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OSZTÁLYTITKÁRI BESZÁMOLÓ 
SOMOS ANDRÄS akadémiai levelező tag 

Az idei nagygyűlésnek különös jelentőséget ad az a körülmény, hogy 
most ünnepeljük felszabadulásunk 10. évfordulóját. Ebből a helyzetből önként 
adódik az alkalom, hogy áttekintsük a mezőgazdasági kutatás 10 éves fejlő-
dését. Mostani beszámolómban a szokástól eltérően osztályunk egyéves mun-
kája helyett igyekszem vázolni mezőgazdasági kutatásunknak a felszabadulás 
óta megtett útját . 

A múlt rendszerből ránkmaradt örökség nagyon szegényes volt. A mező-
gazdasági tudományok több területén, mint pl. az állattenyésztés, a mező-
gazdasági gépesítés, kertészet stb. egyáltalán nem volt országos jelentőségű 
kutatóintézet, de a növénytermesztés rendkívül bonyolult, sokoldalú feladatai-
nak tudományos vizsgálatával is alig egy-két intézet foglalkozott. Az a kevés 
kimagasló eredmény, amely az akkori körülmények között egyes esetekben 
mégis napvilágot látott, elsősorban nemzetközi viszonylatban is elismert ki-
váló tudósaink fáradságot nem ismerő munkájának, nagy erőfeszítéseiknek 
volt köszönhető. Legkiválóbb tudósainknak Treitz, ,Sigrnond, Hutyra, Marek, 
Cserháti Fleischmann nem egyszer nemzetközi tekintélyüket is latba kellett 
vetni tudományos munkásságuk továbbfolytatása érdekében. 

Nagymértékben gátolta az intézetek nagy részében a komoly munkát 
az a körülmény, hogy a megfelelő tudományos elmélyedést kívánó kutatás 
helyett főleg rutinvizsgálatokra korlátozták a kutatók tevékenységét. 

Mezőgazdasági kutatásunk és a legmagasabb szakmai képzettséget nyújtó 
felsőfokú oktatási szervezetünk felszabadulás előtti helyzetére fényt vetnek az 
alábbi számok : Az egész mezőgazdasági kísérletügy terén a második világ-
háború kezdetén (1939—40) mindössze 215 kutató dolgozott. A kísérleti inté-
zetekben folyó kutatómunkához nélkülözhetetlen kísérleti gazdaságok területe 
— beleértve az egyetemi és főiskolai tangazdaságok területét is — mindössze 
3400 kh volt. Ebből a kimondott kísérleti gazdaságok szántóterülete csak 
500 kh volt. A felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás területén (Műegyetem 
állatorvosi-, mezőgazdasági-, erdészeti osztálya ; a vidéki mezőgazdasági fő-
iskolák és Kertészeti Főiskola) az összes oktatók létszáma mindössze 178 fő 
volt. 

1 IV. Osztályközlemény VII/1—2. 
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Nem lehetett szó abban az időben tervszerű tudományos könyvkiadás-
ról sem. Ugyanúgy a külföldi szakirodalom dokumentálásának sem volt meg-
felelő állami intézménye. 

* 

Ahhoz, hogy a felszabadulás után a mezőgazdasági kutatás terén nagy 
számban jelentkező feladatokat eredményesen megoldhassuk, elsősorban a 
kutatás tárgyi és személyi feltételeit kellett biztosítanunk. A feladat e téren 
tehát az volt, hogy minél előbb építsük ki mezőgazdasági kísérleti hálóza-
tunkat egyrészt a meglevő intézetek továbbfejlesztésével, másrészt új intéze-
tek létesítésével. 

Ezzel egyidejűleg hozzá kellett fognunk a kutatók szakmai és ideoló-
giai továbbképzési lehetőségének megteremtéséhez, mert a tudományos szín-
vonal emelése az élenjáró szovjet agrobiológia kutatási módszereinek mielőbbi 
megismerése és a gyakorlatba való bevezetése még talán az előbbi feladatnál 
is fontos abb volt. 

Az első években sok kezdeti nehézséget kellett leküzdenünk ; nem volt 
megfelelő magyar nyelvre fordított szovjet szakirodalmunk. A kísérleti háló-
zat nagyobb arányú átszervezése, valamint az ezzel együtt járó bővítés hát-
térbe szorult a még sürgősebb mezőgazdasági termelés újraépítéséhez nélkü-
lözhetetlen feltételek megteremtése (vetőmag, vonóerő, műtrágya stb.) mellett. 

A mezőgazdasági kísérleti hálózat első nagyobb arányú átszervezése 
1948—49-ben történt, amikor kormányzatunk egész sor új mezőgazdasági 
kísérleti intézetet létesített. Akkor létesült a martonvásári Növénytermesz-
tési és Nemesítési Intézet, az Állattenyésztési Kutató Intézet, a Mezőgazda-
sági Gépesítési Intézet, az Erdészeti Tudományos Intézet, Kertészeti Kutató 
Intézet stb. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a régi intézetek korszerű átszer-
vezése is. Ily módon alakítottuk át a Növényvédelmi Kutató Intézetet, Agro-
kémiai Kutató Intézetet stb. 

A mezőgazdasági kutatással együtt járó szántóföldi kísérletezés zavar-
talan biztosítására kutatóintézeteinket megfelelő kísérleti gazdaságokkal egé-
szítettük ki. A régi néhány holdas kísérleti gazdaságok helyett mindenütt a 
korszerű szocialista nagyüzemi termelést lehetővé tevő kísérleti gazdaságok 
létesültek. 

A Mezőgazdasági Tudományos Központ megalakulásával (1949) szerve-
zetileg is egy kézbe került a mezőgazdasági kutatás irányítása. 

A régi Tudományos Akadémia átszervezése során önálló osztályt létesí-
tettek a mezőgazdasági tudományok művelésére. Ezzel a magyar mezőgazda-
sági tudománv is helyet kapott a tudományos munkát legfelsőbb szinten 
összefogó és irányító intézményben is. 

Az 1948-tól 1950-ig terjedő időszakban mezőgazdasági kutatásunk terén 
komoly minőségi változás következett be. Ezt bizonyítja a Mezőgazdasági 
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Tudományos Központ létesítése, egész kísérleti hálózatunk korszerű bővítése, 
a kísérleti intézeteknek megfelelő kísérleti gazdaságokkal való ellátása, az 
egyes intézetekben folyó rntinvizsgálatok elkülönítése a kutatómunkától, és 
az újjászervezett Tudományos Akadémián az agrártudományok osztályának 
életrehívása. 

Az élenjáró szovjet agrobiológiai tudomány megismerését nagymérték-
ben könnyítette a legfontosabb szovjet könyvek magyar nyelvre való fordí-
tásának megkezdése, valamint I. E. Gluscsenko szovjet agrobiológus profesz-
szornak első magyarországi látogatása. 

A szovjet irodalom hazai terjesztéséhez kezdettől fogva nagy segítséget 
nyújtott a Mezőgazdasági Dokumentációs Központ és a Mezőgazdasági Könyv-
kiadó. 1950-ben jelenik meg T. D. Liszenko : Agrobiológia, 7. E. Gluscsenko : 
A növények vegetatív hibridizálása, Jakuskin : Növénytermesztés, V. R. 
Viljamsz : Talajtan, a földművelés alapjai stb. c. könyvek magyar for-
dítása. 

A kutatási eredmények külföldi ismertetésére a Tudományos Akadémia 
agrártudományok osztálya megindította az Acta Agronomica, Acta Veterina-
ria és később (1954-ben) az Acta Botanica és Acta Zoologica c. idegen nyelvű 
tudományos folyóiratokat. A hazai érdeklődőket pedig az Osztályközlemé-
nyekben tájékoztatja a különböző osztályrendezvényeken elhangzott beszá-
molókról. 

Fentieken kívül még számos folyóirat számol be a különböző tudomány-
ágak kutatási eredményeiről. (Agrokémia és Talajtan, Magyar Állatorvosok 
Lapja, Állattenyésztés, Növénytermelés, Erdészeti Kutatások stb.) A felső-
fokú oktatási intézmények tanszékeinek kutatási eredményeit az általuk ki-
adott évkönyvekben közlik. 

A kutatómunka terén bekövetkezett minőségi változás jelei a Tudomá-
nyos Akadémia 1950. évi nagygyűlésén rendezett első tudományos üléssza-
kán már megmutatkoztak. A nagygyűlés előadásai már bemutatták a micsu-
rini biológia hazai elterjesztésében addig elért eredményeket. (Sedlmayr Kurt : 
A micsurini biológia alkalmazása a növénynemesítésben, Páter Károly : A 
viljamszi rendszer szerepe a mezőgazdaság fejlesztésében, Horn Artúr : A 
micsurini biológia elveinek érvényesítése a fiatal állatok felnevelésében.) De 
ugyanakkor ez az ülésszak megmutatta azt is, hogy a kutatók nagy része 
még a régi úton halad, nem ismeri eléggé a micsurini biológia lényegét s éppen 
ezért nem is tudja azt kutatómunkájában helyesen felhasználni. 

A mezőgazdasági kutatásban bekövetkezett nagyarányú fellendülés, a 
fejlődés ütemének ugrásszerű meggyorsulása szükségessé -tette a felszabadulást 
követő öt év alatt végzett munka széleskörű nyilvános megvitatását, ezért 
1950 decemberében megtartottuk a mezőgazdasági kutatók első országos 
tanácskozását. A tanácskozás résztvevői több napos vita során megtárgyal-
ták a mezőgazdasági tudományos kutatás helyzetét és ezzel komoly segítsé-

1 * 
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get nyújtottak a kutatómunka továbbfejlődéséhez. Megállapították a mező-
gazdaság fejlesztése terén a legfontosabb feladatokat. 

A tanácskozás legnagyobb eredménye az volt, hogy az addigi munka 
kimerítő bírálatával kijelölte a kutatás további feladatait, rámutatott a kuta-
tómunkában meglevő hiányosságokra is. Eszerint a kutatás továbbfejlődésé-
nek legnagyobb akadályai : 

a) egyes kutatók elméleti és ideológiai felkészültségének hiányossága, 
b) a kutatók nagy részének laza kapcsolata a gyakorlattal, 
c) a központi irányító munka szervezetlensége, 
d) a kutatómunka összehangoltságának hiányából eredő kutatási el-

aprózottság (soktémájúság), 
e) az elméleti tudományok művelői kevés segítséget nyújtanak még 

az alkalmazott mezőgazdasági tudományok kutatóinak. 

* 

Az 1950. évi első országos mezőgazdasági tudományos tanácskozással 
lezáridó első időszak után a mezőgazdasági kutatás fejlődése lénye-
gesen meggyorsult. A kísérleti hálózat további bővítése már nem annyira 
újabb intézetek létesítéséből vagy kísérleti telepek és gazdaságok bővítéséből 
állott, ehelyett az egyes intézetekben és kísérleti gazdaságokban mutatkozó 
aránytalanságok (túlméretezettség, rossz területkiválasztás stb.) megszünteté-
sére, valamint a kutatási hálózat minőségének megjavítására fordítottuk a 
fő figyelmet. 

A Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának tudományos 
irányító munkája lényegesen megerősödött a martonvásári Növénytermesztési 
és Nemesítési Intézet (ma Mezőgazdasági Kutató Intézet), Állategészségügyi 
Kutató Intézet, a vácrátóti Botanikai Kuta tó Intézet és a soproni Talajbio-
lógiai Osztálynak akadémiai intézetekké történt átszervezésével. 

A szovjet agrobiológia alaposabb megismeréséhez nagymértékben hozzá-
járultak azok a szovjet tudósok, akik a felszabadulás óta hazánkban jár tak 
és előadások tartásával, viták rendezésével, valamint szakmai tanácsadásuk-
kal mindig részletes felvilágosítást adtak a felmerülő vitás kérdésekre. ( I . E. 
Gluscsenko, P. A. Baranov, K. 1. Szkrjabin, A. I. Oparin, Ljascsenko.) Ezen-
kívül sok értékes tapasztalattal gazdagodva tértek vissza a Szovjetunióban 
tanulmányúton járt magyar kutatók, akik a helyszínen közvetlenül tanul-
mányozták az élenjáró szovjet agrobiológia és mezőgazdasági kutatás mód-
szereit és eredményeit. Különösen sok segítséget nyúj tot t mezőgazdasági 
kutatásunknak az 1951 őszén a Szovjetunióban járt mezőgazdasági szakem-
berekből álló küldöttség. A segítség egyrészt a micsurini biológia elméleti 
kérdéseinek tisztázásában való aktív részvételben, másrészt a központi irá-
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nyitás átszervezésére, a kutatómunka tervezésére (részletes kutatási tervek 
elkészítése), a zárójelentések módszerére, az intézeti tudományos tanácsok, a 
kutatói munkaközösség létesítésére stb. vonatkozó javaslatokban nyilvánult 
meg. 

A küldöttség javaslatainak helyességét azóta a hazai gyakorlat is fénye-
sen igazolta. Ennek igazolására példaként hadd említsem meg a hibridkuko-
rica előállítására alakult munkaközösség : Pap Endre, Berzsenyi-Janosits László, 
Веке Ferenc eredményeit. A kollektíva munkájának célkitűzése a magyar 
viszonyok között alkalmas hibrid (heterózis) kukoricafajták előállítása volt. 
Feladatukat a munka megfelelő összehangolása folytán aránylag rövid idő 
alatt megoldották. A martonvásári M 5-ös hibrid kukorica az eddigi kísérle-
tek során a nálunk termesztett kukoricafajtáknál 20—30%-kal termőképesebb-
nek bizonyult. Tudomásunk van arról is, hogy a külföldi hibrid kukoricafaj-
ták között is a martonvásári M 5-ös hibrid nagyon jól vizsgázott. 

