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Csúcsforgalom
mezőgazdaságban

Az aratást m agunk mögött 
hagyva egy percig sem be
szélhetünk pihenésről, vagy 
akár csak sebességcsökkentés
ről. T art még a cséplés, foko
zódó ütemmel folyik a szán
tás, megkezdődött a silózás, s 
ham arosan itt a  burgonya és 
a cukorrépa szedése is, s né
hány nap múlva a vetés. A 
sokrétű tennivaló m inden gaz
daságban csúcsforgalmat okoz.

Megyénk területén m ár csak 
néhány száz hold gabona te r
mése vár cséplésre, s minden 
bizonnyal a tervnek megfele
lően szeptember 15-ig befeje
ződik. Nagyobb hiányosságok 
m utatkoznak azonban az egyéb 
nyár végi m unkáknál, első
sorban a silókukorica beta
karításánál és az őszi veté
sű növények talajának elő
készítésénél. A legutóbbi 
adatok szerint a fő vetésű si
lókukorica betakarítása ed
dig mintegy 15 százaléknál 
tart, jóllehet tavaly ilyenkor 
ez a m unka m ár csaknem a 
befejezéshez közeledett. Igaz 
ugyan, hogy a csapadékos 
időjárás és a későbbi kuko
ricavetés némileg meghosz- 
szabbította az érést, de en
nek ellenére m ár sokkal na
gyobb területen kellett vol
na a m unkát befejezni. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy 
a termelőszövetkezetek 5000 
holdnyi silókukorica betaka
rítási m unkái nagyrészt még 
hátra  vannak, ezért a kö
vetkező napokban fokozott 
figyelmet kell fordítani rá 
juk.

Ez azonban csak az egyik, 
s korántsem  a legnehezebb 
fe 'adat. Nehezebb ennél az 
őszi vetésű gabonanövények 
ta lajának  jó  előkészítése, el
sősorban az egyre sürgetőbb 
őszi árpa és rozs magágyá
nak elkészítése. Az adatok 
bizonysága szerint jelenleg ez 
a m unka 23 százaléknál tart, 
a tavalyi 45 százalékkal 
szemben. Az adatok azon
ban itt nem tükrözik a tel
jes igazságot, hiszen az egy
szeri vetőszántás — s ezt 
m utatja a statisztika — nem 
elegendő az őszi gabonafélék 
m agjainak befogadására. Min
den gazda tudja, hogy szán
tás után még fogas, tárcsa, 
henger, sokszor többször is 
szükéges, amíg a vetőágy el
készül. Becslések szerint a 
32 százaléknak csak mintegy 
a felén áll készenlétben a

vetőágy, s ez bizony nagyon 
kevés. Tavaly ilyenkor m ár 
megkezdődött az őszi árpa 
s október első napjaiban a 
búza vetése is. Az idén még 
egyetlen holdat sem vetet
tek be, de nincs is meg erre 
a megfelelő terület.

A szántás-vetés munkáihoz 
tartozik a gabonaföldek ta la
jának fertőtlenítése is, amely 
ugyancsak vontatottan halad. 
Tudvalevő, hogy megyénkben 
az idei gabona terü let m int
egy felén jövőre ismét gabo
nát term elnek, s ez egyes 
kártevők elszaporodását nagy

határozza egy-egy gép telje
sítőképességének megfelelő 
napi feladatát.

Az idén ősszel a mezőgaz
dasági nagyüzemek 40 hold 
szamócát és ugyanennyi sző
lőt telepítenek. A telepítés
hez megfelelő talajíorgatas 
szükséges, am elyet ugyancsak 
időben el kell végezni, kiás 
gazdaságokban pedig arra  
kell gondolni a szakemberek
nek, hogy a kukorica késői 
érése m iatt egyes táblákat 
szemestermény helyett siló
ként takarítsanak be. Ez 
ugyancsak gépi m unkaerőt

mértékben elősegíti. Ezért az 
idei őszi vetések előtt, pon
tosabban a vetőágy elkészí
tésekor fertőtlenítő szert kell 
a ta lajba ju ttatn i. Ez, a ma 
még jelentéktelennek látszó 
m unka jövőre nagy jelentő
séget kap a magasabb te r
mésátlagokban. Ugyancsak 
időszerű ezekben a napokban 
az elvetésre kerülő vetőmag
vak csávázása is. E munka 
akárcsak az előbbi, a nö
vényvédelem fontos tenn iva
lói közé tartozik, i

