
A szolnoki járás mezőgazdasági szakemberei az NDK-ban

A mezőgazdaság szocialista átszervezése soha nem látoK fejlődés lehetőségeit
biztosította. Népgazdaságunk más területein is szemmel láthatóan észlelhető nagy
ütemű előrehaladás mellett az utóbbi években már bizonyított a nagyüzemi mező-
gazdaság tagadhatatlan fölénye is a régi kisüzemi eredményekkel szemben.

A mezőgazdasági üzemek már évek óta tudományos módszerekre építik fel tevé-
kenységüket és mindinkább igénylik is a tudományos intézetek dolgozóinak segítő
támogatását, nem egyszer szoros együttműködés alakul ki a kísérleti intézetek és ter-
melőszövetkezeti gyakorlati szakemberek között.

Az eredmények, különböző vonatkozású sikerek sarkallólag hatnak az elért szín-
vonal további fejlesztésére. Az iparban meghonosodott tapasztalatcserék hasznosságát
látva a termelőszövetkezetek szakemberei is felfigyelnek minden olyan jelenségre,
ha valamelyik termelő egységnél egyes részkérdések terén az övékénél jobb eredmé-
nyekről szerezhetnek tudomást. Természetszerű folyamat, hogy a jobbak módszerét
igyekszünk megismerni, elsajátítani és üzemeinkben meghonosítani. A jobb, haszno-
sabb, még eredményesebb módszerek megismerésére irányuló önmagunkban támasz-
tott belső igény az utóbbi időben már nem volt kielégíthető azáltal, hogy határainkon
belül vizsgáltuk a lehetőségeket1, sok mezőgazdasági vezető indokoltnak látta, hogy a
nagyobb mértékben feltárult lehetőségek kihasználásával a körülöttünk élő, nagy
vonásokban hasonló adottságokkal dolgozó baráti országok elért eredményeit is -
hasznos tapasztalatok szerzése céljából - megismerhessük.

A Szolnoki Járási Tanács V. B. Mezőgazdasági Osztályának kezdeményezésére
így született meg a közelmúltban az az elhatározás, hogy a járás mezőgazdasági üze-
meinek 25 gyakorlati szakembere kollektív tapasztalatszerzés céljából az NDK-ba
utazzék. Az elhatározás megvalósulásában segítséget jelentett az is, hogy a Mező-
gazdasági Kiállításon itt járt NDK delegáció tagjai és a járás mezőgazdasági üze-
meiből a kiállításon részt vett üzemi vezetők között kedvező, baráti kapcsolat alakult
ki. Járásunk szakembereinek kíváncsiságát felkeltette a kiállításon filmmel illusztrált
ismertető előadás három nagy német közös gazdaság eredményeiről. A maketteken
bemutatott korszerű mezőgazdasági nagyüzemi épületeket és egyéb eredményeket is
szívesen láttuk volna közvetlenül is. Ezért örömmel vettük az NDK szakemberek
baráti meghívását, amellyel élve október 21-től 10 napos tapasztalatcserében volt
részünk.

Ez a tíz nap igen nagy hatást gyakorolt mindnyájunkra és gazdag tapasztalatokat
nyújtott további munkánkhoz.

Igen érdekes volt nekünk, magyarországi szakembereknek a Ruhlsdorf Állat-
tenyésztési Kutató Intézet gazdasága és hízékonyságvizsgáló állomása. A mi hasonló
technikai berendezésű intézményeinkkel szemben számottevően sikeresebb kísérleti
eredményeket érnek el, amit tökéletesebb fűtési és szellőztetési berendezéseiknek
tulajdonítanak. Egészen kiváló súlyfelvételről adnak számot kísérleteik során, mert
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4O-no kg súly mellett a sertés hízékonysági eredmény 760 gr nap. Meg kell monda-
nunk, hogy a nálunk még gyakori gyomor- és bélgyulladás náluk már ismeretlen foga-
lom, mert takarmánytápjaik összetétele annyira tökéletes és biológiailag ellenőrzött,
nem beszélve a tárolásánál rendszeresen alkalmazott műanyagzsákokról, ami változat-
lan összetétel mellett hosszú időn keresztül történő tárolási lehetőséget biztosít.

