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OSSZEFOGLALAS

A. juhaszati felmeres eredmenyei kivalOan reprezentaljak az orszagos tendenciakat
amellett, hogy szamos vonatkozasban a terseg kedvezotlen adottsagai felerkisoduek. A
tapasztaiatok alapjan szamos kdvetkeztetes vonhato le a juhagazat strategiajanak
kialakitasahoz, amelyek koziil az of legfontosabbat az alabbiakban fogaimazzuk meg:
(1) A Jaihari terseg juhiszatainak alacsony az allornanykoncentracioja, kedvezotlen
a fajtaosszetetele, rossz az eszkOzellatottsaga, alacsony a hatekonysaga. Ebb61 kiivetkeatlaggal szernzoen egyarant versenykeptelen a hazai eivonallal es az EurOpai
ben. Ezen tenyeztik egyiittes javitisaban nem kothetok kompromisszumok.
(2) A rendelkezesre allo takarmanybazis, legelotertilet, epiiletallornany — bar kapacitasaban lehetoseget biztositana tObb anyajuh tartasahoz is, novelve a hatekonysagot —
nehezen hasznosithato, rnert korszeriitlen.
(3) A juhaszok szakmai felkesztiltsege elmarad a kfvanatos szinttol es ugyanesak
Matta marad a „potencialis" lehettisegeiknek, inert mind a mai napig nem jOttek letre
azok a szaktanacsadasi rendszerek, amelyek segitseget nytijthatnanak napi gondjaik
megoldisaban.
(4) A fejltides, a hatekonysagnoveles legfontosabb gatl6 tenyezoi a tokehiany, a hitelgaranela es a magas karnatok. Az aIacsony javedelemtermelo kepesseg rniatt — kiilsO
beavatkozas nelkiil nem indulhat be az a kezdeti fejlodes, amely olyan juhaszatok
kialakulasat indukalhatja es eredmenyezheti a tersegben, amelyek mutatoiknal fogva
vonzova valhatnak a tovabbi befektetesek szamara.
(5) A juhlgazat jelenlegi allapotaban alkalmatlan az Unios esatlakozasra, arnelvet
alatamaszt az a nagyon mersekelt optimizmus, amely a juha.szokat jellemzi az Europa'
Unios esatlakozas kapcsan. Bar jó resziik nem ismeri a esatlakozas rahat6 kbvetkezmenyeit, de a rnagyar juhtenyesztes jelenlegi helyzeteb61 kiindulva nem [diet optimists, A
deriilatas es a tenni akaras hianyAban a juhaszat eselyei estikkenhetnek, ezert sziikseg
van a tiibh eve inert, de mindig elhalasztott agazati allami celprogram beinditasara.
(6) Ezzel segiteni lehetne a juhaszatoknak a fajta- es teehnologiavaltasban, ismeretek szerzesehen, piacok szervezeseben, a juhaszok kiszolgaltatottsagaban, es vegiil
Eur6pai UniOban is versenykepes tenyeszetek es a megfeleli5 meretii terrneloegysegek
kialakitasaban valamint miikodteteseben.
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A legelohasznositasban a tomegtakarnianyt
fogyaszto aflatfajok kepzott a juliiszat lognagyobb szerepet a kelet-magyarorszagi
Bihar megyeben jgtszik. Az elrmilt Liz ev 13.6n az
allorngnyesdckenes nem egyformai meet vegbe
az orszig kulanbo o tersegeiben. Az 1986 evihez k6pest a juhaszat felszgnio16_sa eImaradt az
atlagostal a legtabl) anyajuhot tarto 114:u-Bihar
is Bacs-Kiskun niegydberi, valarnint Nogrddban,
Barany6ban, TolinA es Fejer megyekben, Az
1990-es evekberi Najda-Bihar megyeberi — igaz
neat tart65an — nieg allornanyb45v -itesre is sor
kerillt. A Debreceni Egyetem Agrdrtudomanyi
Centuni Iviezeagazdasagtudominyi Kara, valamint az Agrirgazdasagi es Videkfejlesztdsi
Intdzet k-utatoi GMFB pAIyazaton meebizast
kaptak a bihari t j juli4azatanak teljes Mira
felmdresere. A Triegbizott intezmeny
kerdezobiztosok ilia]. 1999 ev v6gen feIkeresett
minden' bihari tersdg kbzsegeib-en talAihato
jullaszatot (247) es felmeric a terse g a'Eirazatgnak
jelcnlegi helyzetet, tdirekcdve olyan elernek
ertdkelesere is, amely befolyAst gyakorolhat a
juhdgazat hatekonysagSra es versenykdpessdgere. E felmeres eredretenyeit ertekeljilk, illetve
hasoniftjuk Ossze egy korabbi (1995), liason]o
rriodszera orszago5 eIerrizes adataival, mely
vizsgalat a te1jes magyarorsz6gi 21Iornany 10%6t 6rirttette. Az elcrozes saran az adatokat tova- bbi 5zerripontok alapjan csoportositottuk tekintettel olyan tenyezakie, arnelyek jelcntt5s hatist
gyakorolhattak a terrneies saja- rossggaira es az
eredmenyessegre. A tanuIrrinyban bernutatjuk a
regio juh-ilJatallomAnyariak riaturalis jeIlemzoit,
en5forras ellatottsigot, az ertekesites es az arbevetoI szerkezet6t, az innovacias hajlamot_ Kti
is vizsgiltuk- az Europai UniOs csatiakozas megiteleset, Az elemz5 munkat kovetoeri a regio
juhagazatartak stratdgiai fejtesztesehez kiva- nutik
hoz2Ajaritini javaslatainkkal.