Az 1950 után meggyorsult fejlődés eredményei fokozatosan jelentkez-
tek a mezőgazdasági kutatás minden területén. A Tudományos Akadémia 
Agrártudományok Osztálya által rendezett felolvasó és vitaüléseken elhang-
zott előadások között egyre gyakrabban találkoztunk a micsurini biológia 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó témákkal. Közülük különösen 
kiemelkedtek : az irányított felnevelés, a megtermékenyítés folyamata, faj-
hibridek és távoli keresztezések előállítása és a rezisztencia nemesítés kérdé-
seiről rendezett viták. A vitákban résztvevő kutatók nagy része már saját 
vizsgálati eredményeivel bizonyította a micsurini biológia által feltárt törvény-
szerűségek igaz voltát. 

A színvonal emelkedést a gyakorlatnak átadott új fajták is igazolják. 
E téren elsősorban kiemelendők Sedlmayr Kurt Kossuth-díjas akadémikus-
nak a répanemesítés terén elért eredményei. Az általa előállított Beta К 91-
es új cukorrépafajta kh-ként közel 3 q-val adott több cukrot az eddigi leg-
jobb hazai és külföldi fajtáknál. Az új fajta másik nagy előnye, liogy nem 
érzékeny a Cercospora beticola répabetegséggel szemben. »Rózsaszínű Beta« 
takarmányrépa fajtája nemzetközi viszonylatban is a legjobbak közé került. 
Ez a fa j ta az elmúlt évek során az országos fajtaösszehasonlító kísérletekben 
első helyre került. Több éves átlagban 25%-kal múlta felül az eddig termesz-
tett legjobb takarmányrépafajtákat. 

De nemcsak a répanemesítés terén értek el nemesítőink ilyen jó ered-
ményeket, hanem a többi növények nemesítésénél is komoly eredményeink 
vannak. Így pl. Friedrich Bélának, a martonvásári Mezőgazdasági Kutató 
Intézet munkatársának tavaszi sörárpafajtái (FB korai és FB 102) szintén 
lényegesen jobbak a régebbi fajtáknál. 

A kukoricanemesítés terén a már említett kukorica kollektíva által elő-
állított hibridkukoricák elszaporításával az eddig termesztett fajtáknál lénye-
gesen jobb fajtákat kap a magyar mezőgazdaság. 
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A napraforgó nemesítésben kiemelkedő eredményt ért el Kurnik Ernő. 
Az általa előállított napraforgófajták nagy olajtartalmukkal, gyors fejlődé-
sükkel emelkednek a régi faj ták fölé. 

A kendernemesítésben Bocsa Ivánnak sikerült egy értékes új hibrid 
kenderfajtát előállítani. Az új faj ta 20—25%-kal felülmúlja az eddigi hazai 
faj ták termőképességét. 

Több értékes új fajtával gazdagították kertészeti növénynemesítőink is a 
magyar nemesítés hírnevét. E téren kiemelkedik Porpáczy Aladár Kossuth-díjas 
akad. lev. tagnak szeder-málna fajhibridje, amely szerencsésen egyesíti magá-
ban a két gyümölcsfaj értékes tulajdonságait. A terméséből készült gyümölcs-
levek minősége minden vonatkozásban felülmúlja a málna, illetve szeder gyü-
mölcslevek minőségét. Paradicsomfajtáinkat értékesen egészítik ki Mészöly 
Gyulának, a kecskeméti Kísérleti telep igazgatójának К 363-as számú kon-
zerv, К 42-es és Kecskeméti törpe korai termesztésre alkalmas új paradicsom-
fajtái. A csemegepaprika nemesítésben Angeli Lambert kertészeti főiskolai 
adjunktusnak sikerült a Cecei tájfajtából új édes csemegepaprika-fajtát elő-
állítani. 

A növénynemesítés egész területén elért fejlődésről jó áttekintést nyújt 
az Országos Fajtaminősítő Tanács eddigi munkájának eredménye. A Tanács 
fennállása óta (1951-től) 474 faj tát vizsgált felül. A felülvizsgált fajták közül 
10 fajta országos törzskönyvezésbe került, 64 fa j tá t elismert fajtának minő-
sített, 305 faj ta részére engedélyezte a termesztést. A felsorolt számok mö-
gött levő eredmények jelentőségét akkor látjuk teljesen kibontakozni, ha 
figyelembe vesszük, hogy a felszabadulás előtt, pl. 1936—39-ig terjedő 3 éves 
időszakban mindössze 98 fajta értékelésével foglalkozott az akkori fajtaminő-
sítő szerv. 

A nemesítési munkának nélkülözhetetlen segítséget nyújtó genetikai 
kutatások terén is komoly eredményekről számolnak be genetikusaink. E 
téren elsősorban említendő Győrffy Barna, a Genetikai Kutató Intézet igaz-
gatója és Rédei György aspiráns munkája, akik a Bánkuti 1201 őszi búzafaj-
tán bebizonyították az őszi gabonafajtáknak tavasziakká való átalakítható-
ságát. 

A martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet genetikai osztálya Raj-
háthy Tibor vezetésével az elmúlt évek során olyan gazdag búzafaj és nem-
zetség hibridanyagot állított elő, amely nemzetközi viszonylatban is nagyon 
jelentős. Ezáltal nagymértékben növelték a búzanemesítés számára jó alapot 
nyújtó faj és nemzetséghibridek változékonyságát. 

A növényhonosítás terén elért eredmények közül elsősorban említendők 
a rizshonosítás területén elért újabb eredmények. A szegedi Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézetben Obermayer Ernő akad. lev. tag, Somorjai Ferenc igaz-
gató és Herke Sándor Kossuth-díjas kutató irányítása alatt dolgozó kollek-
tívának sikerült a nálunk legjobban bevált Dunghan shali és Árpa shali rizs-
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fajtákból előállított ún. »Szegedi szakállas« rizsfajtát tovább javítani. Az új 
hibridek főleg a bruzone rizsbetegséggel szemben mutatkoznak ellenállóknak. 
Ezenkívül kidolgozták a Duna menti szikes területeken történő rizstermesztés 
módszerét. 

A nemesítési munka továbbjavítása céljából természetesen akad tenni-
valónk még bőven. Minél előbb el kell érnünk, hogy nemesítőink kivétel nél-
kül ismerjék meg az irányított nevelés, a szelektív megtermékenyiilés, a vege-
tatív hibridizálás és megközelítés gyakorlati jelentőségét és a nemesítési mun-
kában való felhasználási módjait. A növénynemesítés tudományos alapjainak 
kiszélesítése annál inkább szükséges, mert a jövőben az új fa j ták előállítása 
során egyre gyakrabban kell folyamodni nemzetségközötti hibridek előállításá-
hoz, ha átütő sikert kívánunk elérni. Cicin szovjet akadémikus új gabonafaj-
tái (tarack-búza fajhibridek) mindennél ékesebben bizonyítják a micsurini 
módszerek nyújtotta óriási lehetőségeket. 

Gyorsítanunk kell az új fa j ták elszaporításának ütemét is. A nemesí-
tőknek — a termesztőkkel karöltve — mindent el kell követni annak érde-
kében, hogy a hazai vetőmagtermesztés korszerű átszervezése minél előbb 
megtörténjék és a gondos nemesítői munkával előállított új fajták gyors 
elszaporításával a termesztőüzemek rövid időn belül kicserélhessék régi 
fajtáikat. 

A növénytermesztési kutatómunkában legszámottevőbb eredményeink a 
vetésforgó kutatások terén vannak. Westsik Vilmos Kossuth-díjas, a Nyíregy-
házi Homokkísérleti Gazdaság vezetője több évtizedes munka során kidol-
gozta a nyírségi t á j homoktalajainak korszerű vetésforgó rendszerét. Vetés-
forgó kísérletei során bebizonyította, hogy a homoki területek fő gabona-
növényének, a rozsnak termésátlaga megfelelő zöldtrágyázás (csillagfürt) 
segítségével és a termesztett növények megfelelő váltási sorrendjének betar-
tásával a régi paraszti forgókban elérhető termésátlagok 2 — 3-szorosára növel-
hetők. 

Kemenesy Ernő Kossuth-díjas és munkatársai tisztázták a Balaton kör-
nyéki lápterületek vetésforgó, talaj művelési és trágyázási rendszerének főbb 
kérdéseit. Módszerüket a gyakorlat eredményesen hasznosítja s ezzel mint-
egy 40 000 kh területen tették lehetővé nagyobb terméseredmények 
elérését. 

A rossz minőségű Duna—Tisza közi és általában a kovárványos réteget 
nem tartalmazó homoktalajok hasznosítása terén nagy lépéssel jutottunk 
előre az Egerszegi Sándor kutató által kidolgozott homokjavítási eljárással. 
Az eddigi kísérleti eredmények szerint a termésátlagok 3—5-szörös mérték-
ben növelhetők. 

A mezőgazdasági növénytermesztés eredményességét nagymértékben be-
folyásoló trágyázási módszerek javítása terén Kreybig Lajos Kossuth-díjas 
akadémikus ért el komoly eredményeket. Az általa kidolgozott eljárás lehe-
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tővé teszi a nyers foszfátoknak (kola-foszfát stb.) istállótrágyáva] történő 
keverése folytán biológiai módon való feltárását. 

A takarmánynövények termesztése terén Surányi János akad. lev. tag 
kutatásai lehetővé teszik takarmánytermesztésünk eddigi alapjainak jelenté-
keny bővítését. Az általa kikísérletezett takarmánycirkok száraz viszonyok 
között is biztonságosan termeszthetők és így nemcsak főterményként, hanem 
a kettőstermesztésben mint másodnövények is eredményesen felhasználhatók. 

Ha a növénytermesztési kutatás előtt álló feladatokat összehasonlítjuk az 
eddig elért eredményekkel, akkor meg kell állapítanunk, hogy a kutatás a 
fontosabb népgazdasági feladatok megoldásához sok segítséget adott . A gya-
korlatban azonban, ennek ellenére, sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a tudo-
mányos kutatás még mindig nem halad eléggé a gyakorlat előtt. Ennek egyik 
oka, hogy egyes területeken még nem rendelkezünk olyan kutatógárdával, 
amelyik idejében meg tudná oldani a feladatokat. A másik ok — amely miatt 
a gyakorlatban sokszor még a meglevő új eredmények kedvező hatása sem 
vevődik észre — abban keresendő, hogy gyenge lábon állunk még a kutatási 
eredményeknek gyakorlatba való átadása terén. 

Az e téren megoldásra váró népgazdasági feladatok eredményes meg-
valósítása feltétlenül szükségessé teszi a növénytermesztési kutatás tudomá-
nyos színvonalának további elmélyítését. 

A mezőgazdasági kutatásban elért eredmények értékét igazolják az 
elmúlt évek során rendezett kongresszusaink. Közülük különösen kiemelkedik 
az állatorvostudományi, az állattenyésztési, a takarmánvozási és meteorológiai 
kongresszus. 

Az állattenyésztési és állategészségügyi kutatások terén elért fejlődést 
híven tükrözik vitaüléseink is. így pl. a »Nervizmus jelentősége az állator-
vosi és állattenyésztési tudományok területén« c. vita nagymértékben hozzá-
járult az állattenyésztési és állategészségügyi kutatók és gyakorlati szak-
emberek ideológiai és szakmai továbbfejlődéséhez. Sokat nyújtott az emiitett 
vitaülés a kutatásnak azzal is, hogy a vita során kikristályosodtak a meg-
oldásra váró legfontosabb feladatok. 

Az állattenyésztési kutatómunka területén a felszabadulás óta eltelt 
időszak eredményei közül elsősorban kiemelkedők Csukás Zoltán akad. lev. 
tagnak az Állattenyésztési Kutató Intézet Herceghalmi Kísérleti Gazdaságában 
végzett vizsgálatai. A vizsgálatok fő célja az volt, hogy a magyar-tarka szarvas-
marha további nemesítéséhez hosszú élettartamú, nagy tejelésű és zsíros 
tejet adó tehenekből álló törzset létesítsenek. Másik nagy kezdeményezése 
volt Csukás Zoltánnak a borjak örökítő képességének tanulmányozására meg-
indított utódellenőrzési vizsgálatok. 

Schandl József akad. lev. tag a juhtenyésztés 3 irányú (gyapjú, hús, 
tej) hasznosítási lehetőségeit tanulmányozta, s megállapította, hogy a kül-
földön általában elterjedt kétirányú hasznosítással szemben (gyapjú, hús) 
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lényegesen növelhető a juhtenyésztés jövedelmezősége, ha a tejtermelést ú jabb 
hasznosítási lehetőségként kezeljük. Juhtenyésztésünk továbbfejlesztése az О 
irányítása alatt kidolgozott tenyésztési eljárások alapján történik. 

Kállai Lászlónak és munkatársainak sikerült korlátlan mennyiségben 
rendelkezésre álló hazai nyersanyagból В 12 vitaminkészítményt előállítani, 

• amelynek hatóanyagtartalma a külföldi hasonló készítménnyel szemben 
lényegesen nagyobb. Általa a sertések és baromfiak takarmányozásánál fel-
használt és többnyire egyoldalúan növényi fehérjékből álló takarmányok fe-
hérjetartalma teljes értékűvé tehető. A takarmányértékesítés ezzel mintegy 
5%-kai javul. 

Horn Arti'tr egyetemi tanár és munkatársai a sertés falkás hizlalásban 
jól használható utódellenőrzési módszert dolgoztak ki, amelynek segítségével 
lehetővé válik a legjobb takarmányértékesítő vonalak felkutatása. A mód-
szer alkalmazásával sertésállományunk minőségi színvonala gyorsan feljavít-
ható. 

A Haltenyésztési Kutató Intézet munkatársai Maucha Rezsó' akadémi-
kus vezetése alatt olyan módszert dolgoztak ki, amelynek segítségével elmé-
leti számítások alapján megállapítható a vizek halnevelő képessége. 

Erdei Ferenc akad. lev. tag kezdeményezésére és irányításával értékes 
üzemszervezési és ökonómiai kutatómunka kezdődött a termelőszövetkezetek 
korszerű nagyüzemekké szervezésének előmozdítására. 

