
Arankafertőzés és leküzdése Szolnok megyében

Szolnok megyében a búza, kukorica vetésterületei mellett a lucerna vetésterülete
is az ötvenezer holdon felüliek között van. Ez már magában véve is megszabja, hogy
különös figyelemmel legyünk termesztésének sikerére. A megye lucernavetésterülete:
65 000 kh. Ezt kiegészíti a kb. 10 000 hold vörösherc-vetésterület. E terület egyharma-
dán magot fognak a gazdaságok, általában több területen, mint amennyire magter-
mesztési szerződést kötnek. Ezzel biztosítják a szerződésben vállalt kötelezettség
maradéktalan teljesítését. A sűrűsoros vetések mellett a kapásrendszerű magter-
mesztésre való áttérés jelentkezik a nagy magtermés biztosítására, és a védekezések
helyesebb végrehajtására. Ez már a céltudatos vetőmagtermesztés korszerű alakja.
Ennek a területnek arankától való mentesítése is jobban végrehajtható, a fertőzés
ellenőrzése szintén könnyebb. A megyében jelenleg 6583 kh. kapásluccrna van. E téren
az újvetésű kapáslucerna ápolási munkájának időben való gondos munkájával az
örményesi „Üj Élet" Tsz vonta magára a figyelmet.

Az arankafertőzés múltja

A fertőzés hazánkban nem évszázados, de Törökország, vagy Görögország sor-
sára juttathat bennünket a fertőzés oly nagymérvű terjedése, amilyen az utóbbi 5 év
alatt bekövetkezett. Emiatt nem tudjuk az eddig elért helyünket a nem^etkö^i piaco-
kért folyó versenyben megtartani.

Az aranka, dr. Manninger G. Adolf közlése szerint, 1820-ban került Európába.
Kezdetben a kisaranka volt az ismert. 1873-ban találták meg nálunk a nagyarankái.
1902-ben ez már Szolnok megyében is található volt. Az egyéni kereskedői lclkiisme-
rctlenség „alj"-at vagy azzal kevert tételeket adott el az érdeklődőknek, ami által
a fertőzés mérve ugrásszerű lett.

Évtizedekkel ezelőtt dr. Dégen Árpád Zalamegyében vörösherében állapított
meg nagymérvű fertőzést. Munkatársával - Rázsóval együtt - már akkor kijelentették,
hogy a fertőzés visszaszorítható, csak a rendeletet (1894. XII. te. végrehajtási utasí-
tását) kell végrehajtani. Még az évben, 1910-ben országosan léptek fel ellene.

A „kihágási" hullám szülőfalumat sem kerülte ki. A mezőőrök és a közigazgatás
a rendeletet komolyan vette, és az érdekelteket az arankairtásra kényszerítette. 15 év
alatt kialakult az a közfelfogás, miszerint az arankafolt a gazdaság „szégyen-
folt"-ja lett.

Természetesen minden háborút követő gazdasági nehézség e téren is sok lazasá-
got hozott magával, de már 1958-ban a kérdés teljes komolyságában újból jelentkezett.

Az arankát megismerni nem kell a határba menni, keresni pedig még kevésbé
kell, mert a városok, községek belterületére országszerte eljutott, szinte mindenütt
megtalálható. Nem szúr, mint a szerbtövis, de virágzik, sőt mézei is, és azonkívül
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sok magot hoz. A virágja idegen- és önmegtermékenyülő, a magja az érettség elérése
előtt is csíraképes, keményhéjúsága miatt 2-6 év alatt csírázik ki, tehát fertőzőképesen
fekszik évekig a talajban.

Mi is az aranka?

Egyéves, virágos, gyökérnélküli élősdi növény, levélzöld nélkül pirosas, vagy
sáígás, vékony, sokszorosan elágazó szárral. Szárával rácsavarodik a gazdanövényre,
és abból szívógyökerei által élősködve szerzi meg táplálékát.

