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Dolgozó népünk
életsz ínvonalának
emelkedése
állattenyésztésünktől több tejet, húst, zsírt, több gyapjút
és bőrt kíván. Ali attenyésztésünkfejlesztése
nélkül azonban nem oldhatjuk
meg ezt
a feladatot. Allattenyésztésúnket
fejleszteni
viszont csak biztos,
az időjárás
szeszélyeitől
függetlenített takarmánybázis
Iétesítésével lehet. Az előadás célja, hogya
dolgozó parasztokat
megísmertessük a takarmányok
tartósításának
helyes módszereivel,
hogy ennek alapján takarmánybázisunkat
az eddiginél szélesebb
alapokra
helyezhessűk.
Takarmánybázisunk
biztosításának
alapvető
feltétele,
hogy vmíndazokat
a termelvényeket.
amelyeket
idáig' takarmányoz
ási célra egyáltalán
nem, vagy csak csekély
részében
használtuk
fel, takarmányozás
céljára
felhasználhassuk. Ezzel teremthetjük
meg az időjárástól
függetIenített
szilárd
takarmánvbázist.
NézzÜk meg ezt a kérdést
közelebbről
Magyarotszágon
évenként
mintegy
30-35
rnillíó
mázsa
kukoricaszár
terem.
A kukoricasz árat takarrnányoz
ásí célokra eddig
csak
részben
használtak
fel. Sz arvasmarhákkal
rágatták
le a leveleit, a többi
része, országos
viszonyl abban 25--':"30 millió méterrnázsa
veszendőbe ment, Országosan
évenként
120 ezer q-ra tehető az a cukorrépalevél
(korona) mennyiség,
amit takarmányozásta
fel lehet
használni,
de csak elenyészően
csekély az a meanyiség amit feltakarrnányoznak,
mert eddig hosszabb időre való tárolásra
nem
volt mód, holott igen értékes, vitamindús
takarmány.
A folyók, patakok. árterűletein,
mélyebben
fekvő, vizes területeken termő (zsurlók
nélküli)
füvek, fiatal sás és nád is érté. kes takarmányt
ad, de eddig
felhasználatlanuJ
kárbavesztek/
Hosszú
volna mindazt
felsorolni,
ami
idáig
is megtermett
ugyan, de lelhasználatlanul
kárbaveszett,
mert nem ismerték
általánosan
a silőzást bs nem tudták azt, hogy a silózás
által
kitűnő ízű, vitaminokban
gazdag
takarmány
készíthető.
Nemcsak a nagyüzemí.gazdaságckban, hanem a kisűzemiben,
a dol-

1

3
J

•

r,

is készíthetnek
silót es sllözássa 1 tart ÓS;íthidj:a.lf'
a takarmányt.
Az előadás célja, hogy ennek módszereit
és eredmél~yeit. ismertess« a hallgatósággal.
Fontos, hogy tudjálc az
eredeli formában
feI nem használható
takarmány
a silózásriál
végbéinenő
erjedés kövefkeztében
értékes," ízleles takarmánnyá
változik
és ezáltal kiszélesít! a tak,armánybázist.A
silózás meg.
őrzi' avítarranokat
és Í,gy a t(;!i hónapok a':aH is biztosíbhatjuk
a szüksége-s vitaminokat
az állatoknak.
Kellerrtes savanykás
Íze
mialt az állatok rendkívül
kedvelik a silózobt takarmányt.
Etrendi halása
is kitíinö s minthcgy
nedvdús, (1 tejelő állatoknál
nélkűlőzhetetlen.
Vitaminban gazdag, így az állali 'test és.a mag·
zaíegószséges.
erőleljes fejlödését elősegíti. Útékes
és egyben
a legolcsóbb takarmányt
nyerhetjük a silóz.ással és rnivel ez az
ország miriden terillelén
megvalósil'ható,
biz.losibj a az
állattenyésztés tervszerű
fejlesztését
az olyan megvékben
is, mint
pl. Borsod, Szatmár
ahol az állattenyésztés
takarmányhiány
kővetkeztében
riem fejlődhetett
ki egészségesen.
. Silótás
nélkü!
guz'daságos
éseredrnényes állattenyésztés
el sem képzelhető
Előadásunkban
tehát meg kell ismertetni, a dolgozó parasztságga! az állaltenyésztés
fokozottabb
jövedelrnezöségének
rnódját. Meg kebl szerezniök azt a ludásl, melynek segitségével megismerik azokat a biológf ai rlolyarnafókat,
amelyek a silótakarmányban végbernennek
és biztosítják
az eddig Ie I nem használt
takarmány
hasznositása
t és a takarmányok,
vitaminok
és tápanyagveszteség
nélküli Iartósitását.Lviozgósitan!
keltökel,
hogy
a nagyüzemekben
(Lsz, tszcs) , dc az egyéni gazdálkodók
is kűlön vagy a Földmüves Szővetkezet segítségével kőzőserikészítgozó iiilrifsztok

senek silót,

.

ELOADASVAZLAT
Bevezetés.'
1. Visszapillantás

learmánqozási
feii!Jésztéú

Mag!Jarország

. lielijzetére
eredntérufekre.

felszabadulás
eiőíti
faIlövc'tfiező
állal".')
..

és az ebből

2. A szoujet agrobiolágia megismerése,
:~.. A kétéves állattetujéeztésiejtesetési
és
[!,llzdasági tervben elő írt célkitűzések
.
. , AZ eddig elért 'eredmények.
.

A tudomány győzelme a tudatlanság'
4

az

felett.

ötéves

nép-
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Tárg)ralás:
'.

1, A silozás,
A silózás lényege, jelentősége (vitarnin-,
táperőkérdés},
Jó silőtakarmány
nyerésének
előfeltételei
(cukorrninimum elmélet).
Erjedés, az erjedést előidéző baktériumok és azok a fel.
tételek, melyek sz aporpdásukat elősegítik
A tápanyagban végbemenő változások

-...."

2. Silók létesítése,
Beton-, kő-, földsilók ismertetése,
Azépíléss,el,
létesitéssel kapcsolatos munkálatok
szervezése.
Az építéssel kapcso,latos újítások ismertetése.

meg.

3. Si/ótöltö gépek.
A takarmány felaprítása.
STV-rendszerLí si 1ótöltőgépek, cséplőgépből. átalakított
szártépő és az .Asványi-féle szártépőgép rnunkájának
isrnertetése
r
Lóvontatású
szárvágó ismertetése,
A Szovjetunió nagyüzemi silógépei.
4. Besilózás.

A takarmányok levágásának ideje.
MUyen növények silózhatók.
Hogyan keverjük az anyagokat, hogy gyorsan erjedjének
.és takarmánytartalmuk
megfelelő legyen.
A silózandó takarmány nedvessége,
A besilózás munkálatainak
megszervezése.
Besilózás! munkák, levegökiseoritás,
Befedés, erjedés alatti gondozás.
5. Felbontás,
A szilázs kítermelése,
A t'aikarmány gondozása,

felhasználási

időszak alatt.

6. Etetés.
Az állatok szoktatása, adagolás.
Az etetés rnértéke egyes állatfajoknál.
A takarmányelőirányz at összeállítása a silótakarmányok
figyelembevételével. ~
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Befcjezés:
v.,

1, Silozás,
({ takurmán fbirtositá ; leggazdaságosabb
II/ód-'
srerc,
.\1il) en segílst-get
nyujt kormúnyz al unk?
:\ It rIll0::ze' legvözcse a tudomány segílsl,~(:,\'(:1 ,iZ áltatlenyész tés Iejlesztése
érdekében,
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MÓDSZERTANI

UTMUTATÓ

Az .elűa dás megtartűsára
il
Takarrnánysilózási
Gazdasági
Iroda me;5yci kirendeltségek
előadóit, az állami
gazdaságok
állattenyésztési
agronómusait.
a Ierme'öszővetkezeí
ek és csoportok, gépá llornások
mezögaxdász
ait kérjűk fel, Ez azért heilyes,
rnert az e.őaclássa}
kapcsolatban
olyan kérdések
merűlhetnek
fel, amelyre csak olyan szakember tudja megadni a választ, a,ki
nemcsak a silóz ás irodalmát
ismeri hanem .a kivitelezésben
is
járlas.
'
,
Az előadás! CI sz abadban a köz.ség isiló, vagy a legközelebbi
tszcs, vagy állami gazdaság
silója
rnellett is megtarthatjuk.
hagy -g-yakorlalbail
bemutathassuk
az előadásban
elmondottakat. Természetesen
a szabadban
tartott előadás fontos kelléke,
hogy megfelelő mermyiségű űlőhelvről gondoskodjunk.
Az előadás előlt a meghirdetésen
kívül a helység
példamutató g az d áit, akik amúgyis népnevelők,
meg kell nyerni a
részvételre.
Ismertessük
előttük az .elöadúsfargyát
úgy,
hogy
bennük is lelkeltsük
az érdeklődest. Mondjuk el, hogy az elő.
adásen arról lesz 5z9, hogyan tudunk száraz időjárás esetéri is
annyi takarmányt
biztosítuni
ami télen is elegendő a sok tej.
termeléshez.
Vagy hogyan lehel egészen kevés
szemestakarmánnyal
(dar ával) felhízlalni
a disznót, vagy mivel érhetjük el,
hogy télen át is tojjanak a tyúkok stb, Kérjünk fel olyandolgozó parasztokat,
akik már tapasztallák,
hogy az állat-ok meny-: /!'
nyire szereíik a sl.ctakarvnányt. hogy rnondják el, mennyivel "
emelkedett tejelő állatuknál a tejhozarn rnilyen jó erőben teleltek
át az állatok, mennyiveí korábban kezdtek tojní a tyúkok. Ha
olyan' hozzászólónk
van, aki esetleg pessz irnisetikusana besilózott takarmány
megrornlásáról
beszél, válaszunkban világosítsilk meg, hogya
megromlás
rnilyen gondatlanságból
történhetett. j'1'1inden esetben világítsunk
rá a hibára és azt gondatlansázr a vezessük vissza.
'" Amennyiben
a helységben előző évben vagy ez évben silöz-.
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tak, az egyes részek ismertetésénél
a JO es rossz példák elmendásával
illusxtrál iuk: az előadást. Ismertessűk
a silózó dolgozó'
parasztok
(tsz, ú'ltallli g axda ság, egyéni dolgozók) jó eredrnénye il. Elér! az előadás e.ölt [ájékozódjunk
a környék slíóz ással
kapcsolatos
helyzetéről.
,
A bevezelesben.
amikor a magyar dolgozó parasztság
Ielszabadulás
e.ől l i i12:yzeléről beszélünk,
tegyük
előadásunkat
meg győzőbbé az z.al. hogy ismartessük, hogy: az időjárás szeszé.lyességétől
jobban szenvedö Hajdu, Szabolcs, Szatmár,
Bihar,
Abauj, Zemplén megyékben
ahelyett, hogya
takarmányhiány
leküzdését
tLizl'8, volna ki cé.nl, az értékesebb,
nagyobbtermelésű állatok helyeit a kisebblgényű. de sokszorosan
Icisebbtermelésű Iajták kitenyésztésévcl
igyekeztek megoldani
a kérdést.
Az előadó mutassa be a kukoricaizéket,
amit az állat már
nem tud érk'~\2síleni és hason.il sa ÜSSZ·" il sz.ilázzsaé, arnin keresz íü' az íz ék is takarmányként
értékesül. Azott,
tönkrement
vagy bepenészesedett
'szénát is helyes bemutatni. Ajánlatos árok.
parti gyornos Iüvet vadrepcévei. repcsényretekkel
fertőzött
kultúrnővényekből
(repcés borsó stb.) egy marokra
valót
bemutatni, !H'gy szénának
értékte:e n, beslózva
értékes takarmány.
Az egyes sz ártépök ismertetésénél
emeljük ki, hogy a lóvonal ású súrvágó
gép házilag is el készíthetö. MoZgÓSítSLtk a dolgozó parasztokat
elkészítésére.
A lóvontatású
szárvágó gép deszkából készül. ](\.;\ sor Iengerisz ár levágására
alkalmas szélesség))"11 szantalpon
csúszó szerkezet. Eleje Vvalakban
fogja kőzr c a
kukoricasz árat és éles késsel levágja. Teljesítménye
napi 3-5
kat. hold. Ugyanitt isrnertessük
a Szovjetuniótól
kapott traktorvontatású
járvnsi.ózó
gépet, melya
kukoricaszár at, cukorcírkot
stb. nemcsak levágja, hanem azonnal megfelelően
fel is aprílj a
és így a száradással
járó tápanyagveszteséget
is minirnálisru
csökkenti.
A silógödör
készítésenél
győzzük meg a hallgatókat,
hogy
a gödör "alakját ne sarkosr a, hanem legömböiyítettre
készítsék.
Ezl rajzoljuk is-fel, hogy lássák a kűlönbséget
Ehhez naevon jó
sxemléltetö anyaget ad a Természettudományi
Társulat »A silózás gazdaságos
módszerei«
c. diapozitiv sorozata.
Ugyancsak
rajzoljuk fel a siló megtöltésének
magasságát
is. Mondjuk el, hogyan oldható meg, hogy a föld felett még kb.
1..- Ph ru-re rakjuk a takarmányt
a silóban. Kerekalakú silőnál
a föld felett kerek deszkaburkolalot
csinálunk.
hosszúkás
árok
megtöltésénel
egy rnéler magas karokkal megtámasztott
lapokat
állítunk fel.
í
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nosszmeíszete is felülnézete

