
Megyénk növénytermelésének fontosabb célkitűzései
a második ötéves tervben

A második ötéves terv komoly felada- messzemenően figyelembe kell vennünk
tok elé állítja a mezőigazdaság dolgozóit.
Az új tervidőszak végén a mezőgazdaság-
nak 27 százalékkal kell több terményt
és állati terméket biztosítani az első
Ötéves terv idején elértnél.

A pert Központi Vezetősége által vi-
tára bocsátott országos érvényű célkitű-
zéseket természetesen 'nem szabad me-
gyénkben mereven alkalmazni, hanem

eddigi eredményeinket és a megye ha-
tárain belül meglévő adottságokat. Ami-
kor ugyanis tnegyénlk növénytermelése
hozamának fokozásáról beszélünk, nem
feledkezhetünk meg elsősorban termé-
szeti adottságainkról, amelyek részben
kedvezően, résziben kedvezőtlenül, de
mindenképpen befolyásolják a várható
terméseredményeket.

Természeti adottságaink nem kedvezőek

Természeti adottsága' nikat vizsgálva
elmondhatjuk, hogy azok nem kedve-
zőek, s ennek következtében a termény-
mennyiség 27 százalékos növelése nem
kis feladatok elé állít 'bennünket.

Megyénkben a hőmérséklet rendkívül
szélsőséges. A nyár meglehetősen meleg:
a tenyészidőszak két héttel, a nyári nagy
meleg 17 nappal hosszabb ideig tart,
mint az ország más megyéiben. Mindez
lehetőséget ad a hőigényesebb növényeit,
ígiy a rizs, az aprómagvak termelésére.
A nyári legmagasabb hőmérséklet plusz
39, a téli legalacsonyabb rninusz 30 fok.
A 70 fok ingadozás a termelést nem egy
esetben bizonytalanná teszi.

A ímegyéberi egy esztendő ialatt 466 mm
e&őre számíthatunk. Ez a csapadék-
mennyiség az évek 75 százalékában biz-
tosan megáztatja a földet. Az ősz azonban
száraz, s így az őszi vetéseik időpontja
gyakran eltolódik, mint pl. az elmúlt
évben is. A téli csapadé'k kevés, a hóta-
kairó rövid ideig marad meg, ezért a
nagyobb hidegek alkalmával; a növények
kifagyásának veszélye igen nagy. A nyári
csapadék bizonytalan, éppen ezért a ka-
pások termelése — különösen a szikes

területeken — öntözés nélkül kockázatos.
A Nap egy-egy esztendőben átlagosan

2000 órán át süt. A természetes fény sok
uJtraviola sugarat tartalmaz, ami lehe-
tővé teszi vitaminokban gazdag növények
termelését.

A talaj adottságok rendkívül változa-
tosaik. Túlnyomóréis7t a Szolnok megyei,
a tiszaháti, a Körös és a Berettyó vidéki
lösztalajok dominálnak. Meglehetősen
nagy kiterjedésű a mésztelen, erősen
vagy közepesen kötött, savanyú réti-
agypg talaj. Ez mintegy 200 000 kat. hol-
dat tesz ki. A szikes talajok mennyisége
pedig meghaladja a 150 000 ikat. holdat.
A lösz-talajokon a legváltozatosabb no.
vónykuUúrá't meg lehet honosítani. Nem
mondhatjuk el azonban ezt a szikesekről.
Itt ugyanis a vezér-növény: az őszi ika-
lászosck, a rizs, a rövid tenvészidejű
kukorica, a lucerna és az édes szudáni
cirokfű.

Szükségem megvizsgálnunk, hogy a
kedvezőtlen adottságokon tudunk-e vál-
toztatni, s ha igen, akkor hol, s a változ-
tatás által, milyen mértékben tudjuk a
terméseredményeket növelni.

