
Arankafertőzés és leküzdése Szolnok megyében

(Második, befejező közlemény)

Martfűn figyelte meg Kecskés Gabriella mg. mérnök gazdaságvezető, hogy a
sertésnyái' ürülékén keresztül fertőződött arankával egy legeltetésre engedélyezett
táblája. A fertőzés eredete a cséplőgépi lucernahulladék etetéséhez vezetett vissza,
így gond lesz az újvetésű lucernáknak megfelelő helyet, táblát találni. Arra kell töre-
kedni, hogy minden arankamagvas, vagy arra gyanús hulladék tűz által pusztuljon el.
E téren uralkodó nézetek tisztázására a megyei Növényvédő Állomás kísérleteit több-
éves keretben állította be. Az eredményekről, kiérlelődése után számolnak be.

A fertőzött területek minden gépesített munkája egyben fertőzés terjesztő is lett.
Ez áll a kombájnos aratásra is, ahol a hulladék felfogására emiatt különféle elgondo-
lások nyertek megoldást. így pl. a polyvahulladék zsákba való gyűjtése. Az aranká-
val fertőzött folyómedrek arra engednek következtetni, hogy az öntözővíz is hoz-
hat talajt fertőző arankamagot a mezőgazdasági területre. Belvízi áradásból szármá-
zónak vélték megállapítani a mezőtúri Űj Reménység Mg. Tsz egyik silótáblájának
30 kh.-ra terjedő 100%-ot nagyarankás fertőzöttségét. Ennél elképzelhető, hogy más
terület arankás lucerna, lóhere cséplési helyéről kerülhetett oda a fertőzést oly nagy-
mértékben kiváltó anyag a tavaszon kialakult belvízáradás során.

A kisújszállási „Búzakalász" Mg. Tsz az újvetésű lucernatábláját az őszi kaszálás
után kézi erővel, kikapálással mentesítette az arankafertőzéstől. A gyakorlatunk a
kézi irtás felé való eltolódása, a vegyi védekezés nehézkessége és eredményének
nem mindenkori biztossága miatt következett be.

Lépten-nyomon szembetalálkozunk azzal a megállapítással, hogy drágák az
arankairtás módozatai. Mezőgazdasági nagy- és kisüzemeink felelős vezetőinek ez
adott esetben három rossz között kell választani. Először a drága, önként elvégzett
arankairtást végrehajtani. Másodszor vállalhatja a közérdekű védekezést (kényszer
védekezést), amely az előbbinél drágább, mert a szabálysértési eljárás következmér-
nyeit pénzben kell viselni, s a védekezési módszerek közül tőle függetlenül is alkal-
mazhatják a vegyi védekezések valamelyikét. Harmadszor, ha a kiszántást alkalmazza,
mint arankairtást.

Ma már a megnövekedett állatállomány kötelezi az üzemeket a lóhere és lucerna
termesztésére. Tehát a kiszántott terület vagy tábla helyett másikat kell telepíteni.
A negyedik évnél fiatalabb lucernás, vagy jól beállt öregebb lucernás eseteiben a
kiszántás határozottan a legdrágább arankairtási eszköz. Egyesek szerint a 3 éves
lucernát már ki kell szántani, mert csak úgy jó elővetemény. Jómagam a kiszántást
egy-két évvel későbbre merem javasolni, amennyiben az 90%-os tőállománnyal ren-
delkezik. Ez pedig a gondos munkával, ápolással együtt jár. A terméskiesés elhárí-
tását, a lóhere- és lucernaterületek arankától való mentességét minden üzem felelős

—.. 145 —-



Vezetőjének biztosítani kell. Ehhez a párt és kormányzat 1964. évre segítségül adja
a gyomirtószerek 50%-os árleszállítását, ami a vegyi védekezéseket költség tekinte-
tében elviselhetőbbé teszi.

