
A Haiykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézetről
Az 1955, évi átszervezésig a mezőgazdasági kutatás részben intézetekben,

g e n az önálló kísérleti gazdaságok kutatási részlegeiben folyt. Az új átszerve-
zéssel minden 'kísérleti gazdaság valamelyik intézethez nyert beosztást, viszont az
intézeteik résziben mezőgazdasági kutató intézet, résziben mezőgazdasági kísérleti
intézet elnevezést és jelleget 'kaptak. A kutató intézetek országos jellegűek, de
viszont a mezőgazdasági kutatásnak csak egy szűkebb területéivel foglalkoznak,
amint a nevük is mutatja: agrokémiai, növényvédelmi, gyógynövény, növényfajta-
kísérleti, állattenyésztési, szőlészeti, öntözési és rizstermesztési, stb. kutató intézet.
Ezzel szemben a kísérleti intézetek működési területe az országnak csak egy tájára
terjed ki, de viszont ezen belül a mezőgazdaság mindem ágának problémájával kell
foglalkozinia, ahogy lehetőségei, létszáma engedik. Az országban kilenc mezőgazda-
sági kísérleti intézet, röviden tájintézet alakult. Székhelyeik: Mosonmagyaróvár,
Keszthely, Iregszemcse, Kecskemét, Szeged, Nagyikálló, Debreceni, Kotnpolt és
Karcag.

A Karcag székhellyel megalakult Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Inté-
zet működési területe Szolnok megye egész és Hajdú-Bihar megye bihari része,
hozzávetőleg másfél millió kh. Az alapító rendelet a működési területen belül az új
tájintézet feladatául elsősorban is, a kötött szikes talajok, valamint a mésztelen
kötött fekete réti agyagtalajok növénytermesztési és növánynemesítési problémáit
jelölte meg. Ugyanakkor a nagykunsági tájiintézet szervezetét a vonatkozó FM-
utasítás már 1956. évtől a többi régi, valamint újonnan alakult táj intézetéhez hason-
lóan öt osztályban rendelte kialakítani. (A Kísérletügyi Főigazgatóság ehhez azon-
ban létszámot nem kapott, és ezért intézetünkben még nincsenek osztályok.) A táj-
intézetek fejlettségüktől és tájuktól! függően legalább az alanti osztályokkal kell,
hogy működjenek: növénytermesztés, n-jvénynemesítés, állattenyésztés, üzemszerve-
zés, gépesítés. Minden tájban szükség is van erre, mert a táj mezőgazdaságán nem
elegendő egyoldalúan segíteni, hanem együttesen, a mezőgazdaság teljes egészében
kell támogatást adni, csakis így érhető el eredmény. Hiába adunk jó fajtájú vető-
magot, ha ugyanakkor rossz a talajmunika vagy sovány a talaj, nem tud a jó fajta
érvényesülni és viszont. Egy mezőgazdasági nagyüzem vagy egy egyéni gazdaság
fejlesztésénél az egészet kell figyelembe venni, ha eredményt akarunk elérni.

A nagykunsági tájintézet működési területe éghajlat és talaj szempontjából
az ország legkedvezőtlenebb tája. Klímája aszályosságra és szélsőségekre hajlamos.
A csapadék itt a legkevesebb, és ami a leghátrányosabb, egyenlőtlen eloszlású.
A hőmérséklet — akár télen, akár nyárom — itt mutat legnagyobb ingadozásokat az
évi átlagtól. A talajok zöme kedvezőtlen szerkezetű, sőt az országban itt van a leg-
több kötött szikes talaj. Talajainak nagy többsége általában nehéz művelésű.

Az Intézet a 4. számú budapest—debreceni műút mentéin, a gépállomás, szom-
szédságában Hegyesboron, míg a gazdaság majorja Magyarkán, a gazdaság közpon-
tos részén épül. Sajnos, nem a legkedvezőbb évek ezek az építkezésre, mivel a mező-
gazdaság részesülése az építkezési beruházásokból nagyon kevés, de még ebből a
kevésből is aránytalanul kicsi hányad jut a mezőgazdasági kutatásnak a Kísérlet-
ügyi Főigazgatóság minden harca ellenére.

