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F e lv ilá g o s ító  m unka a d o ro g i járás fa lva iban
Falun jelenleg az egyik leg

fontosabb feladat a parasztság 
tudatának  átform álása. Ehhez 
szívós, k itartó  felvilágosító 
m unka szükséges. E m unka 
végzésére 13 termelőszövet
kezetnél lé trehoztuk az agitá- 
ciós csoportokat. Egy-egy cso
port 20—25 főből tevődik 
össze. A termelőszövetkezeti 
tagok m ellett részt vesznek 
benne üzemi dolgozók és é rte l
m iségiek is, s a  nők is meg
felelő számban vannak itt kép
viselve. A csoportok tagjainak 
65—70 százaléka pártonkívüli.

Hiba viszont, hogy kevés so
raikban a  fiatal. Az agitációs 
csoportokban levő tsz-tagok 
példát m ulatnak  a m unkában. 
Zömük évente 350—400 m un
kaegységet teljesít. Akad köz
tük  nem  egy kiemelkedően 
szorgalmas em ber, m in t pél
dául Papp A nta l Tokodon, aki
nek évi jövedelm e elérte a 65 
ezer forintot.

A csoportok irányítását leg
több helyen mezőgazdasági 
szakemberek, agronómusok, 
pártszervezők, pártvezetőségi 
tagok végzik. Ezek az e lv tár
sak

helyesen használják fel a járási pártb izo ttság tó l kapo tt irányelveket
és agitációs anyagokat, s  jól 
ism erik a tsz éves gazdasági 
tervét és feladatait is. Így  
m inden esetben fel tud ják  ké
szíteni az agitációs csoport 
tagjait. Tokodon rendszeresen 
ism ertetik  a csoport tagjaival 
a tsz tervét, a  fontosabb m un
kák beindulásának idejét és 
helyét. Kesztölcön és Eszter
gomban a főbb feladatok el
végzés« előtt a  pártszervezet 
titk á ra  a tsz vezetőségével k a r
öltve agitációs érvekkel lá tja  
el a csoport tagjait. Hiba, hogy 
ez utóbbira még nem  m inden 
term előszövetkezetünknél for
dítanak figyelmet. Különösen 
gyenge az ilyen irányú munka 
Dömösön és Epölön.

A tsz-tagság tudatának  for
málásához az egyéni felvilá
gosító m unka m ellett hozzá
járu lnak  a pártnapok, az elő- 
adásos propaganda és a  TIT 
előadássorozatai is. Az utóbbit 
a  falusi em berek m indjobban 
megkedvelik. Különösen a 
mezőgazdasággal foglalkozó 
előadásokat hallgatják  szíve
sen. Igen népszerű a babona
ellenes kiselőadás-sorozat is, 
am it a  T IT  a nőtanácsokkal 
közösen szervez. H at községben 
megszerveztük a téli tanfolya
mokat, ahol összesen vagy 1000 
em ber hallgatta  végig a XXII. 
kongresszusról és a m agyar 
mezőgazdaságnak az ötéves 
tervben előirányzott fejlődésé
ről szóló előadásokat. Több 
tsz-tag a szervezett pártoktá- 
tásban Tesz i’ését. Ezenkívül 
Bajnán, Tokodon és Pilis- 
m aróton tsz-akadém iákat szer
veztünk, am elyeket mintegy 
70—80 fő látogatott rendszere
sen. Esztergomban a téli esté
ken mezőgazdasági szaktan- 
folyamokon képezték m agukat 
a  tsz-tagok.

A sokirányú politikai neve

lőm unka hatása a m unka- 
fegyelem javulásában, s vég
eredm ényben a nagyobb jöve
delemben realizálódik. Külö
nösen nagy fejlődésről beszél
hetünk M áriahalm on, Kesztöl
cön és Tokodon. Egy-két évvel 
ezelőtt ezekben a  tsz-ekben 
alig tud ták  sa já t erejükből 
m egoldani a  nyári nagy m un
kákat, nem  egy alkalom m al 
külső segítséget, a patronáló 
üzemek dolgozóit kellett moz
gósítani a  term ények betakarí
tására. Ma a m unkákat időben 
elvégzik és a tagok körülbelül 
80 százaléka rendszeresen el
já r  dolgozni. Igaz, még akad
nak termelőszövetkezetek, ahol 
ilyen problém ákkal ta lá l
kozunk, da járásunkban a tsz- 
tagság m unkafegyelm e egészé
ben jó. Tokodon például az 
1960-as év első felében a  tag
ságnak csak m integy 60—65 
százaléka já r t  el dolgozni, 
tavaly viszont m ár 95 száza
léka részt vett a m unkában és 
teljesítette a rá  háru ló  felada
tokat. Egyre több családtag is 
bekapcsolódik a  szövetkezetek 
m unkájába.