Mivel a tapasztalatcsere résztvevői az élet különböző területeiről jöttek, - állami
gazdasági, termelőszövetkezeti, tanácsi dolgozók - így olyan gazdaságra voltunk
kíváncfiak, amely kimondottan szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozik. Ilyet találtunk
az igen intenzív növénytermesztésre épült, kimondottan szarvasmarha;-enyésztő Iden-
Rohvbercki Állami Gazdaságban.

Meglepő számunkra az, hogy az 1386 hektárú gazdaság összes területéből 921 hektár
a szántó, tehát a mi fogalmaink szerint kicsi gazdaságban igen nagy az állatsűrűség.
100 hektáronként szarvasmarhából 150 darab, ezen belül a tehén ô darab. Számottevő
a juhászatuk is, mert 100 ha-ként 65 db juhot tartanak, amelyből 16 db az anyajuh.
E n az intenzív állatlétszámot csak a rendelkezésükre álló művelhető terület céltudatos
felhasználásával tudják biztosítani. Vetésszerkezetük 1967. évben az alábbi:

gabona .íbúza. árpa, zab) 44,5%
kapások (főképp cukorrépa) 4,8%
takarmánynövény 50,0%
egyéb növények 0,9%

összesen 100,0%

A nagy létszámú állattartás érdekében csaknem egyenlő jelentőséget tulajdoní-
tanak a lucerna, takarmánykáposzta és silókukorica termesztésének. Takarmánytermö
területeik hozamai a mieinknél kb 30 százalékkal magasabbak, ami abból adódik,
hogy a nálunk rendelkezésre álló műtrágyázási lehetőségekkel szemben sokkal bősé-
gesebben élnek az ott mutatkozó jobb lehetőségekkel: hektáronként 170 nitrogén,
100 káli és 80 fos/fersavat adagolnak, hatóanyagban számolva. A tiszaföldvári Lenin
mg Tsz mütrágyafelhasználása jobb. mint az országos átlag, műtrágyamennyiségben
360 kg kh. ugyanakkor az övéké mennyiségben u.5-14 q kh. Elgondolkoztatóak ezek
a s/ámok egymás mellé állítva és megfelelő intézkedéseket tesznek indokolttá.

összehasonlításképpen még jellemző adatok, hogy az egy tehénre jutó évi tej-
ho/amuk 48SO liter. Egész marhaállományuk 5 év óta tbc- és brucellózis-mentes. -
Élmény volt a szakemberek számára a 4 soros istállóban elhelyezett 400 darabos
tehenészet, amely teljes mértékben gépesítve van. Igen meglepő volt valamennyiünk
számára, hogy az istállókban szalmát egyáltalán nem láttunk, valamennyi tehén
a 400 darabos istállóban gumimatracon van elhelyezve. A trágyát híg formában,
kanálissal vezetik a tárolókba, a trágyát és trágyalevet az utolsó csöppig hasznosítják
a növénytermesztési hozamok érdekében.

Igen kedvező tehenészetükben az újra ellesi időköz, 580-400 nap között alakul.
Az alaptakarmány választéka és fehérje koncentrációja sokkal jobb, mint a mi üze-
meinkben (14-17 százalék) és szinte egész évben azonos, így ez már magában is
képesíti a tehenet - külön abrakadagolás nélkül is - mintegy évi 3000 literes tejter-
melésre. A tehenészet ezzel a magas hozammal és az ő árrendszerükkel erősen nyere-
séges. Kalkulációik szerint az 1 tehén férőhelyre jutó bruttó költség (ami a. beruházási
és üzemeltetési költségeket egyaránt magában foglalja) kb 6000 márka, kb 24000 Ft)
és mindaddig érdemes a tehenészettel intenzíven foglalkozni a jelenlegi termelési
szint mellett, amig ez a költség a 9000 márkát (kb 56 000 Ft) férőhelyenként meg
nem haladja.

