
Termelőszövetkezeteink üzemszervezési problémái

és feladatai

Mezőgazdasági termelőszövetkezeteink
száma szinte napról napra emelkedik.
Közülük páran néhány év múlva évtize-
des múltra tekintenek vissza, de leg-
nagyobb részük legalább is 4—5 terme-
lési év tapasztalataival gazdagabban ké-
szítette az elmúlt esztendő zárszámadását
és a következő év terveit. Kétségtelen,
hogy a kezdeti nehézségek leküzdése
után mind több és több azon termelő-
szövetkezetek száma, ahol a termelés
megszilárdítása, a termelési tervek és az
állam iránti kötelezettségek teljesítése,
a szövetkezeti tagok jövedelmének fo-
kozása és jólétének emelése terén már
eddig is komoly eredményeket értek el.

Nem ez a Ihelyzet, sajnos, szövetke-
zeteink üzemszervezési problémáinak
megoldása tekintetében, mert alig ta-
lálható szövetkezet, ahol ezekkel a kér-
désekkel behatóan és kitartóan foglal-
koztak volna. Ha arra gondolunk, hogy
szövetkezeteink [távlati üzemterveinek
megszervezése, vetésforgóinak kialakítá-
sa tekintetében milyen keveset halad-
tunk előre, akkor nyilvánvalóan meg-
állapítható, hogy szövetkezeteink üzem-
szervezési feladatainak megoldásával
most már foglalkoznunk kell. mert azok
további halogatása még szépen fejlődő
termelőszövetkezeteinknél is újabb ered-
mények elérését zavarhatnák, esetleg
azok akadályozói is lehetnének.

Véleményem szerint termelőszövetke-
zeti gazdaságaink soron következő üzem-
szervezési feladatai a következők:

1. A taüiajerőgazdálkodás megszerve-
zése.

2. A vetésforgók kialakítása.
3. A rét- és legelőgazdálkodás meg-

javítása.
4- Az állatállomány fejlesztése;

5. A gépesítési lehetőségek fokozot-
tabb kihasználása.

6. Pontos üzemstatisztikai nyilvántar-
tások vezetése.

1. Régen ismert igazság, hogy trágyá-
zás nélkül nincs jó gazdálkodás. Ennek
ellenére szövetkezeti gazdaságaink túl-

•nyomó többségében alig történt valami
a meglévő trágyakészletek tápanyagának
minél nagyobb mértékben való meg-
mentésére és a szűkös készletek ok- és
szakszerű felhasználása érdekében. Van-
nak olyan szövetkezeti gazdaságaink,
ahol még addig sem jutottak el. hogy a
szövetkezeti gazdaság trágyaszükségletét
felmérték volna. Fontos és sürgős fe-
ladat, szövetkezeti gazdaságaink trágya-
szükségletének megállapítása mellett, is-
tállótrágyáink naponkénti helyes keze-
lésének megszervezése.

Közismert dolog, hogy szövetkeze-
ink alacsony állatlétszáma miatt alig
van szövetkezeti gazdaságunk, ahol az
istállótrágya megfelelő mennyiségben áll-
na rendelkezésre. Fontos tehát a hiány-
zó mennyiség biztosítására szervezett in-
tézkedéseket tennünk. Mindenek előtt az
istállótrágya különleges alkalmazásának
és a szervestrágya-hiány pótlásának
módjaival (kisadagú tarágyázás, trágya-
keverékek, fészetetrágyázás, fezalmatrá-
gya készítése, szerves hulladékok kom-
posztálása, tőzeges fekáltrágyázás, zöld-
trágyázás) kell megismerkednünk.

Helyesen megszervezett szervestrágyá-
zási eljárásaink mellett, azok hatásának
kiegészítésére és növényeink tápanyag-
igémyeinek folyamatos biztosítására,'ter-
mészetesen a műtrágyákat is alkalmaz-
nunk kell
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2. A helyes vetésforgók használata
nagymértékben befolyásolja termésered-
ményeinket. Szám'talan kísérleti ered-
mény és gyakorlati tapasztalat igazolja,
milyen döntő hatása van a nagy termés-
átlagok elérésénél a jó előveteménynek.
Feltétlenül hozzá kell fognunk tehát ter-
melőszövetkezeti gazdaságaink vetésfor-
gó-rendszerének kidolgozásához. Vetés-
forgóirak kidolgozásánál a helyi terme-
lési viszonyok és gazdasági adottságok
mellett mindig figyelemmel kell lennünk
népgazdaságunk szükségleteire.

