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A patronáló munka is váljék társadalmi üggyéHogy egyre több húst, 
tejet, tojást, gabonát adhassunk

Tsz-vezetók, agronómusok, pártmunkások tanácskozása
A termelőszövetkezetek meg

szilárdításáról, tennivalóikról, 
problém áikról tárgyaltak  folyó 
hó 18-án termelőszövetkeze
teink vezetői, szakemberei és a 
falvakba kihelyezett pártm un
kások a megyei pártbizott
ságon. Az értekezlet előadója a 
megyei pártbizottság első titká
ra, Nemeslaki Tivadar elvtárs 
volt.

Nemeslaki elv társ beszédé
ben hangsúlyozta, hogy

a Iegfontosab feladat 
most az új termelőszövet
kezetekben az egység meg
teremtése, mert csak ennek 
keretében mutatkozhat 
meg igazán a közös gazdál
kodás, a szövetkezés ereje. 

Az új közös gazdaságok első 
esztendei sok átm eneti nehéz
séget rejtenek magukban. Jó 
szervezettséggel, jó  vezetéssel 
s szorgalmas m unkával azon
ban leküzdhetők ezek a nehéz
ségek. A tsz-elnökök. agronó
musok, s a pártm unkások el
sődleges tennivalója a m unka- 
szervezetek mielőbbi k ialakí
tása. Szívós, türelmes m unkát 
igénylő fontos feladat a m un
kafegyelem  megszilárdítása. 
Ezt azért is kell szem előtt ta r
tani, m ert termelőszövetkeze
teinkben kevés a munkaerő, 
sok az idős tag, s a fiatalok 
elkívánkoznak a falvakból, 
m ert még nem  tud tunk  igé
nyeiknek megfelelő vonzó 
életkörülm ényeket terem teni 
— ez is az átm eneti nehéz
ségek közé tartozik.

Beszélt Nemeslaki elv társ az 
egy gazdasági egységen belül 
jelentkező — nem  kibékíthe
tetlen — ellentétekről — nem 
zetiségi és vallási kérdések
ben m utatkozó nézeteltérések, 
a föld járadék  körüli viták, a 
háztáji földek területének tör
vényellenes nagysága stb. — 
melyek megoldása mind az 
egység m egterem tésének fon
tos része. Hangsúlyozta, hogy 
a közös gazdaságok feladata: 
több á ru t biztosítani a  nép
gazdaság szám ára, m int 
am ennyit az egyéni gazdál
kodás biztosítani tudott. Az á t
meneti nehézségek ellenére ez 
m ár az első évben is elérhető, 
ha m inden parasztem ber meg
érti:

több árut csak akkor ter
melhetnek, s ezzel együtt 
nagyobb jövedelmet csak 
akkor érhetnek el közös 
gazdaságaink, ha minden 
egyes tag becsületesen, 
szorgalmasan dolgozik, s 
erre készteti családtagjait 

is.
Szólt Nemeslaki elvtárs a 

jövedelemelosztás ösztönzőbb 
formái felkutatása, a  prem i
zálás, a kapásnövények csalá
dok közötti felosztása, a köz
tesvetés, a rendszeres m unka
egységelőleg fizetés jelentő
ségéről, a  gépi kapacitás meg
felelő kihasználásáról, a szer
ződéskötések fontosságáról, s a 
m unkaversenyről, mely jó se
gítője a nagyobb term ésered
mények elérésének. Elmon
dotta, hogy bár jók az adott
ságaink, mégis kevés a kuko
rica és burgonya vetésterüle- 
ünk, s az állattenyésztéssel is 

ndjaink vannak: alacsony a 
ocaállomány, s gyenge m inő

ségű az új közösségek szarvas
marhaállománya. Ezek fel
javítása, s

általában az állatállomány 
növelése, az állattenyész
tés fejlesztése tehát fontos 

feladat.