A csúcsforgalom növekvő 
tennivalói közé számít a rö
videsen megkezdődő burgo
nya- és cukorrépaszedés vala
m int egyes gazdaságokban a 
nagymennyiségű sárgarépa be
takarítása. Mindez nagyobb- 
mérvű belső és külső szállí
tásokat is eredményez, amely 
elsősorban a gépi munkaerőt 
csökkenti. Jól teszi tehát az 
a gazdaság, amely a gépi 
m unkák és a szállító mun
kák végrehajtására tervet ké
szít, s ebben pontosan meg

igényel, am elyet pontos te r
vezéssel lehet beillesztem a 
m unkák közé.

Az elkövetkezendő napok 
— e néhány példából is lá t
hatóan — valódi csúcsforgal
m at okoznak a m ezőgazda
ságban, s ehhez is, m int a 
közlekedési forgalomhoz,
szakszerű irányítók és fe
gyelmezett „közlekedők” szük
ségesek.

(Nő)

Javul a kereskedelmi ellátottság 
a tatai járás falvaiban

A  ta tai járás tanácsai és a
kereskedelmi szervek jelentős 
erőfeszítéseket tesznek, hogy 
minél több, és jobb minősé
gű áru, minél korszerűbb kö
rülm ények között jusson ki a 
falvakba. A törekvést beszé
desen igazolja, hogy a m últ 
esztendőben

több m int 2 300 000 forin
tot fordítottak a bolthá

lózat fejlesztésére.
Hét esetben nyílt új bolt, il

letve alakítottak á t régebbie
ket- Jelenleg 138 boltegység 
működik a járásban.

A járás kereskedelme szá
mottevő feladatokat oldott 
meg. Ebben az esztendőben 
több tartós fogyasztási cik
ket biztosított a vevőnek, 
m int a m últ év hasonló idő
szakában.

Porszívóból például a
m últ évinek több m int 

ötszörösét adták cl.
A centrifuga forgalm a is ha
sonló módon emelkedetr. 
Csaknem megkétszereződött 
az eladott televíziós vevőké
szülékek száma- Hasonló 
arányban em elkedett a  rádiók 
és a m otorkerékpárom 'forgal
ma is.

A lakosság igényeinek tel
jesebb kielégítését biztosítja 
T arjánban és Környén a já 
rás két úgynevezett szolgál
tató boltja. A különböző szak
boltok pedig mosógépeket, 
porszívót, más háztartási kis
gépeket és háztartáshoz szük
séges felszereléseket kölcsö
nöznek a lakosságnak- A la
kosság életkörülm ényeit ja v ít
ják  a különböző átvevőhelyek, 
m int például a vegytisztító 
gyűjtőhelyei.

Növekedett a tüzelőanyag
készlet a TÜZÉP-nél. Két te
lep — a környei és a kocsi — 
a m últ esztendőben 300 va
gon szenet tudott biztosítani a 
lakosságnak. Ez a m ennyi

ség az idén 430 vagonra nö-
vekedett.

K ulturáltabbá vált a ven
déglátás a községekben-

Három  helyen — Dunaalmá- 
son, Környén és Vértesszöllő- 
sön — meleg étel v árja  a kö
zönséget. Környén előfizetéses 
rendszerben is kiszolgál a 
vendéglő. A ta rján i lángos já 
rási h írnévre te tt szert- Csak
nem  minden községben zök
kenőmentes a cukrászdái el
látottság.

A fejlődésben nagy szerep 
ju to tt a tanácsok tevékenysé
gének. Ez a helyi állam igaz
gatási és a kereskedelmi szer
vek jó kapcsolatában nyert 
kifejezést. Az utóbbi idők
ben m inden községi tanács 
és végrehajtó bizottság be
szám oltatta a kereskedelmi 
egységek vezetőit. így a föld
művesszövetkezetek és az ál
lami kereskedelem irányítói 
közelebbről ism erhették meg 
a lakosság igényeit, és en
nek megfelelően rendelkez
hettek a fejlesztésre biztosí
to tt anyagi eszközökkel.