oe

il táblára
felraJz91Vi, il gödör- ésárokisHóka{,
harrgsúlyozzuk
a rézsűs oldal szűkségességét
'és.
a mélység
és szélesség
arányait.
Rajzoüu,~'JeJ"ll~g,yalJí:gy
a levegő kiszoritásának.
a módj át is a silóból. ' ,',"
A besilózandó
takarmány
keveréke tárgyalásánál
említsük
meg, hogyaháziasszonyok
is szívesen készítenek ú', n, ',»'~i~
Iarnádé;
savanyúságot,
rnert az' uborka hitványát,'
a kevésbbé
szép vagy sérült paprikát is felhasználhatják
és mégis jobbícíi
savanvúságot
nyernek, rnintha csak egyikét vagy másikat
egy'
magában
termék el.
"Az
erjedési rész tárgyalásánál
ernlítse meg az előadó, hogy
hasonlít
a ház tartási
káposztasavanyításnál
végbemenő
folyamáthoz. MindkelWben
az" erjedés!
ugvanaz a baktérium
segíti
elő, a káposztát
is Ielaprítják
ésIetapossák,
valamint
az erjedés
Ideje alatt prés alatt tartják, hogy a levegőt kiszorítsák.
Isrnertessűk
meg röviden a dolgozó parasztokkal
a
vajsavas
erjedés Ieltételeités
hatását
a takarmánvra
es ezzel is
bizonyítsuk
be, hogy rnennyire 'fontos a helyes besilózás.
A levegő kiszcrításának
tárgyalásakor
mondjuk .el példának, hegy a
háziasszony
a paradicsom
eltevésénél a meglőzött
és üvegbe
tett paradícsomot kidunsztolja, tehát az üvegben maradt levegőt
ritkítja,' lehetőség
szerint eltávolítja.
A rosszul. durrsztolt
paradicsom+megpenészedik,
mert a penész
fejlődéséhez .'. siŰ'kSeges
levegő bennmaradt
az üvegben.
A felbontás
utáni'goriDozással'
kapcsolaLban,,:mondjuk
ej,
hogy lia a savanyú
(tehát konzervált)
ub-orkát vagy' 'paprikát
napokig levegőn hagyják,
megrornhk.
Tehát 'a felbontott silóban
i~ a takarmányt
a megfelelő rnennyiség
kiszedése után
mi,ndig
takarjuk be,
A silótakarmány
etetése tárgyalásártál
mondjuk el, hogy
. téler magunk
is mennyire
kívánjuk
a savanyúságót
Az állatok
is így vannak.
A nyálképződést,
a gyomormüködését
segíti, e-)p
a savanyúság
és ezáltal kitűnő az étrendi hatása,
Jobban·,
és
könnyebben
emészt a gyomor" tehát jobb a vérkeringés,
egészségesebb
a szervezet.
'
..'
.,,'
,.,:
A, silótakarmány
etetésének
a termelést
fokozóhatáöáf61
beszélve emeljük ki,' hogy ha silótakarmányt
eteíünk, magasabb
lesz a termelés,
a dolgozó nép állama iránti kőtelezettséget vis
jobhan rteljesithetjűk
és utána viszont több termékei
.vihetűrik
szahadpiacra.
. ,
'
,
lsrnertessűnk
az etetéssei
kapcsolatban
szilázs-tarbalmú
talk:armán~ke'Ver~keket;
takarmányadagokat
ls.
(

Mutá~suk

:Az utóbblaknál
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Á heÍej-éZiéSlDen ,fog~iHjüJk· OO1Sze az el,"ion't16ffa~á{ es m~
gósítsunk Siiló:készítésre, silózáeí szerződés kőtésére, Ezzel ka~
csolatban f.elvllágo'Sítást a községi tanácstól kapunk.
.'
, A szemlélteiéshez az anyaghan közőlteken kívül a megyei,
valamínt járá'Sli tanácsok mezőgazdaságí
06ztály:~ina>k állat.
tenyésztési .csoportjánál, a megvei és járásí MESZOV-öknél plaká.t0k is beszerezhetők. A kőzségi tanácsok elnőkeitől meg lehet
kapni a Takarrnánysilózási Gazdasági Iroda által a} elmúlt évben leküldött, silók építésére vonatkozó tervrajzokat. A Takarmánysrlézási
Gazdasági Iroda.mínden rnegyében a megye székhelyén van, m~gye-i ki rende Itségeí készséggel bocsátanak az clő.
adó rendelkezésére fén~peket,
fali>tábllá~at, sslóépítési
terv.
,"

rajzokat.
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TARTALMI

KIVONAT

iVlagyarországom átlag rninden második év aszályos.
Az
ennek nyomán bekövetkező takarmányozás! nehézségekkülőnö •.
sen a dolgozó parasztságot sujtották, rnert takarmányhiány míatt
.
olcsón kellett elkótyavetyébni
állatait. A spekuláló nagybirtokos- ',\
ságnak nem volt érdeke a nehézségeket -Iekűzdeni, rnert a dol.• - .
gozó parasztság nyomorából, állataik íelvásárlásával busás ha- 1
szonr a tett szert. Ez a bűnös g'azdaságpolatika álhattenyésztésünk fejlödését gátolta és több százezer dolgozó parasztot tett
földönfutóvá.
Mezőgazdaságunk
szocialisia ' építésében a szovjet
agrotechnika és biológiaalkalmazása,
a szovjet tudósok és a szovj!'!'t
p ar asztkűldőttség
látogatása, tanácsadása. valarnint paraszbkílldőttségűnk évenként meg,is1l11étlődő tanulmányútja
a Szovjet-_,
unióban lehetövé tették, hogy állattenyésztésűnk fejlesztése terén ,
a haladás útjára lépjünk.
.
. Az ötéves terv végére állablétszémunkat 57 százalékkal, az "
állatok termeléséf az állabi termékek hozamát 45 százalékkal'
kell emelnünk.
'
"
Fejlett állattenyésztés takarmány bizdcsitása nélkül elkép.:;,
zell.etetlen. A mag- és ipari növények területének csökkentésével
nem növelhetjük
a takarmányt termő területeket.Rejte:t
tartalékokat kell tehát Ielhasználnunk
takarrnányozásr a Eddig csak
részben vagy egyáltalán nem használt növényeket kell Iakarmányozhatóvá tenni. A rejtett tartalékok hesznosításának.vaz
állatok jó takarmányellátásának
egyet,too módja a -&ilózás.
.

is
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'A kétéves
áll attenyésztés-Iejleszbésl
terv klrnond] a,hogy
,gondoskodni
kell sz.ámosátlatonként
7 ni' sílótakarmány
készítéséről. A határozat
végrehajtása
megoldja a takarmányozás
kerdését és biztosítja
az állattenyésztés
tervszerű
fejlesztését.
Az elmúlt évben ~ 1951 tízenhétszer
annyi silótakarmányt
készítettek állami gazrlaságaínk,
terrnelöszővetkezeteink,
termel ős zővetkezetí
csoportj aink bs dolgozó parasztságunk,
mínt
1943-ban.
Az eddig elért eredmények
azt bizonyítják,
hagy a tudomány legyőzi a természetet.
Az ember függetlenítheti
magát az
Időjárás viszentagságaitól.
ha megismeri
és bátran
alkalmazza
a Szovjetunió példája nyomán a haladó agrobiológiát,
",

t. A silózás
A takarmánynövényeket
kőzvetlen levágásuk
után silózzuk
be. A levágott
növényben
a sejtek a nap sugarainak
hatására
lassan elhalnak,
a benne lévő vitaminok nagy része elpusztul.
A
sejtekben
levő nedvesség
csökkenésevel
csökken a takarmány
tápanyagértéke
is, Ezzel szemben a besilózott
növények
teljes
vítarninkészlete
megmarad
és a tápanyagtartalom
az ernészthetetlen rostanyagok
bizonyos mértékű
emészthetövé
válásával
fokozódik.
A besilózott
takarmány
erjedéséhez
elegendő cukor szűk5-éges.
A cukorrnennyiség

növényenként
más és más, A szovjet
a gazdasági
növényeket
a jó silóz áshoz szükséges
eukertartalmuk szerint
(cukorminimum)
három csoportra
osztj ák:
a) Könnyen silózhatók: kukorica,
csalarnádé,
kukoricaszár,
méznád,
édeseirok. cirok napralorgócsalarnádé,
tök, dinnyeíélék
termése,
főzelék.
és zöldségfélék,
takarmányrépa,
cukorrépa
(levél is); cukorgyári szelet, szudáni
fű, fiatal sás és nád, kanzervgyári
mellékterrnék
stb.
b) Egymagukban
nehezen silózhatók: somkóró
vöröshere
bükköny.vmuhar,
burgonyasz ár stb, Ezek 1:3 arányb'an könnye~
silózható
növényekkel
vagy rnelaszoldattal
keverve silózhatók,
c) Magukban nem silózhatók: lucerna, szója, tök,
dinnyeinda stb. Melasz
hozzáadásával
vagy 1: 1 arányban
könnyen
sjlózható
növényekkel
silózzuk ezeket be,
tudósok

A silóban
a takarmány
tartősitását
A baktériumokat
életfeltételeik
szerint

baktériumok
két csoportra

idézik elő.
osztjuk:

Il

_vannak, ameluek életéhez
száporodásához _ levegö
~ziikséges_ Ide tartoznak az ecetes -erjedest és a rothadást
,elő.
>«

idéző

baktériumok,

-,"

,

V'annak "olywwk, meluet: életéhez
Ezek a tejsav- és a vajsavbaktériumok,
, ,.-'A Jó s'iiótaka~111ány

k~szítéséhez

/evegij nem srűksége«,
a tejsavbaktériumok

poródására
van szükség.
-,
-.
A besilózott takarmány
felmelegszik.

elsza-

_

Erjedés indul meg,
Az erjedés rnódjai:"
Hidegerjesztés
- a felmelegeúés
25--35 C fok:\'?,'ernelkedák.
i\\elegerjesztés
-- a Ielrnelegedés
40-50
C fokig
emelkedhet.
A Ielmclegcdés gyorsítja
az erjedési
folyamatot,
A túlzott
felmelegedés
eredménye:
iáp anvagveszteség,
romlást
előidéző

(vajsav)

baktériumok

e!szaparodúsa,'

tejsavbaktériumok

pusz-

tul ~isQ,
A besilózott

takarmány
70-í5%
nedvességet Iarf a lmazzon.
A tejsavbaktériumok
hatására
a takarmány
savanykás
ízű
lesz, Eredmény:
nehezen emészthető
Iehérjék iés szénhidrátok
eg'!' része emészthetövé
válik, a vítamíntartalom
megmarad,
2, Sii6k

létesítése

Levegő PS víz jelenlétében
II szilúzs
megromlik.
), silózás
technikájanak
alaplcliétele;'
a besilózott
takarmány
elszigetelése
(1 levcgőtől
t'S n víztöl,
a) Epitet; si/ú, Készülhet:
betonból,
kőböl,
íéglábót,
az
épíll"; fe:t0le~e: il belső fnl sima, a Ienék vízhatlan' legyen.
Alakjul:: iE-gg\'ak{)l'ihb és legal,kalmasabb
a henger-, toronyalak. Epiíett silókban a jól besilózott
takarmány
10-15---20
évig is eli arthaló
b) röldsilóh, Kisebb költséggel
építhetők. Alakjuk a talajlől
füg'g, Lehet árok; é~ gödörsiló.
b/l.Aroksiió,
lv'Lnden lalajon készíthetö. A mélység és széles'ség aránvánál
legjobb a 2::1 ar.ánv. Legmegfelelőbb
mélység
2)5---::1,5. szújszt::t>.sség' 2_G--':-~. Hossza: tetszésszerinti
Az oldalIalak métorenként
13-,-20 cm-rel lejlsenek. .'\-1. oldal- és n Ienéksarkek görnbölyüek
legyenek,
rnert sarkosság eseten nehéz a
12
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levegő klszorltása.

