
A mezőgazdasági termelés fejlesztésének főbb kérdései
Szolnok megyében

A z MSZMP agrárpolitikai tézisei 1957-ben azt a kettős feladatot szabták meg
számunkra, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezésével egyidőben biz-

tosítani kell a mezőgazdasági termelés gyorsütemű fejlesztését. Az MSZMP VIII.
kongresszusa leszögezte, hogy ezt a feladatot sikeresen oldjuk meg. A mezőgazdaság
szocialista átszervezése befejeződött az egész országban és ezzel létrehoztuk falun is
a szocialista termelési viszonyokat. Az elmúlt években a kedvezőtlen időjárás ellenérc
jelentőjén emelkedtek a terméseredmények, az állati termékhozamok, fokozódott
az árutermelés, gyarapodtak a szocialista nagyüzemek, javult a dolgozó parasztság
anyagi és kulturális helyzete. Szolnok megyében, az ország megyéi közül az elsők
között 1959-ben fejeztük be a mezőgazdaság átszervezését. Az eltelt négy esztendő
alatt létrehozott közös gazdaságok sokat fejlődtek és eredményeikkel bebizonyítják
a szocialista nagyüzemi termelés fölényét a kisüzemmel szemben. Bizonyítják, hogy
a szövetkezetet a dolgozó paiasztok magukénak cr:ik, szívesen dolgoznak ott és jobb-
létük megteremtése eszközének tekintik.

Megyénkben az elmúlt négy évben kialakultak a nagyüzemi gazdálkodás meg-
felelő keretei, a megfelelő üzemnagyság. 1958-ban 218 termelőszövetkejet működött
mintegy 300 000 kat. hold összterületen. Az egy termelőszövetkezetre eső átlagterület
1136 kat. hold volt. 1962-ben 182 tsz működik 690 000 kat. hold összterületen, az egy
tsz-re eső átlagterület 3700 kh. Kialakulóban vannak a termelőszövetkezetek gazdasági
központjai, nagyüzemi táblái. A jelenlegi üzemnagyság lehetőséget biztosít a nagy-
üzemi termelés megvalósításához a növénytermelésben és állattenyésztésben.

A nagyüzemi gazdálkodás uralkodóvá válásával kedvező irányú változás követ-
kezett be a vetésterület szerkezetében. A termésátlagok növelése következtében vala-
melyest csökkenthettük a kenyérgabona vetésterületét. Csökkent a korábban indoko-
latlanul magas rizsterület aránya is. Növekedett a takarmánytermő terület aránya,
amely 4 év alatt 50%-ról 52,5%-ra emelkedett. A fehérjeellátottság javítása érdekében
az évelő pillangós területeket 9,2°'o-ról kb. 12" o-ra növeltük. Jelentősen emelkedett
a zöldségtermő terület is. Fejlődés van az ipari növények termelése terén. Különösen
nagy jelentőségű, hogy 1962-ben mintegy 16 000 kat. holdon termeltünk eredményesen
napraforgót.

Lényegesen megváltoztak az agrotechnikai eljárások. Ezt elősegítette a gépállo-
mások és termelőszövetkezetek gépparkjának bővítése és korszerűsítése. A tanácsi
szektor gépparkjának fejlődését mutatja az alábbi táblázat.
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Az elmúlt két évben két gépállomás gépeit átvették a termelőszövetkezetek. 13 ter-
melőszövetkezet teljesen gépesítve van és 17 termelőszövetkezet a mezőgazdasági mun-
káknak 70-80%-át saját gépeivel végzi el. Jelenleg már minden termelőszövetkezet
rendelkezik a legszükségesebb univerzális gépekkel.

A ltalánossá vált nagyüzemeinkben a nyári és őszi mélyszántás. 1958-ban a tava-
szi vetésű növényeknek közel a fele tavaszi szántásba került. 1961-ben minden

terület felszántásra került és 1962-ben is mindössze a szántóterület 5-6%-a maradt
szántatlan. Megszűnt a megye kisüzemeire jellemző „eketalp", a 10-12 cm sekély-
szántás, a kukoricának barázdába történő pergetése, a gabonafélék kézivetése. -
A szántásmélység jelenleg 30-50 cm. Korszerű talajművelő eszközök, vetőgépek áll-
nak rendelkezésre, amelyek biztosítják a szakszerű földművelést. Az elmúlt négy évben
mintegy 45 000 kat. holdon végeztünk talajjavítást. A szervestrágya felhasználás 4 év
alatt a kétszeresére nőtt. 1957-ben az 1 kat. hold szántóra eső műtrágyafelhasználás
29 kg volt és 1962-ben 117 kg.