A kialakítás munkálatainak a helyi és
jelenlegi termelési arányokból kell ki-
indulnia, annak alapján kell mérlegel-
nünk az egyes növényfajok egymás után
következésének szakszerűségét, esetleg
újabb, eddig nem termelt, de kidolgo-
zandó vetésforgóinkba jól beállítható
olyan új növényfajták termelését, melyek
a szövetkezeti gazdaság össztermelési
eredményeire előnyös hatást gyakorol-
nak.

Azokban a termelőszövetkezetekben,
ahol már bizonyos vetésforgó kialakult,
vagy legalább kialakulóban van, felül
kell azokat vizsgálnunk abból a szem-
pontból, megfelelnek-e, népgazdasági kö-
vetelményeink mellett, a helyi termelési
és egyéb körüliményeknék.

Ott, ahol a vetésforgók kialakítása és
használata még egyáltalán nem történ1,
el kell végeznünk az elővetemények ösz-
szehasonlitó vizsgálatát, különösen ke-
nyérgatooinafélék, fontos ipari és takar-
mánynövények termésátlagai szempont-
jából.

Vetésforgóterveinlk kidolgozása termé-
szetesen szoros összefüggésben van ta-
lajerőgazdálikodási feladatainkkal,! így
vetésforgóinkat erre is figyelemmel kell
kialakítanunk.

3. Szövetkezeti rét- és legelőterületeink-
nek szövetkezeti állatállományunk szá-
lastakarmánnyal vaLó ellátása és termé-
szetszerű nevelése szempontjából van
nagy jelentősége. Szükséges tehát, hogy
jövő irányító és szervező munkánk so-
rán ezen a területen is tegyünk olyan
kezdeményezéseket, amelyek eddig rét-

es legelőgazdálkodásunk eredményeit
megjavítani képesek.

Ennek érdekében szükségesnek tartom
szövetkezeti rét- és legelőterületeink több
évre szóló feljavítási terveinek elkészí-
tését és azok következetes végrehajtá-
sát.

4. Legtöbb termelőszjövetkezetümk,
amint azt már említettem is. alacsony
állatlétszámmal rendelkezik. Nemcsak a
helyes talajerőgazdálkodás szempontjá-
ból, de a szővetlkezeti jövedelem növe-
lésére és népgazdaságunk érdekeire te-
kintettel is, kívánatos szövetkezeti gaz-
daságaink állatlétszámának emtellése.
Helytelen lenne, ha a jelenlegi állatállo-
mányt ugrásszerűen, egyik napról a má-
sikra akarnánk a kívánatos szintre fej-
leszteni, mert ezzel takarmányozás, el-
helyezés és ezen keresztül az állate-
nyésztés 'termelése szempontjából is
esetleg kedvezőtlen helyzetet teremte-
nénk. Helyesen úgy kell ezt a kérdést
megoldanunk, hogy felmérjük a jelen-
legi állatsűrűséget, megállapítjuk állat-
állományunk számosállat- darabszámát,
jelenlegi trágyatermelését és az egy szá-
mosállatra eső szántóterület nagyságát
kat. holdakban.

Ennek alapján kell meghatároznunk
állatállományunk fejlesztésének irány-
számait, ami, a helyi adottságok és nép-
gazdasági kívánalmak figyelembevétele
mellett, a takarmányozási alap megte-
remtésének vizsgálatát is szükségessé te-
szi. Ezek szerint kell végrehajtanunk a
fejleszthető állatfajok ••kiválasztását és
megállapítanunk az állattenyésztés fej-
lesztésének arányait, valamint ütemezé-
sét is.