Laza homoktalajon

a falat

vesszölonattal

meg és cernentes habarccsal
vonjuk be,
b/2, Godorsiió.
Jobb az ároksilónal.
Kötött tal ajon f<eJtétie-,
nül gödőrsicóIétesitendő.
Mindkét silőnál az oldalakat és a fenékrészt le kell döngölni.
A fenékrész
a talajviz
szintje fe!etllegalább
50 cm-fc legyen.
Fontos az oldalfalak
és .Ienék simasága.
tárnasszuk

,3.

SilótöItőgépek

lesz,

Elsőrendű
mlnőségű
szilázs csak Ielapritctt
takarmányból
A felaprítás
fontos, mert az így besilózott
takarmánynak
a) ,n:egmara,d. a szf;J11ú,~rát-, n;trog,~n,,, ~s.k::lro,(.!ntart31rna,
b) kisebb a térlogata;
könnyebb a törnöritése,
c) gyorsabb
a növényei;'; elhalása,
el) gyorsabban
kíválik a növények
cukortartalmú
nedve.

A tejsavbaktériumok
A tépés s:lólö-:tö

tehát

gyorsan

és erőteljesen

szaporodnak.

géppe.] történik
a) STV-rendszerü [uoos si;ótöitö gép, Haz ánkban j, íelsz abadu.ás
óta a legismertebb.
Jór aprít, teljesítménye kicsi.
b) Asványi-fé!e szártépb
N.eJTI szecskáz, hanem tép,
• c) Használatlan
cséplőgépbál
áiaiahitott szartépő.
Menynyiségi es rninőségl
munkáj a kielégitő, Szlávesz János újítása:
tépés és vágás egy műve.ettel e:vég,ezhető,
ci) Lóvonfatású szárvágó, Kukoricaszár
vágására
a.kalrnas,'
Házilag elkészíthető,
Teljesítménye
3-5
kat. no.d.
e) lároasilozó gép, A Szovjetunió
bocsátotta
rendelkezésünkre, Kukorica
csalarnádé,
sl.ókukor.ca
kukorcacírok
Ieldolgozására
8Ika'JTI~s, A vágás ui án azonnal aprít,' A, szaradással
j aró tápanyagveszteség
rninirnálisra
csökken.
4. Besilózás

A besilóz.andó
takarrnánvt
akkorke1'
vágni, amikor a ~eg.
nagyobb mennyiségct
és túpértéket ad ia. Pi.langósokat
3Z első
virágok megjc.snésekor; fíifó~ék~2t,z.s·~-ng2 kor ában; sást.vnádat
bugahányáskor;
kukoricasz
cát te,~jés érésben,

árat közvet.en

törés

:\aponla
csak annvit vázjunk, arnennvit
hogy takarrnányértéks
ll'" csökkenjen,
•
.3.A sílózás

gazdaságos

rnódszerei

:-

után; silókukori-

silőzni

tudunk,
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Renden

rnegázott
szénát legjobb besilóznt.
előtt mei?-"-kell 1t1lapíL,m~: a 1a,karmánynk
silózhatóságát,
az egymiIgaban
nehezen és az egym:lgu.k,ba.n nem
silózható
növény-ek keverés:
aránvat
a tápanyagok
helye-s ar ányositásat.
.
. ,
H:1 több
Iakarrnánvt
silózunk
már
feltépéskor.
keverjük
őke]. ,\ Szovjctuniőb
an eg-,'",,' ú!laliaiok i~énycinek meziclelően
kiiiö" kornpa kt szúlzsoka (készítm:>:!~, .i\'\a:acok részé'rc: zsenge
:1l2er:l(" 4% zab és 4~;) árpadar ával; sűldők rész{-rl": zsenge
lucemút /)';;" tcnver idaráva l
'
.\ si:ózandó
anvaz
70% nedvcsséaet•..
tarlalmazzon .. Keve.
~ b
-"
s,'nb nedvesség
eset,pn -- 60~;, \':lgv az a.att (pl. kukorcasz árnál) --- a n~d\'e:;;;:,~gtarta:í11atnÜ\':e:'n: kr:1 n~dv~s.:0gl:!lla:nlú
takarm;'!l1ny3:
(cukorgyúri
nedves sZ2:d. 1::l~<3rmányrépa
stb.) ,
,I\s,ilózás

1

Vl'gSŐ esetben
A Eliózás

vizzel.

előkészítése,
A $ziiks-0ge~ eszkőzők ;::5 munkaerő
biztnsíL:;,a. (Szártépö,
silólö!-lö g,;pi'ldlC'z 2. l's2l'cg :3 munk- C"0,
le\'cgü r:~zoríUls::!h<')z 1--2 sú.yosahb
nii\,{'ndPk
\';1',;"
lehón,
('srLe:.!: <ipa:,l!;}l. 0:(1::1: ak, sz é.ck t::tPOSÚ5Úfl0Z 2 ---3 .nnbcr.)
J.~en lényeg~'s il Si:c') ln·~gsz(lkítú:; n .:';·1di:: gyor:; "f)~~ti)it6s~, a
, I •.
'.
,,''''!ú,{(\:e',es
'. t
l'(!SZOnld:;~1.
".
'lil''''gf~:.~tO
12.:1pn't":J~ cs a 1,~:·~go
,.
"
Fö.des !luarma.Dd :1 sl.óba lenn! 11:111 szabad, mcrt ernesz'.::
1~5; zavarokat, sőt 111':~gb212gedl'~1 ;·S okoz
J

/\ s.lót

1,
1
J

nemcsak

:i sújn;'57-~g, 1!::112!11 1-- 1.5 T11:~'.crn·l m:1~.~a.

~~;b:)"<1 1;;~:1 ti.i:t<'ll~, kúpszcrűcn,
:1 la'",rl11~lnyiúpl'cl.:'5r~
szárnitva.
,\ .l~.::,,;;:.ózolt"la';:U1TI1inyl ~O cm., \',,?[ng:edöng0it
f~:Cil~é:~~g.·~
~~: f<o:l,:u;, be. Erős h:deg eseten a f(),d;'l"~egcl vastagítsue.
1,1\'111·
röi ag\'flgr:'legg::'1 vonjuk b~ és dúngö!jük
'e :\;~ci·je>dl.'s
idő3'UJ:,;] a.att
kís'.;r;iik
íigye:eillm:=< a iö:dta'cmít (s 1;;1 repedés
hpictkell":'!Z
rajl a a bes..ózott
takarmány
ii:('p;,rl~;'ó:? köv "t:,(';:léhen, azc)Jln~11 Iap a sszuk be.

t\ ;0: b: silózot! takarll1(:!l~
t;ís\ -1- -~l i1l'\ után kez djiik "1.

8---12 nap ilhll

b. ,;'·ik.

a) ;\ bontás torouu- vagy p;ödörsilóllúl.
fh dész területről til",,'o!ii::.:at< e' ~I íő.dc: és a ::;z~~áz::.t :1Z egész tcrii ....:i :-.zr~ptssé·
g,;;·:e.!1·naponta
5·-c 10 Clll ,-as["g~<Ígbal1 termeljuk
I,i.
h) A boniá« étro-7silónál -, !\ tetőnek (',53k egyrészét
(szaka. szát) nyissuk 1l1é"g. ,\ szilázst a [etötöl ienéki;; Jla/
l!)--20 cnt
.14

..
/

vastazsásban
sz~navágó késsel vagv élezeit
Az e!~ö~z~!kasz
kil errnelése
ul án ::1 \övdkezií
litsuk ela íőldet.
NFnclc:lkor annvi szf lázs: ke:l kilerme!nl
elfogy.

ásóval \"iigjuk 1(:',
sl.úa~zrú!
:iI\ ().
amennyi

aznap

6. Etdés
;\ ~,:(i::1Zsna,!, kitűnö étrendi
liaUlsa V311. ,c\;: ;íi!:l~Oi, igelí
szeretik, i;;: hozd szoktak. r\ szoktatás: az elsíí napokbau csak
kis J11enn.\'ist'get,
az előiránvz a! szerint: \"('gső IIlenny:s:'0yr\
csak 1(;···20 ;)·iIt adjuk.
Mine/elj gaztlas<igi h aszonállal al elethctűnk
s.ilótaka rrnánvt
A7 (g~'('~ iil:é!tf3jok részére
má.3 vs más ü,sz.:'L·'\"ií sz;:i,z~t kóh

í

szitsün«.

, ll. lakar;nilnye:ő:rf,nyzat

vegyid, r'gyel"ellJbt'· il
m:nnyi"l'gé-t .. A áp(:'(('·1: szer.nt csökkentsuk
a sz éna- cs az abrakacL,s' Im'!lny;,::\~':'l.
A silót akannányol:
ct21ése 1Q.~\OZZd az cí'lalok dviigyill
és :
eg~'éblakarrnányokal
'- szépüt, szu'rná].
gy",k('rlé'rrn0.siiel\ct
is szívesebben
fogyasztanak
es jobban 0rt6k2sítcllei(,

sz ilázs

tápanyagösszetételö!

elk0szíksl'n01

65 a szi!áz~

í

* * *
Silózn:

és sz ilázst etelni az (;v mindr-n szakában
'ehet,
megőrizi1eljiik
<l zö:dlakanmín~ok
i0g,'r:i;kl\';,'bb
1L;lajdons.ágaijt, Vitaminok,
különösen
az :I:!atok ré~sz(>r(' o: va II
lonlos
A·vitalllin
-- karotin
- s.lóz ás útján tarfósítiIalr\
ieg.
jobban.
Silózússal

f\ siióz ás 'a takarmány
t'arlósít:ís{lIl<lk leghe:y;,s?bb
inúé!.
szere Szántássat
3 takarmány
·nH'i1n:;:s·;'ge
és m;nős,'ge
csökken. Si'óz ásnál sem m2nny:s6gi, sem minös{>gi csökkené.s ni::c.-;.
sőt miilősigi javulás
je~en(kézik. A tárol CIs is sokkal könnyc.ib,
kisebb he!yre van: sziiksrg.
I ITI' sz iláz s k6t·h1iromszor
nehezebb,
mint 1 111" széna
I\tigy előnye a silónak. hog}' nem iiízveszélyes.
!\orrnilnyzall.lnk
a dolgozo nép nag'y !ümegeivel megismer'leli 3 takarmányozás
fejlett módszereit
hogy azoka 1 lerrnelő.munkáj ában felh3szhálha::sa,
!\crmiín\'zaluni<azza!.
hog'y az Drsz:tg jólormán
rninden
köz;;~grbcn állam] kőltsézen
<ilóka! l'~'~sített, lehelös~get nyujt
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dolgozó par asztságunknak
arra, hogy kitünö takarmányt
~ésitt~
hessen
Dolgozó parasztságunkon
a sor, hogy
felhá"Szná·lja ezt
a lehetőséget.
Akár úgy, hogy ismerősök és szomszédok össze.
állva, kollektivái
alkotnak
és így készíthetnek
sílókat, akár a
Iőldműves-szővetkezetsksn
keresztül,
mindenképpen
elősegítik őt.
éves tervünk
célkitűzéseinek
megvalósitását.
de növelik
saját
[ővedelrnűket

is.
IRODALOM
Az

anyag

feldolgozásához

1. Me.zőgazdaságiki::.könyvtár:
Silázás.
Mezőgazdasági
kiadó. Növénvterrnelési
Ara 2 Ft.
' .

kötelező
sorozat,

29.

SZ.

Ismerteti
a silóz ás jelentőséget,
a hideg és rne'eg erjesztést,
Tárgyalja
a silótakarmánykészítésére
alkalmas
növényeket,
valamint a, sjlóznatö anyagokatFoglalkozik
a Iö'dároksiló
kérdésével, a silótakarmányok
etetésévei
és ismerteti
asilótöltő,
illetve

szártépő
gépek munkáj
2. j\'lezE5gazda:sági
jelentősége.

