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A pillangós virágú növények 
magvakok beoltásáról

Pillangós virágú növé
nyeink: lucerna, vöröshere,
baltacím , borsó, bab, szója 
stb. — különleges helyet fog
lalnak el a szántóföldön ter
m esztett növényeink ' között. 
Elsősorban abban különböz
nek az egyéb növényektől, 
hogy a gyökereiken élő bak
térium ok a levegőből veszik 
fel a nitrogént, a növények 
egyik legfontosabb tápláló
anyagát. K itűnő elővete- 
mény szerepük ezzel a k é-. 
pességükkel magyarázható. 
Amíg a búza, kukorica, répa 
stb. u tán  a talaj nitrogén
anyaga lényegesen csökken, 
addig a pillangósok tarló já
ban 2—3 mázsa pétisónak 
megfelelő nitrogéntápláló
anyag halmozódik fel a be
takarításig.

A pillangósok term ésmeny- 
nyisége és minősége fokozá
sának kulcskérdése, hogy a 
gyökereiken milyen bakté
rium ok — Rhizobium-törzsek 
— telepszenek meg. A hasz
nos baktérium ok — teljesít
m ény alap ján  történő — ki
válogatását és elszaporítását, 
valam int a felhasználásra ke
rülő oltóanyag minőségi el
lenőrzését állam i intézetek 
végzik. A M agyar Tudomá
nyos Akadém ia soproni Ta
lajbiológiai K utatólaborató
rium a kiválogatja és a leg
jobbnak ta lá lt törzseket á t
ad ja a P h ilaxia Állami Oltó
anyagterm elő Intézetnek. A 
Phylaxia a baktérium okat el
szaporítja és alkalm as vivő

anyaggal összekeverve a me
zőgazdaság rendelkezésére bo
csátja. A forgalombahozatal 
előtti ellenőrzést az Országos 
Mezőgazdasági Minőségvizs
gáló Intézet nagy hozzáér
tést és pontosságot igénylő te r
mesztési kísérleteivel végzi.

A Phylaxia a baktérium ké
szítm ényt HHIZONIT néven 
hozza forgalomba. Az utóbbi 
években végzett kísérletek 
alap ján  m egállapították, hogy 
az oltóanyaggal kezelt m ag
ból kelt növények 15—20 szá
zalékkal ad tak  több term ést, 
m in t az oltatlanok. De a rra  is 
volt példa, hogy a magborsó 
term ését holdanként 3,20 m á
zsával növelte ez az egyszerű 
művelet. 1

A mezőgazdasági üzemek a 
Phylaxiától — Budapest X., 
Szállás u. 5—7 — rendelhé-
tik  meg a RHIZONIT oltó
anyagot. A megrendelésben 
fel kell tüntetni, hogy milyen 
pillangós — lucerna, borsó, 
csillagfürt stb. — oltásához 
kérik  az anyagot. A Rhizonit 
por alakú készítmény, mely
nek szavazón való bekeveré
se nem okoz különösebb gon
dot a gazdaságokban.

A falusi KISZ-fiatalok so
ka t segíthetnek a pillangósok 
oltásában is. A zsámbéki Fel
sőfokú _ Mezőgazdasági Tech
n ikum ' K ISZ-fiataljai például 
a környékbeli term előszövet
kezetekben m integy 400 hold 
új vetésű pillangós virágú 
növény m agvainak oltási 
m unkáját vállalták.

Páti Nagy Elemér

A „miből" és „hogyan" gondjai 
a dadi Aranykalász Tsz-ben

Juhtartás helyett juhtenyésztés
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A dadi termelőszövetkezet
ben is folynak m ár az 1964. 
évi tervkészítés felelősségtel
jes m unkálatai. Olyan elhatá
rozásra jutottak, hogy az á l
lattenyésztési ágak közül — a 
szarvasm arha- és a  sertéshiz
lalás fokozásával párhuzam o
san — a  juhászat fejlesztésé
re  az eddiginél nagyobb gon
dot fordítanak. Az a  vélem é
nyük, hogy gondos tenyésztői 
m unka m ellett aránylag cse
kély ráfordítással megdupláz
ható a juhászaiból származó 
évi bevétel.

