Juhtenyesztes a Csikhavasokban
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ti magassag 680-1800 m. Ennek megfele16en a FOldm6velesi Miniszterium a Csaimedence gazdasagait a hegyvicleki kateg6aka- sorolta.
A havasi legelOk kihasznalasara egyetlen megoldas a juhtenyesztes. Ezen a videken az eghajlati viszonyok miatt a cigaja es
a racka (gyimesi vagy eurkan?) fajtakat tenyesztik a nemesebb fajtak tenyesztese tarLisa, nem valt be, nem jar eredmennyel.
Az 1988-as esernenyeldg a juh tenitekek
ertelesftese megoldottnak volt tekinthet6 az
iranyftott kozponti tervgazdalkodasnak. Ma
ez nem fgy van.
A mez6gazdasagi termel6 sz6vetkezetek es az Miami gazdasagok felszimoldsa
miatt romlott a tenyesztes szinvonala, a ket
fajta osszekeveredett, az allomany jelent6-

se resze felhasznalodott. Ennek kovetkezteben az anyajuhallomany 113-dra csokkent, 2004-ben 33 000 volt csak a korabbi
kb. 102 000 egyeddel szernben. Az 100
ezer feletti letszam 1935-1989 kozifitt volt
jellerrizo.
Az emlftett juhfajtak alacsony biologiai
poteneialjuk miatt nern biztosftjak az agazat
jiivedelmez6seget, az allatok testsUlya
35-45 kg, szaporulatuk 101%, az arutej termelestik 45-55 liter, egy 12 kg-os husveti
barany es 1,9 kg gyapjUtermeles egyedenkent.
Az allomany csokkenesenek &into oka
volt az is, hogy az allam a juhigazatot 2004ben a tamogatas rendszeren kiviil hagyta, a
juhaszatok szamara allami forras nem biztositott.

kazdasagos kihasznaltisa indokolja a juhtenyesztes fejl6deset.
A megye allattenyesztesenek, juhtenyesztesenek alapstrategiaja a jelenlegi
allomany megtartasa es min6segi feljavitasa. A juhtermekek jelenlegi piaci trendjeib61 kOvetkez6en a hiis es tejtermeles
fokozasa fgerkezik gazdasagos befektetesnek.
A eel megval6sitasa erdekeben a helyi
fajtaknal sztlksegesnek tartjuk a htistermetes mennyisegi es min6segi javitasat,
fajtatiszta tenyesztes eseten szelekciOval,
valamint *term& 65E110 keresztezes
alkalmazasaval hus berbecsek (hUskosok)
hasznalatival, amelyek az ile de fiance es
texel fajtakat jelentik.
A cigaja es a racka (gyimesi vagy curk11?) allomanyok tejtermelesenek javitasara es testtomeg novelesere keresztezest
kell vegezni kelet frig es awassi fajtakkal.
A fajtatiszta tenyesztes - torzstenyesztes
- eseteben sziikseges bevezetni a tejtermeles hivatalos elienOrzeset, a berbecs
nevel6 (kosnevel6) anyak kivalogataskt,
amelyek himivarti ut6dait mesterseges
termekenyftesre fogjuk hasznalni.
A juhaszat fejiesztese erdekeben a termeles hagyomanyos modja mellett serkenteni es 6szt6nOzni kell kis farmok
kialakftasa (300 db anyajult/tenyeszet/
farrn)es mfikodesiik vallalkozol alapokra
tikten6 helyezeset. Az tij farmok
tasalioz szukseges allami • tamogatas
hosszii lejaratti hitel, alacsony kamattal,
valamint adarnentesseg.
A legolcsObb tennekeket megftelesunk szerint a havasi legenbn lehet
el6allftani a kes6i kisarjadzasok kihasznalasa erdekeben az allatoknak egyszerg fodon szallashelyeket epftiink, amelyek
megvedik Oket a kora (Uzi 6jszakai fagyokt61.
A havasi legeI6kon at kell Mini a biogazdalkodasra, anon allattart6k eseteben,
kik ezt a format vallaljak to biogazdalkodos, biotermeles, biotennek adott csak dozk s).
me
e nthl'as kerckse a szerkeszto megjegy-

Az igy kialakult havasi tanyagazdallcodas mellett viragozhatna az agroturizmus
is. Az itt megtermelt biotermekek fekiolgozasa titan ezen tillmenoen keresni kell a
lehetOsegeket kiilpiaci ertelesftesre.
PUMA Liszki.
Mez6gazdasagi fgazgatoscig,
Csikszereda
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