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vényből az eredmény. Az orosházi búzával 

- nem versenyezhet a soproni búza, a makói 
hagymával a somogyi hagyma, a szegedi 
paprikával a szabolcsi paprika, a tokaji 
borral a homoki bor, a csabai, gyulai 
hentesáruval (kukorica) az egri kolbász, 
a kecskeméti barackkal a gödöllői barack. 
Ezer és ezer példát lehet még arra felhozni, 
hogy az egyes tájaknak különleges tulaj
donságaik, előnyeik, adottságaik' vannak, 
amelyek egyes termények minőségét ki
válóvá teszik, terméseredményeit fokozzák.

A nagy különbségek okára nyomban rá
jövünk, ha az országos termelési térképeket 
a2 éghajlati és talajtérképekkel egybe
vetjük. Ott terem legtöbbet és legjobbat 
a növény, ahol éghajlati és talajígénye 
teljes mértékben kielégítést nyer. Vannak 
szárazságot tűrő, sok napsütést kívánó 
növényeink (búza, kukorica), ezek a napos, 
száraz Alföldön érzik jól magukat és ha 
kellő időben megkapják a nekik szükséges 
aránylag kevés csapadékot, kiváló termést 
hoznak. Más növényeknek több csapadék 
kell, kevesebb meleggel és napfénnyel is 
beérik (burgonya, zab), ezek a hűvösebb, 
esősebb Dunántúlon nagyobb termést ad
nak, mint a száraz, forrónyarú Alföldön. 
Ismét más növényeknek nagy a hőigényük

(ricinus, rizs), ezért csak az ország melegebb 
vidékein termeszthetők sikerrel,' Az egyes 
tájak éghajlati és talajbeli sajátságai tehát 
eldöntik, hogy milyen növény termeszthető 
ott a legnagyobb mennyiségben és legjobb 
minőségben.

Az időjárás szeszélyes, ezért előfordul, 
hogy egy-egy esztendőben a növény a leg
megfelelőbb éghajlatú vidéken sem hoz 
kellő terméseredményt, de rendszerint ilyen
kor is többet és jobbat, mint az éghajlati 
igényeinek meg nem felelő tájon. Az évek 
többségében kapott jó terméshez képest 
egy-egy ilyen kedvezőtlen időjárású esz
tendő gyenge eredményei jelentéktelenek.

A táj termelés elve: minden növényt
elsősorban a neki megjelelő talajú és éghaj
latú tájon termeljünk, mert akkor érhetjük 
el a legnagyobb mennyiségű és legkiválóbb 
minőségű termést. Ném azt jelenti ez, 
hogy háziszükségletre ne termeljünk meg 
minden szükségeset otthon, még ha nem 
is olyan jó a terméseredménye, mint az 
ország más vidékén lenne, hanem azt, 
hogy eladásra szánt, piacra kerülő árunk 
csak akkor lesz versenyképes, ha terü
letünkön a táj éghajlatának és talajának 
megfelelő növények termelését részesítjük 
előnyben.

Á IJvA T -
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S z a r v a s m a r h a
Magyarország szarvasmarha állományá

nak nagy része a magyar-tarka fajtához 
tartozik (színe: barnáspiros-fehér-tarka),
amelynek kialakításában a svájci eredetű 
szimentálínak volt a legnagyobb szerepe, 
ősi fajtánk : a magyar-alA'óldi (fehér, hosszú- 
szarvú) és az Alpokból hozzánk származott 
bo-zderes (szürkésfekete) együttesen csak 
20%-át adják a szarvasmarha-állományunk
nak.

A szarvasmarha három irányban hasz
nosítható állat. Hústermelés, erőtermelés 
(igázás). de legfőképpen tejtermelés végett 
tenyésztik. Tejelőképessége tág határok 
között mozog, (Az elmúlt évtizedben a 
rekordot Dáma 1 év alatt 20.000 liter és 
Auguszta 13.000 liter tej jel-tartotta. Noha 
az utóbbi kevesebb tejet adott, viszont 
sokkal zsírosabb teje lévén, évi 7 és fél 
mázsa vaj került ki ebből.)

A jó tejelő jellegű tehén bőre vékony, 
könnyen ráncolható, szőre rövid és nem' 
sűrű. Az állat hátsó fele erősebben fejlett
nek látszik, mint a mellső, ellentétben a 
bikával (ivarjelieg). A tőgy nagyterjedelmű, 
mirigyes tapintatú, símabőrú. Kemény 
csomók, vagy daganatok nem tapinthatók 
ki benne.

A  jó tehén sem ad' azonban annyi 
tejet, amennyit képessége szerint adnia 
kellene, ha a takarmányozása nem meg
jelelő. És itt nemcsak a takarmány mennyi
sége, hanem még sokkal inkább minősége 
a fontos. A jó tejelő takarmány a fehérje- 
dús pillangós-, vagy rétiszéna, pillangósok 
zölden, az -abrakfélék közül pedig az' olaj
pogácsák, zsirtalanftott darák, hüvelyes
magvak és a korpa.

Mint legnagyobb napi fejadag a külön
féle tömegtakarmányokból a következő 
mennyiségek adhatók : széna 10 kg, vagy 
répa, párolt burgonya 40 kg, vagy zöld
takarmány 50 kg. Egy 500 kilós és 9 liter 
tejet adó tehénnek például a következő 
keverék adható naponta: 3 kg vöröshere- 
széna, 5 kg tavaszi szalma, Í0 kg takar
mányrépa vagy burgonya. 1 és fél kg nap

raforgópogácsa, 1 és fél kg kukoricadara, 
fél kg korpa. A  napi mészpótlék 50— 100 g] 
só 20— 40 g.

A tehenet azonban nemcsak az elles tői 
kezdve kell bővebb takarmányozásra fogni, 
hanem a későbbi tejelése érdekében, de 
a magzat fejlődése érdekében is, már a 
vemhesség utolsó harmadában fahérje- 
dúsabb táplálásról ajánlatos gondoskodni.

A tehén ápolása a tejkezelés érdekében 
fokozott tisztaságot kíván meg. Fontos^ a 
bő almozás, a trágya gyakori eltávolítása 
az istállóból és a fejest megelőzően az állat 
bőrének és szőrének letisztítása, különö
sen, ha a legelőről sárosán, vagy porosán 
tér haza. Lefejő tehenészetekben is, ahol 
borjút nem nevelnek, fontos a tisztaság, 
mert piszkos istállóban, piszkos állatoktól 
osak rossz minőségű tejet nyerhetünk és 
az ilyen tejből nem lehet kifogástalan 
vajat, vagy sajtot sem készíteni. A legtöbb 
tejhibának a tisztátalan fejes az oka.