A dadi szövetkezetben a ju 
hászat tavaly mintegy 40 000 
forint tiszta jövedelm et ho
zott. Ezen felül szám ításba 
kell venni azt a  forintban 
nem  számolt többletbevételt, 
am i az értékes juhtrágya fel- 
használása következtében a 
növénytermesztés eredm ényei
ben jelentkezett.

A meglevő nyájat 304 da
rab ra  k ívánják  növelni az 
évenkénti 15—20 százalékos 
selejtezés mellett. Tervük, 
hogy 100 darab jorkabárányt 
m ár az idei szaporulatból 
meghagynak továbbtenyész- 
tésre. Jó kondícióban levő,

egészséges állom ányuk — m a
gyar fésűs m erinó anyák és 
kaukázusi kos ok v? — törzs
könyvi előjegyzésbe került. 
Bíznák a  gondos tenyésztői 
m unka eredményességében és 
valam ennyi állattól m ár ez 
évben 5—5.4 kg gyapjúra szá
m ítanak.

Az idei bárányok közül 140 
darab  ü rü  pecsenyebárányt és 
m integy 40 darab  je rke pecse- 
nyebárányt görög exportra 
szállítanak, am i szintén szép 
bevételt je len t a  szövetkezet
nek.

Mezőgazdaságunk égjük sú
lyos problém ája a m unkaerő- 
hiány. Néhány növény term e
lésénél most m ár könnyebb 
a helyzet, m ert a gépesítés 
előbbre ju to tt. De a cukorrépa 
term elésében — ami egyéb
ként nagyon kézimunka-igé
nyes növény — még csak kis 
m értékben oldódott meg a fi
zikai m unka kiküszöbölése.

Mi várható a term esztés mo
dernizálásában? Erre kerestük 
a  választ, am ikor felkerestük 
a gödöllői A grártudom ányi 
Egyetem növénytermesztési 
karát.

— A zt hiszem, m indannyian 
tudjuk, hogy

miért nagy jelentőségű

növény a  cukorrépa — kezdte 
dr. Pósa Lajos adjunktus.

Hazánkban is jelentős te rü 
leten term elnek cukorrépát. 
Kétszáztizenhétezer holdon, az 
ossz xzántóterület 2,5 százalé
kán ve tik  évről évre.

Az elm últ év katasztrális 
holdanként 152 mázsás rekord- 
term ést hozott. Igaz, a jó 
m unka m ellett a kedvező idő
járás is befolyásolta a jó  ered
ményt. De az ötéves terv  elő
írásai még ennél is többet kö
vetelnek a mezőgazdaságtól. S 
a célul tűzött évi 165 mázsás 
átlagot csakis a term esztés 
korszerűsítésével lehet elérni. 
A 152 mázsás átlag  is m ár 
rendkívüli szép eredmény. Egy 
holdról 24 mázsa tiszta cukrot 
„szüreteltek le”.

A term elékenység fokozásá
nak legnagyobb kerékkötője 
az igen fáradságos kézi m unka 
— m ondta dr. Forgó ad junk 
tus. — Elsősorban szovjet és 
magyar szakem berek évtizedek 
óta foglalkoznak a  ' term esztés 
modernizálásával. Elsőként az 
egyelés kiküszöbölését tanu l
mányozzák, ami m ár eddig is 
komoly eredm ényt hozott. Úgy
nevezett egymagvú gomolyt 
vetnek szemenként. így egy
mástól szabályos távolságban 
nem cserjék (amiket egyelni 
kell), hanem  csupán egy nö
vény fejlődik kedvező körül
mények között. Növekedését 
nem  zavarja az  erőszakos be
avatkozás. (Az egyelésnél 
ugyanis meglazul a  növény 
gyökérzete.)