A tagságnak a munkához 
való jobb hozzáállása eredm é
nyezte azt, hogy az 1961-es gaz
dasági évben egy m érleghiá
nyos tsz sem volt járásunkban 
és mindössze két tsz-nél volt 20 
forin t a la tt a  munkaegység é r
téke. A munkaegység járási 
átlagos értéke az 1960. évj 28 

.forint 87 fillérről tavaly 30 
forint 56 fillérre em elkedett. A 
tsz-tagság részesedésének nö
vekedésével együtt nő tt a fel 
nem  osztható alap  is. Járásunk  
legerősebb tsz-ében, a tátiban 
pedig az idén rá té rtek  a biz
tosított munkaegység fizetésre.

A tsz-tagok egyre  jobban 
m egtalálják  szám ításukat. Így 
jobban m agukénak érzik a 
termelőszövetkezetet,

Ez főleg a háztáji területek 
megművelésénél jelentkezik. 
Jó néhány tsz-tag sa já t kis 
földjét ta rtja  a jövedelem fő 
forrásának és kevésbé a kö
zöst. Ennek megfelelően

előbb a saját te rü le té t
műveli meg, nem  törődve az
zal, hogy közben a  m unkák 
eltolódása a közösben term e
léskiesést okoz. Ennek a szem
léletnek m ásik form ája, am i
kor a  szövetkezeti érdeket 
helyezik a népgazdasági é r
dek elé. Ez különösen az á ru 
felvásárlás, a szerződéskötés 
területén nyilvánul meg. Elég 
gyakori még az erősebb tsz-ek- 
nél is, hogy áru ju k a t inkább a 
piacon értékesítik, m ert eset
leg egy-két fo rin ttal többet 
kapnak itt, m in t az állam tól.

A politikai m unkának oda 
kell hatnia, hogy ezek a szem
léletbeli h ibák  megszűnjenek, 
m ert az ilyen nézetek gátolják 
a  fejlődést, zavarják a tsz- 
tagság szocialista tudatának 
kialakítását. Többet kell fog
lalkozni a  felvilágosító munka 
során a közösségi életre, a 
kollektív szellemre való neve
léssel is. El kell érni — bár ez 
nem  megy m áról holnapra —, 
hogy az egyéni tulajdonosi 
szem léletet a közösségi szem
lélet váltsa fel. Harcolni kell a 
régi erkölcsi norm ák felszá
m olásáért és az új szocialista 
erkölcsi norm ák kialakításáért, 
hogy ez a tsz-ek belső közös
ségi életének új, m agasabb 
form ájához vezessen.

Kollár Lajos,
a Dorogi Járási Pártbizottság 
agit.-prop. osztályának vezetője

Segítsenek jobban 
a tanulni vágyó nőknek

KÖRÜLBELÜL KÉT HÓ
NAPPAL EZELŐTT egy me
gyei tanácskozáson beszédes 
szám adatokkal bizonyította 
az előadó a  falusi nők tu 
dásvágyának növekedését. S 
m int ilyenkor szokás, a  ne
hézségeket is számba vette. 
Az adatok ism étlése helyett 
elevenítsük fel a  beszámoló
ban elhangzott következtetést: 

— Még sokat kell tennünk  
azért, hogy az idősebb term e
lőszövetkezeti asszonyok is 
elvégezzék az általános is
kola nyolc osztályát. A  rá
term ettebbek és a fiatalabb

a  címe Voit Imre  második, á t
dolgozott kiadásban m egjelent 
könyvének. A m ű író ja  az Ál
lam i Gazdaságok Üzemszerve
zési K utató Intézetében vég
zett elemzések, továbbá sok 
gyakorlati tapasztalat és meg
figyelés alap ján  m uta t rá  a 
gazdaságos gépesítés lehetősé
geire. A  számok tükrében ve
zeti le a  gépesítés különböző 
form áinak hatását a  jövedel
mezőségre és a gazdaságosság
ra. Részletesen foglalkozik 
a különböző erőgéptípu
sok üzem eltetésének gaz
daságosságával, s  ezzel nagy 
segítséget nyú jt az álla- 

j mi és szövetkezeti gazdaságok 
vezetőinek. szakem bereinek 
m unkájához.

