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A F1ESZELO KÉPFIC e.iCddásszövegeit €s fümdrasorozatait az illetékes megyei tanács népmüvelési al-'
osztálya díjtalanul kölcsönzi. Az odaszállitás keltségei
a kölcsönző hivatalt, a visszaszállitás költségei a kölcsönvevőt terhelik. Kezér-dele, hogy a szövegkönyveket és a fílmdíaaor'ozatokat felhasználásuk után azonnal, visszaküldjiik a Megyei Tanács Népmüvelési Alosztály cimére. A kölcsönzött előadásszövegekért és
díascrozatokért a kolcsönvevő hivatal anyagi felelősséggel tartozik, Aszöveget váítoztatní (áthuzni stb.)
nem szabad. Killönösen kiméljiik a filmdiasorozatokat
a karcolástóL
A vetítettképes előadásokkal kapcsolatos tapasztalatok, inditványok és észrevételek közlését a Magyar Fotó Dia osztálya (Landler Jenő -UG 28.) bárkítöí köszönettel veszi.
.
Az ~949-50-1951.. oktatási évadban megjelent vetitettképes előadásszövegek és fílmdíasor-ozatolc cirp-'
.jegyZéke a füzet borftólapjának hátsó oldalán talá1hcrt6.-·
.
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A legfontosabb
i.

növényápolási

munkak.

Vetilés elötti bevezetés:
Földünk terméshozamát - mint ahogy a szovjet és hazai
tudo-r-ény, valamint a szovjet mezőgazdaságí eredmények
bizonyitják - a termelt növények ápolási munkáíval növethetjük.
'A szovjet kutatók megkeresták
a növény fejlődéséhez
s zükaége s helyé s mó d szer-ek et, A szovjet kollrozok,
, , szovhozok, a helyes növényapolast
módszerek
alkalmazásansk köazönhetíknagy
terméseredményeiket.
Feladat az, hogy a télen tar-olt nedvességet
megö rízzük S
növényemk számára azt száraz idő esetére is tartalá. keljuk. lb'Y nem fordul elő a nyárvégi kísülés,
Természetesen ehhez feltétlenül s zUkséges, hogy különös en
növények növekedésének
szakaszában,
kelés után,
mlnden lehetőséget btztosítsúnk fejlődéslikhöz. Ezért előnyös a porhanyós talaj, melyben akis növény gyöker-ei
könnyen fejlődnek. Ezért van szükség a sarabolásra,
a
minél többszöri kapálásra, hogy a nedvesség elpárolgásat meggátolhassuk
és a kapálás okkal a nedvesség pazarlóit, a gyomokat kíírtsuk,
á

I

Igaz az, az alföldi közmonrlá s, hogy • egy kapálás felér
egy jó esővel •. Harcoljunk hát a növényápolási munkák
elvégzésével a jó ,termésért. Rajtunk mulik, hogy a kapálással elö s egítjük-e a már lehullott, csapadék tartalékolását, megkönnyitve ezzel növényeink fejlödését, elősegitjük-e termésátlagunk
emelését.
1

'8.\tfezBgazdasági
nagyüz emeínk, állami gazdaságaink ~s
ternlelöszövetkezeteink
széleskörU munkaversenye 'a
növényápolásban is uj munkamódszereket
hozott létre,
Kiemelkedik Hajnal Jánosnak, a sínatelepí állami gazdaság dolgozójának ujítása, Három egysoros fogatos-kapát
szerelt össze és igy egy nap alatt 7-<3 hold Iókapázását
végezte, el.
7. A pátyí traktoristák tovább Jejlesztették ezt az ujítast és
egy tll.aktorral 9 Jókapát vontattak. Ezzel a módszerrel
naponta nuntegy 25 hold kapálásat tudták elvégezni. nyeri
gépek alkabnazása természetesen csak nagyüzemi gazdaságokban
'
, lehetséges,