A kisaranka (Cuscuta trifoli) sűrűbben fordul elő hazánkban, hercfojtó aranka
néven külön fajtának is veszik, csak lóherén és lucernákon élősködik. A nagyaranka
(Cuscuta campestris) az előbbinél nagyobb termetű, vastagabb szárú, inkább narancs-
sárga, a virágzat fejecskéje 1 cm átmérőjű, tömött. A legkülönbözőbb növényeken
megtalálhatjuk, de gyakori kártevője a lóhere- és lucernavetéseknek. Találkozunk
'cnfojtó arankával is. A közönséges aranka (Cuscuta europea) látható sokféle növé-
nyen, főleg nedves helyeken, esetleg burgonyán és répán. A kártétele alárendelt.
A kondásaranka (Cuscuta lupuliformis) nagyobb folyók mellett és füzesekben élős-
ködik. Ezt megyénkben a Szászberek környéki Zagyva árterületeken találtuk meg.
Vastag, 2-3 mm átmérőjű cirmos, pettyes szárat nevel.

Az aranka kártétele közvetlenül és közvetetten is nagyobb annál, semhogy nép-
gazdaságunk figyelmen kívül hagyhassa. Az aranka fajtáját illetően a legtöbb megye,
így Szolnok megye is, túlnyomó részben nagyarankával fertőzött, és csak kisebb rész-
ben kisarankával. Érdekes, hogy a szomszédos Békés megyében a kisaranka térfog-
lalását találták nagyobbnak. Ebben van komoly különbség, mert a kisarankás mag
megfelelő (2 mm-es) rostával kitsztítható, míg a nagyarankával fertőzött lucerna-
magot csak korszerű, mágneses tisztítóberendezéssel. Ez okból súlyosabb a nagy-
arankával való fertőzöttség.

Az újabb vizsgálatok során dr. Berend István a nagyaranka évelővé válásának
lehetőségét állapította meg, ami a fertőzés terjedését, ha nem is szolgálja olyan mér-
tekben, mint a mag és a vegetatív részek széthúzása, de nem is kívánatos jelenség.
Ugyancsak új vizsgálati eredmények a „sima és simább" felszínű magvak jelentke-
zése, ami a mágneses tisztításba vetett hitet látszik megingatni. Igaz az is, hogy a
magtisztításban évtizedeket dolgozó szakember, aki minden évben az arankamaggal
küzd ,az nem látja a természet folyamatos kialakító erejéből származónak a síma-
magúságot. Megfigyelése szerint 1955-ben sok volt az ilyen, amíg 1962-ben viszonylag
alig találkozott símajellegűvel. 1963-ban ismét nagyobb számban jelentkezett a nagy-
aranka sima maghéjjal, és deformált magalakkal, a megszokott színtől eltérő „szeny-
nyes" színben. Állomásunk a Paddy asztal elvén választotta szét a fertőzést. Erdős
Péter mg. mérnök a kisaranka (herefojtó) áttelelését bizonyítja Békés és Csongrád
megye térségében. Az áttelelés kialakulása az aranka megjelenés, és a magkelés idő-
pontjai, valamint a gyomkelésekre való telepedés jelenségei megegyeznek a Szolnok
megyei megfigyeléseinkkel. Az áttelelés tényével tehát számolni kell.

A Növényvédelmi Szolgálat adatai az 1957. évi felvétel szerint több megye átla-
gául lucernában 35%-os, lóherében mintegy 25%-os arankával való fertőzöttséget
mutatnak ki. A fenti adatok országos területi adatokra vonatkoztatva, mutatják a
nagy értékkiesés mérvét.

Az ország lucernatermő területe hozzávetőlegesen: 420 000 kh.
Az ország lóheretermő területe hozzávetőlegesen: 300 000 kh.

E területekből csak az előbbi százalékos megállapítást figyelembevéve, aranká-
val fertőzött lucerna 147000 kh., lóherénél 75000 kh. A fertőzött területek széna-
kiesése arankafertőzés miatt a várható hozam negyedére tehető, ami 80-120 forintos
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szénaár mellett lucernaszénából no 250000,- Ft az értékiesés, lóhcresz^nából
33 750 000,- Ft.