A nagykunsági tájintézetnek két gazdasága is van, az egyik a karcagi, 2039 kh.
területtel, melynek zöme kötött szikes,. A másik a püspökladányi járásban lévő 3034
kh-as ugyancsak kötött, fekete réti agyiagtalajú hosszúháti gazdaságúink. Mindkét
gazdaságunk egymástól független, önálló vállalatként működő üzem, amelynek % a
.mindenkori intézetvezető az igazgatója. A gazdaságvezetésre azonban mindegyik
gazdaságban egy-egy gazdaságvezető áll rendelkezésre. A gazdaságok területén foly-
nak a különféle növénytermesztési és állattenyésztési kísérletek a 'növénynemesítés,
a vetőmagszaporítási tenyészáHat-nevelés.
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ki ,a Mezőgazdasági Középiskola tangazdaságának átvételével, majd a tagosítás
Tajmtezetünk első elődje az 1947. év őszén megalakult Karcagi Állami Nö-

vénynemesitő Telep, melynek az első évben 12 kh. vont a területe. Ebből fejlődött
revein kapott területekből az 1949. évben megszervezett Karcagi Kísérleti Gazdaság
Mindkét formában főleg csak növénynemesítéssel foglalkoztunk Ezért elsősorban a
növénynemesítésünikTOl számolok be.

A z 1952. évben növónynemesítői munkánk már elismerést kapott a „karcagi"
szegletes lednek fajta állami minősítésével. Ez úgy volt lehetséges, hogy előző mun-
kahelyemen folytatott növénynemesítőii munkám anyagát elhoztam magammal
Karcagra. Ez az inkább laposlborsó, szegesbükköny, szegletes borsó néven ismert
albrakhüvelyeis növényfaj a kevés csapadékú, aszályos vidékek kötött talajainak a
•-ovenye. Ez a szárazságot is, a sziket is tűrő abrakhüvelyesünk nemcsak szemter-

mése, hanem szalmája, sőt szénatenmése miatt is értékes takarmánynövény, őszi
gabonáinak kiváló előveteménye, mert nitrogén-gyűjtő volta folytán nitrogénban
gazdagon hagyja vissza a talajt. Zsizsik egyáltalán nem bántja. A méneknek 16—
20 napon át jó legelőt nyújt. Hazai és külföldi számos kísérlet egybehangzó ered-
ménye szerint aszályos, kedvezőtlen talajú vidékeken a többi ábrakhüvelyesmél,
mint a borsó, csicseriborsói, többet szokott teremni. Hazáinkban ősihonos növény,
hiszen az aggteleki barlang kőkonszakbeli sírjaiba helyezett halotti élelem között
a magját megtalálták. Az országos vetésterület kb. 8000 kh-ra tehető. Az intézetünk-
nek évente 200 mázsa elitvetőmagot kell leadnia belőle továbbszaparításakra.

Van az intézetünknek egy őszi búza fajtája is: a „Karcagi 21". Eredetét az
.alcsuthi 21" néven ismert, elismerésiben nem részesített, majd gazdátlanná vált
fajtajelölt anyagából veszi. A gazdátlan, elismerést nem kapott fajtajelöltet nemesí-
tés alá vontuk, így kapta meg 1953-ban a „Karcagi 21" nevet. Igénytelen, jó termő-
képességű. Talajban nem válogatós, amennyiben az igen kötött talajoktól egészen
a laza vályogtalajokig mindenütt termeszthető. Bkja a sziket is. Inkább az aszályos
vidékek búzája, ezért termesztési körzetéül nagyjából a nagykunsági tájintézet tája
jelöltetett ki részére. Az állami vetőmagszaporításban különben 2,4% aranyiban
szerepel országos viszonylatban. A növény finom jellegű, keskeny levelű, jól bokro-
sodó, télálló. Jellegzetessége a hegyesed'ő kalász, ritka kalászkaállással, melyeken
a szálka és a fedőpolyva évjárattól, termelési helytől függően, nem egyöntetűen füs-
tös, feketés saíneződésű sizokott néha lenni. A mag hosszúkás, barnapiros, üveges
törésű, erősen emlékeztet a régi magyar táj fajtákra. Korán érő, nem dől meg
annyira, mint az F. 481, de a Ibánkútinál puhább a szalmája. Az országos fajtakísér-
letekben 17—18 fajta és fajtajelölt között 1954-ben a második, 1955-ben hatodik és
1956-̂ ban a második lett. Az 1954—55. gazdasági évben 'három karcagi termelőszö-
vetkezetban is kipróbáltuk fél-fél kli-as bemutató parcellán, már azért is, hogy a
termelőszövetkezetek viszonyai között is vizsgáztassuk. A kísérletek a következő
eredményt adták:

Szabadság Táncsics Szabad Ifjúság
' termelőszövetkezetben szemtermés kg/kh

1. Karcagi 21. fajta
2. Karcagi 1042 fajtajel.
3. Bánkúti 1201 fajta
4. Karcagi 54 fajtajel.

A karcagi 1042 fajtajelölt az F. 481-ből származó anyag, tehát azzal azonosnak mond-
ható. Mind a három kísérletben egyöntetűen a Karcagi 21 vezetett. A termelőszö-
vetkezetekben miár termesztik is. Nekünk évente 50' mázsa elitvetőimagot kell belőle
leadni, ami a pusztabánrévei állami gazdaságba kerül továbbszaporításra. Az Inté-
zet karcagi gazdaságában az elitből 1955-ben 10 kh-on 14,81 q, 1956-ban 7 kh-on
15,83 q volt a kh-kénti termés. A pusztabánrévei állami gazdaságban 1955-ben az
50 kih I. fokú 17,58 q, a 121 Mi II. fokú 13,42 q, 1956-ban a 48 kh I. fokú 12,47 q,
az 502 kih II. fokú 14,92 q termést adott. Szolnak megyéiben az idén 1300 kh-on felüli
területen szerepelt már, amiből 450 kih ia termelőszövetkezetekben volt.

Búzatermésünk újabb keresztezésből előállított fajta jelöltekkel is rendelkezik.
A három fajtajelöltből két évi elődöntő kísérlet alapján kettő került bele most
ősszel az Országos Fajtakísérleti Intézet országos fajtakísérleteibe, a karcagi 522. és
a karcagi 612. Hazánkban nyolc helyen folyik foúzanemesítés, és így évről évre
újabb fajtajelöltek lépnek sorompóba, az országos fajtaversenytoe. A közeljövő kísér-
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16,68
14,44
11,90
12,44

9,04
7,50
8.80
7.30

8,34
7,90
7,84
6,40



leti eredményei fogják megmutatni, 'hogy sikerült-e és melyik, nemesítőnek az eddigi
országosan legjobban bevált két fajtánál, a bánkúti 1201. és az F. 481. -fajtánál bő-
vebben termő, szilárdabb szalmájú, jó lisztminőségű, 'betegségekkel széniben ellen-
állöbb ősai búza fajtát előállítani,

A táj szempontjából a letíinek. az őszi 'búza mellett igen jelentős növényfaj
a lucerna. Nemesítésével Csizmazia Antal foglalkozik. Több éves nagy kísérletiben
a hazai tájfajták közül Karcagon a „békésszent andrási" tájfajta vált be legjobban.
Ennek fajtafenntartó nemesítését Intézetünk kapta feladatul. Évenként öt mázsa
I. fokú vetőmagot bocsátunk továbbszaporításra. Egy új fajta élőállítására törekvő
növénynemesítői munka is folyik a töinegkeresztezéses újabb módszer segítségével,
hogy a helyi, a lucernára kevésbé kedvező viszonyok között iis biztosítani tudjuk a
lucernatermesztést. A lucerna nemcsak mint fehérjében gazdag szá'lastakarmány
fontos, hanem mint talajt javító évelő pillangós is, de ezen felül magterniése kiváló
exportcikk. Külföldi látogatók állandóan hiányolják av régi jó magyar lucernamag
kivitelét. A nemesítés mellett ezért nagyon fontcs kérdés a lucerna legjobb mag ter-
mesztési módszerének helyi viszonyaink között való megállapítása. Erre nézve is
van több sorozatos kísérletünk.

Hazánkban három elismert takarmányrépafajta van jelenleg a magyar faj-
tákból: a soprcnhorpácsi Béta rózsa, a fértődi vörös és a bábolnai sárgahenger. Ez
utóbbi fajta felszabadulás óta gazdátlanná vált, már több gazdája is volt, míg az
elmúlt években mi kaptuk meg nemesítése továbbvitelét. Nemesítőjénék, Csizmazia
Antalnak elsősorban is fajtatisztává kellett tennie az anyagot, hogy a vándorlások
káros fertőzéseit elveszítse. Ez a fajta igen magas szárazanyagtartalmú, könnyen
szedhető és soká eltartható. Ma már évente 80 mázsa elitvetőmagot adunk ki belőle
továbbszaporításra. Ez a fajta itthon nem annyira ismert, mint külföldön, ahol igen
keresik, ezért magtermése exportcikk.

