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Magas László: Szolnok megye legelő-
gazdálkodásának fejlesztési terve.

(Magyar Mezőgazdaság, 1962. 17. évf.
10. szám, 16-17. o.)

A mezőgazdaság szocialista átszervezé-
se után a belterjes gazdálkodás fokozó-
dik, fejlődik az állattenyésztés is. A gyor-
sabb ütemű fejlesztésnek hovatovább
akadályn lesz legelőgazdálkodásunk las-
sabb fejlődése. Szolnok megyében a le-
gelő igen tekintélyes területet foglal cl,
éppen ezért a második ötéves terv idején
a legolőket jóval nagyobb mértékben
vonjuk be az állatállomány takarmány-
ellátásába. Egyik legfontosabb feladat
a fűhozam növelése. Ezt elsősorban a
lcgelőöntözéssel érhetjük el. Az utóbbi
években ugrásszerűen megnőtt az öntö-
zött legelőterületek nagysága, míg 1958-
ban 1200 kh volt. 1962-ben már 11000
kh legelő öntözését tervezik, 1965-rc
25 000 kh legelőterület öntözésérc lesz
lehetőség. Csörgedcztctő módszerrel fog-
nak öntözni, mert ez bizonyul leggazda-
ságosabbnak.

Fontos feladat a legelők talajának
tv.egjavítása. A felületi javítás, meszezés,
gipszezés hatására a fűállomány szépen
besűrűsödött, a javítás előttinek többszö-
rösére. A második ötéves terv időszaká-
ban 8000 kh legelőterület javítására ke-
iül sor.

Fokozott gondot fordítanak a fűtelepí-
tésre, elsősorban a szántóföldi művelés-
sel nem hasznosított területeken. Nehéz-
séget jelent azonban a fűmaghiány. Az
a törekvés, hogy a szükséges vetőmag-
mennyiséget a megyében termeljék meg.

A legelők alacsony fűtermésének egyik
fő oka, hogy a talajcrővisszapótlás nagy
nehézségekbe ütközik. Alig jut szerves-
és műtrágya legelőkre. A jövőben erre
is nagyobb gondot kell fordítani.

A fűtermés fokozása mellett sokat se-
gíthet a tervszerű és szakszerű legelő-
használat. A legeltetés megkezdését nem
a naptári időponthoz szabják, hanem ha
a talaj megfelelően felszikkadt és a fű
megerősödött, csak akkor hajtják ki az
állatokat. A többszakaszos legeltetés is
javíthat a helyzeten.

A megye legelőterületci gyommal na-
gyon fertőzöttek, mind a mechanikai,
mind a vegyszeres gyomirtást rendsze-
ressé és hatékonnyá kell tenni.

Mindezek nagyon hozzájárulhatnak a
megye állattenyésztésének fejlődéséhez, a
takarmányalap növeléséhez.

Nagy Mihály: A mezőgazdaság gépesí-
tése Szolnok megyében

(Megyei és Városi Statisztikai Értesítő,
1962. 12 évf. 3. sz. 149-156. o.)

A szerző 1958-1960-as évek viszonyla-
tában mutatja be imponálóan azt a fej-
lődést, amely a megve mezőgazdaságának
gépesítésében végbement. Szolnok megye
mezőgazdaságának gépesítettsége általá-
ban meghaladja az országos átlagos szín-
vonalat.

A gépállomány atakulása igen kedvező-
nek mondható, bár a munkagépellátott-
ság színvonalát - elsősorban a gépállo-
másokon és a termelőszövetkezetekben
növelni kell. Fontos feladat a számszerű
növelés mellett a korszerűsítés is, olyan
összetételű munkagépállományt kell ki-
alakítani, amely a megye adottságainak
megfelel és a rendelkezésre álló erőgép-
állomány leggazdaságosabb kihasználását
is biztosítja.

A szerző cikkében felsorolt adatok azt
mutatják, hogy a megye gépellátottsága
kedvező, de ez nem mindenben felel meg
a korszerű követelményeknek.
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