Érdekes k ísérlet a szabályos 
vetésterület k ialakítására a 
szegmentálás és a koptatás. 
Az első eljárással zúzógépek
ben széttörik a  többmagvú cu- 
korrépagomolyt. Így próbál
ják  létrehozni a  monogern  sze

met. A koptatást módszernél 
szintén a rra  törekednek, hogy 
a lecsiszolt gomol j'ban csupán 
egy term ő mag m aradjon.

Pillanatnyilag még nincs 
minden gazdaságban tökélete
sített

szemenkénti vetőgép.

Most főijük nagyüzemi kipró
bálása. A Szovjetunióból ka
pott tervek alapján  a Mező- 
gazdasági Gépkísérleti Intézet 
mérnökei alakítottak á t a ha
zai talajviszonyokra.

A tapasztalatok a rra  m utat
nak, hogy a szemenkénti vetés
sel term elt cukorrépa eseté
ben különös gonddal kell 
ügyelni a növénjrvédelmi elő
írások betartására, mivel csu
pán egyedi növények fejlőd
nek.

Ahol még nincs egymagvú 
(vagy monogern) gomolyvetés, 
o tt is így ekeznak a kézi m un
kát lecsökkenteni. Erre szolgál 
az egyelő gép és a  ritkító  fo
gas. A  kézi m unka legnehe
zebbje. az egyelés ezekkel a 
folyam atokkal lezajlik. Ezután 
következik a kapálás. . Eddig 
csupán a .sorközi kapálás gé
pesítését sikerült megoldani, 
most szellemes ú jfa jta  auto
m atikus elven működő gépen

dolgoznak a kutatók, ami a 
sorokat i® megkapálja majd.

A z  utolsó erőpróba a  beta
karítás. Gödöllőn kísérletez
nek m indhárom  folyam at gé
pesítésén (lazítás, kiemelés, fe
jelés). Az egyik elképzelés az, 
hogy még a földben, trak torra 
szerelt késekkel lefejelik a 
cukorrépa zöld részét s aztán 
szintén géppel lazítják.

A Szovjetunióban cukorrépa- 
kombájnok végzik ezt a m un
kát. Sajnos, ezek a gépek csak

nagyon szilárd talajon

dolgozhatnak. Nagy súlyúk 
m ia tt lomha já rásnak  és köny- 
nyen belesüllyednek a talajba. 
A m agyar változat még nem 
készült el. A z első fázist (la
zítás) már géppel végzik az 
állami gazdaságokban. A  ki
emelés még kevésbé gépesített 
művelet. A fejelési m unkát 
országszerte a legrégibb kézi 
eljárással végzik.

Hogy a gépesítés végre meg- 
könnvítse a mezőgazdasági 
m unkát — ezen fáradoznak a 
kutatók. Remélhetőleg, nincs 
már messze az idő. am ikor 
jól m egkonstruált m korrépa- 
m nvelö gépeket gyárthat soro
zatban az ipar.

Regős István

Évről évre erősödik a  kör- 
nyed Vörös Csillag Termelő
szövetkezet. Jelentős m érték
ben növekedik nem csak a 
tagok jövedelme, hanem  a 
szövetkezet tiszta vagyona is. 
Az 1963-as évben — a  háztáji
ból származó bevételen kívül 
— 17 893 forin t volt az  egy 
tagra eső jövedelem, az előző 
évi 13 920 forin ttal szemben. 
S ugyanez idő a la tt  a szövet
kezet tiszta vagyona 1,651 000 
forin ttal növekedett.

A Vörös Csillag Tsz tagjai 
elhatározták, hogy olyan ter
melési körülm ényeket és 
olyan új bevételi forrásokat 
terem tenek, am elyek a  közös 
gazdaság további gyarapodá
sá t biztosítják.

A kertészettől az idén 600 
ezer fo rin t bruttó  bevételre 
szám ítanak. Bizakodásuk nem  
alaptalan, m ert m áris tapasz
talható, hogy a kertészcsere 
kedvező v o l t . a  tsz szám ára.