A tehén vemhesságe 9 hónapig tart. Az 
ellás legcélszerűbb ideje a tél vége és a 
tavasz, mert így a zöldtakarmányozás a 
tejelést eredményesen befolyásolhatja.

A  borjú felnevelése legegyszerűbben a 
természetes módon, tehát az anyja szop
tatása által történik, de előnyös lehet a 
mesterséges borjúnevelés ott, ahol a tehén 
gümőkóros, vagy ahol fontos, hogy a tej 
minden cseppje a legcélszerűbben használ
tassál* fel. Az elválasztás a 3—-4. hónap
ban történik, de helyesebb a borjút a kor
tól függetlenül akkor elválasztani, ha már 
egy bizonyos fejlettséget elér és a takar* 
mányfogyasztáshoz hozzászokott.

A választott borjúkat a legeltetési alkal
mak alapos kihasználásává!, de nemcsak 
a legelőre utalva tartjuk, hanem a legelőfii 
mellett a fejlődő állati szervezet még abra
kot is kíván. A fiatal korukban rosszul 
táplált borjúk menthetetlenül wssököt- 
tek«-ké válnak.

A helyes takarmányozás mellett lényeges 
a fiatal állatok fejlődése szempontjából a 
gyakori mozgási alkalom. Ha legelőre netn 
járhat a borjú, akkor az árnyékos kifutó
ban mozogjon minél többet.



Az igásökröket munkavégzésük arányá
ban takarmányozzuk, mert a fukarul táp
lált ökör hamar elhasználódik, élettartama 
rövidebb. Az ökörhízlalás 3— 7 hónapig 
tart minőség szerint.

A tehén mérsékelt igázása nem jár a 
tejtermelés csökkenésével, ha az abrak
adagot egyharmadrészével növeljük. A 
munkával járó mozgás nemhogy ártalmas, 
hanem egyenesen kedvező az állat egész
ségére.

L ó
A leggyorsabb ló az angol telivér, de 

gazdasági szempontból jelentősége nálunk 
csak annyiban van, hogy az angol félvér 
és a Nonius őse. Köztenyésztésünkben az 
angolvérű lovak mellett még a lipicai 
és az arabs játszik szerepet (az utóbbi 
szintén csak mint keresztezésre alkalmas 
tény észanyag), továbbá a muraközi.

Ma már katonalóra és luxuslóra alig 
van szükség, viszont a megfelelő gazda
sági típus kialakítása elsőrendű érdeke a 
mezőgazdaságnak.

A  ló tenyésztése és takarmányozása sok 
hozzáértést és gondosságot kíván. A csikót 
már az anyja méhében megfelelő táplálás
ban kell részesíteni a vemhes kanca fehér
jedús takarmányozása révén. Születésétől 
kezdve pedig 3 éves koráig úgy kell nevelni, 
hogy későbbi feladatának teljes mérték
ben eleget tudjon tenni.

A nőstény lovat kancának, a hímet 
ménnek, vagy csődörnek nevezzük. A 
kanca vemhessége 11 hónap. A párosítás 
leggyakrabban tavasszal történik és így 
a csikó is tavasszal születik.

A csikó 5— 6 hónapig szopjon, illetve 
mesterséges felnevelés esetén eddig igyon 
tejet. Mesterséges felnevelés sajtárból való 
itatás útján történhet harmadrészben hígí
tott tehéntejjel. Elárvult csikók egyébként 
asztalra állított kecskével is szoptathatok.

Már választás előtt hozzászokik a csikó 
a széna és abrak fogyasztásához és a lege- 
léshez. A  ló legjobb abraktakarmánya a 
zab és az árpa, a szálasok közül pedig a 
lucerna. Kukoricából csak kevés adandó, 
mert ízzasztja a lovat. A csikó téli takar
mányadagja naponta 2.5 kg zab, 0.5 kg 
korpa, 4 kg széna és 2—3 kg takarmány
szalma lehet. Egy- és kétéves korában 
növekedése arányában fokozzuk az abrak
adagot, nyáron pedig a legelő minősége 
szerint kevesebbet adunk.

A  csikóval való bánásmód legyen kímé
letes, mert különben az állat elvadul és 
olyan rossz szokásokat vesz rei, amelyek
ről később nem lehet leszoktatni: ijedős, 
harapós, nívós lesz.

A  tenyésztésre kevésbbé alkalmas mén
csikót ivartalanítani szokás, mert így köny- 
nyebben kezelhetővé válik/
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A bőr és a szőr ápolására már csikókor-

bán gondot kell fordítani, hasonlókép a 
pataápolásra, mert a rosszpatájú ló sem
mit sem ér. A hámbatörés (igábafogás) 
hároméves korban történhet, előbb csak 
a gyorsabban fejlődő muraközinél.

A munkát végző ló takarmányozása a 
munka minőségétől függ. A nehéz munkát 
végző ló (fuvarozás rossz úton, mély szán
tás stb.) abrakadagja arányosan legyen több 
a könnyű munkát végző lóénál, azonos 
szálastakarmánymennyiség mellett. Pél
dául : 10 kg széna, 3 kg szalma, 3 kg zab, 
1 kg kukorica.

A  ló korát fogazatáról, a koptatás mére
téről lehet megállapítani. Kíméletes bánás
móddal 15 évig munkában tartható.

J u h
Magyarország juhállományának nagy 

része merino-fajta, de -tenyésztik a rackát 
és cigáját is. A juh igénytelen állat és éppen 
ezért elsősorban olyan vidékeken tenyésztik, 
ahol a gyenge legelőket más állattal nem 
lehetne kihasználni, és ahol a külterjes 
gazdálkodás tartását indokolttá teszi. 
Igénytelensége nemcsak a takarmányozás, 
hanem ápolás tekintetében is megnyilvánul.

Vemhessége 5 hónapig tart. Az ellések 
leggyakoribb ideje a koratavasz.

