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Az előadó a szöveget li helyi viszonyoknak .megfelelően
mődositsa, biJvitse, helyi példákkal egé"zítse ki.

AjullOk
olcsó és jó átteleltetese
(Diafilm szöveg)
1. kép
A juhok olcsó és megis jó, tehát gazdaságos átteleltetése
rangú érdeke mirid a tenyésztőnek, mind a népgazdaságnak.

első-

2. kép
Sok és kiváló minőségű gyapjút csak olyan juhoktói várhatunk,
amelyeket egész éven át egyenletes kondícióban sikerűlt tartanunk.

3. kép
A gondos téli ápolást és takarmányozast
vissza a juh:

háromszorosan

fizeti

4. kép
sok gyapjúval,
5. kép
sok és egészséges báránnyal,

valarnint sok tejjel.
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7. kép

4 juhok leggyakrabban a hiányos téli takarmányozás és rossz
elhelyezés kővetkeztébenszenvednek
legtöbbet, 'pedig viszonylag kevés munkával és kevés költséggel gazdaságossá tehetjük az átteleltetést.
8. kép
A nyárvégi esők nyomán megújuló legelő, valamint- egyéb füves
területek ügyes kihasználásával jó erőre tudjuk hozni a juhokat.

9. kép
Ezt a jó kondíciót a minden gazdaságban feltalálható alkalmi
legelők. rendszeres fejkeresésével a jó juhász a tél beálltáig tartani
tudja, anélkül, hogy a téli takarmánykészlet
értékesebb részéhez
hozzá kellene nyúlnia. Csak a késő őszi és téli legeltetés idején kell
reggel és este egy kis szalmapótlékról gondoskodní.

10. kép

Altalános szabály legyen, hogy legeltessünk. ameddig csak lehet,
mert a jó kondíciót könnyebb és olcsóbb megtartani, mint visszaszerezni.

11. kép

A legeltetésre alkalmas területek jó kihasználása mellett folyamatosan gondoskodjunk minden alkalmi takarmány betakarításáról is.
Az útszéli füves árokpartokról és egyéb, kaszálásra alkalmas területekről jó szénát tartalékolhatunk a téli napokra.

12. kép
A szalmatélék,
elsősorban a hüvelyesek és tavaszi kalászosok
szalmái, nem kevésbé a kölesszalma, lenszalma és ~ukoricaszár, mint
az átteleltetés legfőbb tartalékai jönnek számításba.
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·13. kép
Emellett főleg a. vemhes.vszoptatós és növendékállatok részére
föltétlenül gondoskodni kell szénáról is, hogy ásványi. sókkal és vitaminokkal a zavartalan fejlődést biztosítsák számukra.

14. kép
A szénát gondosan mérlegelve adagoljuk, és ügyeljünk
kes részek szóródásának elkerülésére.

az érté-

15. kép
Készítsünk a juhok számára silót. Olcsó és jó kiegészítő téli takarmány a silózott silókukorica, kukcricaszár, répaszelet, répakorona
stb. A juhok szívesen fogyasztják, naponta fejenként 4-5 kg-ig is
etethetünk belőlük. A juhsilókat a rendszerint távolfekvő hodályok
közelében Iétesítsük..

16. kép
Kiváló minőségű, olcsó és gazdag téli takarmányt biztosít az
augusztus derekán vetett repcés-rozsos
téli juhlegelő. A karcagi
Táncsics Tsz-ben Márki Elek juhász, a Szocialista Munka Hőse, 50
holdat vetett erre a célra.

17. kép
Lényeges követelménye a vetett téli juhlegelőnek,
leg közel legyen a juhhadályhoz.

hogy lehető-

18. kép
A legelő közeli fekvése elsősorban azért fontos, hogya téli, zordabb napokon is, amikor csak az idő megengedi, kihajthassuk rá a
juhokat.
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19. kép
A legelésző juhok még a vékonyabb hótakaró alól is kikaparják
a zöld hajtásokat.

20: kép
A távolfekvő téli legelő túlságosan erős igénybevételt jelent a ju- ,
hok számára.
21. kép
A szérűskertekben is - kűlönösen amig a hótakaró el nem borítja - értékes téli legelőt találnak a juhok.

22. kép
Amikor csak az idő megengedi - hóviharok vagy esős napok kivételével -, tartsuk a juhokat minél többet szabadban, járássuk legelőre.
23. kép
A buja őszi vetések juhokkal való .znegjaratása" is kiváló téli
táplálékot ad - emellett megóvja a vetést a kipállástól, Ügyelni kell
gondosan arra, hogy a vetésen állandó mozgásban legeljenek a juhok, nehogy a vetést túlságosan lerágják.

24. kép
A takarmányokban
sünk a juhokkal.

szűkebb téli napok idején abrakot -is -etes-

25. kép
Az abrakoltatást elsősorban a vemhes és szoptatós anyák és növendékek kívánják meg.. Enyhe időben célszerű télen is szabadban
etetni.
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26. kép
Azarbrakot előre .kell a vályúkba készíteni, mert különben a ju-hók egy helyen tömörülnek, törik, nyugtalanítják egymást és habzsolva esznek.
27. kép

Így egyenletesen eloszlanak a vályúk körül és nem marad éhen
egyik sem.28. kép

A bárányok részére anyjuktól elkülönítve is adjunk abrakot,
mert a nyáj etetésekor a kis bárányok csak itt-ott csipegethetnek a
vályúból.