gondosabban vigyáznak a közös tu lajdonra
és m ind többen lépnek fel azok 
ellen, akik azt elherdálják, 
vagy hanyagul kezelik. Ennek 
igen szép példáját lá ttuk  a 
m áriahalom i termelőszövet
kezet unyi üzemegységének 
közgyűlésén. Tavaly a köz
gyűlés nem  volt hajlandó jóvá
hagyni a vezetőség javaslatát 
a  fegyelmezetlenkedőkkel 
szembeni eljárásra, most 
viszont maga a tagság köve
telte a vezetőktől, hogy kemé
nyen lépjenek fel azokkal 
szemben, akik rendszertelenül 
dolgoznak, gátolják a tsz m un
k á já t és ha kell, kártérítésre is 
kötelezze őket.

A politikai felvilágosító és 
nevelőm unkában tehát értünk 
e l eredményeket, de sok tenni

valónk van még a politikai 
m unka ta rta lm i és szervezeti 
színvonalának emelésében. 
Pártszervezeteink gondoskod
janak  az agitációs csoportok 
tagjainak továbbképzéséről és 
rendszeresen lássák el őket 
érvekkel. A napi m unkára való 
mozgósítás m ellett többet kell 
foglalkoznunk a gondolkodás- 
mód szocialista vonásainak 
erősítésével. Nem elég csak el
mondani, hogy m iért kell idő
ben elvégezni a m unkát, m iért 
kell több áru  eladására szerző
dést kötni az állam m al, vagy 
m iért kell növelni a háztáji 
terü leten  is az áruterm elést.

Még elég gyakori, hogy az 
egyéni érdek előtérbe kerül a 
közösségi érdekkel szemben.

Új traktort vásárol a tagság
A dadi A ranykalász Tsz tag

ságának a gazdaság fokozatos 
gépesítésével évi-ől évre köny- 
nyebb a m unkája. Még pár 
évvel ezelőtt is bizony jócs
kán alvadtak Dadon, akik nem 
jó  szemmel nézték a gépek 
m unkáját. Azóta ebből a 
szempontból is nagyot válto
zott a  helyzet. Ma m ár m in
den gépesítésre irányuló okos 
törekvést egyöntetűen tám o
gat a  tagság,

Jelenleg két saját erőgépe 
van a szövetkezetnek, egy Ze- 
to r K—25-ös és egy G—35-ös. 
A két trak to rra l jó m unkát 
végeztek s ez is hozzájárult, 
hogy a közösség m inden tag
ja  valóban megkedvelte a gé
peket. így született meg az el
határozás, hogy rövidesen egy 
K—30-as trak to rt is vásárol a 
szövetkezet. A közel 100 ezer 
forin t értékű gép költségének 
50 százalékát a tagság sa já t 
erőből fedezi.

A tsz sa já t gépei — a trak 
torok és a m unkagépek — k i
javítva üzemkészen várják  a 
mezei m unkák megkezdését.

A jó eredm ények  egyik titka
Egy év leforgása a la tt több 

alkalom m al is átléptük a sza
lu  Uj É let Tsz küszöbét. S 
im m ár megszokott progra
m unkká vált, hogy egy-egy 
ilyen látogatás alkalm ával a 
gazdálkodás jó eredm ényei
nek fellelhető titkai u tán  is 
böngésszünk. Sokat lehetne ír
ni arról, hogy előrelátó a  ve
zetőség, szorgalmas a tagság, 
hogy a  közösben m inden m un
k á t tervszerűen, a term elési 
tervnek megfelelően végeznék. 
Ez azonban még nem  minden. 
A gazdálkodás sikereinek 
olyan látszólag apró titkai is 
vannak, hogy azokat — köny- 
nyen m egtörténhet — észre 
sem veszi, tehát azok m elle tt 
csak úgy elsiklik az ember. 
Most nem, így történt.

A m inap éppen olvasás köz
ben leptük meg Takács Zol
tánt, a  tsz elnökét. Az első 
pillanatban legszívesebben 
visszaléptünk volna, később, 
beszélgetés közben azonban 
m ár annak örültünk, hogy ép
pen most érkeztünk. Az elnök 
a M agyar Mezőgazdaság leg
utóbb m egjelent példányát 
böngészte.

