre használt zsírmennyiséget, a vajnyereményt kapjuk, az osztószám (ősz.). Általában az oszt. 84—85, ami azt jelenti, hogy 100 rés1? vaj előállításához 84—85 rés" t Jzsírra van szükségünk. Az ősz. változik a vaj víz ártalmával. Minden százalék víztartalommal eggytl növekszik az osztószám, pl. 14% víztartalmú vajnál 88 az oszó- szám, 15% víztartalmúnál 87, 18%-osnál 84, stb., stb.
A v ajk eszités mérlege, 100 kg átlag 3’5° o zsírt tartalmazó tejből lesz:3’94 kg vaj .............................__/)

100’0 ) kg
12’00 > iró .... . .............................1 tejszín = 16’00 kg0’36 > veszteség ..................... J7’5 » sovány túró v. gomolya |73’86 » savó..........................  ___> so vány tej ==83’36 „2’00 > vesztesig________  .fölözési veszteség : 0’64 „
ALFA-PcRFECT s eparatorok
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Zsírveszteség a vajgyártásnál: a soványtejjel 0’05—01%, az íróval 0’3—0 5%, az öblítőv zzel 0'21%> tapadás, kiöntés, elcsu’rgás, stb. folytán 10—1*3%  zsír vész el. A formázásánál előálló 0'4—0'8% zsírveszteséget bőven kiegyenlíti a csomagoló pergament súlya.
A vaj tár olás hőfokai :Rövid időre.................................... + 2 F 3 CHosszú időre ............................... —4- 18 ,,c) saitgyártás.

Az oltómennyiség kiszámítása. A sajtüstben alvadási hőfokra melegített tejből egy litert tálba mérünk. A tál az Üst, tejben úszik, hogy a tej le ne hüljön. 1 cm3. 10 cm3, vízzel hígított oltót teszünk hozzá és megfigyeljük, ho^y hány másodperc alatt alszik meg a tej. Ha ezt udj uk, úgy:oltó- __ üsttej liter X a megfigyelt mp alvadási időmennyiség kívánt alvadási idő mp.
A sajtnyeremény kiszámítása.100 X a nyert sajt súlya1.1001itertejbőlnyertsajt = -2. A sajtnyeremény kiszámítása a feldolgozott tej szárazanyagtartalmából Péter szerint :Üsttej szárazanyag—savó veszt. Sajtnyeremény - 100=----------^j^árazanyagA képletben helyettesítendő : A sa/uáueszteség: a reszelni való kemény sajtoknál 6’6, kövér kemény sajtoknál 6'5— 6’3, puha sajtoknál 6’3—6’2, sovány sajtoknál 6'1 

A sajt szárazanyaga : emmentali 67, eidami 62, óvári trappista, tilsiti 58, limburgi, romadour 50—60 Camembert 45.Az üsttej szárazanyagát pontosan kiszámíthatjuk Fleischmann képletével: /100. f—100 A szárazanyag = 1'2 • zs. + 2 665 I -------j------ IA képletben zs = a tej zsírtartalma százalékban, f •= a teJ fajsúlya 15 C fokon.
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Ä sajtnyeremény ioo liter tejből, a sajtok ér éstartama es 
súly vesztesége.

Sajt
nyeremény 

friss sajt
É<és tartamEmmentali 9’4—10 kg 5—10 hóEidami............ 10—11 » 4— 8 >Óvári, trappista... ___ 10 > 3— 4 >Roquefortjuhtejből 18—20 > 4— 6 >Limburgi(romadur) 13—16 * 11/2—2x/2 >Camembert.16 —18 > lVa—2 >Juhturó... ... 16 —18 » 1—2 hétÉtkezési soványtúró nyerstejböl: 12Orda : friss 7—8 kg, préselt 2—3 kg. —15 kg.

Suly- Érett
veszteség sajt9—13% 8’4 kg10— 22% 8’3 >10—25% 8’8 >18—32°, o 13’0 >15—33% 11’4 >17- 35% 13’0 >18—20% 14’0 »

Egy /cg sajthoz szükséges tej mennyisége. Tehéntejből átlag 10 liter tejből kapunk 1 kg sajtot. Juhtejtől friss fejős juhok- nál 6, elapadóknál 3 liter tej kell.
A sajtgyártás mérlege. 100 kg átlag 3'5°/o zsírt tartalmazó tejből lesz:

*) Kövér puhasajt (romadur) b) Kövér kemény sajt (emmentali)13’3 kg friss sajt0*4  » savóvaj83’3 > savó3’00 > veszteség100’00 kg"
9’00 kg friss sajt0’75 > savóvaj84’60 > sovány savó1’20 » savó iró2’50 > orda1’95 veszteség100 00 kg.

A sajt és túró tárolási hőfokai: sajtok, ha még továbbérést óhajtunk a tárolás alatt, + 10-től + 12 C fok, különben -j- 0-tól -+ 2 C fok, a túrót + 1 C fokon raktározzuk.
Az ALFA szeparátor élesen fölöz!
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Tejmennyiségek átszámítása literről kg,ra.*)

♦) Átvéve a „Gazdaszámck“ c. munkábd.

Liter Kg Liter Kg Liter Kg1 1.03 35 36-05 69 71072 206 36 37 08 70 72103 3-09 37 38-11 71 73134 412 38 3914 72 74-165 515 39 40-17 73 75196 6-18 40 41-20 74 76-227 721 41 42-23 75 77258 8-24 42 43-26 • 76 78-289 927 43 44-29 77 ■79-31lü 1030 44 45 32 78 80-3411 11-33 45 4635 79 81-3712 12-36 46 4738. 80 82-4013 13-39 47 48-41 81 83-4314 14.42 48 49-44 82 844615 15-45 49 50-47 83 82-4916 16-48 50 51-50 84 865217 17-51 51 52’53 85 87-5518 18-54 52 5356 86 885819 1957 53 5459 87 89-6120 20’60 54 55'62 88 90-6421 21-63 55 56-65 89 91-6722 22-66 56 57:68 90 92-7023 2369 57 58-71 91 937324 24-72 58 59-74 92 94-7625 2575 59 60-77 93 957926 26’78 60 61-80 94 968227 27-81 61 62-83 95 97-8528 28-84 62 63’86 96 98 8829 2987 63 64-89 97 99-9130 30-90 64 65-92 98 100-9431 31’93 65 66'95 99 1019732 32-96 66 67-98 100 1030033 33-99 67 69 0134 3502 68 7004

ALFA battériás permetezők
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A Tej és Tejtermékforgalmi 
Központ hivatása 

és működése.A terménybeszolgáltatási kötelesség új rendszerének ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos teendők végrehajtása céljából a közellátásügyi miniszter életre hívta az áruforgalmi központokat.A Tej- és Tejtermékforgalmi Központ (Budapest, IV., Harisbazár-köz 5.) feladata egyrészt az ország tej- és tejtermék-ellátásának irányítása, másrészt a termelő gazdák által beszolgáltatott tejnek a beszolgáltatási kötelesség teljesítésébe történő beszámítása.Nem szükséges külön hangsúlyozni, hogy mi lyen fontos egész tejgazdaságunk helyzetének alakulására az új beszolgáltatási rendszer, aminek következtében és részben a tejforgalom szabályozásával kapcsolatban kiadott rendeletek szigorú végrehajtása eredményeképpen az üzemekbe beszállított és így az ország ellátása céljából elsősorban figyelembevehető tejmennyiség igen számottevő mértékben emelkedett. Ennek következtében nemcsak a kormányzat által a tejbőség idején nagy ‘áldozatokkal felépített és támogatott, de tej hiányában nagy nehézségekkel küzdő tejszövetkezeti intézmény erősödött ismét meg, hanem olyan területek is be kapcsolhatók voltak az ország tejellátásába, ahol a termelő tejét nem tudta értékesíteni. Ez a körülmény nemcsak a jelenben teszi lehetővé az arra valóban rászoruló lakosság ellátását, de ha sonlóan nagy a jelentősége a jövőre nézve is. A remélhetően mielőbb elkövetkező békeévek tejfeleslegét ugyanis egyedül a jól kiépített tejszövetkezeti és üzemi hálózat útján lehet olyan mó-

Köztelek Zsebkönyv II. 1944. 21
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322dón. levezetni, hogy a túltermelés káros következményei a gazdát ne érintsék súlyosan.A központ működésének tehát a tejforgalom jelenlegi rendjének biztosításán kívül feltétlenül meg lesz a hatása az irányított gazdálkodás felszámolása utáni időkben is. A Tej- és Tejtermékforgalmi Központ feladatai közé tartozik mind a városok, mind a községek igényjogosult fogyasztói tejellátásnak biztosítása, az üzemekbe beszállított tej megfelelő helyre való irányítása, az üzemek ellenőrzése és a tejtermelés fokozása.A tejtermelő gazdaközönséget a kormányzat a központ útján nemcsak a termelési költségekkel arányban álló tejár biztosításával kívánja támogatni, hanem minden egyéb eszközzel is, mint pl. az abrakelosztás irányítása, anyagi hozzájárulás az újonnan bekapcsolt területek gyűjtési, illetve szállítási költségeinél, valamint a tej szállításához szükséges kannák beszerzésénél, stb.A fogyasztó közönség érdekeit szolgálják viszont a jobb tej- és tejtermékellátás biztosítása érdekében tett intézkedések és az a törekvés, hogy minden igényjogosult fogyasztó a zugforgalom kiküszöbölésével kapja meg, igazságosan elosztva, a mindenkori készleteknek megfelelően juttatható tej- és tejtermékmennyiséget.
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TEJGAZDASÁGI 
CIKKEKET 

csak szakcégnél vásároljon!

Megszabadítjuk beszerzési gondjaitól!
Tejgazdasági berendezésedet, 
üzem? és műszaki wag -kát, 
lahoratóriu ni felszere éseket, 
fertőtlenítő anvagókat. minden? 
nemű vegyszert és mosószert, 
csomagolóeszközt és mind n? 
nemű papírárut raktárról 
előnyös áron szállítunk

________ •_________ __  
»GIGANT« tejoltópor és folvadé< 
»GÓLIÁT« tejoltó pisztilla gxártása

»FLORA DANICA« világhírű vajkultúrák képviselete Díjtalan szaktanácsadás. • Kérjen ajánlatot]

BUDAPEST, Vili., PRÁTER-U. 65.
TELEFONS 143—555
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A Tejtermelők 
és Tejszövetkezetek 

Országos Szövetsége.A tejértékesítés érvényben lévő szabályozásának egyik igen fontos intézkedése, hogy megalakította a Tejtermelők Országos Szövetségét, amely mint a tejtermelő'gazdák országos érdekképviselete 1935. évtö 
látja el a rábízott jeladatokat.A 6860/1935. M. E. számú rendelet 5. §-ának intézkedése értelmében kötelező alapon e szövetség tagjai voltak az ország egész területéről mindazok a tejtermelő gazdák és szövetkezetek, akik (illetve amelyek) tejipari vállalatnak, vagy bármely iparengedélyes üzemnek adtak el tejet és akik árusítási igazolvány birtokában a fővárosba közvetlenül hozták be a tejet, A Tejtermelők Országos Szövetsége tehát taglétszámánál fogva eddig is az ország egyik legnagyobb érdekképviseleti szerve volt, amely a tejtermelő érdekeek érvényestíésére megfelelő hatáskörrel volt felruházva.A 7240/1942. M. E. számú rendelet a szövetség hatáskörét különösen a tejszövetkezetekre vo natkozólag lényegesen kibővítette és ennélfogva nevét is megváltoztatta, úgy, hogy a rendelet intézkedése folytán a Tejtermelők és Tejszövetke*  zeiek Országos Szövetsége néven folytatja működését.A hivatkozott kormányrendelet értelmében a szövetségnek tagjai lettek az összes tejszövetkezetek és tejszövetkezeti központok (az erdélyiek kivételével), továbbá az előző rendeletben felsorolt tejtermelőkön kívül azok a 10 tehénnél
MÄGASNYOMÄSfe, 

HATON HÜRÖC'

ALF^ 
PERM ETE ZO 
SÁRGARÉZRŐL,BELÜL ÓLMOZVA 
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325több tehenet tartó gazdák is, akik nem tejipari vállalatnak, hanem egyéb kereskedőnek, vagy közvetlenül fogyasztóknak adják el tejüket vagy tejtermékeiket.A szövetség hatáskörébe utalja a rendelet a tejszövetkezetek alapítását, irányítását, anyagi és erkölcsi támogatását, továbbá a szövetkezetek feletti felügyelet gyakorlását is.A szövetség legfontosabb feladata még, hogy tárgyalásokat folytat és megállapodásokat létesít a tejipari * általatokkal, megállapítja a szerződésmintákat, tagjainak tanácsot ad a szerződ és kötések ügyében, ellenőrzi a megállapított szerződéses feltételek betartását; gyűjti a tejtermelők panaszait és ezek orvoslása érdekében megfelelő előterjesztéseket tesz; megállapítja a tej átvételénél támasztott mennyiségi és minőségi kifogások helytálló voltát; javaslatokat tesz a földművelésügyi miniszternek a megfelelő tej- és tejtermék árak biztosítására és általában a tejértékesítés javítására, támogatja a termelési eszközök kedvező beszerzését; előmozdítani igyekszik a tej termelésének, kezelésének és általában a tej minőségének javítását; intézkedéseket tesz a tej szállítási és értékesítési költségeinek mérséklésére ; terjeszti a tejtermelés okszerűbbé tételére vonatkozó szakismereteket, közreműködik a tej és tejtermékek fogyasztásának előmozdításában, stb.A szövetség szervezeti szabályzatát a földművelésügyi 
miniszter 51.00011943. F. M. számú rendeletével újból 
szabályozta. Ebben részletesen előírta a szövetség szervezetét és működési módját.

A szövetség eddigi működése alatt bizonyságot szolgáltatott arról, hogy megalakítása helyes és szükséges volt. A gazdák panaszait legtöbb esetben sikerült a hatóságoknál, illetve tejipari vállalatoknál történt közbenjárás útján orvosolni. A szövetség az ipari feldolgozás útján értékesítésre váró tejmennyiségek eladási feltételeinek és a szerződésminták szövegének megállapításával az ipari tejek megfelelő értékesüléséről is gondoskodott, másrészt a Budapestre fogyasztási tejet szállító termelők tejének el-
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szövetség felülvizsgálja a lej termelő gazdák és a válla
latok között megkötött tej- és tejszinszállítási szerző
déseket, A felülvizsgálat során a jóváhagyást megtagadja azoktól a szerződésektől, melyeknek egyes pontjai a fennálló rendelkezésekbe ütköznek, illetve, kiigazítja azokat a szerződéseket, amelyek a termelők hátrányára nem felelnek meg azoknak a feltételeknek, amelyekben a szövetség a tej vállalat okkal, vagy azoknak egyes csoportjaival megállapodott.A Budapestre szállított tej vasúti kocsijainak hűtését miniszteri rendelet alapján megalakulása óta a szövetség végzi. E működésével a jegelési költségeket 
felére szállíiotta le, A jegelés további olcsóbbá tétele céljából a szövetség 1937 őszén megalakította a 
Tejtermelők Jéggyári Szövetkezetét és ez jéggyárat épített, amely az összes Budapestre befutó tej szállító vasúti kocsik jegelését képes ellátni.A tejtermelők érdekeinek és célkitűzéseinek eredményes szolgálatára a szövetség a községi megbízotti szer- 
vezetet létesítette, amely eddigi működése során sikeresen biztosította a kisgazdatermelőkkel való állandó közvetlen kapcsolatot. Ennek az egész ország összes tejtermelőit átfogó és kitűnően működő szervezetnek a segítségével a szövetség fel tud figyelni minden jelentkező visszásságra, hibára, bajra, azokat igyekszik legsürgősebben orvosolni.A szövetség megalakulása óta nagy súlyt vetett arra hogy a feldolgozásra kerülő tej elszámolása zsfr- 
tarlalom szerint történjék. Munkássága ebben a vonatkozásban is eredményes. Ugyancsak sikeres az a törekvése is, hogy a kistermelők a sovány tejet saját gazdaságukban használják fel.A szövetség a fontosabb vidéki gócpontokon a legkiválóbb szakemberek közreműködésével, tejgazdasági 
ismeretterjesztő tanfolyamokat rendez a kisgazdák és a szövetkezeti vezetők részére és részben oktatás, részben pedig az értékesítési helyzet javítása útján igyeksz k a termelést megfelelő színvonalra emelni aminek külörösen a mai viszonyok között, rendkívüli jelentősége van.

ALFA battériás permetezők
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327Az ipari abraktakarmányokból a tejtermelés céljaira rendelkezésre álló mennyiséget a szövetség osztja szét a tejszállító gazdáknak abban az arányban, amelyben az általuk termelt tejet a közellátás céljaira bocsátják. A tej- és tejszinszállítási szerződések érvényét meghosszabbító 5570/1943. M. E. rendelet pedig a Tejtermelők és Tejszövetkezetek Országos Szövetségét bízta meg azzal, hogy véleményt nyilvánítson azokról a kérvényekről, amelyeket a tejszállítók a közellátási miniszterhez előterjesztenek a tejszállítási szerződés felbontása vagy módosítása céljából. Ez a rendelet egyúttal azt is előírta, hogy minden tejszállítási szerződés felterjesztendő a Tejtermelők és Tejszövetkezetek Országos Szövetségéhez 1944 január 15. napjáig.Úgy tejérlékesítési, mint minden más kérdésben készséggel áll a tejtermelők rendelkezésére a szövetség irodája (Budapest, IX., Köztelek-utca 8. sz., Telefon; 185-471 és 189-334).

Kazánkö
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Budapest, VII., Garay=utca 10. sz.

Telejon:224=801
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Az OMIK 
és a magyar tejgazdaság.A „Köztelek Zsebkönyv” részére írta: 

Sajgó Kálmán dr. OMTK osztály vezető.A 7,240/1942. M. E. számú rendelet következtében az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központból Országos Magyar Tejértékesítő Központ lett. A földművelésügyi kormányzat a magyar tejgazdaság fejlesztése érdekében jónak látta az OMTK munkakörének megosztását. A tej szövetkeztek szervezését, fejlesztését, irányítását a Tejtermelők és Tejszövetkezetek Országos Szövetségére, mint érdekképviseleti szervre bízta; míg az OMTK további, működését az országos tejértékesítésben jelölte meg. A jövőben tehát a tejtermelést a TETEOSZ, a tejértékesítést pedig az OMTK van hivatva irányítani.A földművelésügyi kormányzatnak a magyar tejgazdaságot alapjaiban érintő intézkedését határkőnek véve, érdemesnek tűnik röviden vissza tekinteni az OMTK kétévtizedes úttörő munkájára.Ismeretes, hogy az első világháború előtt a közigazgatási szervezet gondoskodott a falusi tejszövetkezetek alakításáról és ellenőrzéséről. A földművelésügyi minisztérium tejgazdasági ügy osztálya alakította a tejszövetkezeteket a gazdasági felügyelők és járási hatóságok segítségével. Az első tejszövetkezet 1882-ben Szombathelyen alakult. 1907-ben 651 tejszövetkezet működöttNagymagyarországon. A tejszövetkezeteknek nem volt kereskedelmi központjuk. A háború gazdasági nehézségei, majd Trianon elbántak a tejszövetkezetekkel úgy, hogy 1922-ben csak 20—25 tej szövetkezet létezett Magyarországon.Földművelésügyi kormányzatunk a tejszövet- kezetek pusztulásának okát felismerve, 1922-ben 
Schandl Károly dr. földművelésügyi államtitkár kezdeményezésére a tejértékesítés és a tej-
ALFA JUNIOR szeparátorok 
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320termelő gazdák függetlenítésére tej szövetkezeti központ alakítását határozta el. A gazdaszövetkezetek 60%-os üzletrész jegyzésé vei meg is alakult még abban az évben az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ. A megala kításnál tehát a földművelésügyi kormányzat csak az üzletrészek 40%-ának volt tulajdonosa, később a bekövetkezett pénzelértéktelenedés folytán a befizetett első üzletrésztőke összezsugorodott. Mivel a gazdáktól és agrár szövetkeze féktől az infláció alatt és után új tőkebefizetést nem lehetett várni, az országgyűlés kénytelen volt 2.400,000’— pengő új üzletrész jegyzéssel biz tosítani a tejszövetkezeti központ szépen elindult munkájának tovább folytatását. A tejszövetkeze- fék száma gyorsan emelkedett és a törvényhozásban lelkes egyhangúságban álltak a képviselők az OMTK ügye mellé. Méltán, mert ahol az OMTK tejszövetkezetet szervezett, minden liter tej értékesítését lehetővé tette.Az OMTK a helyi termelési és értékesítési viszonyok gondos mérlegelésével szervezte a tejszövetkezeteket. 1938-ban, rövid 15 éves működés után 873 tagszövetkezete volt. E tejszövetkezetekben akkor 119,750, főleg kisgazda — 190,480 üzletrésszel, 183.751,830 liter értékesített évi tejmenynyi séggel — tömörült. Az OMTK tagszövetkezeteit ellenőrizte, irányította, elkészítette évi mérlegeiket, adó-, cég-, ipari-, jogi-, minden tejtermelési és mezőgazdasági kérdésben szaktanáccsal ellátta, sőt szükség szerint a kellő anyagi támogatásban is részesítette. A tejszövetkezetek a központi felügyelet mellett teljes önkormányzatot élveztek és tejük értékesítéséről szabadon határoztak.Az Országos Magyar Tej szövetkezeti Központot az a felismerés is hívta életre, hogy a népies tejtermelés megszervezése, annak haszonba jtóvá tétele s ezáltal a hazai állattenyésztés fejlődésének előmozdítása csak olyan központi szerv létesítésével valósítható meg, amely saját feldolgozó és értékesítő tevékenységével a magánipamak a
ALFA ARE hűtőgépek minden célra. 
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330termelői ár leszorítását célzó törekvését hatéko nyan ellensúlyozni képes.A tárgyilagos bírálónak el kell ismernie, hogy az OMTK e rendeltetésének is megfelelt. A földművelésügyi kormányzat az 1930-as évek elején egyszersmindenkorra rendeletileg kötelezte az OMTK-t minden tejmennyiség átvételére, amit a gazdák bárhol felajánlanak. Hogy mit jelentett ez akkor — tej bőség idején — minden szakember tisztában van vele. A tejszövetkezetek száma egyre növekedett, tejtermelésük örvendetesen fej lődött, viszont a magán vállalatok csak annyi tejet vettek át a gazdáktól, amennyit kifizetődőén — friss tej gyanánt — Budapesten el tudtak adni. A budapesti nagy magán vállal átok majdnem minden tejüket fogyasztási tejként — tehát hasz- nothajtóan •— adták el; az OMTK a nagy orszá gos tejfelesleget kénytelen volt vajjá és egyéb tejtermékké feldolgozni s annak jórészét külföldre vinni. — Ha ezt nem tette volna, a nagy tejfelesleg miatt az örvendetesen fejlődő magyar tejtermelés válságba került volna. Ezenfelül elismerés illeti az OMTK-t azért is, mert az általa gyártott vaj kiválóságával az export-piacon: Angliában, Németországban, Franciaországban és Olaszországban világmárkát szerzett a magyar vajnak, amely a dán, finn és újzélandi vaj mellett első helyre került.1942. év végén az OMTK tagszövetkezeteinek száma 1091 volt. Az utóbbi, háborús évek — közismert okokból -- nem kedveztek a tejszövetke zctek alakításának. A háborús viszonyok miatt fokozott tejfogyasztást a termelés teljes egészében kielégíteni nem tudja, ezért jelenleg a termelt tejnek nem az értékesítése, hanem igazságos szétosztása jelent nehéz feladatot. A ma fel adata tehát nem lehet más, mint a jövőbe tekintve a meglévő tejszövetkezeteket fenntartani, átmenteni arra az időre, amikor ismét nagy és fontos szerep vár reájuk.Üj helyzetet jelentett a tejiparban az, hogy az OMTK megvásárolta a Budapesti Központi Ál-
ALFA-PERFECT szeparátorok 
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331talános Tejcsarnok R.-T. tej- és tejtermék üzemeit, valamint üzleteit. Magába olvasztotta ezzel az ország második legnagyobb tejipari vállalatát. így lehetővé vált a vidéki 'üzemhálózat észszerű kihasználása s a tejbőség idejében Budapesten versenyszerűen kiépített fiókhálózat ugyancsak észszerű átrendezése. Mindezek után meg van a mód arra, hogy az üzemi és az üzleti költségek a legkisebbre csökkentessenek s hogy a megnagyobbodott OMTK a jövőben mind a térinél ők, mind a fogyasztók érdekeit az eddiginél hatékonyabban szolgálhassa. Ez a hatékonyabb szolgálat csakis a magyar tejgazdaság szolgálata lehet, azon keresztül pedig a köznek szolgálata. A leiratokból látható, hogy az OMTK-t ilyen célzattal hívta annakidején létre a földművelésügyi kormányzat, a gazdatársadaloni közreműködésé vei. A köznek szolgálata adott a múltban s ad 
majd a jövőben is létjogosultságot az OMTK-nak.Közismert, hogy a tejtermelő társadalom és a tejipar érdeke azonos, a tejgazdaságnak a tejipar igen fontos része, mert rendes viszonyok között csak vele oldható meg a tejértékesítés. Az érdekazonosság pedig a gyakorlatban az OMTK-n keresztül mutatható be megnyuglatha- tóan és kézzelfoghatóan a gazdatársadalomnak. S hogy a gazdatársadalomra minél megnyugtatóbb legyen az OMTK működése, feltétlenül szükségesnek látszik, hogy a gazdatársadalom a tejszövetkezeteken és egyéb szervezetein keresztül a lehető legnagyobb számban kapcsolódjék be az OMTK-ba, mint üzletrésztulajdonos. Ezzel minden ferde gondolat kiküszöböltetnék s a tisztái átás folytán világos helyzet teremtődnék.Elsőrangú érdek tehát, hogy az OMTK-nak a kormányzat erkölcsi és anyagi támogatásával felépített szervezete egészséges körülmények között tartassák fenn továbbra is, sőt a gazdaérdeknek megfelelően mpg jobban a jövőtnézően építtessék ki.

Alacsony nyomású fapo<*
ALFA SFRVftTOR szölőpermetező 
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A cikóriát régóta ismerik, de nem sokan tudják, hogy ebből a növényből, helyesebben ennek a gyökeréből készül több mint 100 éve a mindenki által jólismert 
FRANCK CIKÓRIAKÁVÉMindennapi kávénkban naponta asztalunkra kerül, nem árt tehát, ha megismerjük magát a növényt is s foglálkozunk annak termelésével. Miért mondjuk, hogy családod jóléte érdekében termelj cikóriát? Mert TERMELÉSE A GAZDÁNAK MINDENKOR HASZNOT HAJTOTT éspedig azért, mert:

1. jó terméseket ad s jó beváltási ára mellett ősszel mindenkor 
komoly összeg kerül a gazda kezébe,

2. a kiszedett gyökérről levágott fej és a cikória levélzete érté
kes takarmány és minden állat szívesen megeszi,

3. a cikória jó előveteménye a búzának és árpának,
4. miután kapásnövény, hozzásegíti a gazdát ahhoz, hogy 

talajából a gyomot irtsa,
ő. általában nincsen sem állati, sem növényi kártevője, tehát 

a termelése mindenkor biztos,
6. miután szerződés alapján termeli a gazda, beváltási ára 

mindenkor előre megbatározott s így a leszállításkor nem 
érik meglepetések a gazdát,

7. termelése nem jár nagyobb munkával, mint bármely kapás- 
növény termelése.

TERMELJÜNK TEHÁT CIKÓRIÁT!Mindenki, akit érdekei, kérjen termelési útmutatót! Csupán egy levelezőlapot kell írnia a következő címre: F.RANCK KÁVÉSZERMÚVEK R.ZT.' TERMELÉSI OSZTÁLYA BUDAPEST 113, POSTA FIÓK 5 s azonnal megküldjük képes termelési útmutatónkat. A cikória vetéséhez a vetőmagot mérsékelt áron adjuk, vetőgépet és vetőembert díjmentesen küldünk. Meg# munkáló szerszámok kölcsönadásával is igyekszünk segíteni azon a gazdán, akinek arra szüksége van, illetve aki ilyent tőlünk kér.
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N ö vény termesztés.A „Köztelek Zsebkönyv“ számára írta :
Grábner Emil m. kir. gazdasági főtanácsos.A növényfajta és trágyázás) kísérletek.A növényfajta és trágyázási kísérletek a legbiztosabb tájékoztatást adhatják arról, hogy valamely új növényfajta, vagy műtrágya jövedelmező-e az adott viszonyok között. Ezeket a kísérleteket azonban sok gazdaságban 

nagyon hibásan végzik és ezért téves eredményeket nyernek.Feltétlenül szükséges, hogy: a kísérlet céljaira 
használt talaj azonos minőségű legyen. A kísérleti terület előveteménye, korábbi trágyázása és mívelése szintén teljesen azonos legyen. A kísérleti parcellák hosszoldala ne essék a gazdasági tábla szélére, vagyis forgójába.

A növényfajtakísérleteket legalább két éven át kell 
végezni és az új fajtákkal párhuzamosan a gazdaságban 
termelt régi fajtát is ki kell próbálni. A műtrágyák 
második évi hatását meg kell állapítani, mert csak így nyerhetünk kellő tájékozódást a trágyázás jövedelmezősége felől. A kísérleti parcellák növényzetének fejlődését a tenyészet ideje alatt, különösen virágzás és érés folyamán meg kell figyelni és a tapasztalatot feljegyezni. A parcellák termése pontosan lemérendő és a minőség különbségek megállapítandók. Ha egyes parcellák vetésállománya hibás, azokat az eredmény megállapításából ki kell zárni.Ha sokféle növényfajtát, vagy trágyázást akarunk kipróbálni, akkqr 30—50 m2 nagyságú parcellákon végezhetjük a kísérletet, mert így jobban biztosíthatjuk az azonos minőségű talajt a kísérlet céljaira. Az ilyen kis parcellás kísérletet azonban egymás mellé helyezett sorozatban legalább háromszor kell ismételni. Még jobb, ha 5—8-szorosan ismételjük azt, hogy megbízható eredményt nyerhessünk. Az igy nyert eredményeket csak akkor tekinthetjük véglegeseknek, ha a bevált növényfajtákat, vagy trágyázást nagyobb területen is kipróbáljuk.Ha a kisparcellás kísérleteket több sorozatban állítjuk be, akkor ez a kisszámú ismétléssel szemben biztosabb alapot szolgáltat arra, hogy az így nyert eredmények megbízhatók, mert többszörös ismétlés 
esetén a valóságnak megfelelő eredmények határozottal) 
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bán alakulhatnak ki, mint kevésszámú ismétlés esetén. így például rovarkárok, vagy más káros tényezők a két-három ismétléssel beállított kisparcellás kísérlet eredményét könnyebben megronthatják, mint azét^ amelyet öt-nyolc ismétléssel állítottak be. Ha az utóbbi esetben az ugyanazzal a növényfajtával bevetett, vagy azonos módon trágyázott 5 vagy 8 parcella termésadatai egymással egyezők, az biztosabb alap az eredmény megbízhatóságára, mint az, ha csak két-három ismétlés parcellái állanak erre a célra rendelkezésre.Az ilyen kisparcellás kísérletek terméseredményeinek értékelésére egyszerű és gyakorlati célokra megfelelő eljárás az, hogy az azonos módon trágyázott, vagy az ugyanazzal a növényfajtával bevetett 3—8 parcella termésének átlagát arányszámítással 100-nak veszik és megállapítják, hogy az ebben a csoportban lévő parcellák milyen arányszámmal vesznek részt ennek az átlagnak kialakulásában. Ezzel kapcsolatosan azt is megállapítják, hogy az átlag kiszámítására használt 
parcellatermések milyen arányban térnek el az átlagtól.Amely parcella termésének arányszáma a parcellacsoport átlagának arányszámától 10%-nál nagyobb eltérést mutat, annak termését az eredmény megállapításából ki kell zárni, mert ez valamely okból hibás adat. Ha sok ilyen parcella van az átlagszámításra használt csoportban, akkor az egész csoport alkalmatlan az eredmény megállapítására. Jól sikerült kísérlet az, amelynél az azonos módon trágyázott, vagy ugyanazzal a növényfajtával bevetett parcellák termésadatainak arányszáma 5%-nál nem sokkal nagyobb mértékben eltérő.Gyakorlati célokra az %—1 kát. holdon, vagy legaíább 200—400 öl2-ön végzett kísérletek megfelelőek, ha azonos minőségű talajon pontosan végezzük azokat. A kísérletet legalább két sorozatban célszerű megismételni és különböző vetésforgókban többször beállítani. Növényfajtakísérleteknél több he-

MAGASNYOMÁSÚ; ONMQKÖDO
HATON HOPOOZHATÓ

Á I ÉT A
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335lyen kedvelt eljárás az, hogy mindegyik növényfajtából 2 vagy több gépalját vetnek az egész tábla hosszában. Ha a tenyészetidej e alatt valahol talaj-, vagy más hiba mutatkozik, a parcelláknak ezt a részét kizárják az eredmény megállapításából és a parcellák fennmaradó területét lemérve, annak termése alapján állapítják meg az eredményt.
Az egyszerű műtrágyázás i kísértet tervezete a követ

kező: 1. trágyázatlan. 2. Foszforsav. 3. Foszforsav- nitrogén. 4. Foszforsav-nitrogén-kálium. Ez kiegészíthető foszforsav-kálium parcellával, ha a talaj nem nitrogénszegény, de a fenti 3. és 4. parcella terméskülönbségéből a kálium trágyázás hatása is megállapítható. Az utóbbi okból, egyszerűsítés cél jából a 2. számú foszforsavparcellát is ki lehet hagyni.Ha azt akarjuk megállapítani, hogy a foszforsav-, nitrogén- vagy káliumműtrágyák különböző v=gyületej közül az adott viszonyok között melyik a legmegfelelőbb, akkor — különösen régóta istállótrágyázott területen — célszerű valamennyi trágyázott parcellának alaptrágyázást adni. Például: a foszforsavtrágyák kipróbálása esetén mindegyik trágyázott parcellára azonos mennyiségű nitrogén, vagy nitrogén-kálitrá- gyázást is adjunk. Trágyázatlan parcellát mindig kell 
hagyni és a kísérletet célszerű legalább két sorozatban 
beállítani.Kisparcellás kísérleteknél az esetleges talaj egyenlőtlenségek ellenőrzésére alkalmas a kísérleti parcellák egymás mellett folytatandó megismétlése helyett, azok alábbi módon váltakozó csoportosítása:1 2 3 4 1 2

0 P PN PNK 0 P3 4 1 2 3 4PN PNK 0 P PN PNKEz egy három sorozatban beállítandó trágyázásikísérlet tervezete, amelynél 0= trágyázatlan, P — foszforsav, N == nitrogén, K— kálium. Az ismétléseket célszerű kisebb és nagyobb trágyaadagokkal beállítani.Ha valamely gazdaság a növényfajta kísérleteit nem kívánja több soro atban beállítani, akkor is eredményhez juthat, ha a kipróbálandó növényfajtákat csak egy sorozatban veti, de ugyanannak a növénynek a gazdaságban termelt fajtájából több parcellát közbevet.
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336A leggondosabban beállított kísérleteknél is gyakori az a hiba, hogy a tenyészidő folyamán a különböző parcellák között mutatkozó különbségeket nem figyelik meg és nem jegyzik fel. Még nagyobb és különösen gyakori hiba az, hogy a kísérleti parcellák termésének aratására, cséplésére és pontos bemérésére nem fordítanak kellő gondot. Ezt az aratás torlódott munkái okozzák, de ha a kísérletek eredményeit nem 
állapítják meg a legnagyobb pontossággal, akkor azok 
beállítására is kár munkát és költséget fordítani.Ámde éppen az segíthet az egyes gazdaságok jövedelmezőségének megjavítása terén, ha pontosan vég
zett kísérletekkel, kockázatmentesen kipróbálják az arra 
alkalmas eljárásokat és ennek alapján azokat biztos 
sikerrel hasznosítják.A műtrágyázási kísérletek második évi termést- fokozó hatásának megállapítása azért fontos, mert — a salétromműtrágyák kivételével — va amennyi műtrágya hatása 2 éven át érvényesül. Tehát a való
ságos jövedelmezőségüket csak 2 éves termés tfokozó hatá 
suk alapján lehet megállapítani.

Fontos azonban, hogy ezt a jövedelmezőséget arra 
alkalmas növényekkel hasznosítsuk. Ha például a műtrágyázott búza, vagy rozs után istáílótrágyázott kapásnövényt vetünk, arra alkalmas viszonyok között akkor is érvényre jut a műtrágyák hatása, de trágyá- zatlan parcellákkal összehasonlítva, ez nem állapítható meg, mert ilyen esetben ezek is istállótrágyázást kaptak.A foszforsav és kálium trágyázás kétéves hatását jól hasznosíthatjuk, ha azokat az őszi vagy tavaszi gabonafélék pillangósvirágú előveteményci (borsó, bükköny, bab, herefélék) alá adjuk. így ezek nitrogéngyűjtését is elősegítjük és a műtrágyák második évi hatását legjobban hasznosíthatjuk. A ní/rot/én-műtrá- gyák első évi trágyázó hatását főként a közvetlen trágyázást igénylő kapásnövényekkcl lehet legjobban hasznosítanunk, ha azokat kellő mennyiségben adagoljuk. A második évi terméstfokozó hatásukat az ilyen kapásnövényt követő kalászos gabona legjobban hasznosíthatja.

Az egész világon több mint 4 és fél 
millió A L F Azepa rátör működik.
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A gabonafélék termésének 
mag?, szalma? és törek?aránya.A mag- és szalmatermés mennyiségét, valamint azok kölcsönös arányát a talaj termőképességén kívül a vetés sűrűsége és a termesztett gabonafajta szalma

hosszúsága befolyásolja. A hosszabb szalmájú gabonafajták azonos sűrűségű vetésben több szalmát teremnek, mint a rövidszalmájú fajták és a szalma termés ük a magtermés mennyiségéhez viszonyítva rendesen több. Ugyanaz a gabonafajta nitrogéndús talajon sokkal több szalmát terem, mint sovány talajokon. A szalma- és magtermés aránya tehát az adott termesztési viszonyok és a termesztett fajta szerint lényegesen változó, ezért az alábbi átlagos számok csak tájékoztató adatok :
100 kg magtermésre esik:Őszi búzánál................. 180—240 kg szalma és törekTavaszi „ ................ 160—200 „ „ „ „őszi rozsnál ................. 220—260 „ „ „ „Tavaszi „ ................ 120—160 „ „ „ ,,őszi árpánál ................. 180—220 „ „ „ „Tavaszi „ ................ 160—200 „ „ „ „Zabnál ... ....................... 180—220 ,, ,, ,, ,,A törek mennyisége a cséplés módja és a csépelendő gabona szárazsági foka szerint nagyon változó, nagy átlagban a szalmatermés 12—20%-a, de szárazon csépelt, túlérett gabonánál az több is lehet. A polyva- 

termést csak kézi csépléssel lehet pontosan megállapítani, ha nehány kereszt gabonát kézi hadaróval kicsépelnek és a polyva súlyát lemérik.Növényfajtabírálatoknál a kalászos gabonafélék szalmatermésének mennyiségét kevés figyelemben részesítik és csak a magtermés mennyiségére figyelnek a termesztendő növényfajta kiválasztásánál. Ez hibás eljárás nemcsak azért, mert a zab és tavaszi árpaszalina jó takarmány, hanem azért is, mert ha kevés a búza vagy rozsszalmánk, akkor kevesebb lesz az istálló trágya is. Ez a gazdaság tágyaerejét rontja.
(Alacsony nyomású lapos 

ALFA JUNIOR szőlő permetező

22
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A holdankint vetendő növényegyedek 
számának szabályozása a vetőmag 

mennyiségével.A fészekbe vetett növényeknél (burgonya, kukorica, tök) a sor- és növénytávolsággal szabályozhatjuk azt, hogy annyi növény jusson valamely területegységre (pl. egy kát. holdra), amennyi az adott termesztési viszonyokat legjobb sikerrel képes hasznosítani. A 
Köztelek Zsebkönyv 364. oldalán közölt táblázatból könnyen megállapítható, hogy valamely sor- és növénytávolságnál hány fészek esik egy kát. holdra. Az adott esetnek megfelelő fészekszámot a vetőgumó átlagos darab
súlyával (burgonya), vagy apróbb magvaknál 100, ille
tőleg 1000 mag súlyával szorozva és az utóbbi két eset ben a szorzással nyert számot százzal, illetőleg ezerrel 
osztva, kilogrammban nyerjük a holdankint vetendő mag 
mennyiségét.Ha egy fészekbe 3—4—5 szem magot vetünk, akkor az ezzel a számítással nyert vetőmag mennyiséget ugyanennyivel kell szorozni és ez a területegy- ségenkint szükséges vetőmag mennyisége. Fészkes vetésnél különösen fontos, hogy a vetőmag valóságos 
csirázóképességét is számításba vegyük és a rosszul csírázó magból megfelelően többet vessünk.A sorbavetett növényeknél (gabonafélék, hüvelyesek, stb.), a területegységenkint vetendő magmennyiséget térfogatban a litermagszám alapján, ha pedig kilogrammban számítják a vetőmagot, akkor az 1000 
magsúly számításba vételével szabályozhatjuk. Ahol a régi alapon literekben és nem kilogrammban számítják a vetőmag mennyiségét, ott a területegységenkint vetendő növényegyedek számát úgy lehet szabályozni, hogy megszámláltatjuk azt, hogy a vetendő magból hány 
darab van 1 deciliterben. Ezt a vizsgálatot ellenőrzés céljából kétszer, szükség esetén háromszor megismé telve, az így nyert számok átlagát tízzel szorozva meg állapíthatjuk, hogy hány darab mag van egy literben pl §>1 ;HA«ASNKÖt!ÄSU. ONMUKOOO ’ j .

AlFA P 
-Per hé te zö 1_______
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339tehát hány liter magot kell vetnünk abból a célból, hogy valamely területegységre a kívánt számú és azt legjobban hasznosító mennyiségű növényegyed jusson.A vetendő magmennyiség megállapításánál annak 
csirázóképességét természetesen szintén számításba kell venni. Ez a legcélszerűbben úgy történik, hogy az ilyen alapon kiszámított vetőmagmennyiséget a valóságos csirázóképességének százalékszámával szorozzuk és százzal osztjuk. Ugyanez érvényes a súly alapján végzett alábbi számítás esetén is, ha pontosan akarjuk a területegységenkint kívánt növényegyedszámot vetni.Ha a sorba vetendő mag mennyiségét kilogrammban számítjuk, akkor a vetendő növényegyedszámot az ezermagsúly alapján úgy szabályozhatjuk, hogy száz darabonkint kiszámi áltatunk 500 és újból ennyi darab magot. Ennek a két mennyiségnek súlyát külön az mérve és azok átlagát kettővel szorozva, nyerjük le- ezcrmagsúlyt, aminek alapján a területegységre vetendő növényegyedek száma (a csirázóképesség figyelembevételével) szintén pontosan szabályozható. Például: a 30 g ezermagsúlyú búzából 3333, a 40 g ezermagsúlyúból 2500 darab mag van 1 kg-ban. Ennek alapján annyi 
magot vetünk, amennyi az adott viszonyok között a talaj 
minősége, trágyaereje, vetési idő, növényfajta stb. alapján 
a tapasztalatok szerint a legmegfelelőbb. Az őszi búzából nagy átlagban 2*2 —3 millió darab magot vetünk kát. holdankint és azt érdemes megfigyelni, hogy melyek 
az adott viszonyok között legjobban megfelelő vetőmag
mennyiségek. Ez nemcsak vidékenkint, hanem gazda- ságonkint, sőt azok különböző vetésterületeinek trágyá- zási és művelési állapota stb., különösen a vetés ideje (korai, közepes, késői) szerint is különböző.A fenti számítások különösen azoknál a növényeknél fontosak, amelyek különböző fajtáinak ezermagsúly a egymástól nagyon eltérő. Pl. az aprómagvú kukoricák ezermagsúlya 120—160 g. A nagymagvúaké 200—450 g. Ugyanez érvényes a borsóra és a babra is,A cukor-, takarmány- és céklarépa maggomolyábaii 2—3 mag van. Ezért ezeknél nem ezermagsúly alapján állapítjuk meg a vetendő mag mennyiségét, hanem

Nem mind ALFÄ, ami fénylik!22*
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annak alapján, hogy 100 répa maggomoly 14 nap alatt 
mennyi csirát hajt. Ha ezt csiráztatási vizsgálattal megállapítottuk, akkor úgy szabályozhatjuk a vetendő magmennyiséget, hogy magyar holdankint (1200 öl2) egymillió répacsira fejlődjék. Jó művelés és vetőmunka 
esetén ez a vetés sikerét megfelelően biztosítja, de laza tál ijban, felületes művelés esetén ennél több vetőmag szükséges. Átlagosan 16—20 kg kát. holdankint.Ezeknél a répafajtáknál ez csak a vetés sikerének biztosítása céljából szükséges, mert a kikelésük és megerősödésük után úgyis egyezéssel nyerjük a megfelelő növényegyedszámot. Ámde azt, hogy a vetésük ne lehessen hézagos, a kellő sűrűségű vetéssel kell biztosítanunk.

Sorba vet és esetén nemcsak a fenti részleteket kell a vetőmag mennyiségének megállapításánál alapul venni, hanem a tenyészterület jobb megosztása és a területegységen fejlődő növények számának pontos szabályozása céljából azt is érdemes kellő figyelemben részesíteni, hogy: folyó
méterenként mennyi csirázóképes magot kell 
vetni, hogy a legjobb terméseredményeket nyer
hessük, így egyúttal a vetőmagpazarlást is el lehet hárítani.A vetőmagmennyiség szabályozásának erre a részletére Surányi János hívta fel a figyelmet*),  mert: nem elégséges, ha a vetés sűrűségét csak 
azon az alapon számítjuk, hogy 1 m2-re, vagy na
gyobb területegységre mennyi növényt vetünk, 
hanem a tenyészterük megosztása is nagyon 
fontosEzért a sortávolsággal kapcsolatosan azt is figyelembe kell venni, hogy egy folyóméterre 
mennyi magot vetünk,

Surányi szerint a folyóméterenkinti magmeny nyiség darab száma a fontosabb növények kát. holdankinti vetőmagmennyiségét kg-ban a következő oldalon közöltöknek megfelelően alakítja ki.36 g ezermagsúlyú búzából fm-enkint 50 db mag 12 cm sortávolságnál egy kát. holdon 2*5  millió db. mag és ennek súlya 90 kg.A 341. oldalon közölt adatok az adott esetek szerinti hasonló számításokra és a vetőmag mennyiség céltudatos szabályozására hasznos alapokat nyújthatnak.
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Kölesből ........................................................................ fm-enkint 80— WO db mag 12 cm sortávolságnál kát. holdankint = 20kg mag
Vetési borsóból......................................................... 5 J 25 „ ,, 36 „ 100 „ ,,
Gyöngy-, lapos- és hosszúbabból .... 25 „ ,» 36 ,, 50 70, 80 ,, ,,
Apró-, közép- és nagymagvú lencséből . 40 ,, 1 > 24 > > 40 60, 70 ,, ,,
Szójababból................................................................... J J 25 ,, ,, 36 ,, 50 „
Cukorrépából ............................................................. ,, 60—70 „ gqmoly 370-42 ,, 14—18 ,, „
Lucernából és vörösheréböl........................... . ,, 150 mag 12 ,, 15 és 13 ,, ,„
Szudánifűből ............................................................. 80 ,, » , 60 ,, 40,, „
Moharból ...................................................................... ,, 150 ,, ,, 12 „ ,, 15,, o
Takarmánykáposztából ................................. ,, 80 ,, 60 ,, 2-5,, „
őszi káposztarepcéből ........................................ ,, 40--60 ,, ,, 24—30 ,, ,, 5„ ,,
Mákból ......................................................................... > > 200 ,, ,, 36 ,, 1’5 ,, ,,
Napraforgóból .......................................................... ,, 10 ,, ,, 60 ,, ? y 6„ „
Sáfrányszeklicéböl (olajözön) ......... • ) 5 25 „ 24 ,, y y 20 „ „
Seprőcirokból............................................................... ,, 35 ,, ,, 60 „ y y 8„ „
Rostkenderből ......................................................... y * 40 „ 24 ,, 40 „ „
Rostlenből ................................................................... 12 ,, 400 ,, y y 80 „ ,,
Olajlenből .................................................................. ,, 12 „ ,, 180 ,, • ■= 60 „ ,,
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342A vetőmagvak esirázóképességének időtartama, száraz, lég járható raktározás esetén átlagosan 4—5 év Ilyen esetben az első évben csak néhány %-kal csökken a csirázóképességük, a következő években azonban már rohamosan fogy. A jól raktározott gabona, 
fü- és répafélék egyéves magjának csirázóképessége jó, de ezután fokozatosan romlik. A rozs vetőmagjának csirázóképessége már a második évben erősen romlik. A kender kétéves magjának szintén gyenge a csirázóképessége. Ezekkel szemben a len kétéves magját — főként csapadékos éghajlatú vidékeken — jobbnak tartják, mint az egyéveset. A tök, uborka és dinnye 2—3 éves magját sokan jobbnak tartják, mint a fiatalabbat. A tapasztalatok szerint a lucerna- és herefélék magjának csirázóképessége a második évben jobb, mert a nehezen csírázó kemény magvaik csirázóképessége megjavul. A hüvelyes növények 3—4 éves magja még átlagosan 85—90%-ban csírázik, tehát ennek a növénycsoportnak csirázóképessége a raktározás első éveiben, nem romlik jelentékeny mértékben. Az. olajos növényeké, főként a máké, már az első év után erősen csökkenEzektől a kivételektől eltekintve legjobb, ha az egy, 

legfeljebb kétéves magot használjuk vetésre. Az ennél öregebb magot csak szükség esetén és csak akkor vessük, ha a csirázóképességét előzetesen megvizsgáltuk
A szántóföldi növények viselkedése a talaj vegyi kémhatása iránt.

Savas kémhatást jól bírják a: burgonya 5—6, rozs 5*5 —7, zab 5’5—7*5,  csillagfürt (a fehérvirágú kivételével) 5—7 pH érték között. Közömbös, vagy gyengén 
lúgos kémhatású talajt igénylők; a búza 6*5 —7*5,  mák 6-5—7*5,  kukorica 6-5—7’5, árpa 7—8’5, cukor- és takarmányrépa 7—8’5, lucerna 7—8, lóhere 6’5—7*5,
Az ALFA szeparátor élesen fölöz! 
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343borsó 6*5 —*7  pH érték között. Erősen lúgos kémhatása 
talajt elviselő növények a: len 7-5—9, borsó 8—8’5, lóhere és baltacím 8—8*5  pH érték között.A tapasztalatok szerint lúgos vegyi kémhatásra nagyon érzékenyek a: csillagfürt (a fehérvirágú kivételével) és a szeradella. Kevésbbé, de szintén érzékenyek a zab, takarmány- és cukorrépa, burgonya és pohánka. A savas vegyi kémhatásra nagyon érzékenyek: a hüvelyes növények (a csillagfürt és a szeradella kivételével), továbbá a lucerna, baltacím, somkóró, repce, fehér mustár, len, árpa, cukor- és takarmányrépa. Kisebb fokban érzékenyek a lóhere és a tarlórépa, kevésbbé érzékenyek a többi kalászos gabonafélék, továbbá a kukorica, murok- és karórépa, burgonya, komlós lucerna, fűfélék és a csibehúr. A burgonya és a kukorica a savas kémhatású talajokat csak a lég- járhatóbb, lazább szerkezetű talajokon képesek jól elviselni.A talaj 5 pH érték alatt erősen savas, 5—6-5 pH érték között gyengén savas, 6*5 —7*5  pH között közömbös, 7-5—8-5 pH fölött erősen lúgos kémhatású. Csapadékos éghajlat alatt a savas, száraz éghajlat alatt és meszes talajokon a lúgos (alkalikus) vegyi kémhatás van túlsúlyban, de hazánkban is vannak mész- hiányban szenvedő és olyan mélyebb fekvésű területek, amelyek nedves jellegűek. Ezek többnyire savas kémhatásúak.A savas vegyi kémhatású talajokat mésztrágyázással és a talajt jól szellőztető, rendszeres talaj műveléssel lehet megjavítani. Savas kémhatású talajokra nem ajánlják a savas hatású műtrágyákat, ellenben ezek használata a lúgos kémhatású talajokon előnyös. Ezzel szemben viszont a savanyú talajokra a lúgos, vagy a közömbös hatású műtrágyák használata megfelelő.A használandó műtrágyák kiválasztásánál nemcsak a talaj pH értékét kell figyelemben részesíteni, hanem azt is, hogy a trágyázandó növényre a lúgos (alkalikus), vagy a savas vegyi hatású műtrágyáknak van-e kedvezőbb hatásuk a termés mennyiségének és minőségének javítása szempontjából. így például a kísérleti tapaszta-

Az AFLA minőséget jelent. 
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344latok szerint a cukor- és a takarmányrépa trágyázásara a lúgos hatású salétrom műtrágyák használata előnyösebb, mint a savas hatású ammóniák műtrágyáké, ellenben a burgonyánál az utóbbiak használata amazokkal szemben előnyösebb volt.
Savas vegyi hatású műtrágyák az ammóniák- vegyületek, tehát a sósavas, kénsavas, salétromsavas 

ammóniák, az ammonnitrát is részben savanyú vegyi hatást vált ki, a hugyany (gyengén savas hatású). 
Lúgos vegyi hatású műtrágyák a káli-, mész- és nátron- (chili-) salétrom. A mésznitrogén is a lúgos hatású műtrágyák közé sorolható. Ezek hatása a lúgos irányban nem olyan fokú, mint a savas vegyi hatású, előbb felsorolt műtrágyák ' savanyító irányban. Az ammóniák és salétrom-nitrogént együtt tartalmazó műtrágyák vegyi hatása aszerint savas vagy lúgos, hogy melyik nitrogénvegyület van bennük túlsúlyban. A Thomas- 
salak és a Rhenania-foszfát lúgos vegyi hatású, ellenben a szuperfoszfát és a káliumsók közömbösek. Az utóbbiakat és a szuperfoszfátot korábban savas vegy- hatásúaknak tekintették, de az újabb vizsgálatok és tapasztalatok beigazolták, hogy közömbösek.Az olajos magvak zsíros olajtartalma százalékban:Káposztarepce .... 32—50 Gomborka .... 30Réparepce ................ 27—41 Ricinus................ . 45—50Mák................................ 43—53 Len........................ . 32—40Napraforgó, héjában 20—40 Kender................ . 30—35„ hántolva 45—50 Dohány .............. . 30—32Szójabab...................... 18—19 Fehér mustár . . 30—36Kömény (illóolaj). 3-5—6 Fekete mustár. . 30—33Olajözön (sáfrányszeklice) 28—30 Tökmag .............. . 25—30Illatos pcrilla 40—45(A fehér mustár magjában a fenti mennyiségű zsíros olajon kívül 0 02% színalbin, a fekete mustár magjában 1—1*15%  szinigrin van. amelyekből a mustárolaj fejlődik.)

ALFA JAVÍTÓnÜHflY a 
L
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Az erjesztett szalmatrágya készítése.Az állatok és termékeik (tej, sajt, vaj, gyapjú) értékesítési lehetőségeinek időközönkinti korlátozottsága, vagy az áraik nem jövedelmező színvonala, a belterjes gazdaságokat is arra kényszeríti, hogy állatállományukat időszak onkint vagy tartósabban csökkentsék, mert a gyakran bizonytalan értékesítési viszonyok és alacsony árak miatt az állattartásuk veszteséggel jár.Az állatállomány csökkentésének azonban a trágyatermelés visszaesése és a trágyahiány miatt, a talajerő fenntartásának csökkenése is természetes következménye. Ilyen esetekben az erjesztett szalmatrágya hasz
nos kisegítő lehet.Az erjesztett trágya készítése olyan gazdaságokban megokolt, amelyeknek nincsen annyi állatjuk, hogy az összes szalma- és törektermésüket istállótrágyává feldolgoztathassák, de a közelben van annyi vizük, hogy a száraz szalmát ilysn trágyává feldolgozhassák.Ennek az eljárásnak lényege az, hogy a szalmát és a töreket kellő mennyiségű víz hozzáadásával, az istállótrágya kezeléséhez hasonló módon tipratva korhasztják. A szalmatrágya telepet a korhadási folyamat elősegítése és a szalmatrágya növényi tápanyagtartalmának fokozása céljából, nitrogén mű trágyákkal rétegezve készítik. Repceszalmát, tengeri, dohány- és cirokkórót is lehet ilyen módon trágyává feldolgozni, de ezeket előbb szét kell töretni, vagy szecskázni, hogy könnyebben korhadjanak. Átlagosan háromszor annyi víz kell a szalmatrágya készítéséhez, mint amennyi a feldolgozandó szalma súlya, vagyis : 100 q szalmára legalább 300 q = 300 hl. vizet kell permetezni. Esős időben, vagy zöld anyag (növényi hulladékok) feldolgozása esetén, megfelelően kevesebb víz elegendő. Száraz szalmára q-kint 4 hl. víz szükséges.A szalmatrágya telepet bővizű kút, vagy patak, közelében, beton alapra, vagy keményre döngölt területen kell készíteni, hogy az a vizet ne vegye be könnyen. Célszerű azt egy ásónyom mélyen lejtősen beállítani, hogy ha túlerős az öntözés, az elfolyó vizen azt észre lehessen venni.