E címen a népgazdaság vesztesége 144 000 000,- Ft. Ezt emeli a magtermés
vonalán okozott kár. Ez nemcsak a nyersmag felhasználásával okozott fertőzés terje-
désében nyilvánul meg, hanem azzal is, hogy jóval többe kerül a tisztítás; további
kárként mutatkozik az erősen fertőzött tételek tisztításánál a velejáró, kb. 10 száza-
lékos hasznos magkiesés. A lucernamag tisztítás 48 Ft, míg a lóhere magé 58 Ft.
Az arankával erősen fertőzött tételek eleve alkalmatlannak mondhatók kiviteli célra.
A kisebb fertőzésű tételek is a tisztítási költség 4-5-szörös megnövelését vonják maguk
után. Növeli a bajt az is, hogy a korlátozott teljesítményű magtisztító berendezéseink
kapacitása annál kisebb, minél fertőzöttebb a megtisztítandó lóhere és lucerna. Becs-
lés szerint e címen 6-10 millió forintos értékkiesés jelentkezik. Ha a népgazdaságnak
az arankafertőzésből nem lenne nagyobb kára, csak az itt közöltek, akkor is nagyon
komolyan kellene vele foglalkoznunk. Szolnok megyének a területén van az ország
több, mint egytized résznyi lucerna és lóhere vetésterülete, beleértve a hercfiivcsckct
is. Így nyilvánvaló, hogy a megye mezőgazdasága is ilyen vagy még nagyobb mérték-
ben károsodik arankafertőzés miatt.

A megyénkben a lucerna- és lóheretermesztés éveken át növekvő irányt mutatott.
Az említett 1957. évtől kezdve az arankafertőzés is mindjobban előtérbe került.
Az országos átlagot meghaladta. Ma már, akik járják az országot, azok megyénket
emlegetik, mint az arankával való fertözöttség „élenjáró"-ját. Ebből eredő megyei
károsodásunk, becslésem szerint, nem marad a 60 millió forint alatt, hanem többre
rúg, csak számoljuk meg jól. Más megyékhez mérve Szolnok megye a luccrnamag-
termesztésnek hazai körülmények között a természettől adott hazája. Emiatt jól termi
az arankát is, mint azt kutatási vonalon megállapították. Ez rajtunk kívül áll, és a
javunkra adatott meg. Bizonyítja ezt az 1962. évi lucernamag-termés megycszerte,
országosan kiemelkedő termésátlagaival. Elsőrendű érdek ezt állandósítani. Csapadé-
kos éghajlat alatt több a szénatermés, pl. Angliában, csakhogy ott a magfogás nem
kedvező.

Minden rendelkezésre álló erőt - anyagi, technikai és szellemi téren egyaránt -
az arankafertözés leküzdésére kell állítani. A védekezés hatékonyságának növelését
is célul kell kitűznünk, mert megyénk 56 000 holdon végzett arankairtása 15 millió
forint ráfordítás ellenére sem hozta meg a kívánt eredményt 1963-ban.

Az aranka irtása kötelezői Ez a múltban, a jelenben, sőt a jövőben is elkerülhe-
tetlen. Ez elől nincs kitérés, amíg „aprómag'-termelő ország leszünk. A második
világháborút követő gazdasági nehézségek nemcsak hátráltatták az arankairtást, de
a fémzárolt, tiszta vetőmag hiánya is közrejátszott az aranka elszaporodásában.

Az új szocialista nagyüzemek szaporodó állatállományainak takarmánnyal való
ellátása sok esetben a nyers (tisztítatlan) maggal való vetést is szükségessé tette.

így beállt az arankafertőzés tömeges megjelenése. Éveken át elérte a mai veszé-
lyességi mértéket. A kiadott rendeletek egyre sürgetőbben követelik a termesztők
védekezését. A 103/1951. (IV. 29.) M. T. rendelet a növényvédelmi zárszolgálat szabá-
lyozásáról és ennek végrehajtásáról szóló 18 055/1951. (VI. 3.) FM. rendelet, továbbá
a 43/1957. (VII. 23.) számú kormányrendelet a növényi kártevők elleni védekezés foko-
zott előmozdításáról szól, s igen fontos elvi megállapításokat tartalmaz. Az 53 1957.
(VII. 24.) FM. rendelet az arankairtás végrehajtásának fokozását célozza. A 10 1958.
(IV. 15.) FM. rendelet az arankairtás és az arankafertőzés megszüntetésének lehetősé-
geiről szól. Idézem az 55/1957. FM utasítás 4. pontját: „Az aranka irtását magérés
előtt kell elvégezni".