— Régóta olvasom a lapot 
— m ondta — m ivel ennék sok 
hasznát l á t o m i l l e t v e  helye
sebben látjuk.

I lé j  n é lk ü li  
lü k m a g o t te rm e ln e k

A szövetkezet elnöke való
ban évek ó ta előfizetője a 
lapnak, s azt az elsőtől az 
utolsó betűig m indig á ttanu l
mányozza. A m it abból érde
kesnek ta rt. vagyis am elyik 
közölt tapasztalat vagy mód
szer az Uj Életben is megva
lósítható, az t külön feljegyzi. 
Ez a lá tszatra  aprócska do
log végűi is í t i  az eredm é
nyes gazdálkodás egyik alap
vető éltető eleme. S olyan t i t
ka ez a  jó eredm ények meg
valósításának, am it tanulságul 
érdem es volt feljegyezni.

— ke

nők pedig törekedjenek kö
zépiskolába, szerezzenek ma- 
gasabbfokú mezőgazdasági 
szaktudást.

Érthető, hogy a v ita  so
rán  felcsattanó tetszésnyilvá
nítás fogadta az etei küldött 
bejelentését:

— Tőlünk két termelőszö
ve tkeze ti asszony jár a kis
béri gim názium  levelező tago
zatára.

A  tanácskozás szünetében 
sikerü lt m egtudni azt is, 
hogy m indketten a növény- 
term esztésben dolgoznak. A 
két példam utató asszony ta
nulm ányi előm eneteléről vi
szont nem sikerült értesülést 
szerezni a  felszólalótól. M ajd 
m egtudjuk a gimnáziumban! 
— gondoltuk és tovább nem 
is feszegettük a  kérdést.

Sajnos, Kisbéren sem tu d 
ták  kielégíteni kíváncsiságun
kat. A levelezőtagozatért fe
lelős tan ár először határozot
tan kijelentette:

— Étéről ké t tanácsi nödol- 
gozó jár hozzánk. A z  etei 
tsz-ből nem  tanul senki a le
velezőtagozaton.

S MINDEN KÉTSÉG EL
OSZLATÁSÁRA a  hivatalos 
névsorokat is rendelkezésünk
re  bocsátotta, m ajd megjegyez
te:

— F. M. etei szövetkezeti 
tag beiratkozott ugyan, de 
többet nem  láttuk. Még a bi
zonyítványáért sem  jö tt el, 
hiába írtunk neki.

A gim názium i értesülést 
etei tapasztalataink sem cá
folták  meg. F. M. nagyon sze
re te tt volna tanulni. Szülei 
akarata  ellenére is beiratko
zott a levelezőtagozatra. Több
re azonban m ár nem  futotta 
állhatatosságából.

— Sok volt itthon a beteg
ség, még több a dolog. Nem  
tudott a lányunk tanulni — 
m ondják egykedvűen a szü
lők.

A nnak viszont nincs aka
dálya, hogy a  levelezőoktatás 
otthon is elvégezhető teendői 
helyett F. M. Császáron lakó 
nővérénél tartózkodjék és 
o tt varrn i tanuljon. így az
tán  Étéről csak a tanácsnál 
dolgozó két szorgalmas asz- 
szony já r  a  kisbéri gim ná
zium levelező oktatására.

Az „ügyet” napvilágra ho
zó feb ruár eleji értekezleten

MINDEN NEGYZETMETEREN
10 hetenként 15 kiló baromfihús

A Bábolnai Á llami Gazda
ságnak m a m ár lő  üzemága 
a baromfitenyésztés. Ez, vala
m in t a  „tojásgyár” létrehozá
sa igaz, nem  új dolog. A törzs
tenyésztés hagyományos mód
ja  korábban is m egtalálható 
volt itt. Három  évvel ezelőtt, 
a  lovak szám ának csökkenté
se következtében felszabaduló 
üres épületek, kedvező lehe
tőséget nyújtottak, az úgyneve
zett „tojásgyár” létrehozásá
hoz. így azután elsőként Da
rányi- és Szolgagyőr-üzemek- 
ben megoldották az apró jó
szágok betelepítését és i t t  már 
nagyüzemi m ódszerekkel vég
z ik  a nevelést, hizlalást és 
tojástermelést. Ekkor azonban 
még hiányoztak a tartáshoz, 
takarm ányozáshoz, s a  term e
lésre legalkalm asabb fa jta  ki
választásához szükséges szak
ism eretek, gyakorlati módsze
rek.