10 q szalmára 3 m2, tehát 1000 q-ra 300 m2 telep terület 
szükséges 30 m hosszban és 10 m szélességben. A szalmát 7 rétegben kell felrakni a telepre, vízzel bőségesen 
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346permetezve és állatokkal tipratva, Az első szalma réteg m2-enkint y2 q lehet és ennek átnedvesítése, valamint letiprása közben bekeverve a műtrágyát, rakhatjuk az újabb réteget.Régebben 100 q nyers szalmára 6 q Adconevű műtrágya keveréket használtak, amelyben 50% mésznitrogén, 25 % nyersfoszfát és 25 % szénsavas mész volt. Olcsóbb 
ha ilyen keverék helyett a műtrágyákat külön vásároljuk. Az erjesztett szalma készítésénél régebben az volt a törekvés, hogy a megfelelő műtrágyák hozzákeverésével az istállótrágyáéhoz hasonló tápanyagtartalmú erjesztett szalmatrágyát nyerhessenek. A kívánt célt azonban megfelelőbben biztosíthatjuk az által, ha 
a szuperfoszfátot és a kálitrágyát nem az erjesztett szalma
trágya közé keverjük, hanem külön szórjuk ki a szántóföldre, mert a kálitrágya a szalma közül könnyen kimosódik, a szuperfoszfát pedig hamar csomósodik.

Nitrogén műtrágyát célszerű az erjesztett szalma 
készítésénél a szalma közé keverni, mert a szalma kor- hadását elősegítő szalmabontó baktériumoknak nitrogén táplálékra van szükségük. E nélkül a korhadás sokkal lassúbb és tovább tart. A nitrogénműtrágyák közül erre a célra a mésznitrogént találták legmegfelelőbbnek ; ebből 100 q nyers szalmára 3 q-t kell használni. Mivel nálunk ezidőszerint mésznitrogéntnem lehet kapni és az drágább is, mint a pétisó, ezt az utóbbit kell erre a célra ugyanolyan mennyiségben használni. Vigyázni kell azonban, hogy az öntözővízben az el ne folyjon és a szalma azt jól feligya, mert a pétisó nitrogénjének felerésze salétromnitrogén, amely vízben könnyen oldódik. Kénsavas ammoniákot is lehet a szalma erjesztéséhez használni, de ehhez szénsavas meszet is kell keverni, hogy az a savas vegyi hatását közömbösítse.Ahol nem akarnak műtrágyára pénzt költeni, ott a szalma kellő idejű erjedésétazzal érhetik el, hogy hígított állati vizelettel, vagy trágyalével, öntözik a nyers szalmát, vagy félig érett istállótrágyát kevernek közéje
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347Ha a szalmatrágya telep 65 G°«on felül melegszik, akkor erős tipratással keli ezt megszüntetni. Azt, hogy a trágyakazal ne maradjon laza, úgy lehet elérni hogy a kazal széleit, ahol nem lehet jól tipratni fél méter szélesen földdel rétegezve rakják, vagy sajtolt szalmakockákkal veszik körül.
100 q nyers szalmából átlagosan 400 q erjesztett szalma

trágya készíthető és ez átlagosan 3—4 hónap alatt érik be. Nyáron gyorsabb a beéredése, mint télen, mert hideg időben az erjedés lassúbb. A szalmatrágya tápanyag
összetétele a szerint változó, hogy mennyi műtrágyát adnak hozzá. Az eddigi vizsgálatok szerint: 75—80% víz, 0*43%  nitrogén, 0-32% foszorsav, 0*46%  kálium van benne.A készítési költsége a munkabérek, a készítésére használt műtrágyák ára és a víz beszerzés költségei szerint szintén nagyon változó. Az eddigi tapasztalatok szerint a költség q-kint 0-60—1-20 pengő között váltakozik, de 3-84 pengős költségszámítás is akadt.

A nyers szalma trágyázás.5 A nyers szalmatrágya használatának sovány homoktalajokon van jelentősége, ahol nincs elegendő állat arra, hogy a szalmát istállótrágyává feldolgoztathassák és ahol az erjesztett szalmatrágya készítéséhez nincs elegendő víz, vagy erre nem akarnak költséget áldozniA szalmatrágyázást úgy kell végezni, hogy a nyár vagy az ősz folyamán kát. holdankint legalább 16—20 q 
szalmát, töreket, vagy más korhadó anyagot teregetnek el 
és erre 50—60 kg pétisót kiszórva középmélyen alászánt
ják. A nyár folyamán alászántott szalmatrágyás területre másfél hónap múlva lehet őszi gabonát vetni. A tavasziak alá ősz folyamán lehet a szalmatrágyázást alkalmazni és mind a két esetben kora tavasszal még 40—50 kg pétisót lehet felültrágyázásra használni.A szalmatrágyával együtt adott pétisó helyett más nitrogéntrágyát is lehet erre a célra használni. Ennek nemcsak a trágyázandó növény termésfokozása
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348hanem az is nagyon fontos feladata, hogy a szalma 
korhadását elősegítő baktériumoknak táplálékul szolgál
jon. Ezért a nitrogén műtrágyát ebben az esetben nem lehet mellőzni.Ennek a trágyázásnak termésfokozó hatását lényegesen növelheti, ha azzal együttesen kát. holdankint 150—180 kg szuperfoszfátot és a homoktalajokon többnyire szintén hasznothajtó 40%-os kálitrágyából 80—100 kg-ot alkalmaznak.Ezt a trágyázást sovány homoktalajokon nemcsak a kapás növények, hanem a kalászosok alá is jó sikerrel lehet alkalmazni. A homoki szőlőkben Szabó Lajos szerint kát. holdankint 25 q nyers szalmával, vagy 30—40 q szőlőtörköllyel együtt, a szőlő őszi betakará- sakor kiásott barázdákba ősszel 100 kg pétisót, tavasz- szal a nyitás előtt újabb 100 kg pétisót, 200 kg szuperfoszfátot és 100 kg 40%-os kálisót kell alkalmazni *A trágyaíélék vásárlása.Ha valamely növényi táplálóanyagot különböző műtrágyában vásárolhatjuk, azt kell számításba vennünk, hogy mennyibe kerül 1 kg. növényi tápanyag (pl. foszforsav, nitrogén, kálium) az egyik és mennyibe a másik műtrágyában, a vasúti és fuvarköltséggel együtt. Ezenkívül figyelembe kell venni azt, hogy a tapasztalatok szerint, 1 kg vízben oldható foszforsavval átlagosan 1*2 —1*3  kg ammoncitrát oldhatósági! és 1*5  kg citromsavoldhatóságú foszforsav lehet egyenlő értékű. Tehát az utóbbiakból ennek megfelelően többet kell alkalmaznunk azonos trágyahatás nyerése céljából. Az újabban forgalomba hozott mészfosz- fátból, szórt használata esetén 25—50%-kal, sorba- trágyázásnál 20—25 %-kal kell több foszforsavat adni, mint a szuperfoszfát foszforsavából.A salétromtrágyák hatásfokát 100-nak véve az amrnoniáktrágya hatásfoka 90—95, az amid nitrogéné (pld. mésznitrogén) 80 körüli, a szerves nitrogéné 50—60 körüli, a nehezen korhadó szerves trágyáké ezen aluli is lehet. Ezért c- utóbbiakban több nitrogént kell adnunk azonos hatás nyerése céljából, de ezek hatása 2, a szerves trágyáké 3—4 éven át tart, a salétromtrágyáké legtöbbször egy éven át.

• Szabó Lajos : „Homoktalajaink feljavítása és a szalmatrágyá- 
zásu. Az Országos Mezőgazdasági Kamara Talajtani Intézetének 
(Budapest, V., Szabadság-tér 10.) kiadványa. Ezt az érdeklődőknek 
díjmentesen megküldik.
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349A hazánkban forgalomban levő kálitrágyák vásárlásánál azt kell figyelemben részesíteni, hogy a kén
savas káliumban 50% körüli hatékony anyag (KaO) van és nincs benne klór, ellenben a 40 %-os kálitrágyá - bán csak 40 % körülia kálium tápanyag és klórtartalmú sók is vannak benne. Ezek azonban őszi kiszórás esetén kimosódnak a talajból és így a klór iránt kényes növények (dohány) alá is lehet ezt a kálitrágyát adni, de csak ősszel kiszórva, tavasszal csak a kénsavas káliumot.Ugyanez érvéuyes a cukorrépa és a burgonya esetében is, ha azok cukor- vagy keményítőtartalmát javító trágyázás a feladat a termés fokozással kap csolatosan.A szerves trágyák (fekál- és istálló trágya) vásárlása esetén azok tápanyagtartalmát vegyelemeztetve, az azonos tápanyagtartalmú és oldhatóságú műtrágyák ára alapján becsüljük meg azok pénzértékét. Figyelembe véve egyúttal azt, hogy mennyi szerves anyagot adhatunk az ilyen trágyával a talajnak.A szőlő trágyázása.A legtöbb szőlőnek hazánkban az a baja, hogy gyengén trágyázzák. Ezért gyenge a termésük és az alacsony borárak esetén, a szőlő jövedelme a drága mívelési költségeket nem téríti meg.

Minél erősebben trágyázzuk a szálát, annál nagyobb ha
szonnal fizeti az azt vissza. Kát. holdankint 300—400 q érett istállótrágya a megfelelő mennyiség. A tőzeg- fekáltrágyából 30—35 q, a száraz sertéstrágyából 20—25 q-át lehet kát. holdankint adni és az utóbbiakkal együttesen 2—3 q szuperfoszfátot és 15—2 q 40 %-os káiisót célszerű alkalmazni az egyoldalú nitrogéntrágyázás ellensúlyozására.Ha szerves trágya nem áll rendelkezésünkre, vagy ha azt drágán kell vásárolni, a műtrágyákkal sikeresen tokozhatjuk a szőlő termőképességét. Kát. holdankint 100—150 kg kénsavas ammóniák vagy péti só, 200—300 kg szuperfoszfát és 150-200 kg 40 %-os kálitrágya a megfelelő trágyázás, minden harmadik évben megismételve.A trágyát legcélszerűbb a szőlő befedésétől nyitásig —- lehetőleg ősszel — fagymentes időben a sorközökben egy ásónyomra kimélyített barázdába, a tápszívó gyökerek közelébe, földdel elkeverve, egyenletesen kiszórni. Ha 
csak a talaj felszínére adjuk a trágyát, annak hatása 
kellő fokban .nem juthat érvényei
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35Ö A gyümölcsfák trágyázása.A legtöbb gyümölcsfa csak ültetéskor kap trágyát, holott rendszeres trágyázás esetén a fiatal fák hamarább termőbe jönnének és nagyobb, egyúttal biztosabb termést szolgáltatnának.Az egyes fák trágyázandó területét úgy számítjuk ki, hogy lemérjük a fa törzsétől a korona csur- gásáig terjedő távolságot. Nagyobb fáknál ehhez 1—2 métert hozzáadva, az így nyert számot önmagával, azu- tán 3-14-el szorozva, nyerjük a trágyázandó területet.100 m2 területre adandó: 3—4 kg. szuperfoszfát, 2—3 kg. 40 %-os kálitrágya, 2—3 kg. péti só, vagy kénsavas ammóniák. Ha gyors hatást akarunk, akkor az utóbbiak %—1/3 része mészsalétrommal helyettesíthető. Az istállótrágyából, vagy más szerves trágyából tetszés szerinti mennyiséget alkalmazhatunk, de ha ezeket használjuk, akkor a nitrogéntrágyák használata felesleges, mert az nagyon buja fejlődést okozhat.A gyümölcsfák táplálékszívó hajszálgyökerei gyümölcsfajták, továbbá a fák kora és a talaj minősége szerint változó mélységben és a fák törzsétől is különböző távolságban vannak.Ezért biztos trágyahatás nyerése céljából célszerű fagymentes időben kémlelő ásást végezni annak megállapítása céljából, hogy a trágyázandó fák hajszálgyökerei merre vannak, mert az ezek közelébe helyezett trágyák hatékonyabbak, mint azok, amelyek tápanyagai csak akkor jutnak érvényre, ha az esővíz a gyökerekhez lemossa azokat. A gyökerek közelébe helyezett trágyák azonban ne legyenek csomósak és azokat a földdel alaposan össze kell keverni, mert ha túlságosan tömören érik a gyökereket, akkor ezekre ártalmasak.A gyümölcsfák trágyázását lombhullatástól kora tavaszig lehet fagymentes időben végezni. Az őszi avagy a tél folyamán végzett trágyázás hatása az első évben többnyire nagyobb, mint a tavaszi trágyázásoké,
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351:mert az Ősszel adott trágyák tápanyagait a téli eső- és hóvíz jobban szétosztja a talajban, mint a tavasztól kezdve többnyire gyérebb esőzések. Sovány talajra telepített gyümölcsösben a trágyázásnak előbb a termő*  rügyeket kell fejlesztenie és ezért a nagyobb hatása a második évtől kezdve jut nagyobb mértékben érvényre.Ha a trágyázandó fák hajszálgyökereinek fekvését ismerjük, akkor az egyes fák alá adandó trágyákat vízben feloldva a földbe vert vascsővel vagy szén- kéneg fecskendővel juttathatjuk a fák tápszívó gyökereihez. Az ilyen oldat azonban kellő hígítású, legfeljebb 1—2%-os lehet.A talaj meszezése.A mész nemcsak növényi táplálóanyag, hanem a talaj szerkezeti összetételét javítja, tevékenyebbé, porhanyóbbá teszi azt, a savas vegyi kémhatású talajokat közömbösíti és a talaj szerves táplálóanyagainak átalakulását elősegíti úgy, hogy ezek gyorsabban változnak át könnyebben felvehető vegyületekké. Ezért 
a mészben szegény talajokat meszezni kell, de ezzel kap
csolatosan a megfelelő trágyázásukról is szükséges gondos
kodni, mert a meszezés a talajt zsarolja.Hogy a talajban van-e elegendő mész,tazt úgy állapítjuk meg, hogy 10%-os hígított sósavval leöntjük. Ha ez után erősen pezseg, akkor elegendő mész van benne, ha pedig csak gyengén, vagy egyáltalában nem pezseg, akkor a meszezés szükséges. A terület különböző részeit és legalább 1 m mélyen az altalajt is meg kell vizsgálni. Szikes talajokon a mészhiány csak vegyi vizsgálattal állapítható meg, mert ilyen talaj sósavval leöntve szintén pezseg.

A mész, mint növényi táplálóanyag, nélkülözhetetlen, de még a mészigényes növények tápiá lására is elégséges, ha a kötött talajokban legalább 0*2,  a lazább szerkezetű talajokban 0*1%  szénsavas mész van. Számos tapaszíalatunk sze
magasnyíjma‘sö:OnRto?

HATON HÓRDÖ7HAt6

ALFA
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352rint még a különösen mészigényesnek ismert nő vények, pl. a herefélék, akkor is jól fejlődnek, ha a talajban nincs annyi mész, mint a fentemlí- tett. Gyakran 0’01—0*05%  közötti mész tartalommal is megelégednek, de a mész fentemlitett fizikai és vegyi hatása a növények kifogástalan fejlő dése, tehát jó termőképessége szempontjából nélkülözhetetlenül szükséges. Különösen a savas vegyi kémhatású talajok közömbösítése és a nagyon kötött talajok szerkezetének porhanyitása, valamint a talaj hasznos baktériumtenyészetének elősegítése céljából szükséges az, hogy erre a ta lajban elegendő mész legyen. Ha nincs, akkor azt trágyázás útján kell pótolni.A talajok mésztartalma a szénsavas mésztar talmuk alapján,
homoktalajban: 0*05%-kal  gyenge, 01%-kal mérsékelt, 0*1 —0’2% között közepes, 0*2 —0’3%-kal jó, 0’3%-kal, vagy ezen felül bőséges;
agyag- és vályogtalajban: 0*1%  alatt gyenge, 0*25%-kal  mérsékelt, 0’25—0’50% között közepes, 0’50—1% között jó, 1’0%-kai és ezen felül bőséges.Mésztrágyázás esetén a homoktalajokra csak mérsékelt mennyiségű és lassan ható mésztrágyá- kat (szénsavas‘mész, mészkőpor, ;mésziszap), el lenben a kötött agyag- és vályog tál a jókra kötöttségük arányában erős adagban a hevesebb mésztrágyákat is (égetett mész, mészpor) használhatjuk. Mésztrágyázás céljaira az égetett 

mész, mészpor, a mészégetők körül Összegyűlő 
mészpor, továbbá a mészkőpor, & cukor gyári 
mésziszap és a márga használható. Az utóbbi nagy mennyiségű' szénsavas meszet tartalmazó agyag-, vályog-, vagy homoktalaj, amelyet akkor lehet mésztrágyázásra használni, ha nem kell messziről fuvarozni, mert csak nagyobb mennyiségben használva van kellő hatása.Azt, hogy adott esetek szerint melyik mésztrá
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353gyát célszerű használni, elsősorban azok*  fuvar költségének hozzászámításával kialakuló q-kinti ára és mészoxid- (CaO) vagy szénsavas mész (CaCCh) tartalma, a mészkőpornál egyúttal annak porfínomsága határozza meg. Eztvegy elemzés útján lehet a m. kir. vegykísérleti intézetek által megállapittatni, egyúttal az is, hogy az ezzel trágyázandó talajnak milyen fokú mésztrá- gyázást kell adni.Gyakorlati tapasztalatok alapján kát. hol dán kint 15—30 q égetett meszet (ojtásoltás útján porlasztva), 30—40 q szénsavas meszet, vagy 150— 200 q cukorgyári mésziszapot használhatunk mésztrágyázásra.A fészekműtrágyázás.Ez a vetőgéppel sorba adott műtrágyázáshoz hasonlóan főként azoknál a növényeknél adhat igen jó eredményeket, amelyeket nagyobb sor- és növénytávolsággal fészekbe vetjük. Ilyen : a kukorica, bur
gonya, dohány, paprika, paradicsom, továbbá a káposzta
félék, dinnye, tök sfb.A fészekműtrágyázásnak nemcsak az a nagy előnye, bogy így kevesebb mennyiségű műtrágyával is jó termést fokozó hatást érhetünk el, hanem egyúttal az is, hogy a trágyázandó növény gyökereinek közelébe helyezett táplálóanyagokat a növény biztosabban hasznosíthatja, mint akkor, ha a műtrágyákat csak kiszórjuk és még inkább akkor, ha a kiszórás után azokat alászántás nélkül a talaj felületén hagyjuk.Eszerint a fészekműtrágyázás olcsóbb és ha jól végzik azt, biztosabb hatású, mint a szórt trágyázás. További előnye még az, hogy aránylagos olcsósága folytán lehetségessé teszi azt, hogy nemcsak egyféle, hanem 
több növényi táplálóanyaggal trágyázzunk. Ugyanis gyakran úgy nyerhetjük a legjobb és legjövedelmezőbb terméseket, hogy nemcsak egy pótlandó növényi táp anyaggal, hanem mind a hárommal trágyázunk, vagyis

Kitti üKXKÓ
Köztelek Zsebkönyv II. 1944 23
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a nitrogénhez foszfor sau és kálium műtrágyát is adunk. Ennek előnyeit egyszerű gyakorlati kísérletekkel könnyen meg lehet állapítani.A fészekműtrágyázás sikerének egyik legfontosabb alapfeltétele az, hogy : az egy fészekbe adandó mű- 
trágyamennyiségeket nagyon gondosan keuertessük be a 
fészek alsó fenekén a talajba. Az is fontos, hogy az erre a célra használt műtrágyák ne legyenek maró hatásúakEzenkívül nem szabad fészkenkint túlerős műtrágyaadagokat használni, de ez növények szerint változó. Suránui János dr. megállapítása szerint álló műtrágyakeverékből fészkenkint y2 dkg a kuko1 rica csírázására még nem hat károsan. Ha csak szu" perfoszfátot használunk, akkor fészkenkint 6—7 g-ot- is adhatunk. A műtrágyát legjobb ürmértékkel adagolni. pl. az előbbi esetben a műtrágyakeverék egy fészekre jó kávéskanálnyi az egymagában használt szuperfoszfát tetézett kávéskanálnyi.A burgonyát ennél nagyobb mennyiségű műtrágyakeverékkel lehet fészekbe trágyázni, mert ez a növény a műtrágyák maróhatásával szemben kevésbé érzékeny, mint a magról csírázó növények. Tapasztalataim szerint ennél a növénynél 2—3 dkg műtrágyakeveréket is jó sikerrel adhatunk egy-egy fészekbe, ha azt a talajba jól bekevertetjük, de a 3 dkg és azon felüli mennyiség már sok, mert a szokásos GO x 40 cm sor- és növénytávolság esetén egy kát. holdon 23,979 fészek van. Erre átlagosan fészkenkint 2 dkg műtrágyakeveréket számítva kerek számban 4*80  q esik egy holdra. Ez sok, de még hasznos mennyiség, ellenben az ezenfelülli már túltrágyázásnak minősíthető. A fent- említell műtrágyák közvetlenül kiszórás előtt össze- keverhetök.Az elég erőteljes, de nem túlzott mennyiségű trágyázást kát. holdankint 80—100 kg péti só, 180—200 kg 
szuperfoszfát és 80—100 kg 40 %-os kálitrágya keverékében, vagyis 1:2:1 arányban állapíthatjuk meg átlagos 
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tapasztalati alapon. Ez azonban növények és az adott viszonyok szerint változtatható.A fészekműtrágyázás után csak egyéves trágyahatást várhatunk, de ha szűk tenyésztérre, vagyis sűrű vetésű növény alá erős adagolásban adtuk azt, akkor arra alkalmas utóterménynél a második évi trágyahatás is érvényesül.A palántázva, vagyis beöntözéssel ültetett növények (dohcánv, káposzta stb.) fészektrágyázását a palántaültetésnél használt vízben oldott műtrágyákkal is eredményesen lehet végezni, mert a kálisó és a szuperfoszfát foszforsava vízben jól oldódik, de ebben az esetben pontosan ki kell számítani a hektoliterenkint oldandó mennyiséget, hogy az oldat ne legyen túlságosan tömör. A salétromműtrágyát ebből az okból jobb a palánták megeredése után a sorokra szórva alkalmazni.A Köztelek Zsebkönyv 3ß4. oldalán közölt fészekszámtáblázat egyszerű szorzás útján megfelelő tájékozást ad arról, hogy a fészkenkint adott műtrágyakeverék kát. holdankint milyen mennyiség.
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Budapest 741, Postafiók 44.
Kossuth Lajos-utca 4., 
Vilmos császár-út 59., 
Baross-tér 16.
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A rétek és legelők felújítása.
( Füves herekeverék-példák.)Állattenyésztésünk fejlesztése érdekében a rétek és legelők gondos ápolása, trágyázása és fűmagkeverék felülvetéssel, vagy teljes felújítással azok termőképességének megjavítása nagyon fontos feladat, mert ha a gyepterületeinknek nagyobb a termésük, a takarmány q-kinti termesztési költsége olcsóbb és ezzel az állattenyésztésünket jövedelmezőbbé tehetjük. Ezért az alábbiakban közöljük a rétek és legelők felújítására alkalmas fű- és heremagkeverékek %-os arányait :♦)Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogy csak a nagyon elhanyagolt és leromlott gyepterületeket kell feltörni és újból telepíteni, mert a jól ápolt és kellően trágyázott rétek és legelők gyepállománya már a jó művelés által is megjavul, lyen esetben a hiányzó jobb füvek vagy herefélék felülvetéssel pótolhatók.Szántóföldi termelésre.

Jóminőségű középkötött talajon: vörösherc 90%, olasz perje 10%; kötöttebb talajon: vöröshere 90%, mezei komócsin 10%. Előbbi 2, utóbbi 2—3 évi hasz nálatra. Kötött jóminőségü nedves talajon, vagy maga
sabb fekvésben : korcshere 75 %, komócsin 25 %, vagy : vöröshere 45%, korcshere 40%, komócsin 15%, 2—3 évi használatra. Sekélyrétegü meszes talajon: baltacím 85%, francia perje 15%. A baltacímhez a francia perje leginkább vehető, mert egyidőben fejlődnek. Ez a keverék 3—6 évig használható. Száraz talajon bosz- szabb idei használatra : szarvaskerep 80%, csomós ebír 10%, aranyzab 10%, ha több fűféle kívántatnék, akkor a réti perje, vörös csenkesz vagy árvarozsnok használható. A fehérherével legelőhasználatra lehet herefüvest összeállítani és pedig 3 évi használatra : fehérhere 80%, angol perje 20%, vagy 20% fehérherével kevesebb és ehelyett ugyanannyi korcshere veendő a keverékbe.*) Részletesebben Szilassy Zoltán és Grábner Emil: 

Szálastakarmánynövények termesztése“ című könyv« ismerteti.
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357Váltó kaszálókra és legelőkre.
Nyirkosabb vályogtalajon: vöröshere 10%, korcs here 5%, szarvaskerep 5 %, komócsin 10 %, réti perje 10%, taréjos cincor 5%, francia perje 10%, réti csen- kesz 5%, nádas csenkesz 5%, csomós ebír 15%, réti ecsetpázsit 10%, aranyzab 10%, Nedves vályogon : vöröshere 20%, korcshere 10%, fthérhere 5%, francia perje 5%, komócsin 10%, csomós ebír 20%, olasz perje 5%, aranyzab 15%, réti csenkesz 10%. Kö~ 

töttebb agyagon : vöröshere 10%, korcshere 20%, csomós ebír 10%, komócsin 15%, tarackos tippan 10%, angol perje 15%, fiancia perje 10%, réti csenkesz 10%; vagy: vöröshere 15%, korcshere 15%, csomós ebír 20%, komócsin 15%, íéti csenkesz 15%, francia perje 10%, angol perje 5% és tarackos tippan 5%. Nyirkos jellegű agyagon a francia perje egészen elhagyható és réti ecsetpázsittal helyettesíthető ,a korcshere mennyisége pedig növelendő a vöröshere rovására. Agyagos homokon : vöröshere 20 %, fehérhere 8%, csomós ebír 20%, komócsin 10%, réti perje 12%, aranyzab 20%, francia perje 5%, olasz perje 5%. Sovány, száraz talajon a komlós lucerna és hosszabb ideig tartó váltókaszálókon a szarvaskerep is felvehető a vöröshere rovására. Homokos talajon : szarvaskerep 10%, korcshere 5%, nyúlszapuka 5%, komlós lucerna 10%, komócsin 10%, olasz perje 10%, francia perje 10%, vöröscsenkesz 15%, aranyzab 15%, árvarozsnok 10%. Tőzeg talajon : korcshere 20%, mocsári kerep 10%, komócsin 15%, angol perje 10%, francia perje 15%, réti csenkesz 15%, csomós ebír 15%; vagy korcshere 40%, komócsin 15%, réti perje 10%, pelyhes cirok 10%, aranyzab 5%, réti ecsetpázsit 5%, vörös csenkesz 5%, tarackos tippan 5%, francia perje 5%. Szárazabb természetű tőzegen a korcshere részben (10%) komlós lucernával helyettesíthető ; ha hosszabb ideig kívánjuk a legutóbb említett keveréket használni, akkor a korcs he re felerészben mocsári kereppel helyettesítendő.
GAZDASÁG I 
SZIVATTYÚ
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Állandó rétekre.
Kötött agijagtalajra: vöröshere 5%, fehérhere 2%, korcshere 13%, angol perje 10%, francia perje 5%, réti perje 10%, nádas csenkesz 10%, csomós ebír 15%, réti ecsetpázsit 10%, komócsin 5%, sovány perje 5%, taréjos cincor 5%, tarackos tippan 5% ; vagy : vöröshere 5%, korcshere 5%, szarvaskerep 10%, komócsin 15%, csomós ebír 15%, vöröscsenkesz 5%, réti csenkesz 8%, nádas csenkesz 7%, réti ecsetpázsit 8%, taréjos cincor 10%, tarackos tippan 7%, aranyzab 5i %. Száraz természetű agyagon a vöröshere, taréjos cncor és aranyzab, nedvesebb természetű talajon a korcshere, ecsetpázsit, tarackos tippan és nádas csenkesz vethetők nagyobb arányban az előbbiek rovására. Jő in illőség ű. oálijogtalajon : vöröshere 10%, fehérhere 2%, korcshere 3%, szarvaskerep 5%, komócsin 8%, réti perje 10%, francia perje 10%, csomós ebír 15%, ecsetpázsit 10%, aranyzab 10%, taréjos cincor 5%, réti csenkesz 5%, nádas csenkesz 5%, illatos borjúpázsit 2%; vagy: vöröshere 20%, szarvaskerep 10%, komócsin 10%, csomós ebír 10%, réti csenkesz 10%, vöröscsenkesz 10%, réti perje 10%, taréjos cincor 10%, aranyzab 10%. A vöröshere mennyisége csak akkor csökkenthető a szarvaskerep vagy korcshere előnyére, ha a talaj nem termi jól a vörösherét. Tevékeny talajon, meleg fekvésben a francia perje is vethető csekély százalékban, nyirkosabb jellegű talajon a réti csenkesz részben nádas csenkesszel helyettesíthető. Homokos agyagra: vöröshere 10%, szarvaskerep 20%, csomós ebír 15%, aranyzab 15%, réti perje 10%, taréjos cincor 10%, vöröscsenkesz 10%, francia perje 5%, tarackos tippan 5%. Nedvesebb fekvésben a korcshere és mocsári kerep veendő a pillangósvirágúak közül, a fűféiék közül pedig a komócsin, réti ecset pázsit, réti cs nádas csenkesz vehetők fel, a tarackoi- tippan mennyisége növelhető, igen nedves helyen a nádas polyvacsuk is figyelmet érdemel. Homoktalas 

fokon : szarvaskerep 10%, nyúlszapuka 5%, komló-
ALFA
GAZDÁSÁGI 
SZIVATTYU 
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35<)lucerna 5%, komócsin 10%, réti perje 15%, francia pejjt 5%, vöröscsenkesz 5%, csomós ebír 10%, pelyhes cirok 3%, aranyzab 10%, árvarozsnok 20%, illatos borjűpazsit 2%.
Állandó legelőkre.

Kötött agyagtalajra, szarvasmarhalegelő : vöröshere 5%, köves he re 15%, komócsin 5%, sovány perje 5%, taréjos cincor 20%, tarackos tippan 10%, angol perje 10%, réti csenkesz 10%, csomós ebír 10%, réti ecsetpázsit 10%; vagy nedvesebb agyagra: vöröshere 2*5%,  fehérhere 2*5%.  kurcshere 5%, komlós lucerna 2*5%,  angol perje 15%, olasz perje 5%, csomós ebír 10 /□, nádas csenkesz 2*5  réti csenkesz 5%>, komócsin 5%, réti perje 10%, sovány perje 10%, ecsetpázsit 5%, nádas polyvacsuk 5%, taréjos cincor 15% Üde 
vályogtalajra minden állatnem számára : fehérhere 10%, korcshere 5%, szarvaskerep 5%, komócsin 10%, réti perje 10%, taréjos cincor 20%, angol perje 15%, réti csenkesz 10%, csomós ebír 10%, aianyzab 5 %; vagy vöröshere 5%, fehérhere 2*5%,  korcshere 5%, szarvaskerep 5 %, angol perje 20 %,olasz perje 2-5 %, csomós ebír 5%. réti ecsetpázsit 5%, aranyzab 5%, taréjos cincor 10%, réti csenkesz 10%, komócsin 5%, réti perje 10%, sovány perje 10%. Mely rétegű, meszes, üde vályogon, szarvasmarhalegelő: vöröshere 10%, fehérhere 10%, angol perje 10%, olasz perje 5%, francia perje 5%, csomós ebír 10%, aranyzab 5%, taréjos cincor 10 %, réti csenkesz 5%, komócsin 5%, réti perje 15%, sovány perje 10%; vagy: vöröshere 10%, korcsherc 5%, fehérhere 5%, angol perje 10%, olasz perje 5%, csomós ebír 10%, francia perje 10%, aranyzab 5%, réti ecsetpázsit 5%, komócsin 10%, taréjos cincor 10%, erdei csenkesz 10%, réti perje 5%. Homokos 

vályogon, minden állatnem számára: vöröshere 3%, korcshere 2%. fehérhere 5%, baltacím 5%, komlós lucerna 5%, angol perje 5%, olasz perje 5%, réti csenkesz 10%, juhesenkesz 15%, csomós ebir 10%,
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360francia perje 10%, réti ecsetpázsit 5%, taréjos citi- cor 15%, sovány perje 5%. Homoktalajon, juhlegelő : szarvaskerep 20%, réti perje 20%, juhesenkesz 10%, kemény csenkesz 5%, erdei csenkesz 5%, nádas csenkesz 5%, csomós ebtr 10%, felálló rozsnok 10%, árva rozsnok 15%, Sovány homoktalajon, juhlegelő: fehérhere 5%, komlós lucerna 8%, kemény csenkesz 15%, juhesenkesz 15%, csomós ebír 5%, réti ecsetpázsit 5%, taréjos cincor 10%, árva rozsnok 10%, sovány perje 10%, vérfejű csabafű 7%. Sovány, 
meszes, agyagos homokra, juhlegelő: baltacím 10%, fehérhere 5%, komlós lucerna 5%, francia perje 10%, aranyzab 5%, juhesenkesz 15%, réti csenkesz 5%, csomós ebír 10%, árvarozsnok 10%, sovány- perje 10%, réti perje 5%, taréjos cincor ö%, vérfejű csabafű 5%. Sovány talajon legelőkeverékbe a nyúlszapuka is vethető.
A herelüves keverékben vetendő magvak mennyiségének 

kiszámítása.Ha a here- és íűtélékből csak egy-egy fajtát vetünk, tehát nem több fajtát egymással keverve, akkor a 357. és 358. oldalakon közölt kataszteri holdankinti vetómagmennyiségeik megfelelők. Ha a rendelkezésre álló vetőmagjuk használati értéke (csirázóképesseg- százalék X tisztaságszázalék : 100-zal) jobb, mint a fenti táblázatokban közölt, akkor ennek megfelelő százalékkal kevesebb, ha pedig az rosszabb, megfelelő százalékkal több magot kell az egyes here- vagy fűfélékből vetni.Ezenkívül tekintettel arra, hogy a keverékvetésben az egyes fű- és herefélék életfeltételei az egymás közötti létérti küzdelemben kedvezőtlenebbek, mint akkor, ha csak egy here- vagy fűfélét vetünk, a keverékvetésben tehát több magot kell vetnünk, mint tiszta vetésük esetén. Ezt a többletet nevezzük rdadús-nak. Minél több here- vagy fűfélét veszünk fel a keverékbe, annál nagyobb lehet a raadás es annak mennyisege
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361a tiszta, vagyis nem kevert vetés esetén használt holdankinti vetőmagmennyiség 10—50%-a, kivételes esetekben, például állandó réteknél és legelőknél — főként kedvezőtlen viszonyok között — ennél több is lehet, 100%-ig terjedően.
A vetőmagmennyiség kiszámítására az alábbi példa szolgálhat tájékozásul :Egy jó minőségű vályogtalajon létesítendő 4—6 évig használandó váltókaszáló fűmagkeverkbe felvehetünk 15% francia perjét, 10% angol perjét, 10% csomós ebírt, 10% réti csen készt, 18% komócsint, 5% olasz perjét, 15% vörösherét, 15% korcs herét és 2% fehérherét, 50% ráadással.A fümagkeverék a következő lesz :

Egy kát, holdra kell 50 százalék 
ráadással

a táblázatban 
feltüntetett átla
gos használati 
értékkel bíró 
vetőmagból

a tényleges 
(•-gal jelölt ro
vatba jegyzett) 

használati érték
kel bíró vető

magból
kg kg/°/o ♦o/o kgMezei komócsin . . 18 2-7 235 78 3-0Francia perje .. . 15 8-6 480 44 10-9Csomós ebír .... . 10 3-3 211 55 3-8Réti csen kész ,. . 10 5-0 380 84 4-5Angol perje .... . 10 4-8 374 80 4-7Olasz perje .... 5 2-3 164 73 2-3Vörös here ...... . 15 2-7 230 75 3-1Korcshere.............. . 15 1-8 146 60 2-64Fehérhere.............. . 2 0-2 15 65 0-3100 35-0egy kataszteri holdra.A fenti vetőmagmennyiség 50% ráadással van számítva. A vörösheréből például a rendes vetőmagmennyiség 12 kg egy kataszteri holdra, miután

ALFA 
GAZDASÁG I 
SZIVATTYÚ
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362azonban 50% ráadás veendő, a használandó mennyiség tiszta vetés esetén 18 kg vagy 1530 kilogrammszázalék. A vöröshere azonban a keverékben csak 15%-nak megtelelő mennyiségben vetendő, ezért a tiszta vetésnek megfelelő vetőmagmennyiség 15%-a 1 X15 1530x15veendő, vagyis —1Q() « 2-7 kg, vagy—főo"— * 230 kilogrammszázalék, ha a vetőmag normális használati értékkel bír. Miután azonban a rendelkezésre álló vetőmag használati értéke ez esetben nem normális (85%), hanem 75%, nem 2*7  kg-ot, hanem 230 : 75«3*1  kg-ot kell vetnünk. A kilogrammszázalék számból tehát a normálistól eltérő használati értékkel bíró magnak megfelelő vetőmagmennyiséget számítjuk ki. A keverékbe felvett többi fűmagból vetendő mennyiség ugyanígy számítandó ki.Minél kedvezőbbek a trágyázási és művelési viszonyok a herefüves vetés fejlődésére, annM kevesebb magot lehet vetni, főként a tarackos füvekből. Természetesen akkor is, ha a vetésre használt fű- és herefélék használati értéke jobb, mint az átlagos.
Burgonya vetőguinó és a répát!ugvány 

holdankinti mennyisége.A burgonya vetőgumó és a répadugvány holdankint mennyiségének megállapítása a túloldali táblázat alapján történhetik olymódon, hogy kétszer 100, esetleg 500 gumó vagy répadugvány súlyát lemérjük. így kiszámítjuk a gumók, vagy a dugványgyökerekd ra- bonkinti súlyát, azután a túloldali táblázat ennek megfelelő rovatából megállapítjuk azt, hogy abból hány q 
szükséges 1 kai. holdra.Az ilyen számítás különösen a magtermesztésre használt répidugványok (takarmány-, cukor-, cékla-, sárgarépa) esetében fontos, mert azok gyakran csak korlátozott mennyiségben áll nak rendelkezésre és ilyen módon már a dugványrépák aratásakor, vagyis ősszel már meg lehet állapítani, hogy azok mennyisége milyen nagyságú magtermő területre elégséges, ha a téli raktározás folyamán nagyobb mértékben meg nem romlik,
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A dugványrépákat nagyság, Vagyis a gyökérsúlyuk alapján 3, esetleg 4 csoportba érdemes osztályozni és a nagyobbakat tágabb, a középnagyokat szűkebb, a még használható kicsinyeket még kisebb sor» és növénytávolságra kell kiültetni, mert így a tenyészteret megfelelőbb terméssel hasznosíthatják. így pl.: a nagy cukor- és takarmányrépadugványokat átlagosan 60 ; 40, a közepeseket 50 ; 30, a kisebbeket 40 : 25, a még használható kicsinyeket 35 ; 25 sor- és növény távolságra lehet ültetni.A burgonyánál is igen fontos az ilyen számitás, mert az annak alapján rendelkezésre álló gumófeleslegeket — a tartalék biztosításával — a vetést megelőző időben tehet éri ékesíteni.A téli raktározás céljából prizmába rakott és megfelelően átválogatott dugványgyökerek meny- nyiségét darabszámra és ennek alapján azt, hogy azok milyen nagy magtermő terület beültetésére elégségesek, az alábbi módon számíthatjuk ki:Az egyenlő oldalú háromszög alapméretét (a) szorozva a magasságával (m) és osztva 2-vel, a a X m következő képlet szerint: 2 kapjuk a prizmakeresztmetszetének felületét. Ezt a prizma hosszméretevei szorozva, nyerjük annak köbtartalmát. Egy m3, vagy kisebb mennyiségek esetén 1 hl dugváuygyökér, vagv gumó súlyának leméi ésével szorzás utján könnyű kiszámítani, hogy menny*  a prizmában raktározott gyökér vagy gumó összes súlya.Ha megszámláljuk, hogy 50 vagy 100 kg-ban hány db. gyökér van, akkor az összes készlet da- rabszámát gyakorlati célra elegendő pontossággal megállapíthatjuk. Ennek alapján a mellékeit fészekszám táblázat alapján könnyű megállapítani, hogy a tervezett növény- és*  sortávolságnál milyen nagy területre elégséges a dug vány-gyökér készlet és holdanként hány q-át kell belőle ültetni.
Alacsony nyomású tapos 
ÄlTR SFRVftTOR s’ö'öpermetezö
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Fészekszám-tábláz at.1eQ S o r t ivó 1 s á g c c n t i m é t e r b e n Növény -
I I I 1 I I i távolság

'<D o 30 | 35 1 40 1 45 50 55 1 60 1 65 0 1 75 | 80 ] 90
> > :O 
z;* Egy kát. holdra eső fészekszám (darab): cm hü

velyk

10 191.821 164.418 143.866 127.881 115.092 104.630 95.911 88.533 82.209 76.728 10 3’8
15 127.881 109.612 95.911 85.254 76.728 69.753 63.940 59.022 54.806 51.152 47.955 — 15 5-7
20 95.911 82.209 71.933 63.940 57.546 52.315 47.955 44.266 41.105 38.364 35.967 31.970 20 7’6
25 76.728 65.767 57.546 51.152 46.037 41.852 38.364 35.413 32.884 30.691 28.773 25.576 25 9’5
30 63.940 54.806 47.955 42.627 38.364 34.877 31.970 29.511 27.403 25.576 23.978 21.313 30 11*4
35 — 46.977 41.105 36.537 32.884 29.894 27.403 25.295 23.488 21.922 20.552 18.269 35 13*3
40 — — 35.967 31.970 28.773 26.157 23.978 22.133 20.552 19.182 17.983 15.985 40 15-2
45 — — — 28.418 25.576 23.251 21.313 19.674 18.269 17.051 15.985 14.209 45 171
50 i — — — — 23.019 20.926 19.182 17.707 16.442 15.346 14.387 12.788 50 190
55 — —- — — 19.024 17.438 16.097 14.947 13.951 13.079 11.626 55 209
60 1 — — — — — — 15.985 14.755 13.702 12.788 11.989 10.657 60 22*8
65 1 — — — — — 13.620 12.648 11.804 11.067 9.837 65 24*7
70 — — — — — — — 11.744 10.961 10.276 9.134 70 26’6
75 — — — — — i— — — — 10.230 9.591 8 525 75 28’5
80 1 — — — — — — — — — — 8.992 7.993 80 30-4
90

i
1 ~ — — — — — — — — —• — 7.104 90 342

1 Átvéve a „Gazdaszámok“ című munkából.
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A fontosabb konyhakerti növények termésével a talajból 
kivont táplálóanyagok mennyisége.

A növény neve
1 q terméssel a talajból kivont 

táplál óányagok kgNitrogén(N) Foszforsav(PaOs) Kálium (K2O)
Kelkáposzta................. 0-40 0’20 0’90
Bimbóskel ................... 3’33 1’00 3’83
Fodros ,, ................... 0*71 0’24 0’80
Karfiol....................... 0'40 016 0’50
Fejeskáposzta............... 0’35 0’13 0’43
Veres ,, ............... 0’60 0’17 0’70
Karaláb, gumó ........... 0’50 0’40 0’80

,, levél .............. 111 0’88 1’77
Cékla vagy vörösrépa .. 0’26 009 0’52
Sárgarépa .. .................. 0’32 013 0’50
Karó ,, ..................... 0’35 0’20 0’68
Kerek ,, ........ . ........... 0’40 019 0’93
Gumós zeller ............... 0’60 0’25 1’00
Retek, gyökér ............. 0’60 0’31 0’50

„ levél ................. 0’60 0’31 0’50
Hónapos retek, gyökér 0’50 018 0’51

„ „ levél .. 0’50 0’18 0’51
Saláta, fejes................. 0’60 0’25 0’75

,, endivia.............. 0’27 0’10 0’53
Paraj (spenót)............. 0’50 017 0’40
Vöröshagyma.................. 0’27 013 0’33
Paradicsom .................. 0’28 0’06 0’30
Uborka ......................... 0’17 0’13 0’66
Rebarbara ................. 0’67 017 0’20A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, mert a növények által felvett táplálóanyagok mennyisége a talaj minősége, trágyázottságának álla pota és az időjárás befolyásán kívül egyúttal azon is múlik, hogy valamely növénynek milyen fajtáját termesztjük. A táplálóanyagfelvétel fenti adatai főként arra szolgáltathatnak megfelelő tájékoztatást, hogy az egyes növények mely táplálóanyagokat veszik kevésbbé, vagy nagyobb mértékben igénybe. Ezt ezeknek a növényeknek trágyázásánál, főként a műtrágyák használata esetén érdemes figyelemben részesíteni.
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A vetőgép beállítása.*)Vetés előtt a vetőgépet pontosan be kell állítani:1. a csoroszlyák számára, vagyis hogy hány csorosz- lyát kell hagyni a gépen,2. a csatlakozó sorra, vagyis, hogy visszafordulás után a fordulás előtti és utáni két gépalja szélső sorai között ugyanakkora távolság legyen, mint a többi sor között.3. magmennyiségre, vagyis, hogy a gép, annyi magot szórjon a földbe, amennyit vetni akarunk.
A csoroszlyák beállítása legegyszerűbben úgy történik, hogy a gépvető szélességét (a nagy kerék talpának közepétől a másik nagy kerék talpának közepéig) elosztjuk a kívánt sortávolsággal. Ha az osztásnak maradéka nincs, vagy a maradéknak fele kisebb 10 cm-nél, akkor annyi csoroszlyát szerelünk fel a gépre, amennyi az osztás eredménye. Ha a maradék fele nagyobb 10 cm-nél, úgy eggyel több csoroszlyát erősíthetünk fel, mint az osztás eredménye. A szélső csoroszlyát ugyanis nem lehet jól 10 cm-nél közelebbre a kerék mellé állítani. A csoroszlyák felszerelését ide- oda tologatással végezzük, addig, míg mindegyik csoroszlya egymástól a kívánt sortávolságra kerül. Célszerű a számítás eredményét az állító deszkán (amit a gyár minden géphez ad) bevágással vagy be- égetéssel megjelölni, hogy ne kelljen minden vetés előtt a csoroszlyák számát kiszámítani. így azután az állító deszkát a gép alá téve, a csoroszlyákat számítás nélkül fel tudjuk szerelni.2. Csatlakozó sorok beállítása a következőképpen történik : A vetőgépet előrchúzzuk, hogy a hátsó nagy kerék nyomot hagyjon a földön. Azután a kis- kerék tengelyét meglazítjuk, a gépet ugyanazon a csapáson visszafelé tolva, a kiskereket a nagy kerék

*) A földművelésügyi minisztérium által kiadott „Gazdasági 
Alapismeretek" c. tankönyv nyomán.

GAZDASÁGI --'‘Sif:. 
SZIVATTYÚ
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367csapására pontosan kihúzzuk és megmérjük a szélső csoroszlya és a nagy kerék közötti távolságot. Ezt kétszer vesszük és nézzük, hogy nagyobb, vagy kisebb-e ez a szám a kívánt csoroszlyatávolságnál. Amennyivel nagyobb, annyival befelé, amennyivel kisebb, annyival kifelé húzzuk az első kis kereket a nagy kerék csapásától.3. A mag menny iség re való beállítás a következőképpen történik : A vetőcsoroszlyák felszerelése után megmérjük a hátsó kerék magasságát (átmérőjét) cm-ben, ezt megszorozzuk a csoroszlyák számával és a cm-ben lemért sortávolsággal. Az így talált számmal elosztjuk az 1,836.000-os számot. Ez a szám mim dig ugyanaz marad, bármilyen sortávolságra állítjuk be a gépet, azért legjobb, ha ezt a számot a magláda fedelére bekarcoljuk. Az osztásnál k: pott szám azt jelenti, hogy annyiszor kell körülfordulnia a h'tsó. keréknek, míg a gép l/’O (egytized) kát. holdat bevető Ezután vesszük a katasztrális holdankint bevetendő magmennyiségnek 1/i»-ét, felemeljük a gépnek hátsó kerekét, ponyvát teszünk a vetőcsoroszlyák alá és a csoroszlyákat leengedve, egy kerékküllőt rákötözött zsineggel megjelölve, ezt a nagy kereket folyamatosan körülforgatjuk olyan gyorsan, mintha az a földön menne és annyiszor, ahányszor a kiszámított szám mutatja. A csoroszlyákon aláhulló magot lemérjük. Ha több mag hullott ki, vagy kevesebb, mint amennyit vetni akarunk, úgy a vetőnyílásokat szűkítjük, vagy tágítjuk. A körülforgatást addig ismételjük, míg a gép az egytized kát. holdra számított magmennyiséget fogja kiszórni.

PERMETEZŐ t ______
VASLEMEZBŐL, KIVÜLBELÜL ÓLMOZVA

MAGASNYOrfASU. ÖNMŰKÖDŐ j 
HATÓN HORDOZHATÓ

ALFA
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Az egy kát. holdra kerülő istállótrágya mennyiségének 

szabályozása.1

t*  « ■o ►.n £
K 67

8910 11 12
4x4 öles kötésben egy kát. holdon 100 kupac

Ha az egy szekérről erakott kupacok száma

3 4 6 8 1 7 1 s 9 1 10
akkor egy kát. holdra kerül istállótrágya métermázsa

200 150 120 100 86 75 67 60i 233 175 140 117 100 87 78 70! 267 200 160 133 114 100 89 80300 225 180 150 129 112 100 90333 250 200 167 143 125 111 100367 275 220 183 157 137 122 110300 240 2005 171 133 120

Ha az egy szekérről lerakott kupacok száma

4 | 5 | 6 | 7

akkor egy kát. holdra kerül istállótrágya métermázsa

11 | 12 | 13 | 14 || 3

6 55 50 356 267 213 1787 64 58 54 50 415 311 249 2078 73 67 62 57 475 356 284 237 2039 82 75 69 64 — 400 320 267 22910 91 83 77 71 — 445 356 296 25411 i 100 92 85 79 — 489 391 326 27912 109 100 92 86- — — 427 356 305
4x4 öles kötésben egy kát. 

holdon 100 kupac.
3x3 öles kötésben egy kát. 

holdon 178 kupac.

1 Átvéve a Gazda számok* 1 című munkából
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Vetőmagniennyiség kipróbálása sorba vetésnél.*)Vetőszéles- Ha a nagykerék átmérője Vetőszéles- Ha a nagykerék átmérőjeség 46 48 ség 46 48cm hüvelyk, akkor 
az */ 10 kát. holdra 
eső fordul atszám

cm hüvelyk, akkor 
az r/io kát. holdra 
eső fordulatszám107 142 136 221 68 65116 130 125 225 67 64119 128 122 232 65 62126 120 115 237 64 61130 116 111 242 62 60137 110 106 249 61 58142 106 102 253 60 57148 102 98 261 58 55154 98 94 263 57 55158 96 92 273 55 53166 91 87 274 55 53169 90 86 284 53 51178 85 82 295 51 49179 84 81 296 51 49190 80 76 306 50 47200 75 72 308 49 47202 75 72 316 48 46211 72 69 320 47 45213 71 68 332 46 44A magmennyiség beállítása. A fenti táblázatban közöljük a különböző vetőszélességek és nagykerék’ átmérők esetén 1/io kát. hold elvetéséhez szükséges kerékfordulatok számát. A magmennyiséget úgy kell szabályozni, hogy a forgatási próba alkalmával a gép a kát. holdankinti vetőmagmennyiség 1/io részét vesse.

•) Átvéve a „Qazdaszániok" c. munkából.

As égése világon több mint 4 ás fél 
millió A L F A-sieparátor működik.

KöHfiJflk Z«ebkö»yv n. 1944 24
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Szántóföldi permetezések folyadékszükséglete.11 kát. hold lóhere, lucerna permetezéséhez kell fejlettség szerint ,250—300 liter.1 kát. hold takarmány vagy cukorrépa barkó elleni permetezéséhez kell 150—200 liter.1 kát. hold burgonya permetezéséhez kell 300—350 I.
Vetömagcsávázásl folyadékszükséglet

1 q vetőmaghoz.1Egyszerű nedves csávázáshoz kell 12—16 1.Dr. Grof-féle csávázógéphez kell árpánál és búzánál 3—4, zabnál 5—6 1.Ha az előírt oldaterősség 0*1  */00=0-01  % | 17OO=O.1 % akkor 1001 vízhez kell 10 cm*  ^/íu dl = 10 g| 1 dl = 100g;Ha az előírt oldaterősség 10*/ 00 = 1 % I 10% akkor 100 1 vízhez kell 1 1«1 kg | 10 l«10 kg
1 Átvéve a „Gazdaszámok“ című munkából.
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A talajból felvett táplálóanyagok 
mennyisége a fontosabb 
gazdasági növényekben.*)A ,,Köztelek Zsebkönyv“ részére összeállította :

Dworak Lajos dr. m. kir. kísérletügyi föadj., oki. gazda.

♦) Az adatok mindenkor kilogrammokat jelentenek és a közepes 
minőségű gazdasági növények, illetve részeik 10 q-s mennyiségére 
vonatkoznak. Csupán tájékoztató jellegűek, mert a felvett tápláló
anyagok mennyisége a talaj minősége, trágyázottsági állapota 
és az időjárás, de a növény fajtája szerint is változik. A pillangós
virágú növények a nitrogént túlnyomó részben nem a talajból, 
hanem a levegőből veszik fel. Csak fiatal korukban vannak a talaj 
nitrogénkészletére utalva.

