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E x p o r t rét het'ik lő
m e ző g a zd a sá g i tea'snéSick szó brit at g o  i

Kertészeteink árbevételét 
jelentősen befolyásolja a 
szabványok használata. Né
hány termelőszövetkezetben 
ma m ár jól ismerik e mód
szer fogalmának és haszná
latának jelentőségét, hiszen a 
szabványokra való hivatkozás 
egyre gyakrabban fordul 
elő napi m unkájukban. S 
tudják, hogy a zöldség vagy 
gyümölcs értékesítéséből ere
dő bevételt ez a szempont 
rendkívül érzékenyen érin
ti. Számos más gazdaságban 
azonban a szabványok betar
tására vonatkozó jó tanácso
kat nem mindig veszik fi
gyelembe.

Ma m ár lényegében

azonos minőség alapján
csoportosított áru  átadását 
igényli a felvásároló szerv a 
termelőszövetkezetektől. Ez
zel a gazdaságok a termők 
további sorsát is megfelelő 
módon elrendezik, hiszen így 
a M ÉK-szövetkezet egységes 
elszámolási rendszerrel m ű
ködő kiterjedt üzlethálóza
ta e lju tta tja  az áru t a  váro
sok lakossága részére. Ebből 
következik, hogy az eladásra 
kínált term ékekre a felvásár
lók azonos .felfogás szerint, 
részletesen meghatározott mi
nőségi csoportokat állapítanak 
meg. Így válik lehetővé, 
hogy egy adott szabványmi
nőség a latt ugyanazt értik  a 
MÉK-központjában, m int pél
dául a szőnyi Szabadság Tsz- 
ben vagy a kerékteleki Béke 
Tsz kertészetében. Ma m ár 
ott tartunk, hogy ezeket a kö
vetelményeket a nemzetközi 
szabványok figyelembevételé
vel készítik. S pár perces te
lefonbeszélgetés elég ahhoz, 
hogy Csehszlovákiába vagy 
Ausztriába a szabvány kere
tén belül igényelt áru t küld
jük. Éppen ezért a szabványt

ságok 6—8 százaléka ala
csony minőségű áru  bentha- 
gyásával a teljes szállít
mány értékét lerpntják, ke
vesebb bevételhez jutnak, te 
há t sa ját m agukat károsítják 
meg. A szőnyi Szabadság 
Tsz-ben több évre előre zöld
ségértékesítési

szerződést kö tö ttek  
a M EK -szövetkezettel,

s a felvásárló vállalat díjta
lanul még egy osztályozó, 
csomagoló helyiséget is létesít 
a tsz kertészetében. Néhány 
szövetkezetben m ár tudják, 
hogy a szabvány előírásainak 
a betartása, helyes használa
ta  nagyban segíti a gazdasá
gok tovább fejlődését. S en
nek a módszernek helyes al
kalmazásával is a több, jobb 
és olcsóbb áru  term elésére tö
rekednek, ami végső soron to
vább gyarapítja a  közösség va
gyonát és a tagság jövedel
m é t

Kubik Emil

T A N U L S Á G
A minap valami harap

nivaló után kutatott a MÉ
SZÖV egyik dolgozója 
Tarjánban. A vendéglő
ben „legfeljebb” szend
vicshez ju thato tt volna, 
vagy konzervhez. . .

Szóvá tette ezt az fmsz 
üzemágvezetőjének, aki a 
vendéglőssel együtt fele
lős az ellátásért, s az 
fmsz ételforgalmi tervé
nek teljesítéséért. Az 
üzemágvezető felelősségre 
vonta a vendéglőst, aki sér
tődötten védekezett: „Miért 
nem mondta az elvtárs, 
hogy a  MESZÖV-ből jött? 
Akkor adtunk volna a 
készételből egy halász
lét” . . .

Az esetet tanulságként 
idéztük. Hogy mi ebben a 
tanulság? Mindenki, aki 
Tarjánba megy vagy Tar
jánban lakik, mondja azt 
a vendéglősnek, hogy a 
MESZÖV-ből jött. Akkor 
bizonyára úgy szolgáljál? 
majd ki, ahogyan azt m in
den vendég joggal elvár
hatná.

K. I.

A több és jobb tejért
Tiszták és néptelenek a 

puszta körül vezető utak. Dél
előtt 11 óra, s a  — Bábolnai 
Állami Gazdaság körzetéhez 
tartozó — Vasdinnyepusztára 
érkező idegen olyasféle ráérős 
napnak vélhetné ezt az ünne
plés hangulatot. Ebben a  hi- 
szemben aztán nagyot téved
het az ember, mivel a  látszat 
sokat csal.