A szikesek szampontjából fontos növény a cukorárak és a szudáni fű. Ezek-
kel is foglalkozunk, hogy az itteni viszonyok között legjobb fajtára tegyünk szert
belőlük. Nemesítésükre — kis létszámunk és sok témánk miatt — egyelőre nem
tudunk rátérni.

A füvek nemesítésével már régen foglalkoztunk, így van is már belőle fajta-
jelöltünk, az angolperjéből, a szikicsenkeszből, a keskenylevelű rétiperjóbői. . Ma
ezzel is kisebb arányban foglalkozunk, annál is inkább, mivel növénynemesítéssel
ötünk közül már csak ketten tudunk törődni.

Már a tájintézetté alakulás előtt is belekapcsolódtunk a tájat érdeklő
növénytermesztési kérdésekbe, aminek érdekében a növénynemesítés témáit termé-
szetesen csökkenteni kellett. A sok téma nemcsak nálunk vált már aránytalanná a
létszámmal szemben a kutatás hátrányára, hanem még a miénknél többszörös lét-
számmal bíró intézetekben is. Ennek orvoslósára a Tudományos Akadémia és a
Földművelésügyi Minisztérium országos és táj szempontokból kijelölték a legfon-
tosabbakat főtémáknak, míg a többit melléktémákká minősítették. Mi a növény-
nemesítési témákból az őszi búza, a lucerna és a'répanemesítést kaptuk meg főtémá-
naik, míg a növénytermesztési témákból a1 ita,lajművelésl, a talajerőpótlást, a szik-
javítást, a legelőgazdálkodást, valamint az állattenyésztésből a juhászatot. Ezen
felül részt kell vennünk az új munkagépek kipróbálásában is.

Egy-egy főtémának az új rendezés szerint egy-egy intézet az országos felelőse.
Ez abból áll, hogy a főtémában résztvevők munkaközösségben vannak, és ennek a
munkaközösségnek a vezetője a főtómáért felelős Intézet vezetője. A nagykunsági
tájintézet »az új talajművelési eljárások hazai talajtípusokon" című főtémának lett
a felelőse.

E témával már 1954. őszén kezdtünk foglalkozni, majd az új talajonűvelési
eljárások, közelebbről a termőréteg mélyítése kapcsán 1955. május 13-án országos
vitaertekezlet volt Intézetünkben, ahol az új talajművelő gépek mintapéldányai is
bemutatásra kerüllek. 1955. őszén már több sorozatos kísérletet is állítottunk be.
Ezek egyikének eredményét ismertetem, mint a téma egyik felelőse, míg a másik
felelős mellettem Benedek László munkatársam.

A termőréteg fokozatos mélyítése általában előnyös a termés szempontjaiból.
Jó szerkezettel bíró, mély rétegű talajoknál ennek keresztülvitele egyszerűen a
tavasziak alá való szántás esetről esetre 2—3 om-re való mélyítésével történhet.
Vannak azonban olyan talajok, ahol ezen eljárás nem javasolható. Ilyenek legtöbb
esetben a kötött szikesek vagy kilúgozott erdőtalajok. A minket érdeklő, kötött szikes
talajok az esetek zömében felülről a szántott rétegben világosabb színűek, a gyöke-
rektől átjártak, ebben á szintben aránylag kisebb a só- vagy szodatartalom. Ezt a
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réteget Kilúgozott szintnek nevezzük. Ez alatt egy sötét színű, gyökereket alig tar-
talmazó', oszlopos képet mutató és rendszerint az előbbinél sóikkal magasabb só-
vagy szodatartaTmú réteg van, ez a felhalmczódiási szint. Ha a termőréteg mélyítése
címén a réteget összesziántjuk az eddig művelt világosabb színű réteggel, azt elront-
,iuk, mert belekeverjük az alsóbb szint nyers, sósabb, szódásabb talaját aminek
következtében a termőképesség csökken. Erre sok szomorú példa van e század ele-
jéből, miikor a gőzekével nekimenteik alul erősebben szikes1 tálalóiknak K és azok
azóta sem teremnek. Sajnos, van példa az elmúlt évekből is, amikor pedig már a
talajviz:=!gálati lehetőségek adva voltak. Vannak szikesek, ahol ettől eltérő a hely-
zet, mint a Duna—Tisza közi szikeseknél, ahol éppen a felső rétegben magasabb a
sótartalom. Talajvizsgálat mélkül óvakodjunk a kötött szikeseken a mélyebb mű-
veléstől.