áto
kőnyvkiadó:

Sílotakarmánuok

és

késeitése
_

, Takarmánysilózási
Gazdasági
Iroda (Bp. V,." Teleki Pál-u,
Kérésre a T. G. I. ingyen' mlndenki rendelkezésére bocsátja.
.
A füzet fogialkozik
a silóz ás jelentőségével,
a murrkálatok
rnegszervez ésével
a silóza.ndó
anyagok
terrnelésével,
a
silók '
létesítésével,
azok űzernéltetésével,
valamint
a szil"zs etetésevel.
3. Kőrősi József: Hogyan épithetűnk olcsón silót.
'"
j\'lagyar Mezőgazdaság,
IV. évfolyam, 16-17. sz" 12. old.
A cikk ismerteti il. földárok-és
gödörsiló építését és a munkálatok
megszervezését,
Hasznos
tanácsokat
ad a silók mére-

13.) kiadványa.

tére vonatkozóan

..

4, Berliner György: Efőkészüleiek
a nyárvégi sitozáshoz.
Magyar Mezőgazd aság, V. évfolyam,
14-15. sz., 27. old.:
A cikk foglalkozik a nyárvégi silózásra kerülő takarmányok
:!~vág:\sának
m,:,gszervezésével.
a munka gépesíté.sével
és a silózási rnnnkák megsz ervezésével.
4/a. Zubrilin:
Hoguan siloznak a, Seooietunióbon.
Mezőgazdasági
Kiadó, Ara 2.50 Ft.
A, könyv ismerteti
a silózás
lényegét és jelentőségét,
at
egyes silótípusokat,
a silóz ás technikáját
és a szilázs etctését.,
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. A témához
, A iiagyiizé/JIi

vvaló

"alaposabb üíjékozó>dásra .ajánlott ~irodalom

silogardátkodás.

: .' . Föídrllíivelési
Minisúérium
Tájékoztaiási··FőoS7.i<íI"y~n:áJ< kia4~ánya.
.
'
.'
,.
. Ismertett az öléves terv célleitűzéseit
az.á!Iatten~·é.szté:s
.vcnalán, azután rátér a silóz ás jelentőségére. Ismerteti a :rö,lq.árok·
siló építését és takarmánynormákat
közöl a szilázs etetésére.
5. Zubrilin--MisLlsztyin-Harcsenko:
A silozás.
.
I\'kzőgazdasági Kiadó. 1951. Kapható rninden állami könyvesboltban. Ára 12 Ft.
A könyv istnértetí rnindenekelött
il tákarrnányalapanyngokat. A szénhidrátokat,
fehérjéket, vitaminokat,
majd-áttér
a silozús .lényegére, tárgyalva
a takannány
szecskáz ását, elszigetelésct it levegötöl. a ludrcgénion
koncentrációt
és a cukorminirnum
elrnélctől.
A silótakarrnán
nval való bánásmódot é" a lelhaszná'l~~f;,
..
-'
.

í

r,

.Berliner
György: /1 piliangósok
si/Mása,
Mi'gy.ar J\'\ezőgazdasii3', Vl l.vévíolvam. II. ;;Z" 12. old.
A cilok Ioglalkozik a pillangósok~i:ózú~úva!,
kihungsű[yozva a karotiatartalorn
emelkedését,
va iamin t a si lózotb pill angósok kőrmyen emészlhdősl'gt't,
.
B~l:IÍ<rier György: Siloink felbontása ..
}1agyar
Mezőgazdaság, VII., 1-2. SZ., 24. old ..
A cikk részletesen ismerteti az árok, 65 toronvsiljik
I-lbon-

,i ás ával járó
. . Bérliner

munkálatokat.
.Gyi'irgy:
l\iiszöböljiikki.li

h~rikQ(

.

.

.

, Jelentkező

sitosásnál

"

,\\agyar Mezőgazdaság, VI., 23. SZ., 10. old,
A besilózásná!
és a silózús rnegszervezésénél
jelentkező
hiányossagok
kiküszöbölésére
ad hasznos" tánácscillat és azokat 3Z
últalános szabálvokat ismerteti a cikk, arnelvekre
leltétlen tekiritette! kell íenn! CI jti silótakarrnánv
készitéscnél.
.
P. Sz abacsenkov: Silótatrarmámjoh
készüés« é, [clluisrnálásti a. Szol'jetun;',:;!;nll.

llíagyar lV\,ezőg'nda"j~, V" 14--15. :-Z .. 27--28. olrl,
,'\··cik:< tájékoztatást
ad a Szovjetunló
rszcvhozuinuk
és kol'. hozalnak
vt.oz ásúrol,' valamint
ismerteti
<1 szovjet
akarrn invoz ási kutatóintozcick
elért eredrnénvc it. Hasznos tanácsokat
ad a
';,iiólakélrm;lnyc:,
(>~('iésére vonatkozóan.
.
í

Berliner
CyiJrgy: Sú/yponti
. seilarddása ..
' .. \\:Igyar .\lez{)g3zdas[lg,
\'.,

[cladut
19 sz.,

u 1,;/mrniál'pl:o!)

/i;r.!~·.,

1·1. old.
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szerző ísmertetj

á

konz.ei'v'gyári é.s" a;'szesigYári' m .!fk~

i

termékek silózását
kitér a zöld -Iutószalag ' fontosságára
{ fel-·,'
sorolja
míndazon
növényeket,
amelyeket
silózás
útján
1akiarrnányként
értékesíteni
lehet,
. Kurelec Viktor: Cukorgyári nedoesszelet,
Magyar Mezőgazdaság.
V., 19. sz., 16. old.
.
.
A szerző a cukorgyári
nedvesszelet
takarmányozásra
való
felhasználását
és silózá.s útján való tartősitását
tárgyalja.
-

i

'

FÜGGELÉK

:

(

Az 1952. évi Állattenyésztési
Kiállítás silórészlegének
emlékkönyvébe
a kiállítást
felkeresők
a következő véleményt
Írták 'a .
silózásról.
Ezeket
a sorokat használjuk
fel. Hivatkozzunk
előadásainkben
a - gyakorlat
és a tudomány
dolgozóinak
értékes
megállapítására.
. .

Tolna megye. Alsónánaí
»Dózsaé-tsz
elnöke: »A szarvas-o
marhatenyésztésben
a siló nélkülözhetetlen;
. rnert
a kevésbbé'.
ízletes takarmányokat
is ízletessé tehetjük 'a silózással.
Előnye-I'
még, hogynem
tűzveszélyes
és kevesebb férőhélyetigényel;rriirtif'
':<
'f

.' ~-,.

hosszú
évekig eltartható.«,
':'1j
MartyikMária
főállattenyésztői : ::~
. »A silózás.többfejet,
több húst, 1öbp gyapjút jelent.«
.
.''''
Pest' megye. Vác; »Micsurin«-tszcs
agronőrnusa,
Kackovícs
Miklós:. »A siló a téli takarmányozás
' egyik legfontosabb
leg_O
célszerűbb
mpdja.«.·
,
Pest megye. Tököli »VörösCsillag«-tsz
elnöke:
»Tavalyí ".'
silóz ásunk tapasztalata:
hogy az állatok sokkal jobban haszno"
sítják a takarmányt,
többet
termelnek'
nemcsak
tejre,
de
húsra is.e : 1,
Csongrád megye.Mezőgazdasági
,főelő.adó, Bóla: »Sz arvas-'
marhatenyésztésnél
a siló nélkülözhetetlen,
emellett
azonban 3.:- \
korszerű sertéstenyésztésben
'is éppen' olyan fontos.«·
'.
Zala megye. Nagykanizsa,
»Vörös Csillage-tsz elnöke,
rnos Ferenc: »Silótakarrnány
etetése nemcsak a nagyüzemi
állat.
tenyésztésben.
hanem az egyéni
állattartásban
is döntő fontos- ;_ •
ságú.«
.
SZabolcs-Szatmár.
Tiszarád,».Kossuth«-tsz
elnöke,
Garai
_
János: »A silóz ás állattenyésztésünk
szernpontjából
döntő jelen;'
tőségű. Nálunk ismeretlen, volt, dc megvalósítjuk
nemcsak
~ ..
tszcs-kben,
hanem a faluban is, hog-y állattenyésztést
tervünket
a szálastakarrnány,

ezenkívül

Veszprém megue. Veszprém,

t.,

* •

es

vs.. ';
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&' a ~Qrgozón0"p
teljeslfhessük.e

államával

szemben

tennálló

köteíezettségéinket

.

. Haidú-Bihar
megye: Tetétlen »Kossuth«
tszcs,
lAadarász',
Mhhályné baromfi gondozó: »Baromíiakkal
is etetjuk a silói 'és
korábban kezdték meg a tojást.«
.'
Fejér megfe: BaracskavVörös
Csillag« tsz 5.llaHeny;é-sztési
bnigád vezetője, Szűcs János rs Allattenyésztésünk
iejlesztése és
a termelés olcsóbbá tétele érdekében több silótakarmányt
kell- kész ítenűnk.«

Sza/nak'
jószágfeJelös:
silótakarmány

mcgue: Turkéve »Vas Zoltán« tsz, Berényi Dezső
»A tejtcrmelésünkben
elért magas fejési átlagot a
etetésének
kőszönhetjük.«
" G!Jőr--Sopron megye: ,\1agyaróvári'
baremlítenyésztő
telep,
vezetöi tanfolyam ha'Ig atója: »A silózás jelontőségét
a baromfitenyésztésben
is rendkivül fontosnak tartom, A baromfiak
vifamin ásványi anyag ellátása, valamint táplálóarryag
megtakaritása szernpontjából
nélkülözhetetlen.
Kisebbméretű silók egyetlen
harornlitelepen
scm hiúnyozhatnak.«
Békés niegue: Allattenyésztést előadó (Sarkad)" Berek Zsigmond: »Gyakor iati 'lapa.sztala1.aimalapján
a leggazdaságosabbnak és teljesértékű
silótakarrnanyoz
ási eljárásnak tartom sertések részére a tar.óban, illetőleg másodnövényként
vetett takaro,
mányborsót,
silókukoricát
a negyedik kaszálású
lucernával összeszeeskázni és besilózni. Ezen ,silótakarmányozási
eljárással
ser .•
téseinknél
50 százaléknyi
abraktakarmányt
takaríthatunk
rneg.e
Békés megye: Csorvás »Vörös Október« tsz tehenészbrigád
»Kipróbálluk
a szarvasrnarháknál
a silótakarmány
etetését
és
annyira megszcrették,
hogy amikor eg'y időben silótakarmányt
és szénát
is tettünk ('!éjiik, addig a szériából nem ettek, amig
tartott a silótakarmányból.
Tapaszlalatunk
az, ,hogya
szarvasmarháknak.
úgy a hízóknak.
mint a Iejősőknek,
vagy növendékeknek nélkülözhetetlen
minden más szálastakarmánnyal
szemben. Silóz ás útján e~é::z íélire és másik év nyaráig tudjuk biztositani jószágainknak
a jó takarmányt.«
Heves II1cg!Je: Heréd a »Micsurin« tsz elnöke Fekete Sándor: »Tav a ly 600 kőbrnétert silóztünk be, tapasztalatom,
. hogy:
különősen
tejelő marháknál
a siló etetése emeli a tejhozamot.
N á; unk tehenenként
a silótakarrnánv
etelésekor ' 3 Iiterrel em·el-'
ketlett a tej hozam, Nemcsak sz arvasmarháknál,
hanem sertéseknél is jól bevált.«
' "
.
Békés megye: Csorvás »Vörös Október« tsz 'tehenészbrigád
vezetője, Vanni János:
»Arnig nem eteltűnk silótakarrnányr;'
6-7 litert íejtünk tehenenként
pedigszénán
kívül 3 kg abrakot
19
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i.sarltunk Ami~~a s,i]ótak,ar.mánnyal et:etjürk ~ teheneJ<,e~,CSfk r
kg abrakot etetunk es rnegis 11-·12 liter tejet tsrmelűnk I tehenenként.: Fontosnak tartom,
hogy. májusban őszi takarmánykeveréket, júniusban tavaszi takarmánykeveréket.
augusztusban
silókukoricát
és csalamádét, szeptemberben iés -októberben másodveteményeket sílózzunk be, mert így nővelhetjűk tejtermelésűnket.«
SZEMELVENY
ZubriIin: Hogyan