AB öntözéses gazdálkodás fejlesztése érdekében

Megyénk egyik legkedvezőbb adott-
sága — az öntözés. Ezt a lehetőséget
azonban korántsem, illetve csajt egyolda-
lúan használtuk ki az első ötéves terv-
ben. A rendelkezésre álló víz jelenleg
mintegy 22—23 000 kat. hold rizs és
kétszer ennyi másfajta növény öntözésé-
hez elegendő. Ugyanakkor ebben az év-
ben 'is még csak 28 380 teát. hold földön
folytatunk öntözéses gazdálkodást, s eb-

ből 21 800 kat. hold a rizs. Ezek a szá-
mok világosan mutatják az öntözéses
gazdálkodás agrotechnikájának elmara-
dottságát, azt, hogy a monokultúrás ter-
melést még nem tudtuk felszámolni.

A második ötéves tervben az öntözés-
be vont területet 62 százalékkal kívánjuk
növelni. A primitív gazdálkodási módot
felszámoljuk, és a területnek 'nem több,
mint 46 százalékán termelünk csak rizst.
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á többin pedig más kultúrnövényeket,
elsősorban takarmányt. Ehhez szükségt-s,
hogy a már megépített és jelenleg is
üzemben lévő, vagy a már kikapcsolt terü-
leteken elvégezzük a tereprendezést. Ez
azért szükséges, mert telepeink eddig
úgy épültek, hogy a talaj 20—30 centi-
méteres nívókülönbségét nem vettük fi-
gyelembe, mivel elsősorban rizsterme-
lésre készültek. A rizsnél az ilyen nivó-
különbség nem játszik szerepet, más
•kultúrnövények öntözésének lehetőségét
azonban kizárja.

öntözéses gazdálkodásunk másik meg-
oldásra váró feladata a lecsapoló rend-
szer kiépítése, illetve a már meglévők ki-
tisztítása, mivel a jelenlegi rendszer a víz
gyors levezetését nem biztosítja.

A tereprendezés és a lecsapoló rend-
szer segítségével biztosítani tudjuk a
megfelelő vetésforgó kialakítását. A for-
góban történő gazdálkodáson keresztül
megvédj ük a talaj szerkezetét, meggátol-
juk a telepek elgyomosodását. Mindez
pedig alapja a termésátlag fokozatos
növelésének.

Helyes lesz elterjedtebbé tenni az ön-
tözés fejlettebb módszerét, a permetező
öntözést, amely a növények vízellátásá-
nak természetesebb formája. Igaz, hogy
a berendezés maga drága, s az öntözésnek
ez a formája költségesebbnek látszik, de
ha figyelembe vesszük, mibe kerül egy
telep kialakítása, akkor jogosan vethetjük
fel: nem olcsóbb-e ez a fajta öntözés?

Kutatóink, de nem kevésbé a minden-
napi munkában résztvevők elsőrendű
feladata annak eldöntése, melyik az a
rizsfajta, amely a mi sajátos viszonyaink
között a legjobban ellenáll a 'bruzonés
megbetegedésnek, ugyanakkor pedî r a
leggazdagabb termést adja. Meg kell
mondani, hogy az első ötéves tervben el-
ért átlagos terméseredmények nem ele-

gendők, egyes évek eredménye pedig (az
elmúlt évben kat. holdanként 4.1 mázsa)
katasztrofálisan rossz. A jelenleg Legin-
kább használatos rizsfajta, a Dunghan
Shadi a bruzonés megbetegedéssel szem-
ben nem ellenálló, így termelése tovább-
ra is bizonytalan. De van-e olyan fajta,
amely a bruzonénak ellenáll? Igen van!
Jelenleg mintegy 560 kat. holdon terme-
lünk különféle szovjet és román fajtákat
(Viross, Dubrovszki, Kraszinodári), ame-
lyek rendkívül ellenálló képességűek, és
emellett 'bő termést is adnak. Ezeknek a
fajtáknak az elszaporítása kívánatos. Be-
vezetésüket fokozatosan és úgy kell biz-
tosítani, hogy 1960-ban már kizárólag
csak az ellenálló fajták kerüljenek elve-
tésre.