A nagyigmándi Jókai Tsz 
tagjait, m in t tavaly, éppen úgy 
az idén is a szerfás építkezés 
’oglalkoztatja. A tavasz kezde- 
én m inden perc aranyat ér, 
zért egy napot sem tétlenked
i k  a tsz fúró-faragó emberei. 
3k ugyanis m ár tavaly építet
e k  egy 50 férőhelyes szerfás 
nyári borjúszállást, melyet ké
sőbb téliesítettek, s még hosz- 
szú évekig megfelel a célnak. 
Majd összeállítottak egy 30 
férőhelyes sertésfiaztatót a Szi- 
tagban, az etei út m entén egy 
közel 1 0 0  férőhelyes nyári ka
rámot, s a Csepiérben 70 csi
kónak nagyszerű szállást ácsol
tak össze ugyancsak szerfából.

Nemeslaki élv társ előadását 
rendkívül élénk, s nagyon 
é.dekes vita követte.

Többen a m ár kész istállók 
villam osításának meggyorsítá
sához kértek segítséget, m ert 
ez tú l sokáig húzódik. Mások a 
lovak összevonásával kapcsola
tos problém ákat ism ertették, s 
elm ondták: az össze nem  vont 
állomány m unkaerőt Iköt le, 
em ellett az ellenőrzés nehéz
ségei m ia tt rengeteg takar
m ány csúszik el fekete úton a  
háztáji gazdaságokban.

Hasznos, jó tapasztalatokat 
ism ertetett a  jelenlevőkkel 
Dankó József elvtárs, epöli 
pártszervező, m ajd Kádi Imre 
epöli agronómus. Elmondták, 
hogy náluk azért sikerü lt m ár 
az első évben is 60 forint m un
kaegységértéket elem i, m ert 
sikerült m egterem teni a  közös
ség egységét. A m unkafegye
lem, a m unka megszervezése 
ügyében többször is tarto ttak  
közgyűlést, s az em berek foko
zatosan m egértették: csak a k
kor boldogulnak, ha ugyan
olyan szorgalmasan dolgoznak, 
m int egyéni korukban tették. 
A családok között felosztották 
a kapásnövények területét, s 
hogy semmiféle részrehajlás 
ne lehessen, úgy sorsolták ki a 
területet, m elyet először fel
mértek- felkaróztak, s  meg
számozták.

A m ódszer bevált. Mind
össze 5— 6  család hanyagolta 
el a  növényápolást, őket 
viszont a tsz vezetősége — 
nagyon helyesen — a 7-es tö r
vényerejű rendelet értelm é
ben a kiesett term ésm ennyi
ségért munkaegységlevonással 
kárta lan ításra kötelezte.

Az állatok összevonását 5s 
elsődlegesnek tarto tták . Tíz 
darabonként helyezték el a 
teheneket a  nagyobb istállók
ban, s  létrehoztak egy fejő
brigádot, m elyet premizáltak, 
így sikerü lt elérniök, hogy 
m últ évben havonta 7—8000 
liter tejet, februárban  pedig 
m ár 1 1  0 0 0  liter te je t ad tak  á t 
az állam nak. A betakarításnál 
kívánságuknak, igényeiknek 
figyelembevételével csoportosí
to tták  az em bereket, s ez 
nagyobb m unkakedvet biztosí
tott. Így tud ták  időben rend
ben betakarítani a term énye
ket. Ezek há t a  titkai a m ór 
első évben is e lért 60 forin t
nak. S bizonyítja: ez m ásutt is 
megvalósítható, csak gonddal, 
szeretettel, türelem m el, s okos 
szigorúsággal kell hozzáfogni a 
munkához.