silóznak

a Szovjetunióban

c. könyvéből

rMezőga,zda'sági. Kiadó, 1951.)
1. A szitáes szaga, szine:
A silóz ás a zöldtakarmányok nedvdús állapotban való eltartásának legegyszerűbb
és legmegbízhatóbb módja.
A ,sziláz'S"a Iriss, nedvdús takarmánnyal ellentétben, savanyúízű és jellegzetes szagú. Nagyon emlékeztet a kovász, friss
kenyér, szárított gyümölcs kompót, lekvár, méz.ikovászos uborka
stb. szagára. Altalábanvéve a helyesen készítdt szilázs Ik€lUemes
szagú. Ha .a sz ilázs rosszszagú, akkor rosszul készítették,
A szilázs sokféle színíí lehet. A zöldtörnegböl készített seilázs
sárgászöld és sötétbarnás sziníi. Akkor lesz sötétbarna bs barnás
színű, ha silóz ás közben a takarmány erősen felmelegszik.
A szilázs savanyú Íze azzal magyarázható, hogy tejsav halmozódik fel benne. Ez a sav védi meg a szilázst 2 megromíástól.
2. A cukorminimum. megmaguarázásához:
Különleges ,kísérlebek útján megállapitották, hogy az egyik
fajta növény silőzásához
egy bizonyos mennyíségű cukorra van
szükség, egy másik Iajtánál
már más mennyrségű cukor kell, a
lrarmadiknál pedig megint más cukorrnennyiség szükséges stb.
Már sok takarmányfélére
nézve meghatározták
a szükséges
cukorminímumot. Ha ezt összehasonlít juk ennek vagy annak . a
takarmánynak
a tényleges cukortartalmával.
silézaatóságának
fokát már előre megtudhatjuk. Ebben van a süózás tudományos
elméletének alapvető lényege is. Ezt az elméletet cukorminirnum.elméletnek nevezték el.
3. A silózással kapcsolatban a tejsavas
és vajsavas
erjedés
ismertetéséhez.
Azokat abaktériumokat,
amelyek a cukrot tejsavvá változtatják, tejsav-baktér iumoknak nevezzük, Ezek a baktériumok
20

mlndenütt m:egtalálhat.ók. M'Í.1Íoáddíg nyugalmi·állapoibJj'ari maradnak, amíg olyan közegbe nem ke.ri.ilnek,amely
elszaporodásukra 'kedvező. Ilyen ,a feloldott cukrot, fehérjéket és különböző
sokat tartalmazó
közeg. A tej, számo" növényi nedv és a oeíre a
tejsavas erjedés kifejlődésének legjobb kőzege,
Kitíint, hogy ugyanezek a baktériumok nemcsak a tejcukrot,
hanem a növényi cukrot is könnyen elérjesztik. A tejsavas erje.
dés ezért cS31k abban a nedvben megy tökéletesen végbe, amely
jó sok cukrot tartalmaz. Ha például a kukoricasz árból kísajtoljuk
a nedvet, amely bőven tartalmaz cukrot, akkor ez a nedv igen
hamar megsavanyodik.
A csalán leveléből kisajtolt nedv nem
savanyedik meg, hanem megromlik A csalán levelében ugyanis
nagyon kevés a cukor. A cukor tehát a tejsavas erjedés főforrása.
Az olyarrerjedést;
amelynek eredményeképpen főleg vajsav
képződik, vajsavas erjedésnek nevezzük. Azok a baktériumok,
amelyek ezt az erjedési előidézik, a keményítőt is a cukrotis
el
tudják erjeszteni. Bármit erjesztenek is azonban, a vajsav-baktériumok mindig vajsavát termelnek. Ennek a savnak a szaga
igen kellemetlen, a trágya szagára emlékeztet. Már jelentéktelen
mennyíségü vajsav is átható, kellemetlen szagot
kölcsőnőz
a
szilázenak, Erről a szagról könnyen felismerhetjük, hogya sz iIázsban vajsavas erjedés rnent végbe. A jó szilázsban nincs vajsav. A szilézsban egyáltalán nem szabadennek a savnak . képződníe. Nemcsak a takarmány
szagát rontja el, hanem a rothadástől sem óvja meg. Ha a szilázsban vajsavas erjedés
megy
végbe, azt rnindig rothadásos fehérjebomlás kíséri. MárpedIg a
fehérje a takarmány
legértékesebb
része. Pehérjebomláskor
káros anyagok képződnek és még kellemetlenebb szag jelent.
kezik.
A vajsavas erjedés azért nem tudja megakadályozni a rothadást, rnert abban a pillanatban abbamarad. amint a takarmány
egy kíssé savanykás lesz. A gyengén savanykás takarmányban
pedig a rothasztó rnikróbák még meg tudnak élni.
4. A levegő kiszoritásához:
A silázás műuészete abból áll, hogya silózandó takarmány
számára olyan feltételeket ieremisűnk, amelyek biztosítják benne
a tejsavas erjedés aktív kifejlődését. Ezek a feltételek úgy olakulnak ki. hogya szűkséges cukorrnennyiséget tartalmazó nedvdús tömeget elszigeteljük a levegötöl. A silóz andó tömeE;et [elszeeskázva rakjuk be és 70~75
százalék nedvességtartalom
rnellett törnören letapossuk, hogy minél több levegőt kiszorítsunk belőle,

!

;'

/

1)

5. A tápanyagban oégbemens uáliozásokhoz:
A jó sz ilázsban teljesen megmaradnak
a Ichérjeanyagok
és
a vitaminok
Az állattenyésztésben
mind a fehérjék, mind pedig a viiaminok óriási jelentőségűek.
A takarmányfehérjéből
épülnek fe] az állat! test sejtjei.
Fellérjéből képződik a tej és a gyapjú. Nagymennylségű
íehérje
szükséges
az állatí szövetek helyreállitásához.
A takarruánv
fehérjcanyagúból
képződik il tojásfehérje.
Fehérje
szerepel
az
enzimek összetételében
is, amelyek az állatok sze!"vezett~bcn külőnléle folyamato-k, rnint a légzés, emésztés,
növekedés,
sz apo-o.
dás stb. mozg atóerői és szabályoz ói.
Ami a vitaminokat
ille-ti. azok, akárcsak a fehérjék, szi.itén
semmivel sem helvetteslthelők
!\ vit aminokrn
az
~iiat()I\l1:1k
nem mint épílőanvagokra
van sziiks(.!?;ük, amelyeket
a sejtek
helyreá llltásáru
es képzésére
Iord il an ;:11;, nem is 111; ri t en,~:'zi aforrásra, hanern mint olyan anvagokr a ame.vek az {Illa[ok normális egészséget
fenntartják.
/\ vitaminok
sokféle enzim összetételében is szerepelnek.
Silózás közben a akarrnánv
néhánv új tul ajdonsázot
.szerez,
Mint már ismeretes. savanyú izli és sajátságos
szagú
lesz. E
tulajdonságok
kővetkeztében
a szilázs lelkelti az állatok étvágyát
és más takarrnányokat, a szériát,
szaimát és a Iriss gy,)kl(~rmé·
sileket is szívesebben Iogyasztják.
'.
Fontos tudni azt is, hog~' a szilázsban elpusztulnak
;1 ~i]isztás megbetegedések
kórokoz ói. Ezt CI Szovjetunió »1,. 1. Szkrjabin- Helmintológia!
Intézetében
»V. I~. Vilj amsz« Takarmánykisérlet: Intézetében
különleges
kutatások útján állapitoll ák m·~g.
í

6. A l?iilönbözö si/611 ismertetéséhez:
Ha tornvokban
silózzuk a takarrnánvt, a titpanyagv"":;:·ies\:g
körűlbelűl
leleakkora
lesz ("3[11(. mint
ha a takarrnánvtomegct
f:t!Grökben és árkokban
si.ózzuk ,\\i1g:J3 talajvizsz.nt
eseten il
torcnv az egyf:'di'Il eliogadható
,i!~í~:pl;~.
Az árkot hosszúkás
tég]a13pa:akúra
ássuk, ÚgyhD9;\' ::t ial ak
il fenék
felé kissé befelé 'rányu'janak.
Az árok legalább
2,5 m,
de legfeljebb 3:.~ J~ ~n(':,:'l~~S'yen Az Íl;ok s7.él<:,ssége fent 2,5-:3
rn 1:055z8 il $?I:Kseg,eliol
[Ilgg, de h::g'ielJ",bb lu m.
7. A siló::alldú

[elapritásánat: jl!let/föségéhez:
srideséges [ets zecskúzni
II
stlúzandá tinneget , mert a ssecskúzás csohlrenii a ves zteséget
és
ji!vízja a sztlázs minőségN"
Tehát

to!Wrtl:ú:ly

miniieneketött

azért

A nyersanyag felszecskázása
lehetővé teszi a siló térfogategységére
eső szil ázs súlyának
növelését, Végül a lelszecskázott
takarmányt
kényelmesebb
kiszedni
és íeletetni
A növények felszecskázáss
meggyorsítja
a sejtek elhaiását,
tehát elősegíti
cukortartalmú
nedvük gyorsabb
kiválását.
Annál
jobb, rnlnél apróbbra szecskáztuk
a takarmányt
A si lóz andó tömeg gondos íelszeoskázásakor
a sejtek
e-l-hal ásának
meggyorsulasát
a következő
okok eredményeként
érjük el. Először: a növények
Ielapritásakor
a sejtek
jelentős
része szétrombolódás
Jcövetkeztében
elhal.
Má,sod~zor: a nedvkiválás
a szétrombolt
növényi sejteken keresztül
elősegíti
a felszecskázott
tömeg egyes részecskéi
köztí hézagokban
található
levegőmaradék
teljesebbmértékű
kiszoritását.
Eközben a ,sért'2:lenüJ maradt
növényi
sejtek hamarosan
elhalnak
Ugyanebben
az irányban
hat a takarrnánytőrneg
egyes részecskét
között képzödőhéz agok térfogatának
csökkentése
is. Világos, hogy ezeknek
a hézagoknak
összegezett
térfogata
függ
a takarmányréteg
tőrnörségétől,
amely annál tömörebb,
rninél jobban szecskáztuk
fej a takarmánytörneget.
Tehát a növények
Ielszecskáz ása bő
nedvkiválasztást
is eredményez,
emellett pedig sokka:
jobb letaposhatóságnkat
is biztosítj a. 1'vlindkettő megkönnyíti
a levegő
kíszoritását
a takarmány tömegből, tehát csökkenteni
a sejtlégzést
és a levegőt igénylő mikróbák
fejlődése
következiében
előálló
tápanyagveszteséget.
,
Ami a réti és erdei fűveket, lóherét,
lucernát, zöld rozsot,
zabot zabosbükkönyt
és a herefüves keverékeket.
valamin:
a
leveles répafejet
és 8 káposztalevelet
illeti, ezeket legjobb 0,5
cm-re vagy még ennél i,s apróbbra szeeskázni.
Ha Iüveket kukoricával,napraforgóval,
esicsókával
és egyéb nedvdús,
húsosszárú növényekkel
keverten
silózunk, durvábbra
is aprithatjuk,
dc csak akkor, ha gondosan
összekeverjük
ezeket, Ilyen esetben
az-apr
füvek levelének es szárának
nem egészen kielégitő nedvkivál ását ellensúlyozza
a Ielszecskázott,
vastag,
nedvdússzárú
tömegből
kiváló bővebb nedv.
ó

8. A takarmányok Letrágásának
mcguálasztásához:

idejében, a silozando

növén.yek

A napraforgó.