A nagyüzemekben eredményesen lehet alkalmazni a bőventermő, intenzív növény-
fajtákat. Termelőszövetkezeteink élnek is ezzel a lehetőséggel. 1958-ban a termelő-
szövetkezetek még nem termeltek intenzív búzafajtát és 1962-ben már mintegy
100 000 kh-n termelték a szovjet és olasz búzafajtákat. 1958-ban 38 000 kh-n alkalmaz-
tak hibrid kukorica vetőmagot és 1962-ben 100 600 kh-n, az összes kukorica vetésterü-
letnek mintegy 8oüo-án.

Lényegesen szélesedett a vegyszeres gyomirtás. 1962-ben kalászos gabonáinknak
közel egyharmadán és mintegy 20 000 kh kukoujan végeztünk vegyszeres gyomirtást.
Általánossá vált a cukorrépa, évelőpillangósok rovarkártevői elleni vegyszeres véde-
kezés.

A terméshozamok növelése érdekében a nagyüzemi gazdaságok szélesítették
az öntözéses gazdálkodást. Az elmúlt négy évben honosodott meg megyénkben
a szántóföldi öntözés. 1958-ban 42 500 kh-n folyt öntözéses gazdálkodás, ennek :!. 1 része
tizsöntözés volt. 1962-ben 97 000 kh-n öntöztek gazdaságaink és ebből 19 500 kh volt
rizs. Mintegy 24 000 kh kukoricát öntöztünk, melynek termésátlaga a kétszerese volt
a szárazműveléssel termelt kukoricának.

A fentebb felsorolt intézkedések nyomán növekedtek a terméseredmények.
Az 1959-60-61. évek átlagtermése az előző három év átlagterméséhez viszonyítva búzá-
ból 35°/o-kal, cukorrépából 30%-kal, őszi árpából 29" »-kal, kukoricából 20,5%-kal növe-
kedett.

Az elmúlt négy év alatt sokat fejlődött az állattenyésztés, különösen a termelő-
szövetkezeti közös gazdaságokban. Jelenleg már minden termelőszövetkezet rendel-
kezik közös állatállománnyal. A tagok által bevitt vegyes állatállományt a termelő-
szövetkezetek jóminőségű tenyészállatállománnyal váltották fel. A tanácsi szektor'
állatállományának fejlődését az alábbi táblázat mutatja.

Szarvasmarha
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Juh
Töizsbaromíi

Javult az állatállomány fajösszetétele. A sertésállományban ma már a hús és
húsjellcgű fajták dominálnak. Üj baromfifajták honosodtak meg gazdaságainkban.
Mind több gazda;ág alkalmazza a sertés- és baromfitenyésztésben az árukeresztezést.
A tartási, takarmányozási, gondozási körülmények javítása révén jelentősen növeke-
dett az állatállomány produktivitása.
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46 356
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32 179
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1 200 000
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2 200 000



Á közös gazdaságok fejlődésének lényeges mutatója az árutermelés alakulása.
Á megye termelőszövetkezeteiben 1958-ban a 100 kh redukált szántóra eső árutermelés
188 900 Ft volt és 1961-ben 235 300 Ft. A főbb mezőgazdasági cikkekből az árutermelés
1957-hez viszonyítva az alábbiak szerint alakul.

Kenyérgabona
Zöldség
Vágósertés
Vágómarha
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158.9%

A termelőszövetkezetek vagyoni helyzetének változását az alábbi adatok mu-
tatják:

1958 1961
Beruházott vagyon 551 millió Ft 1586 millió Ft
Forgó vagyon 265 „ „ 967
1 kh red. szántóra jutó

össz-vagyon 3033 Ft 4344 Ft.

Az egy kh-ra eső szövetkezeti vagyon négy év alatt 43" n-kal nőtt. Az egy termelő-
szövetkezeti tagra eső évi jövedelem 1958-ban 6439 Ft, 1959-ben 10 202 Ft és 1961-ben
11 418 Ft volt.

A felsorolt adatok mutatják azokat az eredményeket, amelyeket a közös gazda-
ságok az átszervezés óta elértek és bizonyítják a nagyüzemi gazdálkodás fölényét.

Lehetőségeinket a mezőgazdasági termelés fejlesztése terén még megközelítően
sem használtuk ki. Sok olyan új termelési eljárás, módszer áll rendelkezésre, amelyek
alkalmazásával növelhetjük a termelést.

Helyes talajművelési rendszer alkalmazásával, a rendelkezésre álló szerves- és
műtrágya szakszerű felhasználásával növelnünk kell a talaj termőképességét. Szinte
határtalan tartalékaink vannak az öntözéses gazdálkodás fejlesztésében. 1965-re mint-
egy 115-120 000 kh-n kell megyénkben szakszerű öntözést végezni. Ki kell használnunk
az intenzív búzafajtákban rejlő tartalékokat. A második ötéves tervben az előző öt
évhez viszonyítva a búza kat. holdankénti termésátlagát mintegy 4 mázsával kell
növelni. Ez megyei szinten mintegy 8000 vagon terméstöbbletet jelent, ami 270 000
ember évi kenyere. A kukorica termésátlagának növelése nagymértékben • függ a ter-
melés technikájától. 1965-ig 40-45 000 kh-ra növelhető az öntözéses kukoricatcrmelés.
A szárazművelésű kukoricánál a megfelelő talajműveléssel, vetőmag, tőszám biztosí-
tásával kell növelni a termésátlagokat. 1965-ben 700-800 000 mázsával kell több kuko-
ricát termelni, mint az előző öt év egy évre eső átlaga.