A szövetkezet ez évi beru
házási tervében egy tojóház 
építése is szerepel, am ely 
6000 tyűik tartásához terem t 
megfelelő körülm ényeket A 
tojóház előreláthatólag jú
n iusra készül el, am ikor is 
késedelem nélkül „benépesí
tik" Bábolnáról származó 
..Nick-Chick” fajtájú  előnevelt 
jércékkel. Ez az új barom fi
fa jta  tojásterm elés tekinteté
ben a Leghorn hoz hasonló, 
egyéb tekintetben annál 
igénytelenebb fajta.

Milyen támogatást ad az állam 
a talajjavításhoz és védelemhez?

A 3004/6-os kormányhatározatról
Hivatalos adatok szerint h a z á n k

mezőgazdaságilag hasznosított 
terü letének több, m int a  fele 
erodált,' jav ításra szoruló, szi
kes, ille tve hom oktalaj. Van
nak az országnak olyan vidé
kei, ahol különösen mostohák 
a  talajviszonyok, s em iatt az 
ott. működő gazdaságok ala
csony term elési eredm ényeket 
érnek  el. Ahhoz, hcvgy az ilyen 
rossz adottságok között dol
gozó nagyüzem ekben is lénye
gesen javuljon  a  term elés 
színvonala, nélkülözhetetlen a 
talajjav ítás. Á llam unk igen 
nagy gondot fordít erre, s  ha
ta lm as összegű tám ogatást ad 
a term előszövetkezeteknek a 
gyenge talajok m egjavítása-

A  s z ü r k e  W a r s z a w a
Fojtott melegű, augusztusi nap volt. A z  

öregasszony fáraidt kezét végighúzta izzadt 
homlokán, m ajd hátrábbtolta sötét fe jkendő
jét. Egy pillanatra meg  is állt. Kicsit m eg
igazgatta hátán a csomagot, aztán folytatta  
az ú tjá t tovább. Nagyon sietett. M enyét 
ágyhoz kötötte a láz, nála járt Bakonysár- 
kányban.

A u tók suhantak  — ném elyik oly közel, 
hogy a szele meg-meglódította. Ijedten hú
zódott le az útpadkára. Vállait nyom ta a 
kosár, lábait feltörte a cipő. S még félúton  
se ta rto tt!...

Fáradtan ü lt le az egyik partjelző kőre, 
.lehúzta cipőjét, fűzőikkel összekötötte, az
után karjára akasztotta, s úgy indult tovább. 
Egyre azon töprengett: m intha régebben kö
zelebb lett volna ez a falu Vérteskethely- 
hez, vagy tán’ az öregek előtt m egnyúlnak  
az u ta k ? .. .  Fürgén szedte a lábait, m ert 
m ezítelen talpát sütötte az úttest. •

Ism ét közeledő gépkocsizajt, m ajd fékcsi
korgást hallott. A  gépkocsi vezetője kedves 
szóval inv itá lta :, ül jön  be néném. A  megle
petéstől és meghatottságtól csendesen kupor

gott, megcsap hátra sem dőlt a kényelm es 
ülésen. A  háromnegyedórás ú t röpke per
cekre kurtult. A m ikor a 'ház előtt megáll
tak, az asszony így szólt:

— Egy pillanatig várjon, csak egy pillana
tig, m ert szeretném  viszonozni valamivel a 
szívességét...

Elgondolta már az úton, hogy óvatosan és 
sietve friss gyümölcsöt rak egy dobozba, 
amolyan mosolygóson szépeket. De alighogy 
belépett a lakásba, máris hallotta a felduru
zsoló motor zaját. A  kocsi elm ent és az 
öregasszony bánatosan dőlt neki a kapufél
fának. Még csak meg sem köszönte ennek 
az idegen embernek, hogy ilyen  szíves volt 
egy mezítlábas öregasszonyhoz. . .  Legalább 
tudna róla valamit, de csak árra em lékszik, 
hogy egy szürke Warszawa volt, és egy ko
moly, kék  szemű, őszülő halántékú ember 
vezette.