A felsőfokú szakoktatás terén végrehajtott reform során létesült Agrár-
tudományi Egyetem, valamint a hozzá tartozó állatorvosi, kertészeti és erdé-
szeti kar új tanulmányi rendjének kialakításában elsősorban a Szovjetunió 
tapasztalataira támaszkodtunk. Az új tanulmányi rendszer kialakításánál 
különös gondot fordítottunk a szakismeretet nyújtó tárgyak oktatásának 
elmélyítésére. A gyakorlati ismeretek elsajátítása terén mutatkozó hiányossá-
gok pótlására az előbbinél jóval nagyobb keretet biztosítottunk a gyakorlati 
oktatás számára. Az elméleti és gyakorlati képzés megfelelő összehangolása 
céljából az addigi ún. tanszéki gyakorlatok mellett bevezettük a termelő-
üzemi gyakorlatokat is. A tanulmányi rend átszervezésében nagyon nagy segít-
séget nyújtott A. P. Szoboljev szovjet professzor, aki ezenkívül a tanszéki 
kutatómunka kiépítésében is példát mutatott a viljamszi agrotechnikai komp-
lexum megfelelő hazai módszereinek kidolgozására irányuló kísérletek meg-
indításával. A. P. Szoboljeven kívül sokat segített még N. A. Kravcsenko 
(állattenyésztés) és P. C. Krivcov (üzemszervezés) professzor is. 

Az új tanulmányi rendszer kiépítésével folyamatosan továbbfejlesztettük 
a felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás szervezetét is. A fiatal oktatógárda 
szaporodásával lehetővé vált ismét egy bizonyos fokú decentralizálás. Ennek 
eredményeként történt az állatorvostudományi, az erdészeti és kertészeti és 
szőlészeti karoknak önálló főiskolákká való átszervezése. 1954 őszén meg-
alakult a mezőgazdasági gépészmérnöki főiskola is. 
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A felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás fejlődése a számok tükrében 
1953-ban a következő képet mutatta : az Agrártudományi Egyetemen és a 
különböző mezőgazdasági jellegű főiskolákon (állatorvostudományi, kertészeti 
és szőlészeti, erdészeti stb.) összesen 644 oktató volt. 1939/40-ben csak 212 
fő vett részt az oktatásban. A végzett hallgatók száma : 671, ezzel szemben 
1940-ben csak 178. Az összehasonlításból kitűnik, hogy a felszabadulás óta 
az oktatók létszáma háromszorosára, a végzett hallgatók létszáma pedig 3,5-
szeresére emelkedett. 

A felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás professzorai, docensei és többi 
oktatói oktatómunkájukon kívül komoly tudományos munkát is végeztek. 
Az egyetemi és főiskolai tanszékeken folyó kutatómunka jelentőségét bizo-
nyítja pl. az Állatorvostudományi Főiskola professzorai közül Manninger 
Rezsó' akadémikusnak kiemelkedő új immunizálási eljárása a sertésorbánc 
ellen. Maiminger akadémikusnak sikerült olyan sertésorbánc baktériumtörzse-
ket kiválogatni, amelyek virulenciájukat elvesztették, de immunizáló képes-
ségüket megtartották. Az említett törzsek felhasználásával olyan adszorbeált 
oltóanyagot állított elő, amely teljesen veszélytelen és a korábbi védőanya-
goknál nagyobb védettséggel ruházza fel a vele oltott sertéseket. 

Mócsy János akadémikus a juhrühösség gyógyításában ért el kiemel-
kedő eredményt. 

Kotlán Sándor akadémikus a coccidiumok endogén ciklusa terén végzett 
kutatásaival teljesen új alapokra helyezte a. coccidiosis elleni védekezést. 

Komoly kutatómunka folyik a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán (zöld-
ség, gyümölcs, szőlő, dísznövénytermesztési tanszékek), valamint az Erdészeti 
Főiskola egyes tanszékein is. 

Az Agrártudományi Egyetem növénytani tanszékén Máthé Imre akad. 
lev. tag és munkatársai a legelők és rétek geobotanikai tanulmányozása terén 
különböző ökológiai és fűtársítási kérdésekre derítettek fényt eddigi kutatá-
saikkal. Az általuk végzett növénytársulási és növénytársítási felvételezések 
alapját alkotják hazánk korszerű rét- és legelőkataszterének. 

A mezőgazdasági kutatáshoz közel álló elméleti kutatások közül a fel-
szabadulás u tán különösen nagy fejlődésen ment keresztül a botanika. Míg 
a felszabadulás előtti időben a botanikai kutatások nagy része öncélú volt, 
a felszabadulás után botanikusaink fokozatosan közeledtek a gyakorlati prob-
lémák megoldása felé. 

Az alkalmazott botanika területén folyó kutatások közül különösen ki-
emelkedik N. G. Potapoy professzor és munkatársainak az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem növényélettani tanszékén végzett kutatómunkája. N. G. 
Potapov professzor oktatótevékenysége és kutatómunkája nyomán új növény-
élettani iskola alakult hazánkban. Munkássága követendő példaként állítható 
az elméleti tudományokkal foglalkozó kutatóink elé. Azzal, hogy mint élet-
tanos közvetlenül bekapcsolódott a legfontosabb mezőgazdasági kérdések meg-
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oldását elősegítő problémák tanulmányozásába, utat mutatott az elméleti 
biológia művelőinek, hogyan kell az elméleti területen folyó kutatómunkát úgy 
végezni, hogy azzal a mindennapi gyakorlatot minél hatékonyabban segítsék. 

Az ökológiai faj keletkezési kísérletek terén a morfológiai bélyegek át-
alakíthatósága kérdésének tanulmányozására beállított kísérletek közül ki-
emelkednek Soó Rezsó' akadémikusnak és Borsos O.-nak az Achillea, Rorippa, 
Puccinellia stb. genusokkal végzett kísérletek eredményei. A kísérletek jelen-
tőségét nagymértékben növeli az a körülmény, hogy eredményeikkel újabb 
hazai bizonyítékokat kaptunk a micsurini biológia alapvető tételének, a nö-
vény és környezet közötti összefüggések bizonyítására, a morfológiai át-
alakulások vonatkozásában is. • 

Az erdei telepítés és fanevelés számára nyújtanak nagyon komoly segít-
séget a Zólyomi Bálint Kossuth-díjas akad. lev. tag irányításával talajtano-
sok, meteorológusok és gyakorlati erdészek részvételével készülő erdőgazda-
sági, növényföldrajzi térképek. 

A talajbiológiai kutatások területén néhai Fehér Dániel akad. lev. tag 
irányításával a homoktalajok mikrobiológiai viszonyainak beható tanulmányo-
zása jelentősen támogatja egyrészt a botanikai, másrészt a növénytermesz-
tési, talajművelési és trágyázási kutatásokat. 

A zoológiai tudományok területén Dudich Endre akad. lev. tag és Balogh 
János, a biológiai tudományok doktora vezetésével működő munkaközösség az 
erdei alomlebontás és humuszképződés folyamatát vizsgálja alapvető zoocöno-
lógiai kutatások keretében. Folyamatban van a kultúrterületek állatvilágának 
rendszeres feldolgozása is. Az említett kutatások sokoldalúan segítik a mező-
gazdasági gyakorlatot, a növénytermesztési, trágyázási, talaj művelési és egyéb 
területeken felmerülő kérdések megoldásában. 

A növényegészségügyi kutatómunka terén elért eredmények közül ki-
emelkedő jelentősége van a Növényvédelmi Kutató Intézet munkatársainak 
az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea) biológiája feltárásában elért 
eredményeinek. Sikerült hazai parazitáit, baktériumos és vírusos betegségeit 
is tisztázni. A kártevő életmódjának alapos megismerése lehetővé tette kor-
szerű védekezési rendszer kidolgozását. Kidolgozták a védekezés komplex 
módszerét (mechanikai-kémiai biológiai) is, amelyet a gyakorlat már alkal-
maz. Mind a kártevő életmódjára, mind az ellene való eredményes védeke-
zésre vonatkozó tapasztalatainkat külföldi szakkörök is átvették. 

A mezőgazdasági kutatómunka nagyarányú fejlődésének eredményei 
megfelelően mutatkoztak könyvkiadásunkban is. Az elmúlt öt év folyamán 
a Tudományos .Akadémia Agrártudományok Osztálya kiadásában 34 jelentős 
tudományos könyv jelent meg. A kiadott könyvek nagyobb része magyar 
szerzők műve, másik része külföldi — főleg szovjet — könyvek fordítása. 
Ezenkívül a Mezőgazdasági Könyvkiadó 598 könyvet adott ki, összesen más-
félmillió példányban. (528 mű magyar szerzőtől, 70 fordítás.) 
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A megjelent könyvek közül nem egy nemzetközi viszonylatban is el-
ismerést szerzett a magyar agrártudománynak. így pl. Kreybig Lajos Kos-
suth-díjas akadémikus »Az agrotechnika tényezői és irányelvei« e. könyvében 
teljesen a haladó szovjet agrobiológia elvei alapján dolgozta fel saját kísér-
leti és tapasztalati anyagát a talajerőfenntartás területéről. Nagy értéke to-
vábbá a könyvnek, hogy első részletesebb ismertetését adja Magyarország 
legfontosabb termőtájainak, a talajtani, éghajlati és növénytermesztési ténye-
zők megfelelő értékelésével. 

Nagy nemzetközi érdeklődésre tart számot néhai Fehér Dániel akad. 
lev. tagnak »Talajbiológia« c. közelmúltban megjelent nagy kézikönyve, amely 
az első nagyobb szabású összefoglaló munka a talajbiológia területéről. 

A botanikai könyvkiadás területén Soó Rezső és Jávorka Sándor »A 
magyar növényvilág kézikönyve« olyan átfogó szintézise a magyar botanikai 
kutatásnak, amely nemcsak a hazai gyakorlat számára tartalmaz nélkülöz-
hetetlen adatokat, hanem nemzetközi viszonylatban is jelentős alkotásnak 
számít. 

Manninger-Mócsy »Állatorvosi belgyógyászat« e. könyvének immár 10. 
kiadása jelent meg az NDK-ban, német nyelven. 

A növénytermesztési, talajmûvelési, trágyázási kérdésekkel foglalkozó 
tudományos könyvek kiadásában bizonyos lemaradás mutatkozik, ezért az 
elkövetkezendő időszakban különös gondot kell fordítani ezekre a területekre. 

Kormányzatunk bőkezűen támogatja a külföldi szakirodalom tanulmá-
nyozását is. Az idegen nyelvű szakirodalom dokumentálása céljából létesített 
Mezőgazdasági Dokumentációs Központ jelenleg az Országos Mezőgazdasági 
Könyvtárral és a Mezőgazdasági Fordító Irodával összevonva, mint Országos 
Mezőgazdasági Könyvtár folytatja munkáját A könyvtár munkájának mére-
téről az alábbi néhány adat kellő tájékoztatást nyúj t : 

A könyvtárban található mezőgazdasági tárgyú folyóiratok száma 1954-
ben 1000 fölé emelkedett. A külföldről beszerzett könyvek elmúlt évi gyara-
podása 8000 db. Az irodalomkutatás terén a könyvtár az elmúlt évben 
30 000 könyvet, ill. tanulmányt dolgozott fel referátum és címfordítás formá-
jában. Jelentékeny munkát végzett a bibliográfiai feldolgozás terén is. 200-
nál több (221) szakbibliográfia készült el az említett időszak alatt. A szak-
fordítások terén 95 000 szabványoldal külföldi szakanyag vált kutatóink és 
szakembereink számára hozzáférhetővé. 

A tudományos továbbképzésben a minőségi változást az 1951-ben a 
Szovjetunió mintájára létesített aspirantúra intézmény jelentette. A kutatók 
ilyen módon való tudományos továbbképzésének bevezetése lehetővé teszi, 
hogy a legképzettebb fiatal kutatók a szakma legkiválóbb szakembereinek 
vezetése mellett sajátítsák el a tudományos kutatómunka alapvető módsze-
reit. Az aspiránsképzés fejlődésének érzékeltetésére megemlítem, hogy 1954 
őszén a mezőgazdasági tudományok területén hazánkban 100, a Szovjetunió-
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ban. pedig 17 aspiráns tanult. A régi tudományos fokozatoknak a Szovjet-
unió mintájára történt átminősítése után kutatóink egyre nagyobb számban 
szerzik meg az új tudományos fokozatokat. Eddig 29 kutató szerezte meg 
a mezőgazdasági, illetve állatorvostudományok doktora címet és 143 a kandi-
dátusi fokozatot. 

A magasabb fokú kutatóképzés kedvező hatása egyre erőteljesebben 
jelentkezik tudományos munkánkban. A Szovjetunióban végzett kandidátusok 
az itthoniakkal karöltve, egymás után kapcsolódnak be tudományos munkánk 
színvonalának emeléséért, a micsurini biológia elterjesztéséért folytatott har-
cunkba. 

Az osztály tudományos tervező munkájának első nagyobb eredménye 
az első ötéves terv összeállítása. Az egyes tudományterületeken létesített 
főbizottságoknak ez volt az első komoly vizsgája. A terv legnagyobb értéke 
abban volt, hogy első alkalommal fogta össze egységes keretbe a mezőgazda-
sági kutatás előtt álló feladatokat. 

Az új gazdaságpolitikára való áttérés, amelynek során a mezőgazdaság 
fejlesztését tekinti kormányunk az elkövetkezendő évek egyik legfontosabb 
feladatának, kellőképpen érezteti hatását a mezőgazdasági kutatásban is. 