A silónapraforgót
a virágz ás kezdeti
fokán
be, allTIíg a szára nem Iásodott el.
Ituhorica. A .sllókukor icát akkor takarítjuk
biO, amikor
a
viaszéresben
vannak.
közönséges és a lehajló cirok.Ha silózni akarjuk,
viasztakarítsuk
be.

takarítjuk

A
szemek

A
érésben
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/1 csicioka. Délenvahol
kivirágzik;:'vi'rágza's1{vHalúú'ífjak:be
silőz ásra, a? északi kőrzetekben pedig őssze+, it ;re;;gc!i ';ra-g~""be·?llta előtt.
"..'
II takarnuinnkáposzta.
,\ silózásra
szánt takar.núnykűposzW' a tartós reggeli fagyok hekőszöútE'korlehé'l
bditknrít:uii,
A takarmánnkeoeréheh, Silóz ásra akkorlaka~'itjlli\
h~ ezeket
. a keverékekct.iamlkor
.~l pillangósokon
hüvelyek k6pzöc1nek.
.
Vadol7növ(j [űoel« Ezeket a' Iűveket siló~á5ril ;1;";!~(jiLlisLlk
kezdetén kaszáljuk.
'.
.
~.'."
Gyoll'lokés
oadnooénucle. A. vlrágzáselőtt.
be.la'kaFílÖil.líúka

"

,...,

•. ,~__
.••
i

6s a bugavirágzat
kialakulása
clötfIevágott
nád Jyidégítő silónyersanyag. 'j(l'sőbbi. fejlődési fokon" ugyanis .elveszf ik l~,pét.té·
kűket
és rosszul silózhatók
.
. Az iirmot siióz.á.srfl \irág)ás
e:őlt 1\ász,í1i.uk.·
A csuleint virágzás előtt. . . kell "..
betakarítani,'
.
~ - •. ~..
9. IIsilózandó
al1yago/~ kevcréséher:
'Az összes könnyen tsilózhatő
növényeket
silózhaljuk
tisztán
\'ao'Y c'O'yinással keverve.
.
.
n. A néhezen
silózható növényeketbiz tesabb nemönrnágukbán,
hanem kiinnye,n silózható
növényekkelkeverekben -silóznl, még
: hozzá úgy, hogy (lz utóbbiakat leg'alább 40 száxalék- rnerinyiséghcn adjukhozzájuk.
Például három szekér nehezensllózható
riő\-011\'[
két 'szekér kőnnven rsilózható
növénnvel
kevcrűnk
össze.
Biztosabb
azonban,
ha' a két kompönensf
'féle-féle
arányban
keverjük.

".

.

..

,
j

j,

.'

Ami a magukban si lózhatalia n nővényeket illeti, c takannányak siloz ásénak
Jegelterjedtebb rnórlja Jcönnyen sllózható
nö'Yényekkel keverten li.d\:nií silóz ásuk A- cukorrninimum-szárnltás
'::ll mutalja, hogy aZ"ih'CJl Jlu\'JnS'ckltezsilózás!;or
legal;íbh 100
száza,lékba,!l kőnnveri silózhaló
növénvt
kell hozzáadni.
Utób'biak mennyiségét 'sok esetben 200 szúialékra,-.söt
ennél is többre
kell növelnűnk
Egyszóval legbiztosabb eg!! szekér egymagában
.silozhoiailtu: niioéruihez két szekér kÖIlTlHen .siiózható
növén!!t
hozráodni Kobakos növények
és keserű ·édesgyöké.r·
(ednárnkóró) silóz[lsakora
könnyen
silózható . növények.
mennyiségét
5·_·(j·,;zoro:;ára kell növelnünk.

',1

.

10, fl silúrási

il1111l!aik IIIcgs::eruczc'sNu;z:'

.. \ ta!,;1rm[lnyball' az erjedés Iol yamán elő:t1ló veszteségek
esőkkentésének
!t'g'főbb fell·é;C'le az, hogy gyors:1n, ruajdnernmegsz akitás .nél\iil rakjuk be a's:iúba't:3
közben erősC'!1 tapossuk' le;
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.A. .sllózás folyamatosságát az összes rminkacsápatok
pontos és
összehangolt munkájával kell biztosítanunk.
Ha a silózandó t.ak,armá'nyt fel kell szeeskázni. a takarmánytömeg betakaritását a szántófől dről egybe kel! hangolni a siló •
. lőltők teljesítőképességével.
Az egész lekaszált nyersanyagot
még aznap keresztalkell
bocsátani a silótöltőn.
Abban az esetben, ha a nyersanyag két olyan különbözö
növényből áll, arnelyet.meguatározott
arányban kell összekeverni
egymással, legjobb, ha a két növényt
egyszerre bocsátjuk át a
sílótöltőn, természetesen ,a megfelelő arányt betartva, A tapasztalt etető gyorsan megszerz ía szűkséges jártasságot
és könnyen
megbirkózik ezzel a rnunkával. I~Ia két növényt egyszerre seecskázunk, rendkívül egyeriletesen keverednek össze egymással.
A n-ehezen silózható
bs eilózhatatlan növényeknek il könynyeri silózhatólekal
való gondos elkeveréss akiváló
rninőségíi
szilázs készítésének legfontosabb leltétele. Ha a nedvdús tömeghez szalmát adunk, azt is vele együtt engedjük át a gépen.
Nagyon Iontos. hogy egy 100-200 t köbtartalmú tornyot
2-4
nap alatt megtöltsünk. A kerek gödrök berakásával egy nap
a{aH feltétlenül végeznúnk kell.
Az árkokba a nyersanyaget a Ienék egész területén
egyszerre, vagy pedig egymá,stál lapokkalelkűlönített
részekbe lehet
beraktri. Az árkokat 1-2 nap alatt kell megtö!tenünk.
Ha Iassabban, J-I,5 ill vastag rétegben rakjuk be a takarmányt, a tömeg bemelegszik.

;.

ll. A levegő ktszoriiásához:
A takarmány ·],etaposás.át egyidejűleg kell végez.ni a silóban
való egyenletes -elosztássa,1. A silótömeget a berakás .alatt, nem
p-edig a berakás kőzbi szűnetekben egyengessük el. Különösen
a siló falai mentén tapossuk le gondosan a takarmányt.
'. Igen jó eredményt érhetünk el a tömeg traktorral való l:e.
tapostatásával.
Hosszú, tégl\lapalakú
árkokban a traktor ilyen
célra kíválóan alkalmas. A gépál:omá.soknak nagy segítséget kell
nyujtanioka
kelhozoknak. a silóz ás gép'esítése terén.
Haa takarmánytömeg
a lehető legerősebb letáposás
után
sem űlepszile m2g, a silót 'púpczva kell megtölteni. Ebből a célból
a gödör töltésekor a iöld felett ke.re\ deszkaburkelatot csinálunk,
hosszúkás árkok megtöltés-ekor pedig egy rnéter magas karokkal
megt.ámasztott lapokat állítunk fel. A gödör vagy árok szélénél
magasabbra rakott tömeget jól tapossuk le A berakott takarm-ányt megülepedése után fedjűk be. .J.
..~.5
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12. A siló beiedéséhez:
A Iedésnek levegőszigetelőnek,
rossz hővezetőnek.
savállo.
nak, elég rugalmasnak
PS arányl.ag könnyűnek kell lennie.
A megfigyelések
azt mutatíák,
hogy agyagferlés
alkalmazásakor a szilázsban
előálló veszteség elenyésző. Több olyan kísé.rlet Iolyarnán,
ahol a-szllázst különbözö
vastagságú
agyagréteggel fed lék be, a takarmány
penészedés és rothadás következtében előállott vesztesége
rnindőssze 0,8-1 száza lék voll. Legjobbnak a JS cm vastag agyagrélpg
bizonyult.
(J(Jdör-' és ároksilók
befedése.
A takarmányt
míndenekelöt]
íedjűk be fíírészporr a 1. rnohával \'ag,v Ialevóllel, de még jobb
kátránypapirral,
hogya
beszennvcződóslől
megóvjuk. A Iűrész
por-. rnoha- cs Ialevélréteget.
nedvesítsük
meg és tapossuk
Ic.
A kátránypaplr
nemcsak' aláteritő -réle,S!' szercpét
töltheti he, hanem a Ievegőszigetclőét
is.
Ajánlatos
némi Iűvet keverni az ag'~:ag'hoz, hogy az agyagIedés ne repedczzék
meg.
i'\agyon jó eredményt
aci a iar ackbúz a hozz ákcverése, amely
hosszant és keresztben húlószcrficn
átjárju az agyagot.
,\\ilitiin az agyag I11cgszúradt, 20-25
cm \'3slag
rétegben
morzsalékos
földei rakunk rá A be íedelt gönörs,jló feliil:,té,nek
kúpalakúnak,
az ároksilonak
pedig domború tetőalakúnak
kell
, lennic. A föidit'(k;sl i;:.bp03S11k le.
A gödör 0~ az árok fiú lombsátraf
\'agy vl-di5ietlit építsünk.
Ha ezt nem tesszük, il takarmány
megroll101hat. Enélkü! II klegészítő Ielépitrnóny
nélkül, a gödör- (.'5 ároksiló légköri csapa- .
dékok elleni védelme
nélkül a icdC's szétrnosódhat és víz juthat a
sz ilázshoz. Ez nemcsak bepiszkitja
<1 Iakarmúnyt,
hanern a levegő
beáramlását.
lohát káros mikrobiológia
i Iolyamatok
kifejlődését
iS·llll:lga

1I1<111VOllJ'!.

13. A seiláss

lI1inösr'p:énck

megúttopításálros:

A jórninőségf
sz ilaxsnak, rnintIudiuk,
gyümölcsre, kovaszra
stb. emlékeztető
kellemes szagn van. Az ilyen szllázs
szaga
akkor sem változik, ha egy csipetnyit
belőle szétdőtzsölűnk
az
újjunk közőlt. Ez fl szag gyorsan elillan nl újjunkról.
A jóm.nőségű
sz lláz s rszine kűlőnbőző
lehel, sárgászőldtőt
,
o,ölétbúnáig, Tudjuk már. hogy rneleg silóz áskor a takarmány
barna szinl VE'SZ fel. A jórninőségű
sz iláz s megtartja
szerkezelét.
KÖ!1l1\e:1 1l1egkii!önböztethetők
benne a. levél-. \'irúgés sz árrészecskék,
valamin! az apró erek és szőrképzeíek
is;

!

14. A SZl/6Z5 eletéséhez:
A sifó/a!wfmán!!
legcretlrnónuescbb
kihasrnálásáruik
lU.
[eltéiele az, tweu Ile esetről esetre, hanem rendszeresen, napról
napra, az egész tél [oujamán
és jelen/6s ménnqiségben
takarmátujozzuk

fel.

Tehenet: takarmánuozása srilázrsal . Tejelő lehenek
takarmányozásáná:
kűlönősen
kiterjedlen
alkalmaznak
sz ilázst. Sz ámos kelhozban &5 szovhozb an nunden tehénne: éven[.(~ 5----6 . t
sz ilázst etetnek fel.
fl Ki! ~iz Allattenvésztés:
Intézet Ienvészeteben
1949-be.n a
tehenek ú[l.agos iejhozama eg'yenk&nl GOODkg voll. A tehenek
téli 5Z'\Í)\.'(:11~·:1l)8n a nedvdús
takarmányok
52 százalékot
tetlék
ki, czr-n b2:iil ;] SZ':~IZS 30 szúz3;t;kuL
A szilúr« tctiescabértékűvé
teszi
a talmrmárujseaboánut,
niiocíi [COW!(:!;CI1!1 haiását, IIll'gsziltirdífja
az állatok egésrségét,
I!/ő,r:,,;:í!i eu átlatol: Jubb IIlcg!ermdwnyii/ésél,
teliesériélrű
szaporutatot
biztosít,
[avit]« a lej (iS il vaj nnnoségét, uitamtndússá
tesri ezeket: T01en akkor kaphatunk
!egkö-nJiY0bl>2'n szép sárga
»május:«
vaj ai, ha a t~~~ltr.«\ l aknrmánvs.z abvánvábn
e~eg'cndő
lTF:nny's·~:.';;í. jómin:.í_,é·gi.i szi'~,zsl iktatunk b~.
A. te.:. mint i~\l1T~lrc~L:-sJllJg-yon kőnnyen Ie.vesz ilyen -vagy
amo.yan
szagot. \'á:ób3n íelveheti
a szi:úzs ~~zn~'út ~~. ha nem
sokkal il Icjés C~lítt takarrnányozzuk
fel il tehénnal .. Ezért, hog\'
ezt e:k::rii:jii:-\, a szil::lZ:::.t 1l1:ndig' íejés után clessűk a tehe nakkel.
Ilven cs-tbcn a tej ,e~::\':Jl',;)'ún nem .csz S?,::~IZ'-SZ:lgÚ.
Ugy.1lPz0rt
jo: IHeg ke:!. tisz it an: .a jÚ:-:.í::~lt a sl.~~ázs lTIJrJ(h'::1 nya·:t6;.
,
1\ SZO\)2·tlini,ú A~.lflL\:~yt'szt~si,:~'ud.on1úny?s IS~l,taló ,jnt('z~"
ic·nek ad~1l<11 sz.erint a n2]11 max.mans
savnnvu
SZi.~IZSa(]a.~
különhözű sú:yú teheil2\ SZ~!n13r3 3 kövclkező:
í

Az úll!;it.Jk l,~(íSÚ]y(l
:300··-<350

I

(kg)