A gazdaságos tenyésztés érdekében a 
birkának tavasztól késó őszig a gyep- és 
tarló legelőkön kell tartózkodnia és télen 
szalmával kell beérnie, mint tömegtakar
mánnyal. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy a juh úgyszólván a levegőből is meg 
tud élni. Ka a legelő silány, pótlékról keli 
gondoskodni. Továbbá télen a szalma is 
kiegészítésre szorul. Répa, burgonya, tök 
(0.5— 2 kg), silótakarmány (5 kg-ig), az 
abrakfélék közül pedig bármelyik (5— 50 
deka) adható • juhoknak. Természetesen 
széna ugyancsak adható, sőt a juhok ki
zárólagos takarmánya is lehet. Hágatási 
idényben a kosok, de méginkább a vemhes 
és szoptató anyák feltétlenül nagyobb ab- 
rakadagot (40— 50 deka) érdemelnek az 
átlagosnál. Hasonlóképpen a fejős juhok is.

A juh fejése a gyakorlat nagy részében 
meglehetősen tisztátalanul szokott történni. 
Ezért igen sokan idegenkednek a juhteiből 
készült sajttól és túrótól. A tiszta fejés a 
fogyasztóközönség érdeke és a juhtenyésztő 
erkölcsi kötelessége.

A napi tejmennyiség 1 liter körül szo
kott mozogni, de szűkös takarmányozás 
esetén olyan kevés is lehet, hogy fejni sem 
érdemes. Viszont a juhászat jövedelmező
ségét még nagyobb takarmányfogyasztás 
esetén is jövedelmezőbbé teheti a tejter- 
melés. A juhtej nagy részét nem frissen 
fogyasztják, hanem túró és különféle ízle
tes sajtok formájában.
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A gyapjűtermelés terén nefricsak a gyapjú

mennyisége, hanem finomsága és egyöntetű
sége is lényeges. A merinó átlag 5— 6 kg, 
a cigája és racka 2.5 kg zsíros gyapjút ad 
évente. A juhok nyírása májusban törté
nik. A lenyírt gyapjú kezelése osztályozás
ból, szárításból, zsákolásból és szakszerű 
tárolásból áll,

A juhhús nálunk különleges íze miatt 
nem örvend különös szeretetnek, de a 
bárány kedvelt húsvéti eledel. Angliában 
a birkahús fogyasztása igen nagymérvű.

K e c s k e
Szegény ember tehenének szokták nevezni 

a kecskét, mert igénytelensége révén azok is 
tenyészthetik, akiknek tehéntartás nem áll 
módjukban. Jelentősége Magyarországon az 
utóbbi években éppen a tehénállomány 

usztulása következtében erősen megnöve- 
edett.
Ami a kecske tejelését illeti, elmondható, 

hogy jóval felülmúlja a tehenet, mert sok
kal gyakoribb az olyan 50 kg. súlyú kecske, 
amely 3— 4 liter tejet ad naponta, mint a 
tízszer ennyi tejet adó tehén, amelynek 
pedig átlagsúlya a kecske súlyának tíz
szeres e, Emellett a kecskeképpen igénytelen
sége folytán silányabb' takarmányokkal 
beéri, az útszélen, árokparton legelészve is 
megél, télen a konyhahulladékokat is jól 
értékesíti. Természetesen ahhoz, hogy sok 
tejet adjon, megkívánja az abrakolast is. 
Három liter tejet adó kecske napi fejadagja 
1-5 kg. széna, 0-5 kg. burgonyahéj vagy 
répa és l-o kg. korpa vagy árpadara lehet. 
Nyáron, ha a legelő nem túlságosan kopár, 
elhagyható a széna. A tehenekkel etethető 
összes takarmányféleság kecskének is ad
ható, arra azonban figyelemmel kell lenni, 

, hogy á kecske szereti a változatosságot. 
Hogy az eleségét jobb étvággyal fogyassza, 
keverjünk az abrakhoz egy csapott evő
kanál sót és a vemhes- vagy növendék
állatnak takarménymeszet is adjunk na
ponta egy kanállal.

A kecske vemhessége öt hónapig tart. 
A  gidák (bak) és gödölyék (nőstény) már a 
második, harmadik héten születésük után 
elkísérhetik anyjukat a legelőre, de termé
szetesen ilyenkor még nem tudnak sem 
legelni, sem sokat járni. Felnevelésük nem 
kíván sok gondot. Elárvult bárányok 
*cuclisüveggel« jól felnevelhetek. Elválasz
tásuk akkor történjék, mikor már jól esz
nek, de akkor is fokozatosan.

A  kecsketejet sokan nem szeretik, 
mondván, hogy rossz szaga és íze van. Ez 
azonban csak akkor helytálló megállapítás, 
ha a tejelő anyákat piszkos ólban, esetleg 
a bakkal egy helyen tartják, vagy a legelőn 
olyan növényt eszik a kecske, amely a tej 
izét rontja. Ha az ápolás és fejés megfelelő.

a tej minden teintetben klfogástalán. Zsír- 
tartalma a tehéntejnél nagyabb néhány 
százalékkal és ezért táplálóbb annál.

Igen elterjedt az a vélemény, hogy * 
keosketej egészségtelen és, vérszegénységét 
okoz. Ezt az állítást azonban a gyakorlat 
és a kutatási eredmények megcáfolják. így 
a Balkán kiterjedt vidékein nem találni 
más tejet szolgáltató állatot, csak á kecskét, 
amelynek tejét a lakosság már évszázadok 
óta károsodás nélkül iktatja étrendjét*. 
Újabban a tudományos kutatások során 
kiderült, hogy csakugyan a kecsketej, 
ugyanakkor azonban kisebb mértékben a 
tehéntej hosszabb ideig tartó kizárólagsa 
fogyasztásakor vérszegénységet idéz elő. 
Ez a vérszegénység azonban csak abban 
az esetben következik be, ha hosszú ideig 
kizárólag kecsketejjel élünk. Ha más élelmi
anyagok- is szerepelnek étrendünkben, akkor 
ezek teljes mértékben pótolják a tejnek 
bizonyos hiányait, úgy hogy még bő 
fogyasztásakor sem lehet semmiféle kárét 
hatást megállapítani.

S e r t é  s
Legelterjedtebb sertésfajtánk a manga

lica (zsírsertés), de. a nyugati húsfajták 
mind nagyobb és nagyobb tért hódítanak, 
A  százalékos arány eltolódása azonban nem 

'jelenti a mangalica jelentőségének nagy? 
mérvű csökkenését, mert egyrészt a kül- 
.terjesebb körülmények között jobban meg
állja a helyét, másrészt a zsírral főző magyar 
konyha és a szalonnakedvelő népréteg 
kedvelt sertésfajtája marad. Hússertéseink 
angol eredetűek : a síma-, fehérszőrű és 
fehérbőrű yorkshire, az ugyancsak sima
szőrű, de fekete cornwall és berkshire 
(utóbbi iábvégei és orra fehér) és a szőke, 
göndör szőrű lincolnshire (mangalicához 
hasonló). A lincolnshire átmenet a hús- és 
a zsírsertés között. A  mangalicától abban 
különbözik küllemre, hogy a bőre festeny- 
mentes.