Ezek szerint:

Krezonit E.-ből 100 liter permetlé 30,15 Ft-ba
Aretit-ből 100 „ „ 60,90 „
Kuskutánból (10°/0-os) 100 „ „ 26,10 „
Vasgálicból (18%-os) 100 „ „ 29,70 „
Gázolaj 100 liter, mint permetlé 180,00 „

kerül.
Mindezek bizonyítják és előrehozzák a fertőzött területen az alapvédekezés kér-

désének megoldását. Ez az utolsó kaszálás tarlóján a következő fakadásig terjedő
időszakban a foltoknak kézi erővel való előkészítése vegyszeres irtással kiegészítetten,
vagy kísérleti eredményektől függően teljesen kémiai úton történhet. Ez utóbbit
tisztázó kísérleteket Növényvédő Állomásunk megkezdte. Jómagam az egyik kutatói
eredmény bírálása során e célból az illetékes hatóságunk felé konkrét elvi javaslatot
is tettem.

A megyei tömegszervek figyelmét az arankafertőzöttség nagymértékű elterjedé-
sére kellett irányítani, s a küzdelemhez segítségül hívni, annak hangsúlyozásával,
hogy minden esetben a leggondosabb figyelőszolgálat végrehajtása hozta csak meg
a legolcsóbb és legjobb eredményt. A fertőzött területet egyszer kell rendbe tenni,
és azután nagyon komoly, sűrű ellenőrzéssel a kezdeti fertőzést kell haladéktalanul
kiirtani.

A gépi betakarítás, a rendsodró és a kombájn alkalmazása szintén fertőzést
növelő technikai eljárás. Ezeket pedig nem mellőzhetjük. Ezért a védekezésnek kell
rugalmasnak lenni éspedig a szántóföldön való előzetes arankamentesség biztosításá-
val. A magtermés tervszerű biztosítása társadalmi érdek, tehát társadalmi összefogás-
sal és állandó jajszó kényszerítő erejével kell az érdekelt üzemek lelkiismeretét fel-
ébreszteni. A KISZ bizottságok, alapszervezetek és a Hazafias Népfront minden
szintű bizottsága fogjon össze! Egyet akarjunk! Arankamentes Szolnok megyét. Az
üzemek sokrétű munkatorlódásával kell számolni. Itt segítünk azzal, ha munkaterü-
letünk - munkábajárásunk útvonalán egy-két lucernatáblát megfigyelés alatt tartunk
- hetenként belenézünk. így a fertőzés elhatalmasodását jószándékú figyelemfelhívás-
sal a védekezésre kész üzemben megakadályozhatjuk. A községen vagy termelő-
szövetkezeten belül egy újvetésű lucernatáblának egy ízben való teljes mentesítésé-
ben a KISZ tevőleges segítséget nyújtana a talajfertőzöttség visszaszorítására, azután
a termelő üzemen belüli arankairtás megszervezését szorgalmazná.

A Hazafias Népfront és a KISZ aktivistái minden arankafertőzést figyelve,
örökké visszatérő, lelkiismeretébresztőként ne hagyják elaludni az arankairtás köte-
lezettségét. Ezzel, mint Erdei Ferenc akadémikus által is kifejezésre juttatott társa-
dalmi nyomással kell a tévedőket helyes útra szorítani. E kérdésben a fáradhatat-
lanság fogja az eredményt biztosítani.

Az arankafertőzés leküzdésének akadályozó.i voltak a múlt évek érvényes ide-
vonatkozó rendeletei is. Ezekben rögzített határidők az ellenőrző szervek eredmé-
nyes munkáját gátolta, pl. az is, hogy a védekezés elmulasztásának számonkérése
megkésett, s egyben az arankairtás költségesebbé vált. Ezt a helyzetet változtatta
meg az arankairtás új rendelete. A földművelésügyi miniszter 4/1964. (IV. 3.) FM.
számú rendelete a kötelező arankairtásról, valamint a lucerna- és vörösheremag-ter-
mesztés minőségének javításáról szól. Ez a rendelet a 10. §-ában leszögezi az azonnali
hatályba lépését, valamint a 17/1959. (VI. 12.) FM. számú rendelet hatálytalanítását.