Szilázsadag

:lGO--45U
4GO Iö.ött
,\ ichén \'eil1ll(':;"t=g~nck utolsó honapjában
,:ciag 10-12 kg.
:\ j(j!!úlősé.,?:[í :,?i1;:íz.st eg(".?~211 <1Z ell:'s'g,

(kg)

25---28
:10---35
3G--40

a .napi

sz.ilázs-

séJt az ellés utáni

napokban is ·_.lcliKljii!,. akár ZI zö.dtakarrnánvokat.
.
Az e:55 szabványtlpn«
napi 20-·-25 kg'-os magas tejhozam
nyerésére \'1:-1 k.sz.ámitva. Ez egy ;)---bOO kg {lő~úlyÍl tehén szükség~2LéJ1ek kie.égitésére
5---G t sz ilázst, :::,3 1 szénát, :}-·-1 t gyök27
f
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termesüt
rtllh'döS:sie O;5~O,G t 'ábrakot
irányoz
elő : á ftélf;,' .
jdöszl1!iK·r~.'://' .. '.
. .~{' ',.,
fg/l'{ehát' a széna, sztlázs és gyöktermésűell képezik a fejen- ", ~f
k'éríl ét'i>4--6ÓOO liter tejet adáteheiiek
féli 'takarmányszabvá-.c!:/!'~
. ftyan.r:tk alapiát.
. I
,,;$,'"
Atakarmányokat
bizonyos sorrendben
kell adni az álla:tük-I'~:'
Jól,,;'nak A tehenek-nek először az abrakot,
azután a szjlázst, gyök- fo
J~)-~~ermésűe.ket
é~ ~egül. ~'Széná,tés
szalmát
~,djuk. ~a .~ s~ajr~l§t,:
."" es a rossz szenat szilázs leveve.1 rnegiocsoljuk,
a joszag !l1ka·bh,,:~
megeszi. A napi szilázsadagot. célszerű 3--4 részre osztani
é's'" .'i:
meghatározott
7-8 kg-os adagokban feletetní

.~:':,.<:.

,

Növendék,n'arhák

tahartnánuozása

szilázzsal.

.

.~.

<

Az A.vitaminhi:nyt.
úgy küszöbö!het1tk
ki. legsikeresebben •.
ha .a növendékállatokat
szilázzsal
takarrnányozzuk.
A növendékállat minden 100 kg élősúlyára
naponta
legalább 20 mg karotin
szűkséges.
Ha a. karotin nem szívódik fel teljesen az áll at szerve-ix.
zetébe. a normát kétszerezzűk
meg. A karotinfelesleg
az állatok;~'
szervezetében
nem káros. Egy kg zsénge-íüböí készült 'Szilázsban;:~.
30-40 mg karotin van. A sz ilázs je'entősége a borjak
takar-<{I
mányszabványban.
nemcsak
arra .a
szerepre . korlá:ozódik,~';/
hogy a/karotin
forrása. Minden vona tkozásban
hasznos a nóveni::;
dékállatok
sz árnár a. Gerjeszti
étvágynkat
és fokozza. emészfésű- > •
ket. A táplálékony
sz ilázs lehetövé
'Deszi egyéb
takarmányok,
adagjának
csökkentését
és teljesebbértékűvé
teszi a takarmány',
szabványt.
....
J
'
~.
A borjakat rendszerint
2-:--3 hónapos. koruklól kezdve e:etjükt~
szilázzsa1.
Az első 4-5 napban' naponta 1 kg-ot adunk neloik, A:'" .
kővetkező 5 napban .a sz ilázsadagot
2, majd 3 kg-ra riőveljűk -,,~·."
Az 5-6 hónapos borjak napi szilázsiejadagja
4--5 kg-ra emel- I~
kedik, így tehát eddig a lZorig egy borjúval 500 kg szilázst kell /
feletetnűnk
Az 1-·2 hónapos borjak 'Számára nagyon hasznos a g0lölt
pillangós
sarjúból ,15-20 sz.áz alék fött sárgarépa
.hozz.akeverésé-rv-:
vel' készitett rszilázs.
., ,
. 11 sériésienúésziésben
kiifönöse,i' nagy [eleniősége
oan .az
éretlen kukoricacsooekbol
és f!őzö!t fiatal !űből készült stílázs.'

Ol

M~'

.

A"fiadzás utáni 'elsőnapokban
a nyers zöldtömegből
készült.
sz i] ázstnaponta
0,0 kg 'jnennyiségben
Iktat juk" be. a szoptató
kocák szabvánvába
10--15 nap rnu'v., pediganormáig
emelhetjűk a szilázsadagot.
Semmiesetre sem szabad fagyo ti seilúzzsa!
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etetnt a sertéseket.

Ilyen

esetben

a'sznáz~t,

zuk le.

előzetesen

lorráz.

Nyers fűből készült
szilázsból
a vemhes
kocáknak
nap i
3-4, a szoptató
anyáknak J ,5-2, 3-6 hónapos
sűldöknek
J-1,5.6
hónapon
felülieknek 2~3, üres kocáknak 3-4,l\anoknak a bugatási
időszakop kivül 3 kg-ot adunk
Juhok

takarmánuozása

szilázzsal,

A nagy testű juhiajták
egyedeinek
átlagos
napi
szitázsádagja 4-5 kg. a hárányoké 400~600 g~
" '
A kisérletí intézmények
adatai' szerint
a lovakkal
kőzepes
rnunka mellett napi 8-:-10 kg sz ilázst etethetünk,
A csikókszámára igen hasznos
a főtt, szétnyomott
vörös murokrép ábó! készült sz ilázs, amelyből a karotin különösen
jól Ielsz.ivódik Kora
tavasszal
az ilyen szilázs <1 legjobb
vitamindús
takarrnányul
szolgálhat A sárgarépaszllázst
ősszel készítsük
el és 6--7 fol;
C-on tartsuk
el savanyítóhordóban.
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MŰSORANYAG:

~fOLNÁR

GYULA:

SILÓ:
Jég és köd :az
előőrse,
Aszály ront a

termőföldr.e.
Az eHenség
vadul támad,
ki ak;aa"lja
éhezbetní
a tanyákat.
A jó siló:
betonerőd,

N.Unden roham
megtörik e
bás.ty'a: ~lőtt,

!
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SZEMELYEK:

AGR.ONO?l'lUS
tEGENYEK
LANYOI<:
TANCTANAR.
, MIHALYBACSI
VENDEGEK

ci

'(Szín:
szlnpadot
háromnegyed részben
felölelő
»sifógödör«
széle .. Az ellipsziseguik
fele assiuialra
hertil - [esioe - a mási/wt kövekből, téglákbol a seinpadon. rakhatjuk ki, Az etiipseisen belűlre , töre ket htnihetűnk
vagy szecskát,
hogy
a lépés
benne ne legyen kopogos.
Ha kilépnek belőle: hoppan a föld.)

MIHALY BACSI (egy

szecskát vagy töreket önt, egy ko«: ellipscis belső felébe): Na, itt
. van egy adag, tapossátok ki a lelkit!
LANYOK, LEGENYEK
(besietneb, elkezdik össze-vissza
taposni.
, Ki)zberi" oidáman
beszélgetneh, éuádnek ),
1 LEGENY: Jucí, te' hány kiló vagy? Le se nyornod a töreket. -1
mintha csak egy veréb ugrálna rajta!
LLANY:
B-ezzeg" te úgy tiprod, mint egy bivaly.
1I. LANY: Csak a szecskát, mf'g ct répaszeletet tapossad, Miska,
, A lábam nem sétaté-r!
, '
,
II.tt:.GENY:
Szélhatna a muzsika is. Legalább menne valahogy
a tánc. Mert így nagyon unalmas, -halljátokl
,
AGR.ONOMUS
(bejön): Nemcsak, hogy unalmas, de nem is jÓ.
sárból

(Megáll

Ill.
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a silógődörbe

mindenki.)

LANY: Hogy-hogy?

kosár
-

-r ..

,e.
m.

LEGENY; Pedig ügy tapossuk;
hogy szinie már lúdtalpunk
lesz tő~e!
.
AGRONOM1.JS;
Nem is az erőben van a hiba, hanem a módban.
Ill. LANY; Hogy-hogy?
AGRONOMUS:
Szépen sorjában kell taposni. Kezdjük
a kőr
szé.én Vég'ghaladllilK
_. amig vissza nem érünk a kiindul ási pontba. Ki kell -szorítan i minden csöpp levegőt,
hogy
az anaerob baktériumok
tejsavas
erjedés!
tudjanak
létrehozni benne.
MIHALY BA: Nincs ebben olyan cilra nyavalya,
csak
leveles
répafej. meg káposztalevél,
meg tőrek, meg krumpli ...
AGR.ONOMUS:
Mihály bácsi mindig tréfál. Pedig ő tudja
leg·
jobban, llOf;'y megy a silózás. Hisz minden könyvet végigböngészett, ami errol szól.
MIHAL Y BA: Bizony, meg a kevi Vörös Csillag tsz-ben is voltam. Oszt láttam, amit láttam.
Hű, a tehenek
úgy
ették,
hogy még a fülükkel is. ügy íz:ett. nekik. Adtak is tője annyi
tejet, hogy ...
lenge;' sokat.
1. LEGENY: Hátha ilyen jól tudja i'vlihály bácsi, miért mondta
Kele Andr isnak il faluban, hogy a siló büdös.
MII-IALY BA: Hát talán nem büdös, olyan nehéz
szaga
van.
Még az istállót is ki kell utána szellőztetni,
mert olyan il~s".
olyan erjedt a szaga. Dehát" mindegy,
akinek nem tetszik,
locsolja be parfümmel.
A tehénnek, a jószágnak
tetszik, eh
a fOI1,Q,s.
IV. LANY (befut izgaiottan}:
Meggyüttek
a látogatók Székes
községbüi!
Egyéniek!
Meg akarják nézni a téeszcsénkct! No, híres kultúrosok - nem fogadtuk
őket
ünnepélyesen.
Pedig milyen szép nótát tanultunk
'a tiszteletükre.
-- Azóta
már tán le is szálltak a .kastély udvarán.
•
II. LEGENY:
De hisz holnaputánra
ígértek, hogy
jönnek.
Mára a tánctanárt-vártuk;
aki betanítá
a csapalas
táncot.

(Koeben kilépdelnek a siíógödörből, letisztogatiák magukat.)
II. LANY: Azóta tán meg is érkezett a vonattal.
Ugyan,
idetalál-é?
1. LEGENY: No, ez jól (Tisztítja magát.) Silótáncot
már tudunk
járni. - Most már gyühet a töhbi is!
Ill. LEGENY: De az már muzsikával
megy, az a tá.ic, 3 kulyafáját! - nerncsak úgy tapogva
...
MIHALY BA: Arnondó vagyok, hogyha nem is űnnepiőben,
de
azért nótával c.sak köszönthetnénk
a vendégeket.
Hadd lássák nem ecetenélün:k.
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1. LAN\": Hál jól van, menjünk
indultak

eléjük. Az se baj,

lia

mát

d.

szétnez ni.

lll. LEGE;-":Y: Jó ám, csak el ne kerüljük egymást.
:\1.II-IALY BA: Jól van gyerekeim
menjelek
csa;"
cl;lnJzza:.:>k,
Addig
n ill maradok. hogy il tyúkok meg ne lepjék, ~,zé~
ne kaparjak a silót. (Lányok, legénych el.)
F:II lT!e~ majd
járom, járom körbe-kőrbe ...
ernigy öregesen.
(/vlatalja,
[iotaloh cI.)
TA\iCT:\\iAR
(be): Jónapot
kívánok.
Kiss
Elemér
ánctatár
vagyok, il vőrős Csillag tszcs ku.Iúrcsoportjához
jöttem.
1'>'\1
HALY BA: Erőt. egtszs{;get,
örvendünk a .szerencsének.
No,
il kultúrosok
éppen elsz aladlak, énekkel jogadják
a verrdégeket. Tessék itt maradni,
mindjárl megkerescm
őket, ének
uí án lega:i:b::, egy részük majd '~·isszajön ide. Nagyon
uírtéÍk·IlHir. mert szeretnek úrn ánco.ní. Máma már :áncoi.
tak kcdvükré.
Itt \':1I1 a táncterem.
(A silógöc!örrc n:íltat.),
Az agronómus
megtanította
w':,ik a silótáncot.
.
.
TA\!CTAI\!AR:
Silótáncoi"
-- Hát én sokfélét
tudok, de a siló.
láncról nem hallottam.
(Leül, iHihál!/ bácsi el.)
LA TOGATö PARASZTOK
(nagy érdeklodéssel néznek mindeni,
lassan besétátnak a szinre, Besrétgelésűk
hullaiseik,
még
il mtclott
láthatók lennének j.
1. VE;-;DE.G: Ejnye, mégis csak jobb lelt volna
előre
üzenni.
Lám, nem várt bennünket a kutva "S2m.
II. VEND'r::G: Márpedig
kornárn, csak jobb. hogv így jöttünk
várattanul.
Igy legalább az igaz valóságot
látjuk, nem ,ki.
rakatot. Mit gondolsz, holnaputánig minden mutatós dolgot
előkész ilhetnek
azí án 1121i1 azt látjuk, amit akarunk, hanem
amit ők akarnak, hogy lássunk. Igy nem számítottak
ránk,
aztán megláthatjuk,
miiven is ez a kőzős gazdálkodás.
lll. \E'\DEG:
De én úgy láttam, azért csak észrevett bennünket
valaki, mert nagy sür gölödés-Iorgolódás
támadt az előbb az
udvaron.
Oe mintha a föld nyelte vo.na el az ittenieket
l V \'ENDEG: ;,ézzélek csak. Azt hiszem, az olt az agronomusuk. (Tánctanár
lcliajolua a silóg;üdrüt vizsgálgat ja.) Hát
n21\1 nagyon
töri magát il munkával.
1\"-0, majd kikér dezzűk .
·egy kicsit. (Belépnek a szinre, hangos Iiöszöngetések.)
r. VENDEG: Jónapot kívánok.:
n. VENDEG: Eröt, egészségel.
lll. VE!\IDEG: Hasznos ruunkál!
é

í

í

I\'.