A sertés vemhessége négy hónap. Éven
kénti egyszeri, vagy kétszeri elletés szokásos, 
A mangalica átlag 6— 7 malacot vet, a hús
sertések többet, gyakran 10— 12-őt, sőt 
előfordult, hogy egy yorkshire koca 2 4  
malacot ellett.

Ha a tenyészállatnevelés a cél, akkor a 
párosításnál fokozott figyelem fordítandó 
arra, hogy az emse megfelelő kannal fedez
tessék be, mert népies tenyésztésünk rák
fenéje a fajtátlanság. A céltudatos kérész^' 
tezés nagyon jó hízóanyagot eredményez
het, de tenyészanyagui csak . fajtiszta 
állatokat szabad használni, mert különben' 
olyan malacokat kapunk, amelyekről soha
sem tudhatjuk, hogy a kívánt Célnak meg 
fognak-e felelni, vagy sem.



' ' A malacnevelés —  mint minden fiatal 
állat felnevelése —  tisztaságot és fehérje- 
dús takarniányozást k íván / Tisztaság fél 
egészség. Elléstől az elválasztásig sok fer
tőző megbetegedésnek vehetjük eleiét azzal, 
hogy az ólat és az etetővályút tisztán tart
juk. Az alom legyen bőséges és gyakran 
cseréljük.

A  malacok elválasztása akkor történik, 
mikor már jól esznek, de ne válasszuk el 
flíket nyolchetes koruk előtt, mert a fogaik 
m.ég fejletlenek. Az elválasztás fokozatos, 
hogy kellő átmenet legyen a tej és a takar
mány között. A malacnevelésnél választás 
Után is igen jó szolgálatot tesz a lefölözött 
tehéntej, mint fehériedús táplálék. Ebbe 
keverhetjük a daraeleséget. A választott 
malacok abrakja árpa. kukorica, zab, 
borsó, lóbab darájából, korpából állhat és 
az abrak 20%-a lehet olajpogácsadara, 
vagy zsírtalanított olajosmagdara. A le
fölözött vagy teljes tehéntejen kívül a leg
különfélébb állati eredetű takarmányok is 
felhasználhatók (író, túró, halliszt, húsliszt, 
vérliszt, friss vér). A zöldtakarmányok 
közül a herefélék a . legmegfelelőbbek, de 
ezek is főként a legelőn. Növendéksüídők 
súlyuk szerint növekvő adagokban kapnak 
burgonyát, murok-, vagy 'takarmányrépát. 
Bőt cukorrépát (1— 3 kg.).

A  mangalicasüldőknek adandó napi 
abrakmennyiség kor és súly szerint:

4 hónapos 20— 22 kg súlyú 1-00 kg.
6 > 30—35 » » T30 *
8 » 45—50 * » 1-70 *

1 0  » 60—65 » » 2-10 *
12 » 70—80 * . * 2-50 *
•Hússüldőknek —  gyorsabb fejlődésűek 

lévén —  ezen adagoknál 30—40%-kal 
többet kell adni. A csontfejlődés érdekében 
nyújtott takarménymész 25— 30 gramm.

A takarmányértékesítés fiatal korban a 
legjobb, ezért kell a süldőket bőven takar- 
mányozni.

A  sertés a gyeplegelőn kívül jól értékesíti 
a -tarlót és általában a tápíálékfelvétel 
mellett nagyon egészséges számára a sza
badban való mozgás.

A  hizlalásra kerülő sovány süldők fel
javítására elsőrangú ezsköz a makkoltatás 
ott, ahol nagyobb kiterjedésű tölgy-, 
cser-, vagy bükícerdő van.

A  sertés trágyáját különösen a kertészek 
és. szőlősgazdák becsülik. A megetetett 
takarmány 50— 60%-a a termelt trágya
mennyiség. Holdankint a tehén trágya meny- 
nyiségének fele, harmada is elegendő sertés- 
trágyából.

A zavartalan hízás és így jobb takarmány
értékesítés érdekében a sertéseket ivar- 
talanítják. A kanmalacokat egyhónapos 
korukban hesélik, az emséket pedig 5—6
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hónapos korukban miskárolják,: vagyis 
eltávolítják a petefészküket. Az idősebb 
kant is ajánlatos ivartalanítani a hizlalás 
előtt, mert egyébként a húsa élvezhetetlen.

Hizlalás: A sertés hizlalása többféle
lehet, aszerint, hogy mennyi idős a hízóba 
fogott állat és hogy a hizlalás mennyi 
ideig tart, vagyis a sertések milyen súlyra 
híznak. Bacon-sertés a 8— 10 hónapos 
keresztezett, vagy hússüldő, amely élő
súlyban valamivel az egy mázsa alatt van 
és mérsékelten zsíros. Tőke-sertés az ugyan
csak fiatal, 130 kg. körüli hízott állat, 
melynek húsa puha és rózsaszínű, bőre nem 
vastag. Szalámi-sertés az öreg, 200 kilo
grammra, vagy még ennél is súlyosabbra 
hizlalt sertés, melyet főként a konzerv
gyárak vásárolnak feldolgozásra.

Kifejlődött sertések teljes kihízlalása 
5—6 hónapig tart. Kezdetpen gyomortágító 
moslékot és burgonyát adjunk nekik, 
hogy elkészüljenek a nagytömegű dara- 
eleség felvételére és megemésztésére. A hiz
lalás0 elején árpa- és kukoricadarát feles 
arányban adjunk, később adhatunk kuko
ricadarát egymagában is. A daraeleség^ ne 
legyen moslékszerűen híg, hanem sűrű, 
pépszerű. A takarmány mennyisége étvágy
szerinti.

Fiatal süldők úgynevezett express-híz- 
lalása úgy történik, hogy a fiatal állat jó 
takarmányértékesítő képességét igyekszünk 
kihasználni a lehető legintenzívebb takar
mányozással.