A délelőtti órákban valóban 
csendes a környék, de hajnali 
fél három tól reggel hét óráig 
nagy a sürgés forgás az istál
lók körül. Délután aztán fél 
három tól este hétig ismét 
nincs ráérő idő a jószágok 
körül. A népes szarvasm arha
állom ány gondozását ugyanis 
ilyen pontos időbeosztás írja 
elő.

Éppen ebéd előtt volt az idő, 
am ikor Takács György brigád
vezetővel találkoztunk. Beszél
getés közben emlékezetéből 
idéz:

— Évekkel ezelőtt, naponta 
kétszer kézzel fejtünk. Estén- 
k in t bizony m ár alig  éreztük 
az ujjainkat, úgy kifárasztott 
a  munka. Ma m ár sokkal 
könnyebb a  dolgunk. Modern 
gépekkel végezzük a fejést. A

V Í Z I K E R T E S Z E T

Egy év alatt harmincezer kiló 
baromfihúst adnak az államnak

ezrével értékesítik a tojáso
kat. A közösség baromfiállo
mánya egészséges és szépen 
fejlődik. S ami ugyancsak 
nem másodrendű dolog, hogy 
jól is jövedelmez. Ebben a 
gondozók szakszerű, lelkiis
meretes m unkájának is nagy 
szerepe van.

Ebben az évben m ár 7500 
kiló barom fihúst adott az ál
lam nak a szövetkezet. S ez
zel I. félévi te rvé t határidő 
előtt teljesítette.

A kitűnő tojóállom ányt az 
idén fiatal törzsállom ányra 
cseréli ki a közösség. Ezzel a 
céllal ta rto tt vissza a szövet
kezet 1200 dááab csibét, amely 
fajtajellegénél fogva is jó  to
jóállománynak ígérkezik.

Kolozsvárott, nein messze a 
város szívétől, hangár alakú, 
csupaüveg falú építm ény von
ja  m agára az a rra  járók fi
gyelmét. Ha belép az em ber 
ennek a  jókora csarnoknak az 
előterébe, dúsan term ő para
dicsom-, paprika-, dinnye- és 
uborkadzsungel képe tá ru l elé
be, s m indez egyetlen szem 
föld, term őtalaj nélkül adja 
gyümölcsét.

Betonmedencék sorozatát 
lá tju k  itt, a  víz szintjét rácso
zat takarja. A rács felett pom
páznak a  gazdagon term ő kul
túrnövények, a la tta  burjánzik 
a  gyökérzet, a  vízből szívja fel 
táplálékát.

A tárolómedencék langyos 
vizébe különféle vegyszereket, 
növényi tápanyagot adagolnak, 
ez helyettesíti a ta lajt. A te r
més, a  beérés ideje független 
az évszaktól, a  term éshozam 
sokszorosa a  „hagyományos” 
kerti term esztés mennyiségé
nek, önköltsége lényegesen ala
csonyabb.

A Román Népköztársaság
ban — a vízikertészet kolozs
vári mestere, Katz Márton 
kezdeményezésére — 14 évvel 
ezelőtt indultak  meg a  talaj 
nélküli növényterm elés k ísér
letei. Ma m ár tú lju to ttak  a 
próbálkozások stádium án, hi
szen számos term előszövetke
zet bevezette ezt az új, jól jö
vedelmező kertészeti eljárást.

N égyzetm éterenkén t 
egy m á zsa  parad icso m

A vízikertészet a  növények 
tenyésztési idejét is megrövidí
ti. A paradicsom  például húsz

Helytállnak a traktorosok
A napokban érkezett a  h ír

a szerkesztőségbe: a  megye
gépállomásai te ljesítették  a 
tavaszi vetéstervet.