M últak a hónapok, s néha-néha, délutá

nonként, am ikor az öregasszony már elké
szült a sok házi m unkával, tűnődve leste 
az utat. A z  úton a szürke Warszawát. A z  
őszülő gépkocsivezetőt, akinek  — úgy érezte 
— máig is tartozik.

Tél közepén járt már az idő, vadul kavar
ta a havat a februári szél, am ikor az öreg 
asszony — m int már annyiszor — ism ét Ba- 
konysárkányba indult. Hátán a kosárral, 
m egint csak gyalogosan, m ert a két községet 
közvetlen járattal nem  kötötte össze se 
vonat, se autóbusz.

A  m enyénél alig időzött, s mégis szürkült, 
am ikor visszafelé fordult. Fáradt volt már, a 
csúszós út ólom ként nehezítette m inden lé
pését. Meg sem lepődött, am ikor megállt 
m ellette egy szürke Warszawa. Otth<mosan 
beült, aztán rácsodálkozott a sofőrre. Hisz' 
ez egy m ásik ember! Ennek fiatal az arca, 
barna a szeme, s nevetéskor ezer kis ránc 
szalad a szeme sarkába.

A m ikor a kocsi megállt a háza kapujá
ban, nem  akart kiszállni, hanem az utcán 
ólálkodó szomszédgyereket küldte, hogy kér
jen  az urától egy zacskó diót.

A  vezető szabadkozott:
— Ne tessék fárasztani senkit, nem  szere

tem  a diót.
A z  öregasszony ingatta a fejét. Létezne 

valaki, aki a diót nem  szereti? ... Bizonyá
ra csak azért mondja, m ert nem  akarja el

fogadni. A  gépkocsivezető látva, hogy feke 
te kendős utasa egészen beleszomorodott a 
visszautasításba, inkább megígérte, hogy vár 
egy kicsit.

Perdült az asszony, s pár pillanat múlva  
már a kocsinál termett. És m ert a sofőr 
csak egyetlen m arék diót fogadott el az 
öregasszony a többit hirtelen mozdulattal a 
kocsi aljába borította.

— A nnak a m ásiknak úgy sem tudtam  
adni sem m it. . .  — motyogta.

S  a szürke W arszawában táncra perdült a 
sok-sok dió és összekoccant. m inden huppa- 
nónál.

Szandi Anna

hoz, továbbá talajvédelem re, 
vízrendezésre, ré t-  és legelő- 
javításra, tereprendezésre.

Arról, hogy a  legutóbbi 
években hogj'an növekedett a 
m egjavított ta lajok terü lete  a. 
szövetkezeti földeken, képet 
adnak a következő számok: 
1958-ban 32 277, k é t év m úlva 
69 257, s  tavaly hozzávetőlege
sen 155 000 hold ta la já t jav í
to tták  meg. Az idei tervek 
m integy 190 000 holdon irá- 
n jrozn,ak elő talajjav ítást. Ah
hoz képest term észetesen, 
hogy m iljren sok m unka v ár 
még ránk  ezen a  téren, nem  
m ondhatjuk nagynak a ta la j- 
jav ításban  elért eredm énye
ket. A szövetkezeti parasztság 
azonban jó l tudja, hogy a  
m aga erejéből milyen keveset 
tudott volna m egvalósítani az 
eddig végrehajto tt ta la jjav í- 

• tási program ból. S tisztában 
van aezal is, hogy az  egyéni 
gazdálkodás körülményei kö
zött ennél sokkal kisebb ará- 
njui ta la jjav ításra  sem kerü l
he te tt volna sor. Ezért érté 
keli sokra azokat az erőfeszí
téseket, am elyek hatására  a 
régebben alig valam icske ho
zamot adó ta lajok  is jóval 
többet terem nek.