Szolnok megyében, az előbb is említett természeti adottságok miatt, fokozott
hatósági szigorral is biztosítani kívánja a párt és a kormány a népgazdaság érdekeit.
Az arankát új rendeleteink szerint megjelenésekor már irtani kell.
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A lucernamatermclés arankától való mentességét rendeletileg előirt agrotechno-
lógiai módszerek életbeléptetésével is kívánja a kormányzat elérni.

Minden lucernamagtermelőre kötelező a 103 1951. (IV. 29.) MT. rendelete, vala-
mint a Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi Szolgálata 54143 1963. (VIII.
1.), 54 871/1963. (IX. 6.) rendeleteiben foglalt növényvédelmi zárlat alá helyezett fer-
tőzött terület magtermésénck betakarításával, cséplésével és szállításával kapcsolatos
eljárások.

1. A növényvédelmi zárlat alá helyezést a táblatörzskönyvben feljegyezni tartozik.
E területen 5 (öt) évig lucernamagtermesztést nem szabad folytatni.

2. A betakarítás végzésénél a fertőzésmentes vagy gyengén fertőzött tételek fertőzé-
sének csökkentése érdekében az arankás foltokat ki kell hagyni, és utólag kell
levágni, illetve betakarítani.

3. A betakarított fertőzött szálas magluccrnat külön kell kezelni. Külön kazalba
rakni. Cséplése csak a mentes és gyengén fertőzött tételek után történhet, s azt
a Növényvédő Állomásnak tartozik bejelenteni, utána annak esetenként adott
utasítására kezdhető meg.

4. A csépléskor keletkező pelyvát, egyéb hulladékot a tűzrendészeti szabályok
betartása mellett a cséplés befejezése után azonnal égetéssel meg kell semmisíteni.

5. Az elcsépelt, fertőzött magot hiánytalan be kell szolgáltatni a Vetőmagtermel-
tető és Ellátó Vállalat magtisztító telepeire. A fertőzött tételből vetés vagy bár-
milyen célra a legkisebb mennyiséget sem szabad visszatartani.

6. Az elcsépelt magot tartalmazó zsákok a Növényvédő Állomás fémzárával való
ellátás után szállíthatók el, amiről jegyzőkönyvet is kell készíteni.
Az idevonatkozó rendeletek jószándekú végrehajtása meghozza a kívánt ered-

ményt. Ne legyen dicsőség a rendelet mellőzése, sem kikerülése, ami a közérde-
ket sérti.

A párt- és a megyei szakvezetés tisztán látta a meggyőzés szükségét már 1958-
ban, amikor a „Nagykunsági Napok"-on a megyei Növényvédő Állomás arankairtási
bemutatóját beiktatta Kisújszálláson, a megyei mezőgazdasági kiállítás keretébe.

Dr. Újvárosi Miklós, a „Gyomnövények, gyomirtás" című munkájában az aranka
veszedelmére gondolva, azt tanácsolja, hogy „ahol a legkisebb hajtását is megtalál-
juk, azonnal semmisítsük meg". Ugyanezen munkában azt is olvashatjuk, hogy „leg-
biztosabb, ha a megtámadott foltot lekaszáljuk, a lekaszált részt elégetjük, a tarlót
szalmával leszórva, vagy petróleummal lelocsolva, kiégetjük, és újra vetjük. Ezzzel
rámutat a legradikálisabb erőművi úton való védekezésre. Ezt pedig minden termelő
meg is teheti, mert a munka megosztását maga irányítja. A keletkező első folt meg-
semmisítésével legbiztosabb és legolcsóbb a védekezés. A lucerna- és lóheretáblákat
legalább kéthetenként gondosan nézzük át. A magfogó táblák rendszeres ellenőrzése
nem mulasztható el, még a nyári munkák dandárjában sem. 10 méteres sávokban kell
az ellenőrzést végrehajtani és a talált foltokat kiirtás céljából megjelölni.