A mezőgazdasági kutatás számára a legnagyobb segítséget az új gazda-
ságpolitikára való áttérés után a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló párt- és 
kormányhatározat nyújtotta. A határozat, melynek kidolgozásában mintegy 
150 legkiválóbb mezőgazdasági kutató és tudós vett részt, fontos határkő 
volt azon az úton, amelyet mezőgazdasági kutatásunk a felszabadulás óta 
megtett. A határozatban beható tudományos elemzéssel tárultak fel mind-
azok a hibák, amelyeket a felszabadulás óta elkövettünk. Ennek fényénél 
vált egészen tudatossá bennünk, hogy eddigi munkánkban hol követtünk el 
hibákat. A táji termesztés jelentőségének kihangsúlyozásával értettük meg 
igazán, hogy a mezőgazdasági termesztés korszerű fejlesztésében felmerülő 
tudományos és gyakorlati feladatok megoldásánál a legmesszebbmenően figye-
lembe kell venni a helyi adottságokat. Az e téren elkövetett hibák felismeré-
sével rájöttünk arra, hogy eddigi munkánk során nein vettük eléggé figye-
lembe az egyes tájak különleges természeti adottságait. Legtöbb esetben az 
élenjáró szovjet termesztési eljárások átvételénél nem vettük eléggé figyelembe 
hazánk sajátos viszonyait, aminek kedvezőtlen hatása az utóbbi időben egyre 
több helyen megmutatkozott. Elég ritka volt az olyan esetek száma, amikor 
kutatóink figyelemmel voltak egy-egy új eljárás bevezetésénél termesztési 
tájaink különleges adottságaira. 

A külföldi eredmények mechanikus átvételének káros hatása különösen 
a növényhonosítás terén bosszulta meg magát. A gyapot- és cítromhonosítás 
terén szenvedett kudarcok ezt a legékesebben bizonyítják. Hasonló okokból 
nem tudtunk eddig megfelelő eredményt elérni a füvesforgó bevezetése terén 
sem. 
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Az élenjáró szovjet agrobiológiai tudomány helytelen színben való fel-
tüntetéséért, illetve az élenjáró módszerek mechanikus átvételéből kialakult 
helyzetért — amely végsősorban egész mezőgazdasági tudományos kutatá-
sunk fejlődését hátráltatta, — a Tudományos Akadémia, a mezőgazdasági 
kutatást irányító szervek és bizonyos mértékig maguk a kutatók is felelősek. 
A Tudományos Akadémia és a. kutatást irányító minisztériumi szervek ott 
követték el a hibát, hogy nem figyeltek fel idejében a sematizmusból eredő 
veszélyre. A kutatók részéről ott történt mulasztás, hogy azok, akik már 
régebben észrevették a módszerek mechanikus átvételéből eredő hátrányokat, 
nem hívták fel erre idejében a figyelmet. Az e téren elkövetett hibák közül 
a legkirívóbbak egyike volt az Akadémia és Agráregyetem által rendezett 
mélyművelési ankét. A hiba súlyosságán enyhít az a körülmény, hogy lénye-
gében ezen az ankéton indult el az a széleskörű vita, amely végeredményben 
a magyar viszonyokra alkalmas talajművelési rendszerek kialakulását fogja 
eredményezni. 

A visszapillantás alapján túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mezőgazda-
sági kutatásunk a felszabadulás óta eltelt 10 év alatt teljesen újjászületett. 

Most, a második 5 éves terv küszöbén a legfontosabb feladatunk a mi-
csurini biológia elterjedéséért folyó harc széleskörű elmélyítése, hogy mező-
gazdaságunk továbbfejlesztése előtt álló feladatok megoldásában az eddiginél 
is hatékonyabb támogatást nyújthassunk. Ezért részt kell vennünk a gabona-
kérdés megoldásában, az állattenyésztés fejlesztésében, a gépesítés széleskörű 
kiterjesztésében, egyszóval mindenben, ami dolgozó népünk életszínvonalá-
nak emelését hatékonyan segíti. Az előttünk álló feladatok nem könnyűek, 
de nem megoldhatatlanok. Bízva kutatóink szorgalmában, munkakedvében, 
a kormányzat támogatásával feladatainkat meg tudjuk és meg is fogjuk oldani. 



HOZZÁSZÓLÁSOK 

BACSÓ NÁNDOR, a földrajzi tudományok kandidátusa 

Somos elvtárs igen tömör beszámolója felölelte a magyar mezőgazdasági 
tudomány legutóbbi 10 esztendei munkáját, ismertette annak kimagasló ered-
ményeit, a tapasztalt örvendetes nagy fejlődést, de rámutatott arra is, hogy vol-
tak olyan törekvések, pl. a növényhonosítás terén, amelyek nem vezettek a várt 
és kívánt eredményre. 

Legyen szabad szűkebb szakterületünknek, a meteorológiának legfonto-
sabb kérdéseit röviden ismertetnem. I t t is hatalmas fejlődés mutatkozott a fel-
szabadulás óta eltelt 10 év alatt. Ennek legszebb bizonyítéka, hogy, amíg a 
felszabadulás előtt ritka ünnepnap volt, ha egy növénytermesztő vagy más 
szakterület képviselője bekopogtatott a Meteorológiai Intézet kapuján, ma 
egymást érik ott az adatot, véleményt^ tanácsot kérők és örömmel mond-
hatom, hogy nem távoznak üres kézzel. Ebben a jelenségben a kollektív mun-
kának, az együttműködésnek érvényesülését látom, amelyről meggyőződésem, 
hogy főfeltétele a mezőgazdasági tudományos munka sikerének. 

Meteorológiai Főbizottság ezzel a kollektív szellemmel óhajtott szol-
gálni a magyar mezőgazdaságnak, amidőn munkája során elsősorban a mező-
gazdaság érdekeit szolgáló rövid- és hosszútartalmú időelőrejelzés, az éghajlat-
kutatás és az agrometeorológia elméleti kérdéseit igyekezett megoldás felé 
vinni és módszereiket tökéletesíteni, de egyúttal gyakorlati alkalmazásukat is 
elősegíteni. 

Somos elvtárs említette beszámolójában, hogy a külföldi eredmények 
sematikus és mechanikus lemásolása némely területen nem vezetett a kívánt 
eredményre. A Meteorológiai Intézetben most készül a 120 térképlapból álló 
nagy magyar klímaatlasz, amely hazánk természeti viszonyainak egyik leg-
fontosabb vonásáról, az éghajlatról ad alapos tájékoztatást. Ennek használata 
megóvja majd a magyar növénytermesztőt a hasonló hibáktól. Az Atlasz egy 
éven belül a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában jelenik meg. 

A kollektív szellem és együttműködés tágabb területen elért sikerét hozta 
a Főbizottság által előkészített meteorológiai kongresszusunk, amely 1954-ben 
a távidőjelzés kérdésével foglalkozott, 16 külföldi részvevővel, köztük a sok-
ezer kilométer távolságból jött kiváló szovjet és kínai meteorológusokkal, 
akik nekünk igen jóleső elismeréssel voltak kis országunk meteorológiai téren 
elért eredményei iránt. Ez önérzetet és buzdítást adott nekünk a további 
munkához. 

A Meteorológiai Főbizottság igen jól érzi magát az Akadémia mező-
gazdasági osztályában, ahol méltó helyen van és megértést, sok támogatást kap 
működéséhez. Csak egy kérést legyen szabad intézni itt az Akadémia felé. 
Tegye lehetővé fiatal kutatóink külföldi tanulmányutak, hogy az ott gyűjtött 
tapasztalatokkal szerzett tudás a hazai meteorológiai és klimatológiai kutatás 
eredményeit tovább fokozhassa. 
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K R E Y B I G LAJOS akadémikus 

Somos András osztálytitkári beszámolójában szélesen átfogó képet adott 
arról a nagy és sok vonatkozásban komoly eredményeket szolgáltatott mun-
káról, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi osztályának 
tagjai eddig végeztek. Felmerül ezekkel kapcsolatosan a kérdés, hogy melyek a 
közeljövő teendői a mezőgazdasági termelés eredményességének biztosítása 
terén? Nem vitatható, hogy ez irányban az alapvető és csúcsponti feladatunk 
talajaink termékenységének helyreállítása és fokozása. Feladatát egy régi dol-
gozó munkatársam arra kérdésre, hogy miért oly szépek vetéseink és nagyok 
a terméseink a következő szavakkal jellemezte válaszában : »Mi kérem kovász-
szal trágyázunk és eltaláljuk azt, hogy mikor mit kell csinálni.« 

Ezt a mondást tudományosan kifejezve mondhatjuk, hogy a mezőgazda-
sági termelés sikerének feltétele az okszerű agrotechnika. 

Kétségtelen, hogy sem a termelendő növények megválasztásának és 
termelési sorrendjüknek, sem a trágyázás módjának, sem a mívelésnek miként-
jére rendszereket vagy szabályokat felállítani nem lehet, mert ezeknek csak 
technikájuk van. »Technika« pedig azt jelenti, hogy minden tevékenységünket 
a helyi adott feltételek követelményei szerint végezzük. 

Ez irányban pedig szakmai feladatunk abban áll, hogy a vízgazdálkodási, 
a talaj- és trágyabiológiai törvényszerűségeket a növények fiziológiai igényeivel 
összhangba hozzuk. Ennek a követelménynek pedig csak akkor felelhetünk meg 
eredményesen, ha talajainknak a termesztésre kerülő növényekkel szemben 
érvényesülő tulajdonságait, valamint a növények igényeit a talajtulaj donságok-
kal szemben ismerjük. 

A növények a szabad természetben a talajon át táplálkoznak és veszik 
fel a vizet. Ebben az újabb kutatások által előtérbe került nézetben a kutatás-
nak rendkívül tág tere nyílik, amivel kapcsolatosan mindenekelőtt revízió 
tárgyává kell tennünk eddigi agrotechnikai kísérleti módszereink kiértékelési 
módját, sőt újabb kísérleti technikát is kell alkalmaznunk. 

E megfontolások azok, amelyek termelési technikánk kutatási vonalának 
irányt szabnak. 

KERESZTESI BÉLA, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Somos András akadémiai levelező tag beszámolójával kapcsolatban szük-
séges megemlékeznünk az erdészeti kutatás helyzetéről, a felszabadulást követő 
10 évben elért eredményeiről és az előttünk álló feladatokról. Az erdéízeti 
kutatásnak — mint a szocializmust építő országokban a kutatómunkának 
általában — a feladata a dolgozó nép szolgálata a gyakorlat megsegítésén keresz-
tül. A mi területünkön, az erdőgazdaságban, ez azt jelenti, hogy elő kell segíteni 
több, jobb és olcsóbb fa termelését a népgazdaság részére. 

1945-ben a földreform végrehajtása során a magyar erdők zöme az állam 
tulajdonába került. Erdőgazdaságunkban a fölszabadulás előtti állapotokhoz 
képest szükségszerűen más gazdálkodást kellett folytatnunk és ehhez a gazdál-
kodáshoz nélkülözhetetlen volt a haladó tudomány segítése. Az erdészetnek 
már 1897 óta volt tudományos kutató szerve, amikor Vadas Jenő, a kiváló 
és haladószellemű erdésztudós központi kísérleti állomást és négy kísérleti tele-
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pet hozott létre. Szintén ő volt az, aki 1898-ban a hazai erdészeti kutatás ered-
ményeit ismertető »Erdészeti Kísérletek« első számát kiadta. 

Alapjában véve azonban az erdészeti kutatásügy a földművelésügyi 
kormányzatnak igen elhanyagolt területe volt mind az első világháború előtt, 
mind pedig a két világháború közötti időben. Roth Gyula professzornak, — akit 
kormányunk ebben az esztendőben tüntetett ki Kossuth-díjjal — minden erő-
feszítése kevés volt ahhoz, hogy az intézet munkájának anyagi feltételeit biz-
tosítsa. Legjellemzőbb példaként állapíthatjuk meg azt, hogy az 1929/30. évi 
költségvetésben az erdészeti kísérletekre mindössze 8000 pengőt biztosítottak. 
A két világháború közötti időben az erdészeti kísérleti állomásnak egy szik-
fásítási, egy homokfásítási telepe, valamint egy arborétuma volt, s 18 főnyi 
létszámot foglalkoztatott. A második világháború nehézségei közben, sőt már 
1940-ben anyagi lehetőségek hiányában ez a létszám is igen erősen lecsökkent. 
A felszabadulást követő első években az erdészeti kutató intézetet a magyar 
állami erdőgazdasági üzemek központi igazgatósága szerelte fel nagy anyagi 
áldozattal és az Erdőközpontnak lett kísérletügyi és szaktanácsadói intézménye. 
Alapvető változás azonban — amint azt az osztálytitkári beszámolóban hal-
lottunk — 1949-ben következett be, mert akkor az Erdészeti Tudományos 
Intézet megszervezésével, továbbá mind a létszám, mind pedig az anyagi fel-
tételek biztosításában kormányzatunk többet tett az erdészeti kutatás lehető-
ségének biztosítása érdekében egy esztendő alatt, mint a felszabadulás előtti 
időkben a kapitalista kormányzat tett 15 — 20 év alatt. 