.biharra tradicionalisan az, aliattartds a
jellcmzo. A szarvasmarha allomany tneliert
a mangalica set es a juh volt a te'rseg
meghatarThzo allatfaja. Az 1890-es evekben
az uradairnak mar „posztagyapjas merino
negretti" allornanyt, mig a kistenyesztak a
I

A. snegkevt5tttk kteilt nem serepelt a legnagyobb
juhtartel ga2:dasag a Bakonszegi Avvasi Rt_ azon
okndI fogva, hogy mint gesztor valIaLkozis tin maga
is vz OrvIPB palyAzatban vest r65zt.,

eigaja 6s racka ailornalyt tatiotak. A nagy

gyepteriiletek 6s a sza.lastakarinanyterrnel6s lehet6s6gei uapjainkban is els6soften a szarvasrnarha- es a juhtartast
Sajnalattal allapfthattuk me& hogy
jelenleg ttpbb helyen Ciresen Alinak az erecletileg juhtartAsra kesztilt epWetek es nem
haszno5itjak a legeioteraleteket sern.
TERSEGJUIViSZATAINAK
JELLENIZol

A felmera munka ereclmenyeinek ertekeiesthe2 sziikseges, hogy_ tisztaban leeytink az aliomanyrndrettel is a bioiagiai
alapokl‘aI, amely alapvetaen meghatarozza
a termeles potencialis lehetosegeit. A megkerdezett 247 juhtarte, tenyeszto
osszesen 16 549 juhot tart, arnely letszdm
gyakorlatilag megegyezik a ket ivvel eze!dui ailapottaI. Az atlagos letszarn tenyezeIenkent 67,41 anyajuh, ann rendkivUl
alacsony atlagos allomanymeretnek tekintbeta es gyakorlatiiag ga'tja a terrnelesi szinvonal novekedesinek. Az orszagos atlagt61
is elmarad az irtek, arni azt is jelzi, hogy az
orszag szegayebb vidiket koze- tartozik a
Wilk/. Az azemi meret alakuldsot az 1.
tablazat ismerteti.
Az clerraAs kit& a z any ajuhak
A regio juha- faidncetmgoszk.
szatanak 94%-a merino, 1%-a cigaja, 1%-a
racka. Nem dri eI a 2%-ot a this- es teje16fajta (valosziniiieg keresztezett), mig 4%
ineghatArozhatatlan genotipusba tartozik.
Az orszagos feIrn&is anal tandskodik,
bogy az anyak 83,47%-a merino, 7,46%-a
illsjuh, 1,78%-a te,itio juh, il4etve 1,33%-a
cigAja, valamint 0,25%-a egyeb genotipusba
soroIhat6. 1997.1999-kbzott 5%-kal novakedett a „tenyeszkosok" szarna is az idoszak v6gire kozel 31 anyajuhra jutott egy
apaillat, Kiemelnet6 — es ez talan az utObbi
evek tarnogatasanak kbszonhetO —, bogy
tab mint ketszeresere emelkedett az
norzdet szarmazcisti, min6sitett tern eszkosok

