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EGY HOLD SZÁNTÓ UTÁN 
1,30 MÁZSA HÚS

A szakszerű talajerögazdálkodásnak 
a betakarításnál látjuk a hasznát

A bakonybánki E3őre Tsz a 
m últ évben áruórtékesítési te r
vének teljesítésével szép ered
ményt é r t el. S az összes jöve
delem jelentős hányada már 
tavaly is az állattenyésztésből 
adódott.

A szövetkezetben az idén a
tavalyinál még- több hús 

értékesítését tervezik.
Ezek szerint az 1240 hold szán
tóterülettel rendelkező gazda
ság m ajdnem  ezer mázsa, te
hát holdanként több m int 1,30 
mázsa húst ad a  népgazdaság
nak. A hosszú té l nem  okozott 
különösebb gondot a közös ál
latállom ány megfelelő takar
mányozásában, s  a jószágok el
ta rtása  ebben az évben is meg
oldott kérdés. Csupán a kuko
rica nem  lesz elég az új te r
mésig, de az ebből eredő 
hiányt ősziárpával pótolják.

Érdekességként még említést 
érdemel, hogy a  tsz áruértéke
sítési tervéből idézett számok 
a  valóságban m ásként alakul
nak. Mégpedig azért, m ert a 
szövetkezetből a  tervezettnél 
több hízott állatot szándékoz
nak leadni. Hízott szarvasm ar
hából például a  tervezett 75

Szorgalmas kezek m unkáját 
dicséri a csépi tJj Barázda Tsz 
határa. A  tengernyi zöldellő, 
életet érlelő tábla lényegében 
a közösség kirakata is. A  m e
zőn látottakból könnyen fe l
mérhető az igyekezet, am i a 
terveket valóra váltja.

A  húszholdas táblán asszo
nyok sarabolják a mákot. Is
m erősünk mondja, hogy azok 
a tarkakendös növényápolók 
is a „huszonegyek”-hez tartoz
nak.

. . .  Huszonegyek? M iféle fe 
dőnév ez az Űj Barázda Tsz- 
ben? A z  asszonybrigád lét
száma 21 fő, s őket nevezte  
Szabó József tsz-elnök „hu
szonegyek”-nek.

— A  huszonegy asszony a 
szövetkezet szíve, lelke — 
mondja az elnök  — s o  szor
galm uk aranyat ér.

A  21 asszony Kovács Ferenc- 
né csapatvezetővel az élen, 
több m int 250 hold kapásnö
vény ápolását végzi, s em el
lett még egyéb gazdasági m un
kában is részt vesz. Hajnalban 
indulnak a mezőre és este tér
nek haza. Nem könnyű a 
m unkájuk. S a „huszonegyek” 
mégis példamutatóan teljesítik  
feladataikat.

darabbal szemben kilencvenet, 
s az előirányzott 380 darab  hí
zott sertés helyett pedig 430 
darabot értékesít m ajd a  kö
zösség.

A gondozók- m unkáját pre
mizálják, s ez megfelelő mó
don, jó  m unkára serkenti a 
tagságot.

A sertésgondozók 100 fo
rin t prém ium ot kapnak, 
am ikor a hízóállatok da
raértékesítése m eghaladja 

a  20 százalékot.
A szarvasm arha-hizlalókat pe
dig m inden extrém  minőségű 
jószágért 50 forin ttal jutalm az
za a szövetkezet.

A jól jövedelmező sertéshiz
la lás egyik alap ja a  megfelelő 
szállásról és az elegendő ta 
karm ányról való gondoskodás 
m ellett — a  gondozók szaksze
rű  m unkája. Bécsi János, Ne- 
behaj József és Vörös Ferenc 
szarvasm arha-hizlalók, s  tá r
saik  is példam utató m unkát 
végeznek. A sertéstelepen pél
dául a  korábbi 12—14 hónapos 
hízlaiási időt m ár 4—5 hónap
pal csökkentették. Orbán Pál 
ú jítása is jól bevált, a hizlal
dában: a hízó sertéseket tízes 
csoportokban — kutricákban — 
elhelyezték, s  azóta 22 kiló fö
lé em elkedett a havi súlygya
rapodás, változatlan takarm á
nyozás mellett; Az eddigi ta 
pasztalatok szerint az állatte
nyésztés az idén is jól bevált- 
a  a hozzáfűzött reményeket.