Nálunk sem ismeretlenek a termelőszövetkezetek közös vállalkozásai, ennek
nagyon érdekes példájával találkoztunk tanulmányutunk során Berlstedtben: Három
termelőszövetkezet és egy Állami Gazdaság közös kooperációjáról van szó1, a közös
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együttműködés számára biztosított terület kb 4300 hektár. A négy szerv egy közös
koordináló tanácsot hozott létre, ahol a szavazatok egyenlő arányban érvényesülnek,
a tanács vezetője minden évben másik szövetkezet, illetve ÁG vezetője. Á koope-
ráció 1964 óta áll fenn; céljuk: a mezőgazdaság minden területén az iparszerű ter-
melés megvalósítása. Az együttműködő gazdaságokat szakosították a természeti és
közgazdasági adottságok, valamint az eddigi termelési hagyomány figyelembevételével.

Ebben a kooperációban igen meleg baráti fogadtatásban részesültünk és ez fel-
bátorított bennünket arra, hogy behatóbban ismerkedjünk a gazdaság munkájával,
eredményeivel. Erwin Ledér, a kooperáció ezévi vezetője igen részletes tájékoztatás-
sal volt segítségünkre. Elmondta, hogy minden üzem jogilag önálló, önálló tervet
is készítenek, amit koordinálnak a kooperáción belül, gazdálkodásuk eredményét
önállóan számolják el és minden m.em közgyűlése önállóan dönt a jövedelem mikénti
felhasználásáról. Az egyes egységeket egyenlő létszám képviseli a kooperációs tanács-
ban, amely javasol, koordinál, de kötelező határozatokat nem hozhat. Nagy gondot
fordítanak arra, hogy az egyes gazdaságok között csak minimális jövedelem eltérések
legyenek. 1966-ban például az 1 főre eső jövedelem igen kiegyenlített volt mind a
négy üzemben, átlagosan évi 6500 márka. Az egyes üzemek között mindössze 50-60
márka volt az évi jövedelemkülönbség dolgozó tagonként.

A kooperációs üzemek közül a berlstedti gazdaság 750 darab tehenet tart, ezen
kívül 300 darab anyakocát, ennek a szaporulatát 55 kg-os súlyig neveli, növényter-
mesztésében biztosítja az ehhez szükséges takarmány termelését.

A hottelstetti üzem évente 100 000 db baromfit nevel (16 000 db tyúk, a többi
húsbaromfi) átlagosan évente 400 darab marhát hizlal, az állatállomány takarmányá-
nak biztosítása érdekében takarmánygabonát termel, valamint foglalkozik áruter-
melésként cukorrépavetőmag termelésével.

A viepachedelshauseni gazdaság a berlstedti gazdaságtól veszi át a hízó alap-
anyagot.

Évente mintegy 5000 darab hízottsertést értékesít, az átlag állományi létszáma
2400-2500 darab. A hízósertés előállításához nagy mennyiségű burgonyát használnak
fel, amelyet' a gazdaságban termelnek, és foglalkoznak még áruzöldségtermeléssel.

A kooperáció létrejöttekor megállapodást kötöttek, hogy az együttműködés nem
mehet egyik közreműködő partner kárára sem. Közös irányítás és elszámolás alá tar-
tozik a közös építőbrigádjuk és a 90 lóerőnél nagyobb teljesítményű traktorokat és
kombájnokat is közös irányítással foglalkoztatják.

A kívülálló számára talán kissé nehézkesnek látszó közös irányítás mellett az
együttműködő gazdaságok termelési eredményei számottevően magasabbak az orszá-
gos átlagoknál.