A rendelettel az érdekelt minisztériumok és főigazgatóságok egyetértenek. Ez
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megkönnyíti a kitűzött cél elérését. A fertőzött területeken általában az arankaírtást
annak megjelenése esetén azonnal el kell végezni. „Lucerna, vöröshere és más here-
félék termésének gépi vagy kézi kaszálása előtt az arankával fertőzött foltokat meg
kell jelölni, és a foltokat - azok körül i méteres fertőzésmentes biztonsági sávval
együtt a kaszálásból ki kell hagyni. Az e területeken lévő termést a kaszálás után,
de a rendsodrás előtt a helyszínen meg kell semmisíteni" - mondja a rendelet i. §
(2) bek. Az arankairtást a terület használója köteles elvégezni. Nagyüzemcinkben azt
a növényvédelmi felelősök kötelesek ellenőrizni. Itt kell segítséget adni a jóakarata,
céltudatos társadalmi ellenőrzésnek, ami az üzemek vezetőit jelentékenyen fogja segí-
teni a rendelet végrehajtásában.

Még gondolatban sem tételezzük fel, hogy e rendelet után az arankairtási köte-
lezettségét valamelyik termelő üzem vagy területhasználó szerv mellékes ügynek
tekintse. A növényvédő állomás, a községi mezőgazdasági szakigazgatási szerv, és
az állami gazdasági termelési igazgatóság is köteles évente április 15. és október hó
15. napja között rendszeresen ellenőrizni. A rendszeres ellenőrzésen felül az aranka-
fertőzöttség szempontjából a szerződéses - OVF. ellenőrzés alá nem tartozó — lucerna-,
vöröshere- és egyéb hereterületet a növényvédő állomás a termeltető vállalattal együt-
tesen a termelő képviselőjének jelenlétében köteles 2 ízben felülvizsgálni. A felül-
vizsgálatot első ízben a magfogást megelőző kaszálás után, tehát tarlón, másodízben
a zöldbimbós állapot és virágzás közötti időszakban kell elvégezni. Szolnok megyé-
ben magtermelésre alkalmasnak csak azt a területet lehet nyilvánítani, amelyen a két
szemle alkalmával arankafertőzött súg egyáltalán nem fordult elő.

A szerződésen kívüli lucerna-, vöröshere- és egyéb heremagtermő területeket
felülvizsgálat végett a termelő köteles minden év június 5. napjáig a harmadik kaszá-
lásból történő magfogás esetén júius 5. napjáig a növényvédő állomásnak írásban
bejelenteni.

Az arankairtás mellőzése a termelő terhére „közérdekű védekezést" hozhat, ami
vegyi védekezés lehet csak, éspedig nem olcsón, szabálysértési bírsággal tetézve.
A rendelet szerint forgalomba hozni és elvetni csak fémzárolt lucerna-, vöröshere- és
egyéb heremagot szabad.

Mezőgazdasági nagyüzemeink kötelesek lucerna-, vöröshere- és egyéb hereterü-
letükön jelentkező arankafertőzöttséget a táblatörzskönyvbe bejegyezni. Mulasztás
esetén az ellenőrző szerveket fegyelmi úton felelősségre kell vonni. A rendelet 9. §-a
a büntető szankciókról rendelkezik.

E rendelet komoly feladat elé állít a megyében minden érdekeltet, és éppen
ezért nem szabad „Pató Pál" jelleggel a kérdéshez hozzáállni.

Ennek nyomán Szolnok Megye Tanácsának 3/1964. számú rendelete kötelezővé
teszi az újvetésű lucernák első kaszálását kézikaszával elvégezni. Ezzel a magkelés-
ből származó arankafoltokat, mint vegetatív fertőzések kiindulópontját, a legkisebbre
kívánja szorítani. Az arankafertőzés következetes felszámolásának a nagyobb fokú fer-
tőzött táblák kiszántásával, s vele együtt az újvetések fokozott gonddal való mente-
sítésével irányt szabott. Így a teljes mentesség, illetve a fertőzöttség veszélyességi
szint alá szorításával a magtermesztésnek rendszeres belterjes munkakeretbe való
állításával az ország legnagyobb lucernatermő megyei egysége maradhatunk.

„Tessedik Sámuel" szocialista címért küzdő brigád megyei tagozatának aranka-
irtásra vonatkozó javaslatai a következők:

1. „Minden gazdaságon belül figyelőszolgálatot kell tartani, a figyelőszolgálaton
belül megbízott személyek száma az arankafertőzöttségtől függően alakuljon.
Arra kell vigyázni, hogy azok a személyek, akik ezt végzik, megbízható emberek
legyenek, hogy a lucernáson az arankát - még amikor csak kis területen jelent-
kezik - felderítsék, azt ott megsemmisítsék és a helyét megjelöljék. A figyelő-
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szolgálatot meg kell kezdeni már most, az I. kaszálások időszakában és egészen
a magtermés betakarításáig folytatni kell.