29. kép

A téli bárányoztatás veszteségrnentes
nyességét különösen próbára teszi.

levezetése a juhász Ielemé-

30. kép

Biztosítani kell a gyenge bárányok és ellő anyák részére a me'Ieg hodályt, Meg kell szüntetni a léghuzatot. Le kell zárni a végső
ajtókat és csak a déli irányba nyílókat kell használni.

31. kép

A .hodály szélnek kitett oldalát be kell fedni, az üres padlásteret
pedig be kell teríteni ,kukoricaszárral vagy szalmával. _

32. kép

Ellés előtt az anya tőgye körül képződött koloncokat el kell távolítani, nehogy az újszülött bárány aosecsbimbó . helyett ezeket a
.szennyezett gyapjúrészeket
szopogassa és ezáltal fertőzódjék.
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33. ,kép
Különös. gondot fordítsunk az ,ikerellő anyákra és bárányaikra ..
Az anyák részére jobb takarmányozast kellbiztosítani, hogy elegendő tejet termeijenek és a bárányok vissza ne maradjnakfejlődésükben.
34. kép
A bárányok lábvégein levő körömkocsonyát nem szabad eltávolítani, mert ez védi a körmöt és később úgyis magától leválik.

35. ,kép
Ilyenkor kell eivégezni : a törzskönyvezett anyák bárányainak
megjelölését és nyilvántartásba vételét is. Az ellési adatokat pontosan fel kell jegyezni.
36. kép
A törzskönyvezett bárány nagyobb értéket jelent.

37. kép
A fiatal 'bárányokat mindaddig, amíg meg nem erősödnek, valamint hideg, zord idő esetén a jól almozott, meleg hodályrészben ken
tartani.
38. kép
Anyjukka+ együtt csak enyhébb napokon, szélcsendes időben engedjük szabadba a bárányokat.

39. kép
A bárányokat mielőbb abrak- és szénafogyasztásra kell szoktatni,
hogy gyorsabban fejlődjenek.
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40. kép
:Az anyák 'szahadbán tartásáta igen jól bevált az úgynevezett
szalmakarám. A szalmával körülrakott karámban az anyákat nem éri
szél. A csapadékmentes, enyhébb téli napokat itt tölthetik.

41. kép
A bunda rendszeres ápolása is fontos téli feladat.

42.. kép
Olyan etetőrácsot használjunk, amelyből nemhull a takarmánytörmelék a juhok nyakába és nem szennyezi a gyapjút.

43. kép
A téli sáros utak és a fagyos rögök könnyenbüdössántaságot
-okozhatnak. Ezt megelőzhetjük, ha a hodály és a kűt közötti utat
.ezalmával felhintjük. A büdössánta állatok körmét azonnal gyógy.kezelni kell.
44. kép
A jól szervezett, gondos téli munka jutalma az, hogy a tavaszi
kihajtásker a juhász megszaporodott, egészséges, szépen fejlődött
nyájat hajthat legelőre ..
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MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖNYVEK
Csire-Czaká-Hámori-Márkus
:
ÁlIattenyésztéstan
544 oldal, 194 ábra, ára kötve 60,Sohandl-s-Horn-c-Kertész
:
Sertéstenyésztés
194 oldal, 81 ábra, ára kötve 33,-

Ft

Ft

Rédei-Rieger:
Szántóföldi kísérletezés gyakorlati
80 oldal, 12 áora, ára 3,- Ft

példákkal

Kreybíg:
Gyaikorlati trágyázásta.n
472 oldal, 76 ábra, ára kötve 54,- Ft
Bóna:
Nagyüzemi trágyázás
174 oldal, ára 15,- Ft
Nízsalovszki-c-Szondy-c-J
ócsik :
IstáLIótrágyázás-műkágyázás
336 oldal, 35 ábra, ára 17,- Ft
Alcser-c-Balogh-e-Dezsér
Öntözési zsebkönyv
192 oldal, 5 ábra, ára 12,- Ft
í

Liszenko:
Agrobíolőgia
670 oldal, ára 27,-

:

Ft

György-e-Czakó:
A tejelés fokozásálJlak módszerei
114 oldal, 26 ábra, ára 10,- Ft
Horn:
Általános állattenyésztés
660 oldal, 242 ábra, ára kötve

118,- Ft

Kaphatok az ország val ame n nyi
Megrendelhetök: MEZÖGAZDASAGI
Budapest, V. Vécsey utca 5.

FÖldművelésügYi
4361

-

Felelős kiadó:
Minisztérium Pr-opaganda

Sztkr-a Lapnyomda.

-

Felelős:

könyves boltjában
KÖNYVESBOLT

Ig azgutóság
Kulcsár

vezetője

Mihály:'