Express-hízlalásnál már a választott 
malacot gyorsabb fejlődésre késztetjük 
fehérjedús táplálással és a fehérjeadagolást 
a tulajdonképeni hizlalás első harmadában 
is folytatjuk. Eszerint kezdetben az állatok 
takarmányának 10— 15%-a halliszt, hús
liszt, borsó, vagy napraforgópogáosa, 55—  
60%-a árpa és 30%-a kukorica. A hizlalás 
folyamán a kukorica százalékos mennyisége 
állandóan nő és az utolsó hónapokban 
egyedül kukoricadarát (keveset szemesen is) 
etetünk. A daraeleség napi fejadagja 1 ■20 
kg-ról fokozatosan nő 4' kg-ra, majd az 
utolsó hónapokban, mikor csökken áz 
étvágy, a fejadagot is 0-5— 1 kg-mal 
csökkentjük.

ö t  mázsa kukoricából egy mázsával 
gyarapszik a hízó.

B a r o m f i
A baromfitenyésztés magángazdasági Je

lentősége abban a tojás-, hús-, toll-, liba
máj- és zsírmennyiségben van, ameiyet 
tenyésztése révén nyerünk, de közvetve 
haszon származik abból is, hogy a rova
rokat pusztítja és az elhullott magvakat 
felszedi.

A parlagiból nemesített magyar tyúk
fajták kettőstermelésűek (tojás, hús) és

Siáremféle szín változatban (kendermagos,
fehér és sárga) a leggyakoribbak. Élelmes
sége és röghözszokottsága révén a magyar 

• nemesített tyúk ajánlható elsősorban te
nyésztésre. A  nálunk is elterjedt külföldi 
fajták között vannak egyoldalúan hús- 
típusúak (például az orpington) és tojó- 
tfpusúak (például a leghorn, amely 200— 240 
tojást is tojhat évente).

Országos viszonylatban -tyúkjaink meg
lehetősen keveset tojnak. Ennek elsősorban 
a szakértelemhiany az oka, amelyből 
azután a többi okok következnek : a fajtát- 
lanság, a selejtezés elmulasztása és a hely
telen takarmányozás. Tyúkjaink átlagosan 
70— 80 tojást tojnak évente, pedig könnyű
szerrel elérhetnénk, hogy százzal többet 
tojjanak. Fajtátlan állománytól nem vár
hatunk kielégítő eredményt, hasonlóképpen 
a kiöregedett tyúkoktól sem, hiszen négy
éves kortól kezdve a toiástermelés csökken. 
Élelem nélkül pedig semmiféle állat sem 
képes termelni.

A baromfi részére lehetőleg gondoskodni 
kell megfelelő legelőről, de ennek hiányában 
zöldtakarmányt juttathatunk a tyúkoknak. 
A napi abraktakarmány 12 deka, lele-feie- 
részben lágy és szemes. A legelés mellett 
adott takarmánykeverék 85%-ban állhat a 
'legkülönfélébb gabonamagvakból és korpá
ból, ehhez 10%-ban hallisztet, húslisztet, 
szárított cserebogarat, egyéb állatieredetű 
takarmányféleséget, vagy szóját, borsót, 
lóbabot adhatunk a bővebb tojástermelés 
érdekében. A takarmánymész 5%  és a só 
0-5 gr. Az oesú etetésével aiánlatos vigyázni, 
mert a bennelévő mérgező konkolyt a 
baromfi csak akkor tudja visszahagyni, 
ha szórt-eleség formájában kapja.

A baromfi tojástermelése, keltési ideje és 
a kotló alá rakható tojások száma a követ
kező :

Évi tojás- Keltetés! idő Kotló beta- 
termelés napokban kar db. tojást

Tyúk . . . .  80— 240 20— 22 19— 21
Pulyka . .  50— 70 28—30 10—20
Lúd.......... 40—80 27—32 6— 15
Kacsa . .  40— 100 26— 31 13— 18

A  keltetés gyakoribb módja a kotlává* 
való természetes Keltetés, de mindjobban 
terjed a gépkeltetés. A felnevelés is történ
het kotló nélkül, mesterségesen, műanyával.

Kelés után a csirkék egy napig nem kap
nak enni, majdpedig főtt tojást, darát, 
héjtalan kölest adunk szórva. Egyhetes 
koruktól fogva az összes növényi és állati 
eredetű baromfitakarmányok felhasznál
hatók táplálásukra. Fejlődésük érdekében 
különösen fontos az állati fehérje, melyhez 
részben legelés közben bogarak formájában 
Jutnak.

Télen * (tojásnak Jobb az ára, tehát
igyekezzünk, hogy minél több téli tojónk 
legyen. A  téli tojástermelést, fehérjedús 
takarmányozással és gondos ápolással fo
kozhatjuk, de van egy különleges eszköz is 
erre a célra, mégpedig az ólak kivilágítása, 
a reggeli és esti órákban, hogy ezáltal a 
nappalt mintegy meghosszabbítva, az álla
tokat több takarmány felvételére késztes
sük.

Az ólak nagy, délrenéző ablaknak, tisz
ták, gyakran meszeltek és a baromfit a 
hideg ellen jól védő anyagból valók le
gyenek.

A ludat zsírja,, mája és húsa végett 
tenyésztik. A libamáj igen fontos kiviteli 
cikkünk.

A különböző fajták közül a mi viszonya
inknak' a magyar lúd felel meg leginkább. 
5— 6 kg. súlyú, igénytelen, edzett és ízletes 
húsú. Mája a legfinomabb és kitűnő takar
mányértékesítő.

A libák felnevelése nem Jár sok gonddal, 
mert anyjuk kitartóan és gondosan vezeti 
őket. A lúd növényevő lévén, a kis libáknak 
első héten gabonadarát és felaprított zöldet 
keverve adjunk. Később a zöldet mind
inkább fokozzuk és a darát korpával, olaj
pogácsával keverjük. Minél előbb szok
tassuk a libát a legelőre, hogy táplálékának 
túlnyomó részét ctt szerezze meg.

A lúdhízlalás 3— 4 hétig tart és ezen idő 
alatt az állat mintegy 15— 25 kg. kukoricát 
fogyaszt el. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy a nagy májak a hosszú hizlalás ered
ményei, de ez nem általános érvényű szabály. 
A libamájakat osztályozni szokták : a leg
nagyobb az I. rendű és a kicsi, vörösszínű 
a IV. rendű, vagy pacalmáj. Egy nyolc kg-oa 
hízott lúdból 2-5— 3-5 kg. zsír olvasztható 
ki és 70 deka lehet a mája (i. rendű), de 
előfordul 1 kg-os is.