Az értekezleten az is kide
rült, hogy nem  m indenütt m en
nek ilyen rendben a  dolgok. 
Dadon például, ahol bizony 
tavaly sein vizsgázott szorga
lomból jelesre a tagság — idén 
is nagy problém ák vannak. A 
tagság 40 százaléka különféle 
kifogásokkal élve távoltartja 
m agát a munkától, ső t vannak 
olyanok is, akik m ár 6  hónap
ja  egyáltalán nem  dolgoznak, 
s  kijelentik, hogy nem  is akar
nak dolgozni. A ház tá ji gazda
ságokban vannak még lovak 
is, ezekkel fuvarozna]-:. A veze
tőség igyekszik megoldani a 
problém ákat, de nem  elég 
határozott és erőskezű, így 
nem  csökken, hanem  inkább 
elharapódzók a fegyelmezet
lenség. Pedig a dadiaSk is tud
ják; ki m in t vet, úgy arat.

Hasznos, jó tapasztalat az is, 
am it A kontz E.nő, a  nagy
igmándi Jókai Termelőszö
vetkezet főagronómusa mon
dott el. Ök bevezették a 10 
napos előtervet. így m inden

S m indezt természetesen sa já t 
erőből létesítette a  tagság. 
Ezekre a létesítm ényekre ösz- 
szesen 215 000 forin t értékű 
m unkát fordított a közösség.

Most egy hizlaldát ácsolnak 
össze a tagok szerfából. A ki
sebb erdőkből ritk ítás során 
kivágott fákat használják fel a 
két, összesen 250 férőhelyes 
sertéstelep elkészítéséhez. A 
tetőzethez szükséges nádat még 
a télen összehordták. Ezt a 
mintegy 80 0 0 0  forin t értékű 
építkezést is gyors ütem ben el
végzik m ajd a tsz ezermeste
rei, hogy mielőbb gazdagon 
megtérüljön a közösség fárado
zása.

lyrigádvezető 10 napra előre 
tudja feladatát, s  ennek meg
felelően szervezheti brigádja 
m unkáját. Ez jelentős lépés a 
valóságos i nagyüzem meg
terem tése felé.

M int Kádár Lászlónak, a 
tokodi A ranykalász Tsz elnö
kének szavaiból kiderült, ők is 
eredményesen haladnak előre 
ezen az úton. Kapásnövény 
területük

idén ötszöröse a tavalyi
nak, s mégsem aggódnak 
a növényápolást illetően, 
mert — a közgyűlés hatá
rozata szerint — okosan 
számbaveszik a  családok 
munkaerejét, s szerződést 
kötnek velük a növény- 
ápolásra, s V» elvégzett 
munkaegység arányában 
prémiumrendszert is be

vehetnek.
Em ellett a  háztáji gazdaságok
ból felvásárolják az üsző
borjakat, ezzel gyarapítják  és 
jav ítják  szarvasm arhaállom á
nyuk m ennyiségét és minő
ségét.

A kisbéri H aladás Tsz tag
sága is helyes úton jár, am ikor 
— m int Erős Ferenc elnök el
m ondotta — term elvényei 
többségét szerződéses úton 
értékesíti. Gondoskodnak arról 
is, hogy a tervezett 15 forint 
előleget rendszeresen fize t
hessék. Ez nagy ösztönző 
erővel hat, am it bizonyít, 
hogy nem  kevesen vannak, 
akik  ebben az évben mar 
40— 50 m unkaegységet is te lje
sítettek. A háztáji területekkel 
azonban náluk  is problém ák 
vannak, illetve csak voltak, 
m ert idén rendezik ezeket.

Sok m ás problémáról, a  vető
m ag és m űtrágya gondokról, a 
gépállomásokkal^ val£. kapcso
latról, kevés m unkagépük adta 
nehézlégekről is szó esett az 
értekezleten. A nagyszámú fel
szólaló között azonban egyet
len olyan elvtárs sem akadt, 
aki valamiféle követelésszám- 
lát nyú jto tt volna be a m egyei 
pártbizottságnak. Ezzel szem
ben m indenki a „hogyan”-ról 
beszél, s ez — a  sok hasznos 
tapasztalat m ellett — másik 
nagy pozitívuma a  megbeszé
lésnek. Egyben biztosítéka is 
annak, hogy m egbirkózunk a 
feladatokkal, nehézségekkel, s 
megyénk dolgozó parasztsága 
valóban nagyüzemi úton évről 
évre több és több húst, tejet, 
tojást, gabonát, s  ipari nyers
anyagot biztosít népgazdasá
gunknak.