Az erdészeti kutatás jelentősebb eredményei is elsősorban az 1949 utáni 
évekből származnak. Többek között kutatóink kidolgozták a mezővédő erdő-
sávok létesítésének irányelveit, kutatták a mezővédő erdősávok hatását, kidol-
gozták az erdészeti termőhely feltárás módszereit, megindultak az erdőtipológiai 
kutatások. Igen nagy fejlődést mutat a tudományos intézet magvizsgálati 
szolgálata, amelynek munkája 184 fa- és cserjefajra terjed ki, összesen közel 
5000 vizsgálattal. Ugyanezen a téren segítette a tudományos kutatás a gyakor-
latot a magszabványok elkészítésével a hazai magpergetők felülvizsgálatával, 
és egy inintamagpergető tervének elkészítésével. Megkezdte erdészeti tudo-
mányos intézetünk a fenyőnemesítés hosszadalmas munkáját és számos ered-
ményt szolgáltattak a nyárfa nemesítésében megkezdett kísérletek. A nyár-
dugvány anyatelepek létesítésével, fenntartásával és állandó ellenőrzésével nagy 
szolgálatot tettek kutatóink, elsősorban Koltay György Kossuth-díjas annak 
érdekében, hogy az erdőgazdaságok a legkiválóbb tidajdonságú tiszta fajtájú nyá-
rasokat minél nagyobb területen telepíthessék. Kidolgozta az ErdészetiTudomá-
nyos Intézet a hazai kopárok csoportosításának rendszerét, az egyes típusok 
általános sémáját és az országban több helyütt a gyakorlatban is végrehajtotta 
a telepítést. A szorosan vett erdőgazdálkodás köréből is kilépett az Erdészeti 
Tudományos Intézet akkor, amikor a legelőfásítás legfontosabb problémáit 
oldotta meg. Az erdővédelmi kutatások eredményeként a cserebogárpajor 
milliós károsításai mintegy 90%-ban megszüntethetők a csemetekertekben. 
A fakitermelő munkát segítették kutatóink az erdei szerszámok korszerű-
sítésével, tipizálásával, a szerszámkarbantartás, a fadöntés, a gyantatermelés, 
a fenyőtűolajtermelés terén folytatott kutatásokkal, illetve eredményekkel. 
A kutatómunka eredményeit az Erdészeti Tudományos Intézet közzétette. 
Mindezek azt mutatják, hogy erdészeti kutatásunkban vannak jelentős ered-
mények. Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy meg lehetünk-e elégedve ezekkel, 
meg kell állapítanunk, hogy nem. Erdészeti kutatásunk nem használta ki még 
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korántsem azokat a lehetőségeket, amelyeket részére népgazdaságunk bizto-
sított és biztosít. A hibák okai között ta lál juk azt, hogy — különösen az első 
években — kutatóinknak az ereje szétforgácsolódott azért, mert témáik száma 
túlságosan nagy volt és így eleve nem tud ták biztosítani munkájukban azt a 
rendszerességet, amely a megalapozott eredmények eléréséhez szükséges. 
Nem alakult ki kellőképpen a távlati és rövid lejáratú kutatási témák helyes 
aránya sem. Ennek a következménye, hogy az egyébként fontos, de előrelát-
hatóan csak 10—15 év múlva eredményt szolgáltató témák túltengenek, s a 
kutatók egy része is szívesebben foglalkozik ezekkel a kérdésekkel és ugyan-
akkor a gyakorlat sürgető, mindennapos problémáira, amelyek szintén csak 
tudományos kutatás útján oldhatók meg, számos esetben még ma sem tudunk 
választ adni. Helyesen állapította meg az erdőgazdasági termelés fejlesztéséről 
szóló MT. határozat azt, hogy az erdészeti kutatás még nem vált élenjáróvá, 
nem tudott kellő segítséget nyújtani a gyakorlatnak. 

A meglevő hibák kijavítása terén nagy feladatok megoldása vár ránk 
és ebben a munkában feltétlenül kérjük a Magyar Tudományos Akadémia 
segítségét. A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Főbizottsága az elmúlt 
években is állandóan segítséget adott az Erdészeti Tudományos Intézet téma-
tervének egyre helyesebb kialakításában, a témák számának helyes szűkítésé-
ben, az erdészeti kutatás tervszerűségének biztosítása érdekében. A Magyar 
Tudományos Akadémia Erdészeti Főbizottságának az ilyen irányú munkájára 
feltétlenül számítunk és az Országos Erdészeti Főigazgatóság várja azokat a 
tanácsokat és javaslatokat is, amelyekre a közelmúltban is volt kiváló példa, 
amikor az erdőgazdaságok munkájára közvetlenül és kedvezően ható javasla-
tokat kapott a Főbizottságtól az Országos Erdészeti Főigazgatóság. Segítette az 
az Akadémia Erdészeti Főbizottsága az erdészeti kutatás ügyét, ezen keresztül 
pedig az egész erdőgazdálkodást azzal, hogy hathatós támogatást adot t az 
aspiránsképzéssel kapcsolatban. A Tudományos Akadémia tette lehetővé, 
hogy a Szovjetunió élenjáró erdészeti tudományával a Szovjetunióban ismer-
kedhessenek meg aspiránsaink, hogy visszatérésük után szolgálják mind a kuta-
tás, mind pedig a gyakorlati erdőgazdálkodás ügyét. 

Az elért eredmények láttán biztosabbá válik bennünk az az elhatározás, 
hogy már most intenzívebben foglalkozzunk az Erdészeti Tudományos Intézet 
jövő évi és az azt követő kutatási tervével és éppen az eddig szerzett tapasz-
talatokon okulva a távlati és a rövid lejáratú témák között egészségesebb arányt 
alakítsunk ki, annak érdekében, hogy a gyakorlat a kutatás eredményeiből 
már évről-évre kaphasson, s az erdőgazdálkodás munkája ezzel állandóan 
javítható, fejleszthető legyen. 

Feltétlenül célunkká kell tennünk azt, hogy kutatóink emeljék elméleti 
és ideológiai felkészültségük színvonalát, amint azt Somos András elvtárs 
kifejtette. A kutató és a gyakorlat laza kapcsolatának a felszámolása terén 
egy lépést tettünk már előre akkor, amikor az erdőgazdasági termelés fejlesz-
téséről szóló MT. határozat végrehajtása során az elmúlt évben három kísérleti 
erdészetet hoztunk létre, amelyekben a kutatóknak nemcsak a kutatásra, 
hanem elért eredményeik nagyüzemű megvalósítására, a felmerülő nehézségek 
megfigyelésére, ezek leküzdésére is meg van a lehetőségük. A kísérleti erdé-
szetekben folyó kutatómunka azonban még kezdeti szakaszában van és az 
Országos Erdészeti Főigazgatóság további lépéseket szándékozik tenni annak 
érdekében, hogy kutatóink a gyakorlattól el ne szakadjanak, hanem a gyakorlat 
előtt járva hozzák fel az erdőgazdaságokat magasabb színvonalra. 



HOZZÁSZÓLÁSOK 1 9 

Szervezetten igyekszünk gondoskodni a jövőben is arról, hogy a tudo-
mányos eredményeket a gyakorlat számára népszerűsítsük és itt szükséges meg-
említenünk, hogy bár Somos András elvtárs csak az »Agrártudomány« című 
folyóiratot említette, az »Erdő« című lap erdőgazdasági vonatkozásban hasonló 
célokat szolgál és a Magyar Tudományos Akadémia támogatását jelenti az, 
hogy szerkesztőbizottságában az agrártudományok osztályának szaktitkára 
helyet foglal. 

Mindazok az eredmények és mindazok a hiányosságok, amelyekről beszá-
moltam, azt jelentik, hogy a második ötéves tervben még nagyobb feladatokat 
kell megvalósítanunk, a tudományos kutatómunka színvonalát még erőtel-
jesebben kell emelnünk ahhoz, hogy nyugodtan mondhassuk majd : erdészeti 
kutatásunk élenjáróvá vált és a gyakorlat részére már hathatós támogatást 
tud nyújtani. 

SCHANDL JÓZSEF akadémiai levelező tag 

Célunk a magyar fajták állandó nemesítése. Egyelőre óvatos cseppvér-
keresztezést indítottunk meg a nagy tej zsírtartalmú dán vörös és jersey faj-
ták bikáival, bátrabban a borzderesek, a magyar szürke és a kosztromai keresz-
tezésével. A nagyobb gyapjútermelésükről bíres kaukázusi és német húsmeri-
nók kosaival merinóink gyapjúhozamát iparkodunk növelni, a cigáját Ile de 
France, a rackát pedig karakul-vérrel nemesíteni. A magyar lovak térölelő 
mozgását reméljük fokozhatni amerikai és orlovmének hatásával. Foglalko-
zunk az öszvérnevelés problémáival is. A mangalica ú j típusának kialakításá-
ban a tamworth, a magyar fehér hússertés nemesítésében az angol large white 
fajtát használjuk fel. A magyar tyúkok tojáshozamának növelésére kutatóink 
a leghorn, a rhode isiandi és a new-hampshire vért veszik igénybe. 

Tovább folytatjuk minden fajban a természetszerű tartás mérlegének 
vizsgálatát, vagyis annak megállapítását, hogy előnyeivel szemben okoz-e a 
termelésben bizonyos veszteséget és hogy mennyivel növekedik az életfolya-
matok tápanyagszükséglete? 

A takarmányozás terén a zöldtakarmányok, illetőleg szálastakarmányok 
konzerválása foglalkoztat bennünket. Keresünk olyan konzerválási módszere-
ket, melyek biztosítják, hogy a learatott növényben levő minden gramm táp-
anyag, minden kalória bejusson állataink jászolába. Megdöbbent bizonyára 
mindenkit az a megállapítás, hogy a régimódi módszerekkel nyert pillangós-
szénák ú t ján átlagosan csak félannyi tápanyagot kapnak állataink, mint 
amennyi a földön megtermett. Meg kell találni a módját annak, hogy ezt a 
szédületes veszteséget elimináljuk. 

Iparkodunk a leggazdaságosabb táplálásnak, a zöldtakarmányozásnak 
időtartamát megnyújtani és folyamatosságát új takarmánynövények bekap-
csolásával biztosítani. 

Megfelelő módszereket kell találnunk általában a termelési költségek, 
így különösen a tejtermelés önköltségének mérsékelésére. Erre kínálkozik 
egyrészről a termelőképesség abszolút növelése, más részről a nagyobb dina-
mikus energiát biztosító, ízletesebb, változatosabb, különlegesen előkészített 
takarmányozás, valamint a kedvező közérzetet és a zavartalan egészséget 
nyújtó ápolás. Vitázunk a fölött, hogy a felnevelési költségek csökkentésére 
az intenzív vagy extenzív táplálás kínálkozik-e megfelelőbbnek? Az első rövi-

2 * 
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debb időre, az utóbbi hosszabb időre beosztott takarmányigényekkel lép fel. 
Első esetben bizonyos aggály támadhat a szervezeti szilárdság veszélyeztetése 
miatt, de ezt valószínűleg megszüntetnék a folyamatban levő »természet-
szerű« nevelési módszerek. 

Az abraktakarékos táplálás érdekében iparkodunk növelni az összes 
emlős fajokban a takarmányfelvevő-képességet. 

Hizlalási kísérleteket folytatunk bizonyos hormonok, vitaminok és külön-
féle más hatóanyagok juttatásával. Különösen a szarvasmarha hizlalására 
irányítjuk figyelmünket, mert reméljük, hogy fejlődő állatok sikeres és külö-
nösen gazdaságos hizlalását ún. gazdasági takarmányokkal (minél kevesebb 
abrakkal) is megoldjuk. A baromfik hizlalásának (tömésének) gépesítése is 
fontos feladat. 

Prémes állataink sora a nutria meghonosításával szaporodott. Nagy 
reményeket fűzünk a karakul bekapcsolásához is. 

A haltenyésztés kutatói a tógazdasági és természetes vízi haltermelés 
fokozását egyrészt a haltáplálék-szervezetek mesterséges szaporítása, másrészt 
haltakarmányozási eljárások kutatásával, a természetes vizekben pedig a 
mesterséges szaporító eljárásokkal a halállomány összetételét iparkodnak javí-
tani, továbbá a halbetegségek orvoslási, a paraziták elleni védekezés mód-
szereit kutat ják, végül őrködnek az egyre nagyobb fokú iparosítással szem-
ben a vizek elszennyeződése ellen. 

MÓCSY JÁNOS akadémikus 

Az osztálytitkári beszámoló minden alapossága és részletessége mellett 
sem terjedhet ki minden részletre, és így alkalmat ad arra hogy kiki az osztály-
nak, de különösen a saját főbizottságának munkáját értékelje és olyan javas-
latokat tehessen, amelyek az osztálytitkári beszámoló keretébe természet-
szerűen nem férhetnek bele. 

Most nem akarok kiterjeszkedni az állatorvosi tudományi kutatómunkák 
múltjára, jelenére és a terveire, hanem inkább egypár szorosabban vett fő-
bizottsági problémával és félig-meddig adminisztratív problémával szeretnék 
egészen röviden foglalkozni. 

Ha az Állategészségügyi Főbizottság munkáját bíráljuk, akkor meg tudom 
állapítani azt, hogy a főbizottság mint olyan, nem tartotta kezében az állat-
orvosi tudomány egész területét, beleszámítva az operatív irányítás ráeső 
részét is. De ha a főbizottságot részeire bontjuk, egyénekre és csoportokra, 
akkor kiderül, hogy a főbizottság tagjai, vagy a kisebb csoportok a munkának 
minden részletében benne voltak. Hogy ez ebben a formában helyes-e vagy nem, 
arról lehetne vitatkozni. Persze helyesebb lenne, ha a tudományszak egész 
területét a főbizottság tartaná kezében, de ez gyakorlatilag kivihetetlen, mert 
a főbizottság egyik tagja például a minisztérium tudományos tanácsának 
is tagja, egy másik pedig az Országos Állategészségügyi Tanácsnak tagja, vagy 
az Állategészségügyi Kutató Intézet tanácsának tagja, kutatóintézeti osztály-
vezető, tanszékvezető stb. Ha a különböző bizottságok összegyűlnek, akkor azt 
látjuk, hogy tulajdonképpen mindig magunk között vagyunk, mert a legtöbb 
tag, minden bizottságban benne van, s ezenkívül van egy-kettő, aki legfeljebb 
csak két, három vagy négy bizottságnak a tagja. 
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Ez persze arra vezet, hogy ha bármiféle probléma van, akkor az nemcsak 
az Állategészségügyi Főbizottságon keresztül, hanem egyéb bizottságokon keresz-
tül is elintézést nyer, sőt még gyorsabb elintézést nyer akkor, ha az egyes szemé-
lyeken keresztül történik az elintézés. Ha a minisztériumnak van valami prob-
lémája, akkor sokkal egyszerűbb, ha megfogja a telefont és felhívja a főbizott-
ság valamelyik tagját, nem mint főbizottságot, hanem mint X. Y.-t, vagy a 
kutató intézetet, vagy a vizsgáló intézetet, s így telefonon keresztül a dolog tíz 
perc alatt el van intézve. Vagy pedig ha valakinek problémája van s javaslatot 
akar tenni a minisztériumnak, akkor ennek két módja van. Az egyik az, hogy 
a főbizottságban megtárgyalják a kérdést, az osztályvezetőség elé kerül a dolog, 
ahonnan az Akadémia főtitkárához, vagy elnökségéhez, s ha jól megy, akkor 3—4 
hónap múlva eljut a minisztériumhoz. De ezt úgy is el lehet intézni, hogy egy 
cédulára, vagy levélben leírják a problémát és beküldik a megfelelő helyre, vagy 
valamely kérdésben felvilágosítást kérnek, vagy propoziciót tesznek. Akkor az 
illetékes helyen, ha akarják, aktát csinálnak belőle, de már ezzel is elindul a dolog. 