A meglévő állatállomány1 szakszerű
(szárazanyag, keményítő, fehérje, terme-
lés szerinti) takarmányozásának meg-
szervezése az azonnal végrehajtandó fel-
adatok közé tartozik. Emellett új takar-
mányok termelésén, etetésén kívül, új
takarmányozási és takarmánytartósítási
eljárások kidolgozásával, valamint alkal-
mazásával is keresnünk kell olyan mó-
dozatokat, amelyekkel a szövetkezeti
állatállomány létszáma és annak terme-
lése a jelenleginél lényegesen maga-
sabbra növelhető,
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5. Állandóan nő azon termelőszövet-
kezeteink száma, amelyek gépesítettsé-
güket fejlesztik, és a gépeket jól kihasz-
nálják. Ennek ellenére szövetkezeti gaz-
daságainkban még távolról sem tettünk
meg mindent annak érdekében, hogy —
a rendelkezésre álló gépek figyelembe-
vételével — minden gépesíthető munka-
folyamatot gépekikel végeztessünk el.
Még nem jellemzi szövetkezeti gazdasá-
gaink vezetését egész termelési irányí-
tásuk tekintetében az az elhatározás,
mely szerint a vetéstől a betakarításig
figyelemmel kísérnék a gépi munkák le-
hetőségeinek biztosítását.

Különös gonddal kell helyileg meg-
vizsgálnunk üzemi lehetőségeinket a gé-
pek minél jobb kihasználása érdekében,
és már vetésforgóink 'kidolgozásakor, a
táblák kialakításakor a gépi munkák le-
hetőségeire figyelemmel kell eljárnunk.
Kapásnövényeinik sor- és [növénytávolsá-
gainak meghatározásánál, a gépi ápolás
kívánalmai szerint kell tervezeteinket
elkészítenünk. Igen fontosnak tartom a
gazdaságainkban 'előforduló munkafo-
lyamatok állandó megfigyelését abból a
szempontból, hogy kiválaszthatók legye-
nek újabb és újabb, eddig még nem gé-
pesített olyan munkafolyamatok, ame-
lyek akár részben, akár egészben gépe-
síthetők lesznek. Komolyan kell keres-
nünk annak a lehetőségét, hogy a nyári,
főleg kalászosnövényeink betakarftási
munkálatainak gépesítése mellett, a szá-
lastakarmányok betakarítása és az őszi
betakarítás munkálatai mind nagyobb és
nagyobb mértékben legyenek gépesíthe-
tők. Ezeknek az újabb és újabb gépesí-
tési lehetőségeknek a kihasználásával
nemcsak a termelési költségeket csök-
kenthetjük nemcsak legtöbbször igen
szorosan lefoglalt kézi erőnk egy rés:ét
szabadíthatjuk fel más munka végzésé-
re, hanem a munkák rövidebb idő alatt
és idejében történő elvégzése következ-
tében terméseredményeink mennyiségi
és minőségi szempontjából egyaránt ja-
víthatók lennének.

6. Talán üzemstatisztikai adatnyilván-
tartások tekintetében észlelhető a legna-
gyobb lemaradás szövetkezeteiruknéL Alig

van olyan szövetkezetünk, ahol a gaz-
daságra jellemző mutatószámok feltalál-
hatók lennének, de még azoknak a szö-
vetkezeteknek is kevés a száma, ame-
lyeknél az ilyen irányú adatgyűjtés al-
kalmával minden olyan számadat felta-
lálható és megbízható lenne, amelyekből
a szövetkezeti gazdálkodásra jellemző
mutatószámok kidolgozhatok. Helyes és
megbízható .üzemstatisztikai adatnyil-
vántartás nélkül ipedig a modern, szo-
cialista nagyüzemi vezetés el sem kép-
zelhető. Nincs az az elméletileg és gya-
korlatilag egyaránt jól képzett gazdasá-
gi vezető, aki legalább az üzemre jel-
lemző adatok ismerete nélkül helyesen
tudna vezetni.