Négy óra. Még álm odik a 
város, m intha kormos ércbúra 
borítana mindent. Sötét és 
csendes a tá j, m ikor Erős Ist
ván, az esztergomi Vak Boty- 
tyán Tsz II. üzemegységének 
vezetője elindul otthonról, a 
Barkóczi út 23-ból.

Az utcasarkon tréfás kedv
vel gyülekeznek a fogatosok, 
az első köztük Erős István. 
Tegnap este tíz órakor is itt 
a sarkon tanácskozták meg, 
hogy a mai napon kinek, mi 
lesz a feladata. K etten vetnek, 
nyolcán szántanak, a gép pe
dig m űtrágyát szór m ajd a 
II.-es üzemegység földjein.

— M indig itt tanácskozzuk 
meg a dolgokat — m ondja 
Erős István. — Még nincs he
lyiségünk, ahol ilyesm it elin
tézhetnénk. Igaz — folytatja 
—, van itt egy épület, amelyet 
még annak idején m i, szent- 
györgymezei gazdák a saját 
pénzünkből építettünk, gazda
körnek. Ennek igazát az épület
be befalazott értékkel is tud
ju k  bizonyítani.

(Ma m ár nincs szükség ilyen 
bizonyítgatásra. Az esztergomi 
városi tanács végrehajtó bi
zottsága ugyanis jól tudja, 
hogy az épület a szövetkezetbe 
töm örült gazdákat illeti. Ép
pen ezért is határoztak úgy a 
város vezetői, hogy a szövetke
zet gazdái rövid időn belül 
m ár a régi gazdakör helyén, 
illetve épületében tarthatják  
összejöveteleiket, hasznos ta
nácskozásaikat.)

Folyó hó 19-én a megyei 
pártbizottság nagytermében 
megyénk üzemeinek vezetői, 
párttitkára i és főkönyvelői a 
patronálóm unka feladatairól 
tanácskoztak. A beszámoló, 
melyet Néveri László elvtárs, 
a  megyei pártbizottság mező- 
gazdasági osztályának vezetője 
m ondott el — hangsúlyozta, 
hogy megyénk dolgozó pa
rasztságának többsége a nagy
üzemi gazdálkodás ú tjá t vá
lasztotta. A föld terület 83.5 
százaléka a szocialista szek
torhoz tartozik, tehát mező- 
gazdaságunk a fordulathoz ér
kezett. A termelőszövetkezetek 
szervezésének szakaszából az 
általános m egszilárdítás sza
kaszába léptünk át, s ez az új 
helyzet új és nagy feladatokat 
ró  patronáló üzem einkre is.

A megyei pártbizottság azt 
kérte  a jelenlevőktől, hogy 
m ost elsősorban politikai se
gítséget nyújtsanak a fa lvak  
népének, m ert a fő  feladat 
napjainkban a fa lu  szocialista 
arculatának kialakítása. Uj 
term előszövetkezeteink veze
tői a  kisüzemből a nagyüzem 
keretei közé kerülve több- 
kevesebb sikerrel keresik, ku

ta tják  azokat az új m unka- 
módszereket, melyek segítsé
gével a legjobban oldhatják 
meg feladataikat. Ipari üze
meink vezetői, akik m ár több 
m int egy évtizede a szocialista 
nagyüzem keretei között élnek 
és dolgoznak, a m unka jó, fo
lyam atos megszervezésében, a 
káderek kiválasztásában, a po
litikai m unka vitelében, a 
pártszervezet erősítésében, a 
pártépítésben ezernyi jó ta
pasztalattal, ism erettel rendel
keznek. Az tehát most a fel
adat, hogy a patronáló üzemek 
vezetői és dolgozói egyaránt 
ebben a vonatkozásban nyújt
sanak segítséget termelőszö
vetkezeteinknek.