Amíg liba csak ott nevelhető, ahol meg
felelő alkalom van a legelésre, kacsát zárt 
udvarban is tarthatunk. Téves az a fel
fogás, hogy a kacsának okvetlenül fürdő 
kell. Mindentevő és igen falánk állat lévén, 
takarmányozására a íegKUlönfélebb hulladék 
is gazdaságosan felhasználható. A lúddal 
ellentétben tojástermeláse jelentékeny lehet, 
viszont rosszul kotlik és így a tojásait 
rendszerint kotlóstyúkkal keltetjük ki.

A kis kacsák pépszerű eleséget kapjanak, 
amely a csirkék által fogyasztott takar
mányból állhat, de sok zölddel keverve. 
A  zöld lehet csalánlevél, répalevél, saláta, 
vagy más hasonló, ami éppen rendelkezésre 
áll. Burgonya és répa is adható, de ez nem 
iehet a napi takarmány túlnyomó része, 
mert mindkettő fehérjeszegény.

A kacsa tömése három hétig tart és ez 
alatt körülbelül 12 kg. kukoricát fogyaszt 
el. A  hízott kacsa súlya 3— 5 kg.
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Magyarország egyes vidékein —  aho! 
nagyobb legel őterüíetek állnak rendel
kezésre —  a pulykatartás igen jövedelmező. 
Kivitel szempontjából is jelentős.

A kis pulykák etetése a csirkéhez hasonló, 
de sokkal kényesebb állat lévén a többi 
baromfinál, a pulyka felnevelése nagyobb
endot kíván. A növendékek október végére
örülbelül hatkilósak legyenek. Tojáster

melése nem jelentős.
A  pulyka hizlalása úgy történik, hogy az 

állatokat szűk ólba zárjuk és annyi nedves 
árpa-kukoricadarával etetjük, amennyit 
csak elfogyasztanak. A dara nedvesítésére 
használhatunk lefölözött tejet.

N y  ü l
A házinyulat gereznája, húsa és szőre 

miatt tenyésztik. A különböző fajták közül 
Magyarországon leginkább elterjedt a bécsi 
kék és fehér, a nagy és kis csincsilla, a belga 
óriás és az angora.

Általános hiedelem, hogy a nyúl igény
telen állat, de ez a modern kultúrfajtákra 
egyáltalán nem mondható. Azok a ^parlagi* 
nyúlik, amelyeket azelőtt tenyésztettünk 
és amelyek még ma is szinte omaguktól 
szaporodnak#, némely gazdaistállóban a 
jászol, alatt édeskevés hasznot hajtva a 
tulajdonosuké t, valóban igénytelenek. De 
már” például a óelga óriás bizony gondos
ápolást kíván és fogékony a betegségek 
iránt.

A nyúl vemhessége egy hónapig tart. Az 
ellés rendszerint zökkenő nélkül folyik le. 
A kölykek száma lehet akár 12 is, mert a 
nyúl szapora állat, de nem célszerű hatnál 
többet egy anyánál hagyni, mert esetleg 
nem tudja felnevelni őket. A dajkaságba 
adás kényes művelet, mert a i>mostoha- 
anya« megérzi a »ka!$ukfiókák« idegen 
szagát és kidobálja őket a fészekből. Ennek 
elkerülése' végett egy-két órára távolítsuk 
e! az anyanyuiat a ketrecből, hogy a 
dajkaságba adott kis nyulak felvegyék a 
fészek szagát.

A szoptatás 6— 8 hétig tart és az elválasz
tás fokozatos. A felnevelés legfontosabb 
tényezője a helyes takarmányozás. Az etetés 
nyáron háromszor, télen kétszer történhet. 
A  különböző takarmányok közül elsősorban 
a kertinövények zöldje fontos, továbbá a 
lóhere, baltacím és rétífű. Ezeket télen a 
széna, szalma, burgonya és répafélék váltják 
fel. Az abrakfélék közül zabot, árpát, 
kukoricát és korpát adhatunk. Nyáron 
például a nyúl napi takarmánya lehet 10 
deka lucerna, ÍO deka saláta, vagy káposzta
levél, 10 deka sárgarépa és 10 deka burgo
nyahéj. Télen pedig 10 deka széna, 10 deka 
burgonya, 10 deka sárgarépa és 4 deka 
korpa™

%S2
Téves az a hiedelem, hogy a nyúlnak nesn

kell ivóvíz. Igenis kell, különösen ha 
száraz takarmányon él.

Az ápolás ne szorítkozzon csak az ango- 
rák fésülésére és a már lenyúzott gereznák 
kezelésére, hanem tartsuk tisztán a ket
receket és gondoskodjunk a kifutóban való 
szabad mozgásról.

I s t á l l ó  é s  ó l
Az istálló és az ól akkor megfelelő, h*. 

megvédi az állatokat az időjárás viszontag
ságaitól, nyáron nem tú) meleg, télen 
viszont az állatok nem fáznák benne. Ezen
kívül fontos, hogy könnyen lehessen szellőz-- 
tetni, világos legyen és hogy a tisztogatás, 
vagy fertőtlenítés gyorsan és eredményesen 
megtörténhessék.

Ha új istálló építésére kerül a sor, akkor 
azt célszerű úgy elhelyezni, hogy az udvar 
legmagasabb pontjára kerüljön a széltől 
kellőképpen védett helyre, de azért semmi 
esetre sem olyan nagy fák, vagy épületek 
árnyékába, amelyek teljesen elzárnák a nap
fényt az ablakoktól. Ellenkezőleg, különö
sen télen és koratavasszal, midőn az állatok 
nem mozoghatnak a szabadban, az istálló 
ablakain bőven kell bejutnia a napfénynek. 
Nemcsak egyészségügyi szempontból fon
tos a világosság, hanem mert a sötét 
istálló egyszersmind piszkos istálló is 
szokott lenni.

Az építési anyagok között bőven vá
logathat a gazda, de tévedés volna azt 
hinni, hogy a drága anyagok mindig cél
szerűbbek. A fa, tégla, zsindely, zsúp, 
vagy nád gyakran épolyan jó szolgálatot 
tehet, mint a beton, terméskő, cserép, 
pala. Sőt, sokszor a vályogfa! is teljesen 
megfelelő lehet. A különbség csak az, hogy 
az olcsóbb anyagokból épített istállók és 
ólak élettartama rövidebb. A legszilárdabb 
vasbeton-téglafalú és cseréptetős építmény 
80— 100 évig, sőt még tovább is eltarhat, 
míg a vályogfalú és nádfedelű talán csak 
30—-40 évig. Mindig a körülmények fogják 
eldönteni, hogy a szilárdabb, vagy a 
könnyebb építkezés lesz-e érdemesebb. Ha 
a padláson takarmányt akarunk tárolni, 
akkor a mennyezetnek mindenesetre erős
nek kell lenni és olyan anyagból készülnek 
(például cementbe ágyazott téglának), hogy, 
az istálló ammóniákos gőze át ne hatol
hasson rajta, s így a tárolt takarmány vagy 
gabona minőségét ne ronthassa.