Az Ácsi Gépállomás trakto- 
I rosai 142 százalékra, a baj- 
í  naiak 134, a ta taiak  138, a 

nagyigmándiak 161 száza
lékra teljesítették az elő
irányzatot. Még többet mon- 

j danák azonban a számok, ha 
megtudjuk, hogy például a 

j Bajnai Gépállomás dolgozói 
5894 holdon, a ta taiak  4686,

| a kisbériek 5121, a nagyig- 
í m ándiak 6125 holdon végeztek 
j  a vetéssel. Ez nem volt ltöny- 
! nyű munka. A traktorosok 
| méltán m egérdemelték a 
| szövetkezeti tagság elismeré- 
I sét. x

A vetésen túl vagyunk, a 
| traktorok tovább végzik az 
i előírt munkát. A gépek haj- 
■ naltől sötétedésig a takar
mány betakarításával vannak 
elfoglalva. Kaszálnak, rend
sodróznak, és a szérűre szál
lítják  a term ést. Alig néhány 
nap a la tt például a Tatai 
Gépállomás traktorosai 176, 
a kisbériek pedig 296 hold 
lucernát kaszáltak. S a me
gye területén pár nap alatt 
több m int félezer holdon be
fejezték a kaszálást. Hogy ez

m it jelent? így még virág
zás elő tt lekerü lt a földről a 
lucerna, tehá t azt a lehető 
legértékesebb állapotban le
het tartósítani. Másrészt idő
ben végeztek az  első kaszá
lással, tehát a második kaszá
lás nem esik egjrbe az aratás
sal, az még a nagy m unkák 
előtt elvégezhető.

És most elérkezett a nö
vényápolás ideje. Nem állít
hatjuk, hogy ebből a szem
pontból teljesen megnyug
tató a helyzet. A szövetke
zetekben körülbelül 6 ezer 
holddal több a kapás terület, 
m int a korábbi években volt. 
Bár jelentős területen vegy
szerrel ir tják  a  gazt, de a dön
tő szó az idén is a növény
ápolóké. A jelenlegi helyzet 
a rra  inti a Szövetkezetek veze
tőit, hogy jól m érjék fel a ka
pára váró terü letet és a ren
delkezésre álló munkaerőt. S 
ennek ism eretében mielőbb 
igényeljék a gépállomások se
gítségét.

Ezekben a napokban egyet
len kultivátor se álljon té t
lenül. Ahol szükséges, minden 
erőt vegyenek igénybe, hi
szen a jó term ésnek ez az 
egyik záloga.

nappal előbb terem, m in t sza
badföldön. A  vízi kultúrában 
nevelt paradicsom ból évente 
3—4 term és szedhető, míg a 
term őtalajon történő művelés
nél meg kell elégednünk egy
szeri termeléssel. A hidrokul- 
tú rás eljárással négyzetméte
renként 12 tő is telepíthető, 
amely évenként mintegy 70— 
100 kg paradicsom ot ad a  te r
melőnek.

Nagyüzemi vízikertészetet, 
természetesen, csak olyan he
lyen érdem es telepíteni, ahol 
olcsó a meleg víz. Hőforrások, 
meleg vizek, erőművek, gyá
rak közelében — am elyeknek 
környéke egyéb m űvelésre al
kalm atlan — az év minden 
szakában üzem eltethető a  víz- 
kultúrás zöldségtermelés.

Komárom megye ipari és 
term észeti adottságai e felté
teleket illetően kedvezőek. Né
hány tsz-ben érdemes lenne 
foglalkozni ezzel az újszerű 
term elési módszerrel. A szö
vetkezeti tagság jövedelmé
nek jelentős gyarapodása egy
ú tta l az iparvidékek jobb pia
ci ellátottságát is eredményez
né.

T rág y ázás  nélkü l 
term ő futóhom ok

Hazánkban a  Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskola szakembe
rei folytatnak talaj nélküli nö
vénytermesztéssel kapcsolatos 
kísérleteket. Termelési mód
szereik m ás irányúak, m in t a 
romániai gyakorlat, de ugyan
akkor ez utóbbi e ljárást bizo
nyos vonatkozásban tovább 
fejlesztették. A főiskola zöld
ségtermelési tanszékének k í
sérleti medencéiben üvegzúza
lék, perlit, tőzeg vagy folyami 
kavics helyettesíti a  talajt, 
am inek csupán „gyökértartó” 
szerepe van. A növények fe j
lődéséhez szükséges vegyi
anyagokat tápoldatos öntözés
sel biztosítják. A  kutatóm un
ka eredm ényeként a  különbö
ző dísznövényeket, virágokat 
m ár nagyüzemi szinten term e
lik, 50—60 százalékos költség
m egtakarítással, a hagyomá
nyos e ljárás költségeihez v i
szonyítva. A vegyszerek köny- 
nyű tárolását, a tápoldat 
gyors elkészíthetőségét ebben 
az esztendőben m ár igen ö tle
tesen old ják  meg. A növényi 
életfeltételéket biztosító táp
anyagokat egyetlen — Kalmo- 
pirin nagyságú — tab lettába 
sűrítik. Egy tab letta  kb 100 li
ter öntözőoldat elkészítéséhez 
elegendő.

