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246. szám.*
MEZŐGAZDASÁG,,,, L.?'

,SZOCIALISTA

röldrajzi sorozat846.
Készül t:1 'j55.. évben,
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l'~! m?{l,l trendszerbieli

nagybirtok majorjának a káp~
. A káp j 61-mlitatjáll högy a nagybirtok 'a -mul t b an ném vált mintagazdasággá, mert a földesurak minél kisebb befektetéssel igyekeztek birtokukb61
haszmot huznl ••. gazdálkodás korszerU fejlesztésével nem sokat törőtdtek. Ezt mutatják a rendszertelenül
épitett
istállók é8 magtárak, 1falamlnt az elhanyagolt tanyaudvar is. lA
káp a nagylángi volt Zichy majort mutatja,1
,i

I~lepl15f!lvétel

v51gységi tájrÓl,
Ir. félszaoadülás él,ott az' összes' birtokosok 85%-á:t tették ki
a lO,hGldtuJ. aluli b r-te ke se k , akik a képen látható nadrágszij-pareellákon gazdálkoatak. ,!..z
ilyen dirib-darab földeken gépi müve Lés t ,
alkalmaz:ai alig lehetett. ,A,földmüvelés t echná ká j a tehát nemigen
fej15dhetett, a földd&rabokat elválasztó mesgyék pedig kihasználatlanul maradtak,
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A szóóiálizmús ·'ID.eg'7á1ósitásához a mezőgazdaságban
is szüksé=
ges a nagyüzemi gazdálkodásra való áttérés, hogy igy gépi. müve .•.
lést és fejlet"?ebb 8 rotechnikát lehef!se::alkalmazni. r?:ri~á;:yza=
2 , hogy a termel oszovetkezetekbe tO{l}.qrul
tUI'.l.k
gcndo skeda k arr01
t
par~8ztság és
egyénileg ~olgozá parasztok földjeinek
megmüvelésére a legmodernebb gépekkel felszerelt gépállomások százai
álljanak a mezőgazdaság szolgál~tára!

az

..

21'.
.. 'll
,.
:;;;'.
~epaz~n a ra'kos.kt·
eres~ ur~ gepa0maSQ~.:
A~ásbétónból-é_ilt-~é~szi*
leO't~iktö~ béfogadására

a
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alkalmas •

.2i.~." Őszi 'imél ys zán tást:v~&ZQ .tra~t or •.
,",z"5ézi-mé'Iyszántás'a-talájmüvelés·egyik legfontosabb munkája. Ennek a munkának az elvégzésére nagyon alkalmas gép a traktor!
"6.'~
Villanytraktor~
A SzovjétúniQoán már hernyótalpas villanytraktorral
is szán- ,
tenak. A ,már meglévő és most épüló hatalmas vizer5müvek adnak a
mezőgazdaságsz~ára
01086 áramot!
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~~:~_l..:.$opronhorpáesi
Kísérle tiGazdasá8nag!.e~.nki, ~a~t~r,te,\ep'e
~
A'tö13o-és'joDD termés érdekében kormányzé.tunk kisérleti'és'-'
etómattterme15 állami gazdaságokat tart fenn" hogy a termelőszövetkezeteket és az egyénileg gazdálkodó parasztokat jó vetómaggal láthassák el. ~,kép előterében a vetómaggal teli zsákok, a háttérben
pedig a m'agtiaztitégépek láthatók,
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• .A~, őSzi ~~l~s~áIl:tá~ fell~z,,~t~s,~"t~B:~a~ziJ;..e.>~és; el~t,t,tr~k;-:
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"tq,rvontatasu .kult1vatQrral.'ii'" '" ,.'"''- ....
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.._ ...- _ ..--""'" -, -..- .,'
'-"·''';;.l'lt\11ti;f:~tc>'Í''-á-teÍ'móféld
felső rétegét ls.zitja f'e L, porhanyósitja, ezáltal könnyebb a vetómagot elvetni és a felső talajréteg porhanyésitásával
megakadályozzuk
a talajnedvesség gyors
elpárolgását, a tal~j hirtelen kiszáradását,
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Tl'ül····
b'~" mez?gaz
Hd'" a.S~e;1gepeapese'
k k
1:asa-t
;
E?110~O
.f. - gé'pállÖrfiá,sOk ·48· álláJfii'
gazd'áságóK -dölg,n~ói, hogy munkájuk

!jIn.
@0'.

teljesitményétfokozzák
és a végzett munka minőségét
több gép et kapcsolnak a trakt or után: ekét, borenát,
!Als6peredi áll. gazdaság.!

javitsák,
hengert.