8. Példa erre aSzovjetuníő , ahol mint minden más munkát,
a növényépolás nagyrészét

is géppel végzik a kolhozpa-

rasztok. A képen látható gép, az Andrejev kolhoz gyapotveté sének sorközét kapálja.
I

9. Kapálógép munkaközberi. A kolhozokban a gépek alkalmazása nemcsak a munkát könnyiti meg, de lehetövé
teszi, hogy alaposabb munkát végezzenek, jobban ápoljált a növényeket.' A növények a gondo s ápolási munkáí
bf terméssel
fizetik meg. Ennek köszönhetik a kolho z-:
parasztok jólétüket és ezt a példát követik a mi termelöszövetkezeteink is.
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10. 'Az eddigi képekből láthattuk, hogy a nagyüzemi gazdálkodás ll1egkönnyiti a növényápolási munkát. Lehetövé
teszi a gépek fokozottabb alkalmazását s ezen keresztul 'a kapálás többszöri ismétlését.
11. "\ meghántott tarló, mínt a s zívac s, magába gyuju es
nem engedi elpárologni a nedvességet,
illetve csapa3

f,

I

,

dé kot, IIIint II hantatlan. A mor zsaléko s talajszerkezetDen nehezen épülnek ki a párologtató hajs zálc sövek,
12,

Sarnb olásko r a föld felső rétegét porhanyitjuk, A mo rzsalékos talajszer kez et kialakítésa fáradtságos rnunka,
ennek elhagyása a növény. elsatnyulását okozza. Ha a
talaj íelületét rendszeresen
ápoljuk,megőrizzUk a kedvezö-talajeze rkezetet. Ezért van szUkség a kelésutáni
sarab olásr a, A sekély, 2-3 cm-nyi kapálás nemcsak a
gyomokat irtja ki, de a talaj felUletét porhanyós állapot- ~
ba hozza és meggátolja kiszáradását. ...

13. Később azonban .szükség "an mélyebb po rhanyításr'a,
hogy a növény gyökérzetének
fejlődésé.t, elö segítsük.
Ilyenkor 3-4 cm mélyen kapáljunk. hogy a növény gyökerei levegőhöz jussanak. Általános szabály legyen,
hogy nuhelyt e so után a talaj megszikkad, kapáljunk,
Hlgy sar aboljunk, mert munkánk árát a várható termé stöbblefb en bőven visszakapjuk.
14.'Ez a kapalas helytelen rnódja, Igy nem irtjuk a gyomot,
csak arrébb húzzuk, Az ilyen 5-6 cm, vagy ennél mélyebb kapélassalkönnyen
megsért jUk a növény gyökerét is. Nehezebb a munka, 'ugyanakkor káros, hatása
van. Szabály legyen II kapélasuál az ls, hogy a földet,
ne húzzuk a kapával, hanem annak felszinét vágjuk
"ele.

,'o

15. Az ilyen gyomos kuko ríca tábla t: falu szégyene, gaz':
dája pedig saját magának és rossz munkáján keresztül dolgo zó népünknek,
igy a békének is ellensége.
;\ K{0111ok
között nem fejl9dik a növény.vannal inkább
fejlődik a növény között a gyom. A gyomok gyökereíhez kevés tápanyag jutés kevés lesz a termés ls
16. Ila metszetet készitunk a gyomos kukoticafÖldbBl, ezt
látjuk: A gyökérzet elsatnyul és a növény is elgyengül,
mert a gyomok, amelyek ugyanakko r dus gyöker-et
4.

r e sztettek
s jól Icjle ttek,
got, ;\ kukor ica gyökereihez
vés lesz a termés
is.
é

els zivják előle
kevés tápanyag

é

a túpnnynjut cs ke-

17. Mennyível
szebb a gondosan
ápolt kukorica
gyökérzete. Nem akadályozták
fejlödését
a gyomok.
;\ gondos
talajmunkát
végzö gazda elösegitette
a növény fejlödését, a kukorica
gyökérzete
felveszi a talaj tápanyazál
s az eredmény
b
termés
le s z, A tudomány
tapasztalatai is igazolják
a kunsági parasztokat,
akik azt monrl[ák, hogy egy kapálás
10 z sál, c söve s kuko ricát Jelent.
ő
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szöveg:

18.' Az eddigi utroutatás.o k valam ennyi novenyre
vonatkoznak. vlínden növénynél
egylo rmán Ionto s a nedvesség
tár-olása,
a porhanyós,
laza talaj. \Iilluen növén}' íejlöi dését
elösegitJük
a gyomok kürtásaval. Különbözö
nö. vényeknek
sajátos
követelményeí
is vannak,
erre
te •..
kíntettelikell
lennünk;
19. A Iegígénytelenebb,
a napraforgó.
Te rméshozamát
arány.
lag kevé sJ. de gondosan \~égzett munkával, a fajta helyes.
megválasztásával
nagymértékben
növclhctjük, Egytiinyéru, .
alacsonytörzsü,
koránérö
fajtákat vessünk,
20. Kelés után a napraforgó
ápolás ának első munkája a sarabolas.
A növény szárának
s g:ytik,;rzetének
fejlödéséhez, hogy megfelelő helyet blztosrtsunk,
6-8 leveles korban 60-70 cm-es tőtávolság ra egyeljUk meg. Csak igy
várhatunk
bö termést
arló, fejlett tányé rnkat, mínt ezt
a jobboldali képen láthatjuk. Ha elmulaszt juk a rltkítast,
a napraforgó
gyökérzete
nem kap elég 1ápanyagot,
satnya, kevés szemet. tartaímazó tányért hoz•
é

. 21. A gondos növényápolús,
a többszöri
kapálás meghozza
.'II maga gyümölcsét,
mert a napraforgó
dus gyökérzetetfejleszt és nagy termést hoz. Ha elhanyagoljuk a munkát
l
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'.s csak egyszer kapálunk, nem fejlődik j6la gyökérzet,
kevés tapanyaget Imp, kísebb lesz -a termése.
.

.

22 ..'Virágzás előtt vége zzük el a kac solást, Aha.jtáS()kar{~
. ből távolítsuk el. Nemérdenlestöbb
tányér reményében'
elhanyagolní ezt a munkát, mert mínt azt a baloldali r aj-:
zon is láthatjuk, több tányér Ie szvd e kicsL A gondos.
munkát végző •termelő nap rafo rgó]a egy, de szépen fej. lett tányért hoz
s sokkal több és jobb mínöségü Ie sz
ennek az egynek a termése,
mínt a sok kicsinek.
é

23. Az' alsóné-nedi tszcs gazdaság
ápolt napraforgó táblája,
15-17 q termést gyüjtöttek be holdanként. Erről az egyen-"
Ietes en fejlett napr-aíor-gótáblaról nemcsak [ó jövedelmet

értek el gondos munkájukkal, dc bö termés sel segitették
az ipar íejlödé sét, dolgozó népünk életszinvonalának
.
emelkedé s ét..
-Ve fl tet

tsz

öve

g :

~4. A cukor r épa gondos munkát igényel. A fáradtság ara
.böven ruegtér ül, 150,.200 q termést takar-íthat be holdanként, aki jól végzi az ápoHsi munkát, Ez 3-:1 ezer .íorínt [öve delmetjelent.
I

[.;25.

Akikelt cuko r ré pavctést a kelés után saraboljuk meg.'
ilyenkor csak sorközét
kapáljuk. Az igy tellazított talajban mé g az eddig ki nem kelt magok is kik eln ek.
A gyomtalanított so rközü cukorrépa
vetés gyorsan növekszik.
26. A sar-abolast - mthelyt a répa né gy levelet növesztett
- az egyelés kövesse.
A négylevélb enlév5répánál
már megállapithatjuk, melyik az erősebb. Tovább azonban ne halogassuk az egyelé st,
E.gyeléskor rendkivüli gondossággal
járjunk el. 18-2~.
cm tőtáv olságra, nundig a legerősebbet
hagyjuk m-eg, ,
6
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hetenként kapalta az öntözött répát s idejében' adagolta a m üt r ágyát, 'vlunkája eredménye:
kat. holdanként
350 q cukor répatermé
s. Az ilyen termés
több, mmt
7 eze r forint jövedelrret jelent holdanként.
.';;'.
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32. A burgonya

ép ugy megköveteli El gondos munkát, mínt
a cukorrépa.
Ápolásának különleges munkája El töltö geté s, Ezt lehetöleg e ső után akkor végezzlik, mikor a
föld már n ern sáros.