A . ta lajerő  visszapótlása, a 
kultúrnövények növekedésé
nek és hozam ainak alakulásá
ban kulcskérdés a  trágya he
lyes kezelése és tárolása.

Ha valaha szükség volt a 
szervestrágya szakszerű keze
lésére és felihasználására, ak 
kor ez m a még inkább szüksé
ges. A trágyázásra váró terü let 
szélén lé tesített szarvas-trágya- 
kazal előnye, hogy a  naponta 
összegyűlt trágyá t a  term elő-, 
szövetkezet helyes m unkaszer
vezéssel, m inden nehézség nél
kül ki tu d ja  hordani és a  be
ére tt trágya a  helyszínen van 
a trágyázás idején, am ikor 
egyébként is sok a  m unka.

Sok termelőszövetkezetben 
az istállókból

naponta kihordják az almot
a  m egtrágyázandó táb la  szélé
re. Egyes szövetkezetekben 
azonban ezt a  fontos m unkát 
elm ulasztják. Nem helyes mód
szer, ha az állatszállások kö
rü l szanaszét hever a  trágya. 
A szakemberek, a  szövetkezeti 
gazdák közül sokan jól tudják, 
hogy m it kell tenni a  trágya 
szakszerű kezelése érdekében. 
Hasznos dolog tehát, ha m ás 
szövetkezeteknek is  átad ják  
tapasztalataikat. Az okos gaz
da jól tudja, hogy bárm ennyi 
m űtrágya is álljon rendelke
zésre, ez egym agában nem  pó
to lja  az istállótrágyát. Csakis 
m indkettő együttes, szakszerű 
felhasználásával érhetünk el 
megfelelő eredm ényeket a  ho
zamok növelésében.

Falusi pártszervezeteink ed -5 
dig is sokat te ttek  az új ter-< 
melési módszerek megvalósító-í 
sa érdekében. M a m ár egyre y 
több term előszövetkezeti ta g ' 
sa já títja  el szakiskolákon, tsz-, 
akadém iákon, a technikum  k i-t 
helyezett osztályaiban az új* 
agro- és zootechnikai el já r ásó -' 
kát. Helyes módszer, hogy a< 
Hazafias N épfront kom árom i, 
járási bizottságának ta la je rő - ' 
gazdálkodási szakbizottsága a  \ 
tsz-ekben \

trágyakezelök tan ítta tásá t <
is tervezi. Ahogy nő a szak-' 
m unkások szám a falun, ú g y  
tűnnek el a  m aradi termelési! 
szokások és több, olcsóbb áru; 
kerül asztalunkra. ,

A term éshozam ok növelése^ 
és az állandó nagy termések, 
elérése érdekében, teh á t fontos 
feladat a  szervestrágya helyes' 
kezelése és idejében való fe l-1 
használása. Nem kis feladatok  
várnak  m egvalósításra a  hát-, 
ralevő k é t évben. 1965-ben hol
danként kenyérgabonából 13,5 
mázsa, ősziárpából 15, (májusi 
morzsolt) 18, burgonyából 70, 
cukorrépából 165 és naprafor
góból 9,2 mázsa term ést terve
zünk. Ezt úgy tud juk  m egter
melni, h a  m unkánkban az ag
rotechnika jól bevált módsze
reit — am elyek még külön be
ruházást sem igényelnek —, 
megfelelő módon alkalmazzuk. 
Az előrelátó, következetes 
m unkának betakarításnál lá t
juk m ajd  a  hasznát.