A nővén} neve
N

itr
og

én
(N

)

> 
e<3
<n
*§5

tu**

O

•’rt

NŐ

cn

I. Gabonafélék. 8-o|
I(mag ........... 19-5| 5’0 0-5Búza (őszi) • szalma ... 4-8Í 2-0 9’0 2-7
1[törek ........... 7’2 4-0 8’4 1-7Rozs (őszi) -j(mag ...........(szalma ... 18-514-9 8’52-0 6’07’5 0’54-0Árpa (őszi) s(mag ........... '(szalma . .. 17-06-5 6-61-8 6’512-0 1-05’0Árpa (tavaszi, i(mag ........... 15 0 8-5 5’5 1-0sör) (szalma ... 5-0 2-0 10’0 3’3Árpa (tavaszi, i(mag ........... 20-1 6-6 6’5 0-6takarmány) l(szalma ... 5-9 1’8 12’0 3’3Zab (tavaszi) (mag ...........(szalma .. . 18-05*7 7’015 5’015’0 1-04-3
I[mag, puha 16-1 5’5 3-6 0’3Kukorica „ kemény 17-9 5’7| 3*7 0 3
1[szár .............. 8-4 8-0 16’4 4’9Köles jImag ........... 16-4 6*5 3 3 0’2[szalma ... 7-5 1-7| 80 4’0

ALFA-PERFECT szeparátorok
24*
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A növény neve

N
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og
én

(N
)

Fo
sz

fo
rs

av
(P

2O
»)

9 |« i
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II. Hüvelyesek.Borsó (mag ........... 37-4 10-0 12-5 14| szalma .. . 9-1 3-5| 5-0 15*9Bab /mag ........... 33-1 12*1 12’9 1-5(szalma ... 14*9 2-9 19’4 12*0Lóbab /mag ........... 40*8 12-1 12*9 1-5^szalma ... 12-5' 2*9 19’4 12-0Bükköny /mag ...........(szalma .. . 44-014-0 9-92*7 8’06-3 2-215-6Csillagfürt /mag ........... 47*5 14*2 11-4 2*8(fehér) (szalma . . . 9-9 2*5 17-7 9-7Csillagfürt (mag ........... 60*0 13-6 10-0 1-3(sárga) (szalma .. . 9-8 1-3 8-3 4*6Szójabab ímag............. 51*21 10-21 l 13-0 2-6(szalma .... 15-0 341 ! 5-0 14-6
III. Gumós- és gyökér-

növények.Burgonya /gumó ....(szár .............. 3-313*0 1-21-6 6-08*5 0-38-0Csicsóka /gumó .... (szár, zöld . 2-45 9 0*60*7 6-234 0*35*0Cukorrépa /gyökér ... (levelesfej . 1-85*1 0-81-0 2*335 0*61-5Takarmány /gyökér ... 1-9 0*7 4-2 0-3répaMurokrépa (levél............ 30 0-8 2-5 1-6(gyökér .... (levél............. 1-45*4 ’ 14 1*2 3-03-0 0-98-2Cikória /gyökér . .. 2*5 0-8 2-6 0-5(leveles szár 3-51 1-0 4-3 3*3
IV. Olajos növények.Repce /mag ........... 35-0 180 10*0 44(szalma ... 7-0 2*5 10-0 12-0Mák Jmag ........... 32-0 16-2 7*0 180(szalma . .. 10*0 1-6 18’4 14*7
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V. Kereskedelmi növények.Kender /mag ...........(szár ............. 29-02-7 16-92-1 9’45*5 10-916-8Len /mag ........... 38*0 13*5 10’0 2’6( szalma ... 6 2 4-2 9-7 6 9Dohány (levél, száraz 24-5 6-6 50-9 50*7(kóró ........... 16-4 9-2 38-2 12-4Mustár, fehér mag ........... 30*0 146 5-9 7-0
VI. Szálas takarmány nővé-

nyék.Takarmány- / zöld ...... 4 8 2*4 6-3 1-2rozs (széna .... 16-3] 8-4 22T 4-2Mohar ízöld..............(széna .... 4-8'19*6 1-01 3-3 6-321-2 1-85-4Csalamádé Jzöld, sűrű iszéna .... 1-48-li j 1-0I 6-4 3-723’9 1-48-9Köz. lucerna ízöld..............(széna .... 6-928-8 2-06-5 3015-0 7-825-2Vöröshere ízöld..............(széna .... 5-720-6 1-35-6 4-615-0 4-220-1Bíborhere ízöld..............(széna .... 4-617-6 0-83*6 2-511-7 3-516-0Baltacím ízöld..............(széna .... 5-923-0 1-14-6 3*1  13*0 4-016*8Nyúlszapuka ízöld.............(széna .... 4-015-0 1-04-7 3-014-5 5-7 27*7Bükköny ízöld..............(széna .... 6-031-6 1-26*2 2-910-0 4-7 16*3Borsó (zöld.............. 5-4 1-5 5*2 3-5(széna .... 23 0 6-8 20-0 15-6Szeradella (zöld..............(széna .... 5-324-3 2-29 1 7-7 10*0 4*318-2Szudáni fű széna .... 20*3 4-3 10-0 6-5Rétiszéna 13*2 4-3 20-0 9-5Sarjúszéna 17*7 5-9 22-3 7-0Mustár, fehér, zöld 5*2 0-5 4-0 4-0
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Kemény Manó
műszaki üzlete

Budapest, V., Akadémia-utca 21.
(Az Országház mellett)

MezőgazdaságoKat Külö
nösen érdeklő cikkei:
50 százalékos olajmegtakarítást érhet el, 

ha fáradt olaját a 

„RETROIE*  
szab, olajregeneráló
készülékkel regenerálja

Szállítia a mezőgazdasásokban szükséges 
gépeKet, alKatrészeKet, fel
szerelési tárgyaKat és min
dennemű műszaki cikket

Takarmánytisztító mágnesek, 
melyek használata által a gyakran előforduló 
KényszervágatásóK elkerülhetők
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Mútrágyázási tudnivalók.A „Köztelek Zsebkönyv” részére összeállította:
Csíky János dr.az Országos Mezőgazdasági Kamara talajtani intézetének vezetője, a talajtan előadója a M. Kir. Kertészeti Főiskolán.A háborús anyaggazdálkodási viszonyok között különös jelentőségű, hogy a szűkösen rendelkezésre álló műtrágyákat minél nagyobb eredménynyel hasznosítsuk. A hiányzó műtrágyákat pótolni egyéb anyagokkal, eljárásokkal vagy fogá sokkal csak olyan jelentéktelen mértékben lehet, hogy alig érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nagyjelentőségű azonban a meglévő kevés műtrágyamennyiség viszonylag legtökéletesebb módon való használatának biztosítása. Ez ösztönzött arra, hogy a „Műtrágyázási tudnivalók”-at ezúttal alapvető, részletesebb és korszerűbb átdolgozásban tárjuk elő.

A műtrágyákról általában.A műtrágyák — más, talán helyesebb, de ná lünk kevésbbé használatos elnevezésükön: kereskedelmi trágyák, ásványi trágyák — a három legfontosabb növényi tápláló elem közül egyet vagy többet tartalmaznak. E legfontosabb tápláló elemek, amelyek a növény számára könnyen felvehető alakban gyakran hiányoznak a talajból: a foszfor (vegyjele P), a káli (vegyjele K) és 
a nitrogén (vegyjele N). A foszfor- és kálimű trágyák százalékos hatóanyagtartalmát oxidjaik- ban (foszforpentoxid, vegyjele P2O5; káliumoxid,

MABASNYWÁStfPNMÜKOBÜ
' HATON HURLÓZHATÓ

PONY-Pt'RMF.TEZÖ vjfeg
YAáEfc<Kl^ri;Úi ÓIMIJZ VA dWíöÓM
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‘376vegyjele K20) a nitrogénnél pedig tiszta, úgy nevezett elemi nitrogénben (N) számolják.A hatóanyagon, a növényi tápláló elemen kívül a műtrágyák alkalmazásánál több más tulajdonságukat is ismernünk kell. Ezek:1. Milyen mennyiségben tartalmazzák a növényi tápláló elemeket.2. Milyen v egy illet alakjában tartalmazzák e hatóanyagot. Ettől egyrészt a műtrágyának a talaj nedvességében való könnyebb vagy nehezebb feloldása, illetve a növények által való könnyebb, gyorsabb vagy nehezebb és lassúbb felvehető- sége függ, sőt néha vegyileg és élettanilag kifejtett kémhatása is. (Ennek mibenlétét és jelentőségét 1. alantabb.)3. Tudni kell még, hogy tartalmaznak-e és ha 
igen, úgy milyen mellék- vagy úgynevezett töltő
anyagot a hatóanyagot tartalmazó vegyül eten kívül. E töltőanyag ugyanis egyrészt hasznos mellék növényi táplálóanyagokat is tartalmazhat, másrészt pedig függ tőle a műtrágya vegyileg és esetleg élettanilag kifejtett kémhatása is.4. Végül ismernünk kell a műtrágyák úgynevezett 
vegyi vagy élettani hatását (kémhatását), amely 
savas, semleges vagy lúgos lehet, A műtrágyák ilyen vegyi vagy élettani hatása azért nagyon fontos, mert egyes növények számára a savas, vagy legalább is semleges, mások számára a gyengén lúgos, vagy legfeljebb semleges közeg kedvező. A műtrágyák a közeg kémhatását, amelyből a növény táplálkozik, savas vagy lúgos irányban némileg eltolhatják, vagy azt nem változtatják meg (semleges hatás), egyrészt azért, mert vegyileg savas, semleges vagy lúgos a hatóvegyületük, vagy a töltőanyaguk (vegyi hatás), másrészt azért, mert a talajban élő parányi szervezetek (baktériumok), sőt maguk a gazdasági növények is azonnal megbontják, a műtrágyákat és ennek során az eredeti vegyi hatás megváltozhat (élettani hatás).Az ilyen természetű hatás a növénytermesztés gyakorlatában gyakran nagyon számottevőnek bizonyul, mert például savas (mészben viszony lag szegény) talajokon egyes mészkedvelő nővé , 
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377nyfek műtrágyázása csak lúgosán ható műtrágyákkal jár teljes eredménnyel.A fentiek értelmében ismertetjük alantabb a nálunk általában ma használatos (beszerezhető) műtrágyákat:Foszfor (P) műtrágyák.
A szuperfoszfát. Fősz fór tartalma: 17—20% PjOs*  
Hatóvegyülete: túlnyomó részben vizben is jól oldódó foszfátsó (monokalciumfoszfát: CafH^PfWa). Ezért a szuperfoszfát gyorsan ható foszformü trágya. A kereskedelemben nem is összes, hanem vizben oldható foszfortartalma alapján értékelik, amely 16—19% között ingadozik.
Töltőanyaga: gipsz (kalciumsulfát: CaSO<) és csekély mennyiségben egyéb mellékanyagok.
Vegyi, ill. élettani hatása: gyengén savas, illetve semleges. Gyengén savas vegyi hatása hatóvegyületének, a savas foszforsónak és a csekély mennyiségben előforduló mellék töltőanyagok között található kevés kénsavnak tulajdonítható. Mészben nagyon szegény talajokon savas hatása van a gipsznek is, amennyiben ilyen talajokon abból —. bár csak nagyon csekély meny- nyiségben — kénsav keletkezik.Hazánkban ahol szélsőséges savas talajok aránylag ritkán fordulnak elő — általánosan bevált, régen ismert és elterjedt kitűnő foszforműtrágya.
Hungária mészfoszfát. Foszfortartalma: 17—20% P2O5.
Hatóvegyülete: vizben nem oldódó foszfátsók (kalciumfoszfátok). Ezért a mészfoszfát lassan ható foszforműtrágya. Foszfortartalmát azonban — különösen savas talajokban — a gazdasági növények pontos kísérleti adatok tanulságai szerint, ha lassabban is mint a szuperfoszfátét, jól 

ki tudják használni.
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Töltőanyaga: szénsavas mész és szénsavas magnézium. A magnézium egyes talajokban és növényeknél mint hasznos mellék növényi táplá- Jóanyág, a foszforhatás mellett külön is növény tápláló hatást fejthet ki.
Vegyi, illetve élettani hatása: .gyengén lúgos, szénsavas mész- és magnézium-tartalmánál fogva. Savas, mészben szegény talajokra — különösen egyes mészkedvelő növények termesztésénél — ezért jól bevált, értékes foszforműtrágya (Kukorica alá mindenféle talajon a szuperíosz- fátnál — egyelőre ismeretlen okokból — általában jobban beváló műtrágyának bizonyult, néhány pontos kísérlet tanulsága szerint.)Nitrogén (N) műtrágyák.
Péti mészammonsalétrom (péti só). Nitrogén

tartalma: kb. 17% N.
Hatóvegyülete: vízben nagyon könnyen oldódó nitrogénsó (ammonnitrát: NH4NO3). A vízben való jó oldódása folytán és mert a nitrát-nitrogént (NO3) a növények közvetlenül fel tudják használni, gyors hatású nitrogénműtrágya. Az ammonia-nitrogén (NH4) egyes talajokban és egyes növényeknél csak lassabban értékesül a növény nitrogéntáplálásánál, mert először a talajban különféle átalakuláson megy át. Ezért a mészammonsalétrom ammonianitrogénjét, amely az összes nitrogén fele, lassabban érvényesülő, tehát hosszabb időre, a növény tenyészidejének egész tartamára szolgáló nitrogéntartalékként lehet tekinteni.
Töltőanyaga: szénsavas mész.
Vegyi, illetve élettani hatása: gyengén lúgos, nagy szénsavas mésztartalmúnál fogva.Kitűnő nitrogénműtrágya.
Péti wi észsalétrom. Nitrogéntartalma: kb. 16% N. 
Hatóvegyülete: vízben nagyon könnyen oldódó nitrátsó (kálciumnitrát: Ca(NOs)2)*  Ennél fogva, 
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379valamint azért, mert a nitrogént mind nitrát- alakban tartalmazza, nagyon gyorsan ható nitrogénműtrágya.
Töltőanyaga: szénsavas mész.
Vegyi, illetve élettani hatása: gyengén lúgos, szénsavas mésztartalmánál fogva.Kitűnő nitrogénműtrágya, különösen felültrá- gyázás céljaira.
Kénsavas ammóniák. Nitrogéntartalma: kb. 20—21% N.
Hatóvegyillete: vízben nagyon könnyen oldódó nitrogén só (ammonszulfát). Mégis a többi nitrogén műtrágyához képest lassan ható, minthogy csak ammonianitrogént tartalmaz, amely különböző növényeknél és talajokon átalakulásokon megy át, mielőtt a növény a nitrogéntartalmát értékesíthetné.
Töltőanyaga: jelentéktelen szennyező anyagoktól eltekintve nincs.
Vegyi, illetve élettani hatása: vegyi hatása, semleges, vagy legfeljebb egészen gyengén savas, 

dé kifejezetten savas élettani hatása van, amely az ammonianitrogénnek a talaj mikroorganizmusai és a gazdasági növények által való felhasználása, valamint egyes talajokkal való reakciója folytán lép fel. Meszes, gyengén lúgos talajokon, különösen egyes kevésbbé mészkedvelő növények alá kitűnő nitrogénműtrágya.
Káli (K) műtrágyák.

40%-os kálisó. Káliumtartalma kb. 40% K2O.
Hatóvegyillete: vízben jól oldódó káliső(káliumklorid). Gyorshatású, mégis alkalmas káliumtartalékok felhalmozására is a talajban, mert majdnem minden hazai talajunk a káli tartós megkötésére képes.
Töltőanyaga: jelentéktelen szennyezésektől eltekintve nincs.
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Vegyi, illetve élettani hatasa: semleges, mint hogy úgyszólván egész anyaga jellegzetes sem leges só.Nálunk leginkább elterjedt, kitűnő káliműtrágya.
Kénsavas káli. Kálitartalma: 50—52% K2O.
Hatóvegyülete: vízben jól oldódó kálisó (káliumszulfát).Egyebekben minden áll e káliműtrágyára nézve is, ami a 40%-os kálisóra. Előnye az előbbi felett a magasabb kálitartalom (kisebb szállítási költség). Ezenkívül sok adat tanúsága szerint egyes termények minőségére különleges kedvező hatását észlelték.Mindhárom fő növényi táplálóelemet tartalmazó műtrágyák (ú. 11. teljes műtrágyák).Ilyen műtrágyák sajnálatosképpen eddig nálunk alig voltak forgalomban, kertészek által kisebb mennyiségben használt növényi tápsókon kívül. Ezek közül a legjelentékenyebb a „Fó- nika” elnevezésű, amelyet kétféle összetételben hoznak forgalomba és amely vízben jól oldódó vegyületekben foszfort, nitrogént és kálit egyaránt tartalmaz. Gyümölcsös, konyhakerti vete- mények és dísznövények trágyázásánál jöhet egyelőre számításba. E célra kitűnő összetételű, bevált anyag.A műtrágyák alkalmazási módjai, adagolásai és a műtrágyázásnál szem előtt tartandó főbb elvek.A műtrágyákat többféle módon juttatják a ta lajba. Legelterjedtebb az ú. n. „szórva” való alkalmazás. Ilyenkor a műtrágyázandó területet kézzel vagy műtrágyaszórógéppel egyenletesen beszórják a műtrágyákkal, illetve a műtrágya keverékkel és utána fogasolnak; esetleg — kö
MAGASNYOMÁSÚ, ÖNMŰKÖDŐ ■ ■

HATON HORDOZHATÓ "

PONY-PERMETEZÖ vííá
VÄSLFMt ZBÖLf ÍVÜL BlLÖÍ Öl MUZVA SxMjfc*,
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381tóttebb talajon, abból a célból, hogy a műtrágya bán foglalt növényi táplálóelemek ne csak a talaj legfelső egynéhány centiméteres rétegét gazdagítsák, amelyben ilyen talajokon különösen a foszfor és a káli erősen megkötődik — sekély keverő szántással juttatják valamivel mélyebb (15—20 cm) rétegekbe.
„Sorba" is alkalmazzuk a műtrágyákat, úgynevezett kombinált vetőgépek segítségével. Ilyenkor a géppel vetett maggal együtt, annak közvetlen közelében, rendszerint a maggal érintkezésbe kerül a műtrágya a talajba.
„Szalagba" is alkalmazzák a műtrágyákat a vetéssel egyidejűleg, ugyancsak kombinált vetőgép, vagy (inkább külföldön) különleges műtrágyavetőgépek segítségével. Ilyenkor nem a magágyba, a maggal érintkezésbe, hanem kétoldalt a magágytól rendszerint 5—6 cm távolságba 1—2 cm-rel mélyebbre mint a mag, szalagalakban 

a vetés sora mellett kerül a műtrágya a talajba.
„Fészekbe" is adják a műtrágyát fészekbe ültetett növényeknél (pl. különösen burgonyánál és kukoricánál). Ilyenkor a fészekbe a vetőgumó vagy mag behelyezése előtt kimért műtrágyamennyiséget kevernek el a fészek alján a talajjal, kevés tiszta talajjal fedik és efelett helyezik el a gumót vagy magot.Végül — különösen gyümölcsösökben, ahol a táplálkozó gyökerek általában mélyebben helyezkednek el — a vízben oldható műtrágyasókat fel

oldva, magas nyomású fecskendőkkel, vagy előre 
kiásott mélyebb lyukakba műtrágyaoldatot öntve 
is eredményesen alkalmazzák a műtrágyákat,A „szórt” műtrágyázásnál a műtrágyában foglalt táplálóanyagok kihasználásának lehetősége ama növény által, amely alá a műtrágyát adtuk, nem olyan nagy, mint a sorba, szalagba, vagy fészekbe való alkalmazásnál. Ezzel szemben
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azonban egyenletesebb és jóval nagyobb utóha
tást kapunk a következő vetemény éknél.A sorba való alkalmazás hátránya, hogy a csírázást, amely nagyobb sókoncentrációju oldat jelenlétében kedvezőtlenebb, némileg hátráltathatja. A szalagba és fészekbe való alkalmazásnál — ha helyesen végezzük — ez a hátrány elesik. Amikor tehát viszonylag kis műtrágyamennyiségekkel minél nagyobb termésfokozó hatást kívánunk elérni ama növénynél, amely alá adtuk és az utóhatásra nem törekszünk, kétségtelenül az utóbbi két alkalmazási mód a legeredményesebb. Eredményes a sorba való alkalmazás is nagy csirázási erélyű, a sókoncentrációra kevésbbé kényes vetőmagvaknál.A különféle növények nem egyformán igényesek a három ú. n. fő növényi táplálóanyaggal szemben. Ezenkívül a talajok ú. n. táplálóanyag- . igénye is nagyon eltérő. Ezért az adagolandó 
műtrágyák minősége és mennyisége elég nagy 
mértékben ingadozik és mindig, minden egyes 
esetben külön kell elbírálni. Nálunk a gyakor latban bevált foszfor műtrágyaadagok kát. holdankint 17—42 kg P2O5 (tehát 100—250 kg szuper- foszfát), a káliadagok 20—80 kg K2O (tehát 50— 200 kg 40%-os kálisó), a nitrogénadagok pedig 3’5—34 kg N (tehát 20—200 kg péti mészammon- salétrom) között mozognak. Részletes növényter
mesztési vagy mütrágyázási szakkönyvek adják 
meg az egyes növényeknél nálunk általában leg
okszerűbbnek tekintett adagokat. (Pl. „A talaj termőerejének fenntartásáról és a műtrágyázásról”. Az Országos Mezőg. Kamara talajtani intézetének kiadványai. 8. sz. 1936.)A műtrágyázásnál szem előtt tartandó legfontosabb elvek a következők:1. Ha valqmely talaj a növény számára hozzá
férhető táplálóanyagok közül nemcsak egyben, 
de többen is határozottan szegény pl. foszforban, nitrogénben és káliban egyaránt, úgy több
nyire hiába alkalmazzuk csak az egyik-vagy má
sik táplálóelemet tartalmazó műtrágyát. Számottevő termésfokozó hatást ilyenkor csak mind a három táplálóanyag együttes alkalmazásával érhetünk el, mert hiába áll pl. a növény számára elegendő felvehető foszfor rendelkezésre, ha 
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383nincs elegendő nitrogén és káli. A növénynek teste felépítéséhez, termése előállításához meg
határozott arányban szüksége van mindhárom fő 
növényi tálpiálóanyagra, s így, ha csak egyik áll 
bőségesen rendelkezésre, azt nem tudja kihasz
nálni a másik kettő hiánya miatt. Ezért a hatá
sos műtrágyázás első alapkövetelménye annak a 
megállapítása talajelemzések és kísérletek se
gítségével, hogy mely fő növényi táplálóelem 
van meg a növény által felvehető alakban bősé
gesen talajunkban. Ha egyik vagy másik bőség
ben van, úgy az ezzel való műtrágyázást mellőz
hetjük, tehát takarékoskodhatunk. Amennyiben 
talajunk növény által felvehető álakban lévő 
fő növényi táplálóelemtartalmáról pontos ada
taink nincsenek, úgy biztonság okáért mindig 
mind a három fő növényi táplálóanyagot tartal
mazó ú. n. teljes műtrágyázást adjunk.

2. Legyünk figyelemmel a növény különleges 
táplálóanyagigényére is, amely alá a műtrágyát 
adjuk, mert különben — az úgynevezett harmonikus táplálóanyagállapot hiányában — nem érünk el megfelelő termésfokozó hatást, sőt bizonyos esetekben még terméscsökkenés is lehet az eredmény.3. Vegyük figyelembe a talaj kémhatását és 
mészállapotát, a növények különleges igényét a 
kémhatással és a mészállapottal szemben és a 
műtrágyák vegyi, illetve élettani kémhatását és 
pedig mindezeket egymással szerves összefüggés
ben. Különben előfordulhat, hogy a műtrágyákban nyújtott drága táplálóanyag nem érvényesítheti teljes mértékben termésfokozó hatását, vagy — szélsőséges esetekben — éppen semmi termésfokozó hatást sem érünk el.4. A foszfor- és káliműtrágyákat a minél na
gyobb hatás elérésére jóval a vetés előtt, vagy 
legalább a vetéskor adagoljuk. A lassan ható 
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nitrogénműtrágyákat a vetéskor, a gyorsan ha
tókat pedig lehetőleg megosztva a vetéskor és a 
vetés után fejtrágyaként, A foszfor és káli ugyanis — hacsak nem szélsőségesen laza homoktalajjal van dolgunk, vagy talajunk felső rétegét vízmosások vagy szél el nem hordhatja — 
nem vész el a talajból, a nitrogénben azonban az 
idők folyamán számottevő veszteségek lehetnek,5. Kötöttebb talajokon a foszfor- és kálimű- 
trágyák, sőt néha a nitrogénműtrágya mélyebbre, de legfeljebb 15—20 cm mélyre való b emunk dió
sáról, vagy még helyesebben a 15—20 cm mélységig terjedő talajréteggel való minél jobb el- keveréséről gondoskodjunk szórva műtrágyázás esetén. Laza talajokon legalább is fogasoljuk be 
a foszfor- és káliműtrágyákat.6. Lassan ható foszforműtrágyákat csak hosz- 
szú tenyészidejű növények alá, vagy jó előre (pl. tavasziak alá ősszel) adjunk.7. Sorba vagy fészekbe való műtrágyázásnál 
legyünk figyelemmel arra, hogy a csírázáskor a 
nagyobb sókoncentráció azt kedvezőtlenül befo
lyásolhatja, s ezért bizonyos adagnál nagyobbat ne alkalmazzunk, illetve a fészekműtrágyázásnál gondoskodjunk róla, hogy a vetőmag vagy a gumó a csírázásnál ne kerüljön közvetlenül műtárgyával bőségesen kevert talajjal érintkezésbe.Természetesen a fenti elvek ily alakban való Összefoglalása csak arra szolgálhat, hogy a figyelmet a legfontosabbakra felhívja. Minden meghatározott esetben számos egyéb adatra és ismeretre is szükségünk van még a műtrágyák eredményes alkalmazásához. Ezeket az adatokat jobb, részletes növénytermesztési vagy műtrá- gyázási szakkönyvekben (pl. a már említettben) találhatjuk meg.

A acsony nyomású laposSF R v ATOR s7ö’iöpermetezö
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. Mútrágyázási kísérletek 
a káliműtrágyázás jövedelmezőségének 

megállapítására.A „Köztelek Zsebkönyv” részére írta: Ágh László oki. mezőgazda.fcáf ,a háborús nehézségek miatt az utóbbi idő ben műtrágyákat olyan mennyiségben beszerezni, mint amennyire szükség volna, általában nem lehet, mégsem szabad a műtrágyázási kísérletekről lemondani, mert még sok olyan kérdés van a műtrágyázás terén, amelyre feleletet kell adni, ha jövedelmezően akarunk termelni, a műrágyá kát jövedelmezően akarjuk használni. Műtrágyázási kísérletekre csak kisebb mennyiségű mű trágya szükséges, a kísérletek tehát még a mostani nehéz beszerzési viszonyok között is végezhetők. Egy jól végzett kísérlet eredményének hasznosítása sokszor nagy jövedelemtöbbletet jelent és nem mindegy, hogy ezt már a következő évben, vagy pedig csak évek múltán érjük-e el.A műtrágyázás terén különösen a káliműtrá
gyák alkalmazásánál még sok gazdaság nem végzett elég kísérletet annak megállapítására, hogy ha péti-són és szuperfoszfáton kívül még káliműtrágyát is használ, több lesz-e a termés, mintha csak pétisót és szuperfoszfátot használ? Sok gazdaság kényelmesen a régi, több tekintetben már elavult felfogások alapján kálit csak homokos talajokon és a káliigényesebb kapásoknál használ, holott a káliműtrágyák használata sokszor jövedelmező kötöttebb talajokon és kalászosoknál is.A • káliműtrágyákat általában úgy kell alkalmazni, mint a szuperfoszfátot, amellyel mindkét káliműtrágya össze is keverhető. Hozzákeverhető ehhez még a pétisó is, de ebben az esetben a ke veréket azonnal fel kell használni, mert összecsomósodik. Az őszi gabonaféléknél a 40%-os kálisót szuperfoszfáttal és esetleg kisebb meny- nyiségű pétisóval összekeverve, a szántásra kiszórjuk. és befögasoljuk. Még jobb az, ha a kálisú és szuperfosfcfát egy részét középmélyen leszánt juk, a másik részét pedig kisebb mennyiségű
Köztelek Zsebkönyv II. 1944. 25 
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386pétisóval összekeverve, befogasoljuk. Tavasszal az esetleg gyengén telelt gabonára a követke zokben megadott pétisómennyiségek felét szórjuk ki. Tavasziaknál a kálisót és szuperfoszfátot vagy már ősszel juttatjuk a földbe, vagy pedig tavasszal a pétisóval együtt.A kísérleteket a következő tervezetek szerint cél szerű végezni:
Kalászosoknál.

N = (Nitrogén) 
P = (Phosphor) 

azaz
75 kg pétisó

100 ,, szuperfoszfát 
kát. holdankint

N = (Nitrogén) 
p = (Phosphor) 
K = (Kálium)

azaz
75 kg pétisó

100 ,, szuperfoszfát
100 „ kálisó 

kát. holdankint.

0azaz tragyázat- lan
Kapásoknál.

NP
azaz

100—120 kg pétisó 
150 kg szuperfoszfát 

kát. holdankint.

NPK
azaz 

100—120 kg pétisó 
150 kg szuperfoszfát 
150 ,, kálisó 

kát. holdankint.

0 
aza~ 

trágyázat- 
lan

Szőlőnél és egyéb, nagy táplálóanyagigényü növényeknél.

NP 
azaz

150 kg pétisó
200 ,, szuperfoszfát 

kát. holdankint.

NPK
azaz

150 kg pétisó
200 „ szuperfoszfát
200 ,, kálisó 

kát. holdankint.

0
azaz 

trágyázat- 
lan

Szőlőnél a szuperfoszfálot és kálisót ősszel a fedés, vagy tavasszal a nyitás előtt szórjuk ki és munkáljuk be mélyen, a pétisót pedig tavasszal.
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.387Minden kísérletnél tehát három parcella van, mindegyik egyformán 400 vagy 800 négyszögöl. Az egyik parcella AP, azaz pétisó és szuperfosz fátos, a második NPK, azaz pétisó, szuperfoszfát, kálisós, a harmadik pedig ellenőrző, trágyázatlan parcella.A táblázatban megadott adagok mindig egy kát. holdra vonatkoznak, ha tehát a kísérleti parcellák csak 800 vagy 400 ölesek, a megadott mennyiségek felét, illetve negyedrészét kell kiszórni.Az előzőkben ismertetett tervezetek szerin 1 elvégzett kísérletek által feleletet kapunk arra a kérdésre, hogy1. többet terem e az a parcella, amelyik péti- sót és szuperfoszfátot kapott, mint az, amelyik nem kapott műtrágyát,2. többet terem-e az a parcella, amely pétisón és szuperfoszfáton kívül kálisót is kapott, mint az a percella, amelyik csak pétisót és szuperfosz fátot kapott?Ha az NPK-parcella csak annyit terem, mint az NP, akkor ne használjunk kálit, de ha a tér méstöbblet értéke nagyobb, mint a kiszórt káli műtrágya értéke, akkor természetesen nem jó gazda az, aki ennek ellenére kálit nem használ.A kalászosoknál az NP- és APK-parcella között 2—3 q, kukoricánál 5- 6 q, burgonyánál, répánál gyakran 30 q, szőlőnél 8—10 hl terméstöbblet szokott mutatkozni, azaz a káliműtrágyák hatására ennyi a terméstöbblet. Ez pénzértékben kifejezve kb. 100—500 pengő kát. holdankinti jövedelemtöbbletet’ jelent. Ettől a jövedelem többlettől sok gazda azért esik el mostanában, mert a műtrágyákat nem tudja beszerezni. A káliműtrágyák seni szerezhetők be korlátlan mennyiségben úgy, hogy csak azoknak jut, akik idejében gondoskodnak szükségletük beszerzéséről. Kísérleti célokra néhány métermázsát min denki szerezhet be.

25*
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A vetőmagé 
és az oJajosmagskivitel, valamint 

a szerződéses termelés 
szervezete.Vetőmagkivitelünk csúcsszervezete, a Magyar 

Vetőmagkiviteli R.-T., (Budapest, VII., Madách Imre-utca 7., telefon 423-530, 423-537, 38, 39, 426-770) a következő vetőmagféleségek bizományi kivitelével és értékesítésével foglalkozik: vöröshere, lucerna, fehérhere, svédhere, bíborhere, nyúlszapuka, minden egyéb, a heremagvak csoportjába tartozó magféleség, fűmag, szudáni fűmag, muhar takarmányrépamag, az összes bükkönyféleségek (szöszös, tavaszi, pannon, stb.), ősziborsó, baltacím, csibehúr. Munkakörébe tartozik az e magféleségek külföldi értékesítésének előmozdítására szolgáló üzletszerző és piackutató tevékenység, a külföldi vetőmagpiacok tanulmányozása, a belföldi termelés és nemesítés előmozdítása és az idevonatkozó propagandatevékenység. A részvénytársaság a felsorolt magféleségeket kizárólagos joggal szállíthatja külföldre, ennek ellenében a részvénytársaságban tömörült cégek a termelők által felajánlásra kerülő vetőmagtételeket minden mennyiségben felvásárolni tartoznak. A részvénytársaság magában tömöríti a vetőinagki vitel szempontjából tekintetbe jövő szövetkezeteket és kereskedőket. A részvénytársaság tagcégein kívül az új tagok felvétele oly módon történik, hogy a jelentkező cég igazolni tartozik azt, hogy a felvételt megelőző gazdasági év folyamán megfelelő nagyságú vetőmagforgalmat bonyolított le belföldi viszonylatban.A részvénytársaság a kivitelt bizományi alapon bonyolítja le s ezért a tevékenységéért 1% bizományi díjat szed. Ezt az összeget saját rezsiköltsége fedezésén kívül elsősorban üzletszerző és propogandatevékenységre használja fel. A részvénytársaság tevékenységét a földművelésügyi minisztérium, a Külkereskedelmi Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi.A földművelésügyi minisztérium 1939. év tavaszától kezdődőleg megbízta a rész vény társa ságot 
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a szerződéses termelés ellenőrzésével és irányítá
sával. Ezekkel a feladatokkal a rész vény társaság termeltetési osztálya foglalkozik, még pedig az érdekelt szövetkezetek, a termeltető cégek és a közvetlenül szerződő gazdák megbízottaiból álló intézőbizottság irányítása szerint.Az intézőbizottság állandó tagja a földművelésügyi minisztérium termelési osztályának vezetője, aki egyszersmind a részvénytársaság idevonatkozó munkáját is ellenőrzi. A termelői ér dekek védelmét a termelési osztály külön gazdabizottsága látja el, amely a mezőgazdasági kamarák és az OMGE által kijelölt szakértő gazdákból áll.Nagyjából ezeket' a célokat követi a Magyar 
Hüvely eskivitéli Egyesülés is. Tagjai a Külkereskedelmi hivatal által kijelölt exportorcégek és szövetkezetek. A külföldi értékesítést az egyesülés a Magyar Vetőmagkiviteli R.-T-hoz hasonlóan maga végzi.Az egyesülés exportőr tagjai közös irányítással és egységesen megállapított értékesítési feltételek alapján közvetlenül adnak el a külföldi vevőknek. Ahol a külföld részéről vevőként egykéz- szerű szervezet jelentkezik, ott' az eladásokat magyar részről nem a cégek, hanem az egyesülés létesíti. Az egyesülés a hántoló malmokkal együtt munkálja ki a hántolt cikkek kivitelének feltételeit és az eladás is közösen történik.Az Egyesülés a következő cikkek külföldi értékesítésével foglalkozik: bab (fehér és mindenfajta különleges bab), borsó (hántolt és hántolat- lan), lencse, csillagfürt, mustármag és ezek hántolt termékei. Feladata, hogy e cikkek értékesítését a lehető legjobb feltételekkel előmozdítsa, a lehetőség szerint új piacokat kutasson fel, a világpiaci helyzetre vonatkozólag pontos iájéko zódást szerezzen, egyszóval azon munkálkodjék, hogy minél nagyobb mennyiségek minél előnyösebb feltételekkel értékesüljenek.Az egyesülés adminisztrációját a Magyar Vetőmagkiviteli R.-T. végzi. Adminisztratív költségeinek fedezésére, éppen úgy, mint a r.-t.-nél, 1% bizományi díjat szed, amelyből üzletszerző és propagandaköltségeit is fedezi. Az egyesülés tevékenységét ugyancsak a földművelésügyi mi-
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390Misztérium, a Külkereskedelmi Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi.A gazda közvetlen kiviteli tevékenységet is folytathat, ugyanolyan feltételekkel, mint amelyeket a kereskedelem részére megállapítottak, de bizományosként ezeknél a közvetlen üzleteknél is a részvénytársaság szerepel.Ha a rész vény társaság keretébe tartozó egyes cikkekből a gazda külföldi cégekkel termelési szerződést köt, úgy azok egyénileg is lebonyolíthatók, de csakis a részvénytársasággal egyetértőiig és értékesítési programmjának megfelelően.
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Az Olajmag Értékesítő 
Szövetkezet működése.Az Olajmag értékesíő Szövetkezet, mint az 0. K. H. tagja (Budapest, V., Vigadó-u. 2. Telefon: 185—267 és 185—290) 1944-re termelési szerződést csak olajlenmagra köt. Ezenkívül az Olajmag Értékesítő Szövetkezet közvetíti mindazokat a termelési szerződéseket is, melyeket a Futura olajmag-osztálya köt, tehát az Olajmag Értékesítő Szövetkezet útján is lehet termelési szerződést kötni, elsősorban szójára, melynek termelését továbbra is erőteljesen szervezi az Olajmag Értékesítő Szövetkezet, ezenkívül ricinusra, napraforgómagra és repcére.

1944-ben lesz 10 éve annak, hogy az Olajmag 
értékesítő Szövetkezet megalakult. Működésének megkezdéséig az olajos magvakat termelni kívánó gazdáknak nem volt olyan megfelelő szervük, amely érdekeiket a termelési szerződések megkötésénél kellően képviselte volna. Ez okozta, hogy olajos magot szerződéses alapon addig az időpontig általában nem termeltek. A változó területű, szabad kézre termelt napraforgón és kevés repcén kívül az olajosmagvak bizonytalan elhelyezésének és a világpiaci árak alakulásától való függésének kockázata miatt jelentősebb mértékben olajosmagvak termesztésével nem is foglalkoztak. Gazda érdekekből alakult meg és működik most már 10 éve az Olajmag Értékesítő Szövetkezet, amely először létesített termelési 
szerződéseket a gazdák megbízásából és azok érdekeinek megvédése mellett a növényi olajgyárakkal, miáltal a termelt olajosmagvaknak feltétlen és kifizetődő áron való elhelyezését biztosította. Azóta is ebben az irányban fejti ki tevékenységét az Olajmag értékesítő Szövetkezet, amely ekként úgyszólván érdekvédelmi szerve a 
gazdáknak az olajosmagvakat átvevő gyárakkal szemben.Hogy a szövetkezet ezirányú működése a gazdatársadalom részéről kellő értékelésben és elismerésben is részesült, mutatja a szövetkezet 
tagállományának emelkedése, amelynek csak az utóbbi 5 évből vett adatai a következők;
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A tagok száma: 1938-ban 162, 1939-ben 311, 1940 ben 337, 1941-ben 356, 1942-ben 1248. A szövetkezetbe tagul beléphet minden olajosmagtermelő 
gazda. Egy üzletrész névértéke 20’— P, belépési díj egyszersmindenkorra 2’— P. A szövetkezeti üzletrészek osztaléka a fentebbi években állan
dóan 5% volt. Belépési nyilatkozatot, mely egy, vagy több üzletrészre állítható ki, a termelési szerződéssel egyidejűleg küldi meg a szövetkezet. A Szövetkezet természetesen a tagként be nem lépett termelőknek is a legnagyobb készséggel áll rendelkezésére. Az üzletrészek ellenértéke a beszállítandó termés vételárából is fizethető.A szövetkezet által az olajosmagvak termelésének kiterjesztése terén elért eredményeket mutatja a szerződött olajmagtermelők számának erős növekedése is, amint az a következő adatok ból kitűnik. A szerződött olajmagtermelők száma: 1938-ban 342, 1939-ben 602, 1940-ben 2733. 1941-ben 7442, 1942-ben 15,981.

Az Olajmag Értékesítő Szövetkezet továbbra 
is a gazdák érdekeinek képviseleti szerve marad úgy a termelési szerződések megkötésénél, mint a megkötött szerződések lebonyolításánál, vonatkozzék ez bármilyen olajosmagra és a szövetkezet minden tagjának az olajosmag-szállításokból kifolyólag felmerülő esetleges viták elintézésénél önzetlen készséggel rendelkezésre áll a jövőben is.Az 1944. évi olajlenmagterraeXök tájékoztatására közöljük a szállítandó áru minőségi előírá
sait úgy, amint azt a termelési szerződés — a tőzsdei szokványokkal összhangban — tartalmazza, a következőkben:

Olajlenmag: „Szállítás tárgya csak jó átlagminőségű olajlenmag lehet. Jó átlagminőségű olajlenmag az, amely utolsó évjáratnak megfelelően beérett, utolsó évi termésű, olajlenmagnak megfelelő szemnagyságú, kimondottan olajlenmagra termelt, lekaszált termésből csépelhetett, egészséges, száraz és rostált, 2’/o-nál több idegen anyagot nem tartalmaz. Rostlenmag, vagy pedig be nem érett, kinyűtt (tövestül kitépett), kóróról gubózás útján nyert lenmag nem tekinthető jó átlagminőségű olajlenmagnak. Sérült, törött szemek tisztátalanságnak nem minő
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393síthetők. Nem fényes, ázott, csírázásnak indult, vagy pedig kicsirázott magvak egészségesnek nem minősíthetők. Az ázott magvak mennyiségének egyötöde, a kicsirázott magvak mennyiségének pedig kétötödrésze a talált tisztasági százalékból levonásba helyezendő. Az idegen magvak közül az olajtartalmú idegen magvak (mint vadrepce-, repcsényretek-, gomborka-, stb. mag) mennyiségének 50%-át a lenmagvak mennyiségéhez hozzá kell adni. Ezeket a rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogy idegen anyagnak számít, ami nem lenmag. Ezenkívül a tisztaságból levonandó az ázott szemek 20%-a, a kicsirázott szemek 40%-a, viszont hozzáadandó a tisztaság hoz az olajtartalmú idegen magvak mennyiségének 50%-a. Ha az így nyert érték 98’/o-nál nem kisebb, árleszállítás (értékkevesblet) nem igényelhető. Minden egyéb eltérésért a vevőt értékkevesblet illeti meg, amelyet a Budapesti Áru- és Értéktőzsde szakértőbizottsága állapít meg, szűk ség esetén a M. Kir. Vetömagvizsgáló Intézet Budapest, vagy az Orsz. M. Kir. Kender-, Lépés Olajnövénytermesztési Kísérleti Intézet Sze ged, vizsgálati véleménye alapján. Az áru visz szautasításának nincs helye. Akkoi’ is értékke vesbletet kell megállapítani, ha a minőségi hiány az áruüzleti szokások Általános Határozataiban meghatározott 3, illetve 5%-ot meghaladná.”
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A »Nostra« Általános Áruközraktárak 
és Kereskedelmi R.«T.a Földművelésügyi Minisztérium és a Futura által alakított vállalat.A Nostra az ország különböző helyein közraktári üzemeket tart fenn, részben a saját tulajdonát képező, részben pedig a kezelésében, illetőleg bérletében levő telepeken. A túlnyomórészt korszerűen épült és gépi berendezésekkel ellátott gabonatárházakban és gabonaraktárakban bárki kedvező közraktári díj ak ellenében tároltathatja és kezeltetheti, illetve tisztittathatja ga- •bona- és magkészleteit. A Nostra tárházak országos hálózatának céltudatos kiépítésével a kormány a termelők szempontjából is olyan fontos — minden igénynek megfelelő — modern tárolóhelyek gyarapítását célozza, de nem kevésbbé fontos a Nostra tárházak által nyújtott ama lehetőség is, hogy azokban a termelők akár eladásra, akár vetőmagnak szánt terménykészleteiket kellően tisztíttathatják és így az eladásra kerülő készletek értékét saját javukra növelhetik, míg a vetőmagnak felhasználandó tételek tisztításával a jó termés egyik legfontosabb előfeltételét biztosíthatják maguknak.A közraktári telepek raktáraiban tároló árukról az intézet közraktári jegyet jogosult kiállítani, s igy a tároltató ügyfeleknek módjában áll a közraktári jegy alapján lombard-kölcsönt igénybe venni. Adott esetben a tároló felek a MÁV-fól reexpediciós kedvezményt is élvezhetnek.A Nostra R.-T. közraktári üzemei a következő helyeken működnek s azokban az alábbi felsorolás szerinti közraktári műveletek végezhetők el.

AlgyŐ: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont.
Ároktő: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisz títás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



395
Baja: áruk tárolása, rostálása, triőrözése, osztályozása, átrakás vagonból vagy szekérből uszályba gépierővel, vetőmagtisztítás, kukoricaszárítás, ricinus tokfejtés.
Bátyú: Áruk tárolása, rostálása, reexpedició.
Békés: áruk tárolása, rostálása, triőrözése, vetőmagtisztítás, zsizsiktelenítés gázzal, kukorica szárítása, átrakás vagonból vagy szekérről uszályba gépierővel.
Beregsom: áruk tárolása. Reexpedició.
Beregszász: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás. Reexpedició.
Budapest: IX., Gyáli-út 11., áruk tárolása. Reexpedició.
Csorna: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, kukorica szárítása. Reexpedició.
Dunaradvány: áruk tárolása, rostálása, vetőmag tisztítás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont.
Dunaszerdáhely: áruk tárolása, rostálása, trió rözése, vetőmagtisztítás, hüvelyesek kézzel válogatása, kukorica szárítása. Reexpedició.
Endröd: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisz títás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont.
Érsekújvár: áruk tárolása, rostálása vetőmagtisztítás, zsizsiktelenítés ciángázzal, hüvelyesek kézzelválogatása, sörárpa tisztítása.
Galánta: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, kukoricaszárítás. Reexpedició.
Gyónva: áruk tárolása, rostálása, veiőmagtisz- títás, kukoricaszárítás. Reexpedició.
Hegyeshalom: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, zsizsiktelenítés ciángázzal, hüvelyesek kézzelválogatása. Vámkezeltetés, határmintázás, továbbítás. Magán vám raktár. Reexpedició.
Kába: áruk tárolása. Reexpedició.
Kaposvár: áruk tárolása, rostálása, triőrözése, osztályozása, zsizsiktelenítés ciángázzal, aprómagvak és heremagvak tisztítása (arankamentesítés kivételével), vetőmagtisztítás, géptisztítás rázóasztalon (paddyzás), kukoricaszárítás. Reexpedició.
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Kassa: áruk tárolása, rostálása, triőrözése, ve tömagtisztítás. Reexpedició. Vámkezeltetés. Határmintázás. Továbbítás.
Királyhelmec—Perbenyik: áruk tárolása, vetőmagtisztítás. Reexpedició.
Kisújszállás: áruk tárolása, rostálása, triőrözés, vetőmagtisztítás, zsizsiktelenítés ciángázzal, hüvelyesek kézzelválogatása. Reexpedició.
Köbölkút: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, zsizsiktelenítés ciángázzal, kukorica szárítása. Reexpedició.
Kunszent márton: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont.
Martfű: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisz- tátás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont.
Mezőkövesd: áruk tárolása. Reexpedició.
Mezőtúr: áruk tárolása, vetőmagtiszti tás. Reexpedició.
Munkács: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás. Reexpedició.
Nagykapos: áruk tárolása, vetőmagtisztítás. Reexpedició.
Nagy megy er: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, géptisztítás rázóasztalon (paddyzás), hüvelyesek kézzelválogatása, kukoricaszárítás. Reexpedició.
Nagyszőllös: áruk tárolása, rostálása, vetőmag tisztítás. Reexpedició.
Nagyvárad: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, kukoricaszárítás. Reexpectem.
Párkány: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, sörárpatisztítás, zsizsiktelenítés ciángázzal, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont.
Polgár: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont.
Somorja: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, kukoricaszárítás. Reexpedició.
Szepsi: áruk tárolása, vetőmagtisztítás. Reexpedició.
Szolnok: áruk tárolása, rostálása triőrözése, osztályozása, vetőmagtisztítás, zsizsiktelenítés cián
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397gázzal, hüvelyesek kézzelválogatása, aprómagvak és heremagvak tisztítása és arankamentesítése, tökmagcsiszolás, ricinustokfejtés, sörárpatisztítás, kukoricaszárítás, átrakás vagonból vagy szekér ről uszályba és viszont gépierővel, faátrakás. Re expedíció.
Tiszabö: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisz títás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont.
Tiszaderzs: áruk tárolása, rostálása, vetőmag tisztítás.
Tiszadob: áruk tárolása, rostálása, vetőmag tisztítás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba éi viszont.
Tiszafüred: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba éi viszont.
Tiszapüspöki: áruk tárolása, rostálása, vető magtisztítás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba és viszont.
Tiszaroff: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba é« viszont.
Tiszasüly: áruk tárolása, rostálása, vetőmag tisztítás, átrakás közúti fuvarkocsiról uszályba é*  viszont.
Vngvár: áruk tárolása, rostálása, vetőmagtisztítás, kukoricaszárítás. Reexpedició.
Zseliz: áruk tárolása, vetőmagtisztítás. Reexpedició.Bővebb fevilágositást a Nostra R.-T. központi irodája (Budapest, V., Vigadó-u. 6. Tel: 183-870. 384-539.) vagy közvetlenül a közraktári üzemek vezetősége nyújt.
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A Hüvelyesforgalmi Központ 
szervezete.Fogadóórák: szombat kivételével mindennap. Budapest, V., Juhász Andor-u. 1. sz. Tel.: 119-714. 115-750, 115-783. Táviratcím: Hüköz. Postafiók: Főposta 332.A 107.500/1943. K. M. sz. rendelettel létesített Hüvelyesforgalmi Központ a bab, Viktória- borsó, expressz-borsó, csicseriborsó, lóbab, lencse, kopaszárpa, mák, fekete és fehér mustármag, sepiőcirokmag, köménymag és koreandermag, valamint ezek őrleményeinek és hántolási termékeinek kereskedelmi forgalmát irányítja.A Központ elnöke: Glatz János dr., alelnöke: 

Felbán Ferenc dr.
Titkárság: Osztályfőnök: Kenézy Zoltán.
Személyzeti és gazdasági osztály: Osztályfőnök: Brezlmayer Pál. (Személyzeti ügyek, anyagbeszerzés, biztosítási ügyek, OTI-, MABI- és O. M.-ügyek.
Pénzügyi osztály: Osztályfőnök: Eszes Nándor. Pénztáros: Marcell Ágoston dr. (Központi és termelési egyénért ék, árlépcső és fuvarelszámolás, bankügyek.)
Kereskedői osztály: Vezetője: Béda Ferenc. (Országos, körzeti és helyi kereskedők kijelölése, nyilvántartásba vétele, törzsszámkezelés, vásárlási igazolványok kiállítása és bevonása.)

Készletnyilvántartási osztály: Osztályfőnök: 
Kaczián Jenő. (Összes hüvelyes termények ápi- nemenkint és cégenkint való nyilvántartása, I— VI. nyomtatványok kezelése. Vetőmag ponttöbbletének igazoltatása, hántoló- és őrlőmalmok hüvelyes termékeinek nyilvántartása.)

Áruforgalmi osztály: Osztályfőnök: Beck Ödön. (Szállítási igazolványok kezelése, átírás, fogyasztás, kiutalás, fuvarlevélegyeztetés, vagonigénylés. Hántoló- és őrlőüzemek, valamint a hulladékok, melléktermények és őrlemények nyilvántartása.)
Ellenőrzés: Buday László. (Belső és külső ellenőrzés. Kereskedők tevékenységének helyszíni vizsgálata. Rendeletek nyilvántartása.)
Segédhivatal: Vezető: Szabón János dr.
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A Rostnövényforgalmi Központ.
A 11,1.860/1943. K. M. sz. rendelettel létesített Rostnövény*  

forgalmi Központ (Liszt Ferenc-tér 3. Tel.: 423—378, 423— 
379. Táviratcím: Ropont.) a rostnövények, nevezetesen 
a rostkenderkóró, magkenderkóró, rostlenkóró és olajlen 
szalma (maglenszalma) forgalmát, továbbá az ebből készült 
termékek feldolgozását és kereskedelmi forgalmát irányítja.

A Központ egyes osztályai a következő feladatokat látják 
el, tehát az érdekelteknek akár levél, akár telefoni meg
keresésnél az alábbi illetékes osztályokhoz kell fordulni:

Elnöki osztály (elnök : dr. Bartócz József, helyettes: Ábra
hám József igazgató): elvi ügyek, engedélyek, felvásárlással 
kapcsolatos kérdések.

Termelési osztály (osztályvezető: Kuti Sándor): a rost
növények beszolgáltatásával kapcsolatos beszolgáltatások, 
vételijegyek ügyei.

Gyártási osztály (osztályvezető: Fábián János): kender-, 
rostlen-, maglenszalma-kikészitőüzemek munkamenetének 
nyilvántartása (Lká, LLá, Lmá, jelű havi termelési jelenté
sek), gerebened-, kötélgyártó-, háziipari fonó-iparosok jelen
téseinek nyilvántartása és ellenőrzése. Kendertermék-keres- 
kedők vásárlásainak és szállításainak ellenőrzése.

Könyvelési osztály (osztályvezető: Farkas Károly): köz
ponti hozzájárulás befizetése és ezzel kapcsolatos nyilván
tartások.

Ellenőrzési osztály (osztályvezető: dr. Szeifarth Vilmos): 
jogosított kikészítőgyárak, kereskedők helyszíni ellenőrzése, 
minőségi viták.