Az öntözés terén feladatunk az is, hogy
lényegesen nagyobb területen vezessük
be az öntözéses legelőgazdálkodást. Me-
gyerikben a takarmányalap megtermelé-
sében nem kis szerepet játszik a legelő,
Legelőink azonban szilkesek, sekély ter-
mőrétegűek, júliusban és augusztusban
pedig már annyira kisülnek, hogy a raj-
tuk legelő állatok leromlanak, ha a szi-
lás vagy más takarmány kiegészítéséről
nem gondoskodunk. Az öntözés a talajja-
vítással egybekapcsolva döntően megvál-
toztatja a terméseredményeket. Nyugod-
tan mondhatjuk, hogy általuk a termés-
eredmények megkétszereződnek, meghá-
romszorozódnak. Megvan minden adott-
ságunk ahhoz, hogy a második ötéves
terv során mintegy 5000 kat. hold legelőt
bekapcsoljunk az öntözésbe.

öntözéses gazdálkodásunkat elemezve
és számotvetve lehetőségeinikkel, határo-
zottan állíthatjuk, hogy Szolnok megye
>takatimánybázisá"t{ az öntözéses gazdál-
kodáson keresztül tudjuk csak megala-
pozni.

77 OOO kat. hold talaj javítása

Ha megyénk termőterületének átlagos
terméseredményeit vizsgáljuk, azt álla-
píthatjuk meg, hogy azok általában ala-
csonyak és ingadozóaik. Ebben nem kis
szerepük van a szikeseknek. Talaj félesé-
geink kémiai összetétele, a mész hiánya
és a sekély termőréteg eleve kizárja, hogy
rajtuk javítás nélkül elérhessük a ter-
méshozam állandó növelését. A talajtani
tudomány azonban ma már annyira
előrehaladt, hogy a sziikes talajok meg-
javítása nehézséget nem okoz. A legszi-
kesebb talajt is meg tudjuk javítani bázis
kicserélés útján, és a legjobb minőségű
talajt is el tudjuk szikesíteni.

Kormányzatunk a második ötéves terv-
ben komoly összeget áldoz a szikes tala-

jok megjavítására. Az országos előirány-
zatot vizsgálva és figyelembe véve a me-
gyénkben már e téren elért eredménye-
ket, valamint a termelőszövetkezetek ré-
széről mutatkozó nagy érdeklődést, úgy
látjuk, hogy tanácsaink hatáskörében le-
hetőség van mintegy 77 000 kat. hold talaj
javítására. Ebből 41 000 kat. hold a digó-
zás, 36 000 tkat. hold pedig a mésszel tör-
ténő javítás.

Megyénkben az elmúlt év végéig mint-
egy 10 000 kat. hold szikes talaj javítása
történt meg. Az eredmények azt bizonyít-
ják, hogy a javított talaj általában hol-
danként két mázsa búzával terem többet.
Ezek szerint a ráfordítás 2—3 év alatt
megtérül.
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latálló; xöld- és műtrágyázás

Amikor a terméshozam fokozatos nö-
veléséről beszélünk, feltétlenül foglalkoz-
nunk kell a talajerő fenntartásának kér-
désével. A felszabadulás utáni években a
szántóterületnek csak 5—7 százalékát ré-
szesítettük szervestrágyázásíban. Ennek
kihatásait még most is érezzük: talajféle-
ségeink soványak. A második ötéves terv
végére ezért el akarjuk érni, hogy min-
den 3.7 kat. holdra egy-egy számosállat
jusson. Ez az állatlétszám az összes szán-
tóterület mintegy 15—16 százalékánali
biztosíthatja a szervestrágyát. A trágyá-
zásnak ez a mérve azonban nem elegen-
dő; a terméshozam fokozatos és állandó
növelését csak ezáltal nem tudjuk bizto-
sítani. Igen fontos tennivaló tehát az,
hogy a trágya kezelését megjavítsuk,
csökkentsük az eltüzelt szalma mennyisé-
gét, és megakadályozzuk a trágyának le-
velesganéj formájában történő eltüzelé-
sét. Lényegesen esökkentenünk kell a
trágya kihordásának költségeit is. Ezt
úgy tudjuk elérni, ha gépesítünk.

