
1964. ÁPRILIS 18. SZOMBAT Komárom megyei DOLGOZÓK LAPJA 5

Milyen hibrid kukoricákat 
vessünk?

A hibrid  kukorica M agyar- 
országon teljes győzelmet a ra
tott. Ennek jelentőségét külö
nösen az érzékelteti legjob
ban, hogy a  m ár jelenleg ren 
delkezésre álló  hibridekkel is 
meg lehetne kétszerezni a te r
m ésátlagokat Ezt bizonyítják 
azok a  gazdaságok, ahol több 
száz, vagy egyikét ezer kát. 
holdon évről-évre harm inc 
mázsa feletti term ést érnez: el. 
A lehetőségekhez viszonyított 
alacsonyabb term ésátlagok 
egyik oka a  helyte len  fajtó
mé ̂ választásban és fajtahasz
nálatban rejlik. M a m ár ren 
delkezünk egy olyan széles 
hibridskálával, am elyből le
he t válogatni. Érési sorrend
ben a  legkorábban érő  hib
ridtől, a  legkésőbbem érőig a  
következő hibridek aján lhatók  
vetésre: Mv 42, Szegedi 71, 
Mv 40, Mv 26, Szarvasi 1, Mv 
5, Mv 59, Mv 48, Mv 1, Mv 53, 
Keszthelyi 22.

A felsorolt hibridek közül az 
Mv 26, a  Szarvasi 1 és Keszt
helyi 22 elsősorban silóter
mesztésre, az  Mv 42 másod- 
vetésre alkalmas. Ezek a  h ib
ridek  biztonságosam beérnek, 
és nagyobb term ést adnak, 
m in t a korábban érő  fajták. 
Rendkívül nagy előnyük, hogy 
száruk lényegesen erősebb, 
m in t a  felsorolt többi hibridé, 
kivéve a  Keszthelyi 2 2-es 
hibridet, és ez különösen 
azokban az üzemekben fontos, 
ahol a  kukorica gépi betakarí
tá sá t tervezik.

Üzemi szempontbél, — kü
lönösen a  betakarítás idősza
kának széthúzása m ia tt — 
szükséges, hogy egy-egy üze m
ben 3— 4 különböző érésű 
hibridet vessenek. A korábban 
érők gyengébb term őképessé
gét ellensúlyozni lehet azzal, 
hogy nagyobb tőszámmal ve t
jü k  őket. Az Mv 42, Szegedi 
71 és Mv 40 22—26 ezer, he
lyenként jó  talajon, kedvező 
csapadékviszonyok között na
gyobb tőszámmal is vethetők. 
A közepes érési idejű Mv 5, 
Mv 59 és Mv 48 tőszám a 18— 
22 ezer, a  későbben érőké 16— 
22 ezer között lehet. Különösen

A megye állam i gazdaságai
nak, gépállom ásainak és te r
melőszövetkezeteinek erő
gépparkja az utóbbi évek so
rán  nagy számú Zetor-trak- 
to rra l gyarapodott. Ezeknek 
a mezőgazdasági m unkában 
jól bevált gépeknek szaksze
rű karbantartásához, kezelé
séhez és gazdaságos üzemel
tetéséhez sok hasznos taná
csot, tudnivalót közöl dr. Le- 
hoczky László Zetor-trakto- 
rok című könyvében.

A nem rég m egjelent könyv 
számos idegen nyelvű szak- 
irodalom anyagát is magában 
foglalja. Elsőnek a „Zetor 25” 
trak to rra l kapcsolatos részle
tes tudnivalókat foglalja ösz- 
sze, m ajd a  „Zetor Super” gé
peket ism erteti. Végül a trak 
torcsalád új tag ja it is bem u
ta tja , m elynek egyelőre a 
„Zetor 3011” jelű  képviselője 
ism ert a gazdaságokban. Fel
tehető azonban, hogy a kö
vetkező években a család má
sik két tagjával — a  Zetor 
2011 és 4011 típussal — kö
zelebbről is m egismerkednek 
a  szakemberek.

A gazdaságokban m ár nem 
kevés a Z etor-traktorok szá
ma, s a jövőt illetően még 
újabb erőgépek érkezésével 
számolnak.