Ha ebből a szempontból nézzük az állategészségügyi főbizottság munkáját , 
akkor meg kell állapítani, hogy mint főbizottság aránylag szűk munkát végzett, 
azonban egyénenként kézbentartottákazügyeket. Meg vagyok azonban győződve 
róla, hogy ez a példa, amelyet itt részletesebben elmondtam, nemcsak az Állat-
egészségügyi Főbizottságra áll, hanem nyilván más főbizottságokra is. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a mi szakminisztériumunk 
képviselete nem mindig elég jó a főbizottságban, bár az is igaz — s ezt a minisz-
térium mentségére mondom — hogy a minisztérium gyorsabban el tudja intézni 
a dolgokat a maga munkaterületén, ha nem a főbizottságon keresztül, hanem 
közvetlenül a főbizottsági tagok munkaterületein keresztül intézi el. 

Ezeknek a különböző bizottságoknak és tanácsoknak átfedése és ugyan-
azoknak a személyeknek a legkülönbözőbb helyeken való igénybevétele más 
vonalon is mutatkozik, éspedig az agrárvonatkozású egyesületek és társidatok 
működésében. A napokban az Agrártudományi Egyesülettől enyhe szemre-
hányást kaptam, hogy vidéken előadást tartottam, s ez nem az Agrártudományi 
Egyesület rendezésében történt, hanem a Társadalom- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat rendezésében. En megnyugtattam az Agrártudományi 
Egyesületet, hogy vidéken megkérdeztem azt a kollégát, aki a helyi szerv veze-
tője volt, hogy kinek a rendezésében történt ez az előadás. Azt felelte, hogy ez 
egészen mindegy, mert ő mindkét helyi szerv elnöke, s az egész választmány 
mindkét egyesületben ugyanaz, és a hallgatóság, a közönség is ugyanaz. Az 
teljesen mindegy, hogy kinek a rendezésében történik. 

Azonkívül még a Magyar-Szovjet Társaságnak is van egy agrár szak-
osztálya. Kétségtelen, hogy ezeknek az agrár társadalmi szerveknek és egye-
sületeknek a profilja nem pontosan azonos, de kétségtelen az is, hogy igen nagy-
méretű átfedések vannak az egyes területeken, s ez természetesen azzal jár, 
hogy tulajdonképpen mindkét, vagy mindhárom egyesület állandóan majdnem 
pontosan ugyanazt a gárdát mozgatja. Ez pedig sem az idővel, sem az erővel, 
sem az anyagiakkal való gazdálkodásnak nem jó példáj a. Én tehát azt javasol-
nám, vizsgáljuk meg ezt a kérdést abból a szempontból, hogy a jövőben az 
Akadémia agrártudományi osztálya, amelyhez bizonyos szempontból — leg-
alábbis az elvi irányítás tekintetében — ezek az egyesületek tartoznak, szóljon 
bele ebbe a kérdésbe, s pontosan állapítsa meg, hogy tulajdonképpen mi az 
egyes egyesületek feladata, ezeket határoljuk el, de lehetőleg határoljuk el 
azután azokat is, akik különböző egyesületekben közreműködnek. 
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SOÓ REZSŐ akadémikus 

Mint a botanikai főbizottság vezetője szólok néhány szót Somos András 
osztálytitkár kitűnő beszámolójához. 

Már rámutat tam arra, hogy a felszabadulás, de különösen az 1948-as 
moszkvai vita óta minőségi változás következett be a magyar elméleti bioló-
gusok és különösen a botanikusok munkásságában. A micsurini biológia esz-
mei és gondolatvilága megtermékenyítette kutatóink igen jelentékeny részét, 
különösen a fiatalabb generációt. Azóta a magyar botanikai kutatások jelen-
tős része az elmélet és gyakorlat egységét iparkodott megvalósítani. 

1950-től 1952-ig, s az 1954—55-ös évben a Botanikai Főbizottság az agrár-
tudományok osztályához tartozott. Ebben az időben a magyar botanikai tudo-
mányos élet is jelentősen felvirágzott. Már szó esett Potapov professzor kor-
szakalkotó működéséről a magyar növényélettan vonalán. Hadd említsem 
meg itt még azt is, hogy a budapesti egyetem Növényélettani Intézetének 
átszervezése mellett ő létesítette Gödön a Növényélettani Kísérleti Labora-
tóriumot, amelynek további berendezése és üzemeltetése a magyar botaniká-
nak egyik legfontosabb követelménye a közeljövőben. Hadd említsem meg 
azt is, hogy a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen az utolsó 10 
esztendőben, a felszabadulás óta létesült az Alkalmazott Növénytani és Szö-
vetfejlődéstani Intézet, amely különösen a gyógynövények hatóanyagának 
kutatása terén igen pozitív és gyakorlatilag is — különösen a gyógyszerkémiá-
ban — kiértékelhető eredményeket ért el a morfint és más mák-alkaloidákat 
termesztő növények nemesítése és kiválasztása terén. Az ELTE Növényrend-
szertani Intézetének vezetésem alatt gyakorlati, a mező- és erdőgazdasággal 
kapcsolatos problémák felé fordult. A szegedi egyetemen ú j Növényélettani 
Intézet létesült, amely különösen burgonytermelésünk felé fordulva, pozitív 
eredményeket szolgáltatott, Debrecenben pedig az eddigi rendszertani és nö-
vényföldrajzi kutatásokhoz kísérleti morfológiai és élettani vizsgálatok járul-
tak. Az Agrártudományi Egyetemen a mezőgazdasági karon új Növénytani 
és Növényélettani Intézetek létesültek. Az előbbinek a munkásságáról a rét-
és legelőgazdálkodás elméleti alapjai terén már Somos elvtárs is megemléke-
zett. A Növényélettani Intézetben különösen a cukorrépa élettana terén 
vannak komoly eredmények. De ugyanígy megpezsdült a tudományos kutató-
munka a kertészeti, erdészeti és állatorvosi főiskolák növénytani tanszékein 
is az új vezetők kezében. Végül a Nemzeti Múzeum Növénytára ezekben az 
években alakult át a korábbi, csupán gyűjtő és leltározó intézményből az 
ország egyik legeredményesebben működő, legsokoldalúbb és legnagyobb bota-
nikai kutatóintézetévé. 

Az Akadémia botanikai intézete Vácrátóton kialakította az országnak 
e percben legszebb botanikus kertjét, amely mintegy előfutára a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnöksége által elfogadott, tervbe iktatott Központi 
Botanikus Kertnek a Biológiai Kutatótelep keretében. A vácrátóti intézet 
mindkét osztálya, a kísérleti ökológiai és a növényföldrajzi osztály, különösen 
a legutóbbi években már igen komoly eredményeket ért el, egyrészt gazda-
sági növényeink fejlődésélettana terén, másrészt pedig az országos növény-
földrajzi térképezésbe való bekapcsolódással. A Vácrátóton 1949-ben és 1950-
ben tartott symposion, majd káderképző tanfolyam eredményeképpen orszá-
gosan megindult a növényföldrajzi térképezés, amely különösen a Budai és 
Bükk-hegységben, azután a Tiszának árterein, a Duna mentén és a Felső-
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Tisza vidékén olyan komoly eredményeket ért el, amelyek különösen erdő-
gazdálkodásunk szempontjából, az erdőművelés és erdőfelújítás kérdéseiben 
ma már országos jelentőségűek. Zólyomi Bálint munkássága már említésre 
került. Legyen szabad a munkatársak közül kiemelnem még Timár Lajosnak 
és Simon Tibornak a nevét. Kapcsolatban a növényföldrajzi térképezéssel, 
kitűnő munkatársat találtunk Wagner Richárd szegedi bioklimatológus pro-
fesszor személyében, mert ezek a kutatások — amint erre előadó elvtárs is 
rámutatott — valóban a komplex kutatóbrigádok formájában történnek. 

Ennyit az intézmények fejlődéséről. Ez a néhány szó rámutat arra, 
hogy 1945 óta valóban nagymérvű, addig soha nem tapasztalt fejlődés volt 
a magyar botanika területén. A legjelentősebb megjelent munkákról részben 
az O.-ztálytitkár már megemlékezett. Legyen szabad még az akadémiai ki-
adványok közül megemlíteni a Magyar Virágtalanok Határozókönyvét, amely-
ből eddig 3 kötet jelent meg. Kettő a gombákat, egy a mohákat tárgyalja, 
a következő kötet lesz a gyakorlatilag leglényegesebb, a mikroszkópos gom-
bák feldolgozása. Ugyancsak megjelent az Ősnövénytan kézikönyve és meg-
indult a Magyar Kultúrflóra első hat füzetének kiadása is, az agronómusok 
és botanikusok közös munkájának eredményeképpen. A nem akadémiai ki-
adványok közül Fejlődéstörténeti Növényrendszertanom, amely a dialektikus 
materializmus szellemében és módszereivel készült, külföldön olyan érdeklő-
dést váltott ki, hogy német vagy angol nyelvre való lefordítását javasolták. 

Legyen szabad még megemlékeznem a Botanikai Főbizottság rendezte 
vitaülésekről is, amelyek közül egyesek nagyon értékesek és eredményesek 
voltak, mint ahogyan egyes opponensi vitákon is elvi és metodikai kérdések 
egyaránt megvitatásra kerültek. Ezek közül a vitaülések közül legyen szabad 
megemlítenem a gyomnövény-társulásokról, a gyógynövények hatóanyagairól, 
az erdészeti termőhely-térképezésről, a növények szárazságtűréséről szóló vita-
üléseket. 

Végül még csupán a Magyar Biológiai Egyesületnek, illetve újabban 
Társaságnak a működésére szeretnék rámutatni. Ez 3 évvel ezelőtt alakult 
meg, s azóta szakosztályaiban igen élénk tudományos beszámolómunka folyik, 
amely természetesen a kutatómunka eredményeit igazolja. 

Különösen a Botanikai Szakosztály szorgalmas, minden két hétben ülést 
tar t s egy-egy ülésen átlag öt-hat előadás hangzik el. I t t azonban rá kell 
mutatnom egy felmerült problémára ; ugyanis a Botanikai, Állattani és Bio-
lógiai Közlemények szűknek bizonyultak ennek a munkásságnak a publiká-
ciójára, de sajnos, a Tudományos Akadémia által megígért kétszeresére eme-
lése a folyóiratok terjedelmének újabban pénzügyi okokból ismét nehézsé-
gekbe ütközik. 

A magyar botanikusok tízéves működésének eredményeként a párizsi 
nemzetközi botanikai kongresszuson a magyar delegáció mind előadásaival, 
mind egyéb szereplésével igen sikeresen működött. Igaz, hogy a következő 
esztendőkben a Botanikai Főbizottság valószínűleg az Akadémiának egy más 
szervezeti keretében fog működni, azonban legyen szabad a magam részéről 
egy kijelentést tennem. Ügy is, mint a Magyar Biológiai Társaság elnöke, 
úgy is, mint a Botanikai Főbizottság vezetője, ígérem azt, hogy a magyar 
botanikusok jövendő munkássága is az elmélet és gyakorlat szoros kapcsola-
tának jegyében fog folyni, és arra fog törekedni, hogy a maga részéről is hozzá-
járuljon népgazdaságunk fejlődéséhez, s így a magyar nép boldogidá-
sához. 
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DUDICH E N D R E akadémiai levelező tag 

Az elhangzott beszámolóhoz kiegészítést kívánok nyújtani azzal, hogy 
röviden vázolom a hazai zoológia mozgalmait, fejlődését az elmúlt 10 év alatt 
és mai helyzetét. A zoológia fogalmát i t t tárgykörileg leszűkítve használom. 
Csakis azokkal a területekkel foglalkozom, amelyek a Zoológiai Főbizottság 
hatásköre alá tartoznak, vagyis : rendszertan, állatföldrajz, ökológia és zoocöno-
lógia. 

Ezeken a területeken az Orsz. Természettudományi Múzeum Állattára, a 
budapesti és szegedi egyetem Állatrendszertani Intézete és a debreceni egyetem 
Állattani Intézete dolgoztak. A budapesti Állatrendszertani Intézet az elmúlt 
időszakban igen erősen fejlődött mind helyiségek, mind pedig személyzet tekin-
tetében. Az intézet kutató munkáját a Magyar Tudományos Akadémia azzal 
erősítette meg, hogy kis kutató csoportot épített be. Ez minden oktatási és 
adminisztratív munkától mentesen dolgozik. Ez az eljárás hatásában és ered-
ményeiben igen gyümölcsözőnek bizonyult. 

Az intézetek kutatómunkájának alapja a Magyar Tudományos Akadémia 
által jóváhagyott, támogatott és ellenőrzött terv, amely a kutatási témákat 
tartalmazza. A kezdeti soktémájúságot fokozatosan leküzdve, az intézetek ma 
csak 2—3 témával foglalkoznak. A tervtémákban az az alapgondolat érvényesült, 
melyet az első ötéves biológiai tervet előkészítő értekezlet így állapított meg : 

»Bár nagyon helyes, ha vannak közvetlen gyakorlati célkitűzésű témák 
a biológiai tervben, mégsem ez a feladata az ötéves biológiai tervnek. Hanem az, 
hogy elvégezze a gyakorlati kutatásokat megelőző és azokat megalapozó elméleti 
kutatásokat, vizsgálatokat. 

Ennek megfelelően az intézetek főképpen elméleti jellegű kutatásokkal 
foglalkoztak. Mindazonáltal soha sem- tévesztették szemük elől a gyakorlat 
vonalát és már témáikat is úgy választották meg, hogy azok perspektivikusan 
kapcsolatban legyenek a gyakorlati élettel. Úgy vélem, hogy így sikerült meg-
találnunk a helyes utat a tisztára elméleti jellegű kutatás és a szűk prakticizmus 
között. 

