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Dr. Bagi János áo. ezredes 
és dr. Szabó László áo. százados A kisegítő gazdaságok fontos termelési tényezők mind a népgazdaságban, mind a néphadseregben. Jelentőségükkel hosszú távon is számolni kell. Szórtságuknál fogva nemcsak árutermelésükkel, de állategészségügyi helyzetükkel is szükséges foglalkozni. A Magyar Néphadsereg kisegítő gazdaságainak állatállománya viszonylagos zártsága ellenére is fogékony a súlyos gazdasági kárt okozó fertőző állatbetegségekkel szemben, s mint fertőző forrás veszélyt jelethet az ország állatállományának állategészségügyi állapotára és termelési hatékonysá-gára is. , Kisegítő gazdaságaink állatlétszáma az 1985-ös év elején mintegy 12 ezer sertés és 13 ezer juh volt. E népgazdasági szempontból is jelentős állatlétszám több mint 100 gazdaságban, csaknem ennyi helyőrségben van elhelyezve. Ezek állategészségügyi, környezetvédelmi problémái az ország állatjárvány helyzetét, az állattenyésztés termelési volumenét is befolyásolhatják. A gazdaságok működését, eredményességét általában az 1 főre jutó étkezésfeljavítási összeg alapján ítélik meg. Ennek nagysága alapvetően az állatlétszámtól, tenyész és az étkezési létszámtól függ. Az állatlétszámot - elsősorban az értékesítésre kerülő hízók -, de a tényleges termelési értéket is, viszont a gazdaság állategészségügyi helyzete határozza meg. 1985. évben a gazdaságok ellátó állatorvosok bevonásával ellenőrzéseket végeztettünk. A felmérés tapasztalataira és az ebből fakadó feladatokra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

Járványhelyzet és gazdaságosság Állattartótelepeink járványvédelmi helyzete a gazdaságok közel felénél nem kielégítő. Ennek oka az izoláltság hiánya, a konyhai ételmaradék nem előírásszerű - forralás nélküli - felhasználása, a járványvédelmi előírások betartásának elmulasztása, a személy és gépjármú fertőtlenítések nem megfelelő biztosítása. Az állattartó épületek állapota - esztétikai szempontokat nem tekintve - gazdaságaink kb. egy ötödénél nem megfelelő, mivel az adott állatfaj tartására vagy eleve alkalmatlan, vagy rosszul karbantartott. Ezek állapota rontja a környezetet, s ezen kívül komoly veszteséget okoz a nevelés és hízlalás során. Különösen nagy veszteség jelentkezhet - és jelentkezik is - a magas, nagy légterű, fiíthetetlen ellető és nevelő épületekben, épületrészekben. 
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Ezekben a gazdaságokban a szopós és választott malac állományban a bélgyulladásos és túdőgyulladásos megbetegedések tömegesen fordulnak elő. Ennek következménye a magas elhullási arány és a gyenge hízékonyság. Ezt jelzi, hogy a felmérés során a gazdaságok 35,2%-ánál, a szopós és választott malacok elhullási aránya magasabb volt az országos átlagnál. Sertésnél az összes elhullás 87%-át, juhnál 58,2%-át a 30 kg alatti korcsoport teszi ki. (1. és 2. számú táblázat) A felmérés során bebizonyosodott, hogy az állatok tartási és elhelyezési körülményei milyen nagy mértékben befolyásolják nemcsak az elhullási, de a termelési arányokat is. Takarmányozás, szaporaság Az állatelhullásoknak és a gyenge súlygyarapodásnak, a tenyészállatok nem kellő szaporaságának másik oka a nem megfelelő takarmányozás, elsősorban a takarmány minőségi hibája. A gazdaságok jelentős részénél figyelmen kívül hagyják a tenyész és hízó állatok eltérő takarmány, vitamin és ásványi anyag igényét. Ezt a helyzetet csak súlyosbítja a fegyelmezetlenség és nemtörődömség. Ez főként abban nyilvánul meg, hogy a konyhai hulladékba, az ételmaradékba takarmányozásra alkalmatlan anyagok - tejes zacskó, konzervdoboz, papír stb. - is gyakran belekerülnek. A nem megfelelő takarmányozás következtében jelentkeznek egyrészt a megelőzhető elhullások - az össz elhullás 12%-a, - másrészt romlik az állatok szaporasága. Nő a terméketlen tenyészanyák száma és az ellés utáni megbetegedések aránya. Megnövekszik a hízók előállítási - hízlalási -ideje és költsége. Ezen a helyzeten csak úgy lehet változtatni, a gazdaságokban a problémát megoldani, ha az adott állatfaj és fajta biológiai igényeit figyelembevevő takarmányozási normát és módszert dolgoznak ki. Ehhez az ellátó állatorvosok tudnak megfelelő segítséget nyújtani. 