Hangsúlyozta azonban Né
veri elvtárs, hogy a patronáló
m unka  — am ely már eddig is 
sok jó eredm ényt hozott — ne 
jelentse azt, hogy elvégzik a

m unkát a tsz-vezetők vagy ta
gok helyett.

A termelőszövetkezetek se
gítése, a  falusi tanácsok, tö
megszervezetek tám ogatása 
sok türelm et, nyugodtságot 
igényel, s  azt is, hogy az ön
állóság m egsértése nélkül vé
gezzük ezt a m unkát. _

A gyűlésen jelenlevők közül 
többen felszólaltak, s elmon
dották, hogy a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése és a 
term előszövetkezetek megszi
lárd ítása az egész nép, tehá t 
a m unkásosztály legsajátabb 
érdeke is. Ezért akkor hoz 
igazán jó eredm ényt a patro
nálóm unka, ha az társadalm i 
üggyé válik, ha mindenki 
egyaránt a rra  törekszik köz
vetve vagy közvetlenül, hogy 
falvaink új gazdasági egysé
gei mielőbb m aradék nélkül 
betölthessék hivatásukat.

FONTOS » « i m  I  TÉLI-ZÖLD METÉNGFŰ
Gyógyszerkutatóinknak több 

évi fáradságos m unkával sike
rü lt m egállapítani azt, hogy a 
m eténgfű (Vinca minor) olyan

Munkában az asszonyok
B árm ennyire is hihetetlenül 

hangzik, mégis előfordul, hogy 
tsz-tagok mogyoró héjazásával 
is gyarapíthatják a közös gaz
daság vagyonát. Példa e rre  a 
dunaalm ási Dózsa Népe Tsz, 
ahol ügyeskezű asszonyok vé
gezték a m inap ezt a munkát. 
Különös módon szánta rá  ma
gát a tagság a mogyoró tisztí
tására.

A községben ugyanis egyes 
gazdák még egyéni korukban 
kísérleteztek a földi mogyoró 
termesztésével. S ha egyéni 
portán sikerült a próbálkozás, 
m iért ne válna be az a közös
ben is? — vélték a tsz egyes 
tagjai. ,A vezetőség bízva az 
ötletben, kim ondta a szót: fél 
holdon földimogyorót termesz
tünk! A tagság természetesen 
Örömmel fogadta a k ísérlet be
vezetését, s az asszonynép 
nyomban munkához is látott.

A tsz központi irodáján  vé
gezték el a m últ napokban a 
vetni való földimogyoró tisztí
tását. összesen 45 kiló cseme
gét héjazott le a tsz női m un
kacsapata.

— Ne gondolják ám, hogy mi 
csak a mogyoró tisztítását vé
gezzük  — m ondotta Juhász 
Gáborné, a női m unkacsapat 
vezetője. — Tegnap például 
m űtrágyát szórtunk, a közös 
földeken, előtte pedig kertésze
tünk melegágyait készítettük  
el. Naponta 30— 40 asszony dol
gozik a gazdaságban.

A Dózsa Népe Tsz asszonyai

tavaly is szorgalmasan dolgoz
tak a közös gazdaságban. S 
m int a jelek m utatják, az asz- 
szonyok az idei évben is fárad
hatatlanul gyarapítják a kö
zösség vagyonát.

Csupán egy problém a van 
még: az iskolásgyerekek a
délutáni órákban felügyelet 
nélkül vannak. Éppen ezért a 
községben mielőbb iskolai nap
közi otthonra van szükség, 
hogy a gyerekek megnyugtató 
helyen töltsék a délutánjukat. 
S bizonyos, hogy a község m in
denkor segíteni kész vezetői 
ezt a gondot is rövidesen leve
szik a  tsz-asszonyok illáról.