A főiskola soroksári tangaz
daságában szabadföldi zöld
ségtermeléssel is kísérletez
nek a tanszék kutatói, ahol 
több holdnyi terü letet osztot
tak  fel két egyenlő részre. Ma
ga az altalaj ártéri eredetű fu 
tóhomok. Az egyik táblán a 
megszokott eljárással, istálló
trágya felhasználásával te r
mesztenek zöldségféléket, míg 
a másikon csupán a tápoldatos 
öntözést alkalmazzák. A m últ 
évben a  kísérletek meglepően 
jó eredm énnyel zárultak.

Jelentős költségm egtakarí
tással 30 százalékkal jobb te r
méshozamot adott a  futóho

mok, m in t a trágyázott terület!
A szabadföldi és a  vízkul tú 

rás növényterm esztés ily mó
don történő összekapcsolása so
ka t ígérő módszer. Nemsokára 
kibontakozik az a lehetőség is, 
hogy az alig jövedelmező fu
tóhomokos területeinket dú 
san term ő kertekké varázsol
ják  a termelőszövetkezetek 
gazdái.

Vájná

tehenes leül a  fejőgép m ellé 
és figyeli a szerkuzst m unká
ját. És persze — teszi hozzá 
—, karban tartja  a gépét, m ert 
ez igen fontos ahhoz, hogy 
m inden nap m egteljenek a  té r 
je sk an n ák . . .

Ezután a  m unkabeosztásra 
terelődik a  szó.

— A brigád 16 tag ja  30 fe
jős tehenet, 100 ellésre előké
szített, vagy m ár leellett 
anyaállato t s  mintegy 40 üszőt 
gondoz — mondja. — M inden 
nap, ünnepen is, hajnali fél 
3-kor kezdjük a. m unkát. A 
gondozók három negyed négy
kor m ár megkezdik a  tőgymo
sást és 6 órára a  fejést is be
fejezik. Negyed hétre m egitat
ják  a  jószágokat és hét óra
kor m ár m egtisztítva indul a 
csorda a  legelőre.

C igarettára gyújt és foly
tatja:

— Különös gondot fordítunk 
az állomány takarm ányozásá
ra, a  legeltetésre. Legelőink 
szépen gondozottak, ahol jó^ 
dús fű terem.

A gondozók jó m unkájában 
nagy szerepet já tszik a  szak
m ai ism eretek elsajátítása is. 
A puszta tehenesei nem rég 
vizsgáztak a  szakm unkás tan
folyam I. évfolyam ának ta n 
anyagából, s  ősszel tovább 
fo ly ta tják  a  tanulást.

— Az anyagi ösztönzés le
hetőségeit is kihasználjuk — 
m ondja a brigádvezető. — Ä 
gondozók jelenlegi prém ium - 
feltételei m ár jól megfelelnek 
a közös érdeknek.

Búcsúzásnál jól m ondta a 
brigádvezető, hogy a  tej leg
alább olyan fontos, m in t a  ke
nyér. Ha Vasdinnyepuszta dol
gozói továbbra iá ilyen igye
kezettel végzik m unkájukat, 
akkor bizonyos, hogy a jövő
ben még több és jobb tej ke
rü l az  asztalra.

Komárom

megyében

régóta
ismert

gyógynövény 

az anyarozs

Az anyarozsból a Kőbányai Gyógy szerár úgy á r  nélkü- 
lözhetelen gyógyszereket készít — vérzéscsillapítót, 
m elyet a nőgyógyászatban használnak stb-t.

Komárom megyében 250 kh. rozsterületet fertőztek 
be a  termelőszövetkezetek, aránylag kis költséggel, 
m ert az anyarozs-fertőző anyagot díjtalanul, a fertőző 
felszerelést pedig kölcsönképpen kapták  a HERBARIA 
term eltető vállalattól.

A szakszerű fertőzési m unka eredm énye m ár sok te r
melőszövetkezetnél látható, m ert a rozs kalászain m ár 
m egjelent a  m ézharm at (ragadós cseppek).