GAZDAILKODAS, XLIV. dvfolyarn szam
szeima, ugyanakkor ez a mutatei meg rnindig
messze van a t5rveny anal el6irt kotelezi5
100%46], hiszen nem eri el az 50%-ot.
A kosok fajta5sszeteteleben . kismartekil
eltolodds mutathato ki az anyajuhokhoz
viszonyitva. A merina reszaranya 92%
volt, valamint 3% cigOja, 2% htisjuh, 1-1%
alatti tejela es racka es 3% meghatarozhatatlan genotipusti kost regisztTaltunk.
A 1c115nbozo meretnagysagok eseteben
a 10 alatti es 400 folotti anyajuhval rendelkez6 juhaszatok csak merino kost tartottak,
a 101 es 400 kozottieknel az 1,5% htisjuh
mellett 5% meghatarozhatatlan apaillatot
hasznaltak, mitt, a II es 100 anya kozotti
ItszammaI rencletkez6 tulajdonosoknal
cigdja, lnisjuh es azonositatlan genotIpusok
aranya 3,9, 1,6, illetve 3,3% volt
Erdernes megfigyelni azt, bogy mikeppen alakul a juhngazatban az fizemeiesi
jelleg, a tulajdonforma-, illetve hasznafat.
A juhaszatok 98%-a kistermelokent milkoclik, 1,2%-a szovetkezeti es 0,8%-a Kft_
formaban gazdalkodik. A Juh Termektanacs
felmerese szerint 1997-ben a juhtart6k
97,3%-a eiayeni juhtartokent tevekenykeden; a gazdasa.zok 1,6%-a ten -nelo szovetkezeti, 0,8%-a Kft., 0,2%-a pedig Bt. tulajdonban volt. A tertileten gazdalkodok oszszes arbeveteienek 37%-a szarmazott juhaszathol, tehAt gyakoriatilag alig van olyan
ralialkozas, anlely csak „egy labon allva"
vegzi tevekenyseget. Az osszes vizs2alatba
volt juhaszat 2%-anak szarmazik jovedelme
100%-osan a juhaszatbOl Cs tovabbi 11canal pedig meakozelitette ezt az aranyt.
Erdelces megoszlas tapasztalhato a gazdalkodas tartAsi- tenyesztesi celjat tekintve.
A juhtartOk 4,5%-a csak hobbinak tekinti
juhtenyesztest, 79,9%-a kiegeszito tevekenysegnek es csak 15%-nak jelent f5foglalkozdst. Az is figyelentrernelto, bogy a
juhaszok egyeb tevekenysgeb61 szarmaz6
jovedelmuk megoszlasanal 41,2%-ban nem
mezonzdasagi tevekenyseg is szerepet leap

13
(30,6% alkalrnazotti, 4,3% szolgaitatasi,
6,3% ipari),
Jellemzo meg a juhaszatokra az is, hogy
a tulajdonosok 83,4%-anak nincsen szakiranya vegzettsige Cs azok koziil, akik
ilyennek rendelkeznek (16,6%) csak 5,6%anak van specialis juhisz vegzettsege. Ez
abszoldt aranyban 9,3%. Az iskolai vegzettseg reszletesehb vizsdlatanAl kidertiit,
bogy a juhaszok 9%-a nern rendelkezik 8
altalanossal (36%-uk nyolc altalariossal,
42%-uknak van valamilyen szakmunkds
bizonyft-vaya, 10%-uk erettsegizett es 3%uknak van fels5fokii vegzettsege). (Lasd 2_
tablazat.)
informikijszerzesfilc 12 forrasbal tortenik. Ebbal a legnagyobb aranyt a mas juhasztal szerzett tudnivalok jelentik (21,9%),
majd ezt koveti a Termektandcs 21,5%Oval, jelentas inforrnaciaforras a falugazdasz, hzil6zat (18,1%), az eIektronikus sajt6
(17,4%), az tijsagok (11,8%), vaiamint az
Agrarkamara (5%). Kisebb a jelentasege a
konyvbal, az PINT hivataltoI, a tanfolyamokon szerzett ismereteknek, valamim a
tapasztalatnak Cs egyeb hfrforrOsoknak.