Érvényre ju t ez — a többi 
között — a tatai járás bo lt
hálózatának idei fejlesztésé
ben is-

A felhasználásra tervezett
összeg közel 1 600 000 fo

rint.

A program  végrehajtása so
rán  zöldségesbolt létesült 
Tarjánban, s átalakítottak 
egy-egy környei és vértesszöl- 
lősi üzletet. Jelenleg T arján 
ban, Dunaszentmiklóson, 
Gyermelyen, Héregen és Ko- 
cson folytatnak hasonló m un
kálatokat-

Enyhül a takarmánygond
A  dadi termelőszövetkeze

ti gazdák ez év tavaszán még 
takarm ányhiányos esztendő
nek néztek elébe, mivel a pil
langósok egyrészét fagy és 
pocok pusztítás következté
ben ki kellett szántani.

A kiszántott pillangósok he
lyébe m ohart ültettek. Ré
gebben is próbálkoztak m ár 
ezzel a növénnyel, de eddig 
inkább csak a m agja m iatt 
term esztették. Az idén kíván
ták először a jelentős szálas- 
takarm ányhiányt pótolni mo- 
harral. A term esztés jól sike
rült. 72 holdon átlag 30 má
zsás term ést takaríto ttak  be, 
s a  köves területekről is csak 
alig valam ivel kevesebbet- 
így most Dadon elm ondhat
ják, hogy a szálastakarm any- 
gondog enyhítését a gazdag 
m oharterm ésnek köszönhetik.

A kukoricától is jó term ést 
várnak. 18 mázsa a  tervük, 
— m ájusi morzsoltban- A sö- 
zös gazdaságban a oevételek 
60 százalékát az állattenyész
tés adja. Évenként 120—130 
hízott m arhát és 500 hízott 
sertést értékesítenek. A m i
kor a nagyszámú állatállo

m ánynak a takarm ányt vásá
rolni kell — megérzi a  tag
ság jövedelme. Tavaly pél
dául 7 forintot kellett mun
kaegységenként tartalékba he
lyezniük a takarm ányhiány 
pótlására.

A termelőszövetkezet veze
tői szerint az idén ilyen ki
adás nem  fogja csökkenteni a 
munkaegységek értékét-

A várható jó eredmény an
nak a több éves, m unkának 
a következménye, amellyel 
sikerült az állattenyésztésben 
megszilárdítani a jó  gazdál
kodást.

1963-ban még csak 2 040 000 
forin t bruttó  jövedelm et ter
vezhetett állattenyésztésből a 
termelőszövetkezet, 1964-ben 
m ár 2 455 000-et, az idei terv 
pedig 2 544 000 forint. N é
hány hónap még hátra  van 
az esztendőből, de a vezető
ség előtt m ár ismert, hogy az 
idei értékesítési szerződése
ké ( u  ‘eljesítik- 14 hízott 

többet fognak elad- 
ezekért kapott, ter- 

v  .11 bevétel mintegy 2 
forin ttal emeli a munkaegy
ség értékét.

A szakemberek tanácsolják:

Készítsünk jé minőségű szilázst!
Az aratás-cséplési m unkák 

még jóform án be sem feje
ződtek, m áris a  silónak ve
te tt szálastakarm ányok gyors- 
és jó minőségű betakarításá
ra  kell felhívni a mezőgazda- 
sági üzemeket. Ism ert prob
léma, hogy az üzemek 
szarvasm arha és juhállom á
nyuk részére a nagym érvű 
évelő pillangós szálastakar- 
mányok kiszántása, a gyen
gébb pillangós széna term és
hozamok, a széna minőségét 
rontó esős időjárás, az árvíz 
és belvízkárok m iatt nem  áll 
rendelkezésre kielégítő meny- 
nyiségű, és főleg minőségű ta
karm ány. E helyzeten kedve
zően segíthet, ha a silónak 
vetett szálastakarm ányok be
takarítását sürgősen megkez
dik, ületőleg minél ham arabb 
befejezik.