A termelőszövetkezetek á l la m i
tám ogatásának rendszeréről 
szóló korm ányhatározat és 
végrehajtási u tasítás részlete
sen ‘ felsorolja azokat a  ked
vezményeket, am elyeket a ta 
laj javításhoz, a  talajvédelem 
hez és hasonló célokra nyújt 
az állam . A népgazdasági 
tervben kiem elt körzetekben, 
a komplex jav ításra  szoruló 
területeken működő tsz-ek 
kapják  a legnagyobb támoga
tást. Ilyen helyeken a ta la j- 
javítás, a  talajvédelem , a víz
rendezés, a ré t- és legelőjaví
tás, a  gyümölcs- és szőlőtele
pítés érdekében történő terep- 
rendezés összes költségeire, de 
a szükséghez képest az  em lí
te tt m unkákkal összefüggő 
egyéb beruházásokra is teljes 
összegű tám ogatást nyújt az 
állam . Ezt a  tám ogatást nem 
kell visszafizetni.

Azok a tsz-ek, am elyek 
nem a kiem elt körzetekben 
vannak, a  ta lajjavítás! és 
m észtrágyázási, továbbá az 
üzemen belüli lecsapolási és 
m ás vízrendezési munkákhoz 
vehetnek igénybe vissza nem 
térítendő állami támogatást. 
Ugyanez vonatkozik a talaj- 
védelmi létesítmények (fásítás, 
vízmosáskötés stb.), valamint 
az ültetvény-telepítések, te

raszépítések m egvalósításához
szükséges ta lajjav ító  anyagok, 
mésztrágya, s  egyéb anyagok 
ellenértékére. Ezeket az anya
gokat a  rendeltetési vasút
állom ásra szállítva kapják 
meg a  tsz-ek.

A gépi ta lajjavítás, a méljr 
term őréteget kialakító homok- 
ta lajjav ítás, különféle ta laj- 
védelmi gépi munkák* alag- 
csövezés esetén a  gépi m unka 
költségeinek felét vállalja  ma
gára az állam . A kedvezőtlen 
term észeti adottságok között 
gazdálkodó tsz-ek még na
gyobb m értékű, 80 százalékos 
tám ogatásban részesülnek.

K iterjed a  vissza nem térí
tendő állam i tám ogatás a  ta 
lajjavításhoz, a talajvédelm i 
és az üzemen belüli vízrende
zés m unkáihoz szükséges szak- 
vélem ények és tervek költsé
geire is. Ha a termelőszövet
kezet sa já t maga végzi el az 
üzemen belüli vízrendezés 
kézi és gépi földm unkáját — 
ak á r bérelt gépekkel is —, ak
kor a  földm unka m inden köb
m étere után tíz forin to t kap.

A szántóföldi m űvelésre ke
vésbé alkalm as területek (ho
mokbuckák, dom boldalak stb.) 
fokozottabb hasznosításának 
elősegítése érdekében is mesz- 
szemenő segítséget nyújt az 
állam. A telepítések elő tt vég
zett sáncolás, terasizépítés és 
tereprendezés esetén az 
anyagköltségeken felüli költ
ségek nyolcvan százaléka ere
jéig vehető igénybe vissza 
nem térítendő állam i támoga
tás. Tereprendezésnél a  be
telepítendő terület minden 
holdja után legfeljebb hétezer 
forint jár, ez a támogatás 
akkor is megilleti a tsz-t, ha a 
tereprendezést sa ját kivitele
zésében végzi el.

Vissza nem té ítendö állami tá 
m ogatást vehet igénybe a 
term előszövetkezet a szőlő- és 
gyümölcsös, valam int spárga- 
és komlótelepítés tervezés 
m unkáira, s a term őre fordu
lásig terjedő szakmai fel ü gye
iét költségeire is.

Sokirányú és nagy összegű 
az a segítség, amelyet az ál
lam a talajjavításhoz és — 
védelemhez nyújt a  nagy
üzemi társasgazdaságoknak. 
Ennek a tám ogatásnak a ré
vén évről évre új területek 
válnak termővé, értékesebbé, 
hoznák nagyobb hasznot a 
szövetkezeteknek, az ország
nak.

Gulyás Pál
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