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tosan csökkenni fog, mert a cél az, hogy minden évben legalább 8— io 
téli gazdasági iskola szerveztessék. Ezidő alatt már az egész ország 
huszonötezres léptékű talajtérképezése befejezést nyer és így nem lesz 
akadálya a szaktanácsadás eredményes működésének. A Földtani Intézet 
agrogeológiai osztályának munkatársait, ezt a kicsiny, de lelkes társa
ságot a jelenlegi létszám mellett teljesen leköti a térképek szerkesztésé
vel járó munka. Így csak a szaktanácsadók kiképzéséneik munká
jában vehetnek részt, amely szintén elsőrangú feladata a térképek 
hasznosítását célzó törekvéseknek.

M o l t k e n a k  szállóigévé vált az a mondása, hogy a franciák ellen 
viselt 1870/71. évi háborút „a  német iskolamesterek nyerték meg“ . 
A  magyar mezőgazdasági többtermelés harcában is csak a szakoktatás 
és szaktanács kellő kiépítése vezethet diadalra.

Szerény véleményem szerint a talajtérképek szélesebb körű hasz
nosításának eredményessége ezekkel szorosan összefügg.

HOZZÁSZÓLÁSOK.

Mados László: Az export lehetőségeit fejtegeti és megállapítja, hogy expor
tunk csak azért lehetséges, mert kicsi a fejadag. A szakoktatáshoz szükséges szak
emberek kiképzésére hívja fel a figyelmet.

Kreybig Lajos: Megjegyzi, hogy a vonatkozó tárgyalások éppen . folyamat
ban vannak.

Scherf Emil: A Zöldmező Egyesület szakembereit kívánja bekapcsolni a 
térképezésbe.

Kreybig Lajos: Szerinte a térképek hasznosításánál az összes érdekelt szervet. 
be kell kapcsolni.

Pirikért Zsigmondi Szükségesnek tartja, hogy a termelési rendszereket az egyes 
talajféleségeken beiül vizsgálat tárgyává tegyék, a legkülönfélébb mezőgazdasági ter- 
melvények figyelembevételével.

Kreybig Lajos: Szerinte a Földmívelésügyi Minisztérium ebben az ügyben 
véleményes jelentést kért és az Intézet jelentésében a részletmunkák szükségességét 
kihangsúlyozta.

Pávai Vájná Ferenc: Gazdaságára hivatkozva a példaadás szükségességét 
említi és az öntöző gazdálkodás hasznos alkalmazását hangsúlyozza.

Lóczy Lajos: Zárószavában a mezőgazdasági tanácsadók közreműködését 
hangsúlyozza és megállapítja, hogy az ezirányú munkásság kedvezően halad. Kívánatos 
volna, hogy minden megyeszékhelyen talajgeológus működne, aki talajjavítási és 
öntözési ügyekben tanáccsal szolgálna és a talajtérképeket értelmezné. Az előadást 
és hozzászólásokat megköszönve, felkéri M o t t l  M á r i a  d r.-t előadásának megtar
tására: „Pliocén problémák és a plio-pleisztocén határkérdés“  (vonatkozással az oli- 
gocén-miocén határkérdésre).