,~lí

Ke.!,~.szts()ros.
vetés traktorvontatásu
vetógéppel:;
A ·t.'étógéppél'val~' vetés v~(tőmag megté.kari tást ..
jélent, egyenletesebb a vetés, egyforma mélyen kerül a mag a földbe, egyenletesebben kel és fejlődik a növény, bővebb lesz a termés, ~egujabban a keresztsoros vetésseI, ami azt jelenti, hogy hosszában·és
keresztben is bevetik a területet, fokozni lehet a terméshozamot.
~21. Kukorica négyzetes

vetése traktorvontatásu-.I:vetóg~ppeli
A négy~étéé'v.té~·azt'jélé~ti;-liög~-á·kikélt·a5téfitfték;hóézszába~ és keresztben is sora lesz, tehát a nyári talajmtivelést
mindkét irányban lehet gépi erővel végezni, Bzp.edig azt jelenti,
hogy többször lehet kapálni, gyomtalanitani,
a talajt porhanyésitani és ezzel a talaj jobb vizgazdálkodását
biztositani. f'lin'den
kapálás fokozza a terméshozamot.

4J'",

Cukorrépa kapálása trakt.o~rvontatásu kapá~ógé~Rel':
A~ólikörrépa'nagyön-münkáigényés'növény~Egyélésé;-tööbszöri
kapálása, földből valé felszedése, szállitása oly sok és nehéz
munkát kiván, hogy a multban a dOlgoZQ par.szto~ a jövedelmezóbb
cukorrépatermelésre
nem is vállalkGzhattak,
!la'a gépállomások
segitik a para.sztságot-a cukorrépa termelésben is. !Szért emelkedhetik állandóan eukortermelésünk.

JJ,..' Babvetés

kapálá$a
traktorventatásukapáI6gépp~1:t
..~fI.
.'._.
.
..".
,.. .
'Általában mindénfélé'ké.pásnövéftykáp~lását·léhét-traktorvon~
tatásu gépekkel végezni~
.
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R

traktorvontatásu
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Kisebb·t~~Ulétékért -ii~o.,öé'nÖv'mtétét-*é*-lehét ttiktorvontatásu gépek~el inüvelni Ipl! zöldség, gyümölcs, szőlő! .•Ezért
szerkesztettek olyan kisgépet, amely a keskenyebb sorközben is elfér, elbirj& a laza talaj is é~·a munka nehezét mégis elvégzi, •
'gép után menő embermek csak irányi t aa
szabályazni kell a gép
munkáját.
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~.7,;"t@1.ópalaIPl~rletkapal. '
Kisébb'gizdaáágék;~égyénileg dolgozó parasztok számár~ is
gond0skodik iparunk olyan kézi szerszámokról, amelyek a mezőgazdasági~~lgozók.munkáját meg~önnyi tik és gyors'abbá teszik. Alkalmazható a 'tolókapa nagyiizemi zöldségtermeaztésben is.
1.a'~'APatáskézi erővel ••
A magyAr -paraszt '-lé~nelaezebbmunkája az aratás. A kép,rozs
,
aratását mutatja. A, hátterben a felszántott tarlóba másodv~tésként
takarmánynövényt lmpliar~! vetnek,'
fl,

-

1

i.9·t_,~a~t(i).r,vo:nt~tásw.
gép~ a~a~.ás••
Mig' a -mtH t .réndázerbétl' egyénésén til tották az aratógépek
használatát, m$ igyekeznek a kalász,osok nagyobb részét gépi erővel
learatni. Nagy segitséget jelent az aratás számára a kévekötóarstógép, amely.levágja a gabonát éa kévébe köti.NIa azaratógépeket
is traktorok huzzák, a egy er~sebb traktor után két aratógépet is
akaas t anak ,

illi,,~:trl_óp:.~.n.t,~~S\t.~r
e:~,á!a.l:&:.e.":,~ás,~ft~t~~:~F,i:.!~.ll:c,s~i;C,~t
...
!·~,SjZ• ;-b eni.
Tárlóliátltásra-az ért ~'van- szüké ég; ~nógy -iz ~elézór6dott -magvak,
valamint a gyomnövények magvai a talajoa kerüljenek és a kikelt növények az őszi mély szántás alkalmával a földbe jussanak mielőtt
még termést hozh$ttak volna,. A -tar16hántással a talaj nedvességtartalmát is igyekeznek me~ó:r;'i:~ni~
J.. tal"lóhántással tehát már a jövő
évi termést készitik elo, gondeskodnak arr61, hogy lehetőleg g~mtelan legyen a talaj.
~~:~,lá~.:t?~!_eJt_~~~.::,,,tit~&:r:~,E3!~n~omásiállami
&az_d_~sá.sbant'j!Békés
m.!
Megfélélő -trágyázásstH -éé c taláJmüvélé aáé I ~n.áiuE.k
-,i éi~hetéé,;..
ges a másedik vetés. A,mi természeti viszonyaink között külöhösen
a takarmányntlvények másodvetése jár sikerrel. Képnnk mááodvetésü
kukoricát mutat. ~a a másodvetésü kukorica nem' érne be, si16zásra
nagysz'srtienalkalmas takarmányanyag lesz belőle,