2. A figyelőszolgálatot végző személyek felszerelésében feltétlenül kasza, kapa és
a hely megjelölésére alkalmas karó legyen. A figyelőszolgálat során talált aranka-
foltokat a szolgálatot végző személy kaszálja le, rakja össze a folt közepére,
majd a kapával a folt körül zárósávot kapáljon, és jelölje meg jól láthatóan a
foltot karóval vagy valami más egyéb jellel, hogy az utána következő vegyi véde-
kezés megtörténhessen. Az így vegyi védekezésre előkészített arankafoltok lénye-
gesen kevesebb permetlével elpusztíthatok, mint ha azok nincsenek lekaszálva.

3. A vegyi védekezést minden gazdaság a nála legjobban bevált vegyszerrel
végezze. Ajánljuk, hogy az arankafoltok közepére összetakarított, lekaszált aran-
kát gázolajjal leöntve semmisítsék meg."
A megyei „Tessedik" brigádmozgalom járási tagozatain keresztül mind az aranka-

kérdés felszámolásának, mind a legkorszerűbb magtermesztés keresztülvitelének a
napirenden való tartásában jelentősen közreműködött. Ennek nyomán a szerződött
lucerna- és vöröshere-magtermő területek első szántóföldi szemléje azt tanúsítja, hogy
a megyei termelő a magtermesztés első akadályozó tényezőjét az arankával való fer-
tőzöttséget megszüntetni törekszik, miután 126 megvizsgált termelőgazdaságból 31 ter-
melőgazdaságnál kényszerültünk egyes táblákra növényegészségügyi zárlatot javas-
latba hozni.

Megvizsgálásra került mg. tsz-ben 6186 kh. kapás, 6374 kh. sűrűsoros lucerna mag-
nak hagyott II. kaszálása, ebből az első szemle után zárlati javaslatba került összesen
1723 kat. hold. A megvizsgált terület 14%-a. Ezt a kapáslucerna 8%-a, a sűrűsoros-
nak pedig a 19%-a adta meg.

Az idevonatkozó második szemle után a magtermesztésből kizárt terület 3000
kh.-ra növekedett, magtermesztésből kiesett területi hiányt 10-15%-kal csökkenti a
szerződésen kívüli magtermőterület. Ezek a mutatószámok is bizonyítják, hogy az
arankamentes maglucerna-termesztés útja a kapás maglucerna termesztésen keresztül
érhető el a legolcsóbban és legrövidebb idő alatt.

A termelő üzemeink helyi adottságaik szerint más és más szervezeti bérezési rend-
szerrel biztosítják az irtás eredményességét.

A cibakházi „Vörös Csillag" Mg. Tí^-ben kézi kaszálással tervezték a foltnak
és az egyméteres biztosító sávnak a letakarítását, annak zölden való elszállítását a
tábláról lovas kocsival tervezték. A letakarított foltokat 1,5%-os Krezonit E.-hez adott
0,3%-os tapadószerrel áztatásszerűen kívánták lepermetezni. „Minden terv annyit ér,
amennyit abból végrehajtanak" - jelzi ezt a folyamatban lévő szabálysértési eljárásuk
is. A tények a döntőek, a jóhiszemű, tetszetős tervvel szemben. Itt az arankairtó
brigád tagjai a jól végzett munka után 50-50 Ft prémiumot kapnak.

Ennek a módszernek a gondos kivitele és a folt „nyesés szerű" letakarítása adja
meg az elérendő célt, a védekezés eredményességének a legkedvezőbb időtartamát,
vagyis a kb. 8 hetet. Sokban segíti a jó munkát az arányos bérezés és a jól végzett,
eredményesen befejezett munka premizálása.

A karcagi „Lenin" Mg. Tsz-ben az arankaírtásban dolgozók 0,3 munkaegységet
kapnak óránként. A zetoros a talált folt kijelöléséért külön fizetést kap. Ugyanígy
díjazzák a „November 7" Mg. Tsz arankairtást végző tagjait is.