A Központ többi osztályai feleket nem fogadnak.
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«X»

Háborúokozta nehézségek 
a gyümölcsfavédelemben.A „Köztelek Zsebköny“ részére írta:

Urbányi Jenő dr. m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú főadjunktus.A még mindig tartó háborúban a sokféle állati és növényi kártevő elleni védekezés mindig nagyobb és nagyobb gondot okoz a gyümölcstermesztő gazdának, mert egyik-másik növényvédőszer beszerzése részben lehetetlen, részben pedig kisebb-nagyobb nehézségbe ütközik. Ezek a nehézségek azonban nem szabad, hogy elriasszák a gazdát a szükséges védekezések végrehajtásától, de a kedvét sem szabad, hogy elvegyék, ha azokat a növényvédőszereket most nem kapja meg, amelyekhez hozzászokott vagy amelyeket megkedvelt.Ma, amikor a háború okozta nehézségek miatt egyes vegyi anyagok beszerzése tengerentúli országokból akadályokba ütközik s bizonyos növényvédőszerek előállítása lehetetlen, akkor nem az a fontos, hogy a megszokott és hangzatos névvel ellátott eddig használt növényvédőszerhez ragaszkodjunk, hanem az a fontos, hogy a szükséges hatóanyagú szerféleségből (gyümölcsfakarbo- lineum, ásványolajkészítmény, mészarzén, stb.) a védekezéshez szükséges mennyiséghez hozzájussunk.Ha tehát a mai nehéz időkben nem ragaszkodhatunk nevekhez, vagy gyártmányokhoz, akkor tudnunk kell azt, hogy a ngvényvédőszerek között a hatóanyagok szerint milyen csoportokat állapíthatunk meg.Nagy általánosságban a növényvédőszerek két főcsoportra oszthatók aszerint, hogy azok állati (rovar)kártevők, vagy növényi (baktérium és pe-
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401ti észgomba) kártevők megölésére vagy gyérítésére alkalmasak. Az előbbieket tudományos néven insecticid (rovarölő), az utóbbiakat fungicid 
(gombaölő) anyagoknak nevezik.I. A rovarölő (insecticid) anyagok megint két csoportra oszthatók, mégpedig külsőleg hatókra (bőrmérgekre) és belsőleg hatókra (gyomormérgekre).1. A külsőleg hatók, vagyis bőrmérgek oly módon hatnak, hogy vagy marják a külső, puha bőrt, vagy bőrön át szívódnak be az állat testébe és úgy mérgeznek, vagy pedig el tömik az állatok lélegzőnyílásait és fulladást okoznak, vagy pedig a lélegzőnyílásokon át gáz vagy gőz alakban behatolnak. A szerrel tehát magát az állatot (rovart) érintenünk kell. Ezt pedig csak úgy érjük el, ha a permetezést bőségesen, áztat ésszerűen végezzük. Ilyen növényvédőszerek az ásványolaj- és a kátrányolajtartalmúak (gyümölcsfakarbolineu- mok), a dinitrootrokrezol, a nikotin, a kvasszia, a pirétium (rovarpor) és dezrrisztartalmúak. De ide tartoznak a hernyóényvek és fasebkátrányok is.2. A belsőleg hatók, vagyis gyomormérgek olymódon hatnak, hogy az állat bélcsatornájába (gyomrába) kerülnek, amikor a megrepedezett vagy megporozott növényrészt (levelet, gyümölcsöt) megeszi vagy megrágja. A szerrel tehát a növényt vagy növényrészt ködszerüen vagyis egyenletesen és finoman elosztva kell megpermetezni, vagy beporozni. Ilyen növényvédő szerek az arzénes szerek és a klórbárium.II. A gombaölő (fungicid) anyagok olymódon hatnak, hogy a növények, vagy növényrészek felületére juttatva az azokon megtapadt gombacsirákat (spórákat) vagy penészbevonatokat megölik. vagyis azok továbbfejlődését, illetve terjedését megakadályozzák. A szerrel a zöld növényt 
vagy növényrészt ködszerüen, vagyis egyenletesen és finoman elosztva kell megpermetezni vagy beporozni, a zöld részektől megvált nö
vényt vagy növényrészt pedig bőségesen, ézta- 
1 ésszerűen kell megpermetezni. Ilyen növényvédőszerek a réz- (rézgálic) és a kéntartalmúak.Hogy a gazdaközönség a különböző növényt védőszer csoportokban könnyen ki tudjon igazodni s ne legyen kénytelen hangzatos és sok
IviztflcK ZspbKönyv IT, 1944. 26
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402esetben nehezen is kiejthető szerneveket megjegyezni, a földművelésügyi kormány gondoskodott arról, hogy az egyes növény védőszer-féleségek könnyen megjegyezhető ismertető jelet kapjanak a cimkék színében.Üjabban a növényvédöszert tartalmazó dobóz 
címkéjét a szer hatóanyaga, illetve hatóanyagai 
szerint egy- vagy többszínű alapnyomással kell 
készíteni.A szer hatóanyagtartalma szerint a címkék alapszínnyomása a következő: az ásványolaj tártál műé narancssárga, a kátrányolaj tartalmúé (gyümölcsfakarbolineumé) világosbarna, a dini rootrokrezol tartalmúé narancssárga, a bőrmérgeké (nikotin, kvasszia, pirétum és derrisz- tartalmúaké) világoslila, a hernyóenyvé és a fasebkátrányé fehér: az arzéntartalmúé világoszöld; a réztartalmúé világoskék, a kéntartalmúé citromsárga. Ha a szer két vagy több hatóanyagot tartalmaz, az előbbieknek megfelelően két vagy több színt kell alkalmazni (pl. a réz- és arzént art almű szer címkéje felerészben világoskék, felerészben világoszöld).Fentiek szerint nincs 'már a gazdának szüksége 
arra, hogy a növényvédöszer különleges nevét is 
tudja, elég az, ha azt jegyzi meg, hogy milyen 
hatóanyagú növényvédöszer csoportba tartozó 
szerre van szüksége. Ha tehát neki rágórovar kártevők ellen belsőleg ható, vagyis gyomorméregre van szüksége, elegendő azt tudnia, hogy arzéntartalmú (világoskék címkéjű) permetezőszert kell vásárolnia, az azután már egészen mindegy, hogy mi annak a neve:Aresin, Arzola, Darsin. Hercynia, Meritol, vagy Vinarzit. Ezek között a szerek között lényegében nincs is különbség, mert az engedélyezés kapcsán megállapítást nyert az is, hogy a szer milyen arzéntartalommal jöhet forgalomba. A minimális arzén-
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403tartalom pedig, amely a szer hatásosságához szükséges, meg van állapítva. Ennél sokkal több hatóanyagot a szerbe tennni nemcsak, hogy nem volna gazdaságos, de felesleges is. Az ugyanabba a csoportba tartozó szerek között tehát már csak készítési, gyártási különbségek lehetnek, aminek gyakorlati jelentősége nincsen. Ezért a gazda ne 
akadjon meg, ha az általa eddig használt és a 
nagynehezen megjegyzett nevű különleges nö
vényvédőszert nem tudja megkapni, mert bizto
san kaphat ugyanolyan hatású szert, legfeljebb 
más néven. Tehát a név nem fontos. Az azonos hatású és alkalmazású növényvédőszerek egységes színű címkével jönnek forgalomba. Forga- lombahozni pedig csak olyan különleges növényvédőszert szabad, amely szakintézetek által hivatalosan meg lett vizsgálva (vegyelemezve) és hatásossága szempontjából ki lett próbálva. A különleges növényvédőszerek forgalombahozata- lához pedig az engedélyt a szakintézetek véleménye alapján a m. kir. földművelésügyi miniszter adja meg.Mindezek természetsen csakis a különleges nö
vényvédőszerekre állanak, amelyek különleges eljárással készülnek és zárt csomagolásban, megfelelő színű címkével ellátva jöhetnek forga galomba. Nem vonatkoznak azonban azokra a vegyi anyagokra (rézgálic, kénpor, stb.), amelyek nemcsak növényvédő, hanem más célra is használtatnak. Ezek az úgynevezett közönséges 
növényvédöszerek, vagy anyagok, amelyek növényvédő célra csak akkor ajánlhatók és árusíthatók, ha bizonyos előírt minőségi kellékeknek megfelelnek .Alkalmazási szempontból teljesen mindegy, hogy különleges vagy közönséges növényvédőszerről van-e szó, mert a legfontosabb az, hogy 
milyen hatóanyagú szerre van szükségünk. Ha ezt tudjuk, akkor a szükséges szert valamilyen néven az engedélyezett és forgalomban lévő növényvédőszerek közül meg fogjuk tudni szerezni.Tekintsük át most az egyes növényvédőszer csoportokat abból a szempontból, hogy a következő évben melyeknek előállítása, illetve beszerzése fog nehézségekbe ütközni, továbbá, hogy melye köt fog kelteni esetleg teljesen nélkülöznünk és 
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404melyeket fogjuk tudni valamilyen más anyaggal helyettesíteni vagy pótolni.Az ásvány- és kátrányolaj, valamint a dinitro- 
ortokrezoltartalmú szerekből előreláthatólag nagyobb mennyiségek fognak ez évben rendelkezésre állni, mint az elmúlt évben. Tehát a rügy- fakadás előtti koratavaszi fürösztő permetezést remélhetőleg mindenki el fogja tudni végezni. Erre az állati kártevőket irtó permetezésre nagy szükség is lesz, mert az elmúlt év száraz időjárása különösen kedvező volt azok elszaporodására, miértis szükséges, hogy áttelelő alakjaik ártalmatlanná tétessenek. Ebből a szempontból ajánlatos még ott is ezekkel a hatásosabb szerekkel kezelni a gyümölcsfákat, ahol esetleg azokat téli higítású mészkénlével vagy annak megfelelő kénvegyületet tartalmazó szerekkel (Neopol, No- vokén, Polikén és Solbár) akartuk helyettesíteni. Ezeket a kénszereket tegyük inkább el nyárra, azoknak az almafáknak a permetezésére, amelyek bordóilére (meszes rézgálicoldat) vagy meszes cinkgálicoldatra érzékenyek és könnyen megperzselődnek.Az egyéb bőrmérgek közül a kvasszia- és a derrisztartalmúak valószínűleg nem lesznek beszerezhetők, mert azok csak messze külföldről volnának behozhatok. A pirétrum (rovarpor) már bizonyos mennyiségben inkább beszerezhető lesz. Mégis azonban a bőrmérgek közül a dohányjövedéki nyersnikotin lesz az, amely a szükséges mennyiségben remélhetőleg rendelkezésre fog állni. Ehhez azonban szükséges, hogy a gazdaközönség ne igyekezzék fölös mennyiségeket beszerezni, készleteket gyűjteni. Tudjuk, hogy a lágytestű állati kártevők ellen használatos bőrmérgek (nikotin, kvasszia, rovarpor, stb.), akkor tudják kifejteni hatásúkat, ha azokat szappanos (káli-, vagy natronszappanos) lében permetezzük ki, mert a szappan az állatok testének vi
ALFA 
GAZDASÁG I 
SZIVATTYÚ
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405aszos bevonatát feloldja, amiért a nikotint, kvassziát, pirétrumot tartalmazó permetlé jobban megtapad rajta, majd behatol és ölőképességét jobban tudja kifejteni. Ezért nem helyes az, ha 
pl. a nikotint más permetlébe (bordóilébe, mész- kénlébe) keverten — amelyben szappant feloldani jól nem lehet — permetezik ki. A bőrmérgek alkalmazása tehát csak akkor fog megfelelő eredménnyel is járni, ha az szappannal keverten, minden más permetlétől függetlenül kerül a zöld növény felületére. Előreláthatólag rendelkezésre fog állani oly mennyiségű káli- (kenő-) szappan is, mint amennyire szükség lesz a rendelkezésre álló nikotin- és pirétrumtartalmú bőrméreg permetlé kipermetezéséhez.

Fasebkátrányok (fabalzsamok) is minden bi zonnyal elegendő mennyiségben fognak rendelke zésre állani. Már kevésbbé lesz megfelelő meny- nyiségű és minőségű a hernyóenyv, mert annak főalapanyagát messze külföldről kellene behozni, amit a mai háború majdnem teljes mértékben megakadályoz. A hazai anyagokból készült hernyóenyv ragadóképessége rövid időtartamú s hamar beszárad. De néhány napig, esetleg hétig, különösen párateltebb levegőjű vidéken igen jó hatással alkalmazható.A gyomormérgek közül mind a mészarzéntartal- múak, mind a klórbárium minden bizonnyal elegendő mennyiségben fog rendelkezésre állni, tehát aggodalomra és készletek gyűjtésére semmi szükség nincsen.Sokkal kilátástalanabb azonban a helyzet a 
gombaölőanyagok terén. Köztudomású, hogy a haz^ai rézpdZic-termelés nem elégíti ki szükségletünket, amiért a szükséglet legnagyobb részét mindig külföldről kellett behoznunk. Ez azonban ma nehézségekbe ütközik.A gyümölcsfavédelemben a legtöbb esetben nagyon jó eredménnyel tudtuk eddig a bordóilevet mészkénlével, vagy az ennek megfelelő kénvegyületet tartalmazó Neopol, No vökén, Polikén és Solbár nevű különleges szerekkel helyettesíteni. Mióta azonban a kénportadó Szicilia szigetét angolszász csapatok szállották meg és Olaszország bán lángolt fel a harc, a kénport onnan behozni lehetetlen. Tehát mind a rendelkezésre álló réz- 
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406gáliccal, mind a rendelkezésre álló kénporral a legnagyobb gondossággal és szakszerűséggel kell majd gazdálkodnunk, illetve takarékoskodnunk.Azt sem mondhatjuk, hogy mindkettőt a cink- gáliccal vagy aluminiumgáliccal tudnánk helyettesíteni, mert a cinkgálicnak mésszel közömbösített 4V0-ÖS oldata kb. csak a 1/2%-os bordóilé hatásának felel meg. Ez az erősség pedig a gyümölcsfák gombabetegségei ellen nem elégséges. Töményebb oldat pedig sűrűsége miatt nem permetezhető ki. Már pedig az 1%-os bordóilének a 87o-os messzes cinkgálicoldat felelne meg. Az 
aluminiumgálic pedig ennél is hatástalanabb.A rézgálichiányon csak valamilyen gazdaságos keverékkel lehet segíteni. Ilyenek a következők:1. Martini lé. 100 liter vízbe % kg rézgálic, % kg timsó és 65 dkg égetett mész előzetesen mész- tejjé oltva. Ez %%-os bordóilé hatásának felel meg.2. Meszes rézgálic- és cinkgálicoldat. 200 liter vízbe % kg rézgálic, % kg cinkgálic és 1% kg égetett mész előzetesen mésztejjé oltva. Hatása az előzőét megközelíti.3. Vltrafeketés keverék. 100 liter vízben 30—40 dkg rézgálic, 60—70 dkg cinkgálic és 50 dkg Ultrafekete. Ezt a keveréket IV2 kg szalonná» mésszel kell közömbösíteni. (Hasonló keverék a „fekete- gálic“ is.) Megközelíti az iVo-os bordóilé hatását.Újabban a hazai és a külföldi gyárak különböző olyan keverékekkel kísérleteznek, amelyekben a rézgálic még a fentieknél is kevesebb, de hatásuk az 1%-os bordóilé hatását eléri. Reméljük, hogy e téren a kísérletek hamarosan sikerre fognak vezetni és a rézgálickérdés el fogja veszíteni mai nagy jelentőségét.Talán még ennél is nehezebb kérdés a kénpor helyettesítése, illetve pótlása, ami ezidőszerint még ismeretlen valami. Tehát a lisztharmat be-

MAGASNYOMÁSÚ, ÖNMŰKÖDŐ 
HATON HORDOZHATÓ

ALFA 
PONY-PERMETEZÖ 
VASLEMEZBŐL. KÍVÜL BEIÜL, ÓLMOZVA 
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407tegségek ellen a védekezés ez évben a legnehezebb lesz, mert nem valószínű, hogy a szükséges kénpormennyiség teljes egészében biztosítható lesz. A káliumhipermangán perzselő és drága volta miatt pedig nem léphet a kénpor helyébe.E rövid áttekintésből is megállapíthatjuk, hogy az állati kártevők irtására és gyérítésére alkalmas rovarölő (insecticid) szerek beszerzése terén 
nem lesznek nagy gondjai a következő évben a 
gazdának, különösen ha azok elosztása megfele
lően és idejében fog megtörténni. Nagyobb fel
adat fog azonban reá várni a rendelkezésre álló 
gombaölő (fungicid) szerek megfelelő takarékos 
és szakszerű alkalmazásának megoldása terén. Ezért mimtenfcmefc a figyelmét — saját jól felfogott érdekében is — n^/omaíé/cosan felhívom, 
hogy rézgálickészletét ne használja fel fölöslege
sen, ne csávázzon vele, mert a higanytartálmú különleges vetőmagcsávázó és porozószerek sokkal hatásosabbak és megfelelő mennyiségben rendelkezésre is állnak. A rézgálicot csakis a 
gyümölcs- és szölővédelemre használják. Azt a kevés rézgálicot, ami rendelkezésre áll és rendelkezésre fog állni, a gyümölcsfák esetében a rügy- 
fakadás és virágzás közötti, a szőlő esetében pe
dig az első két permetezésre kell elhasználni. A későbbi permetezésekre alkalmazható a fenti keverékek valamelyike. Ilyen beosztással a kevés rézgálic fel használása mellett sem érhet bennünket nagy károsodás.Hogy a gyümölcsfa- és a szőlővédelemben a gombabetegségek elleni védekezést még sikeresebbé tegyük, a gyümölcsösben és a szőlőben a betegség csiráit magukban és magukon hordozó lehullott fertőzött leveleket gondosan gyűjtsük össze és mélyen ássuk el, vagy égessük el, a gyümölcsfákat és szőlőtőkéket a tél folyamán, illetve koratavasszal gondosan tisztogassuk meg, hogy a tavasszal életrekelő és kifeslőzöld növényrészeket minél kisebb támadásnak és veszélynek tegyük ki.Fogjunk össze és készüljünk fel erre a küzde lemre és harcra, amelyet nekünk, gazdáknak kell sikeresen megvívnunk gyümölcsfáink ellenségei vei; a különböző állati és növényi kártevőkkel szemben I
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A gyümölcsfák ültetési távolsága, 
termőkora és termésmennyisége.

Gyümölcsfaj A fák 
ültetési 

távolsága

! Egy kát. 
holdra 4-es 

kötésben 
ültethető

Teljes 
termés 

várható Fánkinti 
átlagos 
hozam 

évenkintéves

| méter darab kor
tól

kor
ig

kilo
gramm

Alma................ 8—11 •89—48 r~

10 60 37Körte................ 7—9 115—71 8 80 45Cseresznye .. 8—12 89—40 / 50 28őszibarack .. 3—5 639—230 4 25 15Meggy .............. 5—6 230—159| 5 35 19Szilva................ 5—7 ’ 230—115 6 30 27Kajszin........... 6—8 159—89 4 25 29Dió...................... 15—20 26—15
1

20 100 27
Szőlőben, szőlőskertben és gyümölcsösben a szomszédos határtól (mesgyétől) szőlőt, szedret, ribizkét, köszmétés 60 cm-nél, őszibarackfát 1‘5, bokoralakú törpealmát és törpekörtét, birset, nas pólyát, somot, mogyorót 2, szilvafát 2*5,  kajszi-, meggy- és mandulafát 3, körtefát 3’5, alma-, berkenye- és oltott eperfát 4, cseresznyefát 5, dió-, gesztenye- és erdei fát 7 méternél közelebb ültetni nem szabad! Ez a tilalom a legfeljebb egy méter magas sövényekre, fiizjér és redélyfákra nem terjed ki,
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Gyümölcsfák permetlészükségíete*1

Bőrmérgek : Quassiafaforgácsfőzet, nyers nikotinoldat, petróleum emulzió. Jól megáztatva a kártevőket a kártevők 
elterjedéséhez képest változó mennyiségben.

Permetezés ideje és 1-2 3—4 5—6 7—8 9—10 11—15 16—20 21—25 26—30 «-41-50 51—60

milyensége éves alma- és körtefák és hasonló nagyságú egyéb gyümölcsfák 
permetlészükségíete literekben

Téli permetezés karbolineum- 
mal, bordói lével vagy 
mészkénlével...................... ! 0*2— 1*0— 20— 3*5— 4*5— 60 — 8-0— 10 0— 13*0— 15*0— 16*0— 17*0—

Locsolásszerűen.................... 1 0*5 2-0 4*0 50 7-0 9-0 12*0 15*0 18*0 200 22-0 25*0
Tavaszi permetezés bordói 

lével, mészkénlével vagy 
arzénes szerekkel, illetve 
ezek keverékével.............. j 0*2— 0*6— 1'2— 2*5— 30— 3'5— 50— 6*0— 8*0— 9*0— 10 0— 11*0—

Ködszerűen ......................... 0-3 1-2 2*5 30 4'5 5-5 7*0 9'0 10*0 11*0 12*0 13*0
Nyári permetezés bordói lé

vel, mészkénlével vagy 
arzénes szerekkel, illetőleg 
ezek keverékével.............. 0*3— 1*0— 1*5— 3*0— 3*5— 4*5— 6*0— 7*5— 9*5— 11*0— 12'0— 13*5—

Ködszerűen........................... 0-5 1-5 3-0 3-5 5-5 6’5 8*5 11*0 12*0 13*5 14*5 16*0

Átvéve a „Gazdaszámok“ című munkából.
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Szőlővesszős és karószükséglet.
a) Sor szőlőben :

Ha a tőkék 
egymástól! 
tá olsága 

centi-

A sortávolság centiméterekben100 110 120 j 130 140 | 150métere-kben egy kát. holdra kell vessző
60 cm .. i 9700 8850 8100 7450 6950 645065 ,, 8950 8150 7450 6700 6350 605070 \f J 8300 7550 6950 6400 5950 555075 „ .. 7750 7050 6450 4950 | 5550 520080 „ ... 7250 6600 6050 5350 5400 485085 „ .. 6850 6200 5750 5250 4900 455090 ff ... 6450 5900 5400 4950 4600 430195 ff .. 6100 5550 5100 4700 4350 4050100 „ .. | 5800 5300 4850 4435 4150 1 3900130 „ amerikai anyaszőlőnél 3450 —150 „ . .: > — — 2600

b) Négyzetes ültetésnél :100 cm tőke- és 100 cm sortávolságra kell 5700 vessző120 „ „ „ 120 „ „ „ 3958 „158 ,, ff ff 158 ff ff ff 2533 „
c) Hármas kötésben (vagyis háromszögben Ültetve)100 cm sor- és 50 cm tőketávolságra kell 11400 vessző120 ff „ ,, 60 ff ff ff 7916 ff150 ff ,, ff 73 ff f, ff 5066 ff

ALFA permetezők
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A szőlő« és bortermés 
mennyiségére vonatkozó adatok.
1 kát. hold területre 100 X 100 cm. ültetési távolság 

mellett 5800 tő szükséges.1 kát. hold szőlőben terem 9—160 inéterm. szőlő.1 » » » 5— 75 hektoliter bor.100 kg szőlőfürt ad az egyes fajták szerint 90—98 kg bogyót.100 kg szőlőfürt ad az egyes fajták szerint 55—80 liter szinmustot.100 kg szőlőfürt ad az egyes fajták szerint 20—40 kg törkölyt.100 kg szőlőfürt ad az egyes fajták szerint 3—4 kg kocsánt.100 kg szőlőfürt ad az egyes fajták szerint 9—12 kg héjat.100 kg. szőlőfürt ad az egyes fajták szerint 2—4 kg magot.100 kg aszúbogyó ad 50—70 kg mustot100 liter mustból lesz 83—97 liter bor.100 > feher bor ad 4—9 liter seprőt.100 » vörös bor ad 3—6 liter seprőt.100 » borból nyerhető 12—20 liter cognac.100 > csigerből nyerhető 5—8 liter cognac.100 >100 kg >törkölyből >

»100 > » >100 > borseprőből >100 > > >150 > » >100 > > >100 > > »

85—95 liter ecet.8—15 liter (50%-os pálinka14—15 kg. borkősav.50—60 liter seprőbor.40 kg. seprőtészta.10—20 liter pálinka.6—8 kg. borkő.40 gramm borolaj.
ALFA taligás permetezők
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Gy ümölcs borkészítés.
1 liter gyümölcs’ 
léhez (musthoz) 

szükséges hozzá- 
: ; - - adni

vizet 
literekben

cukrot g-okban

közönsé-
1 ges italnak
1 (80/0)

asztali 
bornak 
(10%)

likőr
bornak

Ribizkebor .'.. 2 420 540 1000Egresbor .... 1*5 330 430 750Fekete áfonya-i bor................... 2 460 580 1000Földiszeder-bor................... — 120 160 300Málnabor.... 1*5 360 460 750Szamócabor . 0*5 ! 180 240 500Vörös áfonyabor ................... 1-5 350 450 750’ Szüvabor.... — 50 110 230Cseresznyebor .. — 50 110 230Almabor........... — 70 130 250Körtebor .. 1 i 60 120 240
Gyümölcspálinka.Egy hektoliter cefréből átlag készíthető :Szilvából_______ 10—12 liter 40%-os pálinka.Cseresznyéből 10—12 > > »Almából vagykörtéből__ 8—10 * > »Barackból 9—11 > > »

HATON HORDOZHATÓ

ALFA
magasnyomású, önműködő 7 

iii-roki 11 AnnnTu itA
11

_____ a
VASLEMEZBŐL, KIVOt-BElOl ÓLMOZVA
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Háborús szőlőgazdasági 
gondok és feladatok.A „Köztelek Zsebkönyv” részére írta: 

Kovács Sándor, a MEGA szövetk. cégvezetője.A hossza ntartó háború következtében előállott nehézségek a gazdasági élet minden vonalán éreztetik hatásukat. Az általánosan tapasztalható anyaghiány olyan akadályok elé állítja a termelést, amelyeknek leküzdése sokszor még a legmesszebbmenő gondosság, a legnagyobb lelkiismeretesség és erőmegfeszítés árán is megold hatatlannak látszik. A gazdasági élet irányító tényezői igyekeznek ezeken a nehézségeken segíteni és odahatni, hogy a rendelkezésre álló korlátozott mennyiségű anyagokkal a legjobban biztosítsák a termelés szükségleteit.Éppen a szőlősgazdatársadalom tapasztalhatja leginkább, hogy az állandóan fokozódó nehézségek, a mindinkább érezhető anyaghiány ellenére is mennyire igyekszik a kormányzat még a hadászati! ag legnélkülözhetetlenebb nyersanyagok rendelkezésre bocsátásával is biztosítani a termeléshez szükséges anyagokat.Hogy messzebb ne menjünk, nézzük mindjárt a szőlőtermelésben egyik legfontosabb védekezőszernek, a réz gátiénak a biztosítását. Mint a neve is mutatja, a rézgálic legfontosabb alap- és hatóanyaga a réz. Magyarország még békebeli rézszükségletének is csak igen kis hányadát tudta hazai termelésből fedezni, állandó behozatalra szorult éspedig olyan államokból, amelyekkel jelenleg hadiállapotban vagyunk. Vegyük ehhez hozzá a háború kitörése óta állandóan fokozódó elhasználódást, amely a hadianyagban előállott és tudva azt, hogy a hadianyagok gyár tásának egyik legnélkülözhetetlenebb nyers-
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414anyaga a réz, őszinte elismeréssel kell adóznunk a kormányzatnak azért a messzemenő gondosko dásért, amellyel az elmúlt évben is biztosítani tudta a szőlőtermelés részére, ha nem is a bőséges, de a legszükségesebb rézgálicmennyiséget. Az 1943. évben kát. holdankint kiutalt 10 kg réz- gálie az előző évi 12 kg-mal szemben nem tekinthető csökkenésnek, mert hiszen a 10 kg réz- gálic mellett 8 kg feketegálicot is kaptak a szőlősgazdák, amelynek hatóanyaga a cinkgálic mellett ugyancsak a réz. Ha a feketegálicot helyesen alkalmazzuk, igen jó eredményt érhetünk el vele és hasznos megtakarítást a rendelkezésre álló rézgálicban.A kormány e legmesszebbmenő gondoskodásával szemben viszont joggal elvárhatja a szőlősgazdáktól, hogy a rendelkezésükre bocsátott értékes anyagokat úgy használják fel, hogy általuk a lehetőség szerint legjobban biztosítsák terméseredményüket, úgy gazdálkodjanak vele, hogy a legkisebb mennyiséggel a legnagyobb hatást érjék el.Szeretnék itt kitérni néhány olyan körülményre, amelynek szem előtt tartásával a védekezőanyagokban a legmesszebbmenő megtakarítást, a védekezésben pedig a legjobb hatást ér hetjük el. * w~'Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, mennyire fontos, hogy a gazda a permetezést mikor és hogyan végzi el. Elmúltak azok az idők, amikor a gazda büszke volt arra, hogy az egész szőlőhegyen messziről megismerte a saját szőlőterületét, mert az volt a legkékebb, a levélzet bőségesen el volt látva permetlével, a dús lombozat csak úgy vakított a verőfényes napban a mész és rézgálic dús keverékétől.Ma csak a legnagyobb körültekintéssel, a leg nagyobb szakszerűséggel, legkedvezőbb időben és legnagyobb takarékossággal végzett permetezés sei tudja a gazda a rendelkezésre álló, szűkre szabott rézgálieadaggal megvédeni termését a fenyegető gombabetegségek ellen. Nagy hozzáértéssel, féltő gonddal kell a gazdának állandóan figyelemmel kísérnie szőlője fejlődését és amint észreveszi a fellépő peronoszpóra veszedelemnek első jelét, azonnal, de csak is akkor, meg kell 
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415kezdenie a legkörültekintőbb, legkíméletlenebb harcot a szőlőnek ezzel az alattomos és igen veszedelmes kártevőjével szemben.Nem akarok itt kitérni a peronoszpóra elleni védekezés egyes szakaszaira, mert hiszen a per© noszpóra elleni helyes védekezést a szőlősgazdatársadalom a szaklapok idevágó cikkeiből és a szakirodalomból részletesen és alaposan elsajá títhatja. Csupán arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a védekezésnél — tekintettel a rendelkezésre álló csekély rézgálicmennyiségre — a legmesszebbmenő takarékoskodást is tartsuk szem előtt. Ne permetezzünk 1/2%-osnál tömé nyebb bordóilével, mert helyesen alkalmazva a permetezést, így is kielégítő eredményt tudunk elérni. Ha mégis úgy gondoljuk, hogy a VzVo-os bordóilé nem lesz elég hatásos, adjunk hozzá 
V2°/o ultra-fekete festéket és így az ultra-fekete biológiai hatásánál fogva — nevezetesen, hogy a levélzetre tapadó fekete oldat összegyűjti a nap sugarakat és így erősebb lesz a chlorofill képző dés, következésképpen erőteljesebb a levél fejlődése, nagyobb az ellenálló képessége — jobb hatást érünk el. A harmadik és negyedik permetezést végezhetjük feketegálicos permetlével is, az utolsó permetezést azonban mindig bordóilével végezzük, mert a feketegálicban lévő cink a bogyókra tapadva, esetleg mérgező hatású lehet.Soha ne várjuk meg a permetezéssel a pero noszpóra fehér kivirágzását, hanem az olajfoltok megjelenése esetér azonnal fogjunk hozzá a védekezéshez.A védekezőszerek alkalmazásán kívül igen hathatós segítséget nyújt a biológiai védekezés, nevezetesen. ha gondosan ügyelünk arra, hogy szőlőnkben a peronoszpóra fejlődéséhez és elterjedéséhez minél kedvezőtlenebb körülményeket te
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416remisünk. Gondolok itt elsősorban a szőlő ál landó gyommentesen tartására, a hónai óhajtások állandó letisztítására, a túl buja levélzet ritkítására, hegyezésére, amely műveletek mind hozzásegítik a szőlősgazdát ahhoz, hogy a peronosz- póra ellen minél eredményesebben védekezzék.Termésünk megóvásának a permetezés, porozás és gyommentesen tartás mellett egyik igen fontos előfeltétele a szőlők állandó kötözése, Saj nos, a háborús viszonyok itt is nehéz gondok elé állítják a szőlősgazdákat. A legkitűnőbb, legjobban bevált kötözőszer ugyanis, a raffia tengerentúlról került Európába, természetesen a háború kitörése óta ennek beszerzésére gondolni sem lehet. A kormány igyekszik itt is megoldani a kérdést, de természetesen az általános anyaghiány miatt a szükséglet fedezésére igen nagy nehézségbe ütközik. A legtartósabb kötözőszernek a jutafonal bizonyult, nagy hibája azonban, hogy vékony voltánál fogva mélyen bevágódik a fiatalabb hajtások testébe és így a háncsszövet roncsolása által akadályozza a zavartalan nedvkeringést, főleg az asszimilációs termékeknek a fürtökbe jutását. A vastag papírspárga kiküszöböli ezt a hibát, azonban ha nincs kellőképpen impregnálva, két-háromnapos eső eláztatja, a szél eltépi és a vesszők a földre feküsznek. Legmegfelelőbb a papírral körülvett jutafonal, bonyolult előállításánál fogva azonban nem áll kellő mennyiségben a szőlősgazdák rendelkezésére.Az előrelátó, gondos szőlősgazda azonban tud segíteni ezeken a nehézségeken is. Kukoricaháncsból, szalmából, sásból, gyékényből olyan nagy szerű kötözőanyagot tud előállítani, amely felveszi a versenyt a tengerentúli raffiával.Gondos, okszerű permetezés, porozás, rendszeres kapálás, kötözés és ápolás, hacsak fagy, vagy jég nem éri a szőlőt, aszály, vagy magas talajvíz nem sújtja a síkvidéki szőlőket, biztosítják a jó termést.S ha jó a termés, nem kell, hogy főjjön a gazda feje. Az értékesítéssel most nincs baj. Legalább is szőlősgazdák oldalán nincs. Olyan árakat kap a szőlősgazda a mustjáért, boráért, amely megfelelő termés esetén még a magas termelési költség mellett is szép hasznot biztosít.
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417Ennél a kérdésnél szeretném felhívni a szőlős gazdák figyelmét azokra a körülményekre, amelyek az utóbbi években oly károsan befolyá solták a borárak alakulását és ha látszólag elő nyösnek mutatkozik is a szőlősgazdák részére, végeredményében mégis oda vezetnek, hogy a háború befejezésekor, amikor a konjunkturális üzleti lehetőségek szűkebb keretek közé szorulnak, az alkalmi tőkeáramlások — ha ugyan lesz nek ilyenek — a kereskedelem más ágai felé orientálódnak, akkor a szőlő- és bortermelés mögött nem áll majd olyan borkereskedelem, amely a kormány által létrehívott intervenciós szervek segítségével is meg t udja menteni attól a katasztrófától, hogy visszazuhanjon oda, ahonnan a különféle mentőakciók 1937-ben kimentették.Mert mi a helyzet jelenleg a borkereskedelem frontján?A kormány 1942 június 30-ával rendeleti úton kikapcsolta a tőkével rendelkező zsidó borkeres kedelmet. Az időpont megválasztása a borértékesítés szempontjából nem volt éppen a legkedvezőbb, mert az új magyar borkereskedelem kellő felkészültség, kéllő kereskedelmi múlt és kellő tőke nélkül ment neki a meglehetősen nagy szüretnek. A bankok ugyan igyekeztek megfelelő hitelnyújtással segítségére sietni a kellő tőkével nem rendelkező borkereskedelemnek, ennek eile nére meg kell állapítanunk, hogy az új borkereskedők nem állták meg úgy a helyüket, ahogyan azt tőlük elvárták, nem váltották valóra a hoz zájuk fűzött reményeket. Hogy az értékesítés csődje mégsem következett be, annak több, az új borkereskedelmen teljesen kívülálló oka volt.Egyrészt a termés sokkal kisebb volt, mint arra az általános becslések számítottak, másrészt a kötött gazdálkodás következtében olyan tőkék futottak borba, amelyeknek megjelenésére a

K’3zt( lek Zsebkönyv II. 1944. 27
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418békeviszonyok mellett senki sem számított volna, harmadszor a sör- és pálinkafogyasztás egyrészt a rossz minőség, másrészt a mennyiségi korlátozás miatt erősen csökkent, a borfogyasztás viszont a széles nép rétegek jobb keresethez jutása és legtöbb cikk vásárlási korlátozása következteben lényegesen emelkedett. Nem utolsó sorban hozzájárult azonban az értékesítés csődjétől való meneküléshez, sőt ezen túlmenőleg a túlzott és megokolatlanul magas árak kialakításához a kikapcsolt kereskedelmi és ügynöki kar legitim, vagy illegitim megjelenése a borpiacon.Az árak 1942 szüretétől kezdve állandóan emelkedtek. Ez az áremelkedés bizonyos megszokott keretek között természetes folyamat, mert hiszen teljesen jogos az, hogy azok a termelők, akik kellő tőkét fektetnek a hordóparkba, hogy ne le gyenek kénytelenek a szüret alatt éppen kialakuló árakon megválni bortermésüktől — továbbá vállalják a tárolás során felmerülő apadási veszteséget és kezelési munkát —, magasabb árakat érnek el, mint azok, akik termelnek ugyan, de egyáltalán nem törődnek azzal, hogy mi lesz a termelt bor sorsa, miben fogják azt tárolni, kezelni, hogy kivárhassák az árak kedvezőbb alakulását és akkor adják el bortermésüket, amikor az elérhető árat legkedvezőbbnek hiszik.Ha azokat az okokat keressük, amelyek a borárak igen jelentős emelkedéséhez vezettek, megint csak a borkereskedelem átállításának hibáihoz, fogyatékosságaihoz lyukadunk ki.1942 előtt a magyar borkereskedelemnek mintegy 1400 aktív, tőkeerős, kellő vevőkörrel rendelkező tagja volt. Az 1942. évi átállítás után a bor kereskedőnek tekinthető vállalkozások száma nem tehető többre 700-nál. Azonban ezek ebrészének borkereskedői tevékenysége is legnagyobb részben abban merült ki, hogy a kapott lökét ősszel borba, vagy mustba fektették és látva a borárak állandó emelkedését, soha nem tartották időszerűnek a készletek forgalomba- liozatalát, mert mindig nagyobb és nagyobb haszon elérésében reménykedtek. Aki mégis áruba bocsátotta készletét, vevőkör hiányában rendszerint nagy tételekben vált meg attól.
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419A kiskereskedelem, amely hozzá volt szokva, hogy a nagykereskedőktől rendszeresen szerezte be heti, vagy havi szükségletét, egyszerre rádöbbent arra, hogy az új kereskedők nem tudják, vagy nem akarják őket kiszolgálni. Az a néhány régi bomagykereskedő-cég, amely az átállítás t után is folytathatta kereskedelmi tevékenységét, természetesen nem tudta saját vevőkörén kívül az ellátó nélkül maradt kiskereskedelmet kiszolgálni. Hozzájárult a helyzet súlyosbításához a már említett okoknál fogva állandóan emelkedő borfogyasztás is.Érthető tehát, hogy a vevőkör nem nyervén kiszolgálást, rávetette magát a termelőkre, izgatot tan kezdett a borpiacon vásárolni, a túlzott és rendszertelen kereslettel felhajtotta a borárakat.A szőlősgazdatársadalom természetesen öröm mel figyelte az árak állandó emelkedését, az egyre erősbödö keresletet. Az árak emelkedése egy ideig megokolt is volt. A szőlősgazdatársadalomra a sok szűk esztendő után valóban ráfért, hogy termését jobban tudja értékesíteni, a sok ráfizetés után végre hasznot is hajtson fáradságos munkája. Amennyire örvendetes azonban a reális áremelkedés, annyira aggasztó az árak megokolatlan felhajtása.A kereskedelem a nagykereskedelem kikapcso- lásával mindig lényegesen magasabb árakat tud fizetni, mert hiszen az alapárakhoz, ha nem is egészen, de legalább is bizonyos hányadában hozzá tudja csapni a nagykereskedelem haszon- és rezsikulcsát is, még így is jobban járván — legalábbis látszólag —, mintha a nagykereskedelemtől szerezte volna be ‘szükségletét.Természetesen ezek a körülmények teljesen kiölik a kereskedelem vállalkozó kedvét, az ilyen tevékenység lassan teljesen felmorzsolja a kereskedelem tőkeerejét, mert hiszen az eladott bor helyett mindig kevesebbet és kevesebbet tud tőkéjével az állandó áremelkedés következtében beszerezni, ami lassan a teljes csődbejutás felé vezeti.
27*
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A Gyümölcstermelők 
Országos Egyesülete.Az Egyesület élén GyömÖrey György nyugalmazod főispán, országos elnök áll, aki felelős ségteljes és a mai háborús viszonyok mellett különösen nehéz munkáját az Egyesület alelnökei- nek (Krúdy Ferenc országgyűlési képviselő, a képviselőház alelnöke, Szabó István felsőházi tag, dr. Reichenbach Béla egyetemi ny. r. tanár és Korponay Kornél felsőházi tag) és az Egye sülét kipróbált tisztviselőkarának támogatásával végzi.A Gyümölcstermelők Országos Egyesülete (GYÓE) negyvenöt vármegyei, illeve thj. városi tagegyesületéhez beosztott szakközegeik irányításáról a budapesti Központ gondoskodik. (Budapest, Vilmos császár-út 76.) A vidéki tagegyesu letek általában a megye székhelyén, vagy a gyümölcstermelés gócpontjában vannak. Levélcímnek tehát elegendő a következő: „Gytimölcster melók Vármegyei Tagegyesülete (megyeszék hely)”.Az Egyesület taglétszáma állandóan emelkedik. Ma már több mint kettőszázötvenezer tér meló tömörül a GYOE táborába. Ez a magas taglétszám bizonyítéka nemcsak a gyümölcstermesztés állandóan fokozódó jelentőségének, de annak isr hogy az Egyesület a reábízott feladatokat helyesen oldja meg és a táborába tömörült termelők érdekeit eredményesen képviseli.Az Egyesület gondoskodik a mai háborús viszonyok mellett különös jelentőséggel bíró védőszer és permetezőgép ellátásáról. A kötöttforgalmú anyagok (rézgálic, stb.) elosztását kormánymegbízás alapján látja el. Az elmúlt évben is gondoskodott az országban rendelkezésre álló rézgálic, nyers nikotin, káliszappan arányos elosztásáról. Állandóan küzd az Egyesület azért, hogy a háborús viszonyok mellett is minél teljesebb mértékben rendelkezésre álljanak a nélkülözhetetlen védőszerek. Szakközegei útján számtalan tanfolyamon és előadáson ismerteti a korszerű termelési növényvédelmi előírásokat, 
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421tanácsokkal látja el tagjait az értékesítés terén is.Jól bevált oktatási mód az úgynevezett határbejárás, melyet az Egyesület szakközegei az elmúlt évben közel kétezer esetben tartottak, tizenkétezer gazdarésztvevővel. A határbejárások során a szakember a legközvetlenebb érintkezést találja meg a gazdákkal és a helyszínen reámutatva a termelésben található hibákra, tanácsai sokkal eredményesebbek, mint az előadásokon és tanfolyamok keretében.Az Egyesület szervesen együttműködik a földművelésügyi kormányzat kertészeti intézményeivel, úgyannyira, hogy a kertészeti felügyelőségek vezetői minden esetben bekapcsolódnak az Egyesület munkájába. Szakközegeink gyümölcstermesztési kérdésekben hivatalos tanácsadói a törvényhatóságoknak.Az Egyesület jelentős kutató munkát is végez, amelynek során termelési, védekezési és értékesítési kérdésekkel foglalkozik. Az elmúlt évben jelentős volt ennek a munkának a során a kajszifapusztulás okait ku'lató bizottság megalakítása, mely bizottság célul tűzte ki a kajszibarackfák igen súlyos, a termesztés jövedelmezőségét veszélyeztető, pusztulásának okait és az orvoslás módjait megállapítani.A földművelésügyi kormány segítségével az Egyesület az ország különböző községeiben kilencven aszalóüzemet létesített, melyek segítségével nagy termések évében a piacot jelentősen tudja tehermentesíteni és különösen a szilvaaszalás útján járul az ország lakosságának jobb téligyümölcselláfásához. Az aszalók méltányos bérösszeg ellenében a termelők rendelkezésére állanak. Aszalóüzemei a háborús idők óta nemcsak gyümölcsaszalással, de több helyen zöldségszárítással is foglalkoznak.Az Egyesület folyton fokozódó munkája szükségessé tette a szaktisztviselői és központi tisztviselői létszám emelését. A központi ügykezelésről az igazgató vezetése mellett egy főtitkár, két titkár, egy segédtitkár, egy fogalmazó és tizennégy számviteli és kezelési tiszetviselő, illetőleg tisztviselőnő gondoskodik. A szak tiszt viselői kar létszámemelése során szükségessé vált a közép-
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422fokéi képesítéssel rendelkező szakközegek alkalmazása is, úgy, hogy ma a szaktisztviselői karban ötvenhárom okleveles és tizenhat képesített kertész van akalmazva. így összesen nyolcvankilenc tisztviselő szolgálja az Egyesület kereteiben a magyar gyümölcstermesztés fejlesztésének ügyét.A földművelésügyi kormány megbízásából az Egyesület, illetve szakközegei járnak el a gyümölcsfatelepítések engedélyezésével kapcsolatban. Az engedélyezés irntí kérvényeket az Egyesület Központjához kell benyújtani és az Egye sülét gondoskodik a telepítésekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatról, majd az engedély kiadásáról is.A zöldségtermesztés emelkedő jelentősége és amellett szervezetlensége szükségessé tették, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzon egy országos hatáskörű szervezet. Éppen ezért a GYOE alapszabály módosítást hajtott végre és ennek során feladatkörébe vonta a zöldségtermesztés szervezését és irányítását is. A földművelésügyi minisztérium támogatásával megkezdte az ország optimális zöldségtermő vidékeinek felkutatását és térképezését. Az Egyesület vezetősége bízik abban, hogy a zöldségtermesztés szervezése terén is eredményes munkát tud végezni.
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Erdészet.A ,,Köztelek Zsebkönyv“ részére írta és összeállította :
Béky Albert ny. miniszteri tanácsos, v. m. kir. erdőigazgató, a,, Köztelek“ lap erdészeti rovatának vezetője.Erdei fák csemetéinek nevelése.
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Az Alföldön1 
Akác........................... 50 2-3 ' 200 1 8 1'0 2
Gledicsia, tövestelen . 50 2*5-4 j 66 2 10 3*5 2*5
Kőris, magas ............ 50 2*5-4 ! 170 2 10 2*5 2*5
Szil, mezei vagy párás 20 0’3-0’5 900 2 8 2’0 2
Tölgy, kocsános........ 1 60 4-8 56 1 10 40 2*5
Erdei fenyő................ 60 1 l*5-2 ’5 1500 3 12 0’8 3

Hegyvidéken2
Tölgy, kocsántalan . 70 3-5 70 i 1 30 40 8
Kőris, magas ........ 50 I l’5-2’5 ; ; 150

; i2o
1 2 40 2’5 10

Juhar, fürtös és jókori ; 60 ! l’5-2*5  j ! 2 40 3’5 10
Szil, párás ................ ; 20 i 0’3-0*5  I 1 600 2 40 2 10
Bükk .......................... 50 í 2-3 • 125; 2 40 10 10
Lúcfenyő.................... 70 1-2 450 3 75 1’0 20
Erdei fenyő................ 1 60 ! 1-2 350 2 75 0’7 20
Jegenyefenyő ............ 40 1*5-2*5  i i 500 3 75 10 ; 20
Vörösfenyő ................ i 30; 1-1*5 ! 700 2 55 l*5l 15

1 Részletes útbaigazítást nyújt: Béky A. : ,.Útmutatás az 
Alföld fásításának munkájához“ és 2.,.Útmutatás erdei facsemeték 
nevelésére“. Ingyen kapható 1. a debreceni m. kir. erdőigazgató
ságnál, 2. a földmívelésügyi minisztérium könyvtáránál.

1 Az adatok táblákban 40 cm sortávolsággal való nevelésre 
vonatkoznak.

2 A nevelés 105 crn koronaszélességű, úgy 6—7 cm-re emelt 
ágyakban történjék.

A fenyőinagvakat 6—8 cm széles pásztába vessük.
Az apróbb magvakat föld és televény, komposzt vagy szétmor

zsolt marhatrágya keverékével takarjuk, hogy a fedés meg ne 
cserepesed jen.

A magvak csírázását árnyalással biztosabbá tehetjük.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



424

Erdő- és fasortelepítés.1

® ÜD

1’0 1*25 1*50 2-0 2*5
<2 M

£ ® m£ c 3 méter sortávolságnál esik 1 kát. holdra Ifi
csemete vagy fészek «'SS a i <» -uj q o

T0 5.755 4.604 3.837 2.878 2.302 1*0
1*25 4.604 3.683 3.069 2.302 1.842 1*25
1*50 3.837 3.069 2.558 1.918 1.535 1*50
2*0 2.878 2.302 1.918 1.439 1.151 2'0
2*50 2.302 1.842 1.535 1.151 921 2'50

Az erdőtelepítés legmegfelelőbb sűrűsége lassúbb növésű fafajoknál (tölgy, bükk, fenyők) sortávolság 125—1-5 m, csemete, vagy fészektávolság 1-00—1-5 m; gyorsnövésűeknél (akác, nyár, fűz) sortáv 1*5 —2-0 m, csemete v. fészektáv 1-5—2 m. Tölgymakk vetés 125—150 cm sor- és 10 cm makktávolsággal. így 1 kát. holdra 125—150 kg makk kell.
Erdőtelepítéshez a területet az Alföldön mindig — s egyebütt ahol csak lehet — teljes egészében úgy készí t- sük elő, mint a kapásnövények alá szokás és 2—3 évig a telepítést így is gondozzuk. A sorközökben kapást termeszthetünk. Az erdei fák csemetéit teljes (csonkítat- lan) gyökérrel ültessük el; csak a sérült és a többi közül kinyúló gyökeret messük vissza, Nedves talajba való a nyár, fűz, éger; rosszabb szikbe tamariska, ezüstfa, s jobba tölgy és szil. A legsivárabb homokba erdei fenyő, fekete v. jegenyenyár. Sivár, meszes homokba feketefenyő.
Fasortelepíléshez 1—1*5  méter széles földpásztál úgy műveljünk meg, mint a “kapásnövények alá s 2—3 évig úgy is gondozzuk. Ne törekedjünk a minél

1 Béky A.: ,.Útmutatás az Alföld fásításának munkájához“ 
részletes útbaigazítást nyújt.
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425nagyobb suhángok ültetésére, mert ezek öntözgetés nélkül jóval nehezebben fogamzanak meg és kcvésbbé szép törzsfát fejlesztenek. Csemetetávolság a sorban, 1-5—2-5 méter a fafaj növés! gyorsasága szerint. Legmegfelelőbb fafajok : akác, kőris, szil, tövistelcn gledicsia, amerikai (fekete) dió. A diót vessük, ne ültessük. Ezek gyors növésű és kevésbé árnyékoló fák és fájuk jól hasznosítható. Legelőn fasornak jó a kanadai nyár és az amerikai dió. Előbbit dugvánnyal, utóbbit magvetéssel telepítsük.
Nap számszükséglet 1.000 darabonkint jó, közspss és rossz viszonyok között:2—3 éves tűlevelű vagy 1—2 éves apró lomblevelű csemeték kiemelése és elültetése 2, 2-5, 3 napszám. Ugyanaz 2—3 éves iskolázott lomblevelűeknél 3, 4, 7 napszám. Ugyanaz 1—1-5 m magasaknál 10, 15, 20 napszám. 30—50 cm hosszú dugványnak vesszőkből, hajtásokból való elkészítése és elduggatása 3, 4, 5 napszám.

Faállományok fölnevelése.Ennek két főkövetelménye van : 1. a talaj állandóan 
árnyékban, a szél és nap ellen védve legyen ; 2. a leg
értékesebb törzsek szabadon fejlődhessenek. Az emberi ténykedés ezt tisztító- és gyéritő (álerdölő) vágással segít elérni.A tisztítást az állomány záródása előtt végezzük. Ennek célja, hogy a fölnevelni szándékolt fafajok csemetéit, fácskáit felszabadítsuk az értéktelen, vagy kevésbé értékes fafajok (többnyire fűz, nyár, gyertyán, bükk) és cserjefélék nyomása alól. Szabálya, hogy csak annyit vágjunk, törjünk (néha csak egy, csemete fölé nyúló ágat), amennyi nyom. A többit (esetleg csak bevágva és lehajlítva) hagyjuk meg a talaj borítására és a nem kívánatos fűfélék elnyomására. Ha a talaj gyomfa nélkül is árnyékban marad, azt tőből kivághatjuk és értékesíthetjük.Az erdő gyérítését, áterdősítését az állomány jó záródásától kedzve anak kihasználásáig többször alkalmazzuk. Gyorsnövésű fafajoknál (akác, éger, nyár, fűz) többnyire öt, lassú növésűeknél (tölgy, bükk, fenyők) többnyire tizévenkint. A gyérítés 
ideje akkor érkezik el, amikor a fák már szoronganak, amikor a legíöbb fa élő koronája a fa egész mgasságának felső harmadára, negyedére 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



426szorult fel. Előbb csak akkor célszerű, ha értéke sebb fákat (pl. makkból kelt tölgyet) kevésbbé értékesek (pl. tölgysarj) a^2/onnyomással fényé getnek.
A gyérítés célja az értékesebb fafajú és a szer

fát adó törzsek uralomra jutat ása és legjobb fej
lődésüknek biztosítása. Szabályai: A kivágandó fákat előre (lehetőleg lombhullás előtt) jelöljük ki (pl. a fatövek mésszel vagy festékkel való megjelölésével). E munkánál elsősorban a talajt és azt tartsuk szem előtt, ami állva marad és nem ami kikerül. Amire a talaj árnyékban tartására szükség van, azt nem szabad kivágni; így ahol szükséges — az elnyomott, de még élő fákat, a cserjéket’ és bokrokat is meg kell hagyni. Elsősorban a csoportokat bontsuk meg, ha vannak. Ivi kell vágni azt a fát, amelyik magánál értéke sebbet nyom. De csak annyit vágjunk, amennyi után maradandó iirt, hézagot az állomány a kö vetkező gyérítésig benőhet. Amennyire célszerű, törekedjünk a megmaradó fák egyenletes elosztására.

Fasorok gyérítésénél az elmaradt, beszorult fákat vágjuk ki. A kétágúnak induló fák fölösleges ágát minél előbb tőben (az ott levő dudorodás szélén) messük, vagy fűrészeljük le. A gyérítésen kívül ny esketjük is a törzseket úgy7, a korona a fa egész magasságának felső harmadán mindig érintetlenül maradjon. Minden ágat, gályát tőben, a dudorodás széle mentén nyessük, vagy fűrészeljünk le, ágcsonkot semmi esetre se hagyjunk. Fekvő Iák köbtartalma.Egyenes és egyenletesen vékonyodó fekvő fá nak, vagy farésznek megmérjük a hosszát tized méter pontossággal és hosszának közepén az átmérőjét (átlalóhiányában a kerületét) centiméter-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



427ben s e két adattal mint hengernek számítjuk ki a köbtartalmát. A körlap (r2rc — r2 X 3’1416) az itt levő táblázatból kiolvasható s így ezt csak a hosz szál kell szoroznunk. (36 cm átmérőjű, 5’3 m hosszú rönkő 0'1018 X 5’3 = 0’53954 = 0'54 m3).Görbe, vagy elágasodó, vagy valahol hirtelen vékonyodó fánál egyenes és egyenletesen vékonyodó részenkint köbözzünk és a részadatokat összegezzük.Még pontosabb a köbözés, ha a fát 2 méteres szaka- szonkint a szakaszok középátmérőjével kobozzuk, az elágazásoknál mindég új szakaszt kezdve. A 2 m-es szakaszok köbtartalma a táblázatból kiolvasható. A nem teljes 2 m-es szakaszok középkörlapját megszorozzuk a hosszal és végül a részadatokat összegezzük.Álló fák köbtartalma.1Ennek megbecsléséhez megmérjük a fának mell
magassági (1-3 m) átmérőjét és megbecsüljük a csúcsig 
érő magasságát. Utóbbi célból 4 méteres lécet állítunk a fa mellé s lehetöen a fa tövének szintjében úgy fahossznyi távolságból mérlegeljük, hogy a léchez viszonyítva milyen magas a fa.Pontosabb eredményt érünk el a következő módon : Méteresnek (collstokknak, vagy külön készített, úgy 35 cm hosszú lécecskének) kezdő végénél a 4-ik cm vonalára kis nézőrovást vágunk. Az előbb mondott helyre állva, a méterest függélyesen szemünk elé tartjuk és addig toljuk előre-hálra, míg a 4 m-es léc alja a méteres alsó végével s teteje a rovásnál a 4-ik cm vonalával vág össze. Ekkor fejünket és szemünket helyéből el nem mozdítva, felpillantunk a fa csúcsára. Ah'ányadik centiméternél a szemsugár a méterest érinti, annyi méter magas a fa.

1 Erre a célra alapos és részletes könyvek : Grundner—Bund: 
„Fatöroegtáblák“. Fekete Z.: ,,Akácfatömegtáblák“és „Akácsorfa- 
tömegtáblák“. Kaphatók az Országos Erdészeti Egyesületnél 
Budapes, V., AlKoimány-utca 6.

:K\GASNVÖMA*SÚ ÖNMÜKÖDÖ J
HATON HORDOZHATÓ

ALFA 
PERMETEZŐ I' 
SARGARÉÍBÖL,BELÜL ÓLMOZVA
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Körlaptábla.