A szervestrágyázás jól bevált módszere
a zöldtrágyázás. Ez a -módszer azonban
mindeddig még nem terjedt el kellő
mértékben. Elterjedését a megfelelő vető-
mag hiánya is akadályozta. Nem kaptunk
zöldtrágyázásra alkalmas somkóró vető-
magot, ugyanakikor magunk sem gondos-
kodtunk elszaporításáról. A második öt-

éves terv időszaka alatt komoly erőfe-
szítéseket kell tennünk a zölditrágvázás
elterjesztése érdekében. Biztosítanunk
kell, hogy évenként mintegy 30 000 kat.
hold részesüljön zöldtrágyázásban.

A talajerő fenntartása és következés-
képpen a termésátlag növelése érdekében
a szervestrágyázáson túl lényegesen fo-
koznunk kell a műtrágyázás eddig elért
•mérvét. A felszabadulás előtti időkben
a műtrágyázás — lehet mondani — isme-
retlen volt megyénkben, csupán egy-két
nagyobb uradalomban találkozhattunk
vele. A termelőszövetkezetek megalaku-
lásával és megerősödésével ezen a téren
döntő fordulat következett be. A termelő-
szövetkezetek 1955-ben már 40 kg mű-
trágyát használtak fel kat. holdanként.
Ez is előmozdította azt, hogy termelőszö-
vetkezeteink termésátlaga ma már nem-
csak eléri, hanem jelentősen meghaladja
az egyénileg dolgozó parasztokét. A mű-
trágya felhasználása terén sokkal kedve-
zőtlenebb a helyzet az egyénileg dolgozó
parasztok gazdaságaiban. Ezekben a mű-
trágya alkalmazása egészen elenyésző,
így megyei szinten alig értük el a kat.
holdankénti 11 kg-ot. A szervestrágyázás
elégtelensége, a tápanyag visszapótlásá-
nak szükségessége megköveteli, hogy a
műtrágyafelhasználás 1960-ban megyei
szinten elérje a lkat. holdankénti 50 kg-ot.

Növénytermelésünk irányvonala a második ötéves tervben

Amikor a második ötéves terv növény-
termelési irányvonalát vizsgáljuk, me-
gyénkiben a figyelmet három kérdés-
komplexum felé kell fordítanunk. Ezek:

a kenyérgabona, a takarmányok, vala-
mint az ipari, illetve szerződéses növé-
nyek termelése.

10—12 saáaalékkal több kenyérgabonát

Megyénkben a növénytermelés legfőbb
feladata a második ötéves terviben a
kenyérgabona hozamának növelése. A
felszabadulás utáni években a termelés
irányvonala bizonyos mértékben eltoló-
dott. Ma nem termelünk annyi (kenyér-
gabonát, mint a felszabadulás előtt, ellen-
ben lényegesen több rizst, cukorrépát,
zöldségét, szerződéses aprómagvat. Ezért
van az, hogy a dolgozók egyre fokozódó
igényét kenyérgabonából nehezen tudtuk
kielégíteni, sőt némi behozatalra is szo-
rultunk.

A Központi Vezetőség a második ötéves
terv irányelveinek tervezetében megje-
lölte, hogy a kalászosok vetésterületének
arányát 6 százalékkal, a kat. holdankénti
terméshozamot pedig 10—12 százalékkal
kell növelni. Mindannyian világosan lát-
hatjuk, hogy megyénknek ebből a fejlesz-

tésből erősen ki kell vennie a részét, hi-
szen Szolnok megye az ország legtöbb és
legjobb gabonát termő megyéje.

A Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága megvizsgálta a második ötéves
terv kenyérgabonatermelésre vonatkozó
célkitűzéseit. Helyesnek és reálisnak lát-
ja, ha az öszes szántóterület 36.7 száza-
lékán termelünk kenyérgabonát. A Vég-
rehajtó Bizottság elérhetőnek tartja,
hogy — az első ötéves tervhez viszonyítva
— a kenyérgabona termésátlagát 14 szá-
zalékkal növeljük. Ez azt jelenti, hogy a
második ötéves tervben 9.3 mázsás ter-
mésátlagot érünik el.

Az a tény, hogy a szántóterület 36.7
százalékán kenyérgabonát kell termel-
nünk a imásodák ötéves tenrben, elkerül-
hetetlenné teszi, hogy a vetésforgóban
kalászos után kalászos ne következzék,
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Egyesek véleménye szerint ez megaka-
dályozza a nagyobb átlagtermés elérését.
Azok a megállapítások, amelyek a gabo-
nát rossz előveteménynsk minősítik, ma
is változatlanul fennállanak. Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy a mezőgazda-
sági technika, a különböző kártevők el-
leni védekezés lehetősége, a ' vegyszeres
gyomirtás és a műtrágyagyártás az utób-
bi időbein rengeteget fejlődött. A tudo-
mány és a technika vívmányainak egyre
fokozódó felhasználása idején tehát a ga-
bona előveteményeinek kérdése egészen
új megvilágításba kerül. Â . elővetemény
jelentősége lényegesen ikdsöbb, és ahol az
előveteményt okolják a kis termésért, ott

nem akarják belátni, -hogy ma — jobban,
mint valalha — az elővetemény értékét ai
emberek tevékenysége határozza meg.
Ahol megfelelően felhasználják a tudo-
mány és a technika vívmányait a kenyér-
gabona termelése során, ott ki tudják
küszöbölni a kalászos előtti kalászos elő-
vetemény okozta hátrányokat.

Az első ötéves terviben az aratás nehéz
fizikai munkáját már felszámoltuk; 1955-
ben az aratás 90 százalékát gépek végez-
ték. Jelenleg az a feladat áll előttünk,
hogy a kombájnaratással egyidőben a
szalma préselését is megoldjuk, a szállí*
tást pedig a legnagyobb mértékben
gépesítsük.

Fejle&xteni a takarmánytermeléat

Az elmúlt évek során megyénkben a
takarmánybázis megteremtésének kérdé-
sét nem oldottuk meg. Aránytalanságot
találunk a növénytermelés és az állatte-
nyésztés között. Az állatállomány gyors
növekedését nem követte a takarmány-
termelés azonos ütemű fejlesztése, s nem
úgy, hogy ugyanazon a területen több ta-
karmányt termeljünk. Ez volt az oka a
takarmánytermelés alacsony szintjének:
Ugyanakkor az összes takarmánygabonán
belül nem volt elegendő kukoricát, az
összes szálastakarmányon belül pedig
elegendő pillangóst termő terület. Nem
készítettünk megfelelő mennyiségű és
minőségű silótakarmányt. Nem néztünk
alaposan utána, hogy melyik az a takar-
mányféleség, amelyik egy kat. holdról a
legnagyobb tömeget és tápértéket bizto-
sítja.