Minden gazdaságban az aranka irtást a folt, vagy tábla lekaszálásával kell kez-
deni. Ennek szükségét nem kell külön magyarázni és indokolni, csak 5-8 cm magas
tarlón lévő arankaszövedéket kell összehasonlítani a sokszor félméternél magasabb
maglucernában lévő 35-40 cm vastag arankaszövedékkel. Az 5-8 cm magas tarlón
végzett vegyi irtás után találunk olyan élő arankamaradványokat, amik 3-5 erőteljes
virágzatot is hoztak. E jelenség miatt teljesen indokolt kisüzemi viszonylatban ki-
alakult módon, az egészen leeresztett kaszával, mintegy nyesésszerűen a föld szintjén
lckaszálni a foltokat. Az így visszamaradó arankafoltok leperzseléssel eredményesen
megszüntethetők.

A kisújszállási „Nagykun Napok" idejében beállított 13X600 négyszögöles aranka-
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irtási bemutatóterületének szemlélő útját lekaszáltuk, s a benne lévő arankafoltokat
lángszóróval kétszeres menetben leperzseltük. A következő évben eszközölt ellenőrzés
során az út sávját teljesen arankamentesnek találtuk. Itt említem meg azt is, hogy
a műtrágya (pétisó) oldattal kezelt parcella buján, gazdagabb növekedéssel jelezte
a műtrágya nitrogénjének a termést növelő hatását. Ez a műtrágyaoldatos védekezés-
nek külön jelentőséget ad. A leperzselés nemcsak kisüzemi módszer, hanem nagy-
üzem is használhatja.

Tűzzel való nagyüzemi védekezést folytatnak a Tadzsik Szovjet Szocialista Köz-
társaságban, ahol „Lángkultivátor" egymenetes 3000 C° hőjű lángtengerrel teljes terü-
leti fertőtlenítést végeznek. Zsidó JPéterközlése nyomán az eddigi eredmények 8 járás
területen kielégítőck.

Az USA növényvédelme a száraz vidékein uralkodó aranka ellen a sikeres irtás
érdekében a lángszórós nagyüzemi gépek kezdő típusait már a termelőknek is ajánlja.
A megyei Növényvédő Állomás e téren 1963-ban végzett kísérleti munkája nem
hozta meg a kívánt eredményt. 10 cm vastag arankanemezt csíkoltan égette át. ítéle-
tünk szerint a lángfüggöny egyenetlen hőmérséklete miatt. A füzesgyarmati Vörös
Csillag Tsz kísérlete a hátigépes lángszórónak elvét alkalmazza az RS-09 traktoron.

Egyébként az állomásunk a tadzsikisztáni lángkultivátor dokumentációjának be-
szerzését javasolta. Dr. Manningcr a gázolajos leégetést ugyanazon napon való meg-
ismétlésével ajánlja, tehát kétszer olajozva, és az utolsó olajozást meggyújtva, tűzzel
is égeti az arankával fertőzött foltot. Ez egyike a legjobb irtási módozatoknak. Az
MSZMP Megyei Bizottsága 1959. évi „Falusi Híradó" 3. számában „Hogyan irtsuk
az arankát" részletesen foglalkozik mind a nagyüzemben, mind a kisüzemekben foly-
tatott megyei gyakorlattal, azok eredményével és költségével is. Az Alcsiszigeti és
Héki Állami Gazdaságok lángszórós védekezése tábla összterület egy holdjára 35,84
Ft-ot, míg a foltok holdjára vonatkoztatva 640 Ft-ot tett ki. Vegyi védekezés terén
ugyanakkor 100 liter permedé készítése vasgálicból i8"/o-kal 29,70 Ft-ba, io°/oos Kus-
kutánból 49,60 Ft-ba, Novendából 2"/o-kal 50,20 Ft-ba. Krezonit E-böl 0,5%-kal a
kezdő kísérleti időszakban 20,20 Ft-ba került. A közelmúlt három év alatt a vegyi
védekezések terén 1963-ban eljutottunk oda, hogy el kellett ismerni az 1 liter m2