*2
s

K
er

ül
et

II 1-szeree
1

2-szeres *o58

K
er

ül
et

II
•: 1-szeresi 2-szeres

; k Ö r 1 a p k ö jr 1 a p

centiméter | négyzetméter centiméter négyzetméter

1 3*1 0’0001 00002 51 160'2 I 0'2043 0'40éfó
2 6’3 0'0003 0'0006 52 163'4 1 0’2124 0'4247
3 9’4 0'0007 0'0014 53 166’5 | 0'2206 0'4412
4 12’6 0'0013 0'0025 54 169’6 0’2290 0'4580
5 15’7 0'0020 0'0039 55 172'8 1 0’2376 0'4752
6 18’8 0'0028 0'0057 56 175'9 j 0’2463 0'4926
7 22’0 0'0038 0'0077 57 179'1 0'2552 0'5104
8 25’1 i 0'0050 0'0100 58 182'2 | 0’2642 0'5284
9 28'3 1 0'0064 0'0127 59 185'4 0'2734 0'5468

10 31’4 0'0079 0'0157 60 188.5 ' 0'2827 0'5655
‘11 34’6 0'0095 0'0190 61 191'6 i 0’2923 0'5845
12 37’7 0’0113 0’0226 62 194'8 i 0'3019 0'6038
13 40’8 0'0133 0'0265 63 197'9 I 0'3117 0'6234
14 44’0 0'0154 0'0308 64 201’1 ; 0'3217 0'6434
15 47*1 0'0177 0'0353 65 204'2 0'3318 0'6637
16 50’3 0'0201 0'0402 66 207’3 : 0'3421 0'6842
17 53’4 0'0227 0’0454 67 210'5 j I 0'3526

i 0'3632
0'7051

18 56’5 0'0255 0'0509 68 213'6 0'7263
19 59’7 0'0284 0'0567 69 216’8 | 1 0’3739 0'7479
20 62’8 1 0'0314 0'0628 70 219’9 í 0'3849 0'7697
21 66’0 1 0’0346 0'0693 71 223’1 f : 0'3959 0'7918
22 69’1 | i 0’0380 0'0760 72 226'2 ’ 0'4072 0'8143
23 72'3 | I 0’0416 0'0831 73 229'3 | 0'4185 0'8371
24 75’4 ! 0’0452 0’0905 74 232’5 i 0'4301 0'8602
25 78’5 : 0'0491 0'0982 75 235'6 1 0'4418 0'8836
26 81’7 ) 1 0'0531 0'1062 76 238'8 0'4537 0'9073
27 84’8 ! 0'0573 0’1145 77 241'9 0'4657 0'9313
28 88’0 !.í 0'0616 0’1232 78 245’0 0'4778 0'9557
29 91’1 0'0661 0'1321 79 248'2 0'4902 0'9803
30 94’2 0'0707 0'1414 80 251'3 0'5027 1 '0053
31 97’4 1 0’0755 0’1510 81 254'5 0'5153 1'0306
32 100’5 0'0804 0’1608 82 257'6 1 0'5281 1'0562
33 103’7 |[ 0'0855 0’1711 83 260'7 ' 0’5411 1'0821
34 106’8 0'0908 0’1816 84 263'9 . 0'5542 1'1084
35 110’0 ! 0'0962 0’1924 85 267'0 0'5675 1'1349
36 113’1 0'1018 0'2036 86 270'2 . 0'5809 1'1618
37 116’2 0’1075 0'2150 87 273'3 | 0'5945 1'1889
38 119’4 | 0’1134 0'2268 88 276'5 0'6082 1'2164
39 122’5 1 0'1195 0'2389 89 279'6 í 0'6221 1'2442
40 125’7 0'1257 0'2513 90 282'7 j 0'6362 1'2723
41 128’8 0'1320 0'2641 91 285'9 i 0'6504 1'3008
42 131’9 0’1385 0'2771 92 289'0 1 0'6648 1'3295
43 135’1 0’1452 0'2904 93 292'2 0'6793 1'3586
44 138’2 0’1521 0'3041 94 295'3 . 0'6940 1'3880
45 141’4 0’1590 0'3181 95 298'5 : 0'7088 1'4176
46 144’5 0'1662 0'3324 96 301'6 i 0'7238 1'4476
47 147’7 0’1735 0’3470 97 304’7 i 0'7390 1 '4780
48 150’9 0’1810 0'3619 98 307’9 0'7543 1'5086
49 153’9 0'1886 0’3771 99 311'0 1 0'7698 1'5395
50 157’1 0'1964 0'3927 100 314'2 | 0'7854 1 1'5708
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A fának így megtudott mellmagassági átmérőjével és magasságával kiszámíthatnánk a fa köbtartalmát, ha az henger volna, a fa azonban általában többé- kevésbé domború kúp. Ha azonban tudjuk, hogy ennek köbtartalma hányadrészét teszi az ugyanoly n alapterületű és magasságú hengerének, >a kérdés meg van oldva. Megmondja ezt az ú. n. faalakszám. (Ez az egész fára vonatkozik ágastól-gallyastól; van csak a törzsre vonatkozó törzsalakszám is.) Az alakszám fafaj, kor, faállás és termőhely szerint eltéréseket mutat.A fontosabb fafajok faalakszámai vágható korban nagy átlagban a következők: Erdőben nőtt akácszálfa 0-60, tölgy- és bükkszálfa és nyárfa 0-57,kőris és juhar 0-56, szil és gyertyán 0-55, éger 0-50, fűz. nyír, akácsarj és tölgysarjfa és fasorban álló minden fa 0-48, lucfenyő 0-58, erdei fenyő 0-50.Az előzők nyomán például egy, erdőben álló, 34 cm mellmagassági átmérőjű 22 m magas akácszálfának a köbtartalma 0-0908 X 22 x 0-60= 1 -19856 = 1-199 =1- 20 m8.
Erdőben, vágható korban, nagy átlagban minden fafajnál 10—15%-ot tesz az ily módon kiszámított köbtartalomból a 7 cm-nél vékonyabb bot- és rőzsefa (1-20x0-10 = 0-12; 1-20x0-15 = 0-18); másrészt akiszámított fatömegen felül termelhető még 15—20% tuskó- és gyökérfa (1-20x0-15=0-18; 1-20x0-20 = 0-24). így a fenti 1-20 m3-es fából 1-08—1-02 m8 vastagfa, 0-12—0-18 m8 vékonvfa s ezen felül 0-18— 0-24 m8 a tuskó- és gyökérfa.
Fasorban a vékony fa 20—30%, a tuskó- és gyökérfa pedig 25—35%.Tömörköbméternek (tm3) in-köbméterre (iim3) való 

átszámításánál és megfordítva nagy átlagban ezek a tényezők: lombfahasábnál 1 tm8=l-43—1-59 üm8 és 1 üm3 0-70—0-63 tm8, dorongnál 1-54—1-67 és 0-65—0-60; fenyő hasáb és dorongnál 1-33—1-43 és 0-75—0-70 ; tuskó- és gyöérfánál és botfánál 2-00—2- 22 és 0-50—0-45 ; 100 darab 1 m hosszú és 1 m kerületű rőzseköteg =1-5 m8.Faállományok fatömegének becslése.Ennek többféle módja közül a nem szakember számára legegyszerűbb és mégis elfogadható adatokat nyújt az alábbiak szerint gépiesen végzendő próba
körözés.
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Ehhez először is jegyzéket készítünk, amelyben függélyes sorban felülre írjuk a „kör“ szót s ez alá az előfordulható favastagságok centimétereit. Aztán előre megállapított lépésnyi távolságban leszúrjuk a botunkat és a „kör**  szó után egy vonalkát húzunk. A bot által jelölt központból kihúzogatjuk a mérőszalagot, vagy zsineget az ugyancsak előre megállapított sugárhosszra azokhoz a fákhoz, amelyeknek a körbe esése kétes s így menve körül, a körbe beeső fáknak megmérjük a mellmagassági átmérőjét s minden fát egy vonalkával (4-et 1-el áthúzva) bejegyezünk a centimétere mellé. így haladunk körről-körre.A körözés után a köröket és a törzseket centiméteren- kint és együtt összegezzük. A körök összegének egy kör területével való szorzata adja a fölvett egész próbaterületet. A törzsek összegét megszorozzuk 0-4-del. A nyert számmal egyenlő mennyiségű törzset leszámolunk a legvastagabbtól a vékonyak felé s ahányadik centiméterhez esik az utolsó törzs, annyi centiméter a fölvett törzsek, fák átlagosának átmérője (pl. 274 törzsnél — 274x0-4=109-6 — a 110-iké).Ilyen vastag és emellett átlagos magasságú és fej - lettségű fából egynek vagy többnek, lábon vagy ledöntve meghatározzuk a köbtartalmát, amit a törzsek 
számával szorozva, kapjuk a próbakörök együttes területére 
eső fatömeget és ebből a területek arányában az 1 kát 
holdra eső fatömeget.A használatosabb próbakörök méretei:0-02 kát. holdas próbakör sugara 6-05 m0*05 „ ,, ,, ,, 9*57 ,,0'10 „ „ „ „ 13-53 „0'20 „ „ „ „ 19-14 „Vékonyabb és sűrűbb állományban és kisebb terű létén kisebb, de sűrűbben vett; vastagabb és ritkább állományban és nagyobb területen nagyobb, de ritkábban vett körökkel dolgozunk. Minél nagyobb a kör, aránylag annál pontosabb az eredmény.A köröket vehetjük szabálytalan, vagy szabályos el
helyezéssel. Előbbi esetben cikk-cakkosan járjuk be az állományt s megközelítően pontos eredményt érünk el, ha a 0-02 kát. holdas körből úgy minden 50, az 0-05 kát. holdból úgy minden 80 s az 0-10 kát. holdból úgy minden 100—120 lépésre veszünk föl egyet-egyet. 
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431A 0-20 kát. holdas próbakört már célszerűbb nem gépiesen a lépéstávolságok, hanem átlagosnak látszó állományrészek szerint venni. Ilyen nagy körből az állomány terjedelme szerint elég 2—10 is.Pontosabb az eredmény a szabályosan elhelyezett 
körökkel. Az első körsort lehetően az erdőrészlet leg- egyenesebb szélével párhuzamosan fél sortávolságra vesszük. A körsor végén hiányosan maradó körtávolságot a következő sor kezdésénél kiegészítjük s itt vesszük a kört. A sorban menésnél az útba eső fák túlsó oldalán a kérget kissé lecsapjuk. E jelek után jön vissza egy gyerek a soron s mi a követk ző sorban nézés és hang után eszerint igazodunk. 80 lépésnél nagyobb sortávolságnál a távolság betartása már nehéz. Célszerű távolságok :0 02 k. holdas körnél 40 lépés sor-, 50—60 körtávolság 0 05 „ , „ „ 60 „ „ 80—100010 „ „ „ 80 „ „ 120—140

Falermelésliez szükséges kézi napszám.

A munka megnevezése
Jó Közepes Rossz

V1SZO nyok kö zö tt

1 űrm3 kemény tűzifa............... 0’35 0*45 0’55
1 űrm3 lágy tűzifa....................... 0’30 0*40 0-50
1 tm3 kemény rönkő vagy szálfa 0’30 0’40 0*50
1 tm3 lágy rönkő vagy szálfa. . 0*25 0*35 0’45
1 darab 3 m hosszú 26—28 cm 

vastag oszlop.......................... _ 0.07 0’09
«00 darab 3 m hosszú 15 — 18 cm 

vastag kerítésoszlop............... 5 6
100 darab 3 m hosszú 12—15 cm 

vastag kerítésoszlop............... — 3 4
100 darab 2’5—3’0 ni hosszú 8 

cm vastag kerítés karó .... _ 2’5 3
100 darab 4 m hosszú erdei léc. — 2*5 3
100 köteg kerítésrőzse................... — 3 4
1 szekér vessző, vagy tövis . . .* ; — 0’5 1
1 űrm8 tűzifa fűrészelése 2 részre 

és folhasogatása . . . . | _ 0’4 0’6
Minden további réczhe?............... 0’15 » 025
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Fa választékok súlyadatai.

S z e r f a Tűzifa

Fafaj

1 m8
súlya

10.000 
kg-ot 
nyom

110 cm 
magas 
űrm3 
súlya

10.000 
kg-ot 
nyom

2 <U >> c

N

N v>

2<u
E

N
2
N cn

válasz
ték 2U

E

NCQ c ‘rtNC/5
«U
c

S
N cn

kg tm8 kg űrm8

Ákác. . . 950 730 10’5 13*6
hasáb 
dorong

665
620

511
430

• 5’0 
16’1

19’6
23’3

Bükk. . . 1000 740 10’0 13*5
hasáb 
dorong

730
662

540
443

13-7
15*1

18*5
2 6

Éger. . . 820 520 12’0 19’2
hasáb 
dorong

582
542

369
311

17*2
18’5

27-1
32*2

Fűz . . . 820 520 12’2 19’2
hasáb 
dorong

590
542

374
311

10’9
18’5

26*7
32*2

Gyertyán. 10S0 740 9’3 13*5
hasáb 
dorong

745
714

474
443

13’4
14’0

21’1
22’6

Nyár . . 800 500 12’5 20’0
hasáb 
dorong

576 
52t

400
299

17*4
18*9

25’0
33’4

Tölgy, 
kocsanos 
és cser . . 1030 830 9*3 12’0

hasáb 
dorong

734
680

564
473

13’6 
14*7

17’7
21*1

Tölgy, 
kocsantalan 1020 750 9’8 13’3

hasáb 
dorong

694
643

510
427

14’4 
15*6

n-7
23’4

Szil . . . 950 680 10’5 14’7
hasáb 
dorong

665
620

476
401

15’0
16 1

21-0
24*9

Erdei fenyő 710 520 14*1 19*2
hasáb 
dorong

518
530

380
351

19’3
18’9

26*3
28’5

Lúcfenyő. 740 450 13’5 22*2
hasáb 
dorong |

562
591

342
325

17’8
16’9

29’2
30’81 öl fa = 4 m3 (kalitkába rakva 10 %-kal kevesebb)1 tömör m*=l-4  űrköbméter 1 ,X1 ,1 űrköbméter=0-7 tömör m’ ( nagy át,a8ban-
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Fafuvarozáshoz szükséges igás napszám.
Egy átlagos iga teljes kihasználásához erdei úton 

10 q terhet számítunk. Ehhez képest minden faválasz
tékból annyit kell egy igának vinnie, amennyinek 
súlya 10 q-t tesz ki Mivel ez a fa szárazsági fokától 
függ, esetről-esetre külön állapítandó meg a fuvaroz
ható mennyiség.

Egy átlagos iga megtesz teherrel egy óra alatt átlag 
, 4 km-t; a felrakáshoz fél órára, a lerakáshoz félórára 

van szüksége. így nyolc órai munkaidőből a fel- és 
lerakás igénybe vesz 1 órát, marad tehát az útra 7 óra 
mely alatt megtesz 28 km-t, azaz oda 14-et, vissza 14-et

Egy átlagos iga legnagyobb napi teljesítménye tehát 
az, hogy 14 km távolságról 10 q-t elhoz.

Ez alapon kiszámítható bármely út költsége. Pl. 
2 km távolságnál: egy forduló fel- és lerakása 1 óra, 
oda-vissza 4 km úthoz 1 óra, összesen 2 óra, tehát 
8 óra alatt egy átlagos iga 2 km-ről 40 q-t hoz egy 
igás napszámért.

Fafajok és faválasztékok tűzereje :

. Fafaj I Hasáb Selejte
s hasáb ec 

G 
O
O 
Q Gally Tuskótűzerejének arányszáma, ha a lúcfenyő hasábé — 1-00.

Köztelek Zsebkönyv II. 1944.

Akác......................... 1 1-166 0-985 0-860 0-685 0-763Bükk 1-282 1-149 0-971 0-685 0-763Eger . 0-971 0-877 0-781 0-387 —Fűz .. 0-600 0-580 0-500 — —(erdei ... 1-052 0-980 0-885 0-523 0-552Fenyő {jegenye . 1-063 0-961 0-862 0-523 0-552Ilúc........... 1-000 0-891 0-806 0-523 0-552Gyertyán.............. 1-316 1-205 1-052 0-685 0-763Juhar 0-960 0-865 ' 0-766 0-680 —Kőris 1-033 0-975 0-870 — —Nyár . 0-787 0-724 0-653 0-387 —Nyír . 1-149 1-041 0-961 0-685 0-763Szil .. 1-150 0-980 0-873 0-685 0-763Tölgy 1-1111 1-020 0-893 0-685 0-763
2?
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Az államerdészeti igazgatás 
szervei.

M. kir. erdőigazgatóságok: Kaposvár, Szombathely, Győr, Komárom, Gödöllő, Miskolc, Kassa, Ungvár, Bustyaháza, Rahó, Debrecen, Szeged, Nagybánya, Kolozsvár, Beszterce, Marosvá sárhely, Csík-’ 5 zereda.
M. kir. erdöfelügyelőségek: Kaposvár, Pécs, Szék- szárd, Szombathely, Zalaegerszeg Sopron, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Komárom, Esztergom, Léva, Budapest, Balassagyarmat, Miskolc, Rimaszombat,» Eger, Kassa, Sátoraljaújhely, Ungvár, Munkács. Huszt, Máramarossziget, Debrecen, Nyíregyháza, Szol, nők, Nagyvárad, Kecskemét, Békéscsaba, Szeged - Újvidék, Szatmárnémeti, Zilah, Kolozsvár, Dés, Besz terce, Maros vásárhely, Csíkszereda, Székely udvarhely, Sepsiszentgyörgy.
M. kir. alerdészszakiskolák ; Esztergom, Szeged, Királyhalom, Görgényszentimre, Sopron.

ALFA
ÜAZOASÄGI 
|ZIVATTYU
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Üzemi adatok.
A ,,Köztelek Zsebkönyv11 számára írta és összeállította: 

Reichenbach Eéla dr. egyetemi nyilv. r. tanár.

Az egyes tőkecsoportok átlagos kölcsönös aránya 
a háború előtti normális gazdasági viszonyok közt.

(A mezőgazdaságban szereplő tőkék kölcsönös arányát 
jelző számok csak általános tájékoztatást adhatnak : 
mivel a telkek minőségével és értékével a berendezés 
és a gazdálkodás belterjességének foka nincs mindig 
arányban. Az arányszámok eseten kint a gyakorlati élet

ben nagy eltérést mutathatnak.)

I Külterjes Közép
terjes Belterjes

üzemmódnál °/o
c

22 
a 
<u

3
8NMM «O

C
■ <U

c■
v>

s
CT)»O

b
S s v
w «j

sn
<u
N 1
W5 (
;O 1

, Alap-, álló« és forgó’üzem« 
tőke kölcsönös aránya.

Alaptőke:
1. Földbirtok és tel

kesítések ________|
2. Épületek ............._ |

Álló üzemtőke:
1. Holtleltári tőke
2. Élőleltári tőke 

Forgó-üzem tő ke ...
Összesen

Álló« és forgó«üzemtőke 
kölcsönös aránya.

1. Álló üzemtőke
2. Forgó üzemtőke ...

1 Forgótőke a készpénz-
l kiadásoknak százaléka:

64
16

1
4

10
6

80

14
6

50
20

6
14
10

| 70

20
10

36
24

8
18
14

60

26
14

75
25

1 100 |

. 100

40-50

70
30

1UU

100

50-60

60
40

100

100j

60-80!

28*
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I, Egy kát. hold szántóföldre vonatkoztatott iizemtőkék (bérlőtőkék nagysága) 
a világháború előtt.

A jelenlegi üzemtőke-szükségletet a mai folyton változó áralakulás mellett hozzávetőlegesen úgy kapjuk meg, ha 
a békebeli holtleltári tőkét a gépek és eszközök, az elevenleltári tőkét az állatok, a forgó-üzemtőkét a termény, anyag 
és munkabér átlagos áremelkedését jelző indexszámmal megszorozzuk és az így nyert értékeket összeadjuk. Pontosabb 
eredményt kapunk, ha az áralakulás számszerű, átlagos indexszáma helyett lehetőleg mérlegelt átlagii indexszámmal szorzunk.

Külterjes Középterjes Belterjes
üzemmódiiái koronában és pengőben

egyenként | összesen I egyenként összesen | egyenként összesen

1. álló üzemtőke:
[ 1

26- 40 K

! 1

A holtleltár új értékéből____  ...
í 18-26 K 40- 60 K
j 21—30 P 30- 46 P 46- 70 P

Az eleven leltár értékéből... ... _ (45-70 K
(52—81 P

63— 96 K
73-111 P

70- 95 K
81-110 P

96-135 K
111-156 P

95-150 K
110-174 P

Álló-üzemtőke összesen ... — — — 135—210 K
157-243 P

2. A forgó üzemtőke ... .........
í 24-48 K 48— 72 K 72-120 K
(28—56 P 87-144 K 56- 84 P 144-207 K 84-139 P 207-330 K

Az egész üzemtőke ... ... .......... — 101-167 P — 167—240 P — 241-382 P

vagyis kereken ... — 90-140 K
100-170 P —

140-210 K
170-240 P — 210-330 K

240-380 P
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II. Az OMGE üzemstatisztikai bizottságán ak 

adatai.
Az országos számtartási adatgyűjtés 1941. évi eredményei 

alapján 1 kát. hold mezőgazdasági területre esik.

dunán
túli

kis
alföldi

északi'
dv.

nagy
alföldi

nagy és közép üzemekben pengőben

Elevenleltárból
Holtleltárból

Álló-üzemtőkéből
Forgó-üzemtőkéből

Összes üzem tő kéből

105’73
39-29

130*99
61-09

83-73
47-81-

98-50
46-16

145*02
107’72

192-08
126’05

131*56
96*15

144-66
99’60

252-74 318-13 227-71 244-26

A trágyázási rendszer megállapítása.
Az okszerű trágyázási rendszer a?: éghajlati, köz

gazdasági és talaj viszonyok figyelembe vételevei annak 
a legnagyobb termésátlagnak elérésére törekszik, amely 
mellett a talaj és a trágya tápanyagkészlete a leggazda
ságosabban ki használatik és az adott viszonyok közt 
a legnagyobb állandó jövedelem érhető el.

Valamely gazdaságban követendő trágyázási rendszer 
csak istálló-, mű- és esetleg zöldtrágyával való trágyá
zási kísérletek és jövedelmi előszámítások alapján 
állapítható meg.

A termelhető- istállótrágya-mennyiséget úgy számít
hatjuk ki, hogy a föletetett takarmány szárazanyag 
feléhez hozzáadjuk az alomszárazanyagot, s ezt az 
összeget szarvasmarhánál és sertésnél 4-gvel, lónál és 
juhnál 3-mal szorozzuk. Hogy az így kiszámított friss 
trágyarnennyiségből a középérett trágyamennyiségei 
megkapjuk, erjedési veszteség címén 10—2G°/o-ot kell 
leütnünk. A remélhető trágyamennyiség végleges meg
állapításánál azonban figyelembe kell vennünk azt is, 
hogy a trágyamennyiséget a munka vagy legeltetés
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közben elhullatott trágya csökkenti, továbbá az almozás 
mértéke is nagy mértékben befolyásolja a trágyatermelést.

Egy igásló után évenkint ......... _ . 60— 80 q
M igásökör után évenkint 80—100 „

' „ hízóökör „ u __ 150—165 w
„ istállózott tehén után 120—130 „
„ legelőre járó tehén után_____ i/z—Z/z annyi
„ » „ növ.-marha után 40— 60 q
„ juh után....................  6 »
>, hízósertés után  .................  17*5 „

átlagos trágyatermelés számítása szokásos.
Ennél azonban egyszerűbb, ha egy számosállatra 

vonatkoztatva számítjuk ki a remélhető trágyatermelést.
Viszonyaink közt egy számosállat istállótrágyater- 

melése: 80—120 q, átlag 100 q középérett trágyára 
becsülhető.

Az átlagszámok alkalmazásánál figyelembe veendő, 
hogy belterjes állattartás mellett, ahol az állatok leg- 
nagyobbrészben istállózva vannak, ott ez a körülmény 
az 1 számosállat által termelt trágyamennyiségre foko- 
zóan hat. Nagyobb mennyiségű trágyát termel az át
lagosnál 1 számosállat gyenge állattartás mellett is, kü
lönösen abban az esetben, ha nagyarányú a gazdaság
ban az őszi gabonafélék termelése. Ha ugyanis a terü
lethez képest kevés az állat, úgy 1 számosállatra több 
alomszalma jut, ami szaporítja a számosállatonkinti 
trágyamennyiséget, de ezáltal az 1 q trágyában levő 
tápanyagmennyiség csökken.

Számosállat alatt egy vagy több 500 kg súlyú állat 
értendő. Átlag 1 drb felnőtt szarvasmarha, 2 drb egy 
éven felüli növendékmarha, 4 drb egyéven aluli borjú, 
1 drb felnőtt ló, 2 drb csikó, 10 drb öreg, vagy 20 drb 
fiatal juh, 5 drb öreg, vagy 10 drb növendéksertés 
tekinthető egy számosállatnak. Ezek az átlagszámok 
azonban gazdaságonkint változók lehetnek. így pl., ahol 
1 drb koca átlagsúlya 125 kg, ott 4 drb koca 1 szá
mosállat = 500 kg élősúly.

Az állattartás és a trágyázás mértékére a szántóra 
vonatkoztatott állatlétszámból is következtethetünk.

Erős az állattartás, ha 1 számosállatra 2—3 kát. hold 
közepes „ 1 „ 3—4 w „
gyenge „ 1 „ 4—6 „ „
szántó jut.
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Gazdasági épületek becslése.A ,,Köztelek Zsebkönyv“ részére összeállította ;
Kotsis Endre dr. építészmérnök, műegyetemi ny. r. tanár.

Épületek m*,  m’ és fm szerinti újkorabeli becsértéke, élet
tartama és értékleírása.

Az adatok hazai építési szokásoknak megfelelő középei lékek és :z 
igafuvar beszámítása nélkül értendők. Az árak az 1938. évi ár

viszonyoknak felelnek meg.*)

N I1
cr,
O 

O)

1 ni*

Becs | Élet- ; í Érték-
Az épület leírása érték 1 tartani | 1 leírás

J pengő | 1 év i évi %

Tiszti lak:
Szilárd alapon vályogfal, cse
répfedés, hajópadló, egysze
rűbb kivitel pince nélkül........

Téglafal, hajópadló, 1 szoba 
alápincézve, közepes kivitel. _ 

Jobb kivitelű, fürdőszobás, 1 
szoba alápincézve....................

Cselcdház .•
Kőalapon vályogfal, puhafedés, 
földpadló, legprimitívebb ...

Ugyanaz, jobb kivitelű.............
Ko- vagy téglafalak, cserépfedés, 
földpadló, egyszerűbb..............

Ugyanaz, jobb kivitelű..............
Istállók

bárminő állatfaj részére, föld
padlóval, ajtó-ablakkal, de etető
itatóberendezés, rekeszték stb. 

nélkül:
Kőalapon vályogfal, puhafedés, 
padlas nélküli és legprimitívebb 

Ugyanaz, de padlással, közepes 
kivitelű ................... .. .......... .

Kő- vagy téglafal, famennyezet, 
cserépfedés, egyszerűbb ____

1

45—60 60—100 1-6 —1-0

65-90 1*25 —0'8

80-110 :l-25—0-8

23—28
30—40 2'0 —1-25

40—45
45-55 1'33-0'8

15—18 1 50-8U 2-0 —125

2

3

4

5
0

7

8

9
22-30

32—38 } 75-100 >33—1'00
10 J

(.acicpicuca, cgvsiciuuu
11 Ugyanaz, jobb kivitelű *-

♦) Az építkezési költségek a háború előtti viszonyokhoz 
képest jelentékenyen eltolódtak. Az eltolódás mérve az 1942. 
év folyamán is változott éspedig főként a munkabérek 
drágulása folytatódott. Az anyag- és munkáshiány miatt 
nagyobb építőtevékenység nem folyt és emiatt, de az anyag
árak és munkabérek vidékenkint jelentékenyen eltérő ala
kulása miatt is nehéz országos érvényű átlagszámadatokat 
megállapítani. 1943 őszén az építkezési költségek szorzó- 
száma a fenti táblázat adataihoz képest a következő: túl
nyomórészt fából készült építményeknél 3—4, olyan épük 
beknél, ahol tégla, cserép, cement, vas értéke jelentő? 
hányadot tesz ki 2’5—3. Valamennyi adat természetszerűleg 
a hivatalos árakon történő anyagbeszerzésre vonatkozik-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



440

Épületek becslésénél célszerű az 1937—38. évi árviszo
nyoknak megfelelő közölt számadatokból kiindulni, ame
lyekhez ;

tisztán, vagy túlnyomórészt fából készült épü

N

l Az épület leírása
Becs
érték

Élet
tartama

Érték
leírása

pengő év évi %

12 Kő- vagy téglafalboltozat, vagy 
vasbeton-mennyezetű------ — 45-60 125-200 0-8 —0-5

13

Istállóberendezések 1 m2 alap- 
területre vonatkoztatva:

Fából készült jászol, rekeszték, 
elválasztás stb. marha-, ló
vagy sertésistállóban (föld
padló)................._.................... 2-4 20—33 5’0 —3’0

14 Beton- vagy téglapadló, beton
jászol, csatornázás.......... — — 7-12 40-60 2’5 -1’6

15

16

Vízvezeték padlás tartánnyal, egy
szerű ..........................................

Vízvezeték padlástar tánnyal, ön-
2—4

> 50-80 2’0 —1’25

17

itatókkal....................................

Magtár:
Kő- vagy téglafalú, famennye
zettel ..............—------------ —

8—12

1 ni3

8-10

/

100—150 1’0 -0’66
18 Kő- vagy téglafalú, vasbeton

mennyezettel.............................. 12-15 125—200 0’8 —0*5

19
Pajta, szín:

Földbeásott faoszlopokon nyi
tott, egyszerű ....... ............

lnfi

8—10 40—60 2’5 —1^

1’6 —1’0
20 Falazott pilléreken, kemény

fedésű, nyitott ... ____ _____
Oldaldeszkázás (ajtókkal) külön, 
alap m2-enkint.............. ...........

12-15 50-100
21

4—6 25—40 4-2’5

22
Dohánypajta:

Deszkafalú, nádfedéssel... — ... 1 15—20 40—66 2’5 —1’5

23
Góré:

Földbeásott oszlopokra lécezett, 
primitív kivitelű ...................

/foly óm.

40-60 25-35 4-2’86
24 Falazott pilléreken álló, 4 m. 

magas, szokványos................... 80-120 40—50 2’5 -2’0

25

Trágyatelep:
Félig sülyesztett, körülfalazva, 
kúttal ..................... . ...____

lm2

4—6 50 2’0

leteknél (mint góré, pajta, stb.)........................100—150%
falazott alapépítményű épületeknél.................... 80—120%

felár számítható.
Ezek az áremelkedések 1942 szeptember-október havában 

kalkuláltak. Az emelkedés az anyaogknál a hivatalosan 
megállapított árakra vonatkozik, míg a munkabéreknél 
(ahol hivatalosan csak a minimális bér van megállapítva) a 
tényleges béreknek felel meg.
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Ha régi épület értékét becsüljük, az új értékből le 
kell vonnunk az avulásra (leh. s'nálásra) eső hányadot, 
amelyet rendesen becslés alapján, az egész építményre 
vonatkozó százalékszámmal fejezünk ki. Értéke a 
40—180 év élettartamú épületeknél 2*5 —0’75% közt 
változik. Régi szilárd és jókarban levő épületek át
lagos becsértéke az előállítási költség 60—80%-ára, 
könnyű és elhanyagolt épületeknél pedig az előállítási 
költség 40—5O°/o-ára tehető.

Egyes szerkezetek élettartama és évi avulása átlag.

Élettartam Avulás

Cserépfedés*)  ...................... ........ 50 év 2°/#
Facementfedés*)  ........  ... -....... 100 f l°/o
Fazsindely*)  ...................  ... . 25 4°/o
Nádfedés*) .................................. 33 3°/o
Fedélszék ................ ............. ..... 100 P/#
Famennyezet ....... ...... ................ 100—67 n l—l-50/o
Famennyezet istálló felett _ ... 50—20 2—5°/#

*) Normális tetőhajlás mellett.

Adatok a befogadóképesség alapján történő becsléshez 
és az épületbér kiszámításához.

(Megjegyzések, mint előbb )

So
rs

zá
m

 
|

Tárgy

Ép
íté

si 
kö

lts
ég

Az épület évi költsége*)
1 'c2nh te ka

m
at ÜD

2 o
5 *"

összesen

P 1 0/0 o/o 0/0 0/0 P lf
1

Tisztilak:
3 szobás, egyszerű ... 10.000 1*5 0-7 7*2 720

2 4 szobás közepes........ 20.000 1*2 0-7 6-9 1.38( —
3 4 szobás, jobb kivitelű 25.000 1’2 0-7 6-9 1.725 -

4

Cselédlakás, 
egy családra: 

Vályogfalú, puhafedés
sel .................. ...... 1.350 12’15

5.0

1-5 8*65 117

•) Épületbér.

Nem mind ALFA, ami fénylik!
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•) Épületbér.

| So
rs

zá
m

 
j

• Tárgy

bJO
SS 
•p

Az épület évi költsége*)
'O 

o 
OS ka

m
at

ta
ta


ro

zá
s

1 összesen

1 p 0/0 o/o o/o | o/o p 1 f

5 Téglafalú, kemény fe- 1
déssel......................... 2.000 1’35 0’6 6’95 139L

Ugyanaz, jobb (padlós) 2.400 II *35 0’5 6’85 lé
■

Istállók, belső bérén-
dezés nélkül:

6 Vályogfalú, puhafedés- 
sél, 1 ökörre, tehénre,

/

lóra v. anyasertésre 140 2-50 1’5 9’0 12 60
7 ! Kő- vagy téglafalú, ke

ményfedéssel 1 ökör
re, tehénre, lóra v. 
anyasertésre.............. 200 1*85 O-6I Í7’45 14 90

8 Boltozott v. vasbeton,
1 ökörre, 1 tehénre, 
lóra v. anyasertésre ' 320 0’8

2’50
0'3 lő’l lf 52

9 Vályogfalú, 1 juhra ... 20 1’5: j9’0 J 80
10 Tégla-, vagy kőfalú, 1

0’6!juhra...........   — — 26 |1 ’85 7'45 1 94
11 Sertéshízlaló-szállás ki jő’O

futóval, kerítéssel,
1 hízóra ....... . ......... 12 3’0 1 ’2l 9’2 11 04

Istállók berendezése i
és tartozékai:

12 Fából készült egyszerű 
istállóberendezés (já
szol, kutrica, rács, 
választék stb.) 1 
ökörre, tehénre, lóra 
vagy anyasertésre ...

■

á’0

74

20 4 n 2 02
13 Beton-(tégla-)padló, be

tonjászol. csatornázás 
stb. 1 ökörre, tehénre, 
lóra v. anyasertésre 50 2-0 i-d■8’0

J

14 ! Vízvezeték egyszerűbb,
tartánnyal, 1 tehénre, 
ökörre v. lóra ... ... 18 2’0 l’Oj Is-o 1 44

Az ALFA minőséget jelent.
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*) Épüleibér.

i So
rs

zá
m

 
?

Tárgy

Ép
íté

si 
I

kö
lts

ég
 j Az épület évi költsége*)

am
or

- i 
i tizác

ió
ka

m
at

ta
ta


ro

zá
s

•összesen

P 0/0 o/o o/o o/o P f

15 Vízvezeték önitatókkal,
, 1 tehénre, ökörre v.

lóra . --------------- 2’0

•

j: . 5o 2’0 [ro 4 50
16 Takarmány feldolgozó,

betonozott, 1 ökörre 
vág}' tehénre......- ... !! 35 1’5 ro 7 ’5C• 2 62

Magtár
100 q gabonára :

17 i Faszerkezetű . ......... 500 1-0 0’5 6’5 i 32 50
18 1 Vasbetonszerkezetű — 800 0-7 : 0’3 6’0 »

Pajták 100 q takar
mányra :

19 Egyszerű, nyitott____
1 Kőlábakon, jobb, nyi

250 2-0 ’ 1-513’5 21 20
20

tott --------------- ... 350 1*3 I 0’6!»•9 24 10
21 Kőlábakon, jobb, r5’0■ dcszkafalas ._........... 450 1*5 1’27’2 32 40

Dohány pajta 1 kát. 
hold ültetvényre :

22 Deszkafalas, nádfedelű 500 2-0 1’5 8’5 42 50
1 Góré 100 q csöves

tengerire :
23 Falnélküli, egyszerű . 160 3-5 I 0’6 J’l, 14 56
24 Falazott pilléreken álló,

2-0jobb--------------- .... i 400 ró 8’0 32 —

Trágvatelep 1 számos
állatra:

25 Fallal körülvett agyag
1burkolatú, kúttal___ 15 2’0 3’0 10’0 1 50

ALFA permetezők
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Öreg épületek elbontásából nyel hető anyagok érti ke 
az új értékhez viszonyítva, a bontási költség levonásával:

a) vályogfalú-nádfedelű épületnél kb. 0— 5°/o
b) tég lafal ú-cserép fedésű w „ ... 10—20%

Az összes eghetö alkatrészek értékaránya 

(az új értékhez viszonyítva, tűzkárbiztosításhoz).

1. Cselédház (vályogfalú-téglafalú)—-------- 55—45%
2. Istálló (vályogfalú-téglafalú)_______  ... 65 — 55%
3. Góré, falazott pilléreken.__ .. ............ __ 80%
4. Pajta, szín, góré, fából, alap nélkül ... 100%
A falrongálódás további 5—10%-ot tesz ki.

Gazdasági épületek szabványméretei.
Takarmány pajták.

Szélesség 7—15 m.
Ereszmagasság 4—6 m.

1 m3 szálastakarmány átlagsúlya:
5 m. magas raktározásnál ............. . ............. 75* — kg.
6 ,/ m » — — — — — 77*5  ff
7 f, n ff —........... ... 80’--- J,
8 „ „ „ ............. .. ............ 82’5 „

Dohánypajta.

Szükséges kát. holdankint (8 métermázsa termé- 
befogadásához) 250—30J m3 belső űrtartalom.

Simító (csomózó) helyiség alap területe 1 kát. hold 
után 4—5 m2.

Kukorica-góré.

1 m3 csöves kukorica súlya 450 kg.
Góré legjobb belső méretei: 140 cm széles, 4 m. 

magas; ebből 1 vagon (10z) befogadásához kell kb. 
4 fm.

ALFA battériás permetezők
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Afagíár.

Épület szélessége 9—14 m, emeletek tiszta beisó 
magassága 2 m.

Kézi forgatás mellett a tárolás magassága 70—80 cm, 
területveszteség (lépcső, út) 20—30%.

Gabonaneműek átlagsúlya hl.-kint kg-ban : búza 79, 
rozs 69, árpa 64, zab 46, hüvelyesek 80.

Szarvasmarhaistállók.

Igásökör-állás : hossza 2*70 —2*85  m, - szélessége 
1-20—1*30  m, középút szélessége 2—2*50  m.

Hízóökör-állás: hossza 2*75 —2*90  m, szélessége 
1*30 —1*40  m, középút 1*80 —2 m.

Tehén-állás: hossza 2*50 —2*65,  szélessége 1*10 — 
1*25,  középút 1*80 —2 m.

Jászolmagasság: közönséges 70—90 cm, etetőrácsos 
55 cm.

Jászolszélesség: szabadonálló 70 cm, falmenti 90cm. 
Kettős (iker) jászol szélessége takarmányúttal 2 m. 
Beépített összterület egy állatra 6*5 —8.5 m2.
Takarmányfeldolgozó alapterülete egy állatra 1 m2. 
Istállómagasság: igásökör 3-3*50,  tehén 3*50 —4, 

hízóökör 3*50 —4*50  m.
Istálló-ablak 60—80 cm magas, 75—100 cm széles. 
Istálló-ajtó 210 cm magas, 160—200 cm széles, 

kétszárnyú, kifelé nyíló.

Lóistállók.

Igásistállóban; állás szélessége 1*35 —1*50,  hossza 
2*80  m.

Luxusistállóban: állás szélessége 1*50 —2, hossza 
2*80 —3*40  m.

Az ALFA szeparátor élesen fölöz!
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Út egy állássor mögött 1*50 —2, két sor között 
1’80—2*50  m.

Box mérete 3 X 3—3’50 X 3*50  m.
Ajtó, ablak, mint a szarvasmarháknál.

Sertésfiaztatók.

Kutrica mérete: mangalicának 1’60 X 1’75, hús
sertésnek 1’75 X 2’10 m.

Középút 1’80—2’50, malacetető folyosó 0’80—1 m. 
széles.

Kutricafal 130 cm magas, ajtaja 70 cm széles.
Sertésvályu 35 cm széles, 28 cm mély. Közös 

vályúból felnőtt sertésre 50 cm, malac részere 30 cm 
hossz szükséges.

Istállómagasság 2 50 ni.

Sertéshizlaldák.

Kutricában hizlalva kell hízónkint, ha 1—2 állat 
van, 1’8 m2, ha több, 1*4  in2.

Szállás alapterülete állatonkint 1 m2, a kifutóé 2 m2, 
fürdőmedencéé 0’1 m2. Fürdő mélysége 60 cm.

Juhistállók.

Térszükséglet: egy anyaállatra 0’8 m2, egy bárányra 
0’6 m2, egy kosra 1’10 m2, átlag 0’7 m2, átlag 
takarmányozóhely és falak beszámításával 1 m2.

Istállómagasság a padlóvonaltól legalább 350 cm, 
500-nál nagyobb állomány esetén legalább 400 cm.

Az ajtók 300/300 cm méretűek.
Kettős szénarács: hossza 300—350 cm, szélessége 

vályúkkal 60 cm.
Szükséges takarmányrács-hossz: egy anyajuh vagy 

ürü részére 40 cm, egy toklyó részére 30 cm, 1—4 
hónapos bárányok részére 20 cm.

ALFA JUNIOR szeparátorok
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Trágyatelep.

1 számosállat (felnőtt szarvasmarha) — 2 növendék 
— 2 ló = 4 sertés = 10 juh.

Egy „számosállat" által termelt évi félérett trágya 
mennyisége 100 q.

A trágyatelep alapterülete számosállatonkint 3*5  m2
A trágya raktározási magassága 160—180 cm.
1 m2 félérett trágya súlya 600 kg.
Az állatok napi átlagos vizelettermelése literekben : 

ló 8, szarvasmarha 10*5,  juh 1, sertés 3*5.
A trágyalékút befogadó képessége számosállatonkint 

0*5  m3.

Kifutók.

Kifutó korlátok legkisebb alapterülete:

1 tehén részére 4—6 négyzetméter,
1 növendék „ 3—4 „
1 csikó „ 6—8 „
1 hízósertés „ 2 „
1 süldő „ 1 „
1 malac 0*5 „

Padláson elhelyezhető súly.

Gazd. cselédházak és egyéb lakóépületek padlásán 
elhelyezhető átlag 1 négyzetméteren 150—250 kg ter
mény.

Istállómennyezetek teherbírása a gerendák mérete 
alátámasztása és avultsága szerint csak esetről-esetre, 
határozható meg.

ALFA JAVÍTÓnŰHELY
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CSEPEL KERÉKPÁROK 
CSEPEL VARRÓGÉPEK 
CSEPEL TRAKTOROK 
MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK

AGRARGLOBUS RT. 
BUDAPEST, V.
SZT. ISTVÁNÉRT. 12 
TELEFON: 126- 681
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1 négyzetméter téglafalazathoz szükséges anyag és munka?
Vak 0 1 13, t n é 1 k ü

nagyméretű téglából kisméretű téglából

M e g n e v ezé» 15 30 45 60 12 25 38 51 64
(%) (1) (1% ) (2) <y2) (1) <154) (2) (2y2)

centiméter (tégla) vastagságnálTégla ........... darab 44 88 132 176 50 100 150 200 250Habarcs ... liter 30 7 110 150 30 60 100 140 170Kőművesmunka ... óra 0-8 1-5 2-25 3 0-8 1*5 2-25 3 3’75Napszámosmunka. ... » 0-8 1-5 2-25 3 0-8 1-5 2-25 3 3-751 m’-iitkmegfelel... m2 6-66 3-33 2-22 1-67 8-33 4-00 2-63 1-96 1’561 m2 falfelület síma vakolásához kell 15—18 liter habarcs, 0*6 óra kőművesmunka, 0*3 óra napszámosmnuka. A falnyílások (ajtók, ablakok) csak az anyagszükségletet csökkentik, a munkaórákat nem.1 Átvéve a „Gazdaszámok“ című munkából.
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1 köbméter falazathoz szükséges anyag és munka.

Megnevezés
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Terméskőfal, szabályos kövekkel „ szabálytalan „ Téglafal nagyméretű2 téglából . „ kisméretű3 „Mészhabarcs 1 :2 arányban„ 1 :3„ 1:4 ,,4 1:5 >»

|| A n y a g M u in k a

i| kő tégla homok oltott 
mész

égetett 
mész víz kő 

műves
nap

számos1 m’ darab ms liter kg liter munkaóra| 1-25 __ 0-4 88—1084 37—504 75 5 7-51-40 — 0-48 106—130 49—55 90 6 9
— 285 0-34 75—92 32—39 65 5 7-51 — 390 0-36 80—97 34—41 70 6 9i __ ■__ ; 0-86 420 176 160 — 2-8
— — 1-0 330 138 200 — 3-0

1 — — 1-1 270 114 220 — 3-2
— — 1-2 220 93 240 !. — 3-510 q égetett mész 2-2—2*6 m’ oltott meszet ad. 1 m8 oltott mészhez átlag 4-2 q égetett meszét kell vásárolnunk.1 Átvéve a „Gazdaszámok“ című munkából.2 Nagyméretű tégla mérete 6*5x14x29 cm, súlya 4-4 kg, 1 10 tonnás vagonba megy kb. 2400 dib.3 Kisméretű „ „ 6-5x12x25 cm, „ 3-3 kg, 1 10 „ „ „ „ 3300 „4 A nagyobb számok felmenő falazat, a kisebb számok alapfalazat készítésénél számítandók.
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Kavicsbetonstáblázat.1

1 Átvéve a ,,Gazdas zárnak“ című munkából.

A beton rendeltetése

1 m
’ b

et
on


ho

z k
el

l ce


m
en

t k
g

50
 kg

 ce
m

en
t

he
z k

el
l h

om
o
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s m
a

Té
rfo

ga
t s

ze


rin
ti 

ke
ve

ré
s

Alapfal........................................... 100 0-6 1 : 16Felmenő fal, támfal ........... 150 0-4 1 : 10Betonjárdák és padozatok alsó rétege.............................. 200 0-3 1 :8Vasbeton, kútgyűrű, jászol felső része, vályú.............. 250 0-24 1 :6

Egy m2 deszkafelület köbtartalma.1

1 Átvéve a „Gazdaszámok“ című munkából.

A deszka Köb A deszka Köb
vastagsága tartalom vastagsága tartalom

hüvelyk mm m’ hüvelyk | mm m®

V / 12 0-0120 •/. 26 0-0260
* 1 13 0-0130 •/ / 30 0-0300
3/ / 18 0-0180 33 0-033020 0-0200 •/. 40 0-040024 0-0240 •1, 50 0-0500

Alacsony nyomású tapos 
ALFA JUNIOR szol*  permetező

29*
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Zárlécek (staffli) és gerendák köbtartalmaJ

Kereskedelmi méretek felül hüvelyk, alul cm

Hosszú
ság

2/2 2/3 3/3 | 3/4 | 4/4 4/5

méter 5/5 5/8 1 8/8 / 8/10 1 10/10 11 l )/l 3

az oldalt feltüntetett hosszúságú fa köbtartalma m’4-00 0011 0-017 0-025 0-033 0-045 0-0565-00 0-014 0-021 0-031 0-042 0-056 0-0706*00 0-017 0-025 0-038 0-050 0-067 0-0837-00 0-019 0-029 0-044 0-058 0-073 0-09710-00 0-028 0-042 0-063 0-083 0-111 0-139

1 Átvéve a „Gazdaszámok* ‘ című munkából.

Kereskedelmi méretek felül hüvelyk, alul cm

Hosszú
ság

5/5 | 5/« j 6/6 | 6/7 | 7/8 8/9

13/13 | 13/16 | 16/16 16/18-5 | 18’5/21 | 21/24méter

az oldalt feltüntetett hosszúságú fa köbtartalma m3

4*00 0-070 0-083 0-100 0-117 0-156 0-200500 0-087 0-104 0-125 0’146 0-196 0-250600 0-104 0-125 0-150 0-175 0-234 0-3007’00 0-122 0-146 0-175 0-204 0-272 0-35010’00 0-174 0-209 0-250 0-292 0-389 0-501

ALFA ARE hüt geie*  m iMi) célra.
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Majorok vízszükséglete.(Rázsó Imre tanulmánya alapján.) Napi átlagos vízszükséglet1 felnőtt ember (ivás, mosás, főzés,tisztítás)........................................................... 30— 50 literEgyszeri klozetöblítéshez........................... 8— 10 ,,1 kádfürdőhöz ................................................. 200—350 ,,1 ló (itatás, ápolás, istállótisztítás) . 50— 60 ,,1 szarvasmarha száraz takarmányozásnál (itatás stb.) ...................................... 50— 60 ,,1 szarvasmarha részben zöldtakar-m'myozásnál (itatás stb.)................. 30—• 35 ,,1 igás- vagy hízó ökör (itatás stb.). 70— 80 ,,1 borjú vagy disznó (itatás stb.) .. 15— 20 ,,1 juh (itatás stb.) .................................... 5— 10 ,1 m2 kert (vagy udvar) locsolásához 2— 41 személyszállító kocsi mosásához .. 150—200 .1 kézi tűzoltó fecskendőhöz percen-kint...................................................................... 250—-300 ,,1 lokomobilhoz effektiv lóerőóránkint 12— 18 ,,1 liter tej hűtéséhez a többi szükségesműveletekkel együtt................................. 4— 5 „A közölt adatok a szükséges vízmennyiségeket általában elég bőven számítva adják meg, tehát a tervező, ha a felső határértékeket veszi, meglehetős biztonsággal dolgozik. Kitűnik belőlük az is, hogy nagyobb majorok, bán, főleg ahol kiterjedtebb állat tenyésztés folyik- (tehenészet !), a napi vízfogyasztás igen jelentős lehet és többszáz hektoliterre rúghat.

ALFA Ukanná ytdökeszttö-gspek.
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A mezőgazdasági gépek és eszközök érték
leírása és karbantartási költsége.4)

•) A gépekre és eszközökre vonatkozó adatokat 
műegyetemi nyilv. r. tanár volt szíves átdolgozni.

A gép vagy eszköz neme

Tö’teszté', 
értékleírás

Karbantar
tás, javítás

az újkorabeli ériék '

%-a

Erőgépek:
Kétgépes gőzekék ..._____

|

4— 5 3- 4
Traktorok_______ _____ ____ ' 10-15 5—15
Gőzmozdony................... ........ ' 4- 5 2— 3
Gőzerős cséplőgép ________ i 5 4— 5
Gőzerős tengerimorzsoló ... í 5 4— 5
Szélmotorok______________ 8-10 5— 8
Vízikerekek ............. _. _ ... 4- 5 5—10
Fekvő gőzgépek iparvállala

tokban éstakarmányoskama-
rákban ... ...................... i 4— 5 4— 5

Fekvő robbanómotorok 6- 8 6- 8

Igaerőgépek és eszközök:
Járgányos cséplő............. ........ 5 i ; 4-5
Járgányos tengerimorzsoló ... 5 4— 5
Vasekék .................... ............... 10-15 | 7—10

; Vasboronák —... ............... .. 5-10 1 ' 4- 5 !
Faboronák — ............. ......... ’ 10-15 , 8-10

■ Fahengerek ......................... 6- 8 6- 8 I
Váshengerek ____  ... ... ... 4- 5 3- 4 i
Vetőgépek............. . ............. . 5- 7 5— 6 1
Lókapák ____ .__ ____ 10—12 7- 8 ;
Fűkaszálógép... ... ... ... ... 10-12 8-10
Marokrakó-aratógép ... ... 10 — 15 8-10

1 Kévekötő-aratógép ... ... ... 10—15 10-12 ;
i Szénaforgató ................... ......... 8-10 5- 6 !
1 Szénagyüjtő .............„............ 5—10 5- 6
í Szekerek ................ .................. 6-8-10 6- 8 ;
; Igásfogatokhoz szükséges szer-

10-15 || számok és eszközök ... ... 15-20

Kund Ede
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Törlesztés, Karbantar
értékleírás tás, javítás

A gép vagy eszköz neme az új korabeli érték
i____

1 *.-a

i Magtári gépek és eszközök:

Rosták.............- ... ___ —
1!

5- 6 4- 5
Triőrök _ _  ... 4- 5 i 2- 3
Mérlegek ________________ 4- 5 i 3- 4
Ürmértékek ... 4— 5 i 2— 3
Kézi eszközök ....... ........ ... 25-50 ; i —

Takarmány készítő-gépek: 

Szecskavágók ... ... ... 8-12 5— 6
Darálógépek ... ____ ___ i 8-12 : 6— 7
Répavágó .............  — ... ■ 8—10 5— 8

Tejgazdasági gépek :

Lefölöző ... ... — — — 10-12 8—10
Rézedények ...................... 10—12 8-10
Faedények ... ___ ... ... 12—15 6— 8
Tejeskannák ... ............. ...... 20-30 6- 8
Kézi eszközök ________ 25—50 ' 6— 8

Kovács- és bognármühelybeli
gépek és eszközök:

Gépek................... ..................... i 8—10 1 5 — 6
Kézi eszközök ...................... 25-50 1 6- 8
Mezőgazdasági gépek átla

gosan . . .......... ... : 5- 8 6— S
Mezei vasát _____ . .... ... 4— 5 5- 6
Mezei vasúti felszerelés.......... 8—15 7-10

Iparvállalatok:

Malomberendezés . 4- 6 4—5
Olajütő ................... — - 3- 4 3-4
Szeszgyári berendezés ......... 5- 6

1
4-5 '
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Az évi értékleírás, valamint használt gépek becslése 
eme adatok alapján a gazdasági épületeknél közölt 
módon történik. A jó minőségű és kifogástalan karban 
levő holtleltár az új korabeli érték 60—70%-ára be
csülhető, viszont valamely régi és elhanyagolt állapot
ban levő holtleltárnal ez az arányszám az újkorabeli 
érték: 25—30%-ára is leszállhat.

Az elevenleltár elhasználódása.
Az évi elhasználódás az elevenleltárnál a követ

kező : igáslovaknál 8—10%, igásökröknél 3—5%, 
tenyészméneknél 15—2O°/o, tenyészbikáknál 20—3Oü/o, 
tenyészlovaknál 12—15%, tenyészszarvasmarháknál 
8—10%, tenyészsertéseknél 15—20%, tenyészjuhoknál 
15—20° o.

A valóságban a tenyészál’atoknál, amelyek folyton 
repródukáltatnak, elesik a/ elhasználás és ez csak az igás- 
álIátoknál és a vérfelfrissítés vagy nemesítés végett 
beszerzett tenyészállatoknál jön tekintetbe.

Gépek munkaképessége 10 munkaórára 
vonatkoztatva.

Kettősrendszerű 20 lóerős gőzeke 
megszánt középmélyen könnyű
talajon.................................  20—30 kát. h.-t

Ugyanez nehéz talajon  .......... 14—16 „ „
20 lóerős traktor*) ugyanúgy--------  5—6 „ n
30 » m n — — 8 — 9 » n

R. 30—35. HSCS traktor mnnka-
teljesítménye mélyszántásnál 6— 7 5 n „

Ugyanez közepmélyszántásnál-------- 8—11 »
Ugyanez sekélyszántásnál_________ 10—13 „ „
Ugyanez tárcsázásnál ......................  18—20 n „
Gőzeke porhanyításnál... __ „ — 40 » „
Négylovas járgányos cséplőgéppel,

váltott lovakkal őszi gabonából
ki lehet csépelni....................  ... 100—120 keresztet

Négylovas járgányos cséplőgéppel,
váltott lovakkal tavaszi gabonából
ki lehet csépelni............. . ..........120—150 keresztet

Egylovas járgányos szecskavágó tel
jesítménye __.......... _ ........ . 40 métermázsa

Ketlovas járgányos szecskavágó tel
jesítménye ............. .. ................ ......... 80 *
•) Könnyebb, legfeljebb középkötött talajon.
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5 métermázsa
100

50- 70 „
160—200 keresztet
300—500 „
100—650 „

60-80 i/

130—180
180-270

n 

n

Egylovas járg. daráló teljesítménye 
Egylovas járg. répavágó teljesítm. 
Egylovas járgányos kukoricamorzsoló 

.teljesítménye ______ __________
Négyes gőzcséplővel el lehet csépelni 
Nyolcas » » » » —
TizeS n m n n —

1100 mm-es cséplőgép munkatelje*  
sítnvnye: bab, borsó, szója és 
olajén cséplésénél ....................

Amerikai szártépő vei, 4—6 lóerős 
gőzgéppel kukoricaszárat fel lehet 
tépetni .............................................

6—10 lóerős gőzgéppel ............
Szártépőgépek h ijtoerószük-

ségtete és munkateljesít- Hsjtóerő-
, menye: szükséglét

Ásványi-féle szártépőgép — 18—20 LE
Mammut szírtépőgép ... 16—20 „
Torn id > 20. sz. szár épőgép 10—’ 2 „
Niaga a szártépagép-------- 4—6 „
HSCS silótöllőgép --------10—12 „

silókukoricából 
6—10 lóerős gőzgéppel darálni lehet 

gőzdarálóval ...................................
Szecskázni lehet 4—6 lóerős géppel 
Szénasajtolóval végezhető 4—6 ló

erős géppel ...................................
Szénasajtolóval végezhető 6—10 ló

erős géppel ...................................
Lóheremagfejtővel végezhető 6—10 

lóerős géppel_________ — ____
Kukoricamorzsol  óval végezhető 6— 

10 lóerős géppel.............................
Kétjáratú őrlőmalom munkaképes

sége :
Síma őrlésnél (8—10 lóerővel) 
Darálásnál (8—10 lóerővel) ..........

w (4— 6 w ) ...
Síma őrlésnél (4—6 lóerővel) ..........
Kalapácsos őrlőgépek munkateljesít

ménye óralóerőnkint:
Lucernaszénából ... _ _
Száraz sztmeskukoricából ...

Csöveskukoricából ... ...

40- 80 
100—200

Fellépett sz*r
mennyisébe

300 i
240—300

180
60—90

160—170
200-300

q
V

ff

II 

n

i)

; liszt 
lin. dara

M W 

durva r.

q

120-200 n

200-300 n

8— 12 M

200-300 n

18—25
60—70
35-40
10-14

15._ 20
... 50-70 

120—30
" 140...60
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Kézimunkások munkateljesítménye egy átlagos 
munkanapra és munkásra vonatkoztatva.

A normál munkateljesítmény a munkások, a talaj 
minősége, az időjárás stb. szerint erősen változó. Ezért 
az idevonatkozó átlagos adatok nem elegendők a 
gyakorlatban. Minden gazdaságnak magának kell a 
különböző viszonyok közt elvégzett munkateljesít
ményekről statisztikát vezetni, hogy az előforduló adott 
esetben várható normál munkateljesítményt helyesen 
megítélhessük. Helyes rendelkezés, munkabeosztás, 
munkaellenőrzés, szakmánybér- prémiumdíjmegállapí
tás csak olyan gazdaságban lehetséges ahol a külön
böző munkateljesítményeket állandóan figyelik és össze
gyűjtik. A megfelelő munkateljesítmény eléréséhez az 
is fontos, hogy a különböző munkáknál a munka ter
mészetének, a talajnak, az időjárásnak stb. megfelelően 
alkalmas kézieszközöket használjunk. így pl. cukorrépa 
kapával tengerit és viszont nem lehet kapálni, vas
villával nem lehet úgy gyűjteni, mint favillával stb.

Az átlagos munkateljesítményekre vonatkozó követ
kező adatok több gazdaság közlése nyomán állíttat
tak össze. Munkateljesítményekre vonatkozó pontos 
adatok azonban, sajnos, csak kevés gazdaságban talál
hatók. Ezért a közérdeket szolgálják azok a gazdák, 
akik a következő összeállításból hiányzó adatokat, vagy 
esetleg szükségesnek mutatkozó helyreigazításokat a 
Köztelek Zsebnaptár szerkesztőségével közük.

1. Gabonatermesztés.
Gabonával bevethet kézzel egy férfi

1 nap alatt ____  ____ _____ _ 4— 5 kát. holdat
Gyomlálásnál, acatolásnál 1 kát.

holdra kell —................................... 1—3 nőmunkás
Gabonaaratáshoz sarlóval (a fel

kötést és keresztberakást is bele
értve) kell egy holdra _____  .6-8 munkás

Gabonaaratáshoz kaszával (fele férfi,
fele nő) kell egy holdra... ............ 3—4 »

ALFA 
FÜLLESZTÖ 

AGAZDASÄGtsHA'ZTARTÄS 
MINDENESE!

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



459
Dűlt gabonából 1 pár arató elvégez 400—600 O-Ölet 
Egy pár aratóra (kaszás és marok

verő), hogy az aratás 18 nap alatt 
befejezhető legyen, gabonaaratás 
számítható........................................... 10—12 kát. hold

Egy marokrakó aratógép kiszol
gálásához 6 marokrakó és 3 
kévekötő munkás. 6 kát. hold 
napi munka végezmény mellett 
1 kát holdra esik............................