Tiszaigaron a Petőfi Mg. Tsz-ben átlag 40 kat. hold területe van egy háromtagú
arankairtó brigádnak, akiknek a fő munkáját a kijelölés meríti ki. Egyébként vegyi
úton védekeznek.

Az abádszalóki „Aranykalász" Tí^-ben ezévben is a mechanikai arankairtáson
lesz a fő súly. A területeket 2 fő arankavadász állandóan ellenőrzi. Az üzemegység-
vezető ezek számát szükség szerint növeli. Felszerelésük éles kapa és kosár. Ez eset-
ben döntő tényező az, hogy az aranka magot ne hozzon és az utolsó kaszálás tarlóján
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teljes mértékű arankairtást végezzenek minden táblán, akár maghozó az, akár takar-
mánytermő a lucernás.

A törökszentmiklósi „Alkotmány" Tsz arankairtását mechanikai úton végzi, min-
den táblába egy fő nyugdíjas van beosztva, 1,2 munkaegységgel 10 órás munkaidővel,
premizálás nélkül. A hároméves telepítésű táblájuk fertőzöttség miatt magtermesztés-
ből kiesett.

A szolnoki „Lenin" Mg. Tsz-ben 80 kh.-ra az arankamentességért 1000 Ft pré-
miumösszeget biztosítanak. Itt a fogatosok, irodisták, állattenyésztők, műszakiak, ter-
melőszövetkezeten belül alakított csoportokban végzik ezt a számukra is közérdekű
feladatot el.

]ászárokszálláson, a Béke és Táncsics Mg. T^-ekben az arankairtók bérezését
1,75 munkaegységből és kettő kg lucernaszénából alakították ki. Ez megnyugtatóbb
a tagra nézve, mint a kunszentmártoni Zalka Máté Mg. Tsz-ben adott 0,5 kg
lucernaliszt.

A jászberényi „Lenin" Mg. Tí^-ben a maghozó lucernásokat több brigádnak osz-
tották ki. Arankamentességhez kötötten a magtermés 2%-át kapják munkaegysé-
gen felül.

A mezőtúri „Üj Reménység" Tsz-ben az arankairtók bérezésében az alap 1,25
munkaegység, amelyhez megkapják a magtermés 2%-át. Ugyanitt az „Alkotmány"
Mg. Tsz 1,25 munkaegységhez az elfogadott arankamentességért a dolgozóknak 2 mun-
kaegységet fizet fejenként minőségi munka prémiumként. A „Petőfi" és a „Béke" Tsz
pedig napszámbéres - hetifizetéses rendszerrel törekszik ezt megoldani. Egy város
határán belüli mg. tsz-ekben is más és más megoldási módozatok vannak a helyi
tényezők adottságai szerint.

A megyénkbeni üzemvezetés sokarcúságát egészíti ki az örményest „Üj Élet" Tsz
arankairtásának megszervezése. Itt az év elején kialakult „öregek", „nyugdíjasok" be-
vonásának irányzatával szemben az iskolás - nyári szünidős - fiatalsággal nyert meg-
oldást. A napi 1 munkaegység ellenértéke - 25 Ft, s a hetenkénti kifizetés biztosította
a szükséges létszámot. Az üzemvezetés teljes megelégedésére dolgozott a 40 fős ifi-
brigád.

A fertőzés terjesztőiről külön tanulmányt lehetne inti. Ebben a mezőgazdasági
üzemek gépein és dolgozóin kívül az árvíz, s öntözővíz mellett a szél, a vadak, s
madarak játszanak szerepet. Megtörtént az is, hogy a szállító járműre felrakott aran-
kás lucernahulladékból az útszéli akácbokor ágán telepedett meg az aranka, s élő
gócot alkotott.

Nem lenne teljes e munkám, ha csak mezőgazdasági üzemekben lévő arankafer-
tőzésről beszélnék. Ez a kérdés a megye más szerveit is érinti. - A háztulajdonostól
kezdve a gyártelepeket használó szervig, valamint a közlekedési utak, a folyóvizek
és az erdők hivatali gondozójáig mindenki érdekelt az arankairtás együttes komoly
megoldásában. Nem kis gond, nem kis feladat ez, pedig csak egy megyében kell ezt
fokozott eréllyel párosult akarattal megoldani.