Ebből is látszik, hogy a gaz- 
I daságös nagyüzemi barom fite
nyésztés bevezetéséhez nem 
elég csupán a m erész vállal
kozás és a  törekvő szándék. 
Ahhoz szükséges még sok, 
szorosan összefüggő, tudom á
nyosan is m egalapozott gya
korlati módszer, am it rendkí
vüli pontossággal és fegyelme
zettséggel kell alkalm azni. A 
cél érdekében a gazdaság 
olyan külföldi üzemek tapasz
ta latait, jól bevált módsze
reit, sőt, szaporítás céljából 
kiváló tenyészanyagát is 
igénybe vette, am elyek a „ta
nulópénzt” m ár megfizették. 
Most az a cél, hogy a hízó- 
csirkék 8 hetes korukban át
lagosan 1 kilón felüli, vagy 10 
hetes korúkban 1,40 kiló súlyt 
érjenek el. Takarmányfogyasz
tásuk az 1 kiló élősúly előál
lításához ne haladja meg a 3

A Délalföldi Mezőgazdasá
gi K ísérleti Intézet speciális 
takarm ánytök term esztését 
kezdi meg az idén. E tökfajta 
érdekessége, hogy holdanként 
5—6 mázsa héj nélküli tiszta 
m agja van — am inek az ipar 
szempontjából nagy a jelentő
sége — és 400—500 mázsa ta
karm ányozásra kiválóan alkal
mas tökhúst is biztosít.

Egy szakbizottság munkájából
Nemrég kezdte meg tevé

kenységét a megye szőlő- és 
gyümölcstelepítési szakbizott
sága, de m unkája eredménye 
m áris felm érhető. Aránylag 
rövid idő leforgása a la tt hat 
termelőszövetkezet tagságának 
telepítési tervét vizsgálta fe
lül, illetve segítette azt vég
leges program ba iktatni.

Szőlőtelepítésre Ászáron 120 
holdat, Bársonyoson 80, Nesz
mélyen 60, Császáron pedig 
120 holdat jelölt ki a szakbi
zottság. Vértesszöllösön 35

hold őszibarack és Tardosbá- 
nyán 20 hold m álna ültetvény 
aeiyét is meghatározta. Helyte
lenítette azonban a szakbizott
ság, hogy például Étén, ahol 
a  szőlők felújítása időszerű 
feladat lenne, a szövetkezet 
vezetősége eltekint az egyéb
ként is rendkívül kedvezmé
nyes telepítés megkezdésétől.

Az előbbiekben felsorolt 
szövetkezetek a tervezett sző
lő- és gyümölcstelepítést a 
második ötéves terv  időszaká
ban végzik el.

kiló abrakkeveréket, az elhul
lás pedig 2 százalék a la tt m a
radjon. Arról van szó tehát, 
hogy a  barem fiüzem ek óljai
ban m inden négyzetméteren 
10 hetenként 15 kiló élősúlyt 
állítanak  elő. A  tojó állatok 
pedia évi 240 tojást term elnek  
úgy, hogy az 1 kiló tojás elő
állításához szükséges abrakks- 
verék 3 kilón  alul maradjon, 
a felnevelési veszteség viszont 
tojásrakásig ne érje el a 4,6 
százalékot.

Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják. hogy szakszerű 
m unkával a  várt eredm ények 
elérése mindig biztosítható. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy 
ennél kedvezőbb eredm ények
re  m ár nem lennének képe
sek, hiszen a  gazdaságban 
m ég számos kiaknázatlan le
hetőségek vannak.

elhangzott megállapítás te 
hát nagyon tárgyilagos volt. 
Bizony sokat kell még ten
nünk. F. M. valószínűleg já r
na a  levelezőoktatásra, ha leg
alább egyetlen helybeli veze
tő beszélt volna vele és a  szü
leivel. Az sem le tt volna 
hiábavaló, ha az iskolába já 
ró asszonyok gondoltak vol
na fiatalabb iskolatársukra.

SZERENCSÉRE, NEM MIN
DENÜTT KEZELIK ilyen 
„nagyvonalúan” a dolgozók 
továbbtanulását. A szomszé
dos Csépen például tavaly há
rom term előszövetkezeti nő 
te tte  le sikerrel a bábolnai 
kihelyezett technikum  felvé
teli vizsgáját. Az előzetes 
értesülések kecsegtetők vol
tak:

— Mind a három növendék  
tanul, pedig az egyiket azóta 
a kötelesség és a falu népé
nek bizalma más m unkakör
rel bízta meg — tudtuk meg 
Csépen.