Környezetszennyezés, környezetvédelem A környezetvédelem napjaink egyik fontos kérdése, melyben kisegítő gazdaságainkra is komoly feladatok hárulnak. Az egyik feladat a trágya tárolása és kezelése, amely különösen a meleg nyári időszakban okoz nagy gondot és sok kellemetlenséget. A trágyaszag mellett a nagyobb veszélyt és gondot a légyinvázió okozza, melynek komoly közegészségügyi vonatkozása is van. A nem megfelelően, általában nyitottan és hosszú ideig tárolt szalmás trágya kedvező feltételeket teremt a legyek szaporodásához, tömeges megjelenésükhöz. A hígtrágya elvezetése és tárolása - különösen az alom nélküli tartásmódnál - okozhat komoly környeze._tszennyezést, ha az elvezető csatorna és a tároló nem az előírások szerint került megépítésre. A környezetvédelmi feladatok másik, sajnos erősen elhanyagolt területe az állattartótelepek rágcsáló - egér, patkány - stb. mentesítése. Ezt a feladatot a gazdaságok jelentős része tájékozatlanság vagy nemtörődömség miatt nem tartja fontosnak. Szeretnénk felhívni a figyelmet a rágcsálók rendkívül veszélyes járványközvetítő szerepére, mert közvetlenül, vagy közvetve okozói lehetnek egyes emberi megbetegedéseknek, esetenként súlyos járványok keletkezésének. A környezetvédelmi előírásoknak - a felmérés adatai szerint - a gazdaságok 19,4%-a nem felel meg. Á/latvágások, húsvizsgálat Ai. állategészségügyi ellátás egyik, a személyi állomány egészségvédelmi szempontjából talán legfontosabb feladata a helyi állatvágások és az ezzel kapcsolatos állatorvosi húsvizsgálatok és a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok elvégeztetése. 48 



Köztudomású, hogy közfogyasztásra csak állatorvos által vizsgált és fogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak minősített hús kerülhet. A fogyaszthatóság az egészséges vágóállaton túl a vágás, a feldolgozás és tárolás körülményeitől is nagymértékben függ. Az érvényben levő rendelkezések szerint az állatvágó helyek létesítéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása nélkül közfogyasztásra állatot vágni tilos. A felmérés adatai szerint a gazdaságok 8,3%-ánál a megfelelő feltételek biztosítása nélkül, illetve igen rossz, veszélyes körülmények között vágnak le állatokat. Mindez igen komoly közegészségügyi veszélyt rejt magában. Rendkívül komoly problémát jelent - a gazdaságok 5,5%-ánál - a Trichinella vizsgálat elmaradása. Ennek a vizsgálatnak a végrehajtása a húsvizsgáló állatorvos feladata, de megtörténtére és annak dokumentálására az élelmezési szolgálat figyelmét is szeretnénk felhívni. A sertéshús Trichinellás fertőzés súlyos tragédiákat okozott már a múltban, s napjainkban is bekövetkezhetnek hasonlók. Az ilyen húsból készített nyers, pácolt, vagy csak enyhén hőkezelt élelmiszerek halálos végű megbetegedést okozhatnak az emberben. A felmérés időszakában a Magyar Néphadsereg kisegítő gazdaságainak állategészségügyi helyzete - egy-két kivételével - elfogadható volt. A fenti hibák és problémák bemutatásával mégis szeretnénk a figyelmet erre a területre jobban ráirányítani. A termelés biztonsága és hatékonysága lényegesen jobb lehetne akkor, ha az állategészségügyi helyzet, a kisegítő gazdaságok és az ellátó állatorvosok közös munkája révén magasabb színvonalú lesz. Következtetések, ajánlások 1. A gazdaságok létesítéséhez, vagy felújításához az állategészségügyi szakemberek segítségét is célszerű igénybe venni. 2. Az állattartó telepeket környezetüktől minden esetben kerítéssel válasszák le, és a forgalmat előírás szerint szabályozzák. 3. Az állatok tartására szolgáló épületeket folyamatosan tartsák karban, újítsák fel. 4. Az állatok etetésére a rendelkezésre álló takarmányokat úgy használják fel, hogy az igazodjon a faj, a fajta, a hasznosítási irány és a korcsoport biológiai igényeihez. 5. A szalmás és hígtrágya tárolására megfelelő tárolóhelyeket építsenek és ezeket rendszere-sen ürítsék. 6. A rágcsáló és rovarirtást egész évben folyamatosan végezzék vagy végeztessék. 7. A vágó helyek tervezését, felújítását és építését a hatósági állatorvossal ellenőriztessék. 8. Közfogyasztásra - a személyi állomány élelmezésére - hús csak az állatorvosi vizsgálat és annak kedvező eredménye után bocsátható. 9. Az állatorvosi húsvizsgálatokról és a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokról vezessenek nyilvántartást. 10. Tervezéseknél, ellenőrzéseknél számítsanak a csapatgyakorlatra vezényelt állatorvosokra 
IS. Végül szeretnénk felhívni a figyelmet az EÜSZF-ség .SEGÉDLET a Magyar Néphadsereg és Kisegítő Gazdaságai részére az állategészségügyi, járványvédelmi és higiéniás rendszabályok végrehajtásához • című kiadványára, melyben a különböző állatfajok tartásával, takarmányozásával és állategészségügyi ellátásával kapcsolatos tudnivalók kerültek összefoglalásra. Ennek ismerete és használata reméljük segítséget nyújt az e helyen közölt hibák felszámolásához, de nem pótolja az ellátó állatorvos és a gazdaság közötti együttműködést. ( A táblázatok a folyóirat végén találhatók.) 
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