.aJ.. , }{étkezes,~;;apotszedés Imez0berényi

áll~ft',t'-~,z,dasáil",
A gyapótszédóknék -égééz"nap' nájlöngaiiiok'kell; -E-z-á,-hajlongás nágyon fáradságossá teszi a gyapotszedést.
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Szovj et mérnökök eá' Iininkásékc a 'gyapotszédés 'meggy0rsi tására
.
t'k
~N'
t•
megszerkesztetea
gy.po t szeuogepe
. ..
&.??~_,:~ukorrépaszeG.és
.gépi seg.~,ts~gg~l.
A'képén'látnátó"körmánylap'rtélkiili"eke
kiforditja
a földből
a eukórrépát.
Jz nagyon. tneg-karmyiti es meggyorsitja
a. cukorrépa
felszedéaét.
Ennek a gép~ek a használata
lehet,óvé teszi a cukorrépa termelési
költ8égén!3kcsökkenté~ét·
és vetésterületéneJr
növelését /Osépa, ~zolnok m.J..1:go-tmány T~Sz!/;

!eb ~ntözóeaatorn~

as.ása ;t:raktorvontatásu
árokásógéj?pel)
.~ezógazdaságükat·áz·Alf01döÍl"élég'gYé.kÍ'ail-fenyégeti·aszály,
. amely' ellen·'l~gh~tásosabbaIl
öntözéssel
védekezhetünk.
;Népi demokrá'aiánk ezert állandóan l'löv~11 az öntözhetó területek
nagyságát.
,.
·Addig, amig az ent0z5csatornák'ásása
emberi erővel törtéllt,lassan
növekedtek az öntöznetó területek.
~a már ezt a munkát is gépesite t té:lf",.;
.

. ..~a' lárasz.t€íttrizslá'blán
....
a ,rizs . fe, . rá .,ázá~.a.•~..•~ :é»)l~özheté területek-llö~"áTes
vel, S~ erúTt -rizst.ermel
stiiilket olyan folera
emelni, hogy szUkségletiinket
aasaí. termé~ólfedezhetjtik
/tis·zasülyi állami. gaZdaság!. '
~;.- .. ;4':talaj.

el ókész1 téee?nt&~.ése
s.$z@ld.s.ég:t;ermes~t:é.s,ré,;
i.,tálajbá az ~ön.t0~~viz áiá~árá"-égys~érü' áZérkézétt~;i'·:·mélY
.
baráZ'dáthuznak
/Fels6gi5di Egyestl t ~E)rekvé 'f·.iz.l.'
.
$

-.,~~h!
Palállt~k. dlilgvány9~.ájiEJ:;l'
. A ·13ará~dahátáRrá"dűgvány(Í)zzák a termesztendó növény meleg'ág,akban nevelt palántáit
/paprika,
káposzta,
karfiel,
kalarábé,
atb4-/"
...
~l;~Ár •.sztásoa öntözéa);r
.A'Pálán.tázás '·bé.f'$~e~~sével é. barázdamélyedéseket
a szükség
-szerint vizzei árasztják
el l:Felsőgödi Egyesült Törekvő T!,$z!/~
:"

"···.0

.. '-

2-.··.ADunár61. huzzák fel a vizet az ent0zé~b..z a. bá.r!
állami.
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Az élétszinvonál":magyrnértékü.·emélKédé8e~meg:mQvélte·a-f@gJasz-

tást is. Sokkal több zöldfóze).é_kre, zÖldségfélére
van azükaég ,
mintafelszaba'dulás
el ótt .~C&rmányzatllnk ezért ki..l~nösen fontesnak
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"rtja az önálló kezdeményezésü ontözógazdaságek létesi tásét, ~elyek az ország különböző területeinek helyi szfikségletét tUQ~
ják feElezni. Az ilyen kezdeményezése-ket a kormány támogatja,

_." 'o. Mezővédő erdósávok ültetés.a is a szárazság elleni védekezés ez tartozik.-A so ezer.hol' erde ültetése kézi-erővel rengeteg időt venne igánybe.Ezért -szovjet tapasztalatok nyomán ~
ezt a munkát is gépesitették, ..
l{épfinka csemeteUl tetés gépesitését
mlltatja~!za g~p 80 ember munkáját végzi /Bács-Kiskun megyei Erdógazda~ági Egyesülés, 'fesal.
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Készült a ~ELSÓOKTA'l'ÁSI JEGYZETELLÁT6 VÁLLALATNÁLt
Felelős vezető: Heit-ter Imre, "
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