33. Virágzik a gulec sí tszcs

bu rgonyatáblá]a, Tagjai háromszor töltögették burgonyajukat, Dus lombja alatt bő te rmé st adó töv e k fejlödtek. Hogy a nedvesség
elpárolgásat meggátolják,
még aratás után is meg sarabolták egyszer a burgonya
so rközét, A burgonya ülteté st egyébként április derekán 70x35 cm-es tőtávolságra végezték
el.

.34. A burgonyát,

míko r a szára a 10-12 cm-t elérte, töltögetni kell, 'A töltögetés magassága
a növény szárának
feléig érjen. Földalatti szár ak, ugynevezett stólók fejlődnek ki a töltögetés hatására. A stólókon fejlődik kl később
a gumó. Fontos, hogy töltögetéskor nedves legyen a WId,
s ne csináljunk tul tapos, vagy hegyes, töltést.

35. A töltögetést

virágzásig legalább háromszor meg kell ismételni, mert minden tö1töi-~etéskor ujabb stólók, azokon
ujabb gu-nó k fejlődnek. A képen az első töltögeté sko r
fejlődött stólókon már láthatók
agumók és az is látható, hogy a második töltögetés hatására ujabb stólók és
gumók

Iejlő dtek.

30. A töltögetést
hasonlításából

n em sz abad elhanyagolní, A két kép s szeszembetünben látszik az eredmény. Az a
gazda, aki ellwny3goljaa
töltögetést, kevés, gyenge gu:"
mótermésre
számolhat, Aki idejében elvégezte ezt a mun-

8

ö

kát, annak 'burgonyaja sok és jól fejlett gumót terem, hol- '
danként 80-100 q, vagy ennél több termést ad.
37. Időben

és jól vó gzett töHögetésnél, a virágzáskor
kíhuzott burgonyán már ilyen szép gumó kat találunk. Ezek
a gumók a szedésig még jobban megnőnek s ugyanakkor a későbben fejlett stólók gumója is kifejlődik és be-

ér ík,

\
I

38. A legegészségesebb
tövek kijelölését hivjuk pozítív té).:
,
szelekciónak.
A megjelölt tövek Iejlődés ét állandóan kí-'
sérjük figyelemmel.
Külön szedjük
s csak a teljes
egész sége s tövek tyuktojásnagyságu
gumóit hagyjuk
m eg ülteté sr e,
é

39. fl. fejlődésben

visszamaradt
fonnyadt, beteg töveket,
azonnai távolitsuk el. Ezt nevezzük
negativ szelekel'ának. Az ilyen beteg tövek az egé szsége s töveket is
megfertőzik, ezé rt a kiszedett beteg tövek s zár át, gyökereit égessük
el, gumó ít pedig sürgősen
használjuk
fel.

Vetitett

szöveg:

vetésére
április vegen, május elején kerül
sor. Vetésig földjét tartsuk gyommentesen
és porhanyósan. A kikelt kuko rIca első ápolási rnunkája a könnyü
fogasolas.
Ezt kövesse az első kapálás. Akkor számíthatunk b kukor ícate rmé sr-e , ha legalúb b háromszor
kapálunk,
A kuko rlcát 70 cm-es tötávolsagr-a
egyeJjük
ki.