Megyénkben 140 000 kh rét és legelő van. Eddig a mezőgazdasági művelés alatt
álló területek közül ezek voltak a legelhanyagoltabbak. A rétek és legelők fűhozama
néhány év alatt megkétszerezhető. Ha a terméshozamot megkétszerezzük, azzal még
csak megkezdjük a rét- és legelőkben rejlő tartalékok kiaknázását.

A második ötéves tervben 5000 kh új nagyüzemi szőlő- és gyümölcstelepítést kell
megvalósítani. Ezzel párhuzamosan végezni kell a kiöregedett, kisüzemi szőlő-, gyü-
mölcsterületek rekonstruálását. Ezzel a szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas, homo-
kos területek gazdaságosabb felhasználását alapozzuk meg. A második ötéves terv
következő éveiben növekszik a zöldségtermő terület. A zöldségtermelés szinte kizáró-
lag öntözéssel fog történni, ami biztosítja a magas, biztonságos termésátlagokat. Fontos
feladat a zöldségtermelésben a primőráru előállítása. Ezt igényli a vásárlóközönség
és .megkívánja a zöldségtermelő gazdaság érdeke is.



Az állattcnyészésbcn legnagyobb tartalékok vannak, a tenyésztői munka további
javításában. Fontos feladat a törzskönyvezési munka tökéletesítése és szélesítése,
a tenyészállatok kiválogatása, pároztatása és a tenyészállatok maximális kihasználása.
Az állattenyésztés jövedelmezőbbé tételének kulcskérdése az áruállatállomány forgási
sebességének növelése. Minél kevesebb anya- és apaállattal, minél több áruállatot állít-
sunk elő évente. Jelentős tartalékaink vannak az állatállomány takarmányozásának
megjavításában. El kell érnünk, hogy minden gazdaságban szabvány szerint, megfelelő
összetételű takarmányt etessenek az állatokkal. Ehhez szükséges, hogy váljék általá-
nossá a takarmányok rendszeres beltartalmi viszgálata. Meg kell oldannuk a gazda-
ságok takarmánytápokkal való ellátását és a takarmánytápok szakszerű felhasználását.
Hogy a takarmányozás javításában milyen tartalékaink vannak, csak egy példával
kívánom bizonyítani. A sertéshízlalásban a megye gazdaságainak többségében a takar-
mány értékesülése 18-20° o-os. Szakszerű takarmányozással elérhető a 24-25" o-os dara-
értékesülés. A takarmányozás jobbátétele fontos feladat a háztáji gazdaságokban is,
hiszen a megye abraktermésének mintegy 35-4on,o-a ott kerül felhasználásra. A takar-
mányozás technológiája viszont a háztáji gazdaságokban még lényegesen korszerűt-
lenebb a nagyüzemi gazdaságokénál.

.A mezőgazdasági termelés fejlődését nagymértékben elősegíti a gépesítés előre-
haladása. A főbb gabonafélék komplex gépesítése a közeli évek feladata.

Mind nagyobb mértékben terjed el a speciális munkafolyamatok gépesítése, mint
szénabetakarítás és szárítás, kapálás, vegyszeres gyomirtás, a zöldségtermelés egyes
munkafolyamatainak gépesítése. A közeljövő feladaia az állatenyésztés alapvető munka-
folyamatainak gépesítése, a villamoscnergiának a mezőgazdasági termelés szolgálatába
állítása.

A mezőgazdasági termelés fellendítésének alapvető mozgató ereje az ember,
szakértelmével, termelési tapasztalataival. Mind több szakemberre, mérnökre, köz-
gazdászra, könyvelőre, mind több jól képzett szakmunkásra van szükség ahhoz, hogy
az élet követelményeinek megfelelően fel tudjuk használni a tudomány, a technika
fejlődésének eredményeit.

• Pártunk és kormányunk a jövőben is nagy gondot fordít a mezőgazdasági terme-
lés fejlesztésére, messzemenő anyagi támogatást is biztosít. Ha ez párosul a mezőgazda-
ságban dolgozó szakemberek és a dolgozó parasztság jó munkájával, úgy az MSZMP
VIII. kongresszusának határozatából a reánk eső feladatokat maradéktalanul végre
fogjuk hajtani.

Bereczki Lajos