S. F.

VÉDEKEZZÜNK A BURGONY ELLEN!
A burgonyabogár irtása  az 

eddigieknél is szervezettebb 
'elkészülést Javán. A kártevő 
rtása közérdek, tehát minden 

term előnek kötelessége, hogy 
a szükséges védekezési m un
kákat időben elvégezze.

A burgonyabogár irtásának 
legfontosabb szakmai követel
ményei és módszerei a  követ
kezők: a  vadon nő tt á rva  bur- 
gonyahajtásoikat ki kell irta
ni. Az árvakélés súlyos fertő
zési gócokat jelent, éppen 
ezért szükséges a  tavalyi bu r
gonyatáblákat is felülvizsgál
ni.

A figyelő- és fceresőszolgá- 
,atot, ott, ahol még nincs, sür

gősen szervezzük meg. Ezen 
Szolgálat feladata az áttelelt 
is tavasszal megjelenő öreg 
jogarak elpusztítása, am i a 

burgonyabogár irtásának

alapvető követelménye. Egyet
len nőstény bogár 3 évi sza
porulata 48 millió darab utó
dot jelent. M inden egyes, ta 
vasszal elpusztított bögárrai 

az utódok tízezreit sem m isít
jük meg. Ezért nagy jelentősé
gű a  burgonyabogár kézzel 
való összeszedése. Az össze- 
szedésre önkéntes tanulóifjú
ságot is  ajánlatos beszervezni. 
Az összeszedett bogarak peU 
róleumos fáradtolajos folya
dékba rakva elpusztulnak.

Az olcsó, gazdaságos, ered
ményes védekezés céljából 
gondosan m eghatározott idő
pontban kell a  vegyszeres vé
dekezést végrehajtani. A  b u r
gonyabogár első nemzedéke 
elleni védekezés akkor já r  a 
legjobb eredménnyel, ha azt 
a  fiatal lá rvák  tömeges meg
jelenése idején végezzük el. A

A TSZ EGÉSZSÉGŰRE
Tiszta utca, rendes házak — 

ilyen kép fogadja a H ántára 
érkező idegent. S mindez úgy 
tűnik, m intha összebeszéltek 
volna a falubeliek, hogy a 
rend és a tisztaság istápolásá- 
val is őrködnek egymás egész
sége fölött. Valójában úgy is 
áll a helyzet. A községben 
Géber Ferenc pedagógus, a 
Vöröskereszt helyi elnöke so
kat m unkálkodik a családok 
egészségvédelme érdekében. A 
Vörös H ajnal Tsz-ben pedig a 
Kovács József né a közösség 
egészségőre. S a  Vöröskereszt 
elnökének és a tsz égészség- 
őrének m unkája oly szorosan 
összekapcsolódik, m in t két 
láncszem. És ebből a jó együtt
működésből a hántaiak  javá
ra  terebélyesednek a jól vég
zett m unka gyümölcsöző ha j
tásai.

Kovácsné érdeklődésünkre 
elmondja, hogy januárban  el
végezte az egészségőri tanfo
lyamot és azóta végzi ezt a 
munkát. Em ellett tag ja a tsz 
vezetőségének, tehát ott is vár 
rá  feladat. S négy év óta ta 
vasztól őszig a  földekre is ki
já r  dolgozni a többi asz- 
szonnyal együtt, És nem  utol
sósorban a család, az otthon 
gondjainak a nehezét is ő 
hordozza a vállán. Feladatok
ból tehát nincs hiány, s vala
mennyit lelkiism eretesen el
látja.

A posta udvarának egyik

árnyékos zugában beszélge
tünk. Hogy m it csinál az 
egészségőr? Mosolyogva sorol
ja:

— A  tisztasági-mozgalom  
keretében a Vöröskereszt elnö-

Kovács Józsefné, a  hántai 
Vörös H ajnal Tsz egcszségőre

kével közösen megvizsgáltuk  
a tsz majorjait — mondja. — 
A z  eredm ény 75 pont, de 100 
is lehetett volna, 25 pontot 
azonban rontott a lóistálló

rendezetlen környéke. Á  vizs
gálat óta azonban ott is nagy 
a rend.

