
A mezőgazdasági termelést szolgáló biológiai
ismeretterjesztő munka tapasztalatairól"

A Biológiai Választmányok Országos Választmányának Titkársága öt fejezetben
csoportosítva ad beszámolót az elmúlt év tapasztalatairól. A következőkben röviden
ismertetem a beszámoló tartalmát, hozzáfűzve néhány gondolatot.

A Kommunista Pártok kongresszusa a politikai tennivalók mellett megvitatja és
meghatározza a gazdasági célkitűzéseket is. Különösen a szocialista országok Kommu-
nista Pártjainak kongresszusain foglalkoztak igen sokat a termelés közvetlen feladatai-
val. Ez teljesen érthető, hiszen a szocializmust építő országokban a forradalmi fejlő-
dést irányító Kommunista Pártokra fokozottabb feladat hárul a népgazdaság fejlődése
konkrét irányvonalának meghatározásában és a kapcsolódó tudományágak fejlesztésének
elősegítésében. A mezőgazdasági termelésben a biológiai tudománynak alapvető, a fej-
lődést lényegében meghatározó szerepe van. Ezt a tényt Pártunk VIII. kongresszusa is
megállapította. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága és a SZU
Minisztertanácsa együttes határozata a biológiai tudományok továbbfejlesztése vonat-
kozásában két feladatot határoz meg:

i. a nagyüzemi mezőgazdasági termelést elősegítő, a korszerű követelményeknek
megfelelő színvonalú biológiai kutatások intenzívebb fokozását;

i. a termeléssel kapcsolatos alapozó és gyakorlati biológiai tudományos eredmé-
nyeknek és ismereteknek az eddigieknél szélesebbkörű és színvonalasabb elter-
jesztését.

Ügy gondolom, nekünk is hasonlóképpen kell meghatározni feladatainkat. A ket-,
tős feladatot nekünk sem tartalmában, sem pedig szervezetileg nem szabad mereven
elválasztani. A tartalmi elválasztás azért lehetetlen, mert a biológiai kutatás, mint
általában minden kutatás a termelést kell, hogy szolgálja. Szervezetileg sem lenne
helyes az elválasztás, mert a kutatás és az eredmények terjesztése személyekhez van
kötve. Ilyen alapon tehát a kutatónak nem lehet csak egyedül a kutatás a feladata,
hanem részt kell vennie az eredmények megismertetésében és terjesztésében is. Az ered-
mények terjesztésében azonban legnagyobb jelentőségük van azoknak a szakemberek-
nek, akiknek feladata az oktatás, és azoknak, akik a termelés irányításában közvetve
(pl. tanácsapparátus) vagy közvetlenül részt vesznek.

Az életszínvonal növelésének igénye megköveteli a termelés színvonalbeli meny-
nyiségi és minőségi fokozását. Ezt a feladatot nem lehet megoldani a mezőgazdasági
termelésben résztvevő dolgozók általános és szakmai műveltségének rendszeres és szé-

A TIT Szolnok megyei Elnöksége felkérésére készült beszámoló a mezőgazdasági termelést
szolgáló biológiai ismeretteresztő munka tapasztalatairól. Az elnökségi ülésen megvitatásra került
beszámolót, amely az országos tapasztalatok ismertetésén túlmenően értékes javaslatokat is
terjeszt elő, fontosnak tartjuk közreadni. (Sserk.)
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teskörű elmélyítése nélkül. Mezőgazdasági dolgozóink döntő többségében pár évvel
ezelőtt még mint egyéni gazdák végezték a termelést, akiknek általános ismerete a hat
elemi által adott műveltségen túl ritkán terjedt. Szakmai műveltségük pedig szinte
egyedül csak a gyakorlati termelés közben végzett megfigyelésekre és tapasztalatokra
korlátozódott. Ennek következtében jelenlegi tsz parasztságunk a kisüzemben szerzett
termelési eljárásokat ismén és döntő többségében nem rendelkezik a nagyüzemi mód-
szerek, főleg pedig nem az ezek alapját képező biológiai törvények ismeretével, amely-
nek hiányában a korszerű termeléstechnika tudatos, szakszerű végrehajtása és terjedése
nem lehetséges. Ezt az állapotot csak a tudatos, rendszeres és megfelelő színvonalú
ismeretterjesztő munkával lehet megszüntetni. Ezért van igen nagy jelentősége a tudo-
mányos eredmények terjesztésének.

A TIT felismerve a mezőgazdasági termelést segítő biológiai ismeretterjesztő
tevékenység fontos szerepét, határozatot hozott a biológiai szakosztályok falusi mun-
káját illetően. A határozat célul tűzi ki a nagyüzemi termeléshez segítséget nyújtó
agrobiológiai tárgyú előadások számbeli növelését az 1962/63-as években. A határozat
előírja, hogy a biológiai előadások tartalmukban terjedjenek ki a növénytermelés,
a növényi termékek tartósítása és tárolása, az állattenyésztés, a takarmányozás és táp-
lálkozás, a szaporodás, tehát általában az egész mezőgazdasági termelés részletes bio-
lógiai kérdéseinek megmagyarázására.