A községi tanácsok területein csaknem kivétel nélkül vannak, arankafoltok, s ezek
irtása megoldandó társadalmi munkával, vagy bérezett dolgozóval, itt főleg mecha-
nikai irtás a legmegnyugtatóbb, esetleg vasgálicos vegyi irtással kell azt kiegészíteni.
Házikertekben, üzemi udvarokban kivétel nélkül a kikapálás és a kikapált anyagnak
magkötés előtti megsemmisítése a helyes eljárás.

Sokkal nagyobb feladat a vízügyi hatóságok felügyelete alá tartozó területek
arankairtása. E területeknél nemcsak annak nagysága, hanem a változatos felszíni
alakulása, sőt gépi erővel való hozzáférhetetlensége mind szerepet játszik, és az irtás
gazdaságossága pedig nagy kérdőjelet tesz fel. A Szolnok megyei Néplapnak az ille-
tékes vezető által adott tájékoztatás is az arankairtás többmillió forintos költségter-
veit is említi a rendelkezésre álló erő irtári munkája mellett. A Körös-mederben 2%-os
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Dikonirt -f" 0,2%-os Sandovit tapadószerrel megnövelt permetlével végzett a Növény-
védő Állomás arankairtást többszáz holdon. Ez partmenti hajózással kb. 20 méteres
íávban történt. A gyombokrok permedé által való károsodása természetszerűen e
munkával együtt járt. A Dikonirt vegyszer, mint gyomirtószer, igen alkalmasnak lát-
szik az egyébként sem kívánatos növényzeten megtelepedett arankairtásra. Számolni
kell azonban arra, hogy az árterületi hasznos fák nem ellenállóak a Dikonirttal szem-
ben, így már évekkel ezelőtt a rizsterületek vegyszeres gyomirtása tanúsította ezt az
egymás után elhaló fűfélékkel. Ezért e területeken csak kiválasztott területre alkal-
mazott lehet e vegyszer és nem pedig általános.

Vizsgálat alá kell venni az öntözővíz szerepét az öntözött területek arankával
való fertőzését illetően, noha a Tiszasülyi Állami Gazdaságban az öntözött lucerná-
sokban az aranka térhódításával szemben csökkentő hatást véltek megállapítani.

A folyómedrek arankával való fertőzöttségének korlátlan szaporodása kétélű kés
lehet, ami az elevenbe vág. Erdészeti vonalon állapítottam meg, hogy 1,5-2 m magas
feltisztítás mellett méteres magasságot elért gyomnövényállomány, s a rajta megtele-
pedett aranka irtása csak vegyszeres kezeléssel érhető el. E területeken a szántóföldön
gyakorlatban bevált módon el kell távolítani - lekaszálás után a fertőzött gyom-
növedéket, s csak azután szabad vegyszeres kezelés alá vonni a visszamaradt fertő-
zést, ítéletem szerint e területen csak a Kuskután 10%-os, vagy a vasgálic 18%-os
oldatát szabad használni, ami legkisebb környezeti veszélyeztetéssel jár.

Másik különálló területcsoport a MÁV és KPM Közúti Igazgatóság területei.
Ennek az arankairtása sincs megoldva, még annyira se, mint a mezőgazdasági termelő-
üzembeieké. Ez utóbbinál a terület nagysága okoz gondot, amíg az előbbieknél az
arankairtás be nem idegzettsége. A KPM Közúti Igazgatóság közútjain az útőr-
személyzet nem tartja elsőrendű kötelességének a kezdő arankafolt természetszerű
kiirtását külön parancs kiadása nélkül. Hetenkénti szakaszbejárás esetén is legfeljebb
2 órai arankairtással az „országút" menti arankafolt kapával, nyesőlapáttal kiirtható
lenne - vegyi irtás nélkül is. A MÁV területek arankafoltjaira ugyanez áll, mert azt
is az elszórtsága, nemegyszer a hozzáférhetetlensége teszi alkalmatlanná üzemi - mo-
toros - növényvédelem alá vonásra. Annak dacára, hogy a vasútvonalak mellett
égett foltok láthatók, az arankafoltok kiégetése ellen kell itt állást foglalnom. E helyett
az aranka mechanikai irtása a pályán szolgálatot végző őr által végrehajtva látszik
legolcsóbbnak. Az aranka kikapálása után a folt helyét szükség esetén 18%-os vasgálic
permetlével kell fertőtleníteni. A Dikonirt gyomirtószer a fűféléken megtapadó aran-
kát s egyszikű gazdanövényét nem kielégítően károsítja. A gázolaj használata a gyúlé-
konyságát fokozza, s ezért itt nem javasolható.