Közbeszól a Vöröskereszt 
elnöke, aki a tsz főkönyvelő
jével együtt p á r  perccel előbb 
csatlakozott hozzánk:

— A  tiszta udvar, rendes 
ház-jnozgalmat is jó  ered
m énnyel zártuk. Kovácsnéval 
együtt vég ig jártuk a község 
házait és most a tavalyinál 
sokkal több ház falát díszíti: 
A tiszta udvar, rendes ház fe l
iratú táblácska.

— A z  öregek helyzetét is 
szem előtt tá rtjuk  — folytat
ja Kovácsné. — Falunkban  
valamennyi idős emberről gon
doskodnak. Tavaly két alka
lommal még kirándulni is el
v ittük  az idős embereket. Na
gyon boldogok voltak

A m unkásvédelem re is nagy 
gondot fordít a tsz egészség
őre. A nyári időszakban a tsz 
tagjainak munkásvédelmi 
filmsorozatot vetítenek, ingye
nes szabadtéri előadáson. A 
legtöbb ház előtt m ár az á r
kokat is rendbe tették, kitisz
tították. S a takarm ány- és 
alomszállítások időszakában a 
tsz fogasolja m ajd az utcákat, 
hogy a szemétnek nyoma se 
m aradjon. És m indehhez a tsz 
egészségőre csak annyit fűz: 
így is védjük az em berek 
egészségét...

—ke.

burgonyabogán lá rv á ja  az el
ső és m ásodik lárvastádium 
ban a legérzékenyebb a véde
kezőszerekkel szemben, ugyan
így érzékenységet m utatnak az 
ezektől származó fiatal boga
rak  is.

A vegyi védekezés során 
javasolt vegyszerek gazdasá
gossági sorrendben a  követ
kezők: 1. H ungária DL 40 per
metezőszer, kh-anként 1 kg 

i 150 lite r  vízben oldva. 2. DDT 
50 százalékos permetezőszer, 
leh-anként 1,2 kg 150 lite r  víz
ben oldva. 3. Holló 10 (DDT- 
emulzió) kh-anként 5 kg 150 
liter vízben oldva. A  perzse
lés veszélye m ia tt csak a  bur
gonya virágzása u tán  a ján la
tos vele védekezni. 4. P em it 
(DDT-paszta), kh-anként 1,7 
kg, szintén 150 liter vízben 
oldva.

A H ungária DL 5 porozó
szerből kh-anként 15 kg kerül 
felhasználásra. A gyakorlat azt 
bizonyítja, hogy a  jelenleg for
galomban levő porozószerednk 
közül a  leghatásosabb.

Semmi esetre sem  szabad a 
burgonyabogár elleni védeke
zésre HCH hatóanyagú szert 
használni, m ert ettől a  burgo
nya élvezhetetlenül dohos ízű 
lesz.

A növényvédő géppel nem  
rendelkező termelőszövetkeze
tekben tanácsos az első véde
kezéshez porozószert beszerez
ni. A növényvédő állomás 
ugyanis a  p á r napból álló 
csúcsvédekezés idején csak po
rozás ú tján  tu d ja  a  term elő- 
szövetkezetek védekezési igé
nyeit időben kielégíteni.

H aladéktalanul vizsgáljuk 
felül növényvédőszer-készle- 
teinket. és állapítsuk meg, ren- 
delkezünk-e legalább az első 
védekezéshez elegendő és ja 
vasolt védekezőszerek egyiké
vel. Ahol hiányosság m uta t
kozik, ott azonnal továbbítsák 
a megrendelést az AGROKER 
kirendeltségnek.