Az országos választmány nemcsak határozatot hozott, hanem ellenőrzésekkel, meg-
beszélésekkel, tapasztalatcserékkel és előadásanyagok kidolgozásával segítette is a cél
kitűzések megvalósítását. A TIT biológiai szakosztálya tapasztalatcserék szervezésével,
kutatóintézetek munkájának tanulmányozásával és ezekben szervezett helyszíni bemu-
tatókkal is segítséget nyújtott az ismeretek terjesztéséhez.

A számszerű eredményeket elemezve az országos választmány megállapítja, hogy
az elhangzott biológiai tárgyú előadások közül összesen 263 agrobiológiai téma volt,
amely arányban kifejezve 8,1%-ot tesz ki. Az agrártudományi szakosztályokon elhang-
zott agrobiológiai előadások száma 180-8353 hallgatóval. így tehát összesen 443 agro-
biológiai előadás hangzott el, amely az összes biológiai előadások 13,2%-a. Az országos
választmány jelentése szerint a mezőgazdasági dolgozók körében az elmúlt évben 1642
biológiai vonatkozású előadást tartottak, amelyeken 84 951 hallgató vett részt. A bio-
lógiai ismeretterjesztő előadások 50,8° o-át tartották a falvakban, szemben a korábbi
évek io°/o-os arányával.

Az előadások tartalmi értékelése azt mutatja, hogy ezen a téren is igen jelentős
a fejlődés. Nem tartom célszerűnek felsorolni az elhangzott előadások címét és tartal-
mát. Az értékelés alapján megállapítható, hogy ezek az előadások az élő világ egy-egy
igen fontos és érdekes részletét ismertették meg a hallgatósággal.

Az előadásokat a biológiai szakosztály pedagógus, agrármérnök, állatorvos és
erdőmérnök tagjai tartották. Tehát olyanok is, akik a mezőgazdasági termelést közvet-
lenül ismerik. Nagyon eredményes volt azoknak a pedagógusoknak a közreműködése
is, akik a mezőgazdasági termelést közvetlenül és végzettségüknél fogva egészében
nem ismerik. A hallgatóság körében ez is fölkeltette a figyelmet a mezőgazdasági tudo-
mányok és az azt kisegítő tudományágak együttműködésének jelentőségére.

A Biológiai Szakosztályok Országos Választmányának Titkársága az elmúlt évi
munka értékelése mellett javaslatokat is közöl a mezőgazdasági termelést szolgáló
biológiai ismeretterjesztő munka továbbfejlesztésére vonatkozóan. A javaslatok ismer-
tetésével egyidőben engedjék meg, hogy emellett még néhány konkrét kiegészítő javas-
latot is terjesszek az elnökségi ülés elé megvitatás céljából.

Az országos titkárság javaslatait tíz pontban foglalja össze:
1. Legyen ismeretterjesztő munkánk főfeladata a mezőgazdasági dolgozók korszerű
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biológiai szemléletének elősegítése és a legújabb biológiai kutatások közlésével
a modern nagyüzemi termelés szolgálata.

2. Az agrárjellegű biológiai ismeretterjesztő munkánk terén az előadásokon kívül
használjuk ki az ismeretterjesztés egyéb lehetőségeit is. (Pl. szakkörök munkájá-
ban mg-i programot is megvalósítani.)

3. Az Országos Választmány plenáris ülésén az agrárjellegű kérdésekre kell a figyel-
met irányítani.

4. Meg kell valósítani a biológiai, a mezőgazdasági és az egészségügyi szakosztályok
szorosabb együttműködését.

5. A Tsz-akadémiákon nagyobb figyelmet kell fordítani az alapozó biológiai kér-
dések és a tcrmcléstechnikai témák komplexitására, az egymással összefüggő bio-
lógiai és közvetlen termelési eljárások megfelelő egymásraépülésére.

6. A Tsz-akadémiák anyaga alkalmazkodjon a helységek egy-egy fő termelési üzem-
ágához. A Tsz-akadémiák egyik évfolyamán, vagy ennek egy részében a fontosabb
termelési ággal összefüggő, ahhoz szorosan kapcsolódó termeléstechnikai eljárá-
sokat megalapozó biológiai előadásokat kell tartani. Ezek alapját képezik a ter-
melési eljárások alaposabb megértésének. Az ilyen jellegű biológiai eljárások
mindenkor előzzék meg a termeléstechnikai előadásokat, viszont a termeléstechni-
kai előadások épüljenek az alapozó (biológiai, kémiai, talajtani stb.) előadások
anyagára.