A jó minőségű szilázs ké
szítésének módszereként ja 
vasoljuk a fehérjedúsítás al
kalmazását- Az ez évi időjá
rás m iatt nehéz volt jó mi
nőségű pillangós szénát ké
szíteni, s ezért a takarm ány
bázis fehérje-kem ényítő ér
tékaránya a fehérjét illető
en kedvezőtlen. Sok gazda
ságban a silókukoricán kí
vül vetettek napraforgós, 
borsós zöldtakarm ány keveré
ket is. Helyesen já r  el az az 
üzem, am ely a fehérjében 
szegény silókukoricát a fehér
jében gazdag napraforgóval, 
zöldborsós keverékkel kever
ve silózza be. A zöldbimbós 
állapotban lévő napraforgó

fehérjetartalm a jelentős, hi
szen m inden kilójában 10—11 
gram m  emészthető fehérje ta 
lálható. Fehérjedúsításban 
módszerként javasoljuk a 
karbam iddal kevert szilázs- 
készítést.

Tudomásunk szerint m e
gyénk tsz-eiben még az el
m últ évben ilyen jellegű szi- 
lázskészítés nem folyt, ezért 
javasoljuk, hogy kísérletkép
pen olyan üzemben, ahol en
nek feltételei biztosíthatók.

kisebb mennyiségben alkal
mazzák e korszerű eljárást- 
A jó minőségű szilázs készí
tése, illetve a silónak szánt 
növények betakarítása üzem- 
szervezési szempontból rend
kívül nagy fontosságú, és 
m inden üzem érdeke.

Jó minőségű szilázs készí
téséhez az elmondottakon túl 
néhány receptet közlünk, 
melyből az üzemek részükre 
a legmegfelelőbbet válasszák 
ki, illetve alkalmazzák-

1 . Vegyes szarvasm arha és juhállom ány részére készítendő 
szilázs 1:10 fehérje-kem ényítő arány kialakítása esetén, 100 
kiló csöves silókukoricához szükséges keverni: 50 kiló zö'd 
lucernát, vagy 70 kiló zöld lóherét, vagy 150 kiló zöld nap
raforgót. Tejelő és hízó állatoknál az arány abrak, illetve 
tápkiegészítéssel, szükség szerint változtatható.

2. Felnőtt szarvasm arhák és juhok részére karbam id ada
golással, 10 napos szoktatás után igen egyenletes elkeverés- 
sel egy szarvasm arhára 30 kiló, egy juhra  4 kiló szilázst szá
mítva: 100 kiló csöves silókukoricához szükséges keverni: 15 
kiló zöld lucernát és 0,4 kiló karbam idot, vagy 25 kiló zöld 
lóherét és 0,5 kiló karbam idot, vagy 70 kiló zöld napraforgót 
és 0,6 kiló karbamidot. Egy állat 30 kilós adagjába így 12—13 
dekagram m  karbam id kerül, ezért igen fontos az alapos ke
verés.

3 -  Sokkal jobban keveredik a karbam id melaszos vízben 
oldva. A melaszt ötszörös vízben oldjuk- (1 kiló melaszhoz 5 
kiló víz). A karbam idot kétszeres mennyiségű melaszos víz
ben és pontos adagolással locsoljuk a silóra, a következő 
módszer szerint: 100 kiló csöves silókukoricához szükséges 
keverni: 20 kiló zöld lucernát, 0,15 kiló m elaszt (ötszörös víz
ben oldva) 0,5 kiló karbam idot; vagy 30 kiló zöld lucernát- 
0,15 kiló melaszt, és 0,4 kiló karbam idot; vagy 50 kiló zöld 
napraforgót, 0,15 kiló melaszt, 0,5 kiló karbam idot.

4. Kukoricaszár silózásánál: 100 kiló kukoricához kever
ni kell 70 kiló nedves répaszeletet, 0,2 kiló melaszt (ötszörös 
vízben oldva) 0,8 kiló karbamidot.

A silózási m unkák zömében most indulnak, tehá t van 
még lehetőség arra, hogy az elm ondottakat figyelembe véve 
és alkalm azva jó  minőségű szilázst készítsenek az üzemek.