A Kőbányai Gyógyszerárugyár és a HERBARIA vál
lalat anyarozsterm elési versenyt hirdetett meg Komá
rom  megyében is. A kh-kénti legmagasabb átlagter
mést elérő termelőszövetkezet 4000 Ft jutalom ban ré
szesül. Amennyiben az országos versenyben a legjobb 
eredm ényt éri el, az esetben újabb 6000 Ft jutalom ban 
részesülhet.

A verseny m egnyerésének igen fontos feltétele, hogy 
a  m egterm ett anyarozs m aradéktalanul begyűjtésre ke
rüljön.

Az anyarozs begyűjtését legeredményesebben a m últ 
évben használt és jól bevált begyűjtőkészülékkel lehet 
elvégezni. A begyuj tőkészü lékeket a term előszövetkezetek  
házilag időben készítsék el, vagy azonnal rendeljék meg 
a HERBARIA term eltető vállalatnál. A begyűjtőkészülé
kek ára  darabonként 40 forint.

Begyűjtőkészülékkel egy személy naponta 10__15 kg
anyarozsot is be tud gyűjteni, jó közepes term ésű anya
rozsterületről. Igen fontos, hogy az anyarozs begyűjtését 
a  legmegfelelőbb időben és a  term elési brossurában elő- 
írottak szerint végezzük el.

A begyűjtést végző dolgozó a bal karjával a  készülék 
fölé húzott rozskalászokat, a  jobb tenyerének élével le
felé üsse meg, mindaddig, amíg az anyarozs ki nem 
hullik. Verés közben a kalászokat lazítsa és kissé for
gassa meg, hogy az anyarozs m inden kalászból kiverhető 
legyen.

Amennyiben vihar,' szél, eső következtében anyarozs 
a kalászból a földre hullik, a rozsot beérés után azonnal 
le kell aratn i és az anyarozsot a földről fel kell szedetni 
iskolásgyermekekkel, úttörők bevonásával. További rész
letes felvilágosítást a  MÉSZÖV mezőgazdasági osztálya, 
vagy a  HERBARIA (Budapest V„ Arany János utca 29.) 
adnak.

Ha néhány évvel ezelőtt va
laki azt m ondja Szomódon, 
hogy 1963-ban 30 ezer ki
ló barom fihúst és naponta 
700—800 darab tojást ad az 
állam nak a Március 15 Tsz, ezt 
sokan bizony alig h itték vol
na a faluban. Ma m ár ugyan
is ez a helyzet a közösben.

A korszerűen felszerelt ba
romfitelepen tízezrével hiz
lalják a csirkéket és az 1200 
darab tojótyúktól hetenként

nem csupán a felvásárló vál
lalat és a kereskedelem, de 
a termelő gazdaságok szakem
beréinek is ismerniök és al
kalm aznak kell.

Helyesen végzik a m unkát 
azokban a szövetkezetekben, 
ahol a szabvány előírásait 
nemcsak a term ék válogatá
sa, osztályozása során ve
szik figyelembe, hanem az 
ültetés, a telepítés alkalm ával 
is. Egy-egy term ékféleségen 
belül ugyanis nemcsak az 
egyes minőségi osztályok, 
hanem a fajták  szerint meg
határozott értékcsoportok kö
zött is jelentős az árkülön
bözet. Ez a titka annak, hogy 
egyes szövetkezetek kertésze
teiben — ahol a  szabvány fi
gyelembevételével történik a 
zöldségfajták kiválasztása — 
mintegy 15—20 százalékkal 
több bevételt könyvelnek el, 
m int más hasonló gazdaság
ban. E rre néhány érdekes 
példát is idézünk: az ecetes, 
csemegeuborkának például 
annál nagyobb az értéke, mi
nél kisebb az uborka. De a 
szabványban a színek is szere
tjei játszanak. Az úgyneve
zett paradicsom paprika tel
jesen bepirosodva, az egyéb 
étkezési paprikák pedig piro- 
sodás nélkül értékesíthetők a 
legmagasabb áron. A szabvány 
tehát

hűen tükrözi a vásárlók 
ízlését,

szép és egészséges áru iránti 
vásárlási kedvét.

A gyümölcs- és zöldségszab
ványnak fontos m eghatáro
zása az is, hogy az értékesí
tésre k ínált m agasabb minő
ségű áru között, milyen mér
tékben lehet értékcsökkenés 
nélkül m egtűrni az alacso
nyabb minőségű portékát. 
Gyakori eset, hogy a gazda