7. Az előadások lényegi megértése érdekében használjunk minél nagyobb számú,
színvonalas és sokoldalú szemléltető anyagot. Felülvizsgálandó a megyei szemlél-
tetőtárak anyaga, es javaslatot kell tenni ennek kiegészítésére. A szemléltetéshez
fel kell használni az általános iskolák, középiskolák, mezőgazdasági technikumok
és kísérleti intézetek igénybevehető eszközeit.

8. Az előadói konferenciák, klubnapok megtartása mellett igen nagy jelentősége van
a jó előadói vezérfonalnak, a társulati lapokban megjelenő szakcikkeknek és az
előadás anyagának kibővítése céljából megadott ajánlott bibliográfiának.

9. Megyei titkári értekezleten is foglalkozzunk e társulati munka tartalmi és szerve-
zési kérdéseivel, ami közvetlenül mozgósítja megyei apparátusunkat e feladatkör
rendszeresebb, mélyebb és elemzett figyelemmel kísérésére.

10. Az Országos Elnökség is foglalkozzék ezzel a kérdéssel és segítsen a megyei
vezetésnek a biológiai ismeretterjesztő munka eddiginél fokozottabb kiszélesítésében.
Az Országos Választmány Titkársága javaslatain túl a mezőgazdasági biológiai

ismeretterjesztő munka szervezésénél a megyei vezetőség felé a következőkben szeret-
nék néhány konkrét javaslatot előterjeszteni, megvitatás céljából.

Javaslataimat két nagy csoportba soroltam:
a) tartalmi javaslatok, amelyek az előadások tematikájára, anyagára vonatkoznak;
b) szervezési vonatkozású javaslatok, amelyek az előadások megtartására és a szem-

léltető bemutatókra vonatkoznak.
A tartalmi vonatkozású javaslataim megtételénél nem akartam teljességre töre-

kedni, inkább csak a növénytermesztés és állattenyésztés területéről javasolni néhány
olyan előadásanyagot, amelyet megyei viszonylatban igen fontosnak tartok.

A) Növénytermesztés vonatkozásában úgy gondolom, megyénkben egyik legfon-
tossabb kérdés a tála) ismerete. Ebben az előadásban nemcsak a talaj kialakulásának
folyamatával kellene megismertetni mezőgazdasági dolgozóinkat, hanem a megye fon-
tosabb talajtípusaival és azok konkrét kialakulási folyamataival. Esetleg le lehetne
szűkíteni ezeket az előadásokat az illető város, község, vagy tsz talajaira is, az általá-
nos talajkialakulás folyamatának ismertetése mellett. Különösen fontos Szolnok me-
gyében a különböző szikes talajok legfontosabb agronómiai tulajdonságainak ismer-
tetése.
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Á talajban végbemenő folyamatok megismertetése és ezeknek a folyamatoknak
a/ irányíthatóságáról tartott előadás véleményem szerint a növénytermesztés egyik
legfontosabb biológiai kérdé:e és ennek beiktatása nem hiányozhat az előadásokból.
Hasonló fontosságú a talajtermelékenység fogalmának magyarázása nemcsak talajtani,
növénytermesztési, hanem közgazdasági értelemben is.

E/.ekre kell, hogy épüljenek majd azok az előadások, amelyek már a talaj egyes
tulajdonságait megváltoztató eljárások, módszerek és rendszerek alkalmazását ismer-
tetnék. Ilyenek: a talajművelés, trágyázás, talajjavítás és öntözés kérdései, amelyeken
belül egy-egy fogalmat is több előadássá lehetne kiszélesíteni.

A talaj és a növény kapcsolata és kölcsönhatására vonatkozó előadások csak ezek
után következhetnek, amelyekre a megyén belül is számos példát lehet bemutatni, de
konkrét agronómiai vonatkozásai is igen nagyok. Ilyen pl. az egyes növények hatása
a talaj termőképességére, a növényi sorrend, a vetésváltás, valamint ennek kapcsolata
a növényvédelemhez.

A részletes növénytermesztés vonatkozásában úgy gondolom, hogy a megye leg-
fontosabb, legnagyobb területén termelt növényi termesztési módszereiben elért kuta-
tások legújabb eredményeit kellene mindenek előtt megismertetni. Ilyen a búza, kuko-
rica, luccrnatermesztés és legelőgazdálkodás. Ezen túlmenően természetesen helyhez
alkalmazkodva foglalkozni kellene a gyümölcs, szőlő és kertészeti növények életkörül-
ményeivel is.