Van azonban itt is lehetőség a termőréteg mélyítésére az úgynevezett altalaj-
lazítással. Erre nézve 1955. őszén két kísérletünk is volt az Intézet karcagi gazdasá-
gálban. Az egyikben több géptípust próbáltunk ki altalajlazításra. míg a másakban
különböző mélységekre végeztünk altalailazítást. Az altalajlazítás lényege az, hogy
a szántott rétegig adunk ezután is szántást, azonban alul úgy lazítunk, hagy az alsó
szint minden rés^e lent maradjon a lazítás, után is. Ha ezt még a kormánylemezé-
tő] megfosztott ekével is végeznénk, akkor is elkerülhetetlen, 'hogy az ekefej mellett
az alsó szintből több-kevesebb rög fel ne túródjon a kiMsrczott szintbe. Erre vagy
olyan késes altalajlazító kell, amelynek a szára élesre képzett, mint egy csoroszlya
és alul vagy véső-, vagy szív-alakú, vagy olyan eke. amely az eddigi mélységre
szánt, de _azon alul késszerű szárral bíró és vésőalakú vagy szívalakban végződő
altalajlazító van minden ekefej után. A különböző mélységekre végzett altálajlazí-
tást egy keletnémet egykésű altalajlaaítóval végeztük, amelynek vésőalakú volt a
talpa. Egy 50 lóerős magyar DT. 413. lánctalpas traktorral vontattuk. A kísérletet
hárem sorozatiban 400—400 négyszögöles parcellákon végeztük erősen kötött mész-
telen szikes talajon. A kísérletet öt éven át mindig olyan növénnyel vizsgáztatjuk,
amivel a tábla 'bevetésre kerül. Idén zab volt benne. A szántás mélysége az egész
táblán 22 cm volt. A kezelések a három sorozat átlagában az. alanti termést adták:

1. 54 cm, mélyen altalajlazítás
2. 38 „
3. 46 „
4. 30 „
5. Nem volt altalajlazítás

Zabtermés
kg/kh.

1512
1458
1436
1360
1288

Terméstöbblet
kg/kh.

224
168
148

72
—

%-foan

17%
1 3 %
1 1 %

5 %

Az eredmény: mélyebb lazítás nagyobb termést adott. Meg kell jegyeznem,
hasy a talajt parcellánkint vizsgálatnak vetettük és vetjük alá a terméseredmények
mellett a talajban végbemenő változások ellenőrzésére.

A talajművelési témán belül foglalkozunk a tarláhántás módszereivel is.
Ezeket a kísérleteket nemcsak kötött szlilken, hanem fekete réti agyagtalajokon is
végezzük.

Egy' rövid cikk keretében az egyes főtémákból csupán szemelvényeket lehet
'adni A talajerőpótlás terén is többirányú kísérleteket végeztünk. Ezekből egy, a
Szolnok megyei erős gabonatermesztés miatt érdekes kísérlet eredményét kívánom
közölni, mert ezt főleg gabona után való következése esetén lehet ajánlani. 15
mázsa istállótrágya vagy komposzt, 4 mázsa tmésziszap és 2 mázsa szuperfoszfát
keverékét Iisaenkóról nevezték el. Ezzel volt kísérletünk hat sorozatban 200 'négy-
szögöles parcellákon őszi búza alá búza után. Eredmény:

Búza nemesítés T e r m é s t ö b b l e t
kg/kh. kg'Mi. %

J. Háromszoros keverék
2. Egyszeres keverék
8. 2 q porszuperfoszfát
4. Trágyázatlan
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1512
1392
1232
1056

456
336
176

• 4 3 %
3 1 %
16%



214%
201%
175%

156%
134%
124%

149%
140'%
150%

173%
158%
150%

A kísérlet eredménye szerint a szerves tárgya révén erősen fokozhatjuk a
szuperfoszfát hatását. Az idei éviben, az időjárás kétségtelenül előnyös volt a sz-u-
períoszfát érvényesülésére, mert volt elég nedvesség a talajban. Amíg ugyanis 30
éves átlag szerint a három tavaszi hónap (április, május, június) csapadéka 162 min
szoko-tt lenni, addig az idén ez 249 mm-re rúgott Karcagon, azaz 53%-kal több volt
az átlagosnál. Az e főtémáért felelős Ágh László munkatársam ezenkívül még három
többsorozates kísérletet folytatott le: pétásó fejtrágyázási, myemsfoszfátos, fcszfor-
trágyák különböző alakjaival való' kísérletet.