Posztoczky Jenő
Nővén yvédelmi

H atárkirendeltség vezetője

Alig néhány év  leforgása a la tt sokat fejlődött a dadi 
J A ranykalász Tsz állattenyésztése. A következetes gazdálkodás 
»eredménye, hogy a  megfelelő takarm ányozás nem  okoz gon
g o t  a tsz-ben. Míg például 1959-ben 100 ho ldra csupán 15,7
> darab  számosállat ju to tt, addig négy év m últán ugyanakkora 
| fö ldterületre m ár 24 darab  szám osállat ju t. Sokat fejlődött a
> sertéstenyésztés, hizlalás is. Három  évvel ezelőtt alig 40 m ázsa
‘ sertéshúst a d ö t r a Z 'á l h n T m a k ,  tava ly  m ár 491, az  idén pedig 
J 560 múzsa sertéshúst értékesít- a  közösség. lylint a  kép is m a- 
• tatja. a  fé ltve’ gondozott'es szakszerűen takarrnányozott népés 
t állom ány szép, szemrevaló és jó jövedelem forrást je len t a  
‘szövetkezetnek. *

A m áriahalm i Egyesülés 
Termelőszövetkezetet is je
lentős kár érte a télen. Az őszi 
árpá jukat ki kellett szántani 
a fagykár m iatt. De helyére 
olyan növényeket ültettek, 
am elyekkel ezt ellensúlyozni 
tudják. A termelőszövetkezet 
tovább fejlődik. Rendezik,

villam osítják a  központi ma* 
jort, ú j kutat fú rnak  az ál* 
latok jobb vízellátására. Így 
az állom ány növelésére is le
hetőség nyílik. Most sem adó
sak éppen, hiszen az éves 
tervben szereplő 300 darab 
hízott sertésből eddig 153-al 
ad tak  á t a felvásárlóknak, dé 
ezt a félév végére 200-ra ke* 
rekítik.

A beruházásra szánt pénz
összegből trak to rt, pótkocsit« 
járvasilózót és silótöltőt vá
sárolnak. Korszerűsítik, fel
ú jítják  a szeszfőzdét. A fő cél 
term észetesen az állattenyész
tés fejlesztése, ezért vásárol
nak  új silóberendezéseket is.

AM IRÍ JOGOSAN BÜSZKE A TAGSÁG...

Legutóbb húsz darab  h ízott b ikát exportá lt a  szomódi 
Március 15 Tsz. A kitűnő minőségű állatok Olaszországba vit
ték el a termelőszövetkezet állattenyésztésének, hizlalásának 
jó hírnevét. Jelenleg 40 darab  b iká t hizlalnak a  jtözösben, 
Érnszt János, ifj. Mucsi Sándor, valam int Tóth Pál, a  jószá
gok gondozói, de a  tsz tagjai is valam ennyien nagyon szeret
nék, ha ez a  negyven jószág is exportra  kerülne. Csupán eb
ből mintegy háromnegyedmillió forin t bevételre szám íthat a  
közösség. Nem véletlen tehát, hogy a szépen fejlődő állatokat 
a tsz tagjai is gyakran megcsodálják.

.1 h itsa * » n € 'fft§ i* li___

A szentgyörgypusztai Dózsa Tsz a  felem elkedés ú tjának  
csupán a  kezdeti szakaszát já r ta  be, de a  tagok szorgalmas 
m unkájának nyomai m áris szemmel láthatóak. Alig néhány 
év a la tt jö tt lé tre  a képen lá tható  új családi otthonok hosszú 
sora is. Az idén ú jabb  családi házakat építenek a  pusztán. A  
csinos külsejű és szépen berendezett házak te tején  tv-anten- 
nák, s a  fürdőszobás lakásokban sok szép bútor, és gazdag be
rendezés arró l tanúskodik, hogy nem  hiábavaló dolog a Dózsa 
Tsz tagjainak odaadó, szorgalmas m unkája.

Gépeket* vásárolnak, 
növelik az állatállományt 

a máriahalmi tsz-ben

a