A BARANYSZAPORULAT

A feIrneres kitert nehany termelesi 111111tat6 ertekelesCre_ Kozismert, ho , zy a rnagyar
juhtenyCsztes leggyengebb naturaIis mutatoja az egv anydra juto hasznosult eves
bardnyszaporulat. A vizsgalatok eredm6nvei j61 tiikrozik, hogy ez a problema a
Biharban is fennall. Az eves hasznosult
bOrdnyszaporulat egy anyara 1997-1999ben 0,87, 0,86, illetve 0,83 volt, Gondoi
jelentett az, hogy a bevallAsok szerint a
me ,a- sztiletett bOranyok 12.9%-a elhullott,
4,5%-a pedig kenyszervagfisra keit It.
Arnennyiben ezt is hozzaadjuk a baranyszaponilathoz, akkor a snietett szaporulat
e'ppen hogy meghaladja a 100%-ot,
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Alapvet6en rneghatArozhatja egy juhaszat jovedeimezosEvet a be ranyok elaciasanak id5pontja. Kimutatasaink szerint az
arizgadozas csak az irtekesMs idOpont*a
vonatkortatva eierheti a 30-40%-ot, Sajnos
a is jahaszatok vagy nern tudnak vagy nem
is akarnak aikairnazkodni a valfoza k6vetelrnenyekhez, hiszen 66,5%-uk gyakorlatilag fejes neltil evente esak egyszer
eltett, 19,250-uk v6ziott eiletest
arni gyakorlatilag szinten egyszeri efletest
jelent elvtilkeckt, s csak 14.3 -ask alkah -raz
siVitett elletOst. Ket-harom evtizecidel ezelott ez titobbi arany lenvegesen rnagasabb
volt, Orszagosan 1995-ben ez az arty'
22,1%, 29,8%, es 48,1%. A legria_sztdbb,
hog 4-5 owe' ezelOtt rneg majdnem 50%bar a[kalynaztak a siaritett eiletest arni mara
- legaMbbis a terseg adatai alapjan jocsU'ti lecsokkent. (Lisci: 3, tabfazat.) Anslak
ellenere, hogy ilyen kedvezotlenek a naturails mutatok, nagyon kevesen hafiandok
fajtaviatasra_ hiszen a juhszo)c 58%-a valaszolt ,,nern"-rnei arra a kerclesre, hogy jobb
teljcsitmeny eler6sere hajlando Ienne-e
fajtavdttisra, es csak. 42%-uk ifititatott ehhez affinitAst. Legnagyobb aranyban a 101
6s 400 kozOtii alIornanyt tart& alcart -tak
vditani (54%), a le2-,kevesebb hajiandasavot
erre pedig a 10 alatti teny6szetek tulajdonosai. rnuntytik (22.%). Ez joi tbkrbzi a felkeszilItsget., az innovkias keszseget is.
A juhaszatok ttilajdonosai rendkiviii jcijekozatianok a fajtaismeretben. fajrahaszndia than, hiszen arra a keresre, bogy „soroIjariak foI 8 lubiajtat es jeloljek rneg,
hogy tejelo- vagy hilstipu5ba tartoznak", a
va'laszadok •itlagosan 2,7 faitat tudtak
a2. osszes -valas7.aid6k csak 22.%-a
tudta megjeIolni a rnegnevezett fajta hasznosUsi tipusat is. A sok ro5sz vaiasz kort.11
talan a legjellernzObb az, arnikor a tackt
valaszadok 50%-a tejeld, 50%-a pedig
htlstipusba sorolta. De hasonla szaktnai
mellekfogis a merino 20%-os tejelo es
80%-os Ustfpusba ziorolg.,sa is, nernkiilon-

ben az, hogy a digajar 15%-ban hilsfa_itanak
tartjAk a rnegkerdezett juhaszok.