vegyszermennyiség alkalmazási kényszerét. Ezt dr. Szatala Ödön hangsúlyozta ki.
Így a figyelembe jöhető - dr. Gimesi Antal kutató szerint is eredményesen hasz-

nálható - vegyszerek 100 liter permedévé Krezonit E-ből 1,5%-kal 68 Ft, Aretit 2%-os
140 Ft költséget okoz. A kísérleti jellegű, tehát korlátozott hozzáférhetőségű Reg-
ioné az irányárak alapján 52 Ft-ba kerülne. A Magyar Mezőgazdaság 1963. évi 50.
számában leszögezi, hogy „évente az arankairtást nagy területen kell elvégezni, fontos,
hogy az arankairtó szerek gazdaságosságát is mérlegeljük. Muitán az irtást folton-
ként végezzük, mindig azt kell figyelembe venni, hogy mibe kerül 100 liter aranka-
irtó oldat".

A megyei Növényvédő Állomás szakdolgozói a Megyei Néplapban és a szol-
noki rádió adásán keresztül éveken át ismétlődő felhívásokkal törekedtek a figyel-
met ráfordítani (1960-ban az „Arankavadász", 1961-ben „Irtsd az arankát!"). Ebben
az évben a második kaszálás levágása után meglepően sok aranka került napfényre.
1962-ben „Tegyünk rendet az arankakérdésben!". Itt már leszögeztük: „A kérdés
megoldása nem könnyű, munka nélkül az alkalmazható módszerek egyike sem vezet
eredményre, sem egyedül csak azt alkalmazva. Az arankát nagy területen csak egész
éven át folytatott sok munkával és költséggel lehet kiirtani". 1963-ban az „Aranka,
aranka" című közleményre írt válaszomat már nyilvánosságra nem engedték. Ennél
égetőbb kérdést csak én nem ismertem. Ma sem tudom elismerni a jogosságát annak
a téves álláspontnak, hogy - egyes üzemek vezetőségei a szabálysértési bírságot ki-
várva és vállalva - miután az kisebb, mint az arankairtás költsége - közvetetten az
arankairtás olyan halogatására használták fel, ami a lucernatábláink idő előtti ki-
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szántására vezetett. E helytelen szemlélet elleni akciót a megye közvéleményének
megnyerésére nem sikerült napirenden tartani. Országosan a Magyar Mezőgazdaság
azonban az 1963-ban 14, tehát minden negyedik számban közölt szakcikkeiben érinti
az arankakérdést.

Az állami gazdaságok egyik főagronómusa az arankairtás komolyan vételét a
közelmúlt szakértekezleten éppen a lucernatelepítés költséges voltával indokolta.
Az elmúlt két évben a lucernásaink tízezer holdjai kerültek eke alá. Ezt a drág«
játékot a szakmai önérzet sem engedheti meg.

Érdekesebb arankairtási üzemi adatok 1958-ban

A túrkevei Vörös Csillag Mg. Tsz az arankairtást 40%-os Petisós oldattal végezte.
Az eredményessége 100%-os, tehát igen jó. Az arankairtás 172 kh.-on történt. Az aran-
kával való fertőzöttsége 5%-on aluli volt. Az ossz. fertőzött terület kb. 5 kh.-t tett ki
Felhasznált 25 q Pétisót 2410 Ft, 33 munkanapot 1772 Ft, 10 fogatnapot 540 Ft érték-
ben, összes felhasználás 4722 Ft volt. Ebből 1 kh.-ra esik 23,40 Ft, a fertőzés 1 kh.-ra
pedig 944,5 Ft arankairtási költség. Az arankairtás elmulasztásából keletkező kár
még kisebb arankafertőzés mellett is jelentőssé válik, 5 kh. folton kiesik a termésből
50 q lucernaszéna 5000 Ft és 5 q lucernamag 17 500 Ft értékkel, s ezt elhárította a
termelőszövetkezet 4722 Ft-os költséggel.