— ke —

alkaloidokat tartalm az, mely a 
magas vérnyomás-betegségben 
szenvedőket gyógyítja. A kí
sérletezéssel bebizonyították 
azt is, hogy az eddig ism ert 
magas vérnyom ást csökkentő 
gyógyszereket az em lített nö
vényben ta lá lt alkaloidok fe
lülmúlják.

A H erbaria Gyógynövény 
Központ a meténgfű gyűjtését 
az egész ország terü letén  be
indította. Az erdőn kívüli te
rületeken fellelhető gyógynö
vényt a földművesszövetkeze
tek. az erdőben található  me- 
téngfüvet az EMÉRT V állalat 
gyűjteti.

Az em lített növény föld fe
letti zöld leveles részét gyűj
tik gyökér és idegen anyagtól 
mentesen, nyersen és kilónkint 
1 forintos áron.

Az ország különböző tá jain  
népi nyelven ism erik a  me- 
téngfüvet, így bones, börvény, 
erdei puszpáng, mirtuszkoszo- 
rú, bőrlevél, földi borostyán, 
örökzöld, szárfű stb.

Riigyfakadás előtti permetezés 
a gyümölcsösökben

Több faluban, sajnos, kevés 
gondot fordítanak a  gyümöl
csösök ápolására. Pedig sem 
népgazdasági, sem egyéni 
szempontból nem  közömbös, 
hogy mennyi és milyen a gyü
mölcstermés. Különösen érde
mes a gyümölcsösök szakszerű 
ápolására felhívni a term elő- 
szövetkezetek figyelmét. Hi
szen a jól ápolt gyümölcsös 
több forin ttal is növelheti az 
egy-egy munkaegységre jutó 
jövedelmet.

A gyümölcsfák védelmének

TÖRETLEN SZORGALOMMAL
Milyen em ber Erős István? 

Szövetkezeti tag! — csak így, 
egyszerű szóval jellemzik tá r
sai. S ebben benne van az is, 
hogy Erős István üzemegység
vezető becsülettel, odaadó, fá
radhatatlan  m unkával segíti a 
közösséget. Legfőbb gondja 
most a szántás-vetés. Az őszi 
vetések hengerezését, á lucer
naföldek vasalását (fogasolá
sát) stb. m ár elvégezték a II.-es 
üzemegységben.

Erős István csak alig né
hány hete tagja a Vak Boty- 
tyán Termelőszövetkezetnek, 
de úgy tevékenykedik, m intha 
tarsolya legalábbis többéves 
gazdag tapasztalatokkal lenne 
telve. Figyelmét nem kerüli 
el az sem, hogy például a  Il-es 
tanya körül rend és tisztaság 
legyen, vagy például, hogy a 
földeken jól előkészített ágy
ba hulljon a mag. Az üzem
egységben naponta 50—60 tsz- 
tag ügyes-bajos dolgát intézi a 
tőle telhető legnagyobb lelkiis
merettel. Mivel kezének már 
nehéz a toll, ezért az írást, a 
teljesítések nyilván tartását stb. 
a brigádvezetőkre bízza.

Nem panaszként, de megem
líti, hogy a korábbi napokban 
a munkaszervezet körül még 
nem volt minden a legnagyobb 
rendben. Egyes tagok ugyanis 
nem tudták, hogy melyik bri
gádba tartoznak. De a tavaszi 
szántás-vetés, talajm űvelés et
től függetlenül sikeresen bein
dult, s m ár egyre biztatóbb a 
közös gazdálkodás sikeres ki
bontakozása.

Fodróczki Kálmán, a tsz elnö
ke, s a  szövetkezet két agronó- 
m usa is messzemenően segíti 
a Il-es üzemegység vezető m un
káját. E rre term észetesen szük
ség is van. Erős István ugyan
is nem olyan em ber, hogy egy
könnyen engedjen a huszon
egyből. Ha valam it elhatároz, 
s biztos abban, hogy elgondo
lása célravezető, akkor tervét 
tűzön-vízen keresztül is valóra 
váltja. így volt ez a vetőmag 
összeadásakor is.