A TAKARMANYOZAS
Az kllattersztesi Agazatok kbitsegszerkezete.ben meghataroza a takarmargozds. A felmdresben kitertlink a legeIi5- es a
szantOteriilet hasznosftasra is. A vizsgaIatba
vont jahaszatok rnindegyike rende1kezett
vagy tulaidonl, vaay belt legef6ve[,
ilIetve s- zantOteriiletteI. A legelateriiletek
fitla2os aranykorona erteke 5 AK, arni j61
clierrai a kedvez6tIen tenr41-lelyi aaottsiiRokat. Nernilee ked-s,, ezobb a szantotertilete
(20 AK), de ugyanakkor nagymertek6 szoTodas je1)ernezte a hasznositott teriiletek
minaseget,
A juhaszat Offal haszylsiit legeiaterCiletbal
0,3% volt sajat tulajclonban - bereft 49,7%
-, a szantOtertiletnek vis- zont csak 38,7%-a
voh a .iul-tiszati vAltaIkozs tuIajdon a- bart 14.
tabi6zat). Az egy anyara juto Iegeloterlifet
itiaqa 0,343 hekbr, rnig az egy anyara juto
52.frrita/eri.ilet 0,456 hekar volt. Kecivezatien
es nern osztonoz a IegelOtertiIetek rnfiveiesere, hogy csak 29,7% eseteben kOfatt be - r!cti szerzikiest a rulajdonos es a haszna16.
Ezeknek atlagos iddtartarna 1,6 dv. E kdr
l&nyezif, egyiAttesen jeletuosen 'n:N-eVi a
juhtartdk kiszoigaltatottshAt,
A vAi]alkozok 76,8%-a nyilatkozott tigy,
hogy a lecioterillete alapian kepes lenne
ti:51:01] juh tartAsgra is. A 0 es 10 klizOtti
anyajuhot tam* 94,7%-kai, a 1 I es 100
anyajuhoi tart6k 81,4%-kal, a 101 es 400
kozotti anyajuhot tarta 46,I%-kal, a 400
fb[Otti an'yailhot Ian& 55 ,961- .al tuft 5a
tobb juhot tartani a legeloterElIet alapjnn.
Sajnalattal aapIthatd ineg, bogy a juhaszatok esupAri 25%-tIan )iegeztek valamilyen iegefafenntartagi, legelokeL-elesi teveamelv tevekenysegek
kenyseger.
kicinelkedik a gyornirtis 36%-os, a rniltragyAza's 2.7%-os es a feliiletkezeIes 23%-os
.

GAZDALKODAS, XLIV. evfoiyarn 6. szarri

atinya. Szinte elhanyagolhato a feiiilv6es
6, illetve a te1epftes 4 670-os reszesedese a
1ege16-fenntartasi munkak kozott. Orszgosari is igaz, hogy a gyepek nagyobb resze az
evtizedes hasznalat, az erazio, az elegtelen
talaj-eragazdalkodas kovetkezteben gyenge
terrnesatlagil es aIacsony tapanyagellatottsagti terLilette vilt_ A gyepek elhanyagolhato hiLnyadan vtgeznek miltragyazast nagyon alacsony miltragya aclagokkal,
a veeyszerezett es Ontozott tediletek ardnya
szinten eIenyesza, A hazai gyepterillet
30°A-a rendkival gyenge termokepessegii
talajvedo eyep, mintegy fele gyenge tennokepessegii, extenziv gyep, 17% a
felintenziv gyepek aranya s minclosszesen
4°A a jib terrnokepessegu ret es legeh5 (1).
A gazdasagok a jelent6s takarmanyterm6 terdlet ellenere nags mennyiseei takarrnanyt vasarolnak, hiszen a szemestakarmany 65,5%-a, a szalastakarmany
70,7%-a es a tap 58,4%-a szarmazik vasar-
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hisb61, illetve keriil idegen takarrnJmykerit a
telepre.
Az egy anyara jute eves takannanyfelhaszndias oka lehet az alacsony fajlagos
mutatoknak, hiszen egy anyajuhval 104 kg
szemestakarma'nyt, 243 kg szalastakarmanyt es 17 kg tApot etetnek meg evente.
Meggyoz&lestink, hogy amennyiben ez az
ertek igaz, akkor ez &Moen jarul hozzA az
alacsony mutatokhoz. Sajnos az is feltetelezhet6, hogy rosszul bec uliI meg, illetve
rosszul tartjak nyiNan a keszleteket es a
fe1hasznatist. Eppen ezert meglepo, es
varhato is egyarant; bogy a legkisebb juhaszatok hasinalidk fel a legtobb szemes- es
szalastakarmanyt (155, illetve 271 kg).
Ugyanakkor ten-ne'szetes, hogy ezek etetik a
legkevesebb tapot (4 kgianyajuh). Az egy
anyara juto eves takarmany-felhasznalas
alakulAsa killonbozo meredi juha.szatokban
az