így az arankairtás haszonvétele 17778 Ft. Az Ady Mg. Termelőszövetkezet Kis-
újszálláson végzett mészkénleves arankairtást 4-8 cm magas lucernában 85-90%-os
eredménnyel, amíg 20 cm magasságú lucernában ugyanazon permetezéssel csak 60-
65%-os eredmény volt elérhető. A védekezésben részesített terület 15 kh. volt, mintegy
30%-os fertőzéssel. Felhasznált: 831 kg kénport 2393,28 Ft. 416 kg égetett meszet 415
Ft, 10 kg vasgálicot 13 Ft. 75 kg Kuskutánt külön területen magában felhasználva
367,50 Ft, 15 q morzsolt csutkát á = 20 Ft = 300 Ft, 45 munkaegységet 2 02; Ft, gép-
használati díj 1 liter 0,33 Ft = 2 888 Ft. Összes felhasználás 8 403 Ft. A szóban forgó
terület 1 kh.-jára 560,22 Ft. A fertőzött terület 1 kh.-jára 1867 Ft költség esett. Kisebb
területen, de nagyobb fertőzés mellett ugyancsak jelentős a károsodás, 4,5 kh.-on ki-
esik a szénatermésből 45 q lucernaszéna, míg a magtermésből 4,5 q lucernamag. Ennek
ossz. vesztesége 20 250 Ft-ot tesz ki. Ezt elhárította, nagymértékben lecsökkentette
8403 Ft védekezési költséggel, aminek várható haszna 11847 Ft-ban állapítható meg.
Mindezek után megállapítbajuk, hogy nincs olyan arankairtási költség, amely IOCP/Q-OH
felüli hasznot ne hozzon.

Az 1961. fertőzések szembeötlő fokozódása az irtás hatósági szorgalmazását hozta
magával. Jelentős területkiszántások is megkezdődtek. Az 1962. évi arankairtások során
a törökszentmiklósi „Alkotmány" Mg. Tsz-nek 60 kat. holdas magluccrnását állandó
figyeléssel egybekötött kézi irtással sikerült ellenőrzötten arankamentes állapotban
tartani. Kat. holdankénti költsége nem érte el az 50 Ft-ot. Ugyanez évben az Állat-
forgalmi Vállalat kengyeli hizlalógazdaságában elismcrésreméltóan védekeztek az
aranka ellen. 70 kh. régi, 31 hold egyéves és 20 hold újvetésű, együttesen 121 holdon.
A régi vetésű terület 10%-os fertőzést, a többi 1", o-ost mutatott. E területen felhasz-
náltak foltok kaszálására 400 órát, kikapálással való irtásra 1500 órát, a fogaterő a
foltok Ietakarításával, valamint a vegyszeres irtáshoz szolgáló 25 kg Krezonit E. és
3000 kg Pétisó stb. anyag szállítására kb. 400 órát dolgozott. Ennek költségei 11 600
Ft-ot tesznek ki, amiből egy holdra 96 Ft esik. A gazdaság vezetőjét idézem: „A gaz-
daság összes lucernatermő területén az arankafoltokat kiskaszával kaszáltuk le és
utána kezdődött a tényleges arankairtás. A nagyobb fertőzött területeken felhasznál-
tunk 25 kg Krezonit E. vegyszert és 30 q Pétisó oldatot. A többi területen fertőzött
terület kézikapával történő kikapálásával védekeztünk. Leghatásosabban a kézikapá-

(Folytatása következik.)
Dr. Váczy Mihály
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lássál történt arankairtás mutatkozott legjobbnak. A gazdaság területén az aranka-
irtást hatásosan hajtottuk végre, amit bizonyít az átadott lucernamag minősítése is
0,05%-os fertőzöttséggel. Ezek azt igazolják, hogy a kezdeti fertőzést nem szabad
hanyagolni, másrészről az irtás minden módszerét igénybe kell venni.