Egy kévekötő aratógép mellett 
kepézéshez és sarkok kikaszálá- 
lásához kell ...................................

í 1 nőmunkás
1 0’5 férfi munkás

3 •
1 kát. holdra esik 0 kát. holdnyi 

napi munka mellett...................... 0*5  ,,
Gabonahordás: 1 kereszt szekérre

rakása................._................  3 perc
Szekerenkint a rakomány lekötése

és egyéb idő veszteség — — —
1 keresztnek a szekérről asztagba

10 ,,

rakása.......................... ___ ... 5 „
Szekerenkint a kötelek megoldására

és egyéb időveszteségre kell____ 10 ,
Gépbehordásnál egy kereszt lerakása 2 „
Rudalókötelek eloldása és egyéb

időveszteség szekerenkint...____ 10 „
l*/2 km. átlagos hordási távolság

mellett egy szekér naponta behord 40— 50 keresztet
Gabonacséplésnél hadaróval kiver

egy munkás egy nap alatt őszi 
gabonából...... ............... ... .......... 2— 3 »

Két lóerejű járgányos cséplőgéphez 
szükséges............. .. ...... ............ 8—10 munkás

A napi munkavégzés őszi gabonából 40—50 kereszt 
„ „ tavaszi „ 60—70 »

6—8 lóerejű gőzcséplőgéphez szük
séges ............     - 25—30 munkás

MAGASNYOMÁSÚ, ÖNMŰKÖDŐ 
HATON HORDOZHATÓ

ALFA 
PONY-PERMETEZÖ v 
VASIEMEZBÖL.KIVÜL BELÜL ÖÍMüZVA
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Elevátoros gőzcséplőgéphez szüksé
ges átlag*)  (16 férfi, 8 nő).......... 24 munkás

s a napi munkavégzés 400—800
kereszt ... .......................... . ....... ...... 150—250 q

Gabonát bezsákol (75 kg zsákonkint)
10 munkaóra alatt 8 férfi .......... 300 q-t

Zsákot hord 1. emeletre 1 férfi 1 
munkaóra alatt ....................  20 zsákkal

Zsákot hord 2. emeletre 1 férfi 1 
munkaóra alatt ............................. 15 zsákkal

Zsákot hord 3. emeletre 1 férfi 1 
munkaóra alatt ....................  12 »

Rostálásnál 2-3 munkás óránkint 6—12 q-t
Gabonát megforgat 1 óra alatt 1 

munkás .....   20 q-t
Gabonát hl-rel fölmér 1 óra alatt

1 munkás......................................... 20 hl-t
Triőröz 2 munkás 1 óra alatt.......... 1—5 q-t

2, Kapás-, kereskedelmi és ipari növények 
termesztése.

Takarmányrépa sarabolásánál 1 kát.
holdra kell ____ _ ............ 3— 4 munkás

Takarmányrépa egyezésénél 1 kát.
ho’dra kell............................. - 7—10 „

Takarmányrépa első mély kapálásánál
1 kát. holdra kell ........................... 7—10 „

Takarmányrépa második gyomláló
kapálásánál 1 kát. holdra kell 3— 4 

Takarmányrépa összes ápolási mun
kájánál • kát. holdra kell ... __ 20—28 „

Takarmányrépa betakarításához ho
mokon 1 kát. holdra kell ... — 8—12 „

•) Férfimunkás kell: asztagra 3, etető 2, zsákos 2, törekkazal- 
nál 1, szalmakazalozó 6, zsákho dó 2=16 férfi. Nőmunkás: 
dobhoz 2, polyva- és törekkihúzáshoz 2, polyva- és törtkhordás- 
hoz 4 = 8 nő.

MAGASNYÖMA’SU' ÖNMŰKÖDŐ 
HATON HORDOZHATÓ VJ

/~\ui ry I p
PERMETEZŐID____
VAStEMÉZBÖLKIVObBELÜL ÓLMOZVA fryWKOfclSl«
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Takarmányrépa betakarításához agy a- 

gon 1 kát. holdra kell ................10—15 munkás
Cukorrépa sarabolásánál 1 kát. holdra 

kell............................................... ..... 5— 6
Cukorrépa egyezésénél 1 kát. holdra 

kell______ ______ ..__________ 10-14
Cukorrépa első mélykapálásánál

1 kát. holdra kell.......................... . 10—14 „
Cukorrépa második gyomláló kapálá

sánál 1 kát. holdra kell ________  5— 7
Cukorrépa összes ápolási munkájánál

1 kát. holdra kell _  _ 30—41 »
Cukorrépa betakarításához homokon

1 kát. holdra kell..................  ... 14—18
Cukorrépa betakarításához agyagon

1 kát. holdra kell____  ____ 17-22
Répát szekérre rak 1 férfi 1 nap alatt 100—150 q-t
Répát földről vasúti kocsiba rak 1 férfi

1 nap alatt-.......................  ... 75—100 »
Répái prizmába rak 1 férfi 1 nap alatt 100—150 „
Földmunkánál (répaprizma, zsom

bolyakazal beföldeksénél stb.)
1 munkás 1 nap szakmánybán
felrak a kazalra földet ... _  6— 8 m3-t

1 nap napszámban felrak a kazalra 
fö.det ................................. ............. 3— 4 „

Kukor caültetéshez kapa után kell kát. 
holdankint............................. ......... 2— 3 munkás

Kukorica első kapálásához kell kát. 
holdankint— ......... ... _____ „.4—6

Kukorica második kapálásához és egye
zéséhez kell kát. holdankint......... 5— 6 »

Kukorica harmadik kapálásához kell 
kát. holdankint ... „ .„ 3— 4 ,,

Kukorica fattyazásához kell kát.h.-kint 1—2 »
Kukorica kézi ápolásához összesen kell

kát. holdankint .. ............ ............ 13—18 „
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Kockás kukoricaművelésnélfészekvé-
téshez kell kát. holdankint ... ... 1- 2 munkás

Kockás kukoricaművelésnél tőkörüli
kézi kapáláshoz kell kát. holdankint U/s— 2 •

Kockás kukoricaművelésnél tőkörüli
egyezéssel kell kát. holdankint .„ 2— 3 w

Kukorica töréséhez és fosztásához kell
kát. holdankint............................... 6— 8 »

Kézi kukoricamorzsolóval végez 2—3
munkás____________________ ... 15— 20 hl-t

Burgonyaültetéshez kapa után kell
kát. holdankint ............. 4—6 munkás

Burgonyaültetéshez eke után kell kát.
holdankint.......................................  1’5— ‘ 2 „

Burgonyaültetéshez sorjelző után kell
kát. holdankint-....... . ...... 3— 4 „

Burgonya összes ápolási munkája
után kell kát. holdankint................ 12— 16 „

Burgonya betakarításához eke után kell 10— 12 „
Burgonya betakarításához kapa után

kell..................................................... 15— 20 „
Burgonyát betakarít gép után 1 mun

kás 1 óra alatt___ _____________  150—200 kg.-t
Burgonyát válogat gép után 1 mun

kás 1 óra alatt............... ... ............... 60— 80 „
Burgonyát válogat és csirátlanít

1 munkás 1 óra alatt___________ 35— 50 „
Burgonyát prizmába rak és szalmá-

vál 15 cm.^re betakar 1 munka?
ó a alatt 1 munkás ..................... 50— 60 q-t

Burgonyakiszántó ekével végez 1
írogat ................................ . ............. 2— 3 kát. holdat

Burgonyaaratógéppel (egysoros) vé
gez 1 fogat...............   2—2*5 „ „

Magrépaüitetéshez kell kát. hol
dankint..................... .......................... 18— 22 munkás

Magrépa betakarításához k. holdankint 16—20 „
Kender aratásához (vágás, marokba

gyűjtés, sátorozás és kévékbe kö
tözés) kell kát. holdankint ... __ 15—20 munkás 

Lombra levonás ....................    15— 2O°/o
Aratási díj szakmánybán: Csanád-

bán 125 kg. búza, Békésben, Bihar
ban 110 kg. búza, 7 kg. főzőliszt, 4 kg. 
burgonya, 1 kg. bab, 1 kg. szalonna,
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1 szekeret megrak kenderrel egy férfi 
1 szekér kender vagonba rakása

(A vagonban a rakodáshoz 1 nap
számos számítandó.) 
Lengyomláláshoz kell kát. holdankint 
Lennyűvéshez (kitépés, sátorozás, ké

vébe kötés) .............. —
(Kévekötőzsineg kell 1 q termés

hez 15 szál.)
A gép legubóz 6 munkással 1 nap 

átlag ................................................
Kézi gubózásnál 1 munkás lefésül 
Ciroksaraboláshoz kell kat.holdankint 
Cirokegyezéshez kell kát. holdankint 
Cirokaratáshoz (a szár- és szakáll le

vágása, a szár kévébe kötése, a 
szakáll csomóba kötése, a szár kú
pokba állogatásaés a szakáll sze
kérre rakása) kell kát. holdankint 
(Ennek x/4-e férfi, 3/4 e női munka.) 

A szekér fel- és lerakodására szá
mítható átlag .................................

30—45 perc alatt
45 perc alatt

5 munkás

15 V

30 q-t
2— 4 q-t
3— 4 munkás

12-14

16-20

60 perc
Csépléshez a cirokfejtőgépnél kell

2 férfi, 15 lánymunkás. A napi
végezmény............._...................  100—150 hl. mag

A lecsépelt szakáll szárítóba való be
rakásához kell................................... 4 nőmunkás

Estétől reggelig tartó tüzeléshez a
szárításnál ................................... ...... 1 férfi munkás

Másnap a megszárított szakáll ki
rakásához és a színekbe raktáro
zásához______ __________ ______ 5 nőmunkás

A szakáll fuvarozásánál a fel- és le
rakodás úgy mint előbb.

A szakáll bálozásánál (40—50 kg.-os
bálokba) 1 férfi naponta báloz... 20 q-t.

1 kát. h >ld ricinus szedéséhez és
szárvágásához szükséges................ 16—18 munkás

1 q tokos ricinustermésből lesz 60
kg toktalanított mag.

I kát hold napraforgó töréséhez és
cs/préséhez kell .. ... ... 10 14 munkás
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J 5 3. Takarmánytermesztés és előkészítés.
Lóherefélékkel bevethet 1 férfi egy

nap alatt ____________ ____ 5—6 kát. holdat
Takarmány kaszálásnál végezhet egy 

férfi egy nap alatt ................. . Vs—1 „ „
Szénaforgatásnál és gyűjtésnél szük

séges 1 kát. holdra...................... 3—6 munkás
Szénahordásnál megrakhat 1 munkás 5—7 szekeret
Szénát kazalba rak (elevátorral) egy 

munkás ........................... .......... 20—25 q-t
Szénát csomóz 1 munkás egy nap 

200 porciót ... ............ .. 16—20 q
Répát aprít 1—2 férfi egy óra alat 

kézi erővel......... ... ........................... 4 20—25 q-t
Répát aprít 1—2 férfi egy óra alatt 

gépi erővel __..............................__ 20—40 w
Szecskát vág (apróra) 1—2 férfi egy 

óra alatt kézi erővel...................... 1 »
Szecskát vág (apróra) 1—2 férfi egy 

óra alatt gépi erővel............. ..  ... 5—20 u
Darál (1—5 HP-s géppel) 1 férfi 

egy óra^alatt ................... .. ............ 1—5 ,,

4. Általános munkák.Ásás könnyű talajon napi telj. .. 200—300 m2Ásás középkötött talajon „ „ ... 150—200 m«Ásás kötött talajon „ „ 100—150 m*Ásás tarackos, köves, nehéz viszonyokközt......................................... napi telj. .. 50—100 in2
Istállótrágyával szekeret megrak egy

munkás egy nap alatt ............... 10—12 szekérrel
Istallótrágyával megrakott szekeret

letakarít kupacba 1 munkás egy
nap alatt ... ................... ...... ........ 25 szekérről
(Ha mindjárt teregeti, körülbelül 
feleannyit végez.)

Trágyát szettereget 1 férfi egy nap
alatt ... ...... ................_ . ............... 3/4 kát. holdra
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Trágyát széttereget 1 nő egy nap 

alatt .................... ...
Műtrágyát kiszórhat 1 férfi egy nap 

alatt ............. ..................................
Trágyát szarvasban teljesen beföldel

1 férfi egy nap alatt............. .........
Rigoliroz 1 munkás egy nap alatt

0*  0—0’70 cm. mélyen nehéz 
talajon ...................................... .........

Rigoliroz 1 munkás egy nap alatt
0’50 —0*70  cm. mélyen könnyű 
talajon...............................................

Szalmakötelet készít géppel csépelt 
hosszú rozsszalmából ................

Zsúpot készít ____  ... _ ___ ...

V2 kát. holdra

200—250 q-t

10—18 m2-t

18—25 m2~t

600—800 drb.-ot
40—6 / kévét

Keményfát aprít 1 munkás 1 nap alatt 2*5 — 3 ürmétert 
Kost nyír 1 nap alatt 1 munkás_
Juhot wvw » n n — 

Bárányt nyír 1 nap alatt 1 munkás 
Kisegítő személyzet 25 nyíróhoz 
Gyapjú válogatáshoz és bálozáshoz

25 nyíróhoz ...................................
Gyapjúzsákoláshoz 25 nyíró mellett

7-14 darabot
25 -35 „

20
2 nőmunkás

4 w
1 gyermek, 2férfi 

Egy munkafelügyelő ellenőrizhet_ 30 munkást

Állatok gondozása és takarmányozása.
a) LótartásnáL

Igáslovakból l férfi ellát ................ 2— 3 darabot
Tenyészlovakból, istállón tartva 1 

férfi ellát .............   6—10 M
Csikókból, istállóban bekötve 1 férfi 

ellát ..........................   20—25
Csikókból, istállóban szabadon tartva

1 férfi ellát __...........  40-50
Csikókból, legelőn tartva 1 csikós

és l bojtár ellát............. ............... 50-100 „

Köztelek Zsjbkönyv II. 1944. 30
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b) Szarvasmarhánál.
Igásökrökből 1 férfi ellát és befog
Fejőstehénből istállóban 1 férfi ellát
Hízómarhából 1 férfi ellát...... .........
Növend.-marhából 1 férfi ellát istállón 
Juhászaiban, legelőn, ürüt vagy 

növendékbirkát őriz 1 ember_

4 darabot
10-14 „
14-16 „
20—24

300—500 „
Anyajuhból elletéskor ellát 1 ember 150—200 „

„ legelőn „ „ „ 300—400 „
Üriihízlalásnál körülbelül fele annyit lát el 1 cseléd, 

mint legelőn.)

c) Sertéseknél.
Hússertéstenyészetben 1 kanász ellát 16—20 kocát 
Mangalicatenyészetben 100 kocához

szükséges éltetéskor __.................. 2 kanász és 1 bojtár
Mangalicatenyészetben szükséges az

egyéb időben................................... 1 „ „ 1 >,
l kanász és 1 bojtár ellát............. ..  300—500 süldőt
Hízókból 1 kanász ellát ... ... ___ 120—140 darabot 
Takarmányt és almot előkészít

1 ember ......................................... 30—50 számos
állatra

Szőlőmunkálatok.
Pettenkoffer Sándor adatai szerint. 

Szőlőtelepítés munkasziikséglete kát. holdankint;

0

Homo
kon

-10

Kötött 
talajon 
0-20

Munka
nap

M
25 35

8 16 II

25 48
2 2

2-- 4 2— 4 V

4- 6 4— 6 H

6- 7 9-11 U

84 139 munkanap.

1. évben:
Talajegyengetés -------- ...
Területbeosztás és karózás
Ültetés fúró után (iszapolás

nélkül)............. ..  — ...
Első évben : 4-szeri kapálás 
Válogatás ...  ............_. ...
Kötözés ................................
Négyszeri permetezés ... ... 
Födés _.................... ............

I. évben összesen ...

ALFASfl
GAZDASÁG
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2. évben :
Nyitás ... ... 1............. .......
Hiánypótlás ...... __ .............
Karóigazítás... __ .............
Metszés és -gyökerezés ... 
Válogatás .................. — ...
Kötözés és zöld munka ... 
Permetezés 4-szer_ _ ____
Porozás 1-szer .............. .
Kapálás 4-szer ................... .
Szüret ... ... ......................
Szén kén egezés ......................
Fedés........................... -- ...

II. évben Összesen ____ 68 103 munkanap.

Homo Kötött Munka
kon talajon nap

7 7- 9 M

4-- 8 5-12
1-- 3 1— 3
4-- 6 4- 6 M

2-- 3 2— 3 V

4-- 6 4- 8
6- 9 6- 9 n

1-- 2 1— 2
25 48

__ 3— 5
u

6-- 7 9—11 »

3. évben:
Nyitás .......................... __
Hiánypótlás___________
Metszés, gyökerezés... ... 
Karóigazítás............. .........
Válogatás ... ...............
Kötözés hónaljzással — 
Permetezés 4-szer ... ... 
Kapálás 4-szer ................
Csonkázás ... ... ... ... 
Szüretelés ... ... ... ... 
Szénkénegezés ... ... ... 
Döntés, bujtás ____  ...
Fedés................ ... ............ .

III. évben összesen ...

Homo
kon

Homo Kötött Munka
kon talajon nap

7 7- 9 w
4— 8 5—12
7— 8 7— 8
1- 3 1— 3 V

7 7 w
10—22 10—22
8—10 8-10 »

25 48 w
2— 5 2— 5 M

11—15 11-15 W
— 3— 5 V

6 10 V
6- 7 9—11 tt

109 147 munkanap.

Munka
nap4. évben :

Trágyázás á 200 q________
Nyitás ... ........... .............
Metszés_ ... .... ... ... ...
Harmatgyökerezés ................
Karózás ............. ..................

30
7

7—
2— 3 

15—20

Kötött 
talajon

40
7— 9
7— S
2— 3

15—20

w

ALFA-LAVAL szeparátorok.30*
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Szüretelésnél 1 munkásra számítható: 2—4 méter
mázsa szőlő = 13 —2*6 hl. must.

Fogatosmüvelésnél körülbelül 20—25% munkanap 
megtakarítás mutatkozik.

Egy munkás elvégezhet 10 órás munkanap alatt:

4. évben Homo
kon

Kötött 
talajon

Munka 
nap

Karóigazítás...____ ____  1- 3 1- 3
Négyszeri kapálás _ _____ 25 48 n

Válogatás —____ ... ... 7—10 7-10
Kötözés, hónaljzás, csonkázás 18—30 18—30
Permetezés 4-szer _ ____  9—12 9-12
Porozás ___________ ......... 3- 4 3- 4
Szüretelés ............... . ____  12-16 12—16 w
Szénkénegezés ... — — 3- 5 M
Döntés, bujtás _____ 6 10
Födés— — ____  —  6— 7 9—11 u

4. évben összesen ......... 165 210 munkanap

Homoki szőlőben :
Fedésből ......................................... 200— 300 ölet
Nyitásból ...............   200— 300 „
Kapálásuól ... ... —____ — 200— 350 „
Döntésből... ... — ..................... 25— 40 tőkét
Bujtásból............. . .......................... 50— 80 .

Kötött talajú szőlőben:
Fedésből _ ______ ... ... ... 100— 200 ölet
Nyitásból ...  ............. ... ............... 100— 200 u
Kapálásból ...  ........................... 70— 200 „
Döntésből ... ............................ 15— 25 tőkét
Bujtásból......... ................   30— 50 „

Úgy kötött-, mint homoktalajú szőlőben:
Metszésből— — — ... — — 150— 300 Ö
Karó hordásból — ..................... 400— 500

» verésből........................... ... 300— 400
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Válogatás, felkötésből .... 200— 300 ölet
Kötözés fattyazásból...................... 200— 400 „
Csonkázásbol................................... 600— 800 n
Permetezésből-......................— _  1(00—1600 „
Porozásból ................................... 1600—2400 „
SzénkénegezésbőL.............. _........ 600— 800 „
Trágyázásból ................ .................. 80— 100 „
Gyökéroltásból ............................ 20— 40 tőkét
Zöld oltásból............. ........ ............ 20C— 3C0 darabot
Fás oltvány készítésből................ 600—1000 „

Fgy kát, holdra kell

Permetező oldat 1-ső 2—3 hl. .........  l°/o-os
n m 2-ik 4— 5 h — — — — 2°/o-os
,> » 3-ik 5—6 M ................ .• 2°/o os

Rafia háncs kötözéshez............. .. .................. 3—4 kg.

Igásfogatck munkateljesítménye.
Az igásfogatok munkateljesítményére vonatkozó ada

tok is csak átlagos tájékoztatást adhatnak, mivel a táb
lák alakja, nag)sága, a talaj összetétele, az időjárás, az 
igásállatok neme, erőssége stb. szerint a munkatelje
sítmény gazdaságonként és esetenként jelentékeny él
téi est mutathat.
4 arlóhántásnál, 2-es eke, négyesfogat 1 *5  kát. hold

w 3-as w n 2 v »
w 4- es n ti 2*5 m ti

Ugarszántás és keverőszántásnál
20 cm. mélyen, 1-es eke, négyesfogat 0*8 „ »

Vetőszántásnál 15 cm. mélyen, 2-es
eke, négyesfogat____  _____ 1— 1*2 „ v

Mélyszántásnál 25 cm. mélyen, 1-es
eke, négyesfogat..........................  0*5— 0*6 » *

Lóhere- es lucernatörésnél 10 cm.
„ mélyen, 1-es eke, négyesfogat_ 0*6- 0*7 „ »
Őszi mélyszántásnál, altalaj lazítással,

négyes váltott fogat________ ... 0*5 „ „

ALFA 
FÜLLESZTŰ 

A GAZDASÁGts HÁZTARTÁS
MINDENESE! ■
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Tárcsázásnál, egyszerűen, négyesfogat kát. hold
„ duplán » 4— 5 » „

Grubberozásnál M 2'5— 3 „ „
Egyszeri nehéz boronálásnál, négyes

fogat ................... ............ . .............
Egyszeri könnyű boronálásnál,kettős

fogat ..................................... ,.........

3— 4
5- 7

8—10 M W

Töv isboronálásnál, egyes lófogat 
Rétek és takarmányföldek borona-

6— 8 n

lásánál, négyesfogat -------- --------
Hengerezésnél sima hengerrel,kettős-

6— 8

fogat ----------- ------------- -------- . 8- 9 M

Gyűrűs hengerrel, négyesfogat 
Nehéz rögtörő hengerrel, négyes

4— 5 M

váltott fogat ............. ....... ............. 4— 5 »

Szórvavetőgéppel bevet egy lófogat
21-soros sorvetőgéppel bevet hármas

10-14 »

lófogat ________________________
17-soros sorvetőgéppel bevet hármas

7— 9

lófogat-........................................ ...
13-soros sorvetőgéppel bevet kettős

6— 8

lófogat_____________ _____ ____
Lókapával megkapál, vagy megtöl-

5— 6

töget 1 ló, 1 férfi és 1/2 gyermek 
Deyl-kapával cukorrépát kapál egyes

3— 4 0

fogat ....___________ ... ______
Laas-kapával cukorrépát sarabol ket

2— 3 kát. h.-t

tősfogat _________ __________
Laas-kapával cukorrépát kapál né

5— 7

gyes váltott fogat_______ _____ _ 7— 9 w

Kaszálógéppel végez egy lófogat ... 
Marokrakó aratógéppel végez egy

5— 6 '•

váltott lófogat— ____ ___
Kévekötő aratógéppel végez egy

6— 8 w n

négyes lófogat _____ _______
Amerikai lógereblyével szénát gyűjt,

6— 8 u

vagy tarlót gereblyél egy ló — 10—14 »

Egysoros répakiemelőgép végez ... 1 M

Kétsoros „ „
Szalmásgabona-behordásnál*)egy  for

2— 2'5 M n

dulóra számítható kettős fogattal 6— 8 kereszt

*) Hordási munkáknál a terhelést illetőleg nagy eltérés lehet a 
fogatok erőssége, a szekér súlya s az út minősége szerint.
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Szalmásgabona-behordásnál egy for
dulóra számítható négyesfogattal 

Szénabehordásnál egy fordulóra ket
tősfogattal ....................- ................

Szemesgabona-szállításnál egy for
dulóra .................. -.................. .........

Répa-, burgonyahordásnál egy for
dulóra kettősfogat behoz a tábláról 

Répa-, burgonyahordásnál egy for
dulóra négyesfogatbehozatábláról 

Trágyahordásnál kettősfogat kivisz 
Trágyahordásnál négyes fogat ki

visz ______________ _......................
Téglahordásnál egy fogaton elszállít 
Fazsindelyhordásnál egy fogat el

szállít ............. ......................... .........

10—12 kereszt

6—10 métermázsát

8-12

8-10

12—16
8-10

10—15
300 darabot

10-13.000 „
Cserépzsindely hordásnál egy fogat
, elszállít—......................    500—600 „
Epületfa, szarufa, gerenda stb. ket

tősfogattal elszállítható ................ 1*5 ni3
Szőlőkarót elszállít egy fogat ... ... 500—600 darabot
Tűzifát » „ f, — ... 2 ürmétert
Kőhordásnál „ >, „ .......... 0*7— 1 *m3-t
Földhordásnál (1 m3 átlag 18 q) el

szállít egy fogat....................  0*5—0-75 mM
Mezei vasúton 1 igásló vontat hul

lámos, vagy elhanyagolt pályán 25—35 métermázsát 
Mezei vasúton 1 igásló vontat jó

pályán ....................   50 »

Gyorsaság.
1 km-t bejár ló lépésben üresen... 10 perc alatt

ír ökör m w — 15
n „ ügetésben közönséges ló 5
n „ "vágtat ásban „ „ 2*5  « >>
n „ nehéz ló munkában ... 15-20 „

„ könnyű ló » 13-15 „
„ ökör „ 20-22 „

ALFA füllesztők
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Az igásmunka költsége.(A m. kir. József nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem mezőgazdasági üzemtani intézete által 1941 október 1 i adatok alapján összeállítva.)
Egy fogatnap költségei./. A fogat érdekében befektetett tőkék kamatait is bele

számítva :1 kettes lófogatnap ..................................................... 22-60 P1 kettes ökörfogatnap ............................................. l)-6l „1 négyes ökörfogatnap ............................................. 32-47 „
II. A fogat érdekében befektetett tőkék kamatait nem 

számítva :
(Jövedelmi számításoknál a fogat érdekében befektetett tőkék kanjatai nélkül számított fogatköltséget kell alkalmazni.)1 kettes lófogatnap ..................................................... 19-63 P1 kettes ökörfogatnap . ............................................. 17-3 > ,,1 négyes ökörfogatnap ............................................ j 27-89 „A következőkb?n közöljük az üzemtani intézetnek azt a részletes számítását, amelynek alapjin a közölt igásmunkaköltség adódik. Hangsúlyozzuk, hogy a számítások nem tekinthetők országos átlagnak, hanem csak mintául szóigáinak, amelynek alapján minden gazdaság a saját viszonyainak megfelelő átalakítással kiszámíthatja a tényleges cselédbért és fogatköltséget.

1. Cselédbér.*)1. Gabonajárandóság:Búza 8 q á 40.— P ...................... 320 PRozs 8 „ á 37.— „ ...................... 296 „Árpa 2 ,, á 36 — „ ..................... 72 „ 688’— P
♦) Ez csak minta a cselédbérek kiszámításához. Ennél pl. kivált

az Alföldön jóval magasabb cselédbérek vannak.
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473. Föld:1400 □ -öl haszonbére kát. holdankint 1 y2 q búza á 40 P 52-50 P(Trágyázás nem értékelhető, mert a cseléd marha trágyája ingyen marad a gazdaságnak.)Szántás, boronálás 2 négyes ökörfogatnap á 32-40 P... 64-80 „Őszi be hordás 1 kettes lófogat-nap ................................................... 22'60 „Adó ........................................................ 27— „ *66-90  P3. Só, 20 kg á —40 P........................................... 8— „4. Fa, 40 q á 4'— P............................................. 160'— „5. Tehénlarlás (szaporulatával):Legelő kb. 1 kát. hold bére ésadója (1 q búza + adó) 47-50 p tavaszi szalma és lőrék 30 qá 5— P .........................................150— ,,cseJcdgulyás; 30 drb marhára1 ember — 2 36— P, ebből1 marhára esik ‘/m rész ... 67— „ 261-50 „*6. Kocatarlás (szaporulatával)kb. 5 db:Legelő kb. % kát. hold bére és adója (ä 1 q búza -f*  adó) cseléd kan ász : 150 seri és re 1 ember =» 2036— P, ebből 5 sertésre esik x/i9 rész ....
35 63 P
67— 102- 3 „7. Lakás és istálló bére : újkori érték 6400— P után amortizáció ésfciin tartás 2% 128— jelenlegi érték 3_00—Putánkamat 5 % ................................ 160«— „biztosílás 05% ........................ 16’— „ 304'— „
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4748. Készpénz .................................................................... 180-— P9. Orvoslás, adó stb.................................................... 80— „
Egy évre összesen ... 2,036-03 P

Egy munkanapra esik ( 300 munkanap mellett): 6-79 P.

2. Egy négyes ökörfogatnap költsége.1 Állattőke Költségei : 4 ökör 2600 kgá2-30P = 5980— P után kamat 6%, kockázat 4%, elhasználás 5% = 15% 897-— P2. Épületbér:az újkori’érték 2600 P után amortizáció és fenntartás 2 % 52— P a jelenlegi érték 1300— P után kamat 5% ...................... 65— „biztosítás 0*5%  ........................... 6-50 „ 123703. Eszközbér :2 drb szekér, járom újkorabeli értéke 1900— Pután amortizáció és fenntart. 20%.. 380—P jelenlegi értéke 950—P után kamat 5*5%  ................................ 52-50 „ 432-25 „4. Gselédbér : a béres évi bére ..................... 2036-03 „5. Takarmányozás :dara 20 q á 37— P 740 — Pkorpa 4 „ á 26 — 99 104'— „répa 220 „ á 5— 99 1100— „széna 60 „ á 15— 900— „tak. szalma -100„ä 5— ,, 500— „alomszalma 60 „á 4— 99 240— „zöldtakarm. 250 „ ä 2’50 9- 625— „orvoslás, só, világítás .... 99 80— „ 4209-806. Forgótőke kamata és kockázata : a 4. és5. tétel összege~6245— P után 10% 624— „
összes költség.............. 3.401-78 P

ALFA permetezők
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Levonandó :1. A trágya értéke : 320 q á 1*20  384-— P2. A béres gyalogmunkanapjainak értéke : 50 nap á.4-50 P 225—„ 609-—• P
A fogat évi munkaköltsége 7,792 78 PÉvi 240 munkanapot feltételezve :

Egy átlagos (őszi-tavaszi 10 munkaórás)
négyes ökörfogatnap költsége.................... 32*47 P

Egy négy s ökörfogat évi munkaköltsége koma
tok nélkül................................................................ 6692 48 ,,

Egy munkanap költsége kamatok nélkül . . 25.89
3. Egy kettes ökörfogatnap költsége.Egy négyes ökörfogatnap költsége ........... 32 47 PEgy befogó summás vagy napszámos napibére (1/3oo cselédbér) ................................ 6’80 ,,

Két kettes ökörfogatnap költsége......................... 39’27 „
Egy kettes ökörfogatnap költsége......................... 19’64 „
Egy kettes ökör fogat napi költsége kama-K

tok nélkül ............................................................. 17’35 „Ez a számítási mód, épúgy, mint a négyes ökör- fogatnapra vonatkozó számítás arra a gyakorlatban leginkább előforduló esetre vonatkozik, amidőn?min- den 4 igásökörhöz csak egy cselédet tart a gazdaság, azonban erős munkaidőben summás, vagy napszámos munkással az egy négyesfogat két kettes fogatra bontódik. Ennek megfelelően annyi szekér és fogatfelszerelés van a gazdaságban, hogy az ököriga bármikor kéttesben is dolgoztatható. Az előzőkben közölt négyes ökörfogatkalkuláció már ennek figyelembevételével készült.
4. Egy kettes lófogatnap költsége.1. Állattőke költségei :egy pár ló értéke 5000— Pután kamat 6%, kockázat 5%, értékcsökkenés 10%=21% ................... 1050—P2‘. Épületbér :az újkori érték 1300— P után amortizáció 1%, fenntartás 1% = 2%...................................... 26—Pa jelenlegi érték 650— P után kamat 5 % .............  32-50 „biztosítás 0’5%......................... 3’25 „ 61’75
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4763. Eszközbér :1*3  kocsi újkori értéke á 1000- P = 1300 P után amuri. 10%, fenntart. 10% = 20%........... 260— P1*2  pár szerszám és fogat- felszere’és újkori érteke á 600 P = 720 P után amurt, és fenntartás 25%................... 180— „1-3 kocsi jelenlegi érléke 650 —P után kamat 5*5% .............. 35*75  „1*2  pár szerszám és fogatfelszerelés jelenlegi értéke 360— P után kamat5*5%  ................................................ 9-80 „ 495-55 P4. Cselédbér : a kocsis évi bére...................... 2036 03 ,,

6 Forgótőke kamata és kockázata : a 4. és 5. tétel összege 4161*03 P

Takarmányozás :zab v. abrak 30 q á 37— P 1110* —széna 30 q á 15— „ 450—tak. szalma 25 q á 5— „ 125—alom „ 30 q á 4— „ 120—répa 28 q á 5*-  „ 110-v. zöldtak. 9 » q á 2 50 „ 225‘—gyógykezelés, patkolás, stb. 200— ,
utánl0%P ........................................................ 416— „

Összes költség: .............. 6384 33 P
Levonandó :1. A trágya értéke : 140 q á1*20  P........................................... 168 — P2. A kocsis gvalogmunkájára 25nap á 4-50 P............................. 112 59,, 280*50  P

Egy kettes lófogatnap évi munkakö'tsége ... 6103*83  ,, 
Évi 270 munkanap mellett 1 munkanap

költsége ......................................   22*60  P
Egy kettes lófogat évi munkaköltsége kamatok

nélkül ......................................................................... 5299 78 P
Egtj munkán rp köVséqe kamatok nélkül .. 19 63 ,,

ALFA-LAVAL szeparátorok.
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Kézi munkaerő» és igaerőa 
szükséglet.

•) 3 pár erős igásló = 4 pár igásökörrel.

Kézi munkaerő
szükséglet

1 kett-s ökö.fogatra*)  
juthat szántól öld

Az 

üzemmód 

megnevezése

1

100 kát. hold 
szántóra 

vonatkoztatva

kötött 
talajon

közép
kötött 

talajon

laza 
talajon

állandó 
cseléd

szakmá- 
nyos és 

nap
számos

kát. hold

| Külterjes
■ gazdálkodásnál 3—4 7—10 25 30 40 !

Középterjes 
gazdálkodásnál 5—6 11 — 14 20 25 30

Belterjes 
gazdálkodásnál

í

6—8 15—2( 15 20 25

Szántógépek üzemanyag« 
fogyasztása.

(Kund Ede műegyetemi ny. r. tanár adatai).A következőkben az 1 kát. holdra eső átlagos üzemanyagfogyasztást adjuk meg könnyű műveletű, közép) kötött, kedvező nedvességű, négyzetdeciméterenkint legfeljebb 40 kg ellenállású talajban.
ALFA-PERFECT szeparátorok
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Gőzeke:
Tarlóhántás 10—12 cm: 40 kg porosz szén vagy legjobb magyar brikett, avagy 60 kg közepes magyar szén, 0-15 kg olaj, 300 kg víz (túlhevítő esetén 200 kg).
Szántás 16—20 cm : 70 kg legjobb, illetve 100 kg közepes szén, 0-30 kg olaj, 600 kg víz (túlhevítő esetén 400 kg).
Szántás 20—25 cm : 100 kg legjobb, illetve 130 kg közepes szén, 0-35 kg olaj, 700 kg víz (túlhevítő esetén 500 kg).
Szántás 25—30 cm : 120 kg legjobb, illetve 150 kg közepes szén, 0-40 kg olaj, 850 kg víz (túlhevítő esetén 600 kg).
Szántás 30—35 cm : 150 kg legjobb, illetve 200 kg közepes szén, 0*50  kg olaj, 1000 kg víz (túlhevítő esetén 700 kg).

Petróleum- vagy gázolajtraktor:
Tarlóhántás 10—12 cm : 4 kg tüzelőanyag, 0-15 kg olaj
Szántás 16—20 cm : 8 kg tüzelőanyag, 0-20 kg olaj. 
Szántás 25 cm: 12 kg tüzelőanyag, 0-30 kg olaj. 
Szántás 30 cm : 16 kg tüzelőanyag, 0-40 kg olaj. 
Nehéz műveletü talaj esetén a fogyasztás átlag 20—50%-kal nagyobb; szélsőséges esetben kétszeres is lehet.A traktorok nagy tüzelőanyagfogyasztásának a legtöbb esetben a gázositó helytelen beállítása az oka. Ily esetben a gázositó tüzelőanyagnyílását (fúvékáját) addig szűkítsük, míg lényegesebb teljesítménycsökkenés nélkül megtehetjük. A nagy kenőanyag fogyasztást (petróleum- és benzinüzemű traktoioknál) rendesen dugattyúgyürűknek és hornyoknak a kopása okozzaa, amely esetben a nagy fogyasztás szélesebb gyűrűk pontos beillesztésével egyszerűen a rendes értékre csökkenthető.
GAZDASÁGI 
SZIVATTYÚ
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A cséplőgépek 
tüzelőanyagszükséglete.A cséplés tüzelőanyag-, illetve energiaszükségletének megadásánál nehézséget okoz, hogy az energiaszükséglet 

elsősorban az elcséplendő nyerstermény tömegétől függ, ezt pedig nem szokás mérni. A keresztek vagy kévék számából a tömegre következtetni bizonytalan, mert a kévék nagyságában lényeges különbségek vannak. A következőkben feltételezzük, hogy a kévék átlagos súlya 7 kg, bár őszi gabonából kézi aratásnál 10 kg-os kéve is előfordul, míg alacsony növésű tavaszi gabonából alig 3 kg-os kévéket is találunk. További nehézség, hogy a termény neme, érettségi foka, nedvességtartalma, 
sőt a fajváltozat is befolyásolja az energiaszükségletei. A következőkben ezekre nézve is az átlaghoz igazodunk, megjegyezve a szélső értékeket is, amelyek túllépése már rendkívüli körülményekre, a legtöbb esetben a hajtó gép (lokomobil, motor) hibájára enged következtetni.

100 kg szalmás termény csépléséhez a nálunk használatos gépekkel (6-os, 8-as, 10-es cséplőszekrény) 
átlag 0'25 lóerőóra szükséges, 7 kg-os kévéket számítva, 1000 kévéhez tehát 17*5  lóerőóra. 100 kg szalmás terményből átlag mintegy 33 kg tiszta szem csépelhető. 100 kg szem csépléséhez tehát kb. 0*75  lóerőóra energia szükéges. 1 lóerőóra előállításához lokomobillal 
átlag 4 kg igen jó szén vagy brikett, 5—6 kg közepes szén, 
4—8 kg gyengébb szén vagy fa, 10—12 kg szalma és 
25—30 l víz fogy el. Traktorral dolgozva lóerő- óránkint minegy 300 g benzint, vagy gázolajat, vagy 350 g petróleumot számíthatunk. Ezek szerint 100 kg 
szem csépléséhez átlag mintegy 3 kg igen jó, vagy 4 kg 
közepes szén, 5—6 kg gyengébb szén vagy fa, vagy 8—9 kg 
szalma valamint 20 l víz, illetve 225—250 g benzin vagy 
gázolaj, 250—300 g petróleum szükséges. Kazalozóval 10%-kal nagyobb lehet a fogyasztás.

ALFA 
FÜLLESZTÖ 

A GAZDASAGts HÁZTARTÁS
MINDENESE!

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



480Különlegesebb esetekben inkább az óránklnti fogyasz
tásból indulhatunk ki. 6-os cséplőgép hajtásához átlag 12 lóerő, 8 ; shoz 16, lO-tshez 20 lóerő kell. A pillanatnyi legnagyobb szükséglet ugyan mintegy 25 %-kal nagyobb is lehet, rzéit ? h jtógépmk nagyobb teljesítményűnek kell lenni, a fogyasztást azonban az átlagos terhelés ab pján kell számílani. A 6-os gép tehát átlag 
óránkint 48 kg igen jó, 60—72 kg köztpes, 84—96 kg gyengébb szenet vagy fát, 120—144 kg szalmát és 3001 Aizet, illetve 3-6 kg benzint vagy gázolajat, 4*2  kg petróleumot fogyaszt. A 8-as 33 %-kal, a 10-es 67 %-kal többet Az így kiszámított óránkénti fogyasztást kedvezőtlen körülmények közölt mm szabad több mint 20%-kal túlhaladni, míg a 100 kg szemre vonatkoztatott fogyasztás kedvezőtlen körülmények között (nedves gabona, rosszul fizető gabona, különösen rozs) a közölt adatok kétszerese is lehet.

GAZDASÁGI 
SZIVATTYÚ <K&CbÍ H
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Kazánvizsgálat.Az iparfelügyelők az iparügyi miniszternek alárendelt államhivatalnokok. Az iparfelügyelői vizs. gálát kiterjed a tulajdonképeni ipartelepeken és gyárakon felül a mezőgazdasági, az erdei, valamint a tej-, sajt-, 
vaj- és selyemtermeléssel kapcsolatos oly ipartelepekre is, melyeket elemi erővel hajtott müvei hoznak működésbe, vagy amelyek gőzkazánnal dolgoznak. Az iparfelügyelő1 vizsgálat tehát nem terjed ki a mezőgazdasági üzemekre 
csak a mezőgazdasági ipartelepekre.Kiterjed azonban bárhol és így a mezőgazdaság^ Üzemekben is alkalmazott gőzkazánok megvizsgálására, kivéve, ha a kazán űrtartalma nem több 100 liternél s amellett a használandó legnagyobb gőznyomás 10 küllégkörnyomást túl nem halad, vagy ha nem több 150 liternél és 6 cm-nél nem nagyobb átmérőjű csövekből van összeállítva. De az ilyen kazánokat is üzembevétel előtt az illetékes kerületi iparfelügyelőnek be kell jelenteni, aki azt ellenőrzi és a biztonsági szelepet lebélyegzi. A 0-5 légkörnél kisebb nyomású kazánok, ha legfeljebb 5 m magas és legalább 8 cm átmérőjű, felül nyitott, a kazán vízterébe érő csővel vagy a gőztérrel összeköttetésben álló szifonszerű vízelzárással, a gőznyomást önműködően szabályozó berendezéssel vannak ellátva, szintén nem esnek rendszeres vizsgálat alá, hanem bejelentésre az iparfelügyelö által üzembehelyezés előtt megszemléltetnek.

Helyhez kötött (stabil) gőzkazánt üzembevétele előtt a használatbavétel helyén meg kell vizsgálni, tekintet nélkül arra, hogy az másutt esetleg már megvizsgáltatott. Lokomobilkazánok azonban az ország határain belül bárhol vizsgálhatók, a kiállított használati engedé-
Az ALFA minőséget jelent.

Köztelek Zsebkönyv II. 1944.
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482Ivek az egész ország területén érvényesek. De kötelező a kerületi iparfelügyelőnél 8 napon belül való bejelentés a rendeltetési helyre történt szállítás után, valamint minden a község határain kívül terjedő 8 napnál huzamosabb használat esetén. A bejelentésnek tartalmaznia 
kell : a kazángyáros nevét, a gyártás helyét és évét a kazán gyári számát, a tűzfelületet, az engedélyezett gőznyomást, a víznyomási próba idejét és helyét továbbá tulajdonos változás esetén az előbbi tulajdonos nevét és lakhelyét.A rendes vizsgálati kötelezettségnek alávetett kazánok az első vizsgálattól számított 5—5 évenkinl újra 
vizsgálandók, mikor is újabb viznyomási próba alá vétetnek. Ezenfelül is megismétlendő a vizsgálat, valahányszor a kazánlemezeken (a 102 mm-nél nem nagyobb átmérőjű csövek nem számíttatnak) az egész kazánfelület 5%-át vagy 2 ni2-t meghaladó javítás történik.A víznyomási próbával végzett vizsgálat dija 10 m. tűzfelülctig 55 pengő, azon felül 65 pengő.Minden vizsgálatra kötelezett kazánt a kerületi iparfelügyelő évenkint egyszer, előzetes értesítés nélkül, 
ellenőrzési szemle alá vesz. Ez a szemle lehetőleg üzemközben, az üzem megzavarása nélkül eszközlendő.

ALFA 
FÜLLESZTÖ 

A GAZOASAGes HÁZTARTÁS
MINDENESE I
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MAGYAR
HEGYVIDÉKI BORTERMELŐK
ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE

Állami ellenőrzés alatt

Minőségi borok értékesítése 
bek és külföldön.

PINCÉSZETEI: ÉRDEKKÉPVISELETEI :
Budafok 
Badacsony 
Sátoraljaújhely
Villány
Eger 
Kolozsvár

NÉMETORSZÁG :
Stuttgart

CSEH PROTEKTORÁTUS : 
Prága

S LÓVÁ KI A :
Bratislava

GOUVERNEMENT:
Krakau

Foglalkozik a termelők borainak értékesítésé» 
vei, beraktározásával és kezelésével.BORHÁZAK BUDAPESTEN:

VII., Csártyi-utca 11. IX., Rádayaitca 22. 
IX., Soroksáriját 32.

Továbbá:
Mátészalka, Magyaróvár, Szombathely, Győr, Makó, Pápa, 

Debrecen, Szeged, Hódmezővásárhely.

Boreladás: fogyasztóknak és viszonteladóknak 
kicsinyben és nagyban.

Borok már 10 litertől helyben házhoz szállítva
Központi iroda: Budapest, VI., Eötvösm. 25/a

Telefon: 124-290
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Az első segélynyújtás a cséplő« 
gépeknél.

(A mentőszekrény kötelező tartalma,)A balesetbiztosítással kapcsolatos az első segélynyújtás megszervezése, amelyet a cséplőgépeknél kész
letben tartandó, első segélynyújtáshoz szükséges szerek tárgyában kiadott 2150/1904. 13. M. sz. rendelet szabályoz. E rendelet értelmében köteles a géptulajdonos a gőzerő állal (lokomobillal), vagy ennek megjelelő villa- 
moserő által hajtott cséplőgépek üzeménél egy kifogástalanul záródó, horganybádogból, vagy keményfából készült szekrénykében a következő anyagokat készenlétben tartani :500 gr Bruns-féle zsírtalanított vatta 50 grammos csomagokban ; 3 méter sterilgaze üvegben 1 méteres csomagokban ; 5 darab mullpólya 8 cm széles, 5 méter hosszú ; 1 darab flanellpólya 10 cm széles, 5 méter hosszú s egy darab flanellpólya 8 cm széles, 5 méter hosszú ; két darab Esmarch-féle háromszögletes kendő ; egy liter 1 : 1000 oldat sublimát veresre festve. Felírás : méreg, sebkimosásra ; 500 cm1 cinktapasz ; egy darab 8 cm széles, 3 méter hosszú gumiszövet pólya ; egy tucat közönséges enyvezett vattatábla ; 300 gr tiszta vaselin ; egy darab nagyobb kötszer-olló ; 20 darab biztosító tű ; néhány tábla vargakéreg ; 10 darab fasin 20—60 cm hosszúságban ; egy darab mosószappan, egy darab körömkefe ; két törülközőkendő ; egy ivópohár, egy evőkanál , egy kaucsuk genycsésze ; egy mosdótól ; egy darab Volkman-féle sín és egy karsín feh€r bádogból, vagy drótkosárból ; 100 gr törköly- vagy szilvapálinka ;100 gr tiszta borecet.

Más mozgatható (motorikus) erővel, vagy járgánnyal 
hajtott cséplőgépeknél hasonló tartályban az alábbi anyagok tartandók készletben :
Az ALFA minőséget jelent.
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485200 gr Bruns-féle zsírtalanított vatta 25 grammos csomagokban ; 2 méter sterilgase üvegben 1 méteres csomagokban ; 3 darab 8 cm széles, 5 méter hosszú mullpólya ; 2 da^ab háromszögletű kendő ; 3 darab sublimátpasztilla fahengerben, felírás : méreg, sebvízhez, egy darab 1 liter vízben oldandó ; 1 darab gummi szövött pólya ; 1 darab mosdószappan ;1 darab körömkefe.Előírja a rendelet azt is, hogy a cséplőgépeknél alkalmazottak közül legalább is két, illetőleg a motorikus erővel, vagy járgánnyal hajtott gépeknél egy egyén, még pedig elsősorban a gépész, az első segély
nyújtásban kellő jártassággal bírjon.

A gazdasági termények súly vesz» 
tesége az elraktározás ideje alatt.9—12 hónap alatt alatt a beszáradás következtében súlyából vészita búza és rozs._..................... .. 1— 2°/o-otaz árpa és zab_______________ 2— 3 >a hüvelyesek______ ________ 2— 5 >a burgonya ............................ 8—10 >a répa, prizmában _______6—10 >a széna________________________ 8—10 >a repce ____________________ 6— 8 >a lófogú csöves kukorica  8—15 > a közöns. magyar kukorica 7—11 > az apró keményszemíí > 5 — 7 >100 kg csöves kukorica, fajta szerint változóan 75—90 kg lemorzsolt szemet ad.
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HANGYA SZÖVETKEZET
A MAGYAR GAZDATÄRSADALOM ÉS KÖZÉPOSZTÁLY 
LEGNAGYOBB ÁRUELLÁTÖ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZERVE

Köteléki szövetkezetek: 
1936 falusi és városi Hangya 

Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 

Szövetkezeti Bolt Szövetkezet 

VII., Rákócziit 36. sz. és IX., Bor áros tér 1. sz. 

Köztisztviselők Szövetkezete 

Budapesten és vidéken 176, fűszer*  és húsáruval 
Általános Háztartási Szövetkezet 

Budapesten és környékén 47 fűszerárudéval 

Hangya Konzum Szövetkezet 

Vidéken 54 fűszer? és 12 ruházati bolttal 

Tisztviselők Takarékpénztára 

Budapest, IX, kerület, Ferenc=körút ÍR szám

A HANGYA SZÖVETKEZETE JELMONDATA: 
ISTEN! • HAZA! • CSALÁD! • MUNKA'

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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A mérlegkészítés 
és a mezőgazdasági számtartás 

alapfogalmai.A Köztelek Z sei kény v részére í ta; 
Witthen Béla, í z OMGE főtitkára.Minden rendszeres egyszerű mezőgazdasági számtartás alapfeltétele, hogy a gazdaság éveleji 

és évvégi vagyonlelt árral rendelkezzék, továbbá, hogy évközben az évközi változások rendszeres feljegyzésére pénztárnaplót, pénztári főkönyvet, 
termény-, anyag- és állat számadást, a leltári változásokat feltüntető leltári számadást, végül a gazdaság és tulajdonos, vagy más külső személyek, üzletfelek, nem gazdasági üzemágak között felmerülő kölcsönös elszámolások nyilvántartására leszámolási naplót vezessenek. Azok a gazdaságok, amelyeknek pénzintézetekkel és kereskedő cégekkel állandó összeköttetésük van, célszerű, ha 
folyószámlakönyvet is vezetnek.

A mérlegkészítés a felsorolt könyvek lezárása után legegyszerűbben úgy történik, hogy a termény-, anyag-, állat- és leltári számadás évvégi mennyiséget az év végén felvett általános vagyonleltárba vezetjük és az éveleji és évvégi leltári állag összevetése alapján megállapítjuk az egyes leltárak gyarapodását, illetve apadását. A 
leltári vagyon helyes értékelése következik ezután, ami a számtartás legnehezebb feladatai közé tartozik.A telkeknek, telkesítéseknek, épületeknek, gépeknek és eszközöknek az évelejihez viszonyítva
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483az év végén is meglévő állagát, illetve mennyiségét az év végén is az éveleji egységárakkal kell értékelni, csak megfelelő leírást kell végezni az épületeknél, gépeknél és eszközöknél az éveleji értékéből. Az avulás címén történő leírásoknál kétféle eljárást szoktak követni. Mindkét eljárásnál meg kell állapítani előbb az illető vagyontárgy hozzávetőleges élettartamát és ennek alapján az egy évre eső leírást százalékban fejezik ki. Az egyik eljárás szerint már most e százalék alapján évenkint a megfelelő leírásokkal csökkentett éveleji értékből számítják ki a további évekre eső értékleírásokat. Ezzel az eljárással természetesen évről-évre kisebbek a leírási hányadok és teljes leírás sohasem következik be. A másik eljárás az újkori értékből indul ki és így évről-évre állandó összegű, értékleírással csökkenti az éveleji leltári értékeket. Az állatállomány értékelésénél különbséget kell már tenni aszerint, hogy az állatok a törzsvagyonhoz tartoznak-e, vagyis a gazdaság eddigi üzemrendszerének fenntartásához állandóan szükségesek, vagy pedig olyan állatokról van szó, amelyek értékesítésre szánva szerepelnek a gazdaság leltárában. A törzsállatállományt ugyanis éppen úgy, mint a lelkeket, épületeket és gépeket, szintén mentesíteni kell az áringadozásokból kifolyó értékváltozásoktól. Az OMGE üzemstatisztikai bizottsága által irányított országos szám- lartási adatgyűjtés irányelvei szerint az állandóan meglevő igásökröket és lovakat, teheneket és törzsbikákat, az anyasertéseket és anyajuhokat, az ezekhez szükséges apaállatokat és végül a törzsállomány pótlására szolgáló növendékállatokat a törzsvagyonhoz soroljuk. Noha mind mérlegkészítési, mind üzemtani szempontból teljesen megokolt az állatállomány értékéből avulás (kiöregedés) címén értékleírásokat alkal-
ALFA,
gazdasági’
SZ Í V ATTY Uz * 
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480mazni, a jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések értelmében (J. V. H. ö. 11. §. 3. pont) az élő felszerelés értékéből adómentesen leírni nem lehet. Az OMGE ismételten tett előterjesztést e rendelkezés megváltoztatása érdekében és hivatkozott arra az aránytalanságra, amely e téren a társulati, illetve általános kereseti adó alá eső vállalatokkal szemben a jövedelemad. alá eső mezőgazdasági üzemek hátrányára érvényesül- A terménykészletekből a jövő termésig háztartásra, konvencióra, munkásélelmezésre, takarmányozásra és vetőmagra szükséges mennyiségek szintén mint törzsvagyon szerepelnek. Végül idetartoznak a széna-, szalma- és isi állótrágyakész- letek, amelyeket szintén nem szabad az áringadozás hatásának kitenni. Az értékesítésre szánt állatokat és terménykészleteket természetesen a leltározáskor érvényben levő piaci áron kell értékelni.Ilymódon értékelve leltárainkat a számtartási év végén, az többé-kevésbbé alkalmas alapot szolgáltat a tisztahozam megállapításához, de nem mutathatja ki a gazdaságban fekvő vagyonúnknak tényleges ú. n. likvidálható értékét. Ha azt 
akarjuk tehát, hogy az év végén felértékelt va
gyonleltár alkalmas legyen a valóságos tiszta
hozam megállapítására és ugyanakkor kifejezésre 
juttassa a tényleges likvidálható vagyonértéket is, 
akkor úgy kell eljárnunk, hogy az év végén az összes vagyontárgyainkat az akkor érvényesíthető helyi forgalmi értékkel vesszük számításba és a tisztahozam kiszámításánál a törzsvagyon tárgyát 
képező leltári tárgyak éveleji és évvégi forgalmi 
értékei közötti különbséget, mint áringadozásból 
eredő értékkülönbséget levonjuk, illetve hozzá
adjuk az évvégi vagyonértékhez aszerint, hogy az 
áringadozásból kifolyóan értéktöbblet, illetve ér- 
tékkevesblet mutatkozik. Az elmúlt évek megmutatták, hogy az az eljárás, amely szerint csak a
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törzsvagyon állagát meghaladó évvégi állomány, illetve készletek esetén hajtjuk végre a kiküszöbölés! eljárást, nem felel meg teljes mértékben a célnak. Éppen ezért akkor járunk el helyesen, ha az ismertetett kikiiszöbölési eljárás során számításba vesszük azt is, hogy mely vagyontárgyakból kisebb az évvégi állag az évelejinél és ha a hiányt előidéző eladásoknak az egységárai alacsonyabbak, mint az évvégi egységár, akkor az így mutatkozó értékkülönbözetet is levonásba hozzuk az év végi vagyonértékből. Ez a számítás voltaképpen már a felújítási tartalék létesítésének gondolatához vezet, amely kérdéssel adózási vonatkozásban az OMGE adó- éspénzügyi bizottsága az elmúlt évben ‘ igen behatóan foglalkozott.A háborúval kapcsolatos anyagbeszerzési nehézségek ugyanis arra indították a pénzügyi kormányt, hogy az ipari és kereskedelmi vállalatok részére olyan adómentes tartalék létesítését tegye lehetővé, amely az utánpótlási ár emelkedése • folytán keletkező veszteségek kiegyenlítésére szolgál. Miután mindazok a szempontok, amelyek a iársulati formában működő vállalatoknál a felújítási tartalék engedélyezésére meg- okolásul szolgáltak, teljes mértékben fennállanak a mezőgazdaságra vonatkozóan is, az OMGE részletesen megokolt felterjesztésben arra kérte a pénzügyminisztert, hogy a háborús viszonyok következtében a föld termőerejének, az épület-, holt- és élőfelszerelés állagának és minőségének békebeli színvonalra történő helyreállítására fordítandó, de a mai beszerzési nehézségek következtében erre fel nem használható ösz- szegeknek adómentes tartalékolását tegye lehetővé.A vagyonmérleg felállítása után a pénztári napló, illetve főkönyv egyenlegét, mint pénzmaradványt adjuk hozzá a vagyongyarapodáshoz és
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4«1ezután lezárjuk a folyószámlakönyvet, hogy abból követeléseink, illetve tartozásaink évközi változásait megállapíthassuk. Végül a leszámolási jegyzék egyenlegét adjuk hozzá, illetve vonjuk le a vagyongyarapodásból aszerint, hogy a gazdaság több szolgáltatást teljesített a tulajdonos, vagy más gazdaság (üzemág, üzletfél) részére, mint amennyit kapott. Ha a leszámolási jegyzékben a gazdaság terhére számoljuk el a gazdálkodónak és családtagjainak tevékenységük arányában jogosan felszámítható munkabérigényét és a pénzkiadások között a kifizetett adósságkamatokat nem számoltuk el, akkor a vagyonmérleg, a pénz
mérleg és a leszámolási jegyzék egyenlegeinek 
egybevetése a gazdaság tisztahozamát fogja mui- 
tatni. Ha ellenben az adósságkamatokat felvesszük a kiadások közé, de a gazdaságot a leszámolási jegyzékben nem terheljük meg a munkabérigénnyel, akkor a vagyonmérleg, pénzmérleg és a leszámolási jegyzék egyenlegeinek összesítése a gazdálkodó mezőgazdasági jövedel
mét eredményezi. A mezőgazdasági jövedelem szolgál továbbá kiindulási alapul a gazdaság jövedelmi adóalapjának megállapításához. Természetesen vannak még ezenkívül is olyan bevételi tételek, amelyek a jövedelemadóztatás terén nyersbevételnek nem minősülnek és vannak viszont olyan kiadások, amelyek adó szempontjából egyáltalában nem, vagy csak bizonyos határig vehetők kiadásként figyelembe.A gazdaság tisztahozamának 'és a gazdálkodó mezőgazdasági jövedelmének kiszámítására az ismertetett módszer alkalmas ugyan, de nem nyújt lehetőséget arra, hogy a gazdaság hozam- és költségtételeit részletekbe menően vizsgálhassuk, illetve, hogy ezeket a tételeket más gazdaságok megfelelő adataival összehasonlíthassuk. Ezek összehasonlítására nem elegendő ugyanis csak a
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492pénzbevételeket és kiadásokat számbavenni, hanem figyelemmel kell lenni a készletek változásaira és a természetbeni felhasználásokra is, mert ezek az üzemi eredményeket épp olyan mértékben befolyásolják. Mindezek a körülmények szüksé
gessé teszik, hogy a számtartási zárlatok ered
ményeinek összehasonlíthatósága céljából az egyszerű mezőgazdasági számtartás feljegyzéseiből a 
gazdaság tisztahozamát és egyéb jövedelmi ered
ményeit a nyershozam és az üzemköltség meg
állapítása útján számítsuk ki.