S hogy te ljes legyen a jó 
példa, arró l is meg akartunk  
győződni, hogyan tanulnak  a  
„diákok”. Az első év végét 
értékelő osztályzatok elég 
különbözőek. Tanulásuk közös 
vonása, hogy m indhárm at m a
gukra hagyták. A felvételi 
előtt nem  hiányzott sem a 
biztatás, sem a szakmai se
gítség. Ám ahogy kopott az 
újdonság varázsa, úgy fosz
lo tt el m indkettő. A három  
„nagyiskolás” részint elítél
te, részint m entegette az el
m arad t helybeli segítőtársa
kat:

— Tessék elhinni, annyi a
dolog. Igazán nem  kívánhat
tuk  el a szövetkezeti elnök
től (aki ag.-onómus), vagy 
valam elyik pedagógustól,
hogy ránk is áldozzon idejé
ből. A zért is hálásak va 
gyunk, hogy a fe lvé te li előtt 
tanult ve lünk valaki.

Pedig érdemes lenne fog
lalkozni ezekkel a hallgatók
kal. Ketten, Harcsa Erzsé
bet és Jú lia  ugyanis a  ne
hézségek ellenére sem h á trá lt 
meg. Az egyik a  m atem ati
ká t szereti különösen, a  m á
sikat a növények életének tu 
dományos titkai érdeklik. S 
m indketten tovább akarnak  
tanulni, egyetemre szeretnének 
m ajd járni.

BEFEJEZÉSÜL PEDIG ál
lítsuk a  három  esetet a tá r
gyilagosság tükre  elé. S ha 
kellem etlen is, m ondjuk meg, 
hogy felesleges eredm énye
ink igazolására elham arkodott 
bejelentéseket tenni. Célrave
zetőbb azt az igazságot megmu
tatni, am it az új ú tra  lépett 
falu fiatalsága, a Harcsa Iá* 
nyok és mások képviselnek. 
Az ő törekvéseiket kell tá 
m ogatni a  m aradiság legyőzé
sével. Ehhez kell a helyi ve
zetők felvilágosító szava, na
gyobb érdeklődése és gon
doskodása. S tudásszom juk 
kielégítésében segíthet a fa
lusi értelmiség, — az agronó
musok, pedagógusok — is. 
Tudjuk, tele van m unkával 
minden falusi vezető m ind
két keze. Mégis érdemes több 
időt szakítani, nagyobb erő t 
fordítani a tanulnivágyó fa
lusi nőkkel való törődésre. Az 
így nagyfényre hozott arany- 
ta rtalékkal eredményesebbé, 
könnyebbé válik  a falu  életé
nek irányítása, gyorsabbá a 
fejlődése. Berde Mihály

N é g y e z e r  h o ld o n  a lkalm aznak  
v e g y s z e r e s  g y o m ir tá st  a t s z -e k

A kukorica gazdaságos nagy. 
üzemi term elését az idén a 
vegyszeres gyom irtás fokozá
sával is biztosítják a termelő- 
szövetkezetek. A megye 41 sző. 
vetkezetében közel négyezer 
holdon alkalm azzák a Hunga- 
zin elnevezésű szuperszelektív 
szert.

A gyom talanításhoz összesen 
1900 mázsa vegyszert használ
nak fel. s  ebből 700 mázsát a 
megyei növényvédő állomás. 
1200 m ázsát pedig a tsz-ek sa
já t gépei perm eteznek a kö
zös földekre. Ahol kizárólag 
tsz-ek végzik a gyomirtást, ott 
a  környékbeli állam i gazdaság

növényvédő szakemberei is se
gítséget nyújtanak a m unká
hoz.

A Hungazin hatása 16—20 
hónapig ta r t a földeken, te
hát két éven á t biztosítja a  
növényzet gyommentes fejlő
dését. Ezt figyelembe véve, két 
év a la tt 41 szövetkezet költ
ségm egtakarítása körülbelül 
760 ezer forintot tesz ki. Emel
lett még a hozamok jelentős 
fokozására is van lehetőség, 
mivel a holdanként hagyomá
nyos 12 ezer tőszám mal szem
ben, a gyomirtó vegyszerrel 
kezelt földeken 20—22 ezer 
tőszámot terveznek a  szövet
kezetekben.

A növénytermesztés 
gazdaságos gépesítése