Az agrárvonal felé jelentettek kapcsolatot a gyomnövényzet állatvilágának 
és a kultúrnövényzet (lucerna, burgonya, gabonafélék) zoocönozisának kutatásai. 

Az erdőgazdaság felé irányulnak a hernyócönológiai és erdő-talajbiológiai 
vizsgálatok. Mindezek pedig közvetve alapanyagot szolgáltatnak a kártevők 
elleni tudatos védekezés számára is. 

Az elméleti és gyakorlati kutatók összedolgozásának igen tanulságos 
példáját adták a Múzeum Állattárának entomológusai és az OKI parazitoló-
gusai, akik több évi munkával feltárták az ország szúnyoghelyzetét. Ezzel 
megteremtették a biológiai alapot a tudatos védekezés számára. Ez a legjobb 
eredménnyel, már folyamatban is van. Ugyancsak az orvosi vonalnak nyújt 
segítséget a budapesti Állatrendszertani Intézet kutatócsoportja, amikor elvál-
lalta és elvégezte egy járványos betegség parazitológiai felderítését a lehetséges 
vektorok irányában. 

Az elméleti irányú munkákban rendkívüli módon segített bennünket az a 
tény, hogy az ötéves biológiai terv előkészítő értekezletén gyakorlati entomoló-
gusaink és állatorvos-zoológusaink igen erélyes állásfoglalása következtében az 
iránytadó körök magukévá tették a következő tételeket : 

1. Magyarország állatvilágának rendszeres begyűjtése és feldolgozása 
népgazdasági szempontból is elsőrendű fontosságú. 
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2. A faunaismeret a maga következményeiben gyakorlati jelentőséggel is 
bír. 

3. A faunisztika és a velejáró fajismeret nélkülözhetetlen alap az agrár-
kutatások számára is. 

Mi, faunakutatók és systematikusok, rendkívül hálásak vagyunk ezért, 
mert az ötéves biológiai terv kutatási területünket többé-kevésbé másod-
rendű helyről központi helyzetbe hozta és a faunamegismerést súlyponti prob-
lémának minősítette. Én ezt tartom magunk számára az ötéves terv döntően 
legfontosabb alapgondolatának, amely nemcsak bizalommal és öntudattal 
töltött el minket munkánk megbecsülése iránt, hanem meghatározta a második 
ötéves biológiai terv zoológiai főtémáját is. 

Ennek értelmében és szellemében végeztük a faunafeltáró és faunamentő 
kutatásokat, melyek végeredményben hozzájáridnak hazánk állatvilágának 
és állatföldrajzának behatóbb ismeretéhez. Zoológusaink kikutattak olyan 
területeket, melyeknek állatvilága érdekes, de fennállásuk veszélyeztetve van 
(szikesek, lápok, turjánok, homokok, Kis Balaton, Velencei tó környéke). 
Mindenünnen rendkívül értékes állatanyagot gyűjtöttünk be, amelyben számos 
faj hazánk állatvilágára, sok pedig a tudományra nézve is újnak bizonyult. 
A múzeumi zoológusok feltárták a nevezetes bátorligeti természetvédelmi 
terület állatvilágát és arról tartalmas könyvben (»Bátorliget élővilága«, 1953. 
szerk. Székessy Vilmos) számoltak be. 

SURÁNYI JÁNOS akadémiai levelező tag 

Köszönetet mondva Somos osztálytitkárnak a martonvásári intézet, 
növénytermesztési osztályát, az osztály munkáját méltató szavaiért, legyen 
szabad egész röviden rámutatni arra, hogy a jövőben az osztály munkásságát 
milyen irányban kívánja folytatni, és kutató munkásságának mik lesznek a 
súlypontos kérdései. Azt a megbízást kaptam ugyanis, hogy hozzászólásom 
tárgya ez legyen. 

Vizsgálatait ki óhajtja terjeszteni olyan alapos ökológiai és mikroklimatikus 
megfigyelésekre, amelyeket most már két társintézettel, az Országos Meteoroló-
giai Intézettel és az Agrokémiai Kutatóintézettel való szorosabb együttműködés 
tesz lehetővé. A Meteorológiai Intézet agrometeorológiai szolgálatának immár 
egy külön kutatórészlege, állomása működik Martonvásáron, az Agrokémiai 
Kutatóintézet pedig mind szellemi, mind dologi tekintetben dolgozik együtt 
velünk, különösen Kreybig akadémikus vezetésével. Ezek a kutatások a talajok 
hő- és vízgazdálkodására, valamint művelésük irányelveire vannak hivatva az 
eddiginél nagyobb fényt deríteni. Itt talán megjegyezhetem, hogy régebben, 
mikor a mezőgazdasági kutatószolgálat korántsem működött olyan széles 
keretek között mint most, talán éppen ebből kifolyóan az egyes intézetek növény-
termesztési kérdésekben szorosabb kapcsolatot tartottak az akkor vezető 
Országos Növénytermelési Kísérleti Állomással, a szegedi intézettel és az akkori 
gazdasági akadémiák növénytermesztési tanszékeivel, abban a meggyőződés-
ben is, hogy munkájuk célja tulajdonképpen a termelés fejlesztése, és e tekin-
tetben leginkább a növénytermesztést szolgáló intézményektől kaphatnak útba-
igazítást, munkájukat leginkább ezek értékelhetik. Ma természetesen a széles 
arányok miatt kissé bonyolultabb a helyzet, de a szóbanforgó körülmény meg-
ítélésében ma is ez lehet a vezérlő gondolat. 
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Hogy ennél a kérdésnél maradjak, csak egy dologra szeretném felhívni a 
figyelmet, melyben szükségünk lenne a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet 
támogatására a közvetlen jövőben. Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, 
hogy a kettőstermesztés talajmívelésében nekünk is szükségünk lenne a talaj-
maróra, amely — úgy látom — a külföldön most a megújhodás korába jutot t . 
Látva azt, hogy az idei rendkívül száraz tavasszal még őszi keveréktakarmányok 
után is csak egy 5 ütemű talajmunkával lehetett megfelelő magágyat előállítani 
a másodnövények alá, kétségtelennek tartom, hogy éppen a mi száraz viszo-
nvaink között a talajmarónak igen is lehet jelentősége és szerepe a talajmívelés-
ben. Hogy ennek a gépnek vannak hátrányai is, kétségtelen, de a hátrányok 
nem olyan nagyok, amint általában hiszik, és bizonyos, hogy egy 4—5 ütemű 
talajmíveléssel nem követhetünk el hátrányosabb beavatkozást a talajszerke-
zetbe, mint talajmaróval. Ezt a kérdést mindenesetre alaposan meg szeretnénk 
vizsgálni kettőstermesztési kísérleteink keretében, melyek ugyan a f. évben 
tervszerűen lezáródnak, de amelyeket az ilyen különleges irányban talán lehetne 
szűkebb keretek között folytatni. 

A kötöttebb talajok zöldtrágyázása is olyan kérdés, amely további vizsgá-
latokra szorul. I t t különösen a repcének Martonvásáron észlelt rendkívül kiváló 
előveteményhatására gondolok. A repce könnyen beilleszthető lenne mint 
másodtermény is a gazdaságok üzemébe akár ősziek, akár tavasziak alá, csak 
ennek módszerét kellene jobban kidolgozni. 

Igen nagy figyelmet kíván fordítani az Intézet növénytermesztési 
osztálya a jövő évtől kezdve a kukorica agrotechnikájáról szóló ismeretek kibő-
vítésére. Úgy véltük, hogy e téren viszonyaink között már minden érdemleges 
részletet tisztáztunk. De változnak az idők és vele azok a szemléletek is, amelyek-
kel a dolgokat nézzük és megítéljük. A gépesítés pl. sok problémát vet fel és 
ezek kapcsán különösen a tenyészterületre és a többszálas mívelésre utalok, 
mely utóbbit a múltban jóformán egyhangúan elvetettük. Különösen a kuko-
rica hazájában követett termesztési eljárások vethetik fel azt a gondolatot, hogy 
talán mi is módosíthatnánk némely dologban eddig szokásos agrotechnikán-
kat. Az Intézet a múltban elég sokat foglalkozott alávetéses kettőstermesztés-
sel, de még nem ért kutatásai végére. Éppen a kukoricáról beszélve megemlít-
hetem : érdemes megvizsgálni, hogy a kukorica közé vetett zöldtrágyanövény 
termesztésének ott alkalmazott különleges módja nem válnék-e be nálunk is. 
Ezzel ugyan már 1908-ban próbálkoztam, de a kísérletek felújítására jó ideig 
nem volt alkalmam. 

A takarmány cirkok elterjesztésének központja — és a csumizé is — Marton-
vásár, és ehhez a szakszerűség érdekében a jövőben is ragaszkodnunk kell. 
A múlt hó végén tartott előadásomban jeleztem, hogy közel 200 ezer kat. holdra 
szükséges megbízható minőségű vetőmag a takarmánycirkokból — ha az idei 
termés sikerül — 1956-ra biztosítva lesz, ami már nagy eredmény. Tovább kell 
azonban foglalkoznunk az agrotechnika különleges részleteivel, és az illetékes 
ipari kutatóintézetekkel karöltve különösen az édescirok szeszipari feldolgozásá-
val, ami sok sikert ígér. 

Takarmánynövényekről lévén szó még azt szeretném kiemelni, hogy az 
ezekkel végzett kutatások kezdetét a vetés, végét pedig a pontos állatkísérletek 
jelentik. Az ilyen kísérletek hiánytalan végzéséhez szükségünk van az illetékes 
kutatóintézet támogatására és közreműködésére, és — nem tudom elhallgatni — 
kísérleti silókra, amelyeket már a harmadik éve irányzunk elő, nem is költséges 
beruházást jelentenek, de még eddig nem voltunk képesek megkapni. Abban a 
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reményben, hogy az osztály ilyen berendezéssel is rövidesen gazdagodni fog, 
és a szükséges támogatás egyébként sem marad el, teszem azt az ígéretet, hogy az 
osztály a hazai takarmánytermesztés ügyét a jövőben még hathatósabban fogja 
előmozdítani. 

PORPÁCZY ALADÁR akadémiai levelező t a f í 

Somos elvtárs osztálytitkári beszámolóját, mint a Kertészeti Főbizottság 
elnöke, Főbizottságunk munkájának összefoglaló ismertetésével szeretném 
kiegészíteni. 

A felszabadulás előtt intézményes kertészeti vonatkozású kutatás úgy-
szólván nem folyt. A Kertészeti Tanintézet, illetve Akadémia egyes tanszékein 
az oktatás mellett végzett kutatómunkát és eredményeket is értek el. Néhány 
más helyen, magtermelő vállatoknál, gazdaságokban egyesek szintén végeztek 
inkább gyakorlati jellegű üzemi kertészeti növénynemesítési munkát, de 
az országos problémákat átfogó tudományos kutatás nem volt. 

A felszabadulás után a Kertészeti Kar tanszékeinek kutatómunkája 
mellett a Kar előmunkálataival megalakult az önálló Kertészeti Kutató Intézet, 
mely megfelelő osztályaival az egyes kertészeti ágak központi problémáinak 
megoldásával foglalkozik. Ezen túlmenőleg a speciális táj-jellegnek megfelelően 
több vidéki intézmény szerveződött, melyek tájadottságaik szerint legfontosabb, 
a termelés által felvetett tudományos kérdések megoldásán dolgoznak. 

A szervezett szőlészeti és kertészeti kutatómunka eredménye máris meg-
mutatkozik. 

A szőlészeti és gyümölcstermesztési monográfiái felvételek e két termesztési 
ág rekonstrukciójának alapjait vetették meg. A zöldségtermesztő tájak fel-
vételezése és kijelölése, az öntözési és fajkérdés, valamint a művelési módok 
tisztázása terén elért eddigi eredmények a nagyüzemi zöldségtermesztés felépí-
téséhez járultak hozzá. 

A tájfajtabegyűjtés, a gyakorlati növénynemesítés terén az aránylag 
rövid idő alatt is szép eredmények születtek. 

A kertművészet és dísznövénytermesztés az egyes vidékek jellegének meg-
felelő hazai növényanyag felhasználásával a kertépítés új útjait nyitották meg. 

Elméleti jellegű tudományos kérdésekben is komoly haladás észelhető. 
Főbizottságunk a tervciklusokra és tervévekre kidolgozott tudományos ter-
veket gondosan felülvizsgálva, azokat koordinálta és a legfontosabb kérdések 
felé irányította. Főbizottságunk a múlt évben itt bejelentett program szerint 
tudományterületünk fejlődése szempontjából fontos több elvi kérdést vitatott 
meg és tisztázott. 

Főbizottságunk mint a múltban, úgy a jövőben is igyekszik áttekinteni a 
kertészeti termelés és kutatás egész területét és népgazdasági szempontból 
fontossági sorrendben törekszik azok problémáinak megoldását elősegíteni, 
hogy munkánkat még eredményesebben végezhessük. Az egyes intézmények 
alapos megismerésére és az ott folyó munka megsegítésére törekszünk. Ennek 
egyik formája az lesz, hogy egyes üléseinket különböző intézményekben tart juk 
meg, ahol közvetlenül a kutatók bevonásával vitatjuk meg és tisztázzuk a fel-
merülő kérdéseket és segítséget nyújtunk feladatunk jobb elvégzéséhez. 

A második 5-éves terv még nagyobb feladatok elé állítja a tudományos 
kutatást. Ezeket csak úgy tudjuk megoldani, ha a szükséges alapfeltételek 
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rendelkezésre állanak. A Kertészeti Kutató Intézetnek és a Kertészeti Főiskolá-
nak, mint a kertészeti kutatás központi intézményeinek, amelyek az átfogó 
országos kérdések megoldására vannak hívatva, mai anyagi és személyi ellátott-
ságuk nem megfelelő. E hiányosságon megfelelő beruházásokkal és személyi 
feltételek biztosításával sürgősen segíteni kell. 

UBRIZSY GÁBOR, a biológiai tudományok doktora 

A gazdag és nagy távlatokat felölelő osztálytitkári beszámoló röviden 
összefoglalta és értékelte a növényvédelem terén az utóbbi években elért ered-
ményeket. Rövid visszapillantásként legyen szabad a felszabadulás után nagy 
fejlődésen átment növényvédelmi kutatómunkának legkiemelkedőbb eredményeit 
összefoglalni. 