Nyershozam alatt értjük az összes értékgyara- 
rapodást, ami a gazdasági üzemben egy év le
forgása alatt új termelés, feldolgozás, természetes 
értéknövekedés következtében állt elő. A nyershozamhoz tartoznak tehát a gazdasági készpénzbevételek és azok a követelések, amelyek a gazdaság szóbanforgó évi tényleges eladásaiból származtak. A nyershozamhoz tartoznak a gazdaság terménykészleteinek, állatállományának és ültetvényeinek gyarapodása, továbbá azok a termék szetbeni munkabérek és szolgáltatások, amelyek a gazdaság által termeltettek (aratórész, konvenciógabona), illetve amelyeknek haszonforrásai a gazdaság befektetései (konvencióföld, cselédlakás bérértéke), Ugyancsak a nyershozamhoz számítanak azok a természetbeni szolgáltatások, amelyeket a gazdaság a gazdálkodónak, más gazdaságnak vagy üzemágnak juttatott. A nyershozamhoz számít végül a gazdaságok faültetvényeiből, kőbányáiból, stb. eredő termények értéke is, amelyeket új építkezésekre, gépek és eszközök előállítására, vagy más tartós befektetésekre használtak fel. A nyershozamot azonban nem csak egy összegben, hanem ágankint is megállapíthatjuk. Például: Egy gazdaság nyershozama búzából a következő tételekből adódik:

Készpénzbevétel búzából 6.514 pengő, hozzáadva a gazdál
kodó által felhasznált 711.— pengő értékű búzát, az erdészet-
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nek átadott 261.— pengő értékű búzát, munkabérre fordított 
37.177 pengő értékű búzát és végül a készletgyarapodás búzából 
az év végén az évelejihez viszonyítva 4115.— pengőt, a nyers 
hozam búzaból összesen 48.778 pengő.

Üzemköltség alatt az egy évi nyershozam elő
állítása érdekében teljesített költségáldozatokat 
értjük a gazdaságban fekvő tőkék kamatigénye 
nélkül. Idetartoznak a munkabérek, amelyek részben készpénzbérből, részben terményszolgáltatásokból, élelmezésből, föld- és lakásjárandósá- gokból állanak. A munkásoknak kiadott természetbeni bérek, mint a mezőgazdaság terményei, egyrészt tehát a nyershozamhoz tartoznak, másrészt az üzemköltségeknél is szerepelnek. Az üzemköltségekhez soroljuk a gazdálkodó munkabérigényét is, mert teljesen indokolt, hogy a gazdaságát vezető tulajdonos vagy bérlő kezelési tevékenységéért, illetve a kisüzemnél kézimunkájáért a gazdaság terhére munkabért számíthasson fel magának, vagy családtagjainak. Az üzemköltségekhez soroljuk az ú. n. folyó üzemköltségeket is, amelyek a számtartási évre vonatkozó dologi kiadásokból állanak, beleértve azokat a tartozásokat is, amelyek e költségek hátralékai gyanánt mutatkoznak. Idszámítjuk az értékleírásokat, a készletcsökkenéseket, amelyek a termény- és anyagleltárnál év végén az éveleji készlethez viszonyított apadást tüntetik fel. Végül azok a természetbeni szolgáltatások tartoznak az üzemköltségekhez , amelyeket a gazdálkodó vagy más gazdaság teljesít az üzem részére. Nem tartoznak 
az üzemköltségekhez az adósságkamatok, mert azokat nem a gazdaság, hanem a tulajdonos, illetve a bérlő terhének kell tekinteni. Az üzemköltségeket ugyancsak címenkint lehet megállapítani, így például az üzemköltség tüzelőanyagokért a következő tételekből adódik:

Készpénzkiadás tüzelőanyagokra 9535 pengő, hozzáadva a 
tartozást a tüzelőanyagokra az év végén : 4373 pengő és a kész
letcsökkenés 596 pengőt, ebből levonva a gazdálkodó által fel
használt 1482 pengő értékű tüzelőanyagot és a munkások 
részére átadott 7351 pengő értékű tüzelőanyagot, összesen 
tüzelőanyagokért 5671 ,pengő üzemköltséget kapunk.

A termelési költség az összes üzemköltségeknek és a gazdaságban működő összes tőkék kamatigényének együttes összegéből adódik.
A tisztahozam a nyershozam és az üzemkölt
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W4ség különbsége, ha az üzemköltség kisebb. A tisztahozamot úgy kell felfogni, mint a gazdaságban fekvő összes tőkék hozadékát ,nem pedig mint a gazdálkodó egyéni jövedelmét.
A mezőgazdasági jő ve d e l e m úgy adódik, ha a tisztahozamból levonjuk az adósságkamatokat és az így nyert eredményhez a gazdálkodónak és családtagjainak felszámított munkabérigényét hozzáadjuk. A mezőgazdasági jövedelem az az ösz- szeg, amelyet a gazda gazdaságának jövedelméből felhasználhat anélkül, hogy vagyonának állagából fogyasztana, illetve adósságait szaporítaná.
Az üzemi nyereséget megkapjuk, ha a nyershozamból a termelési költséget (üzemköltség + a gazdaságban fekvő tőkék kamatigénye) levonjuk. Az üzemi nyereség azt mutatja, hogy a tisztahozam olyan nagy volt, hogy a gazdaságban működő tőkék rendes (4°/o-os) kamatozásán felül még nyereségtöbblet mutatkozott. Ha a termelési költség volt nagyobb, mint a nyershozam, akkor persze üzemi veszteség mutatkozik.
A vagyonjáradék a gazda tiszta vagyonának a gazdaság eredményéből elért tényleges hozadékát mutatja. A vagyon járadékot úgy kapjuk meg, hogy a gazda mezőgazdasági jövedelméből levonjuk a munkabérigényt.
Vállalkozói nyereség akkor áll elő, ha a mezőgazdasági jövedelem nagyobb, mint a gazdálkodó és családja munkabérigénye és a tisztavagyon 4°/o-os kamatigénye.
Nemzet gazdasági jövedelem a gazdasági üzem által az összesség, a nemzetgazdaság részére teljesített összes szolgáltatásokat mutatja. Ha tehát a vagyonjáradékot és a munkabérigényt, amplyet a gazdasági üzem a tulajdonosnak szolgáltat, hozzáadjuk a hitelező által élvezett adósságkama

tokhoz és ideszámítjuk az összes munkabért, amelyet a gazdaság a munkásoknak szolgáltatott, nemkülönben a közületek részére teljesített köz
terheket, akkor megkapjuk a nemzetgazdasági jövedelmet.
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A főbb mezőgazdasági 
üzemanyagok árai.

1943.Megnevezés
hivatalos 
ár P-ben

Barnaszén (ab bánya). q ......................Gázolaj (ad zott)........... „ ......................Petróleum (világító) 100 lit......................Petróleum (adóm.) ... q .....................Kocsikenőcs ...................... „ ......................Szuperfoszfát...................... „ ......................Péti só................................ „.........................Égetett mész MÁK.. „ ......................Cement (Portland) ,,... „ ......................Tégla, kisméretű Bp 1000 db......................Nyers vasrúd................... q ......................Gabonazsák..............— db .........................Patkószeg........... 1000 db ......................

3’37 89’60 50’— 47’70 86 58 27 — 3020 12 — 11’54 69*70  72'505'80 16'90

Ne mulassza el
munkásai és cselédei 
öregségi járulékának lerovását.
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Mezőgazdasági termények és ter» 
mékek legmagasabb termelői ára 
az 1943—44. gazdasági évben.

Gabonanemüek.A 37,000/1943. K. M. rendelet (megjelent 1943 június 23-án) a gabonanemüek árát az alábbi módon szabályozta:
Búza. Minden feladóállomáson szokványminő.- ség, 78 kg hl-súly 40 P/q. 78 kg-nál könnyebb búzánál 1 kg hl súlyhiány után 40 fillér vonandó le az árból mázsánkint. 78—79 kg hl-súlynál 20 fillért, 79—80 kg hl-súlynál 30 fillért, 80—81 kg-ig bezárólag 50 fillért kell az árhoz hozzáadni minden fél kg hl súlytöbbletért.
Megjegyzések : Keverékesség címén, ha az2%«nál több, minden meg# 

kezdett 1% őrlésre és takarmányozásra alkalmas keverék után 20 
fillért kell az árból levonni.

Rozs és kétszeres. Minden feladóállomáson. Szokványminőség,1) 71 kg hl-súly 37 P/q.
M? Jegyzés: M Legfelj bb 2°/o idegen anyag. Búzakeverék nem 

számít. — Magasabb hl. súlyé t felüliizetés nem jár. Alacsonyabb 
hl. súlynál minden hiányzó kg-ért .0 fillér levonandó.

Takarmányárpa. Minden feladóállomáson. Szok- mányminőség,1) legalább 65 kg,2) 36’— P/q.
Megjeg\ zések: l) Legfeljebb 2°/o keverék» — ’) Felülfizetés 

minden l/a kg. hl.-súly többlet 20 fillér 66 kg. súlvig bezárólag. 
A 65 kg-nál alacsonyabb hl. súlyú áipa ára minden teljes x/2 kg 
hl.-súly után az árból 20 fillér levonandó.

Kopaszárpa. Minden feladóállomáson 50 P/q.
Sör árpa. Legalább 65 hl súlyú 40 P/q.

ALFA
FÜLLESZTÖ

A GAZDASAGfs HÁZTARTÁS 
■MINDENESE!
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Zab. Minden feladóállomáson. Szokvány, legalább 41 kg1), 40’ P/q.
Megjegyzések: l) Legfeljebb 2% keverékkel. Magasabb hl- 

súlyért felülfizetés nem jár. Alacsonyabb hl. súlyú tételeknél 
minden tejes yt kg: hl.-súly után 20 fillért kell az árból le
vonni. Egyéb keverék esetén 100 kg-kint ' kg vonandó le a súlyból.

Búza-, rozs-, árpa- és zabvetőmag: Utánter- mesztett vetőmag 8 P/q-val, eredeti nemesitett csak fajtamagmegjelöléssel forgalombahozható 16 P/q- val magasabb a termelői árnál. Ez utóbbi ártöbbletet csak a M. Kir. Növénytermelési Hivatal vagy a Hivatal által feljogosított gazda fizetheti ki.
Köles minden feladóállomáson. Rostált, üszök- mentes fehér, szürke, vörös, japán 40 P/q.
Hajdina (pohánka). Minden feladóállomáson. Hántolatlan 60 kg hl-súlyú 40 P/q. Magasabb hl- súlyért térítés nem jár. Alacsonyabb hl-súlynál 1 kg-kint 40 fillért kell levonni.
Rizs. Belföldi, hántolatlan 133 P/q.

Búza- és rozsőrlcmények.A 38,000/1943. K. M. rendelet (megjelent 1943 július 1-én) szerint 100 kg-kint, zsákkal együtt minden malomüzemnél. Egységesbúzakorpa és rozskorpa 24 P, búza-, rozslábliszt, szélkorpa 23 P, malombükköny, konkoly, ocsú 24 P, tisztítási hulladék 13 P.
Kukorica.Minden feladóállomáson.(49,700/1943. K. M. rendelet alapján.)1943. évi termésű egészséges, érett csöves kukorica1943 szeptemberben ........................................ 20*80 P1943 októberben ............................................. 21*90 „1943 novemberben........................................... 23*30 ,,1943 decemberben .......................................... 24*20 ,,1944 januárban ............................................... 25*— ,,1944 februárban ............................................... 25*90 ,,1944 márciusban................................................ 26*80 ,,

ALFA taligás permetezők
Köztelek Ziebköay» TI. 1044 32
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1943. évi termésű, egészséges morzsolt kukorica
Víztartalom

1943 szeptemberben.......... 2810 P 280%
1943 októberben ............. .... 2930,, 260%
1943 novemberben........... .... 30-50,, 240%
1943 decemberben ........... .... 31-30,, 230%
1944 januárban................. .... 3210,, 22-0%
1944 februárban ............... .... 3210,, 20-5%
1944 márciusban............... .... 34-„ 190%
1944 áprilisban ................. .... 35-20 „ 170 >/0
1944 májusban................... . .... 36 -„ 150%

A csíra tla nitott kukorica őrlési termékeinek ára.A 45,400/1943. számú közellátásügyi miniszteri rendelet a csirátlanított kukoricából készített őrlési termékek legmagasabb malmi eladási árát mé- termázsánkint zsákkal együtt a közellátásügyi miniszter által kijelölt malomüzemekre vonatkozóan a következőképpen szabta meg:Kukoricaliszt .......................... 50* — PKukoricakorpa .......................... 22* — P
Hüvelyesek.A hüvelyesek, olajosmagvak, takarmánymagvak hagyma, rostnövények, szálastakarmányok, burgonya, kukorica, rizs és cirokszakáll árát a 40,000/1943. számú rendelet állapította meg (megjelent 1943 július 1-én).Minden feladóállomáson.

Bab (2% idegen anyaggal). Fehér, hosszú, lapos, gömbölyű és hosszú, fürj és egyszínű színes 85 P/q, fehér, szokvány és gyöngy 80 P/q, tarka, vegyes és egyéb bab 77 P/q.
Borsó hántolatlan, élőzsizsikmentes (2% idegen anyaggal). Viktória 65 P/q, expressz 60 P/q.
Lencse élőzsizsikmentes (5% idegen anyaggal). Kiszemű 90 P/q, középszemü 100 P/q, nagyszemű és erdélyi 120 P/q.
ALFA battériás permetezők
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Hüvelyes, takarmány-, gyökérnövény- és egyéb magvak 3*  az ország egész területén P/q.h Hüvclycsmagvak:96 Szöszösbükköny .................................................... 160*—96 Pannonbükköny .................................................. 70»—96 Édes csili; gfürt .................................................... 45*—96 Keserű csili: gfürt ............................................... 36.—94 Takarmányborsó, őszi és tavaszi .............. 75*—96 Csicseri borsó .......................................................... 65—95 Szeges borsó ............................................................. 50*—96 Tavaszi bükköny ................................................ 72«—Gyökérnövények:90 Murok (csikó) répamag ................................. 300*—97 Takarmányrépamag........................;.................. 200*—96 Tarlórépamag ......................................................... 250*—Egyéb magvak:95 Seprőcirokmeg ........................................................ 38*—96 Gomborkamag ........................................................ 70*—96 Óriás csibchurmeg .’.............. ............................. 70*—96 Aprószemű csibt húrmag.............................. .. GO*—Az összes árak 1943. évi termésű, egészséges, idény- szerű n száraz, a Budapesti Áru- és Értéktőzsde szokványainak megfelelő árukra vonatkoznak, tiszta súlyban ; zsákköltség a vevőt terheli.
Fűszert élék?) Minden feladóállomáson. Mák 200 P/q, mustármag 100 P/q, köménymag 300 P/q, kendermag 100 P/q.
Megjegyzés: *)  Legfeljebb 2% idegen anyagtartalommal.

Cukorrépa.A K. M. 60,100/1943. számú rendelet (megjelent 1943 I. 15-én).Az idei termésű cukorépa termelői ára a rendelet értelmében bármely feladóállomáson — a levélzet, föld és egyéb tisztátalanság levonása után fennmaradó tisztasúly szerint — métermá-
Az ALFA minőséget jelent. 32*
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500zsánkint 9’60 P. Ezenfelül a vevő a cukorgyárak, illetőleg a szeszgyárak által adott természetbeni mellékszolgáltatások (répaszelet, melasz, cukor, stb.) megváltásának ellenértéke gyanánt megegyezés szerint, de 100 kg-kint legfeljebb 40 fillér ártöbbletet köteles a termelőnek fizetni; bármilyen más ellenszolgáltatás kikötése, teljesítése, vagy elfogadása tilos.Ez a termelői ár az eladó által vagy költségén vasúti kocsiba, illetőleg uszályba rakott cukorrépára vonatkozik. Ennél magasabb termelői árat a jelen rendelet 1943. évi január hó 15-i hatálybalépése előtt kötött termelési szerződés alapján sem lehet követelni vagy fizetni.A rendelet értelmében a fentebb megállapított termelői ár nem vonatkozik a cukorgyárak és szeszgyárak által már átvett, valamint ezután átvételre kerülő cukorrépára, amelynek átvételi árát a Cukorrépatermelők Országos Szövetsége és a Magyar Cukorgyárosok Országos Egyesülete között a pénzügyminiszter hozzájárulásával létrejött érdekképviseleti megállapodás szabályozta. A szerződéses termelő cukorrépájáért q-kint 9’20 P átvételi árat, szeletjárandóság kiegészítése címén q-kint 40 fillért kap és ezenfelül a természetbeni mellékszolgáltatásokat (ingyen répaszelet és cukor kedvezményes áron, melász és répamag, stb.).Az egységes, legfeljebb 5% földes részt tartalmazó idei termésű takarmánycukorrépa (sara- gosa) termelői ára nyílt piacon, vagy házhoz, illetve vasútra szállítva 100 kg-kint 5 pengő, amely ár folyó évi december 1-től 1944. április 30-ig minden hónap első napján métermázsán- kint 40 fillérrel emelekdik, úgy, hogy a végső ár1944. április 1. után métermázsánkint 7 pengő lesz.
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Olaj ősin ag vak.
Repcemag. A szokványszerű tisztaságú repcemag (káposztarepce vagy réparepcemag) legmagasabb feladóállomási ára 88* — P/q.
Vadrepcemag. Az 5 %-náI nem több idegen keveréket tartalmazó vadrepcemag legmagasabb feladóállomási ára 60* — P/q.
Lenmag. Az olajgyártási célra termelt, érett, rostált, szokványszerű tisztaságú, olajlenmagnak megfelelő szemnagyságú tavaszi vagy őszi lenmag legmagasabb feladóállomási ára 100* — P/q.
Rostlenmag. 90’— P/q.
Napraforgómag. A szokványszerű tisztaságú, rostált, megengedett enyhe dohszagú, fehér, szürke vagy csíkos napraforgómag legm gisabb feladóállomási ára 7J’— P/q. Ehhez az árhoz 1943. évi november hó 1-től 30-ig történő szállítás esetén 2 10 P/q, 1943. évi december hó 1-től 31-ig történő szállítás esetén 4-20 P/q felár számítható.
Tökmag. A szokványszerű tisztaságú, rostált, megengedett enyhe dohszagú tökmag 5000 kg-nál nagyobb mennyiségnél legmagasabb feladóállomási ára 90«— P/q. ‘
Szójabab. A szokványszerű tisztaságú, rostált, 10 %- náltöbb nedvességet nem tartalmazó, de nem melegedett szójabab legm agasabb feladóállomási ára 80* —P/q.
Ricinusmag. A M. Kir. Honvéd Olajsajtolóüzem termelési megállapodásában körülírt minőségű I. osztályú toktalanított ricinusmag legmagasabb feladóállomási ára 129* — P/q. A II. osztályú 90.— P/q.
Kendermag. Szokványszerű tisztaságú legmagasabb feladóállomási ára 150* — P/q.
Rostkendernetőmag. Belföldi termésű, magasnövésű, legalább 96 % tisztaságú és 85% csíraképességű legmagasabb feladóállomási ára 200* — P/q.
Olajözönmag. 97 %-os 53’— P/q.

1
■ ■ALFA.

GAZDASÁGI 
SZIVATTYÚ
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Szálastakarmányok.
7640/1942. M E. sz. renddet

(a Budapesti Közlöny 1942. Xll. 24) alapján.A laza állapotban eladott szálastakarmányok és szalmafélék termelői ára az ország bármely feladóállamásán vasúti kocsihoz kiszállítva a következő:
Budapest székesfőváros 

környékén érvényes 
termelői ár

Elsőrendű lucernaszéna..................... 16 — P/kg 19'50P/q
Elsőrendű lóhereszéna......................... 14’— ,, 17'50 ,,
Elsőrendű baltacimszéna................... 14 — „ 17’50 ,,
Elsőrendű zabosbükkönyszéna.......... 14'— „ 17'50 „
Elsőrendű muharszéna....................... 12'— ,, 15’50 ,,
Elsőrendű rétiszéna ........................... 13 — ,, 16'50 ,,
Félédes rétiszéna (pl. hansági).......... 10’50 „ 14'- „
Savanyú, vagy erősen ázott rétiszéna 6'50 „ 10— „
Elsőrendű minőségű, illetve teljesen 

egészséges takarmányszalma. E 
rendelet szempontjából ideérten
dők : a tavaszi árpa- és zabszalma 
hüvelyesek (borsó, szójabab, bab, 
lencse) szalmája; bükkönyszalmák 
(közönséges tavaszi, szöszös-, pan
nonbükköny); kölesszalma; po
hánkaszalma ; pillangós- és egyéb 
takarmánynövények (maglucema-, 
maghere-, szudánifü, stb.) szalmája;
továbbá a kicsépelt pázsitfűszalmák 6'— P/kg 9'30P/kg

Elsőrendű rozsszalma......................... 5 30 ,, 8'80 J- ,,
Egyéb egészséges szalmák és alomszal

mák. E rendelet szempontjából ide
értendő ; az őszi árpa- és zabszal
ma; az őszi és tavaszi búzaszalma ; 
a muhar-, rizs- és csillagfiirtszaima, 
valamint minden egyéb olyan szal
ma, amelynek ára külön szabá
lyozva nincs.................................. 5'— ,, 8'50 ,,

Elsőrendű zsúppszalma..................... 11 — „ 14'50 „

ALFA taiigás permetezők
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503Az árak a termelő költségére vasúti kocsihoz, vagy préselő (gyűjtő) telepre szállított árura vonatkoznak.Amenyiben a vasúti feladóállomásra, vagy préselőtelepre való beszállítás 5 km-nél nagyobb, de 10 km-t meg nem haladó távolságról történt, a beszállítást teljesítő termélőgazdának q-kint 1’— P; 10 km-nél nagyobb, de 20 km-t meg nem haladó -távolságról történt beszállítás esetén q-kint 2’— P; 20 km-nél nagyobb távolságról történt beszállítás esetén pedig q-kint öszesen 3’— P tengelyfuvartérítést kell fizetni. A teljesített tengely fn vartávolság kiszámításának kiinduló pontja annak a helységnek a községháza (városháza), amelynek határában a kérdéses rét, illetve kaszáló elterül. Kivételesen megokolt esetben a községi elöljáróság (polgármester) előterjesztésére a közellátásügyi miniszter engedélyt adhat arra, hogy a termelő által teljesített tengelyfu- vartávolság kiszámításának kiinduló pontja a termelőhely (rét, kaszáló) legyen.Nem vasútállomáson, vagy préselő (gyűjtő), telepen történő átadás esetén (ideértve a lábon eladott szálastakarmányt is) az árunak a vasútra, illetve préselőtelepre szállítása címén levonásba hozandó a vasútra (préselő telepre) szállítás kapcsán felmerült és kifizetett tengelyfuvarköltség kiegyenlítésére a távolságra való tekintet nélkül minden esetben q-kint 2’— P.A lábon eladott szálastakarmányok legmagasabb termelői árát úgy kell megállapítani, hogy a betakarított szálastakarmány ára a kitermelési (kaszálási, gyűjtési és behordási) költségekkel együtt nem haladhatja meg a legmagasabb termelői árat; általányösszegben a termelői árat megállapítani nem szabad.
MAGASNYOMÄSU.ÖNMÜK0DÖ >’*'

HATON HORDOZHATÓ
AITÁ

PERMETEZŐ^
SÁRGARÉZBŐL.BEIÜL ÓLMOZVA .
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Gazdasági magvak.
Heremagvak.Az ország egész területén 100 kg-kintTisztás.% P90 Lóherémig nyers, legfelj. 1% arankamagot tartalmazó ................................................... 300*—Erdélyi nyers, lóheremag................................ 310*—90 Lucernamag, nyers, arankás, legfeljebb1 % lóheremag tartalommal........................ 580*—90 Baltacimmag hámozatlan, legfeljebb 2 % vérfűmaggal,........................................................ 140«—95 Bíborheremag .......................................................... 200*—94 Fehérheremag, legfeljebb 2 % svéd....95 Komlós lucernamag.......................................... 300*—90 Svéd heremag....................................................... 400*—90 Nyúlszapukamag ................................................ 260*—94 Fehér somkórómag .......................................... 210*—92 Szarvaskerepmag ............................................... 320*—92 Szeradellamag......................................................... 180’—94 Eperhersmag ......................................................... 560’—97 Évalő magyar vöröshersmag .................... 400’—

Térítések és levonások:
Lóheremag: Minden tisztasági súlyhiány-százalékért a megállapított árból 1 y2 %-ot kell levonásba hozni és m nden súlyszázaléktöbbletért a vevőnek az ár 1 %%-át (1-35 P. kell téríteni. Ha a lóheremag 1 %-nál több arankamagot tartalmaz, az ár a megállapított 30 )—310 pengős legmagasabb ár alatt a vevő és eladó között megegyezéssel állapítandó meg. (Esetleg ex- pertiz.)
Lucernamag: Ha a tisztasága 90%-nál kisebb, a megállapított legmagasabb árból levonandó súly- százalékonkint: 85—90% között 8*25  P, 80—85% között 9-— P, 70—80% között 10— P, 70% alatt minden további súlyszázalékért 11-25 P.Ha alóheremagtartalom 1 %-nál magasabb: 1—4 %-ig 2%, 4—10 %-ig 3% árlevonást kell a többlet után lóhereszázalékonkint eszközölni.Ha a lóheremagtartalom 10 %-nál magasabb, az ár az eladó és vevő között közös megállapodás tárgya.Ha a tisztasági 90 %-ot meghalad, minden súlyszázaléktöbbletért 8-25 P térítés fizethető.
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Fíímagvak.Az ország egész területén P/q.
84 Csomós ebir ............................................ 265«—84 Francia perje ......................................... 300*—94 Olasz perje .............................................. 280*—94 Réti csenkesz .......................................... 280*—95 Réti komócsin ........................................ 280-—94 Angol perje............................................... 280*—84 Juhcsenkesz.............................................. 400—84 Réti perje ................................................. 500*—90 Tarackos tippan.................................... 400-^—84 Ligeti perje.............................................. 800*—95 Taréjos cincor.......................................... 480*—70 Réti ecsetpázsit .................................... 500*—84 Sovány perje............................................ 500«—70 Aranyzab.................................................... 800’—86 Árva rozsnoK .. •................................. 300*—90 Tarackos vörös csenkesz............... 360*—95 Muharmag ............................................... 50«—95 Cukorcirokmag ....................................... 50*—95 Szudáni fűmag ....................................... 80*—

Térítések és levonások:A megszabottnál alacsonyabb tisztaságú áru legmagasabb ára minden súlyszázalék hiányáért 2 %-kal alacsonyabb, a megszabottnál magasabb tisztaságú árú legmagasabb ára minden súlyszázalék-többletért iy2 %-kal magasabb a fenti áraknál.A muharmag, cukorcirokmag és szudáni fűmag ára tisztasági hiánynál súlyszázalékonkint csak 1 % %- kai csökken.
Vöröshagyma.(termelői feladóállomási ár)Elsőrendű Másodrendű-P/q P/qmakói egyéb makói egyéb1943 VII.15—X. 15. ... 20-— 18— 15-50 15—1943 X. 16— 1944 I. 15. 24— 22-50 18-50 18—1944 I. 16-tól kezdve .. 26— 24-50 20— 19—
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Dughagyma.Termelői ár bármely feladóé] lomásón:Elsőrendű hosszúkás makói dughagyma15 mm átmérőig ................................................. 90'— P/qElsőrendű hosszúkás makói dughagyma15—25 mm átmérőig ..............,...................... 72’50 P/qElsőrendű gömbölyű dughagyma 20 mm átmérőig .......................................................................100’— P/qElsőrendű gömbölyű dughagyma 20—25mm átmérőig ......................................................... 83’— P/qA dughagymának termelői ára az 1943. évi október hó 1. napjától kezdődően az 1944. éviáprilis hó 30. napjáig minden hónap első napján q-kint 3’50 P-vel emelkedik.
Fokhagyma.(termelői feladóállomási ár)Elsőrendű Közép- Másodrendű minőségP/q P/q P/q1943 VII. 5—X. 15................... ... 60-— 51 — 44 —1943 X. 16—1944 1.15. ... ... 74— 63-— 54 —1944 I. 16-tól .............................. . . . 88* — 75* — 64-—
Burgonya.A Belföldi Burgonyakereskedelmi Egyesülés a m. kir. közellátási miniszter 30.100/1943. számú rendelete alapján folyó évi szeptember hó 1-töl kezdve további intézkedésig a termelőknek budapesti paritásban: étkezési nyári rózsaburgonya- ért mázsánkint 26, étkezési Gülbaba burgonyáért mázsánkint 26, étkezési őszi rózsaburgonyáért mázsánkint 25, étkezési Ella és sárgaburgonyáért mázsánkint 22, étkezési Wohltmann burgonyáért mázsánkint 20’50, étkezési Krüger burgonyáért mászánkint 19’50, ipari Ella burgonyáért mázsánkint 19’50, ipari Wohltmann burgonyáért mázsánkint 19, ipari Krüger burgonyáért mázsánkint 18 pengőt fizet feladóállomáson vagonba, vagy hajóba rakva. Az átvételt a Magyar Kir. Növénytérmelési Hivatal szokványai szerint eszközük. A fent mégállapított árból vasúti szállításoknál feladóállomás és Budapest—Nagyvásártelep távolságának megfelo- 
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507lően 25 km-nél közelebb fekvő állomásokon a 15/c, 250 km-nél messzebb fekvő állomásokon a 16/c kocsiosztály fuvardíj, a hajófuvarozásnál pedig a tényleges szállítási költség vonható le.
Kenderkóró.*)  
Lombm ntcs:I. oszt, q-kint................................................ 24»— PII. oszt, q-kint............................................. 17* — „

•) Magkenderkóró 18* — P/q.

Lenkóró.I. oszt, q-kint ............................................. 40* — PI. Bőszt, q-kint........................................... 36* — ,,II. oszt, q-kint............................................. 30»— „III. oszt, q-kint........................................... 20»— „
Maglenszalma.**)I. oszt, egészséges, legalább 35 cmhosszú és 5% gazt tartalmazó 17* —P/qII. oszt. I. osztályba nem sorolhatómaglenszalma, legfeljebb 20% gaztartalommal***)  ........................ 14«— P/q

•*)  Kaszált csépelt szokványos módon préselt.
•♦•) 20%-on felül gazt tartalmazó maglenszalma a II. oszt, 

árszint alatt szabad megállapodás tárgya.

Cirokszakáll.Laza, időszerűen száraz vegyes................... 80* — p/q.I. oszt, válogatott (takarószalma) ........... 104’— ,,II. oszt, válogatott (biliszalma)................. 64-— „
Cikóriagyökér.A 60,200/1943. K. M. rendelet értelmében egészséges, fejezett és letisztított cikóriagyökér termelői ára bármely feladóállomáson 15 vagy 20 tonnás vasúti kocsiba rakva métermázsánkint 12‘50 pengő, amely legmagasabb ár egyúttal legalacsonyabb árnak is tekintendő és az esetleg előálló holtiuvar a termelőt terheli.Ha a cikóriagyökér nincs a termelési szerződésben megállapított módon fejezve és tisztítva, akkor a fenti megállapított árból a fejelő vagy mosópróba eredményének megfelelő arányban levonást kell eszközölni.
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Tej és tejtermékek ára. (38 800 KM./1943 júl. 1.)TehéntejPasztőrözött, vagy államilag gümőkor- mentesnek nyilvánított tehenészetekből: kannában palackbanTejbehozatali igazolvánnyal felszállított, valamint Budapest székesfőváros területén termelt: kannában 65 palackban 73Pasztőrözött, vagy államilag gümő- kórmentesnek nyilvánított tehenészetekből származó tej 2 dl-es palackban fölözött tej Yoghurt 2 dl es palackban .................Tejfel ................................................................Tejfel 2 dl-es papírpohárban .... Tejfel 2 dl es üvegben ......................

Bpest szf. 
városban 

éskörnyékén 
vi 7 Hs>d ár16 fill./palack18 fill./liter2 b fill./palack250 fill./liter57 fill./pohár55 fill./üveg

Budapest székesfőváros környékére megállapított árak- 
Budafok, Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákos, 
palota, Újpest megyei varosok. Albertfalva, Békásmegyer- 
Budatétény, Cinkota, Csepel, Mátyásföld, Nagytétény,Pest- 
hidegkút, Pes7tszentimre, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákos
hegy, Rákoskersztúr, Rákosliget, Rákosszentn hály. Sas 
halom, Soroksár, Vecsés községek területére érvényesek.

Külön hozzájárulás nélkül azonban a legalább 35% zsír
tartalmú teljes tej fogyasztói ára — Budapest székesfőváros 
és környékének kivételével — a törvényhatósági joggal fel
ruházott városokban nem lehetliterenkint 52 fillérnél. megyei 
vásosokban 50fillérnél, községekben pedig 45f illérnél, viszont 
eladói és piaci ára pedig törvényhatósági joggal felruházott 
városokban 50 fillérnél, megyei városokban 48 fillérnél 
községekben pedig 43 fillérnél magasabb.

Termelők a fenti fogyasztói árakat csak házhoz szállítás 
esetén számíthatják fel. Más módon történő értékesítés esetén 
csak a viszonteladói árat érvényesíthetik.

Budapest székesfőváros és környékének kivételével az 
ország egész területén a legalább 16% zsírtartalmú kimért 
tejfelnek fogyasztói ára azonban azokban a helységekben, 
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amelyekben a teljestej fogyasztói ára Literenkint 46 fillér, 
vagy annál alacsonyabb, literenkint 190 P-t nem haladhat 
meg. Ahol a teljes tej fogyasztói ára 48 fillér, vagy annál 
alacsonyabb, a tejfel fogyasztói ára legfeljebb 2'— P/liter 
lehet, 50 filléres és ennél alacsonyabb teljestejárak mellett 
legfeljebb 210 P/liter, 52 filléres és ennél alacsonyabb fogyasz
tói teljestejárak esetén pedig legfeljebb 2-20 P/litei fogyasztói 
tejfelár érvényesíthető. 54 fillérnél magasabb teljestejár 
esetén 2 30 P.

A fölözött tej fogyasztói ára a törvényhatósági joggal fel
ruházott városokban literenkint 16 fillérnél, megyei városok
ban 14 fillérnél, községekben pedig 12 fillérnél magasabb 
nem lehet.

A 25% szárazanyagot tartalmazó túró legmagasabb viszont
eladói ára a következő:

Budapest székesfőváros és a rendelet szerinti 
környékén............... .............................

Ahol a jelen rendelet alapján a tej fogyasz
tói ára 52 fillérnél magasabb...............

Ahol a tej fogyasztói ára 50 fillérnél ma
gasabb ................................................... '..

Ahol a tej fogyasztói ára 48 fillérnél ma
gasabb ...................................................... .

Ahol a tej ára 46 fillérnél magasabb .... 
Ahol a tej fogyasztói ára 46 fillér vagy 

ennél alacsonyabb ..................................

P/kg 
1'50 180

1’45 1'75

135 1'65

1'25 1'55
1'20 150

110 1'40

A 30% szárazanyagtartalmú ipari, sovány túró legmaga
sabb ára ab termelő üzem 1'30 P/kg.

Friss teljes tehéntejből tejoltóval készített, legfeljebb 48% 
víztartalmú és szárazanyagában legalább 45% zsírtartalmú 
egészséges, érett (legalább 1 hetes), szikkadt, elsőrendű 
tehéngomolya legmagasabb ára 3'— P/kg.Sovány tehéngomolya 
1-50 P/kg.

MAGASNYpMÄSU, ÖNMŰKÖDŐ, .s
.HATUN, HORDOZHATÓ

ALFA 1
PERMETEZŐJ
SÁRGARÉZBŐL,BELÜL ÓLMOZVA
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A vaj legmagasabb ára — amely sem csomagolás, sem más 
címen nem növelhető — a következő: I. 11. III.

Pasztőrözött teavaj adagolva . 930 940 10*20
Pasztőrözött teavaj tömbben vagy

hordóban ............................... 9'30 940 1010
Pasztőrözetlen centrifugált vaj ada-

golva...................................... 9 — 910 980
Pasztőrözetlen centrifugált vaj t Ömb-

ben vagy hordóban............. 8’90 9 — 9-70
Főzővaj ...................................... 890 9 — 9-50
Piaci irósvaj ............................ 860 870 9-20

Az I. oszlopban megállapított ár a vaj nagybani ára helyt 
vajüzem.

A II. oszlopban megállapított ár a fogyasztóknak árúsitó 
kiskereskedőkkelszemben számítható üzemi ára helyt vajüzem.

A III. oszlopban megállapított ár a vaj fogyasztói ára az 
ország egész területén.

Juhtej, gomolya, juhtúrö.

A legalább 7% tejzsírtartalmú, tisztán fejt és kezelt és 
vevőhöz édesen érkező juhtej legmagasabb termelői ára 
literenkint 80 fillér.

A juhvaj legmagasabb üzemi eladási ára — a vevőre való 
tekintet nélkül — 7’60 P/kg, kiskereskedők által felszámít
ható legmagasabb fogyasztói ára pedig 8 20 P/kg.

A friss és kizárólag teljes juhtejből tejoltóval készített 
legfeljebb 50% víztartalmú és szárazanyagához viszonyítva 
legalább 52% tejzsírtartalmú, egészséges, érett (legalább 
1 hetes), szikkadt, elsőrendű juhgomolya legamasabb termelői 
ára kg-kint 4 20 P.A megállapított árak piacon, vagy átvevő helyen, illetve vasútra való feladásnál, helyt feladóállomáson értendők.A tejbeszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szánt tejtermékeket a termelőktől, helyt üzem,az alábbi áron kell átvenni:
legalább 80% zsírtartalmú vaj............................  8 90 P/kg
legalább 16% zsírtartalmú tejföl ....................... 160 P/lit.
szárazanyagában legalább 45% zs.rtartalmú juh

gomolya ........................................................... 4’20 P/kg

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



51

Élősertésárak.A közel látásügyi miniszter 39,200/1943. K. M. számú rendelete szerint:
A levágás céljára eladott, legalább 12 órát koplaltatott élösertésekért számítható legmagasabb termelői árak — helyben eladó gazdaság — az ország egész területén élősúlykilogrammon- kint a következők:
a) 150 kg-nál nehezebb súlyú, fiatal (legfeljebb 2 éves), tenyészetbe nem fogott, elsőrendű, jól hízott sertés 2*90  P.
b) 145 kg és ennél nehezebb, de legfeljebb 150 kg súlyú, fiatal (legfeljebb 2 éves), tenyészetbe nem fogott, elsőrendű, jól hízott sertés 2*85  P.
c) 130 kg és ennél nehezebb, de 145 kg-nál kisebb súlyú, fiatal (legfeljebb 2 éves), tenyésztésbe nem fogott, elsőrendű, jól hízott sertés 2*80  P.
d) 115 kg és ennél nehezebb, de 130 kg nál kisebb súlyú, fiatal (legfeljebb 2 éves), tenyésztésbe nem fogott, jól hízott series 2’76 P.
e) 100 kg és ennél nehezebb, de 130 kg-nál kisebb súlyú, fiatal, tenyésztésbe nem fogott, jól hízott sertés 2*71  P.
f) 100 kg és ennél nehezebbsúlyú, fiatal, tenyész tésbe nem fogott, középminőségű szedett sertés 2*66  P.
g) 80 kg és ennél nehezebb súlyú, tenyésztésbe nem fogott, tisztavérű sonkasüldő 2’71 P.
h) 145 kg és ennél nehezebb súlyú, az pontban megállapított követelményeknek meg nem felelő vágósertés 2’64 P.
i) 145 kg-nál kisebb súlyú, az a)—f) pontban megállapított követelményeknek meg nem felelő vágósertés 2’57 P.
j) 100 kg-nál kisebb, de 25 kg-nál nehezebb súlyú zsírsertés, továbbá a 80 kg-nál kisebb, de 25 kg-nál nehezebb súlyú hússertés 2*60  P.
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k) 25 kg és ennél kisebb súlyú soványsertés (malac) 3’60 P.Az első bekezdés a)—g) pontjában megállapított követelményeknek minőségileg megfelelő, de már tenyésztésbe fogott élősertésekért, legfeljebb az első bekezdés a)—g) pontjában megállapított árnál élősúlykg-onkint 0’05 P-vel, kan- lott sertésekért 0’10 P-vel a h)—i) pont szerinti minőségeknek megfelelő kanlottsertésekért legfeljebb az (1) bekezdés h)—i) pontjában megállapított árnál élősúlykg-onkint 0’5 P-vel alacsonyabb termelői ár számítható.A közellátásügyi miniszter 45,900. számú rendeletével módosította az 1943. évi július hó 2-i 39,200. számú rendeletének 3. §-át, hogy a 155kg-nál nehezebb súlyú fiatal, legfeljebb kétéves, tenyésztésbe nem fogott, I. rendű jól hízott sertés 155 kg feletti élősúlyának termelői ára kg-kint 4’— P. A 155 kg alatti élősúlyra vonatkozóan továbbra is a 39,200/1943. számú közellátásügyi miniszteri rendelet 3. §-ában megállapított termelői ár az irányadó.Vásártéren, vagy a vevőhöz, illetve vasútra szállítva történő eladásoknál az e helyeken történő mérlegelt súlyhoz 2 fillér a maximális árhoz hozzászámítható. — Budapesten, a vágóhídon, valamint' Budapest környékén történő átadásnál az átadás helyén mért súly után a fentebb említett 2 fillérrel együtt, 45 fillér magasabb ár számítható, fel kategóriák szerint.Budapest és környéke kivételével történő átadásoknál központilag ellátott területen az Állatforgalmi Központ a már említett 2 fillérrel együtt 35 fillérrel magasabb árat számíthat fel, kg-kint és kategóriák szerint.Nem központilag ellátott területeken történő átadásoknál az említett 2 fillérrel együtt kg-kint 14 fiiért számíthat az Állatforgalmi Központ.
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513Fenti árak minden az állatnak levágása előtti mérlegeléséig felmerülő költséget, díjat és súlyapadót magában foglalnak (szállítási költse gekkel együtt) és azokhoz semmiféle címen több let nem számítható.Több különböző súlyú élősertés együttes eladása esetén a fizetendő árat a sertések átlagsúlya szerint is lehet számítani.Az-olyan levágás céljára eladott élősertés árát azonban, amelynek súlya az átlagsúlynál több, mint 10 kg-mal kevesebb, külön, a saját? súlya szerint kell megállapítani.Ha a gazdálkodó a sertéseknek a piacra szállításáról saját költségére és veszélyére maga gondoskodik, a Központ és az országos kereskedő, a megbízó gazdálkodó terhére 1 százalék bizományi jutalékot hozhat levonásba.
Süldőárak.A hizlalás (továbbtartás) céljára eladott fiatal, egészséges, ivartalanított, orbánc ellen beoltott, szimultánozott élősertésekért számítható legma gasabb termelői árak — helyben eladó gazdaság — P/kg az ország egész területén a következők: 20 kg és ennél nehezebb, de 25 dk-nál kisebb súlyú sertés 4’30; 25 kg és ennél nehezebb, de 30 kg-nál kisebb súlyú sertés 4’—; 30 kg-nál és ennél nehezebb, de 35 kg-nál kisebb súlyú sertés 3’82; 35 kg és ennél nehezebb, de 40 kg-nál kisebb súlyú sertés 3’70; 40 kg és ennél nehezebb, de 45 kg-nál kisebb súlyú sertés 3’60; 45 kg és ennél nehezebb, de 50 kg-nál kisebb súlyú sertés 3’37; 50 kg és ennél nehezebb, de 55 kg-nál kisebb súlyú sertés 3*18;  55 kg és ennél nehezebb, de 60 kg-nál kisebb súlyú sertés 3’03; 60 kg és ennél nehezebb, de 65 kg-nál kisebb súlyú sertés 2’90; 65 kg és ennél nehezebb, de 70 kg-nál kisebb súlyú sertés 2’79; 70 kg és ennél nehezebb, de 75

Köztelek Zsebkönyv 1T. 1944. 33
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514kg-nál kisebb súlyú sertés 2’70; 75 kg és ennél nehezebb, de 80 kg-nál kisebb súlyú sertés 2'66; 80 kg és ennél nehezebb, de 85 kg-nál kisebb súlyú sertés 2’63; 85 kg és ennél nehezebb súlyú sertés 2’60.A továbbtartás céljára eladott, 20 kg-nál köny- nyebb soványsertés ára — darabonkint 86 P alatt szabad megegyezés tárgya.A mérlegelés nélkül, szemre történő soványsertés eladásnál a kifizetett ár — a sertések 20 kg feletti súlyára való tekintet nélkül — nem lehet magasabb darabonkint 86 P-nél. A nem ivartala- nitott, vagy orbánc ellen be nem oltott, vagy nem szimultán ozott sovány sertésekért számítható legmagasabb termelői ár, az ivartalanitás és beoltás tényleges költségének 1 kg-ra átszámított összegével alacsonyabb a fenti soványsertés áraknál.Sertéseknek tenyésztési célra történő eladású nál a megállapítottnál magasabb ár felszámítá sának csak abban az esetben van helye, ha a vásárlás a marhalevéllel igazolhatóan tenyésztési célra történt Az ilyen sertések három hónapon belül nem idegeníthetők el.Sertésszérum termelése céljára eladott élősertések termelői árát a Közellátásügyi Miniszter külön rendeletben szabályozza.Több különböző súlyú élősertés együttes eladása esetén a fizetendő árat a sertések átlagsúlya szerint is lehet számítani.Az olyan hizlalás (továbbtartás) céljára eladott élősertés árát azonban, amelynek súlya az átlagsúlynál több mint 10 kg-mal nagyobb, külön. saját súlya szerint kell megállapítani.A termelői áron túlmenően a soványsertések vásárlására feljogosított' kereskedők a vevő terhére legfeljebb 1% kereskedői jutalékot számít hatnak.
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Vágómarha- és juhárak.A 36,700/1943. számú közellátásügyi miniszteri rendelet alapján (megjelent 1943 VII. 2.):I. osztályú az olyan jól hizott ökör, valamint az olyan növendékállat, amelynek húskihasználása legalább 54%, továbbá az olyan bika, amelynek húskihaszjiálása legalább 56%, valamint az olyan jól hizott tehén, amelynek húskihasználása legalább 52%;II. osztályú az olyan ökö/, valamint az olyan növendékállat, amelynek húskihasználása 54%-nál kevesebb, de legalább 50%, továbbá az olyan bika, amelynek húskihasználása 56%-nál kevesebb, de legalább 50%, valamin taz olyan tehén, amelynek húskihasználása 52%-nál kevesebb, de legalább 47%;III. osztályú az olyan ökör és bika, valamint az olyan növendékállat, amelynek húskihasználása 50%-nál kevesebb, továbbá az olyan tehén, amelynek húskihasználása 47%-nál kevesebb;csontoznivaló az olyan vágómarha, amely kedvezőtlen húskihasználása és csontkitermelése, vagy a hús mészárszékben való kiméréséhez szükséges minőségi feltételek hiánya miatt csak húsipari feldolgozásra alkalmas.A húskihasználási százalék alatt a levágott állatból nyert és meleg állapotban (vesével és vesetokkal együtt, de nyelv, bőr, lábvég, fej, belsőszervek, pacal, tőgy és belek nélkül) lemért hús súlyának az állat vágóhídon mért élősúlyához való arányát kell érteni.A rendelet alkalmazása szempontjából vágóborjún a levágás céljára eladott és élő állapotban 150’— kg-nál kisebb súlyú fiatal (szopós vagy választott) bika- és üszőborjút (bivalyborjút), illetőleg tinót kell érteni.A 60 kg és ennél nehezebb, de 100 kg-nál kisebb súlyú, széles gerincű, telt, vastagfarú, ki nem bőgetett borjú I. osztályú, a fenti követelményeknek meg nem felelő II. osztályú.

ALFA permetezők
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516A vágómarha és vágóborjú termelői ára, valamint a vágó juh és vágóbárány legmagasabb termelői ára a 111,400/1943, K. M. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi július 2-i, 145. számában) a megállapított súlyengedmény levonása után az ország egész területén élősúlykilogrammonkint a következő:
Vágómarha: Ludapesten

I. oszt, ökör és növendékmai ha.... 2 20 P 2'38 P
II. oszt, ökör és növendék mai ha..... 2 — ,, 2’17,,

III. oszt, ökör és növendékmaiha.... 1'80,, 1*97,,
Csontoznivaló ökör és növendékmarha . 1'50,, 1*66,,

I. oszt, bika..................................... 215,, 2’33,,
II. oszt, bika..................................... 1-95,, 213,,

III. oszt, bika....................... ................ 1*75,,  1’92,,
Csontoznivaló bika ................................ 1*45,,  1*61,,

I. oszt, tehén.................................... 2*10,,  2’28,,
II. oszt, tehén.................................... 1*90,,  2'07,,

III. oszt, tehén................................... 1’70,, 1*87,,
Csontoznivaló tehén............................ 1’40,, 1'56,,
I. és II. oszt, bivalyökör és növendékbivaly 1'75,, 1*90,,
III. oszt, bivalyökör és növendékbivaly 1'65,, 1'82,,
Csontoznivaló bivalyökör és növendék-

bivaly ................................................... 1*40,,  1'55,,
I. és II. oszt, bivalybika........................ 1*70,,  1*87,,
III. oszt, bivalybika .............................. 1*60,,  1*76,,
Csontoznivaló bivalybika ...................... 1'35,, 1'50,,
I. és II. oszt, bivaly tehén...................... 1’65,, 1’80,,
III. oszt, bivalytehén ....,................ 1*55  „ 1'72,,
Csontoznivaló bivalytehén .................... 1*30,,  1'45,,

Vágóborjú :
- . * ’’ ' ■' 

I. oszt, borjú......................................... 240,, 258,,
II. oszt, borjú és bivalyborjú ............. 210,, 227,,

Vágó juh és vágóbárány:

Vágójuh ................................................... 1'50,, 1*72,,
Vágóbárány ............. . .............................. 1*60  ,, 1'82 ,,Az Allatforgalmi Központ a megállapított átvételi áron felül köteles a termelőnek, illetőleg a kereskedőnek megtéríteni a vasút által a feladástól kezdve felszámított összes költségeket, valamint a rendeltetési helyen felmerülő és a
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517termelő vagy kereskedő által Viselt, igazolt hivatalos költségeket, továbbá az Ällatforgalmi Központ az érkezési súly után az alábbi súly- apadót köteles téríteni:36 órán túl, de 48 órán belül érkező szállítmányoknál ......................................................................... 1%48 órán túl, de 60 órán belül érkező szállítmányoknál ......................................................................... 2%60 órán túl, de 72 órán belül érkező szállítmányoknál ......................................................................... 3%72 órán túl, de 84 órán belül érkező szállítmányoknál ......................................................................... 4%84 órán túl, de 96 órán belül érkező szállítmányoknál ......................................................................... 5%96 órán túl, de 120 órán belül érkező szállítmányoknál ..........................................................  5%120 órán túl érkező szállítmányoknál .......... 7%Azoknál a vágóborjú-szállítmányoknál, amelyek a rendeltetési helyre a feladástól számított 48 órán túl érkeznek, az Ällatforgalmi Központ az érkezés után az alábbi súlyapadót köteles téríteni :48 órán túl, de 72 órán belül érkező szállítmányoknál ......................................................................... 1%72 órán túl érkező szállítmányoknál ................. 2%Azoknál a vágó juh-, illetőleg vágóbárány-szállítmányoknál, amelyek a rendeltetési helyre a. feladástól számított 48 órán túl érkeznek, az Ällatforgalmi Központ az érkezési súly után az alábbi súlyapadót köteles téríteni: 48 órán túl, de 72 órán belül érkező szállítmányoknál ......................................................................... 1%72 órán túl érkező szállítmányoknál ............ 2%Szállítási időre való tekintet nélkül a Csík, Háromszék, Maros-Tor da és Udvarhely vármegyéből érkezett szállítmányoknál mindaddig, amíg az említett vármegyékből a vágóállat-szállítmányok csupán átrakással szállíthatók Budapestre, további 4% súlyapadót, a kárpátaljai közigazgatási kirendeltségek területéről érkezett vágóállat-szállítmányoknál pedig további 1% súlyapadót köteles téríteni.
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“PATRIA”
IRODALMI VÁLLALAT

ÉS NYOMDAI R.-T.
BUDAPEST, IX., ÜLLÖI-ÚT 25.

TELEFON: 189-319, 189-932, 189-036

Gazdasági, számviteli 
nyomtatványok és könyvek 

beszerezhetők a “Pátria”-nyomda 

nyomtatványosztályában 
Budapest, IX., ÜLLÖI-ÚT 25.

Árjegyzéket és mintákat díjmentesen küldünk.

K önyvszükségletét
szerezze be az 50 éve fennálló “Pátria”

könyvkereskedéséből
Budapest, IX., ÜLLÖI-ŰT 25.

Bárhol megjelent könyvek beszerezhetők. 

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
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Mezőgazdasági termények és fers 
mékek búzaértékpontszáma.

(1943 július Ltől 1944 június 30«ig terjedő 
gazdasági évre.)(A termény mellett álló római szám azt a csoportot jelzi, amelybe a termény beszámít a beszól- gáltatási kötelesség teljesítése szempontjából. Az arab szám a termény, vagy termék búzaérték- pontszámát jelzi.)