A padlót olyan anyagokból készítsük, 
hogy az állatok számára még vékony alom
réteg esetén se legyen hideg, kemény és 
hogy a lovak patkójukkal ki ne vájhassák, 
mert az így keletkezett mélyedésekben 
összegyűlik a vizelet. A tisztogatás szem
pontjait szintén szem előtt kell tartani a 
padlózat elkészítésénél. A  betonpadló j é ,

283
mert tartós, igen könnyen tisztítható és 
fertőtleníthető. Viszont hideg, kemény és 
síkos. A téglapadló szintén jó, de sertés- 
ólakban a téglát élire állítva rakjuk egymás 
mellé, mert különben kitúrják az állatok. 
A döngölt agyag olcsó, rugalmas, puha. 
Nern olyan tartós, mint a beton és a tégla, 
de ha a keletkező mélyedéseket időnként 
kijavítjuk és bőven almozunk, a szerényebb 
igényeknek teljesen megfelel.

Az istálló ablakainak a napfény bebocsá
tásán kívül még az is feladatuk, hogy rajtuk 
keresztül történjék a szellőztetés. Az ajtó 
télen szellőztetésre alig használható, mert 
a meilette álló állat könnyen meghűlhet. 
Az ajtónak egyébként olyan szélesnek kell 
lenni, hogy az állatok kényelmesen kifér- 
hessenek rajta, mert különben az ajtó
félfához ütődve megsérülhetnek.

Az istálló hőmérséklete 15— 16 fok le- 
gyen ; a hízóállatok általában kevésbbé 
érzékenyek a hideg iránt.

Az ólaknak és az istállónak nem szabad
túlzsúfoltnak lenni, mert az állatok nem 
tudnak pihenni, esetleg marakodnak, de a 
zsúfoltság megnehezíti az állatok tisztoga
tását és kezelését is.

Az alomanyagok közül legjobb a gabona- 
szalma és kitűnő a tőzeg. Az utóbbi teljesen 
magábaszívja a híg ürüléket és az istálló 
levegője tisztább marad.

Az istálló és ólak tisztaságának megőrzé
séhez hozzátartozik a gyakori meszelés, 
amely jó fertőtlenítő és légyirtó módszer is 
egyúttal. Az elszaporodott patkányok irtá
sára a legalkalmasabb az ügyes macska.

Az állatok etetésére szolgáló jó- jászlak, 
vályúk olyanok, hogy belőlük a takar
mány maradéktalanul elfogyasztható és 
könnyen lehet tisztogatni. Állott vízzel 
telt veder állandóan legyen kéznél.

Igen fontos, hogy a legelőre nem járó 
állatok is időnkint szabadon mozoghassa
nak. Erre a célra szolgálnak a kifutók.

Á L L A T T C N Y É S Z T É S I  A D A T O K
Vemhesség tartama:

Állatfaj ta Hónap- Hetek- Napok
ban

Szélső
ingadozás Ellési súly

Szoptatás
időtartama

bán ben napokban hónapban

Ló ...........................
Szamár ..................
Tehén . . . . . . . . . . . .

1!
12

0 1 / y /2

48
52
40

333
365
284

310—350
340—370
24C—330

35—50

40—50

4— 6
4— 6

( üsző 2— 3 
> bika 3— 4

Bivalytehén ........... 10 44 308 270—350 30— 32 füsző 2— 3 
\bika 3—4

Juh ........................... 5 21 150 140— 160 2-5—4-0 2—4
Kecske....................... 5 21 150 145— 155 2-5—4-0 2— 3
Sertés ....................... 4 16 116 104— 133 alom?— 15 kg 2 -2 -5
K utya ....................... 2 8 60 58— 65 1— 2

i
6 48

30
44 — 54 - 1— 2

Házinyúl ................ 4 28—32 — 1—2

A  csődör ........... 4— 20 év
A szamárcsődör 4— 10 «
A bika ............... 2— 12 «
A bivalybika . .  5— 10 a
A kan .................  1—4 «

Anyát
1 csődör alá .......... 30—40
1 bika alá

közös gulyában ,.3 0 —40

A tenyésztésre alkalmas életkor
A kos ............ • 1 ‘/ 2—6 év
A kecskebak . 1—5 3
A nyúlbak . . . . 1—4 1
A kanca ........ . 3— 18 í
A szamárkanca 4— 10 1
A tehén ......... i

H á g  a t á s :
Anyát

1 bika alá kézből . .80— 120
1 bivaly bika alá-----20— 40
1 kecskebak a l á . . . . 56—60

A bivalytehén . .  5— 11 év
A k o c a ........ .. 1— 4 «
Az anyaiuh . . . .  3— 6 «
A kecske . . . . . .  2— 6 «
Az anyanyúl.. . .  1— 4 «

Anyát
1 kan alá .................2 0 — 60
1 kos alá . . . . . . . . . . . 2 0 —30
1 nyúltak alá . . . . . .  8— 10
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F a l t a

5€7 
hímhez 

beosztható
Évente

toiik Betakar Az ivadék 
kikel

Tenyészké-
pességének

teljében
van

Kiselej
tezendő

d a r a b nap alatt évig év után

Tyúk . . . . . . . . . . . . 10— 12 70— 250 15— 21 2 0 — 22 2— 3
Í 4 5

4— 18 3 0 — 100 10— 20 

6— 15

28— 31 2—3

2— 4

Q* 4

4— 6 28— 60 27— 32 c f  5
9  6 - 1 2

K.aCS3 ouoooooeoOoo 3— 6 50— 200 13— 18 26— 31 2 — 3

Gyöngytyúk . . . . . . 1 esetleg
4 — 6 50— 100

tyűk 15— 20 
pulyka 25— 30 26— 31 2— 4

9  8 

9  4
Galamb . . . . . . . . . . l 6— 10 2 17— 20 5 8— 12

<j;' — hímneniű, $  =  nőstény

S E R T É S  E X P R E S S  H I Z  t. A L Á S
Csáky Ferenc mezőgazdasági szövetkezeti igazgató összeáiiítása alapián.