Bár az állami gazdaságok termelési eredményei magasabbak, azonban a ter-
melőszövetkezetek országos fejési átlagait a kooperáció termelési eredményei ezen a
téren is számottevően meghaladják. Az 1 tehénre eső fejési átlaguk 3800 liter. Tehe-
nészetükben a gépesítési fok magas. Példaként hozom fel, hogy a fejes emberi kéz
érintése nélkül kizárólag géppel történik, csatornákon folyik a központi tárolóba,
ahonnét ugyancsak higiénikus csöveken szivattyúzzák át a kb 5 km-re levő városi tej-
gyűjtőhelyre. Igen nagy gondot fordítanak a dolgozók szociális körülményeinek állandó
javítására. A tehenészek két műszakban dolgoznak, számukra az „üzem" közvetlen
közelében hideg-melegvizes fürdők és különböző szociális létesítnréjnyek vannak
biztosítva. A magas gépesítettség folytán a munka ellátásához szükséges fizikai erő-
kifejtés nem számottevő.

A tenyésztyúkok évi tojáshozama 220 db, az egy kocára eső évi malacszaporulat
17 db.

Növénytermesztés területén 1 hektáron 43,; q gabonát termelnek, a cukorrépa-
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hozamuk 500 q hektáronként. Természetesen a műtrágya felhasználásuk nekik is
számottevően magasabbak a mieinknél.

Árbevételeik 90 százalékát az állattenyésztés biztosítja, a növénytermesztés
az állattenyésztés kiszolgálására van beállítva.

A sertéstenyésztés és a baromfitenyésztés is a tehenészetéhez hasonló, magas
színvonalon áll. A törzsbaromfiállományt úgynevezett battériákban, ablaknélküli épü-
letekben, mesterséges megvilágítás mellett tartják, a szükséges ideális hőmérsékletet
és páratartalmat kondicionáló berendezések biztosítják, a tojás a tojófészekböl kéz
érintése nélkül automatikus osztályozón keresztül, osztályozva kerül a csomagolóba.
A saját termelésű tojásokat márkázzák, megfelelő csomagolásban - idegen szervek
bekapcsolása nélkül - közvetlenül szállítják az üzletekbe értékesítésre.

A külföldi tapasztalatcsere minden résztvevő számára igen hasznos volt. Számos
gondolatot adott mindnyájunknak arra, hogy idehaza gazdaságainkban milyen irány-
ban folytassuk munkánkat, a látottakból sürgősségi sorrendben mit is valósítsunk
meg. A sok új benyomás közül igen komolyan hatott az építkezési beruházások ala-
pos előkészítése és a céltudatos, de mégis egyszerű megoldási módok megválasztása.
Építkezési módszereik a miénknél kevésbé bonyolultak. Azonos kapacitású tojó-
üzemet lényegesen kisebb alapterületen, nagyobb gépesítési fokkal valósítanak meg,
takarékoskodnak a termőterületek más célra történő igénybevételével.

Szemléletbeli hatásokról is kell beszélnünk a látogatás eredményeként. Nálunk
hospzú időn keresztül a növénytermesztés eredményeinek fokozása elsődleges cél-
kitűzésként szerepelt, az állattenyésztést alapvetően ennek érdekében fejlesztettük.
A meglátogatott gazdaságok viszont azt mutatják, hogy az állattenyésztéssel való
foglalkozás is lehet elsődleges célkitűzés, ezen az úton járva is hatalmas eredménye-
ket lehet felmutatni, úgy, hogy a növénytermesztést állítjuk a cél szolgálatába.

A látottakból azt a végső következtetést vontuk le, hogy a Német Demokratikus
Köztársaság mezőgazdasága jó irányban halad, igen komoly sikereket tud felmutatni,
népgazdaságuk fejlesztésében az ipar mellett becsülettel kiveszik részüket, a mező-
gazdasági üzemek dolgozói és vezetői minden tudásukkal és fáradhatatlan munká-
jukkal szocialista hazájuk megerősítésén fáradoznak, megérdemelten megbecsült har-
cosaiként a szocialista tábornak.

BÖDI IMRE
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