Kenyérgabona és takarmány ne müek (q-kint):Búza (I.) 100, rozs (I.) 100, kétszeres (I.) 100, árpa (takarmány) (II.) 90, sörárpa (III.) 100, kopaszárpa (III.) 100, zab (I., II., III.) 100, kukorica (csöves) (II.) 65, (morzsolt kukorica) (II.) 90, köles (III.) 90, hajdina (pohánka) (III.) 90, seprő - cirokmag (III.) 100, cukorcirok (TIT.) 130, rizs (hántolatlan) (III.) 300.
. Hüvelyesek (q-kint):Borsó (viktória és expressz) (III.) 165, zöldborsó-fajták vetőmagvai (III.) 250, zöldbabfajták vetőmagvai (III.) 400, bab (III.) 200, lencse (III.) 250, csicseriborsó (III.) 165, szegesborsó (III.) 130, egyéb borsó (III.) 165, lóbab (III.) 160, csillag fürt (édes) (III.) 130, csillagfürt (keserű) (III.) 100, szöszsbükköny (III.) 350, vavaszbükköny (III.) 180, pannonbükköny (III.) 200.

Gumós- és gyökér növények (q-kint):Burgonya (étkezési) (III.) 33, ipari burgonya (III.) 27, cukorrépa (III.) 20, cikória (III.) 25.
Fűszerfélék (q-kint):Mák (III.) 500), mustármag (III.) 200, paprika (őrölt, csemege) (III.1 1500, légszáraz felfűzött (III.) 830, édesnemes (III.) 1400, félédes (III.) 110, rózsa (III.) 950, erős (III.) 700, köménymag (III.) 1200, édeskömény (III.) 900. majoránna (III.) 40, koriander (III.) 250.

ALFA füllesztők
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Ipari és egyéb növények (q-kint):Rostkendermag (III.) 600, cirokszakái (III.) 200, dohánylevél (III.) a m. kir. Dohányjövedék álta) kifizetett minden 3 pengő után 10, komló (III.) 1700, borsmentalevél (III.) 650, borsmeniaszéna (TII.) 130, gyűszűvirág (III.) 300, kenderkóró (III.) 65, lenkóró (III.) 90, olajszalma (III.) 30, rizsszalma (III.) 30.
Élelmiszernövények (q-kint):Vöröshagyma (makói és szilágyperecsenyi) (III.) 60, egyéb (III.) 55, dughagyma (III.) 220, fokhagyma (III.) 150, fejeskáposzta (III.) 50.

Szálastakarmány- és növénymagvak (q-kint):Lucernamag, 90%-os tisztaságú, legfeljebb 1% lóheretartalommal (III.) 1800. Komlóslucema, 95%-os tisztaságú (III.) 650. Vörösheremag (lóheremag), 90%-os tisztaságú, legfeljebb 1% arankatartalommal (III.) 1000. Fehérheremag, 94%-os tisztaságú, legfeljebb 2% svédheretartalommal (III.) 1200. Biborheremag, 95%-os tisztaságú (III.) 450. Svédheremag, 94%-os tisztaságú (III.) 1000. Eperheremag, 94%-os tisztaságú (III.) 1400. Bal- tacimmag, hámozatlan,. 900%-os tisztaságú, legfeljebb 2%-os vérfűmaggal (III.) 350. Nyúlszapukamag, 90%-os tisztaságú (III.) 650. Somkóró- mag, 94%-os tisztaságú (III.) 600. Szarvaskerep- mag, 94%-os tisztaságú (III.) 800. Szeradellamag 92%-os tisztaságú (III.) 500. Csibehúrmag, 96%-os tisztaságú, 90% csiraképességgel (III.) 200. Muharmag, 95%-os tisztaságú (III.) 150. Szudáni fűmag, 95%-os tisztaságú, 80%-os csiraképességgel (III.) 200. Takarmányrépamag, 90%-os tisztaságú, 75%-os csíraképességgel 600. Cukorrépamag (csak államilag elismert fajták (III.) 650.
Fűmagvak (q-kint):Angol perje, olasz perje, csomós ebir, réti csenkesz, francia perje, árva rozsnok, réti komócsin, merev rozsnok, taréjos búzafű, sudár búzafű. 

|Az ALFA minőséget jelent. 
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521a tisztasági és csirázóképességi előírások nak megfelelő minőségű (III.) 700. Vöröscenkesz, 90%-os tisztaságú, 88% csírázóképesség (III.) 900, Juhesenkesz, taréjos cincor, tarackos tippan, cérna-tippan, réti ecsetpázsit, sovány perje, sziki mézpázsit, a tisztasági és csírázóképességi előírásoknak megfelelő minőségű (III.) 1000. Réti perje, 84%-os tisztaságú, 88% csíraképesség (III.) 1200. Aranyzab, ligeti perje, a tisztasági és csírázóképességi előírásoknak megfelelő minőségű (III,) 1800.
Széna- és szalmafélék (q-kint):Lucernaszéna (III.) 40. Lóhereszéna (III.) 35. Baltacimszéna (III.) 35. Zabosbükkönyszéna (III.) 35. Muharszéna (III.) 30. Takarmányszalma (in.) 15. Alomszalma (III.) 15.

Élő állatok:Vágómarha (bika, ökör, tehén 2 éven felül) 1 élősúly-kg (III.) 3* —. Növendékmarha vágási célra és állami akciókra (a vágási rendelkezések alapján levágható 2 éven aluliak) 1 élősúly-kg (III.) 3’—. Vágóborjú súyára való tekintet nélkül darabonkint (III.) 250’—. Juh vágásra és állami akciókra 1 élősúly-kg 2’50. Bárány súlyára való tekintetnélkül darabonkint (III.) 30’—. Beállítani való süldő és sovány, valamint állami akcióra vásárolt sertés legalább 20 kg élősúlyban (III.) (II.): 20—30 kg élősúlyban 13’—, 30—40 kg 9’50, 40-50 kg 8’—, 50-60 kg 7’—, 60-70 kg 6’75, 70-80 kg 6’50, 80—90 kg 6’25, 90 kg-on felüli 6’— 1 élő- súly-kg-kint.A zsírkötelezetteég teljesítésére beszolgáltatott élő állatoknak a húsát az egyéb terményekre megállapított beszolgáltatási kötelezettségbe kell beszámítani. A zárójelben feltüntetett számok a zsír- és húspontok együttes értékét jelentik.
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522Zsírsertés 100—110 kg élősúlyban 2’— (6’—), 110—120 kg 1 85 (6* —), 120—130 kg 175 (6'—), 130— 140 kg 170 (6’20), 140—150 kg 1'65 (6.40), 150-160 kg 1'60 (6'60), 160-170 kg 1‘55 (6'80), 170-180 kg 1'50 (7'—), 180 kg-on felül 1'45 (7'20) 1 élősúly-kg- kint.Hússertés 80—90 kg élősúlyban 6'25 (6’25), 90—100 kg 6'— (6—), 100—110 kg 3 — (6'—), 110-120 kg 2'90 (6'—), 120—130 kg 2'80 (6—), 130—140 kg 2'75 (6'05), 140—150 kg 2'70 (6'10),150-160 kg 2’65 (6'15), 160—170 kg 2'60 (6'20), 170—180 kg 2'55 (6'25), 180 kg-on felüli 2'50 (6*30)  1 élősúly-kg-kint. Liba hizott, legalább 5 kg-os, 1 élősúly-kg II., III. 1*60  (5'10). Kacsa, hizott, legalább 3 kg-os, 1 élősúly-kgII. , III. 1’60, (4’60). Minden egyéb baromfi (II.,III. ) (liba 5 kg-on aluli, kacsa 3 kg-on alul, továbbá csirke, tyúk, gyöngytyúk és pulyka) 1 élősúly-kg 4'—. Llőponty (csak tógazdaságban tenyésztett) 1 élősúly-kg (III ) 4’—.
Tenyészállatok:

Ló tenyésztési célra az államnak vagy állami 
akciók részére eladva:Mén (III.) drb-kint 2000. Kanca (III.) drb-kint 1500; ló, a hovédség céljaira bizottság által vásárolt pótló (Remonta) (III.) drb-kint 1000.Köztenyésztési célra vásárolt apaállatok: bika 1 élősúly-kg (III.) 5'—; kos, 1 élősúly-kg (III.) 4* —; kan, 1 élősúly-kg (III.) 9’—.

Az állami akciók céljaira vásárolt teheneket élősúly kg-kint 3, az ugyancsak állami akciók 
céljaira vásárolt tény észbaromfit élősúly kg-kint 4 búzaegységgel a beszolgáltatási kötelezettség teljesítésébe számítják fel.

A köztenyésztés céljára vásárolt kanok után élősúly kg-kint a 100,800/1943. számú közellátás- iigyi miniszteri alaprendelet értelmében változat-
ALFA

FÜLLESZTÖ
A GAZDASACfs HÁZTARTÁS 

M'NDFNLSE!
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523lanul 9 búzaegységet kell a beszolgáltatási köte lezettség teljesítésbe beszámítani. Az új rendelet csupán azt a további rendelkezést tartalmazza, hogy ebből a meghatározott búzaegységszámbóJ 5 búzaegységet a zsírra, 4 búzaegységet pedig a szabadválasztású terményekre és termékekre vonatkozó beszolgáltatási kötelesség teljesítésébe kell beszámítani.Az új rendelet nem érinti a köztenyésztési célra 
vásárolt bikákra és kosokra vonatkozó alaprendelkezést, így a jelzett bikák után élősúly kg-kint 5, a kosok után pedig 4 búzaegységet kell változatlanul az eladó beszolgáltatási kötelességé nek javára beszámítani.A köz tenyésztési célra vásárolt kan után öt bú zaegységet. a zsírra, négy búzaegységet a szabad választású terményekre vonatkozó beszolgáltatási kötelezettség teljesítésébe kell beszámítani. So vány sertésnél és beállítani való süldőnél — súlyra és korhatárra való tekintet nélkül — három búzaegységet zsírra, a megmaradó búzaegységeket pedig a szabad választású termékekre vonatkozó kötelezettség teljesítésébe kell beszámítani, Ugyanígy számítják be az állami akció céljaira vásárolt süldőt és sovány sertést, valamint a sertésszérum előállításával foglalkozó vállalatok által vásárolt süldőt

Gyapjú.Merinógyapjú (31%-os rendement) (III) 15’—. Keresztezett és cigájagyapjú (40% rendement) (III.) 14’—. Rackagyapjú (50% rendement) * (IH.) 12’—. A rendementtől való eltérés esetére az alábbi búzaegység levonásának, vagy búzaegység hozzáadásának van helye: Merinógyapjú: minden 3% után 1’—. Keresztezett és cigájagyapjú: minden 4% után (III.) 1’—. Rackagyapjú: minden 5% után (III.) 1’—.
ALFA
GAZDASÁG I 
SZIVATTYÚ .7
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Állati termékek:Tyúktojás (III.) 1 kg 8’—, Marhabőr, nyers, zöld súlyú (III.) 5’—, Borjúbőr, nyers, zöldsúlyú (III.) 7’—, Juhbőr, nyers, zölsúlyú (III.) 5’—, Báránybőr, nyers, zöldsúlyú (III.) 5* —. Sertésbőr, nyers, zöldsúlyú (III.) 5‘—. Lóbőr, nyers, zöldsúlyú, dara
bonkint (III.) 60’—. Csikó-, öszvér- és szamárbőr, 
darabonkint (III.) 30’—.

Tej és tejtermékek:Tehéntej, teljes: közvetlen fogyasztás céljára a közellátásügyi miniszter által szabályozandó mó dón beszolgáltatott tej literenkint 1’40, ipari feldolgozás céljára beszolgáltatott tej (ipari tej) 
literenkint (III.) 1’10. Juhgom’olya (III.) 7’— kg-kint.

Mezőgazdasági ipari termékek és hulladékok:Mezőgazdasági szeszgyárak által előállított répaszesz, abszolút hektoliterenkint (III.) 310; kukoricaszesz, abszolút hektoliterenkint (III.) 350: burgonyaszesz, abszolút hektoliter enkint (III.) 420 Melász (III.) 15. Szárított répaszelet (III.) 50. Mindennemű olajpogácsa, szokványminöségű (III.) 80. Extrahált olajpogácsadara (III.) 70. Korpa (III.) 50 q-kint.

AZDASÄGI
Kerti métábA
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Mezőgazdasági ipari 
számadatok.100 rész szőlő- és gyümölcscukor szeszhozam szem pontjából egyenértékű 95 rész nád-, (répa-) és maláta ukorral, továbbá 90 rész keményítővel.100 kg burgonya ad 14—22 kg keményítőt.100 kg burgonya ad 130—140 liter szeszmoslékot.100 kg keményítő szeszhozadéka 58—63—(65) liter abszolút alkohol.100 kg cukorrépa szeszhozadéka 7—11 liter abszolút alkohol. x >100 kg cukorrépából visszamarad 70—80 kg gyen*  gén préselt nedves répaszelet, vagy100 kg cukorrépából visszamarad 140—150 liter moslék.100 kg cukorrépából előállítható 14—17 kg nyers cukor, 2—2-5 kg melósz, maradvány 5 kg mésziszap és 60—65 kg erősen préselt nedves répaszelet.100 kg árpából készül 75—80 kg. aszalt maláta, 100 kg árpából készül 3—4 kg maláta csíra.100 kg árpából hulladék 1—2 kg. úszó árpa.100 kg malátából készül 5—6 hl. sör, maradvány 100—150 kg. nedves vagy 30—35 kg. szárított törköly.
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Mezőgazdasági munkavállalók 
biztosítása.A mezőgazdasági munkavállalóknak betegség, bab eset és öregség esetére való ellátása — tekintettel a mezőgazdaság és a mezőgazdasági munkavállalók különleges viszonyaira — különböző módon nyert szabályozást.

Betegség esetében nem minden munkavállalót, hanem csakis a gazd. cselédet, az éves cseléd feleségét és 12 
éven aluli gyermekét — legfeljebb 45 napig —, valamint az idegen községbeli munkást — legfeljebb 8 napig — maga a gazda köteles a sajátjából gyógykezeltetni és ellátni. Erről a kötelezettségről a cselédet illetően az 1907 : XLV. t.-c. 28., a munkást illetően pedig az 1898 : II. t.-c. 33. §-a szól részletesen. A kórházi kezelés tekintetében az 1942: XII. t. c. 13. §-a intézkedik, amelynek értelmében a gazda csakis magának a megbetegedett cselédnek kórházi költségét köteles viselni 30 napon át. Ha azonban a cseléd megbetegedését a gazda hibája okozta, úgy e költségeket a gazda a cseléd teljes gyógyulásáig fizeti. Az a gazda, aki legfeljebb két gazdasági cselédet tart, a házi ápolásnak 15 napot meghaladó id®jét a 30 napos kórházi ápolási időbe beszámíthatja, egyébként a kórházi ápolás idíjébe a házi ápolás időtartama nsm számítható be.

\ gazdasági melléküzemek munkavállalói és a gazdasági bán nem állandóan alkalmazott vizsgázott gépészek mivel ezek mezőgazdasági munkavállalóknak nem tekinthetők, az Országos Társadalombiztosító Intézet hatáskörébe esnek az 1927: XXI. és 1928: XL. törvény, cikk szerinti kötelező biztosítás alá.A vissza csatolt felvidéki és kárpátaljai területeken minden gazdasági munka vállaló betegségi biztosítási köt®laz®ttség alá esik az Országos Társadalombiztosító Intézetnél.
A baleset esetére való ellátás kérdése a kötelező biztosítás bevezetése mellett az Országos Mezőgazdasági 

Biztosító Intézet felállításával nyert megoldást. Erről az 1900 : XVI., 1902 : XIV., 1912 : Vili., 1913 : XX. és az 1922 : II. t.-c. rendelkezik. A biztosítás hatálya nemcsak a szorosan vett baleset, hamm a foglalkozási és következményes betegségek esetére is kiterjed. Kötelező biztosítás alá esnek a gazd. cselédek (sommások 
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527szegődményes iparosok, állandóan alkalmazott vizsgázott gépészek) és a gazdasági gépmunkások. Az előbbiek biztosítása a községeknél vezetett összeírás lajstromba való felvétellel és a hozzájárulási díj befizetésével, az utóbbiaké pedig átalánybiztosítás, vagy minden egyes munkásnak az intézet rendkívüli tagjaként való felvétele útján történik. A gazdasági cse
lédek után, fizetendő hozzájárulási díj 1944. január 
1-től évi 5 pengő. A Híjak egyedül a gazdát, illetve 
a géptulajdonost terhelik. A biztosítottak baleset esetén gyógykezelésben, munkaképtelenségük idejére segélyezésben 13, illetve 10 hétnél hosszabb munkaképtelenség esetén járadékban (havi 15—60 P) halál esetén pedig a hátrahagyottak baláleseti segélyben részesülnek. A haláleseti segély 2000 pengő, ez a hátrahagyott gyermekek száma szerint emel edik. Méltányos esetben özvegyi és árva járadék is megállapítható. A sérült gyógykezeléséről és segélyezéséről a munkaadó köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatos költségeit azonban az intézet a megállapított mértékben megtéríti. A járadékot és a haláleseti segélyt az intézet közvetlenül utalványozza az érdekelteknek.

öregségi biztosítás. A gazdasági munkavállalók öregségi biztosítását az 1938 : XII. t.-c. szabályozza. A biztosítást szintén az Országos Mezőgazdasági Bizto
sító Intézet látja el. Biztosítási kötelezettség alá esik minden férfi, gazdasági munkavállaló, aki 18. életévét betöltötte, de 65. életévét még nem érte el. Nem esik azonban biztosítási kötelezettség alá az a munkavállaló1. aki olyan földbirtok tulajdonosa, amelynek ka taszteri tisztajövedelme 20 koronát, területe pedig két kataszteri holdat meghalad ;2. akinek gazdasági munkavállalói viszonyából eredő jövedelmét egyéb jövedelme rendszerint meghaladja :3. aki nem mint bérmunkás, hanem mint '"segítő családtag dolgozik.A községi elöljáróság (polgármester) a biztosítási kötelezettség alá eső munkavállalónak biztosítási 
könyvet, biztosítási kötelezettség alá nem eső munkavállalónak pedig a mentesség igazolására szolgáló igazolványt ad. A biztosítási könvv. illetőleg az ioaznl- 

[Nem mind ALFA, ami fénylik!I 
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528vány felmutatását a munkaadó a szolgálatba lépéskor minden munkástól megkívánni köteles.A biztosítás terhei az állam és a törvényhatóságok hozzájárulásán felül a munkavállalói járulékból és a 
birtokosok hozzájárulásából nyernek fedezetet. A munka
vállalói járulék heti 20 fillér. Ezt a munkaadónak kell a munkavállaló biztosítási könyvében lévő bélyeglapra mezőgazdasági biztosítási bélyegben beragasztania. A beragasztott bélyegek értékét a munkaadó a munkavállaló béréből levonhatja.A birtokosok hozzájárulása a földadóval arányos. 100 korona kataszteri tiszta jövedelemig a földbirtokosok hozzájárulást nem fizetnek ; 100 koronától 150 korona kataszteri tisztajövedelemig a hozzájárulás a földadó 5%-a. ezen felül a földadó 2’9 %-a.A biztosítás szolgáltatásai: öregségi járadék, özvegyi 
járadék, haláleseti segély,

öregségi járadék azt a 65. életévét betöltött gazdasági munkavállalót illeti meg, aki után legalább 16 éven 
át, évenkint legalább ló heti járulékot leráttak. Az öregségi járadék áll évi 60 pengő járadéktörzsből, évi 24 pengő rendkívüli pótlékból, ezenfelül járadéktörzs- pótlékból és fokozódó járadékrészből. A járadék - törzspótlék évi 1 pengő 50 fillér; ez minden olyan naptári év után jár, amelyben a munka vállaló után legalább 25 heti járulékot leróttak. A fokozódó járadékrész a lerótt összes járulékok 20 %-a. Ezt átmene tileg szintén ki kell egészíteni 30%-os rendkívüli pótlékkal.

özvegyi járadékra az az özvegy jogosult, akinek férje öregségi járadékra a fentiek szerint már jogot szerzett.A haláleseti segély törzsösszege 30 pengő ; ez minden olyan naptári év után, amelyben a munkavállaló után legalább 15 heti járulékot leróttak, 2 pengővel legfeljebb 60 pengőig emelkedik.Az átmeneti idő alatt a törvény az öregségi és özvegyi járadékra, valamint a haláleseti segélyre vonatkozó igényjogosultság tekintetében különleges kedvezményeket ad.Ezen a kötelező öregségi biztosításon felül a gazdasági munkavállaló magát az 1912 : VIIT. törvénycikkel felállított „nyugdíjcsoport“ keretében öregség, rokkantság és halál esetére önkéntesen is biztosíthatja.
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520

Gazdasági szakoktatási, 
tudományos és kísérletügyi*  

intézmények.*)
A) Szakoktatási intézmények.

I. Felsőfokú szakoktatás.A magyar királyi József Nádor Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetem tanszakok szerint Öt tudományi karra és ezek mindegyike két osztályra tagozódik. Ezek a következők : 1. Mérnöki és építészmérnöki kar.
a) Mérnöki osztály, b) Építészmérnöki osztály. 2 
Gépész és vegyészmérnöki kar. a) Gépészmérnöki osztály, b) Vegyészmérnöki osztály. 3. Bánya-, kohó és 
erdőmérnöki kar. a) Bánya- és kohómérnöki osztály
b) Erdőmérnöki osztály. 4. Mezőgazdasági és állat
orvosi kar. a) Mezőgazdasági osztály, b) Állatorvos osztály. 5. Közgazdaságtudományi kar. a) Közgazdasági és kereskedelmi osztály, bj Közigazgatási osztály.

Az erdőmérnöki osztály (Sopron) okleveles erdőmérnököket képez ki, nyolc félév alatt. A felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges.A mezőgazdasági osztály (Budapest) okleveles mező*  gazdákat képez ki nyolc félév alatt. Rendes hallgatónak az vehető fel, aki igazolja, hogy hazai közép-, iskoláról egyetemi tanulmányokra képesítő érettségi bizonyítványt kapott, illetőleg, aki hazai középfokú gazdasági tanintézet mezőgazdasági képesítő bizonyítványát megszerezte.Azok, akiknek gazdasági akadémiai oklevelük van» mezőgazdasági oklevelet szerezhetnek, ha két félévet hallgatnak, az előírt gyakorlatokon résztvesznek, a megállapított kollokviumokat és az egyetemi szigorlati rendben megállapított négy szigorlatot sikerrel leteszik.
# Az állatorvosi osztály (Budapest) okleveles állatorvosokat képez ki kilenc félév alatt. A felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges

M. kir. mezőgazdasági főiskolák és gazdasági 
akadémiák. (Kolozsvár, Mosonmagyoróvár, Debre

♦) Akit valamely intézmény közelebbről érdekel, forduljon' közvetlenül annak vezetőségéhez.
k«5tt»|ek Zxehkönyv T. 1944, 34
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530cen, Keszthely.) A mezőgazdaság fejlesztéséről s’óló 1942 : XVI. t.-c. rendelkezéseinek megfelelően a m. kir. gazdasági akadémiák fokozatosan négyéves, a műegyetem mezőgazdasági osztályával egyenrangú képesítést nyújtó mezőgazdasági főiskolákká való átszervezése az 1942/43. tanévben kezdetét vette. A kolozsvári és a mosonmagyaró
vári gazdasági akadémia már a fentemlitett tanévtől kezdődően, mint négyéves mezőgazdasági főiskola folytatja működését. A kölcsönös átlépések biztosítása érdekében ugyancsak a múlt tanévtől kezdődően a debreceni és a keszthelyi — jelenleg még hároméves tanulmányi idővel működő — gazdasági akadémia első évfolyama az új főiskolai tanulmányi rend szerint nyilt meg. Tehát azok a hallgatók, akik az új tanulmányi rend szerint három évet a debreceni, vagy keszthelyi gazda sági akadémián hallgattak, a teljesjogú képesítést megszerezhetik úgy, hogy a negyedik tanévet a kolozsvári, illetőleg a mosonmagyoróvári gazdasági akadémián végzik el.A szakemberekben mutatkozó nagy hiányra való tekintettel a hároméves kiképzés mind a négy intézménynél továbbra is megmarad. Így a gya
korlati gazdasági pályára törekvők (birtokosok, bérlők, gazdatisztek) a jövőben is három év alatt 
szerezhetik meg a szükséges képesítést.

M. kir. kertészeti és szőlészeti főiskola (Budapest, XI., Nagyboldogasszony-útja 45.). Főiskolai elméleti és gyakorlati kertészeti és szőlészeti-borászati kiképzést nyújt érettségit tett egyéneknek, oki. gazdáknak, oki. mazőgazdáknak. Feladata továbbá a kertészeti és szőlészeti-borászati tudományokat fejleszteni, szakügyekben véleményt mondani. A tanulmány ideje 8 félév. A főiskola hallgatói hat féléven át közös tanulmányt folytatnak, míg a kertészeti, illetve sző- Jészeti-bcríszati osztályt képező ezt követő két utolsó félév sikeres elvégzése után a hallgatók kertészeti, illetve szőlészeti, borászati főiskolai oklevelet kapnak.
Az ALFA minőséget jelent
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Felső tejgazdasági és tejipari szaktanfolyam (Magyaróvár). Célja a tejgazdasági és tejipari ismereteknek magas színvonalon való nyújtása. A tanfolyam tartama nyolc hónap. Felvehetők okleveles gazdák, okleveles vegyészmérnökök, okleveles állatorvosok, s ha férőhely van, középiskolai érettségivel, vagy ezzel egyenrangú előképzettséggel bíró egyének.
II. Középfokú szakoktatás.

A m. kir. Dr. Darányi Ignác gazdasági szaktanitó- 
képző-intézet és háztartási (gazdasági) szaktanácsadó 
állomás (Kecskemét). Az intézet feladata okleveles tanítókat és tanítónőket a mezőgazdasági népiskolák tantervében előírt gazdasági tárgyak tanítására kiképezni. Végzett hallgatói kö^ül képeztetnek ki a m. kir. gazdasági tanárnők is. A tanfolyam tartama 2 év. Felvétetnek ép, erős és egészséges, általános jeles eredményű oklevéllel bíró tanítók és tanítónők. Az intézet működése egyelőre szünetel. Helyette három féléves gazdasági lanárnőképző szaktanfolyam működik. Felvételre oki. gazdák (mezőgazdák) és oki. kertészek jelentkezhetnek.

M. kir. Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tan
intézet és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás (Szarvas). M. kir. Szent István középfokú gazdasági tanintézet 
és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás (Székesfehérvár). M. kir. Rákóczi Ferenc középfokú gazdasági tan
intézet és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás (Kassa). 
M kir. középfokú gazdasági tanintézet (Debrecen, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, UjxidékésZombor). Feladatuk földbirtokos gazdaifjakat az általános műveltségmegadása mellett, saját középbirtokuk (bérletük) önálló kezelésére kiképezni. A kiképzés tartama négy év. Felvehetők valamely középiskola négy osztályát végzett ifjak. A végzettek „képesített gazdák“.

Mezőgazdasági középiskolák. Fiúk részére: Bácsalmáson, Békéscsabán, Berettyóújfaluban, Kecskeméten és Orosházán állami, Budapesten, XIV., Kövér Lajos-út

34*
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5326. szám alatt községi, Gyöngyösön róm. kát., Csurgón és S eghalmon re f. felekezeti iskola; leányok részére: Mezőtúr állami, Kiskúnfélegyházán és Sopronban róm. kath. Középiskola négy osztályát végzettek vehetők fel; 4 évfolyam elvégzése után érettségi vizsga tehető.A m. kir. mezőgazdasági tejipari szakiskola és tej
gazdasági szaktanácsadó állomás (Csermajor, utolsó posta Vitnyéd, Sopron megye; Marosvásárhely és Munkács). Feladata a tejipar részére vajmestereket és sajtmestereket kiképezni. Felvétetnek négy középiskolát és egy évi tejipari tanoncévet igazoló, vagy mezőgazdasági szakiskolát jeles vagy jó eredménynyel végzett ifjak. A vajmesteri és egyben sajtmester- segédi tanfolyam tartama — a gyakorlati éven felül — két év. A sajtmesteri képesítéshez ezenkívül a lágysajt készítésére szóló képesítés elnyeréséhez két évi, a keménysajt készítésére szóló képesítés megszerzéséhez három évi sajtgyári gyakorlat szükséges. A gyakorlati idő után a szakiskolánál négy-hat hetes sajtmesteri ismétlőtanfolyam hallgatása kötelező és sajtmesteri vizsga teendő,A m. kir. gróf Serényi Béla gazdasági felső leány- 
nevelő-intézet és gazdasági (háztartási) szaktanácsadó 
állomás (Putnok). Feladata leányokat az általános műveltség megadása mellett gazdasági, kertészeti és háztartási irányban gazdasszonyokká, de egyben művelt háziasszonyokká kiképezni. A tanfolyam tartania három év. Felvehetők négy középiskolát végzett, 20 évesnél nem idősebb leányok.

Az Amizoni nőnevelő intézet (Budapest, VI. kér., Amerikai-út 48.). Ugyanolyan szervezetű.
Budapest székesfővárosi községi női gazdasági és ház

tartási iskola. (Budapest, X. kér., Maglódi-út 8.) Célja a középiskola négy osztályát végzett nők háztartásgazdasági irányú kiképzése. Tanulmányi idő 3 év.
Budapest székesfővárosi községi háztartási továbbképző 

tanfolyam (Budapest, IV., Prohászka Ottokár-utca 6.) 
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533A háztartás tennivalóiban képezi ki elméletileg és gyakorlatilag növendékeit egy tanév alatt. Felvehetők középiskolai érettségit tett leányok.
Női gazdasági és háztartási szaktanfolyamok, államiak: Nagyváradon és Székesfehérváron, rám. kath.*  az Istani Szeretet Leányai Rend Budapesten, Tárnok ve Így i-út 10. és a Szent Domonkos Rend Hódmezővásárhelyen és Aszódon evangélikus. E tanfolyamokba négy középiskolai bizonyítvány alapján lehet beiratkozni. Tartamuk két év. A leányoknak általános és háztartási ismereteket nyújtanak, továbbá tanítják a kertészetet, aprójószágtenyésztést és egyéb gazdasági tárgyakat.
M. kir. középfokú kertészeti tanintézet. (Baja). Célja általáros műveltség megadása mellett gyakorlati kertészek nevelése. A tanfolyam tartama 4 év. Felvehetők négy középiskolát vagy ezzel egyenrangú intézetet végzett, legfeljebb 18 éves férfiak. Érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű képesítő bizonyítványt ad.
Székesfővárosi községi középfokú kertészeti tanintézet (Budapest, VII., Egressy-út), a bajii m. kir..közép fokú kertészeti tanintézettel megegyezik.

III. Alsófokú szakoktatás.A m. kir. mezőgazdasági szakiskolák és mezőgazda
sági szaktanácsadó állomások (Békéscsaba, Csermajor, Csíkszereda, Hódmezővásárhely, Jászberény, Karcag, Kehida, Nagykálló, Pápa és Szekszárd). Feladatuk egyrészt a földművelő nép fiait saját kisebb gazdaságuk üzletszerű kezelésére kiképezni, másrészt nagyobb gazdaságok részére gazdasági altiszteket, munkavezetőket, munkafelügyelőket kiképezni. A tanfolyam tartama két év. Felvehetők IV. elemi iskolát végzett írni, olvasni és számolni tudó, 17. életévüket betöltött, kivételes esetben fiatalabb, ép és egészséges testalkattal bíró ifjak.

A Vitézi Rend gazdaképző iskolája (Örkény), Pálóczi Horváth István és neje. Katona Ilona alapítása.
ALFA

FÜLLESZTÖ 
AGÁZDASAGííHA'zTARTAS 
..L MINDENESE! <
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534Célja: telkes vitézek s azok várományosainakgazdasági kiképzése. A tanfolyam tartama egy év. Felvételi feltételek : írni, olvasni és számolni tudás, betöltött 17 éves életkor, ép és egészséges testalkat, 
A tanulókat az Országos Vitézi Szék veszi fel.M. kir. Balogh Vilmos hegyvidéki gazdasági iskola (Alsóverecke). Célja a hagyvidéki gazdálkodásban jártas agyévek kjpépzése. Tanuimányi idő egy év, a felvételi faltétalek a mezőgazdasági szakiskolákéival azonosak* A m. kir. téli gazdasági iskolák és mezőgazda, 
sági szaktanácsadó állomások (Abaújszántó, Ada- Alsóvxrscka, Atkár, Baja, Balassagyarmat, Bánffy- hunyad, Battyánfalva, Berettyóújfalu, Celldömölk, Csongrád. Csorna, Dunapataj, Éberhárd, Enying, Gönc, Gycrgyószentmiklós, Győr, Hajdúdorog, Ipolyság, Jánoshalma, Kaposvár, Kiskunhalas, Kisvárda, Kis- zombor, Komárom, Mátészalka, Mezőkövesd, Miskolc, Mohács, Mór, Munkács, Nagykanizsa, Nagyká olv, Nagykőrös, Nagysomkút, Nagyszalonta, Óbecse, Orosháza, Párkány, Ráckeve, Rimaszombat, Sárbogárd, Sárospatak, Siklós, Szatmárnémeti, Szászrégen. Szék. Székelyhíd, Székesfehérvár, Szentes, Szentlőrinc (Ba ranya m.), Szilágysomlyó, Szombathely, Tamási, Tata, Tamarin, Tiszafüred, Tiszalök, Topolya, Törökszent miklós, Zalaegerszeg és Zseliz. Feladatuk a gazdaifjak- nak hazafias szellemben való állampolgári nevelése mellett, a vidékük sajátos viszonyainak megfelelő gazdasági kiképzésben részesítése. A tanfolyam tartama két év, amelyből a tanulók a két téli félévet az elméleti oktatás céljából az iskolában, a két nyári félévet a gyakorlati ismereteknek az iskola tanszemélyzetének vezetése mellett való elsajátítása céljából pedig otthonukban, a szüleik vagy saját gazdaságukban töltik. Felvehetők 15. életévüket betöltött, írni, olvasni és számolni tudó gazdagyermekek és — átmenetileg — önálló, idősebb gazdák is.
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535A ni. kir. téli gazdasági iskolákhoz hasonló szervezettel Besztercén szász, Kézdivásárhelyen r. katholikus, Csurgón református, Székelykeresztúron unitáHus 
felekezeti téli gazdasági iskola működik.

M. kir. téli gazdasági és öntözőmesterképző iskola (Gyula.) szervezés alatt van.
M. kir. gazdasági tanárok. Székhelyük ezidőszerint: Baja, Budapest, Eger, Esztergom, Győr, Jászberény, Kiskunfélegyháza, Miskolc, Nyíregyháza, Mi r »svásér- hely, Pécs, Sárospatak és Ungvár. — Tanítják a gazdasági és kertézeti tantárgyakat a székhelyen lévő tanítóképző intézetben s ezenfelül az iskolán kívüli népies gazdasági oktatást és gazdasági szaktanácsadást is végzik körzetükben.
Iskolaszerű (általában három- és kéthónapos) m. kir» 

téli gazdasági tanfolyamok. Igazgatási központjuk: Budapest, Földmívelésügyi minisztérium. Elsősorban önálló gazdák, teljesen ingyenes kiképzését végzik az országnak különböző, olyan községeiben, ahol ilyen tanfolyamot a gazdaközönség kér. Számuk ezidőszerint mintegy 400.
M. kir. háziasszonyképző iskolák és háztartási-gazdasági 

szaktanácsadóállomások (Bárca, Debrecen, Komárom, Székelyudvarhily, Újvidék). Kát háziasszonyképző 
iskola (Pécel. Pécs, Ménfőcsanak és Szikszó). Az iskolák feladata: az iskolaköteles koron túl lévő falusi leányokat családanyai és háziasszonyi hivatásra nevelni, a családi gazdaság üzemében a háziasszonyra váró feladatok betöltésére elméletileg és gyakorlatilag kiképezni. — A kiképzés tartania 10 hónap. Felvehetők 15. életévüket betöltött, legalább 6 elemi osztályt végzett leányok.

M. kir. gazdaasszony iskolák és háztartási-gazdasági 
szaktanácsadóállomások (vándor). Céljuk és feladatuk : gazdaleányokat családanyai és háziasszonyi hivatásra nevelni. — Akiképzés tartama 10 hónap. — Felvehetők 15. életévüket betöltött, legalább 6 elemi osztályt végzett gazdaleányok. Szervezésére vonatkozóan bármelyik gazdasági szakoktatási intézmény felvilágosítást ad.

M. kir. háztartási (gazdasági) uándortanlolyam 
és háztartási (gazdasági) szaktanácsadó állomások. (Székhelyük nem állandó, változó.) Céljuk 15 éven felüli, legalább elemi iskolát végzett nőknek a háztartás

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



gazdasági teendőkben való szakszerű és alapos kiképzése. A tanfolyam tartama 6 hét. Szervezésére vonatkozóan bármelyik gazdasági szakoktatási intézmény vagy gazdasági felügyelőség felvilágosítást ad. E célra 31 felszerelés áll rendelkezésre.M. kir, tejipari tanfolyamok. (Székhelyeik — a m. Kir mezőgazdasági tejipaii szakiskolák). Kistej- gyüj löket 10, fölözőmestereket 19 és kis túrógyártó kát 27 napos tanfolyamon képeznek ki. Felvehetők : ími- olvasni és számolni tudó, egészséges egyének.
' Állattenyésztési tanfolyamok. A m. kir. földművelésügyi minisztérium az állattenyésztés fejlesztése érdekében az év folyamán különféle tanfolyamokat rendez. Ilyen tanfolyamok a következők:1. 3 hónapos állat tenyésztési tanfolyam az állattenyésztési ellenőrök kiképzésére. E tanfolyamra azok az ellenőr-gyakornokok kérhetik felvételüket a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia igazgatóságától, akik valamelyik vármegyei állattenyésztő egyesületnél legalább 3 hónapon át gyakorlati szolgálatot teljesítettek.A népies állattenyésztési ismeretek terjesztése érdekében, a földművelésügyi minisztérium anyagi támogatása és ellenőrzése mellett, az Országos Törzskönyvelő Bizottság, úgyis mint az Állattenyésztő Szervezetek Országos Szövetsége az ország minden egyes részében, olyan községekben, ahol az állattenyésztés iránt élénkebb érdeklődés mutatkozik 3—6 napos állattenyésztési tanfolyamot rendez, összesen mintegy 300-at.A m. kir. gazdasági felügyelők részére ugyancsak az Országos Törzskönyvelő Bizottság rendez 6 napos továbbképző tanfolyamot az egyes m. kir. gazdasági akadémiákon, illetve főiskolákon.Az állattenyésztő egyesületek ügyvezető igazgatói, illetve álattenyésztési főellenőrök és ellenőrök továbbképzése céljából is tartanak 12—14 napos továbbképző tanfolyamot. A sertést örzs- könyveléssel kapcsolatos ellenőrzési és törzs könyvelési munkálatok szakszerű és egyöntetű elvégzése céljából 14 napos tanfolyamok tartat nak az állattenyésztési ellenőrök részére vala melyik m .kir. gazdasági szakiskolában, vagy akadémián.
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M. kir. vizmester iskola (Kassa). Az iskola feladata: a vízügyi műszaki szolgálat vízmestercinek kiképzése. Egv-egy tanfolyam lendszerint három évig tart. A legközelebbi tanfolyam 1913. évi december hó elején kezdődik. A tanfolyamot sikerrel végzett növendékek vízmesteri szakvizsgálati bizonyítványt kapnak. Felvehetők 30. évet túl nem haladó, négy középiskolát végzett, magyar állampolgárok. A sajátkezűleg írt kérvényeket a m. kir. földművelésügyi minisztérium vízügyi műszaki főosztályánál (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11., II. emelet 277 ) kell benyújtani. Az 1943. év őszén megnyíló új tanfolyamra való felvételre vonatkozó pályázati hirdetmény 1943 nyarán fog a Budapesti Közlönyben megjelenni.
M. kir. alerdész szakiskola. (Esztergom, Rahó, Szeged- Király-halom és Gö génys; entitnre.) Erdőgazdaságok és vadászatgazdaságok számára, a műszaki és gazdasági segédszolgálat, továbbá az erdő-és vadvédelmi szolgálat ellátására alerdészeket nevel két év alatt. Felvétetnek a népiskolának legalább hat, vagy a középiskola két osztályát végzett, 17—24 éves, ép és egészséges olyan egyének, akik okleveles erdőmérnök által vezetett, erdőgazdaságban egy évig erdészeti és vadászati szolgálatban állottak. A felvételt felvételi vizsga előzi meg,
M. kir szőlészeti és borászati szakiskola (Balatonarács, Budafok, Eger, Kecskemét, Sopron, Bihardiószeg és Tárcái). Feladata szőlősgazdákat, pincemestereket,. munkavezetőket és szőlőkezelőket képezni. Tartama 3 év. Felvehetők 17. életévüket betöltött, hat elemi osztályt elvégzett egyének. Magasabb iskolai előképzettséggel bírók, szőlőmívesek fiai és kádármesterek a felvételnél előnyben részesülnek.
M.kir. sző lő munkásiskola Bihardiószeg és Sátoralja újhely. Feladata szőlőművelésben és borkezelésben gyakorlatilag jártas szőlő- és pincemunkások kiképzése. Tartania 9 hónap. Tanév március 1-én kezdődik és november 30-án végződik. Felvehetők a 18. életévüket betöltött, de 30. életévet meg nem haladott és 4 elemi osztályt végzett egyének, ha községük elöljárósága igazolja, hogy folyamodó kizárólag földműveléssel vagy szőlő (bor) gazdasági munkákkal foglalkozik.A budafoki szőlészeti és borászati szakiskolában a szükséghez képest 2 hetes borkezelési tanfolyamokat tartanak.
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Téli szőlősgazdaképző tanfolyamok (általában kéthónapos). Igazgatási központ: Budapest, földművelésügyi minisztérium. Célja: szőlősgazdák részér© szólő- és bo?gazdasági ismereteik kibővítésé céljából szakszerű előadások tartása. — A tanfolyam ingyenes.
M. Kir. Méhészeti és Méhbiologiai Kutatóinté

zet (Gödöllő, Állami telepek, vasúti megállónál). Az egykori M. Kir. Méhészeti Gazdaság utódja. Feladata a méhészeti módszerek és találmányok szabatos kísérleti felülvizsgálása tudományos módszerekkel, a beküldött betegségre gyanús méhek és fiasítás díjtalan vizsgálata, a háziméhnek, betegségeinek és kártevőinek tudományos tanulmányozása, ingyenes szaktanácsadás. Tanfolyamain vezető méhészeket» előadókat, betegségszakértőket nevel. Kiadványa a „Gödöllői Méhészkönyvtár”.
M. kir. baromfitenyésztő kísérleti tangazdaság (Gödöllő). Magánbaromfitelepek és keltető központok vezetésére alkalmas baromfitenyésztőket, valamint baromfitenyésztési tanácsadónőket képez ki minden év szept. 1-én kezdődő egy éves tanfolyamon. Ezenkívül gyakorlati tenyésztők részére — megfelelő számú jelentkező esetén — hat-tíznapos tanfolyamokat tart.Kisgaz^aközönségünk baromfitenyésztési hozzáértésének fokozása érdekében a m. kir. földmű velésügyi minisztérium a Baromfi- és Egyéb Kisállattenyésztők Egyesületének közreműködésével évente megközelítőleg 400 hatnapos baromfitenyésztési tanfolyamot rendez a baromfitenyésztők szempontjából figyelembe vehető azokon a helyeken, ahol legalább 30 jelentkező biztosítva lesz és ahol a tanfolyam részére a községi elöljáróság helyiséget, világítást és fűtést díjtalanul biztosít.Megfelelő számú jelentkező esetén ugyancsak a hivatkozott egyesület útján a szükségszerinti számban rendeztet házinyúltenyésztési és kecske tenyésztési tanfolyamokat is, később megállapí tandó feltételek mellett.
M. kir. mezőgazdasági szeszgyárvezetői tanfolyam (Budapest, M. Kir. Erjedéstani Intézet, II., Hermán Ottó-út 15.). Mezőgazdákból szeszgyárvezetőket képez ki 8 hetes tanfolyamon.
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539M. kir. kertmunkás-iskola. (Eger, Nyíregyháza, Szombathely, Újbocskó, Kiskunhalas, Mohács Fehér- gyarmat, Csurog.) Célja gyakorlati kertmunkások képzése, két tanév alatt. Felvehetők 16—26 éves, nőtlen, a népiskola legalább négy osztályát végzett, ép és egészséges testalkatú egyének.A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara kertmun- 
kásképző iskolája (Kecskemét). 17 évet betöltött férfiak vétetnek fel, akik két évig tanulnak.

B) Tudományos intézetek és kísérleti 
állomások.

M- kir. Mezőgazdasági Múzeum (Budapest, Városliget Vajdahunyad vára). Célja a mező-, kert-, szőlő-, bor- és erdőgazdaság szemléltető bemutatása révén azoknak előmozdítása.
M. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi In

tézet (Budapest, II., Kitaibel Pál-utca 1.). Meteorológiai megfigyeléseket végez és tudományos kutató munkát fejt ki.
M. kir. Földtani Intézet (Budapest, XIV., Stefániáéit 14.). Geológiai és agrogeológiai felvételeket végez, különös tekintettel az iparilag használható nyersanyagok lelőhelyeinek felkutatására.
Országos M. kir. Chemiai Intézet és Központi Vegy*  

kísérleti Állomás (Budapest, II., Keleti Károly-utca 24.). A földművelésügyi miniszter szaktanácsadó és véleményező szerve. A termelők, eladók és vevők által beküldött anyagot vegyileg megvizsgálja és a mezőgazdasági vegytant tudományosan műveli.
Orsz. m. kir. Gabona- és Lisztkísérleti Intézet (Budapest, II., Kisrókus-utca 15/b). Feladata a hazai termelésű gabonafélék vizsgálata, különösen a kivitel szempontjainak figyelembevételelmellett.
M. kir. Gyógy növénykísérleti Intézet (Budapest, II., Herman Ottó-út 15 és Kolozsvár, Monostori-út 3.) 

A hazai gyógynövénytermelés feldolgozását irányítja 
és a gyógynövények osztályozását és minősítését végzi.

Orsz. m. kir. Halélettani és Szennyvízvizsgáló Kísérleti 
Intézet (Bpest, II., Herman Ottó-út 15.). Feladata a haltenyésztésnek és halgazdaságnak előmozdítása, a szennyvíztisztítás kérdésének tanulmányozása. Idevágó kérdésekben szakvéleményt ad hatóságoknak és magánfeleknek.
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M. kir. mezőgazdasági vegykísérleti állomások (Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kalocsa, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Miskolc, Nagyvárad. Pécs, Szatmárnémeti, Szeged, Székesfehérvár). Tudományos működésük főként a mezőgazdaságilag fontos anyagoknak kémiai, fizikai és mikroszkópiái vizsgálataira irányul és részt vesznek a mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895 : XLVI. t.-cikk végrehajtásában. A gazdaságok részéről beküldött abraktakarmányok, műtrágyák stb. alkatrészeit megállapítják.
Törvényhatósági vegyvizsgáló állomás működik Kaposvárott, Kecskeméten, Sopronban és Szombathelyen.
M. kir. Tejgazdasági Kísérleti Intézet (Mosonmagyar

óvár) feladata a tej és tejtermékek körül felmerülő kérdések tisztázása, tejvizsgálatok végzése, tejgazdasági eszközök kipróbálása, tejgazdaságok és szövetkezetek üzemvizsgálata, szaktanácsadás és az ide- ságó ismeretek terjesztése.
Orsz. M. kir. Állatélettani és Takarmányozási Kísér

leti Intézet (Budapest, II., Kitaibel Pál utca 4.). Feladata a hasznos háziállatok okszerű takarmányozását tanulmányozni szabatos tudományos kísérletekkel, tekintettel a hazai viszonyokra.
M. kir. vetőmag vizsgáló intézetek (Budapest, II. Kis- rókus-utca 15. Kassa, Nyár-utca 1. és Kolozsvár, Monostori-út 3.). A vetőmagvak tisztaságát és csíraképességének fokát vizsgálják. Szakvéleményt ad a gazdáknak. Minden növénytani kérdésben felvilágosítást ad a gazdaközönségnek.M. kir. növénytermesztési és növény nemesítő kísérleti 

intézetek (Kolozsvár, Marosv ás árhely, Mosonmagyaróvár és Szeged). Feladatuk a műveleti növények különböző változatainak kipróbálása, terjesztése, mesterséges trágyafélékkel való kísérletezés, a növénytermelés körébe vágó tudományos kutatás és a növénytermelési ismeretek terjesztése; továbbá a nemesítés útján olyan növényfajtákat létesíteni, amelyek a hazai vizonyok mellett jobbak, mint a jelenleg létező fajták: végül a köztermelés körében ez újfajták jó tulajé donságainak állandóságát a vetőmagtermelés megfelelő zervezésével biztosítani.M. kir. Növényegészségügyi Intézet (Budapest, II., Herman Ottó út 15.). Célja a növényéletr és kórtanba vágó kérdések, nevezetesen parazitagombák és virágos 
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541paraziták által a különböző műveleti növényeken okozott károknak és ezek elhárítási módjának tanulmányozása, az óvóintézkedések vezetése stb. Az állomás és köz segítségére szolgálnak mindazok, akik a vidékükön a növényi betegségek jelentkezését figyelemmel kísérik és erről az állomást a megtámadott növényrészek beküldésével értesítik. Feladata továbbá a többi ldsérletügyi intézet működését elősegítő, gyakorlatilag értékesíthető tudományos vizsgálatok végzése, különösen a szántóföldi művelésű növények szervezetében végbemenő kémiai,folyamatok közelebbi megismerése végett. Feladata továbbá a különböző kártokozó rovarok életének, illetőleg a rovarkároknak tanulmányozása, a védekezési módok és irtószerek terjesztése, esetleg az irtási munkák vezetése.
Orsz. m. kir. Szőlő- és Borgazdasági Kísérleti Intézet (Budapest, II., Herman Ottó út 15.). Feladata a szőlő ellenségeinek, a must erjedésének és a bor fejlődésének a természettudományok eszközeivel végzendő kutatások útján való tanulmányozása.
Orsz. in. kir. Gyapjú- és Selyemminősitő Znftóef (Budapest, II., Kitaibel Pál-u. 1. sz.). Az intézet az összes gyapjú- és selyemminősítési kérdésekkel foglalkozik, gyapjú- és selyemminőségekről véleményt ad’
Orsz. ni. kir. Mezőgazd. Gépkísérleti Intézet (Mosonmagyaróvár) hivatása a mezőgazdasági gépek és eszközök használati értékét meghatározni és szakkérdésekben a gazdaközönségnek tanácsot adni.
Orsz. m. kir. Dohánytermelési Kísérleti Intézet (Debrecen). Feladata a dohánytermelést minden tekintetben tökéletesíteni, a dohány minőséget javítani, okszerű fajta és magtermelést űzni és szakkérdésekben úgy a termelőknek, mint a dohányjövedéknek felvilágosítást adni.
M. kir. Madártani Intézet (Budapest, ” II., Hermán Ottó-út 15.). Megfigyeli a madarak vonulását, szervez a megfigyelő állomásokat, feldolgozza a jelentéseket fejleszti az észszerű madárvédelmet és madártani kérdésekben tanácsot ad.
Orsz. m. kir. Mezőgazdasági Ipari Kísérleti Intézet (Budapest, II., Hermán Ottó út 15.). Feladata szeszipari kérdésekben, azok megoldása végett tudományos és gyakorlati kísérletek és vizsgálatok végzése s a szakismeretek terjesztése,
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Alföldi Mezőgazdasági Intézet (Szeged). Célja az Alfödi mezőgazdasági szintjének emelése. Intézetéi : 1.Mezőgazd. vegykísérleti és paprikakísérleti állomás. 2. Talajtani kísérleti intézet. 3. Növénytermesztési és Növénynemcsítő kísérleti Intézet. 4. Kender-, len- és olaj termesztési intézet.
Mezőgazdasági kísérleti intézetek (Nagybakta, u. p. Beregszász és Újvidék). A többi mezőgazdasági kísérleti intézményekkel összhangban nagyobb területet igénylő kísérleteket végeznek.
Orsz. Mezőgazdasági Üzemi Intézet (Budapest, földm. miniszt.). Célja a mezőgazdasági üzemi statisztikai adatok gyűjtése, mezőgazdasági üzemi tanácsadás és véleményezés, az üzemi ismeretek fejlesztése és terjesztése.
Növénytermelési Hivatal (Budapest, IV., Horthy I,- körút 1.) és nemesítő telepei (Hatvan, Kisvárda, Gödöllő). Feladata a hazai növénytermesztés egységes irányítása.
Orsz. chemiai intézet Gombászati Osztálya (Budapest, II., Keleti Károly-utca 24.). Gombaismereti és tenyésztési kérdésekben tanácsot ad.
Erdészeti kutató intézet (Sopron). Célja az erdőgazdaság körében felmerülő kérdéseknek gyakorlati vonatkozású körében felmerülő kérdéseknek gyakorlati kutatásokon és kísérleteken alapuló megoldása. Tevékenysége elsősorban az erdőgazdaság gyakorlati vonatkozású kérdéseire terjed ki. Az ügykörében végzett kutatások eredményeit folyóiratában, az ,,Erdészeti Kísérletekében teszi közzé.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



s
Az Országos Mezőgazdasági 
Üzemi és Termelési Költség« 
vizsgáló és a Mezőgazdaság« 

politikai Intézet.A jelenlegi kötött és irányított gazdálkodás, valamint az irányított árpolitikai rendszer szükségessé teszi, hogy a mezőgazdasági termények termelési költségeit is ugyanolyan szakszerűen meg lehessen állapítani, amint ez az iparcikkekre vonatkozóan régóta rendszeresen és intézményesen megtörténik. Fontos továbbá a mezőgazdasági termelvények ár- vzinvonalának a termelői és fogyasztói árak viszo- ésyának, a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének, a mezőgazdasági üzemek belső egyensúlyának, valamint a mezőgazdasági termelvények kivitelének és belföldi forgalmának figyelemmelkísérése, végül mezőgazdaságpoÜLikai, különösen birtok- és szociálpolitikai, értékesítési, piaci és szövetkezeti kérdések tanulmányozása, s e kérdésekben a kormányzatnak és az árellenőrzés országos kormánybiztosának szaktanácsok adása. E munkálatokta a földművelésügyi miniszter rendeletével létrehozott Országos 
Mezőgazdasági Üzemi és Termelési Költség vizsgáló 
Intézet (V., Nádor-utca 27.), valamint a m. kir. 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Mezőgazdaságpolitikai Intézete (IV., Fejér György-u. 12.) végzikAz Országos Mezőgazdasági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézet igazgatójául az Országos Mezőgazdasági Kamara és az OMGE meghallgatása után a földművelésügyi miniszter Reichenbach Béla dr. egyetemi nyilv. r. tanárt nevezte ki. A műegyetemi Mezőgazdaságpolitikai Intézet igazgatója Ihrig Károly dr. egyetemi nyilv. r. tanár.

ALFA 
FÜLLESZTÖ 

A GAZDASÁGís HÁZTARTÁS
MINDENESE!
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Ön még nem fizetett elő a 

„KÖZTELEK“^?

Minden lelkiismeretes gazda siessen 
saját érdekében előfizetni a

„KÖZTELEK“^™’

A mezőgazdaság egyetemes 
érdekeit képviseli a
„KÖZTELEK“’

Minden kis# és nagybirtokosnak, 
bérlőnek és gazdatisztnek, 
igazságos követeléseiért harcol a

„KÖZTELEK“.

Vagyonának és önmagának ellen# 
sége, aki nem támogatja a

„KÖZTELEKSet.

Előfizetési árak:
a M. kir. földművelésügyi minisztérium által időnkint kiadott 
„Rádiós gazdasági előadások“ cimű füzettel együtt

OMGE tagoknak: Előfizetőknek:
Negyed évre........  12 pengő i Negyed évre .......... 1« pengő
Fél évre ........ 22 „ Fél évre .............  30 »
Egész évre ........ 40 « Egész évre........  5« «

Postatakarékpénztár! csekkszámla száma : 26.576 
kiad. f.: Herodek S. dr. Pátria” K.»T. (436774) Fel. vez.: Wessely K
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I MÁVAG
| CSÉPLŐGÉPEK
I MÁVAG
| TRAKTOROK
I MÁVAG
| ÖRLÓGÉPEK
I MÁVAG

KÉVEKÖTŐ
| ARATÓGÉPEK
| FÜLEKI KISGÉPEK |

Forgalomba hozza és árajánlattal szolgál a ||
I NEMZETKÖZI I

GÉPKERESKEDELMI R.-T.
Budapest, V\, Vilmos császár-út 32,
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