A hiányosságok felszámolása érdekében
területenként meg kell vizsgálni, hogyan
tudjuk az állatállomány takaiimányigé-
nyét a lebjobban és a legolcsóbban biztosí-
tani. A Szolnok Megyei Tanács Végre-
hajtó Bizottsága megtárgyalta ezt a kér*
dést, s az 1960-ra tervezett állatállomány
várható takarmányszükségletét figyelem-
be véve úgy látja helyesnek, ha — az első
ötéves tervhez viszonyítva — a második
ötéves tervben a takarmánygabona ter-
mőterületét 5 százalékkal, ezen belül a
kukoricáét 11 százalékkal növeljük. A
szálastakartmányok területét a Végre-
hajtó Bizottság nem tartja szükségesnek
gyarapítani. Ugyanakkor ezen belül a pil-
langósok vetésterületének arányát 25 szá-
zalékkal javasolja megjavítani. Ez azt
jelenti, hogy amíg 1955-ben 1,57 kat. hold
takarmány termő terület jutott egy szá-
mosállatra, addig 19604>an már 1,71 kat,
hold jut majd. 1955-íben összes takar-
mánytermő területünk a szántóföld 45.2
százalékát foglalta el. 1960-ig ez 1.3 szá-
zalékkal növekszik.

Ezeket a számokat nem szabad mere-
ven alkalmazni. A takarmánygabonán
belül — mindenütt, ahol lehet — kukori-
cát termeljünk. A kukoricát azonban
nem szabad a szikes területeken erőltet-
ni, mert ott nem ad kielégítő termést.
Hasonlóan kell gondolkoznunk a szálas-
takarmányról is. Minden talajba azt a nö-
vényféleséget vessük, amely ott a legna-
gyobb termést adja. Nem árt itt egy-két
összehasonlító adatot megismerni:

Tömeg Kémé- Fehér-
Növényféleség: nyitö ért. je

q/kh. q/kh.
Őszi árpa 10.5 q/kh. 27 9.18 0.94
Tengeri 14 q/kh. 39 16.38 1.32
L u c e r n a széna 25 q/kh. 25 7.50 2.83
Silókukorica 150 22.50 1.65
Szudán! fű 270 27.10 2.71

Ezek a számok világosan mutatják, hogy
takarmánytermelésünket milyen irányban

kell fejlesztenünk. Nincs más növény,
amelj egy kat. holdról annyi emészthető
fehérjét adna, mint a lucerna. E növény
magja olyan érték, hogy, világpiaci vi-
szonylatban, a Német Demokratikus Köz-
társaság egy mázsájáért egy autót ad. A
takarmánygabonák közül az árpa lénye-
gesen kevesebb tápérteiket biztosít egy
kat. holdról, mint a kukorica. Ugyanak-
kor nincs olyan tömegtakarmány, amely
egy kat. holdról annyi tömeget és ke-
ményítő értéket adna, mint a silókukorica
vagy a szudáni édes cirokfű. Emellett
a silókukorica korán lekerül a tábláról,
így tehát a búzának igen jó elővetemé-
nye. A tömegtakarmányok megtermelé-
sénél azt kell figyelembe vennünk, hogy
(szarvasmarha és juh) számosállatonként
mintegy tíz köbméter szilás takarmányt
kell évente Ibiztosítami, s ezen belül
mintegy 60—70 százalék jó minőségű zöld
siló legyen.

Ahhoz, hogy takarmánymérlegünk
egyensúlyba kerüljön, és a növényterme-
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lés és az állattenyésztés között az arány-
talanságot megszüntessük, az átlagter-
més lényeges növelését kell célul kitűz-
nünk. El kell érnünk, hogy .az őszi árpa
átlagtermését 7, ia tavaszi árpáét 13.C, a
kukoricáét pdig 23.6 százalékkal növel-
jük. Ez azt fogja jelenteni, hogy a
második ötéves tervben az őszi árpa át-
lagtermése 10.5, a tavaszi árpáé 7.5, a
kukoricáé pedig 13.6 mázsa lesz. Ezen
túlmenően lényegesen növelni kell a szá-
lastakarmányok hozamát, és úgy, hogy a
lucerna átlagtermése legalább 25 mázsa
legyen;