Mit tett e kritikus két évben a legrégibb önálló növényvédelemmel rendelkező
karcagi Lenin Tsz?

Mohácsi Imre főagronómus ezekben foglalta össze:
„1962-ben 341 kh.-on irtottuk az arankát. Részint kézikaszával, részint kézikapá-

val. Ez a terület csaknem teljes egészében harmadik éves lucerna volt. A célunk az
volt, hogy az arankafertőzés terjedését megakadályozzuk. Az arankairtáshoz felhasz-
náltunk kb. 1500 munkaegységet, ami egyenlő 45 000 Ft-tal.

Vegyszerrel irtottunk 144 kh.-on. Igen kismennyiségű Aretitet és nagyobb meny-
nyiségű Krezonitot használtunk fel. A vegyszer értéke 11 470 Ft. A felhasznált munka-
egység értéke 6000 Ft. 1962-ben tehát összes felhasználása 56 470 Ft Az eredmény
40%-os volt. A kézi és vegyszeres irtás között nem volt lényeges különbség, mind a
kétféle irtással csak azt értük cl, hogy a lucernát átmentettük, és egy évvel később
kellett kiszántani.

1965-ban már kevesebb munkát fordítottunk arankairtásra. Az elfertőzött lucer-
nákat kiszántottuk. Az egy- és kétéves lucernában azt a módszert alkalmaztuk, hogy
ha valamely brigádtak kaszálás vagy gyűjtés közben arankafoltot talál, és azt a
brigádvezetőnek jelentette, bizonyos munkegység jóváírásban részesült. Ezzel csak-
nem teljes egészében vissza tudtuk szorítani az arankát. A kapáslucernákban minden
táblán volt egy állandó arankafelelős, aki a területet kijelölte, ill. az irtást elvégezte.

1963-ban csak kézikaszával és kapával irtottunk és mintegy 1200 munkaegységet,
azaz 39 600 Ft-ot fordítottunk erre a célra."

Eddig, ha az arankairtás egymás között szóba került, nagyon sok téves állás-
pont ütközött össze. Ilyenek: a kényelmes megoldás, a „nem bírunk vele", az „újból
kijön", a „nincs rá pénzünk", a „nincs jó vegyszer", „nincs emberünk", s nincs vége
a kifogások özönének. Még a szabálysértés áldozati oltárára felfeküdni kész agro-
nómus is akadt. Nem lehet az agronómus a szabálysértési bírságok gyűjtőalanyává.
A törvényes rendeletek bírsága és az arankairtás költsége nem szabhatja meg a nép-
gazdaság eme kérdésének sorsát, hanem a gazdasági vezetőknek és agronómusoknak
az önérzete, szégyenérzete kell, hogy e téren már elfogadott „etikát" újból életre hív-
ják. Az arankairtást az új „Növényvédelmi Kódex"-ben már a fentieket kiküszöbölő
módon állították be. Az arankairtás minden módszerétől fáznak, pedig csak munka
kérdése az egész. Bizonyítja ezt a karcagi Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Inté-
zet luccrnásterülete, ami 8 évi következetes munkával nemcsak magvetéssel bekerült
fertőzéstől, de a talajfertőzésből származó arankától is teljesen megtisztult úgy, hogy
a követő évben fertőzés már nem jelentkezett. A megyei Növényvédő Állomás 1963
nyarán számos mezőgazdasági nagyüzemünkben fordult meg, és minden esetben azt
tapasztalta, hogy az erősen felmagzott, arankával fertőzött „kikaszált" anyagot meg-
etetik. A takarmányos kamrában, a szállító jármüveken, a lófogatok déli takarmá-
nyául a kocsiderékban mindenütt felmagzott arankás lucernával találkoztunk. Az aran-
kával való önfertőzés általánosnak mondható. A félig érett arankamag teljes csíra-
képességű, tehát akaratlanul, téves jóhiszeműséggel folyik és folyt az istállótrágyán
keresztül a talajfertőzöttség növelése.

(Folytatása következik.)
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