Új színfolttal gazdagodik

az Alföld szárazabb vidékein 
a  tőszámot nagyon gondosan 
kell m eghatározni, m ert az 
esetleges túl sűrű állom ány
ban sok lesz a meddő tő.

Különösen a silótermesztés
ben szükséges a többféle érésű 
hibrid  vetése. E rre a célra j 
érési sorrend szerin t az Mv 
26, Szarvasi 1, Mv 1 és Keszt
helyi 22 term esztése aján lható  
m indenekelőtt. A többféle éré
si idejű hibrid  vetése azért 
fontos, hogy a  silókom bájnnal 
m indig az optim ális silóérett- 
ségű kukoricát vághassuk.

A helyes fajtam egválasztás 
teh á t alapvető kérdés. Az 
ado tt területen, ado tt üzem
ben jól m egválasztott h ibri
dekkel a holdankénti term ést 
több mázsával növelhetjük.

dr. K apás Sándor 
a  mezőgazdasági tudom ányok 

kandidátusa

Üde, zöld pázsittal borított 
já téktér, sim ára hengereit, vö
rös salakps -futópálya és a 
görög—róm ai stadionokra em
lékeztető lelátó lépcsősorai 
Egyelőre még csak maketten 
látható a  jövendőbeli létesít
mény a  szőnyi tanács vb. tit- 
kárságánák asztalán.

Szóny község lakói elhatá
rozták, hogy ifjúsági sportpá
lyát építenek, s hogy m ennyi
re „beleszerettek” elképzelé
sükbe, azt ml sem bizonyítja 
jobban, m in t ez a nagy m ű
gonddal elkészített gipszmo
dell. A gyakorlati bizonyíték 
perssze sokkal inkább az a 
nagyarányú föld- és terepren
dezési m unka, am it m ár meg
kezdték s am iben egyforma 
lelkesedéssel vesz részt a h a 
tol és az idősebb korosztály. Az 
ú j sportlétesítm ény, amellyel 
elkészülte u tán  m éltán büsz
kélkedhetnek m ajd a sző- 
nyiek, komoly feladatot ró a  
vállalkozókra. Nem kevesebb, 
m in t 123 ezer forintnyi tá rsa

dalmi m unkát kell elvégez
niük, amíg a sportpálya el
nyeri most még csak m aket
ten látható form áját, s átad
hatják  rendeltetésének.

Ebben az esztendőben az 
épülő sportpályán kívül egyeb 
objektum okkal is gazdagodik 
a település. A tanács vb. sok
rétűen használja fel a  község- 
fejlesztési alap több m int fél
millió forintos keretét. Mo
dern vonalú autóbuszváró 
épül, m integy hatvanezer fo
rintos beruházással, jelentős 
m értékben fejlesztik a községi 
könyvtárat, közel két kilom é
ter hosszú já rda  készül el z 
nyár folyamán. Rendbehozzák 
az orvosi rendelő lakrészét, 
felú jítják  a kórház betegváró 
helyiségét. A lakosság ezekhez 
a teendőkhöz is a hagyomá
nyos áldozatkészséggel járu l 
hozzá, s hozzávetőleg 82 ezer 
forintot érő társadalm i m un
kával egészíti ki a  községfej
lesztési program  anyagi kere
tét.

Minden erőt a vetésre fordítanak 
a termelőszövetkezetekben

A baromfitenyésztési verseny 
tapasztalatai

A FÖLDMÜVESSZÖ VET
KEZETEK megyei központja 
és a  megyei nőtanács elnöksé
ge tájékoztatót ado tt ki az 
1964. évi barom fi tenyésztési
és értékesítési verseny fel
adatairól. Ebben a  barom fi- 
tenyésztés fejlesztéséről és a  
hozamok növelésének lehe
tőségeiről ad  számot.

A gazdasszonyok körében 
gyakran felvetődik a  kérdés: 
M it kell tenniük azoknak a 
tenyésztőknek, akik részt 
akarnak venni az 1964. évi 
versenyben? Milyen korszerű 
nevelési feltételeket kell 
megvalósítani, am elyek a lap 
ján  a  versenybizottság az é r 
tékelést végzi?