40. II kuko.rica

\
I

ő

41. A négyzetes vetéssel megkönnyítjük
a kukor íea müvelését, me rt keresztben
is, hosszában
is használhatjuk
a fogatos kapát, Az egyenlő sor és növénytávolsúg
küvetkeztében nünd en növényr-e
egyforma tenyés zte rület
,jut, egyenlően fejlődik. Az a tapas ztalat, hogy I.a négyz ete se n vetett kuko rica sokkal nagyobb termést ad. Alla9

4B} tJszkös . kukoricatő:
a kuko rtcatabláíu
nyár folyamán
többször
át kell víz sgálnunk és az Uszkös töveket el
kell távolitani.Ne
várjuk-meg,
mig beérik az üszök,
mert egyetlen üszkö s kuko rtcatő a fél falu kukor ícájat megfertőzi.
.
.

49. Rákasi Piroska az eszenyi Hruhcsov-kolhoz munkac sapat vezetöje, a. karpatukr én p ar-as ztkül döttség egyik
tagja a martonvasé rt növénynemesitő
telepen bemutatja a ~kukortca.pótbepor-zas
helyes alkalmazását
a
kutatöínknak, Akukorícatermelé's
ho zarnát, a pótbep orzásos mód sze r alkalniazásával - amikor az egyik kukorícatö címerének hímporát r ászó rjuk :a másíktö vír ágzatáranagymé rtékb en növelhe tjük, A későn fejlődő
csövek is egyenlő szemtermést
hoznak.
Vet i tet
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50~ A dohány termelése viszonylag" kis terUleten folyik •
. A nagyobb
termés
rd ekébe n sür-ti kapálást kiván.
Fontos, hogy a dohány földjét állandóan porhanyósun
tartsuk.
é

51. Orosházán

a Dózsatszcs
érte el a legjobb .dohány- .
termést.
Dohányukat május első napjaiban
paíántáz-ták kl a tszcs tagjai és azt eleinte hetenként, később
kéthetenként saraboltak, illetve kapálták.

3-4 cm mélyen kapáljuk, A földet sohase
'52. Adohányt
huzzuk a kapával. Sok nedvességet
ígénylö növény
s csak akkor tud szép leveleket növe sz tení, ha gyökérzete könnyen felveheti a tápanyagot a talajból.
~.

53. Bugá z z ák a dohányt a tiszaeszlári
,~ikor
[1 dohány
ví r ág z aní kezd,

bugázás t Az a helye 5, ha nem

tSZC5 dolgozói.
el kell ve g e z ni a
vár juk meg a virág
-,
'11

\

t

ilás át,

hanern

i

kíny

I

növény a feldolgozott
vak kifejlesztésére
dit ja.

1·

eltávo lltjuk
azt. Ezzel El.
tÚ9anyagol nem a virág és maghanern a levelek fejlődésére
for-

IWl'(lb!;~II\

v

~

5·!. Gondo s munkájuk
eredményeként
L ö dohány termést
arattak
a nagy
z
s Csillag. tszcs tagjai.
A leszedett
elohány levelet ilyen száritóköteleken
dohány pajtákb a száritják.
A felfUzésnél vigyázzunk,
nehogya
levél m e gtö rjön. Arra is ügyelni kell, hogy
ne legyen zsufolt a Ielfüzött dohány, mert megfülled.
halás

Vetltett
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55. A jó termés míndnyajunk
rdeke,
A dolgozó nép ál- .
lama vetőmaggal, mUtrágyával, gépekkel segíti a termelőket, Termeljünk minél többet, ezzel erösitjUk népgaz da ságunkat
s vele a béke táborát. A nép állama
megbecsUli, jutalomban, kitüntetésben
rés zesiti a legjobb munkát végzöket.
é