— Hát a felhőkből nem  fog 
vetőmag csurogni — mondja 
Erős István —, azt nekünk kell 
összeadni. Volt olyan ember, 
akinek órákon keresztül kellett 
ezt magyarázni, s csak akkor 
értette meg. így ma már ott 
állunk  — folytatja —, hogy a 
II.-es üzemegységben nincs 
komolyabb probléma a vető
maggal.

Dércsípte pörge bajsza alatt 
huncutkás mosollyal mondja:

— Ha eleinte akadozva is 
indultunk az új úton, de ma 
már megy m inden a maga 
rendjén. Holnap viszont — te
szi hozzá — bizonyára már 
úgy halad a m unka, m int a ka
rikacsapás. A z ember — mé
lyed gondolataiba — végered
m ényben szorgalomban nőtt 
fel, s ha törekvését valaha k i
fejthette, akkor m ost ugyan
csak itt  van rá a jó alkalom. 
Én bízom abban, hogy vala
m ennyi tagunk töretlen szor
galommal áll helyt a közös 
munkában.

Kubik Emil

alapja a  téli nyugalmi idő
szakban végzett tisztogatás és 
permetezés. A tisztogatás célja 
a kártevők és kórokozók pusz
títása, valam int a fa felületé
nek előkészítése a hatásos per
metezésre.

A permetezés akkor a legha
tásosabb, ha a rügypattanás és 
a rügyfakadás közötti időszak
ban végezzük. M indenekelőtt 
azt kell m egállapítani, hogy mi 
a  fő kártevő, milyen annak 
fertőzési foka és hányféle m ás 
kártevő élősködik. Védekezés
re  olyan szert válasszunk, 
am ellyel valam ennyi jelentő
sebb kártevő és kórokozó el
len egyszerre védekezhetünk. 
Leginkább a kaliforniai pajzs- 
tetű ellen kell védekeznünk. 
Erős fertőzés esetén — különö
sen alm ánál körténél — leg
célszerűbb a pajzstetű ellen a 
gyümölcsfaolaj 4—5 százalékos 
oldatát használni. Ez a szer 
csak három évenkint alkalm az
ható. A közbeeső években, 
vagy közepes és gyenge fertő
zés esetén téli higítású mész- 
kénlével permetezzünk. A 
mészkénlé a lisztharm at ellen 
is hatásos, valam int a monília 
ellen is véd. Ha az erős pajzs- 
tetűfertőzésen kívül az alm a
moly, sodrómolyok, bimbóli- 
kasztó ellen is védekezni aka
runk, akkor alm a és körte ese
tében sárgam éreg (Novenda) 
1,5— 2  százalékos o ldatát kell 
használnunk. Ez a szer a  va- 
rasodás és a monília ellen is 
hatásos. A permetezés legyen 
bőséges, s végezzük azt a fa 
csúcsától lefelé haladva.

Növényvédő állom ásunk ta 
valy is sokat segített a term e
lőszövetkezeteknek. Sárgam ér
ges permetezésünk például a 
biztos pusztulástól m entette 
meg a mocsai Búzakalász Tsz 
pajzstetűvel erősen fertőzött 
gyümölcsösét. Az idén különö
sen erős a  pajzstetű-fertőzés 
Pilism aróton, Vérteskethefyen 
és Tatán — elsősorban a szór
vány és háztáji gyümölcsösök
ben. Nagyon fontos dolog, hogy 
ezek perm etezését a tsz-ek nö
vényvédelmi brigádjai m inde
nü tt idejében és jól elvégezzék.

E r d é l y i  C s a b a ,

a Komárom megyei Növény
védő Állomás laboratórium 

vezetője

SZERFÁBÓL ÉPÍTKEZNEK