A barom fitenyésztés fe j
lesztése, a  nagyobb hozamok 
elérése érdekében igen fon
tos a  jószágok korszerű el
helyezése. Jó fel lehet hasz
nálni az üresen álló istálló
kat. Fontos az évenként két
szeri meszelés, a  rendszeres 
tisztán ta rtás és fertő tlení
tés. A szem estakarm ányokon 
kívül a  darakeverék és a  ta 
karm ánykiegészítők (Erra-Vit, 
Pul-Pen) rendszeres etetése — 
konyhahulladékok felhasz
nálásával — nagyobb tojásho
zam ot biztosít. Az állom ány- 
csere alkalm azása — nagyobb 
hozamú H am pshire fajtából 
— és az állomány létszám á
nak  növelése is fontos, nem 
csak a  tyúk-, hanem  a  liba,- 
kacsa-, pulykaállom ánynál is.

A VERSENYBE való bene
vezés szerződéskötés ú tján  
történik. Azok a  tenyésztők 
lesznek díjazva, akik  tyúkon
kén t a  lehető legtöbb to jásra 
és barom fira kötnek szerző
dést és az t te ljesítik  is.

A versenymozgalom kiszé
lesítését az fmsz-ek kezdem é
nyezései is elősegítik. A Kör- 
nye és Vidéke Körzeti Fmsz 
például a  járási díjakon fe
lü l a legjotfb három tenyész
tőnek külön értékes d íja t ju t
ta t: női kerékpárt, 6 szemé
lyes étkészletet és feketeká
vés készletet. A bábolnai kör
zeti fmsz községenként 600 fo
rin t értékű tárgy ju talm at ad 
a három legjobb tenyésztő
nek. A többi fmsz-nél is ha
sonló ju talm azást terveznek

Az első negyedévben jelen
tősen bővült azoknak a tá
bora, akik  részt vesznek a 
versenymozgalomban. A nő
tanácsok és földművesszövet
kezeti vezetők jó  m unkájának 
eredménye, hogy eddig több

m int félmillió tojás, 500 da
rab hízott liba és 2400 kilo
gram m  csibe értékesítésére 
kötöttek szerződést a  term e
lők.

SOK TERMELŐ a  szerve
zett állom ánycserébe is be
kapcsolódott. Ham pshire fa j
ta naposcsibét vásároltak az 
fmsz-ektől és, ennek ta rtási 
és takarm ányozási t körülmé
nyeit m egváltoztatták. Mázt 
Józsefné nagyigmándi lakos 
például, aki az elm últ évben 
a  járási I. 'd ija t kapta, alkal
mazza a Pul-Pen takarm ány
kiegészítőt, rendszeresen etet 
darakeveréket konyhahulla- 
dékkal és 75—80 százalékos 
napi- tojáshozam ot ér el. Ed
dig 3000 darab  to jásra kötött 
szerződést, am inek nagy ré
szét m ár le is ad ta  és ezen 
felül, mivel állom ánya vér
vizsgált, keltetésre alkalm as 
to jást is értékesít. A jó példa 
sok követőre ta lált, m ert 
Nagyigmándon Takács József
né, Rácz Gyuláné és Orbán 
Józsefné ugyancsak 3000 da
rab  to jásra kötött szerződést,

és az állom ányt is kicserélte. 
Hasonló a  helyzet Ácson, Kis
béren, Bakonyszófflbathelyen 
is, ahol 4000—5000 darab to
já sra  szerződtek a gazdasszo
nyok, s ennek nagy részét 
m áris teljesítették.

A versenyértékelésnél a 
szerződéskötés to jásra és ba
rom fira együttesen lesz figye
lembe véve. E terü leten  is 
igen sok szép eredm ény ta 
pasztalható. Bakonybánkon 
Baribák Lászlóné és Grama- 
nitz V ik to m é  például 200 da
rab hízott liba leadására kö
tö tt szerződést.

Az eddig elért eredmények 
azt m utatják , hogy teljesíthe
tők azok a feladatok, ame
lyeket a MÉSZÖV és a  megyei 
nőtanács elnöksége m eghatá
rozott. Ezek megvalósítása a  
nagyobb term éshozamok el
érését is előmozdítja, s a  te r
melők is örömmel fogadták, 
hogy a  több éves szerződés- 
kötés három  éven keresztül 
védett á ra t és takarm ány t is 
biztosít a  tenyésztők részére.