56. Kuní Gyula, a nagyhalá szt Dózsa tSZCB tagja, kíváló
napraforgó
terméséért
a magyar munkaérdemrend
bronz fokozatát és vele 1500 forint pénzjutalmat kapott.
57; Zd rajevíc s Pá lné , a kátai .December
21. tszcs tagja.
55 mázsa kukortcat
te rmelt egy holdon s megkapta
érte il munkaérdemrend
bronz fokozatát, 1500 forint
jutalommal.
58, Csesztregi
Lajos, a becshelyi
danként 127 mázsa burgonyát
kaérdemrend
bronz fokozatat
rint pénzjutalmat.
59. Csillag József,

i

l'
1

I

'12,

a pé rí

Rákosi tszcs tagja, holtermelt s ezért a munkapta é s még 1500 fo-

Mic su rlm

tszcs

tagja 228 mé-

z sa c ukur r épate r-né s eléréséért
3000 forint p énzjutalurat es 'a munka rdemrend
ezüst fokozatát kapta"
é

60. Köve ssük a kitüntetett dolgozók példáját, vég e z aünk
minél jobb munkát
s bo terméssel
járuljunk hozzá
felemelt ötéve s re rvunk teljesiteséhez.

A t Beszélő Képek. 194~1950-1951.
oktatási évadban
megjelent előadás szövegeínek
é s fllmdiaso rozatainak
. címjegyzéke.
.
Szabad

Föld Téli Est~k:

A Nagy Októberi Szocialista Fo r radalorn
(Szc--l , sz .•)
Képek a szovjet kolhozok életéből (Szo-2. sz.)
Szovjetunió, a béke őr e (Sz.-3. sz.)
Sztálin élete (Sz.-4. sz.)
Moszkva felé tekint a- világ (52.-5. sz.)
A szovjet falu kulturélete
(Sz.-6. sz .) ..
Felszabadult
ország - felszabadult
nép (SZD-8. sz.)
Or-szagos Mezőgazdasági
Kiállítás
s I'enyé szállatvás ár .
(Sz.-9. sz.)
Aratás a nagyszéná.si
.t Dózsa.
termelöszövetkezetben
(Sz.-lO. sz.),
Boldog [övőnk - ötéves tervUnk"(Sz.~l1.
sz.)
800 millió ember a békéért
(Sz.-12. sz ,r'
A koreai nép harca a szabadságért
(Sz.--13. sz.)
Második par asztkuldöttségünk
utja a Szovjetunióban
(Sz.-14. s z.)
Képek néphadseregUnk
életéből (Sz.~15. sz.)
Faekétől
a traktorig
(Sz.-16. sz.).
.
Hogyan él il pé ri t Mícsur-ín- ter melőcs op o rt para sztsága,
(Sz.-17. s z.)
Hogyan él akistormási
t Dózsa.
termelö szövetkezet
parasztaága
(Sz.-18. sz.)
Agyapottermelés
(Sz.-19. sz.)
Zöld futószalag
(5z....:20. sz.)
.
A legfontosabb növény-ápolási munkák ( Si.,- 21~ sz.)
é

Képeká
Képek
Tavasz

Szovjetunióból:

a
fl

Szovjetunlóból
(SZU- Lsz ••>
kolfiozban (Sz11.-2.sz.)

Természettudományi:
A csillagos
ég (T.-L sz.)
Az állattenyésztés
uj utjai (T.':"'2. sz.),
Míc su rin a ter mé szetnagy
átalakítója
A növények élete (Tr4. s z.)'
A világ, amelyben
élünk (Tr-5. sz.)
Az ember származása
(T.rl). sz.)

(T,,-3.

sz.)

MUvészeti :
f\ szovjet
pozíüv.)

o

Iostőművé szct (;'v1.-10

sZQ)

(Szine s Uvegdia-

Vlesék:
Me se az aranykakasrói
A

car

é

C"v1..-2. sz.)
s a 1118dár (:\1.- 3. sz.)

Ib radó:
Gyö r- Sopron, Hajdu. Bíhar, Pest, Veszprém,
híradó 010- 1. sz.)

Zala megyeí

Játék filmek:
ezred fia
Mr, Twíszte r
Sztálingrádi csata
Az ifju gár da
Az

rész.
rész.

Aktuális:
Május elseje a dolgozók ,harcos. ünnepe (A.- i.
Magyarország felszabadulása (Ae- 2. sZo)
Nők harca a békéért
(A.-3. sz.)

S2.)