Tájunkban igen fontos kérdés még a s&Ükjavítás. Ez ugyan ma már gazdasá-
g&inklban naigyüzemd méretekben is folyik, mégis egyes részDetkérdlések kutatása
még szükséges. Egy még 1952-ben 120 parcellán beállított kísérletünk van, melyben
vizsgáljuk magának a lucernaforgónak talajjavító hatását, de ezen felül az esedé-
kességkor adott rendszeres istállótrágyézást, továbbá a kis- és nagyadagú meszezést,
Kisadagú mész kh-kint 100 mázsa, míg a nagyadagú 260 q, — mindig istállóira jyá-
zással adagoltan. Ha az istállótrágyázásíban sem, meszezéslben sem részesült parcel-
lák termését 100%-nak vesszük, azzal szemben három év és az egyes növényfajok
átlagában a következő termést adták százalékban az egyes kezelések:

1953. 1954. 1955. 1956.

Nagyadagú rneszezés
Kisadagú meszezés
Istállótrágyázás mész nélkül

A kísérlet talaja a természetesen javítatlan kevésbé kedvező szik. A kísérlet nagyon
szemléltetően mutatja a trágyázás, de még inkább a trágyázást és a meszezés együt-
tes hatását. Ezzel a kísérlettel most Ágh László munkatársam foglalkozik, de társ
benne egy szegedi talajvegyész kutató is, Dzubay Miklós.

Kársai László tudományos munkatárs ugyan juhász'ati kutató, de hogy a
juhok részére jobb világ nyíljon a legelőkön is, a legelőjavítási •főtémát ő viszi.
A legelőterületek évről évre fogynak, a rizsteirmesztés elég tekintélyes részt visz el
belőle. A meglévő legelők kezdenek inkább sétáló helyek lenni. Emellett — legalább
is Karcag területén — igen kevés az olyan legelő, amelyen ősgyep volna található.
Régebben az egyéni legelőterületeket jobfo 'búzaárak esetén fel-feltörték, majd

' megint elcsapták a konjunktúra csökkentével. Ilyen legelőkön .azután alig van
értékes fűállomány, a növényzet inkább gyomokból áll. Ezen legelők feltörés nélkül
való megjavítását vettük kísérletbe. Ugyancsak foglalkozunk a legelőkön való
gyomirtás módszereinek kutatásával.

Az állattenyésztés terén saját kutatásunk magyar fésűs törzsjuhászatunkban
folyik, amely ezer anyajuhiból áll. Itt elsősorban a gyapjútermés fokozása, a tejter-
melés emelése, az olcsóbb tartási módok megállapítása a súlypontos, kérdés. A gya-
korlatnak itt nyújtunk már segítséget, amennyiben egy igen értéíkes, a termelő-
szövetkezetek juhállományát jelentősen megjavító külföldi kos ondóiát rendszere-
sen 'Tneglkapia négy karcagi termelőszövetkezet, és azzal termékenyítenek Kársai
László munkatársam útmutatása mellett.

Az Intézet hosszúháta gazdaságában más intézmény kutatói működnek a
magyar szürke marna és a koszroroói marha közötti fajtajavító keresztezéssel, vala-
mint a kisnóniusz lovak törzsállomány fejlesztésében.

A gépesítésbe annyiban kapcsolódott bele már az Intézetünk, hogy tagja a
Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet által vezetett országos eépfcísérleti hálózatnak.
A mezőgazdaság részére e^állított új munkagépekből többnek volt már az Intéze-
tünk karcagi gazdaságában is minősítése vagy bemutatója.

A nagykunsági tájimtézet működési területén évről évre több az öntözésre
kerülő terület. Az öntözés és a rizstermesztés kérdéseivel azonban a Szarvason erre
a célra alakult öntözési és Rizstenmesztési Kutató Intézet hivatott országosan fog-
lalkozni.

A nagykunsági cájintézet helyzetéről és működéséről egészen mozaikszerűen
tóhet csak egy cikk keretében ismertetést adni. Ügy érzem azonban, hogy szükség
vc.lt erre az ismertetésre a JÁSZKUNSÁG hasábjain annak az érdekében, ho-ey egy-
részt ezzel is erősítsük a gyakorlattal a. kapcsolatot, másrészt a kezdet nehézségeiben
támogatást kapjunk a megye szerveitől.

Vezekényi Ernő
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