G yarm ati Sándom é

A határban  m ár sok a lá tn i
való. Éjjel-nappal dolgoznak a 
gépek, m indenfelé szántó-ve
tőktől népes a  mező. Néhány 
nappal ezelőtt Bajnán jegyez
tük fel, a helybeli gépállomás 
egyik traktorosának szavait: 
úgy végezzük a m unkát, hogy 
április végéig az utolsó szem 
kukorica is földbe kerüljön a  
közös földeiken. Ezért aztán, ha 
az időjárás engedi, még éjsza
ka is forgatjuk a  földet, nap
közben pedig a vetéssel va
gyunk elfoglalva. A megyében 
sok más traktorosnak is ez a 
véleménye, am it legjobban bi
zonyít a traktorvezetők szor
galma.

A tavaszi feladatok m ara
déktalan elvégzése azonban

nemcsak a gépkezelők ügye.

Hiszen a szövetkezetben sok
felé tapasztalható, hogy ebben 
az időszakban m inden dolgos 
kéz ta lál elfoglaltságot a  kö
zösben. Ahol jól megszervezik 
a m unkát, ott a  m unkaerő fog
lalkoztatása nem  okoz különö
sebb gondot Egyes gazdasá
gokban még nem rég felvetet
ték a  fogatosok: „vajon m it 
dolgozunk m ajd a  szántás-ve
tés időszakában, hiszen az a 
m unka m ár a  gépekre vár?” 
Az utóbbi napokban m ár el
oszlottak a fogatosok aggá
lyai, hiszen a  mezei m unká
ban a  fogatok is részt vesz
nek. S különösen a  ta lajm un
kában nyú jtanak  jelentős se
gítséget, de sokfelé még szán
tást, sőt vetést is végeznek.

A szántás-vetés m ellett még 
a vegyszerezés elvégzése is n a 
pirendi kérdés. A nagyigm án
di Üj Élet Tsz-ben például ko
moly gondot okozott a kuko
ricaföldek vegyszeres gyomir
tása. A megyei növényvédő á l
lomás ugyanis nem  vállalta a 
permetezést, m ivel a  gépeiket 
m ár korábban más tsz-be irá 
nyították, s  az Üj Élet sem 
rendelkezik növényvédő gép
pel. A Komáromi Állami Gaz
daság azonban segít a szövet
kezet gondján, s a  gépek va
sárnap  végzik m ajd a  tsz-föl- 
ctek vegyszerezését. Az erők 
összefogása, az egymás segíté
se ugyancsak nélkülözhetetlen 
tényező ebben az időszakban 

I is. Így például sok — perme- 
I tezőgéppel rendelkező — ter- 
I melőszövetkezet közössége vál

lalta, hogy a szomszédos szö
vetkezetekben is segít a  vegy
szeres gyomirtásban.

A term előszövetkezetek ta
vaszi m unkatervében szerepel 
a ré t és legelő karbantartása, 
ápolása. Több term előszövet
kezetben külön brigádot a la
kítottak a m unka mielőbbi el
végzésére. A kocsi A ranyka
lász Tsz legelőjén m ár gyors 
ütemben készíti a tagság a 
vízlevezető csatornahálózatot.

Néhány nappal ezelőtt eső 
áz ta tta  a  földeket. Bár nem  
kedvezett az idő ta lajm unká
ra, de sokfelé még ezen a  n a 
pon sem unatkoztak a  tsz-ek 
tagjai. A bábolnai Szabad 
Föld Tsz 20 holdas szőlészeté
ben talajerőpótlást végeztek. 
A szövetkezetben előrelátha
tólag április 25-ig földbe ke
rü l a  kukorica és a  cukorré
pa. Hasonló a helyzet a  nagy
igmándi Űj É let Tsz-ben is, 
ahol 10 nappal előbb, m in t ta 
valy, tehát

április 25 -ig  földbe kerül 
a kukorica.

Ez a  traktorosak vállalása, s 
eddigi jó m unkájuk is biztosí
ték arra, hogy ezúttal is á ll
ják  m ajd a szavukat. Hiszen 
m indkét szövetkezetben még 
lám pafénynél is dolgoznak a  
gépek. A tsz vezetői pedig 
m inden erőt mozgósítanak a 
tavaszi mezei m unkák jó és 
gyors elvégzésére.