ATLAG (kgiclb)
155
271
4

Atlogos anyalitszam: 0-11 db

Szernes takarmanv
Szalas takarmany
Tap

A t1agps anyaletszam: 11-100 db
Szemes takarmginy
Szalas takarrnany
Tap

1

109
232
18

Atlagos anyalitsuinz: 101-400 db

Szernes takarmany
Szalas takarmanL
Tap

93
252
14

A tlagos anyaletszam: 400 db folott
Szernes takarman '
Szalas takarmanv
Tap
Egy anvara jute ev es takarmanv-felhasznalas alakulasa
Szemes takartnany
Szalas takarmanv
Tap

--

106
253
19
104
243
17
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Az allattenyesztes fejleszte.senek alapja,
hogy a tdrsegben riOvelni keIl a gyeptettIetek SlIateltart6 kepesseget, A vizsgalt terillet
minclen telepii16. e jeIentos gyepteriilettel
rendelkezik, de a gyep(erMetek
rendkivtil alacsony szinvonalti, A gyepgazddlkodds szinvonaldnak javitasa erdekeben el kell erni, hogy a magangazclak itilajdotUba kedito gyepteriatztek is L6zos legeltetesi, tdrsulati, vagy egyeb formaban
torten6 hasznositasa megoldOdjon. Figyelembe kell venni, hogy a falusi portal(
nem alkalrnasak aria amelIett, }logy e
rnezotdas item E konform bogy oti
gazdak arutennelo allattartassal foglaIkozzanak, gepud van stb. letesitsenek,
A termeles feltetelrenciszerenek elemzese sordn kiterttink az allattart6 epiderek es
az infrasrtukturdlis ellatottsag vizsgalatdra
is. A bihari teriiiet juhiszataiban gazdasagonkent atlagosan 142 ferohefy aII rendelkezesre az AlIatok szarnaira, A legkisebb
istill6 5, a legnagyo telep 2 500 at
elhelyezest leszi lehetave. FlajdU-Bihar
megye 2253 epinettel rendelkezett, ahol a
ferohelyek szarna 283 833. Ez ut6bbib61
4238-at epirettek 1991. januar L titan, A
feriThely kihasznals a megyeben 56,7%
volt, Orszagosan eZ az ertek 54% volt, ez
elrneletileg, regionAlisan es orszkosan is az
allornany nOvelesenek jelentos tartaleka
lehetne.

