Tenyészállatoknak a köztenyésztés céljaira való kiosztása 1927-ben.
Distribution

des animaux

reproducteurs
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Résumé.
Avec l'appui du ministère de VAgriculture, 3.726 taureaux, 526 verrats et 13 béliers
ont été mis en 1927 à la disj)osition des communes
et des copropriétaires ruraux. Les facilités accordées par le ministère étaient les suivantes: 1° 10%
de rabais et facilités des payements; 2° prêts à
8% accordés par VEtat et remboursables en un
an; 3 prêts sans intérêts consentis par VEtat pour
lesquels les emprunteurs ne devaient payer qu'Une
taxe de manutention de l'5%.
{)

*
A földmívelésügyi kormányzat a köztenyésztés
színvonalának emelése céljából a lenyészállatkiosztást a mult évben háromféle módon hajtotta végre
és pedig először az elözö években is követett mó
don, vagyis 10%-os árengedménnyel és kedvező
A k ö z t e n y é s z t é s e m e l é s é r e kiosztott t e n y é s z 
állatok. )
Animaux reproducteurs distribués pour développer
rélevage f)
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A kiosztott apaállatok
értéke pengőben. —
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) Az 1927. év folyamán ezenkívül még a ren
delkezésre bocsátott forgótőkéből a községeknek és
egyéb közületeknek tenyészállatok beszerzésére egy
év alatt visszafizetendő évi 8%-os kamatozású köl
esönök folyósíttattak. Ilyképen kiosztatott 465 drb.
bika, 1.590 drb. tehén és üsző. 210 drb. kan, 37
drb. koca és 5 drb. kos, összesen 1,081.020 pengő
értékben. Folyósítottak még kamatmentes kölcsö
nöket is, mely után csupán 1 3 4 % kezelési díj volt
évenkint térítendő. Ilyképen kiosztatott 133 drb. bika,
970 drb. tehén és üsző, 89 drb. kan, 12 drb. koca
és 4 drb. kos, összesen 810.290 pengő értékben. —
En outre, sur la somme accordée par VEtat, pour
Vacquisation d'animaux reproducteurs, on a versé
en 1927 aux communes et èi d'autres
collectivités,
des f)rêts à 8% remboursables en 1 an. Ainsi, il
a été distribuée 465 taureaux, 1590 vaches et génisses,
210 verrats, 37 truies et 5 béliers, d'une valeur totale de 1,681.020 pengős. On a versé aussi des prêts
sans intérêts, j>our lesquels les débiteurs ne devaient payer qu'un droit de manutention de î%%;
de cette façon il a été distribué 133 taureaux, 970
vaches et génisses, 89 verrats, 12 truies et í béliers,
d'une valeur totale de 810.290 pengős.

Vélevage en Hongrie,

1927.

fizetési feltételek mellett o s z l o t t ki tenyészállatokat
a községeknek és közbirtokosságoknak. A második
módozat az volt, hogy erre a célra egy év alatt
visszafizetendő 8%-os kölcsönöket folyósított, vé
gül kamatmentes kölcsönök nyújtásával segítette
elő a tenyészállatok beszerzését, olyképen, hogy a
vásárló állattenyésztők a kölcsön után csak évi
IX» %-os kezelési díjat tartoztak fizetni.
Árengedménnyel és fizetési könnyítések mellett
az 1927. évben kiosztatott 750 db. jé) minőségű és
fajtájú apaállat 548.060 pengő értékben. Az ily
képen elhelyezett apaállatok darabszáma az előző
évi mennyiséget 40*7%-kai, az értéket pedig 42*7%kal meghaladta. A közületeknek juttatott tenyészapaállatoknak 75*7%-a tenyészbika, 23*7% -a te
nyészkan, 0 6%-a. pedig tenyészkos voll. A kiosztott
bikáknak 87*3 %-a a kiválé) tejelési eredményről
ismert simmenthali fajtához, 12*7%-a pedig a jó
munkabírása miatt kedveli magvar fajtához tarto
zott. A piros tarka külföldi fajta bikák elhelyezést'
tehát darabszám szerint, mint a múltban, most is
erősen felülmúlta a magyarfajta apaállatok kiosz
tásának mértékét. A községeknek juttatott serté
seknek 79'8%-át a zsírsertések és 20*2%-át a hús
sertések tették. Megállapítható, hogy az utóbbi évek
ben követett gyakorlatnak megfelelően a zsírsertés
kiosztása most is nagyobb arányú volt, mint a hús
sertéseké.
Az egy év alatt visszafizetendő 8%-os kölcsö
nök folyósításával elhelyezést talált összesen 2.307
db. tenyészállat. Ezek együttvéve 1.681.020 pengő
értéket képviseltek. Az ilyképen kiosztott kiváló
fajta tenyészállatoknak 29*5%-a apaállat, 70*5%-a
pedig tenyészlehén, illetve tenyészkoca volt.
Kamatmentes kölcsönnel, kezelési költség térí
tésének kötelezettsége mellett 1.208 db. 810.290
pengő értékű tenyészállat vásároltatott. Ezeknek a
tenyészállatoknak a bikák, kanok és kosok együtt
187%-át, a tehenek és kocák pedig együttvéve
81'3%-át tették k i . A kamatmentes és a 8%-os k a 
matozáséi kölcsönökből tehát anyaállatok beszer
zésére jóval nagyobb összeg fordíttatott, mint az
apaállatok vásárlására, nyilván azért, mert a fentebb
említett 548.060 pengő amúgy is teljes egészében
apaállatoknak beszerzésére és 10%-os árengedmény
nyel való elhelyezésére használtatott fel.
Végeredményben
megállapíthatjuk,
hogy az
1927. évben a köztenyésztés fejlesztése céljából
összesen 3.726 db. tenyészszarvasmarha,
526 db.
tenyészsertés és 13 db. tenyészjuh osztatott k i állami támogatás mellett.