1-ső
4 hétre

11-ik
2 hétre

III-ik
2 hétre

IV-ik 
2 hétre

V-ik 
1 hétre

VI-ik 
4 hétre

VII-ik
12 hétre

Kezdő súly kg . . . . . . . . . . . . . . 15.00 23.00 28.00 33.50 46.50 52.00 78.00
Kezdő napi fejadag* kg . . . . . . 0.80 1.20 1.40 1.60 2.00 2.50 3.00
Befejező napi fejadag kg . . . . 1.20 1.40 1.60 2.00 2.50 3.00 4.00

T a k a r m á n y k e v e r é k ;
a) takarmányfajták

a keverékben :
b) járulékok a keverékhez

a)Árpadara % . . . . . . . . . . . . . . . . 6C 50 50 60 50 40 30
10 10 __ _ „_ — _
10 10 20 2C 30 40

Napraforgópogácsa %  ........... 20 30 3C 2C 20 20 —
b) Konyhasó gr E 5 C 5 n y a l ó s ó

Pesk gr ................................... IC --T __ __ — .—
Mész gr ................................... 3 3 3 2 1.50 1.50 —
Takarmánykihasználás** % . . 28 27 27 26 25 22 20
Napi szaporulat kg . . . . . . . . 0.28 0.35 0.46 0.56 0.60 0.60 0.70

10% hónapos korra a végsúly 153 kg.
15 kg-os súlytól kezdve bármely súlyra alkalmazható expresszhízlalási táblázat.

* Kezdő napi fejadag a vonatkozó —  mondjuk — 4 hétre az első napok adagját, 
míg a befejező napi adag a vonatkozó 4 hét utolsó napjaira emelkedett adagot jelenti.

** Takarmánykihasználás 100 kg megetetett takarmányból termelt élősúlykiló- 
grammot jelenti.

*** A kukorica */, része szemesen ás adagolható.

M IT  K E L L  T U D N I
A Z  E L E K T R O M O S

Á R A M R Ó L ^
m

A Z  ERŐS ÁRAM
A történelem első korszakai egy-egy 

anyag nevét viselik. Az ember szükség
leteinek kielégítésére újabh és újabb anyago
kat fedezett fel. Megismerte tulajdonságai
kat, megtanulta, hogyan készítsen az anyag
ból eszközöket használatra és termelő esz
közöket, melyekkel formálni tudja áz anya
god, megalapozta uralmát az anyag fölött. 
A magasabb, emberhez méltó életforma 
biztosítására azonban nem elegendő az 
anyagon uralkodni, a civillzálódó életnek 
mind több és több energiára van szüksége. 
A megnövekedett munkafeladatok elvégzé
sére az egyszerű állati és vízierő mellett a 
legfőbb energiaforrás az újkor közepéig 
csaknem kizárólag az ember testierőkiíej- 
tése volt. Az így nyert munka eredményét 
az emberiségnek csak kis része élvezhette, a 
túlnyomó többség rabszolga módjára őrlő
dött fel a munkában. Ez az állapot gyöke
resen csak napjainkban változik meg, a 
természet energiáinak leigázása és szolgá
latunkba kényszerítése szabadítja fel vég
leg a társadalom fizikai dolgozó rabszol
gáit.

V i l l a m o s  e n e r g i a

Életünk minden mozzanatában jelentős 
szerepük van a különböző energiafajták
nak. A mechanikai energiák tárgyakat máz. 
gatnak, emelnek, továbbítanak, működtetik 
gépeinket, hajtják a jármüveket, mozgat
ják a darukat és felvonókat: az óra járása 
is mechanikai energiát igényel. A hőenergia 
teszi lakhatóvá az időjárástól függetlenül 
házainkat, a konyha legfontosabb energia- 
fajtája és^az ipar csaknem minden területén 
széleskörű alkalmazást nyer. A fényenergia 
hathatós eszköze a természettől való függet
lenedésnek. neki köszönhetjük, hogy az 
éjszakai sötétség nem bénítja meg a laká
sok, utcák, műhelyek életét, ezenkívül szá
mos különleges feladatot lát el (fototech
nika, mozgókép).

Az egyes energiafajták vagy anyaghoz 
kötve jelenhetnek meg, vagy szabad sugár
zás formájában (rádióhullámok, fénysugár
zás). Energia csak energiából állítható elő, 
az egyes energiafajták egymásba átalakít
hatok. Az anyaghoz kötött energia szállí
tása vagy az energiahordozó közeg továbbí
tásával történhet, mint az áramló víz 
esetében, vagy hullámzással, mint a hul
lámzás energiájának szétterjedése a víz 
felszínén, s a hangenergia terjedése a levegő
ben. A  hullámzó közegben tovább terjed az 
energia magának az energiahordozónak a 
továbbhaladása nélkül.

Az energiák tervszerű felhasználását tör
vényeik felismerése, a velük való helyes 
bánásmód elsajátítása biztosítja. Ez isme
retek birtokában a kellő helyen és időben a 
szükséges mennyiségben áll rendelkezésünkre 
a kívánt energiafajta, hogy előirt feladatát 
elvégezze. Miután energiát csak energiából 
tudunk előállítani, számunkra a legértéke
sebb fajta energia az. amelve.t a íegköny- 
nyebben tudunk a megteielő helyre juttatni 
és ott tetszőleges módon átalakítani. Ez a 
formája az energiának az elektromosság. 
Mintegy a pénz szerepét tölti be az energiák 
közt, ha rendelkezem vele, kaphatok érte 
meleget, fényt, munkát, futárszolgálatot 
vásárolhatok rajta, mely hangomat pilla
natok alatt messzire röpíti, vagy otthonom
ban szórakozásomról gondoskodik. Az élet- 
szükségletek, kényelem, szellemi felemel- 
kedés legváltozatosabb javaira alakítha
tom át.

A villamos energia továbbítására vala
mennyi lehetséges mód felhasználható. 
A szabad sugárzás viszonylag kis energiákat 
nagy területre szőr szét, ezért nem alkalmas 
energiamennyiségek továbbítására, értéke 
inkább minőségi. Ezt használja fel a táv
közlés technikája: a rádió és a drótnélküli 
távíró, ennek segítségével tapogatózik a 
Radar sötétségben, ködben és messzeség
ben, ezekkel a hullámokkal küldünk Jete-