Az anyajuh-fenTheIyen tul 6rtekelni kfviintuk a juhaszarokat abbo- I a szempontbol
is, bogy rendelkeznek-e pecsenyebcirdny
el5allitashoz sziikseges hizlaI6ferohellyel.
A keirlavek szerint meganapithat6, hogy a
juhdszatoknak csak 30,2%-a rendelkezik
hizo-feroheiy kapacitassal, arni akaddIyozhatja a nigalmas piaci alkalrnazkoclast.
tekvetk. infrastruktlthia
kedvezoliennek mondhato, Igaz. hogy &into
ardnvbari rendelkeznek vil]amos drammal
(86,4%), vezeteles vizzel (80,6%) es meizkozelithctOk kovesiRon (70,7%), de ez
eis6sorban annak kraszOnheto, hogy a vallaIkozAwk jelentos hanyada Iakott terilicten
belffl a IcOzseig vagy vdros beIteriiieten talalhata, A telefonellatousag is sax javult,
hiszen a telepek 55,2%-in taldlhati5
keszill&k, ameIyben szinten jelentds szerepet jatszik az a tonyezo, hogy a juliaszatok
nagy arinyban beltertileten talalhatok.
A tersegben a feraheIy-kapacitis 28%-a
5 even belin epillt, 5 es 10 ev kozott valósuit nieg a beruhAzdsok I5%-a, a tobbi
epiilet 10 evesnel dregebb. Mivel az ut(jbbi
idaszakbOn jelentosen csakkent az anyajuhletszkri, igy megtep6 a fiatal eNletek
ilyen ma as aranya_ Erre nem igazan lehet
mass rnzgyarAzat, mint bogy a juhdszatok
tulajdonosai jeIentos rnertekbeti megvid- az tulajdonosok nem rendeltortak, ds
keztek rnagfeielo ferohellyel,
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1. tAbiazat

Az iizerni meret alakuiiisa
Uzemek
1
Cosszes anyajub H Ellenorzott an yak
aranya (%)
szama
aranya (%)
arainya (%)
szama
Orszagos elemz6s 1995-ben 634 iizein eseteben
2,02
18,48
21,77
1932.
' 138
10,28
47,48
! 15375
16,14 . 1
i 301
I 161
36,94
25,38
- 35122
7,99
34
5,35
42642
44,90
17,99
12,37
100
I 634
100
, 95071
}Nat —Bihar megyei elemzes 1999-ben 247 tizern eseten
1,4 .
27
10,8
231
i
i
76,2
7472
45,7
19,1
t 187
28,4
118
4654
27
10,8
i
24,4
6
2.3
I 4016
56,9
100
43
247
100
16549 1

Uzem merete
(anyak szama)
0 20
21 100
101 500
500<
Osszes
-

-

-

0 10
11.100
101 400
400<
6 sszes
-

-

.

2. tablazat.
Az iskolal vegzettseg es az eletkor szerinti megoszlAs
Eletkor

Fo

15 — 30 ev

2

1

30 — 40 ev

8

40 — 50 8v

2

40 — 50 6,

15

50 felett

20

50 felett

4

15 — 30 e'v

3

Vegzettseg

Eletkor

Fo

Nyolc altaldnostai
- kevesebb

15 — 30 ev

3

30 — 40 ev

Nyolc altalatios

SzakmunkL

Ve'gzettseg
;
i
! Technikus, e'rettsegi
[

ev

3

30 — 40 elf

13

30 — 40 ev

1

40 — 50 ev

26

40 — 50 ev

3

50 felett

62

50 felett

0

15 — 30 ev

14

15 — 30 ev

I

40 6- v

38

30

40 ev

2

40 — 50 e'v

28

50 ev

0

50 felett

41

15 — 30

30

—

Faiskolai

Egyetemi

;
1
1

40

—

—

50 felett

1
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3. tablazat
A hasznositutt elletesi idoszak
Orszagos elemzes 634
iizem

Hajdti-Bihar megye
247 iizem

Evi egyszeri diet's

22,1 %

66.5%

Egyszeri, de osztiatt elletes

29,8 '7E.

19,2%

Siiritett elIetes

48,0 %

14.3%

Elletesek negyedevenkent

Orszagos elemzes 634
limn

Hajdti-Bihar megve
247 ilzern

I. negyedev

48,8%

50,7%

II. negyedev

13,1%

5,3%

III. negyedev

9,1%

7,9%

IV. negyetliN

28,3%

361

MEGNEVEZES

4. tablazat
A legelo es szinto teriiletek tulajdoni megoszlisa
Minimum

Maximum Atlag Szoras

Aranyok

Sajat legelo

1 ha

800 ha

34 ha

96

50,3

Berelt legeto

1 ha

458 ha

54 ha

74

49,7

Sajat szanto

1 ha

290 ha

14 ha

Bereft szanti

1 ha

2000 ha

143 ha

Atlagos AK
5

38,7
412

61,3
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