B) Az állattenyésztés vonatkozásában úgy gondolom, egyik legfontosabb kérdés
a fajok és fajták üzemen belüli megválasztásának biológiai kérdésével foglalkozni.
Ennek a kérdésnek igen fontos telepítési, szervezési és specializálási kihatásai vannak,
amelyet a megyén belül alapos vizsgálat tárgyává kellene tenni. Az állattenyésztés
igen fontos kérdése a tartási viszonyok és a fajták igényének vizsgálata, amellyel üze-
meinkben jó lenne előadás keretében foglalkozni. Az állattenyésztés fejlesztésének igen
l'ontos kérdése a tenyésztői munka biológiai vonatkozásai és a takarmányozás biológiai
problémái. Megyénk egyik legsúlyosabb, a mezőgazdaság és ezen belül az állattenyész-
tés fejlődését alapjaiban meghatározó problémája a takarmánytermesztés, betakarítás,
tartósítás és az okszerű takarmányfelhasználás kérdése. E fontos problémával az agro-
biológiai tárgyú előadásokon is foglalkozni kell és terjeszteni azokat a módszereket,
amelyek a fejlődés lehetőségét elősegítik.

Nem kívánom felsorolni a növénytermesztés és az állattenyésztés problémáit, csu-
pán csak néhány fontosabb kérdést említettem, amelyet véleményem szerint a követ-
kező programból nem szabad kihagyni.

A következőkben engedelmet kérek az elnökségtől néhány szervezési javaslat elő-
terjesztésére.

1. A megye területén megtartandó előadások jegyzékét a TIT biológiai és agrár-
tudományi szakosztálya, illetve annak vezetősége közösen állapítsa meg.

2. Az előadásokhoz adjon vázlatot az előadóknak. A vázlat kidolgozását, az adott
témakört jól ismerő szakember végezze el, ha pedig ilyen szakember a TIT vezető-
ségében nincs, akkor a vezetőség kérjen fel még az előadássorozat beindítása előtt
megfelelő szakembert a vázlat összeállítására. A vázlathoz irodalomjegyzéket is
mellékeljenek. Az előadás vázlata és az irodalomjegyzék tartalmazza a vonatkozó
legújabb kutatási eredményeket is. A kutatási eredmények ismertetése tartalmazza
a megye területén működő mezőgazdasági kísérleti intézet vonatkozó eredmé-
nyeit is.

3. Valószínűleg már eddig is meg volt, de szükségesnek tartom még ebben az
esetben is felhívni a figyelmet az agrobiológiai vonatkozású témák előadóinak
állandósítására és előre történő kiválasztására. Fontos lenne az előadókkal megyei
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szinten konzultációkat, esetleg vitadélutánokat rendezni és a vonatkozó témát
részletesen megbeszélni.

4. A TIT megyei vezetősége az előadók számára, de általában a tagok részére ren-
dezzen üzemi látogatásokat. Feltétlenül helyes lenne legalább egy alkalommal
a Mezőgazdasági Kísérleti Intézetbe tanulmányutat szervezni Karcagra.

5. Az előadók ismerjék a megye mezőgazdasága fejlesztésének az előadás anyagához
kapcsolódó évi és távlati tervét. Ismerjék annak a községnek és városnak a tervét
is, ahol az előadást tartják. Ismerjék a távlati és évi tervek mellett még a jelen-
legi helyzetet is, hiszen az előadásnak a valóságos helyzetre kell épülni kutatási
vonatkozásban is, de a javaslatok, illetve feladatok megoldása segítésében is.

6. A megyei TIT mezőgazdasági termelést segítő biológiai ismeretterjesztő munkájá-
nak alapja a megyei mezőgazdasági éves és távlati terv legyen. A tervfeladatok
és célkitűzések alapján kell meghatározni egyrészt az előadások témakörét, más-
részt az előadások tartalmát is. Úgy gondolom, hogy a tervfeladatok, illetve cél-
kitűzések ismerete nélkül a biológiai ismeretterjesztés nem nyújthat megfelelő
segítséget az üzemeknek.

7. A TIT célkitűzései nem valósíthatók meg a Megyei Tanács és Pártbizottság mező-
gazdasági osztályainak hathatós segítsége nélkül. Fontos a szoros együttműködés
a feladatok meghatározásában és segítés a megoldásban is.
Igen sokoldalú feladat van a mezőgazdaságban is a biológiai ismeretterjesztés

területén. Előadásomban nem is törekedhettem arra, hogy mindegyiket felsoroljam és
egyáltalán nem arra, hogy mindegyiket részletesen ismertessem. Ügy gondolom, hogy
ez nem is volt az én feladatom. Remélem azonban azt, hogy az általam ismertetett
kérdések és javaslatok megfelelő vitaalapul szolgálhatnak a megyei elnökség számára
a mezőgazdasági biológiai ismeretterjesztő munka végleges célkitűzéseinek meghatáro-
zásához és a megoldás megszervezéséhez.

Dr. Sipos Sándor
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