Jogosan merülhet fel az a kérdés, hegy
megvan-e mindennek az alapfeltétele.
Határozottan azt mondhatjuk, ho>gy igen,
hiszen a termelés fokozásának a kulcsa
a kezünkben van. Ha a trágyamennyi-
séget és a trágya kezelését a megkívánt
szintre emeljük, ha megtartjuk azt a
törvényt, hogy az istállótrágyát elsősor-
ban a takarmánynövényeknek biztosít-
juk, a hozam növelésének alapfeltételét
már megteremtettük. Ugyanakkor lénye-
ges javulást kell elérnünk a kapálás, a
betakarítás és a megtermett takarmány
felihasználása terén. (Hogy mindenre mi-

lyen nagy szükség van, mi sem bizonyítja
jobban, mint az a tény, hogy a lucerna-
féleségeknél az évente 'bekövetkezett
mennyiségi és minőségi vesztesé" 40
százalék körül jár.) Ugyancsak élőre kell
haladnunk a négyzetes vetés, valamint a
kukorica heterózis termelése terén. 1960-
ban a vetésterület legalább 60 százalé-
kán heterózis kukoricát kell termelni.

A második ötéves terv során tenniva-.
lónk azonban ne csak az legyen, hogy egy
kat. holdon több termést érjünk el, ha-
nem az is, hegy lényegesen csökkentsük
a termett takarmányféleségek előállítási
költségét. Az önköltség csökkentése érde-
kében komoly feladatok vannak a gép-
állomásokra. Mivel rendkívül el vagyunk
maradva a pillangós takarmányok beta-
karításának gépesítésével, ezen a terüle-
ten jelentősein előre kell lépnünk. Az igaz,
hogy a kaszálást nagyobbára rnár gépesí-
tettük, nincs megoldva azonban a rend-
sodrás, a rendfelszedés, a hideg légáram-
lásos szénaszárítás és a lucernasilózás
gépesítése. Lényegesen több és jobb
járva-silózó kombájnra van szükségünk
a második ötéves terv időszakában.

Ax ipari növények termelése

A jövedelmező gazdálkodást nem kis
mértékben befolyásolja az, hogy egy gaz-
daságiban mennyi tipairi és iszerződéses
növényt, mennyi kertimagvat termelnek.
Ezen a térem elsősorban a cukorrépára
kell nagy figyelmet fordítani. Szükséges,
hogy a második ötéves tervben a cukor-
répa vetésterületének arányát — ott
ahol lehet — növeljük. A termőterület
növelésén kívül lényegesen fokoznunk
Ikell a cukorrépa termésátlagát. A máso-
dik ötéves tervben úgy kell dolgoznunk,
hogy a cukorrépa hozama 30 százalékkal
magasabb legyen, mint az első ötéves
tervben. Ennek a lehetősége megvan, kü-
lönösen akkor, ha a cukorrépa munkáit,
így a betakarítást is gépesítjük.

A dohány, a kender, a borsó, a len, a
szerződéses növények és a kerti magvak
komoly jövedelmet jelentenek a terme-

lőknek. Ezeket a mezőgazdasági termé-
nyeket a külföld nagyon keresi és jól
megfizeti. Termelésüknél azonban ügyelni
kell arra, hogy egy gazdaság ne foglal-
kozzék scf.t ipari növénnyel, hanem csak
eggyel, esetleg kettővel.

Ezök lehetőségeink és ezek a tennivalók
várnáik megyénk mezőgazdasági dolgo-
zóira a növénytermelés fejlesztésének
területén a második ötéves tervben. A
legfontosabb annak a tudatnak a kiala-
kítása, hogy a munkától és nem utosó-
sorban a tudomány és a technika vívmá-
nyainaik egyre fokozódó felhasználásától
függ célkitűzéseink elérése, ennek követ-
keztében pedig a dolgozó nép életszínvo-
nalának állandó és fokozatos emelése.

Vedrődy Gusztáv