Kubik Emil

öreg a portás, hivatása ma
gaslatán áll, s az istennek sem  
enged be a gyárba, amíg ala
posan át nem  vizsgálja igazol
ványomat. Eme m űvelet köze
pette gyanakodva méreget, 
mert sohasem lehet tudni . . .  
Személyazonossági igazolvá
nyom  ott fekszik  előtte, s 
mégis rám szól:

— D iktálja az igazolványa 
számát!

Azonnal mondom.
— Huszonegy, negyvenegy, 

ö tv e n . . .
A  portás rám néz, aztán ú j

ra az igazolványra és rendre 
utasít. >

— Ez kérem, keltőszáz- 
tizennégyezer-százötven! . . .

DINNYEKERTESZEK
Marczali András — sőt még 
mosdó és kéztörlő is a ven
dégeink rendelkezésére áll. 
Errefelé sok külföldi autós 
utazik  — teszi hozzá —, majd  
ők is messze földre viszik  a 
m i d innyénk jó  hírnevét.

A  kertész aztán a palánták
kal büszkélkedik, sorba m u 
tatja a melegágyakat. M inden  
nagyon szép, de talán még 
szebb lenne, ha öntözéssel 
term elhetnék a gyüm ölcsöt. . .

— Hát öntözés is lesz itt — 
szól közbe a kertész és máris 
m utatja , hogy hozzáfogtak egy 
úgynevezett vert-kú t készíté
séhez. Négyen  — Gál József, 
a negyedik társ — készítik a 
tábori kutat.

— M egvizsgáltuk a talajt, 
m ert ehhez is értünk  — 
m ondja Marczali András — 
és úgy véljük, hogy nyolc m é
ter m élyen vízre találunk. 
Még néhány órai m unka van  
hátra és elérjük a víz színét.

Beszélgetés közben az árok
parton a dinnyéseik leért ku 
tyája m inden járókelőt meg
ugat. A  nomád-élethez szo
ko tt két dinnye „csősz” máris 
éberen őrzi a Március 15. Tsz 
tagságának leendő gazdag 
gyümölcsét.

K. E.

A jó! előkészített melegágyba dinnyemagot ültetnek

ja  még messze van, de a két 
jól nevelt ku tya  már jó előre 
hűen teljesíti betanult köte
lességét.

Fent az árokpart gerincér 
ről látni csőik igazán, hogy né
hány hét alatt m ilyen sokat 
változott ez a domboldal. A  
Ikopár szántón most két 'kis 
kunyhó gubbaszt békésen, ez 
a dinnyések nyári szállása. A  
kunyhók körül virágos porta, 
azon tú l pedig több száz me- 
legágyi ablak.

A  kis kunyhó közelében 
mosolygós asszony gyors ke-

— jegyzi meg  —, hiszen eb
ből ezréket vár a tagság.

Marczali András, a tapasz
talt kertész még hozzáteszi:

— Erről a huszonkét hold
ról kétszázezer kiló dinnyére 
szám ítunk.

Hatalmas m ennyiség ez, de 
az áru elhelyezése ,nem okoz 
m ajd gondot. Nagyon sokat 
átvesz majd a M ÉK-szövet- 
kezet. De a tsz is árusít gyü
mölcsöt: a m űút mentén
dinnyecsárdát létesítenek.

— Asztalok és székek lesz
nek a csárdában — mondja így készül az úgy nevezett vert-kút

Hivatása mestere

Új könyv
a letor-traktorokról

zemunükáját csodáljuk:
Schm idt Józsefné éppen 
dinnyem agot ültet. M ellette 
Marczáli Imre, a segítőtárs. 
A z asszony gyeptéglába ülteti 
a magot, s oly nagy gonddal 
végzi m indezt, m in tha  m inden  
kis magocslca drágagyöngyöt 
rejtene.

— Ez valóban drágagyöngy

Tata és Dunaalmás között 
félúton, a m eredek árokpart
ról harsány kutyacsaholás fo 
gadja az idegent. Ez már in
tő figyelm eztetés arra, jobb, 
ha odébbáll, akinek itt sem 
m i dolga, m ert ez a terület 
tulajdonképpen a szomódi 
Március 15. Tsz dinnyeföldje. 
Igaz, a gyümölcsérés szezon

Gál József a m ár kikelt pa
lán táka t vizsgálja