Mindezek után visszatérek a mezőgazdasági üzemeink udvarainak, szérűskertjei-
nek, útjainak és árkainak az arankafertőzöttségére. E területen nem jobb a helyzet.
Itt is a beidegződöttség hiánya okozza a legnagyobb bajt.

Az üzemeink arankairtó brigádjai ma a lucerna-lóhere fcrtőzöttségével is alig bír-
nak megküzdeni. Ennek felszámolását az üzemegységvezetői irodához vivő úton kell
megkezdeni, magának az üzemegységvezetőnek. Az arankairtó brigádnak pedig a
lucerna- és lóhere-táblák felé vezető utakon folytatni. Akkor bizonyára feleszmél a
szérűskerti gazda is arra, hogy a naponta járt területein kiirtja, vagy irtatja az aran-
kát, se nem hagy belőle jövőre magnak. Csak akkor lesz teljesértékű a védekezés ered-
ményessége, ha az a termelő üzem egész területére kiterjed.

A mechanikai irtás és a terület gázolajos vagy vegyi fertőtlenítésének együttes
alkalmazásáról jól példát láttam a tiszaroffi „Aranykalász" egyik tábláján. 16 így
kezelt foltját vettem vizsgálat alá, s ezen 6 héttel a kezelés után 4 folton találtam
kiújuló, egy-két szálra terjedő arankát, amelynek irtása az ellenőrző által percnyi
munkával is elvégezhető volt. A foltokon a kultúrnövény kisarjadzását teljes értékű-
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nek állapítottam meg. Ez lenne az arankairtás első lépcsőfoka, amelyen állva meg-
oldásra kerülhetne a 12 hetes mentesség kialakítása is.

Az idén végzett arankafertőzések szántóföldi szemléjén megállapítottam, hogy
kézikapás irtásnál a biztosító sávot legtöbb esetben kicsire veszik, vagy el is hagy-
jak. Kaszálásnál vastag nemezt, sok arankaszövedeket hagynak vissza a biztosító sáv
hiányossága mellett. Vegyi védekezésnél a letakaritás késedelme miatt is, de általá-
ban sürgősség fel nem ismerése miatt vastag arankaszövedék kerül permetezésre -
a hiányos biztosító sávot rendszerint növeli a sarjadzás magassága. Az arankairtásnál
való késedelem a költségeket hatványozza. Ezt kell mindig szem előtt tartani.

Legolcsóbb és legtartósabb a védekezés, ba a két módozatot egymást nyomban
követően összekapcsoljuk és gondosan keresztül visszük. Ezt mindaddig fogadjuk
meg és tartsuk be, amíg az irtás valódi, nagyüzemi módszere az egy őszi permetezés,
vagy porozás, esetleg borítás alkalmazásával kutatóink munkája nyomán meg nem
hozza a következő termelési év első felének a teljes arankamentcsségét.

DB. VACZY MIHÁLY

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI

Csanád Vilmos gimn. tanár (Budapest); Dr. Dienes István tudományos kutató,
a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa (Budapest); Kaposvári Gyula múzeumigaz-
gató (Szolnok); Lükö Gábor múzeumigazgató (Kiskunfélegyháza); Dr. Pásztor Géza
tud. kutató, a Szolnok megyei KÖJÁL munkatársa (Szolnok); Cs. Pócs Éva muzeoló-
gus, a Damjanich Múzeum munkatársa (Szolnok); Sági Pál tanár, a Szakszervezetek
Szolnok Megyei Tanácsa munkatársa (Szolnok); Dr. Váczy Mihály föagronómus, a
Szolnok megyei Növényvédő Állomás nmnhetársa (Kenderes).

— 151 —