Szövetkezeteinknek tehát a most indu-
ló új gazdasági évben bevezetésre kerü-
lő 'kettős ikönywitellel egyidejűleg kell
megszervezniük helyes és megbízható
adatszolgáltatási, illetve nyilvántartási
rendszerüket. Ismert tény, hogy a leg-
jobb és legmegbízhatóbb adat nem iro-
dai kalkulációk útján, hanem mindenkor
a helyszínein keletkezik. Ennek elérése
érdekében oda kell hatni, hogy szövet-
kezeti alsóbb vezetőink is elismerjék a
helyes,, megbízható üzemstatisztikai adat-
nyilvántartások jelentőségét, s az ezzel
kapcsolatos okmányok, bizonylatok veze-
tését ne szükséges rossznak, hanem olyan
segítőtársnak tekintsék a vezetés mun-
kájánál, mely egyrészt az ő munkáju-
kat könnyíti meg, másrészt megteremti
az elkövetett hibák feltárásának, s azok
kiküszöbölésének lehetőségeit. Ezeiknek
a helyes és megbízható üzemstatisztikai
adatoknak összegyűjtése és feldolgozása
útján van lehetőségünk szövetkezeti gaz-
daságunk irányítását és vezetését egy-
aránt fejleszteni, ami aztán jobb és jobb
eredményeket biztosít mind a szövetke-
zeteink, mind egész népgazdiaságunk
számára.

*
Az elmondottak szerint igyekeztem

termelőszövetkezeti gazdaságaink soron
következő üzemszervezési feladatait vá-
zolni. Nem gondolnám helyesnek, hogy
egy általános ismertetés keretében a fel-
adatok megoldására vonatkozóan hatá-
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rozott irányelveket szabnánk meg, hi-
szen a feladatok megoldásának részletes
kidolgozása nagymértékben függ a he-
lyi adottságoktól és azok alapos isme-
retétől. Inkább azt a célt szereném elér-
ni, hogy az itt vázolt feladatok idősze-
rűségére hívjam fel szövetkezeti veze-
tőink figyelmét, és ennek eredményekép-
pen meginduljanak a helyi megoldások
megkeresésére, majd azok minél ered-
ményesebb megvalósítására.

Végezetül annyit kívánok még meg-
jegyezni, hogy a Nagykunsági Mezőgaz-
dasági Kísérleti Intéaet tercnéBőszöveit-
kezeteimk itt felsorakoztatott üzemszer-
vezési problémáinak jelentőségét felis-
merte. Lehetőségeihez mérten már a &
évben szélesebb körű adatgyűjtő mun-
kát végez több termelőszövetkezet terü-
letén a termelőszövetkezeti állattenyész-
tés-, tartás és a takarmányozási alap
megszervezésének módszerei tekintete-
iében. A november 1-én megindult ú.j
gazdasági év folyamán a munkaszerve-
zések tanulmányozásához szükséges
munkaerő-felhasználási adatgyűjtések

vannak folyamatban egyes termelőszö-
vetkezetekben.

Intézetünk jövő évi munkatervében
a f. évinél jóval szélesebb alapokra kí-
vánja helyezni az itt felvetett problé-
mák és feladatok tájegységünkön belüli
megoldási lehetőségeinek tanulmányo-
zását. Saját gazdaságainkban, de emel-
lett több termelőszövetkezeti gazdaság-
ban is párhuzamost üzemszervezési kí-
sérleteket kívánunk beállítani talajerő-
gazdálkodás, új vetéslorgók kialakítása,
új takarmányozási és takarmánytartósí-
tási eljárások alkalmazása tekintetében
éppen azért is, hogy szerzett ismerete- •
inket és tapasztalatainkat minél több
termelőszövetkezetünk rendelkezésére
bocsáthassuk. Ezenkívül gyakorlati Be-
mutatások mellett Intézetünk várja a
mezőgazdasági irányító szerveinek és
termelőszövetkezeti vezetőinknek a kér-
déssel kapcsolatosan felmerülő problé-
máit, hogy a tanulmányozása és fel-
dolgozása után minél hathatósabb segít-
séget nyújthasson termelőszövetkezeti
gazdaságaink eddigi eredményeinek
megszilárdításához, valamint a szövet-
kezeti gazdálkodás további sikereihez.

Kanizsay Ferenc
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