VENDEG:

Székes

kőzségből

p:yüttünk,

szeretnénk

szétnézni Jtt a tszcs-ben, szabad-e?
.
TA:\CTANAB,: Tessék csak, már várják kendeket.
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egy kicsit

,.

1. \'E\iDr:G:
Legelöszőr
is azl szerE'lném lucIni, rni iít ez a
~ödör?
TA\'CT:\NAR
(kicsit mago 'i,,' [urcsál ia]: Ez lenne el l áncter ern.
VENDEGEí,
(összenéznek): Ggy ...
TA;\:CTJ\~~AR: Valami silótancot jártak itt a fiatalok.
1fI. VE:'-:DI-:G: Iiven nagy doicgidőben
liinco~lli?!':""- No, majd
adnék ~11 nekik, csak az (-11 fiaim lennének.
TA\JCTANAR: Kérern. :1 (ánc igen fO:l[03 valami, A kultúra szerves része.
'
ll. VE:~DEG: Szerves, vagy nem szerves, de azért ilyen helyen
táncolni . " Hisz ez tele van törekkel. szeeskával meg mindenléle hulladékkal
Ezen ugyan nem eshet jól a tánc.
TA:\CTA\'AR:
Hitt ami igaz, ignz, lált am már jobb parkettet is,
he-Ile-he.
IV. VEi'·WEG:' Szóval így szekták a tszcs-ben>:
TANCTANAR:
Nem kell azért iéllen: a Vörös Csillagf agságál,
tudnak azok dolgozni is, derekasan. De a láncol
szrntén
szeretik. Olyan szép táncokra megtanítom őket, hogy maguk
is tapsolnak, ha meglátják.
IlL VENDEG' (Jélre): 1\'0, iCZ ís szép agronómus lehet.
1. VENDEG: No. rnink ugyan nem vagyunk olyan tapsikolósak.
NEnkel iobban érdekel, hOQ:Y miért fecsérelték
ide .a tőrek
kőzé - lám - még a drága krurnplit
is.
Il. VC~DEG: Hallottam
már valamil
a silóról.
ele '·1áín i rnés
nem láttam. Magyarázza
már el »sz.aktárse.vmí
i'i az a siló~
TANCT.\NM':. Valószlnűleg
az :5 egy tánctanár.
Ill. \'ENDEG:
Holló, nem ember az, hanern olyan
takarmánysavanvitó.
(Gul/fjos{Jn.)
De maga tanult egy agronómus lehet, 110gy még ezt se tudja ...
TM-,!CTANAR: Agronómus
a fene, , . Kovács Lajos tánctanár
\'aO'yok
1'ÖBB bVENDECJ (tneglepodue osszenéznek}:
Tánctanár?
UI. VEI\'DEG: Hát akkor rnit hagy annyit kérdezősködni?
TANCTANAR (ineghaiolua): Udvarias ember vagyokén
kérem,
1. VENDEG: No, 'Sógor, úgy látom, rossz helyen járunk
l\ULTDR CSOPORT
(hátulról be, vidáman énekelve):
ügy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,
ügy tetsxik hogy máskor is voltunk itt,
Mulassunk
hát egy v,agy két óráig,
Végbúcsúnkal
míg ki nem adják itl.
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Nincs. rnost gondunk sz.ántásra, vetésre,
Csal a torok öblögetésre,
Csókra, táncra, szép lány ölelésre,
Oregline-k meg ·a pihenésre.

)

(Utána zajos üdvözlés: csakhogy megjöttek. Csakhogy meg.
'taláituk a oendégeket.]
...
I. LEGENY: Hát, mi éppen ellenkező ir-ányban mentűnk, mínt
amerre jöttek,
~
L VENDEG: Nem abrtunk
alkalmatlankodní.
MIHAL Y BA: Mink se. Azért nem szóltunk, amikor a tánctanárunkat gyóntatták.
I. VENDf.:G: Bocsánat, azt ..hittük, az agronómus.
AGRONOMUS (elölép): Az agronómus én vagyok. Majd Qn
megmutogatok mindent a gazdaságban.
TANCTANAR: Engem jól rnegtáncoltattak,
de este én táncoltatom meg ·a.z egész 1ánsaságoL(Jókedvű
beszélgetésselmindnyájan el)
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SZÖI'I'!I'liin1!1J

"A SILOZ~\S GAZDA SÁGOS MO'DSZEREI"

ir.· A

hengel'Jlah';
épíldt süók <1' le.grnl'f;!·[(!lelőbhe.k az ö5's~cssi1óiajl;ík közu I Ezekből lehet il lev eg'iít a legtökéletesebben
. kiszoritani,
Gondos
silóz áss a l éyekl.g: e1t~JtlIa~ó
I.Kn.nc a takarrnán,
..

2. A

í

arca li ;jj,jami gazclaság1Jllolcl'illé,;\;(jből

épiietté,k

meg il silót,

3. i\ pesthidegkúí

i Népköztársasilg·lern1el'ősziivdkezeti
b-<:·tor,bó.l ~!Hiett·e _lln.gyüz0nü siloit. .

4. Turkevén
éj.rtéséve!

II terrnelőszővetkezel
si.ó-telepel
létesitert

csoport

téglából

hát óriási,
tégláb61
készült
siló
a takarmánybázis
meglt:rellltésére.

5. Kész ithclűnk
ároksilót is, Mpg kőbő}, betonból
jóval olcsóbb, miut a hen:";er~,lil:.~
Az ároksiló mellé betolt vagon ból il nedves
>siióba dobáljak.
Ezért he.yes, ha az ároksilót
épitik,
G. A föld·béíl 'készült
ároksilók
alj ára bőséges
takarmány
ll.:, kevoredjen a talujjal.

vagy

téglából

és

egylJe-

építve

is

répaszeletet
egyenesen
II
a g,lzcl<:silgi vasút mellé

sz almút

lerilonek,

hogy

ill

7. ll. íőldsitók
így a Iöldhő! készűlt
roksjló',
--, létesil ésénél
elsősorban a talajvlz állást kell figyelembe
venni, -- Arra kell
törekednünk,
húgy ;1, 10.g:l1lf1g~l:snhb t:ll.n~jv.íz:s.:.1{!s Ielel t legal~bb
('gy méterrel
leg'yon
az árok alja. A talaj kötőbtsége <szerint egész meredek, v,lgy enyhébben
lejtős oldallalakat
készilsiink.'
á

8. J(~,I ruegíelelnek
silóz ásra ag-yagos, \"~"t1yo~~·o.s l alajon
a .gödörsilók is, ha
3 talajviz
szrnt je a siló ienekénél
legalább egy mélerrel
mélyebben
van,
Az ilyen siló falat döngölt agya,gg"1 tegyük tartóssá.
.
talajon,
110'g:y be ne dűljön,
mint ahogy azt a képen is látjuk.
is vakoljuk
be cementhabarccsal.

!=l. Laz ább

kő\'.e,l ],élkj:ik ki <.l g'ödrjl'siló o!dal:íl,
Lehetőség- sz erint az ilyen siló falól

37
!

,1~ -'!~>~:-~
~~ -~: v.; "
10. K:iselib állatá!.tomá,nynak,.5eptéseknek,

.."

kisébb, rnéretű fö!d,silóka'! kész íthetünk.
~_.z~tFéS-,méret'eit
láthatjuk.
'f Ú.:;;;'r;~j~Jt~sre

'.

__1

i.

•

~

vagy .kűlőn .a baromfi'jlJk .réS·
Az ábrán 20 m--es ároksiki»

jól beváltak arnagyaróvár
gépgyár
dolgozói is ezt használják,
í

,:t."f.' »Vörös Csi!lag«

STV sz ártépőí. A
'.

k

J2:A.z Ásványi -féle szártépő i~ jól apritj a a takarmányt, Ezi és a !öl?bj' sHó4Ó
gépet az államí gépállornások
a dolgozo, parasztok
rendelkezesere
00..,
csátják, ezzel rnegkőnnyitik a. silóz ást.
.
,., }(1
':{..~

13. Nagyobb teljesítményűek
máznak
pl: a Bábelnal

a csehsz lovák silötöltőgépek.
Ilyeneket alkal,';
Ali ami Gazdaságban
és más nagyüzemi:IkDen.;ls:~

14. Nagyteljesítményű
és a száradással
málisra csÖ'~kentn a szovjet gépipar
ma már hazánkban
is használnak,
15. A kerepesi

termelőszövetkezetben-

járó tápanyagvesz.teséget
a mi
remeke, a járvasilóző
gép, rnel

öreg

cséplögépböl

szárbépőt a dob átszerelésévefés

a sz almarázók

vátor

a silógödörbe.

szórja

a tépebt takarmányt

készítettek

'l1ázil~:
Az ~élé;
::.~ ..

eltávolításával.
.

::,>~

'.'

16. A mezőgaz daság dolgozói ügyes és használható
újitásokkal
fOikó'zzáhL -.
'többterrnelést.
Ilyen ez a 'házilag
elkészíthetö
lövontatású
kukoriCá,,:"
szárvágö
is, amellyel naponta 3-5 kh. kukaricaszárat
v~ghah1l1;k.,v..

17. Töltés kőzben gondosan
készitsék a tipratáshoz,

18. A siló töltése
a silóban

ökrökkel

a 'Iaza' takarmányt,·.ez,!

'19. Szokták
levegőt

többfe!
..'

végzik.
.

.'

•'

...•.1:

.

közben jó le kell tipratní

körbejártatott.

','

a sílöban . a takarmányt,' hogy ..eiö~

elrendezrk

.

.

,.'

.\

.

lábbal is tipor ní, a silót. Az.-oldalt lépkedve haladó típrássalja,
a legtökéletesebben
kiszorithatjuk
a takarmány
közűl.:
- -r:
~.?-;';-t!:~

20. Ha a siló megtelt és jól letiporbák, földdel Iedjk be jó vastagon, hogy.;:·
elzárjak II levegötöl az erjedő takarmányt.
A földrétege! jől.Je kellfapomi vagy döngölnl.
2!. Az ároksílót jól tetézettert töltsük meg takarmánnyal,
alaposan. tipras
suk meg, ma jd az árokból kiterrnelt földdel vastagon terítsük .be, hogy;·
a takarmán~
elzárjuk a levegötöl.
..
22. Ha keltlő körültekí ntéssel , a szabályok
kész szilázs kellemes, töPköly illatú .
.,

pontos

betartásával

.l

23. Hiányosan
típratott,
rosszul fedett silóbari szalcnnásan
szes dohosszagú
takarmánycsomók
vannak.
Az ilyen lail-;armány etettésreal~kalmatIan.
"
.

ősszeállt;

\

38

..•
...

1--------·-·-----

--------;

lVIEGJ.ELENT

AZ ÚJ FALU
Riportok: a magyar [olu. fejlődéséről
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