Jelenleg a hazai növényvédelmi kutatások a szakterület egészét felölelik ; 
mezőgazdasági rovartani, parazitológiai, prognosztikai : bakteriológiai, mikro-
biológiai, virológiái, mikológiái és általános növénykórtani, továbbá analitikai 
kémiai, preparatív kémiai, illetve mezőgazdasági madártani vonatkozásban. 
A kutatómunka megüti az általános nemzetközi színvonalat, sőt egyes terüle-
teken (pl; az amerikai fehér szövőlepke biológiája, antibiotikum és fitoncid 
kutatások, a baktériumos növénybetegségek kutatása, egyes állati kártevők 
monografikus feldolgozása, fémhumátok alkalmazása növényvédőszerekként, 
stb), még uta t is mutat hasonló jellegű külföldi kutatások számára. Kutatásaink 
során új növényvédőszerek születtek, mint pl. a szerves higanytartalmú Higosau 
nedves és porcsávázószer, DDT ásványolaj emulzió, DDT-HCH kombinált 
szerek, mikrokristályos DDT, parathion, malathon, DNRB rézgálicpótszer, 
2—4 D hormones gyomirtó stb. Uj védekezési eljárásokat dolgoztak ki a kutatók, 
tömegesen jelentkező kártevők és betegségek ellen. Bevezettük a gyakorlatba 
is a bagolypillék elleni melaszos DDT-s csalétkes védekezést, amellyel többmillió 
forint megtakarítást értünk el, a mezeipocok elleni nyári melaszos-cinkfoszfidos 
csalétkes védekezést. Az amerikai fehér szövőlepke ellen, amely új karantén 
kártevő az országban, korszerű védekezési rendszert kísérleteztek ki a kutatók, 
amelynek eredményeit külföldi államok is átvették. Hasonlóan sikerült az 
amerikai burgonyabogár, a babzsizsik, a magtári zsizsikek, a répaaknázómoly,a 
cserebogár pajorok ellen, bimbólikasztó és más kártevők ellen eredményes 
védekezési rendszert kidolgozni. Megindult növénykórtani alapon a micsurini 
biológiai elvek felhasználásával a rezisztencia nemesítés is. Vírusellenálló 
paprikafajtákat és egyes vírusbetegségekkel szemben (Y-vírus) rezisztens 
burgonyafajtákat állítottak elő. Üj kutatási módszerek honosodtak meg, 
amelyek közül kiemeljük pl. a fuzikládiumok és a peronoszpora előrejelzését 
szolgáló prognózis módszert, általában a kártevő előrejelzés jórészt szovjet 
mintára kidolgozott módszerét. Folyamatosan bevezettük a szerológiai mód-
szereket is a növénykórtanba, s így sikerült a gyapotbakteriózis, kölesbakterió-
zis, a burgonya vírusok gyors kimutatására agglutinációs módszert kidolgozni. 
Fejlődtek toxikológiai eljárásaink is, amelyek közül a fungicid szerek és a porozó-
szerek minősítésére korszerű, és gyors metódust munkáltak ki. A csávázott 
vetőmagvak csávázottságának kimutatására biológiai módszert sikerült ki-
dolgozni. A gyakorlatba is bevezettük a korszerű szelektív vegyszeres gyomirtást, 
amellyel országosan legalább 100—200 millió forint terméstöbbletet lehet elérni. 
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A len gombabetegségei elleni védekezési eljárást kidolgoztuk. Űj és egységes 
típusként megszületett a korábbi 83 forgalomban levő háti permetező helyett a 
Jubileum háti permetező. Elkészült a korszerű atoinizőr típusú Vihar I és II. 
nagyteljesítményű perinetező-porozó. A növényvédelmi kutatás területén 
dolgozó legjobbjaink megírták »A Növényvédelem gyakorlati kézikönyvét« 
(2. kiadás), amelyben határozottan kifejtették a korszerű növényvédelem jellem-
vonásait, bemutatták annak teljes rendszerét, amely komplex növényvédelmet 
jelent és nem választható el a növénytermesztés, növénynemesítés, agrotechnika 
és általában a terméshozam emelését célzó más ténykedések rendszerétől. Ezt 
a munkát követte a többi, mint 1000 oldal terjedelmű »Növénykórtan« című 
munkának a kiadása, valamint az oroszból lefordított és magyar vonatkozások-
kal kiegészített Scsegolev »Mezőgazdasági rovartan« című mű megjelenése. 
Megélénkült a tudományos eredmények irodalmi publikációja és egyes fontos 
kártevőkre vonatkozó szakismereteket a kutatók a gyakorlati érdekekre való 
tekintettel, monográfikusan dolgozták fel (pl. a mintaszerűen megírt és külföldön 
is elismert monográfia az »Amerikai fehér szövőlepke Magyarországon«. Bp. 
1953.] 

Mind az eddig elért eredményekben, mind a további feladatoknak kitűzé-
sében és megoldásában döntő szerepe van, ill. kell legyen az Akadémia Növény-
védelmi Főbizottságnak. Szükségesnek tartom tehát azt, hogy a növényvédelmi 
kutatás jelen helyzetének és jövő törekvéseinek felmérését a Főbizottság műkö-
désének szemszögéből vizsgáljam meg. 

Az akadémiai szakmai főbizottságok feladata az egyes szakterületeken 
folyó kutatómunkának összefogása és irányítása. Minthogy különböző inté-
zetekben folyik növényvédelmi jellegű kutatómunka, ezért a Növényvédelmi 
Főbizottság komoly feladatot vállalt magára azzal, hogy ezt a szerteágazó és 
sokoldalú munkát összefogja, értékelje és elvi irányítással a szakterület korszerű 
fejlődéséhez útat mutasson. A gyakorlat követelte közvetlen feladatok mellett a 
távlatos kutatás feltételeit is meg kell teremtenie, illetve ennek megteremtésé-
ben közre kell működnie. 

Főbizottságunk szervező és irányító funkcióit elsősorban az egyes intéz-
mények helyszíni meglátogatásakor, az ott folyó munka felülvizsgálásával, 
vitaülések megrendezésével s végül a minden évben megrendezett s mintegy 
hagyományossá vált Országos Növényvédelmi Kongresszus szakmai eszmecserére 
bőséges lehetőséget nyújtó előadásain keresztül gyakorolja. Különösen ki kell 
emelni az országos kongresszus jelentőségét, — mert ez sajnálatosan a titkári 
beszámolóból kimaradt, — amely nemcsak arra hivatott, hogy számot adjon 
az elmúlt évi kutatómunkáról, felvesse a gyakorlat legakutabb növényvédelmi 
problémáit, lehetőséget adjon az elmélet és gyakorlat szorosabb összekapcso-
lására, hanem kell, hogy híven visszatükrözze a szakterület színvonalát s azt a 
fejlődést, amely a növényvédelmi kutatómunkában mutatkozik. Amíg kezdet-
ben ezek a kongresszusok intern beszámolók jellegét mutatták, ma már a kül-
föld érdeklődését is magukra vonták s például a Növényvédelmi Főbizottság 
megrendezésében tartott folyó évi kongresszus egyes előadásait a Német Demok-
ratikus Köztársaság tudományos szervei lefordították a maguk számára. Ez az 
országos seregszemle tehát a legjobb alkalom arra, hogy a Növényvédelmi 
Főbizottság a tisztázandó kérdések felvetésével, a vitatható problémák 
exponálásával állandó és folyamatos lendületet adjon a különböző növényvédelmi 
speciális területek bontakozó alkotókedvének. Amíg a vitaüléseket és ankétokat 
szűkebb érdeklődés kíséri, addig a szokásosan február hóban megrendezett 
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kongresszusokat a szakterületen messze túl, óriási érdeklődés veszi körül" 
Kádernevelés szempontjából is jelentősége van kongresszusaink megrendezé-
sének, mert fiatal, most kibontakozó kutatóink ezeken kapnak szárnyra, i t t 
mutatkoznak be először és adnak számot zsenge kutatómunkájukról. 

A Növényvédelmi Főbizottságnak egyik feladata tehát a növényvédelmi 
kongresszus magas színvonalon való megrendezése, amikor az invenciózus 
kutatómunka feltárta eredmények bemutatásán kívül helyt ad a növényvéde-
lem és mezőgazdasági gyakorlat megkövetelte problémák tisztázásának is. 
Emellett törekednie kell arra, hogy a szakterület fejlődése szempontjából 
jelentős elméleti, illetve gyakorlati kérdéseket önálló vitaülések keretében az 
érdekeltekkel kitárgyalja. Különösen nagy jelentősége van az ilyen vitaülések-
nek olyan tudományok életében, mint a növényvédelem is, amely az utóbbi 
évtizedekben ugrásszerű fejlődésen megy keresztül, s fogalmai, módszerei, az 
eredmények értékéről alkotott nézetek még tisztázatlanok. A gyakorlati növény-
védelmet, — mint tudjuk,— a kontakt és szisztemikus inszekticidek, fungicidek, 
valamint az új növényvédelmi technika valósággal forradalmasították. Az anti-
biotikumok, fitoncidok bevezetése a gyakorlatba további fejlődés nagy távlatait 
sejtetik s így a tudományos kutatást valósággal hajszolják mind újabb és 
átütőbb megoldások felé. A tudományos fejlődésnek ilyen rendkívül intenzív és 
mélyreható változásokkal járó szakaszában a felülről történő és az elvi irá-
nyításnak különösen hangsúlyozottá válik a szerepe. 

Ma már a növényvédelem korántsem az a szükséges rossz a mezőgazdaság 
gyakorlatában, aminek évtizedekkel ezelőtt számított. Érthető, hogy a növény-
védelmi tudománynak is tekintélye és jelentősége megnőtt, az időközben bekö-
vetkezett nagy változásokkal. A növényvédelemnek új és korszerű szemléletét 
számtalan alkalommal kifejtettük már. Szükséges, hogy a Növényvédelmi 
Főbizottság éppen a gyakorlat érdekében ennek a szemléletnek a mélyre lenyúló 
propagálásával minél nagyobb tevékenységet fejtsen ki. Erre vonatkozóan 
rá kell arra mutatnunk, hogy ma még e szemlélet nemcsak nálunk, hanem kül-
földön is sok elavult nézetbe ütközik. E tekintetben idézem B. Bijenko szovjet 
professzor szavait, aki »A rovartan néhány kérdése a mezőgazdaság fellendíté-
sével kapcsolatban (1954)« című elvileg is nagy jelentőségű tanulmányában a 
következőket írja : »Meg kell mondanunk azt, hogy még ma is megfigyelhető 
olyan eset, amikor a növényvédelem egészének problémáját leegyszerűsítve 
tekintik és ezt az egész nagy és rendkívül bonyolult dolgot a permetezéssel-
porozással azonosítják. A jelenségeknek ugyanehhez a csoportjához tartozik, 
hogy a növényvédelem- jelentőségét a mezőgazdaság termelékenységének 
növelésében nem veszik figyelembe és nem értékelik.« 

A növényvédelemnek már említett újszerű és széleskörű szemlélete meg-
kívánja, hogy a növényvédelmi ténykedéseket és növényeink egész évi rend-
szeres és folyamatos védelmét éppen olyan fontosnak tartsuk, mint az agro-
technikát s attól ne elszakítva, függetlenül, hanem ellenkezőleg azzal szoros 
összhangban alkalmazzuk. 

A Növényvédelmi Főbizottság minden erejét a legalapvetőbb kutatási 
kérdések megoldására kell fordítsa. E téren különös jelentőséggel bírnak a 
komplex védekezési eljárások, valamint új, az eddigieknél hatékonyabb véde-
kezési módszerek kidolgozása és gyakorlati bevezetése. A direkt feladatokon 
túl azonban munkálnunk kell a további fejlődés út já t is. A növényvédelemben 
lejátszódó forradalmi átalakulás nemcsak a növényvédelmi technikára vonat-
kozik, hanem alapjaiban érintette a növényvédelem biológiai szemléletét is. 
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Erről a kérdésről még néhány szót kell elmondjak. A növényvédelmi kutatás-
nak alapvető törekvése a rendszeresen ismétlődő kártevések és járványok tör-
vényszerűségeinek és általában a tömeges kártevők életjelenségeinek meg-
világításán keresztül a biocönológiai, tehát életközösségi alapon nyugvó korszerű 
védekezési eljárások kidolgozása. Jelenleg világszerte biotechnikai módszereket 
alkalmaznak a műveleti növények kártevő és betegségei elleni küzdelemben. 
A biotechnikai védelem, mint tudjuk csak a meglevő károsodások korlátozására 
alkalmas, de nem jelent tartós védelmet, vagy a kártevő tényezők végleges 
kikapcsolását. Sőt új agresszívebb biotípusok megjelenése, kontaktszerekkel 
szemben többé-kevésbé rezisztens kártevők kialakulása sikerét még bizonytala-
nabbá teszi. A biotechnikai növényvédelem tudományos ismereteink kibővü-
lése folytán biocönotikai módszerekkel kell majd felcserélni. E tekintetben első 
lépés a vegyi és biológiai módszerek összehangolása, amely voltaképp igen 
nagymérvű biológiai, toxikológiai és biokémiai vizsgálatokon alapulhat. Annál 
fontosabb ez a törekvés, mert túlméretezett és hatásaiban kellőképpen nem 
ismert chemotherapiai, illetve kémiai védekezés révén jelenleg elkövetett hibák 
az életközösségekben, különösen a parazitafaunában és az élelmiláncokban 
évtizedekre szóló súlyos zavarokat okozhatnak. Ezzel kapcsolatban hangoz-
tat ják egyes nyugati államokban azt, hogy a növényvédelem válságban van 
(I. Howard, H. Braun, stb.). Ez a felfogás azonban csupán a biotechnikai mód-
szerek csődjét teszi nyilvánvalóvá, de nem egyben a növényvédelemét is. 

Hangsúlyozzuk továbbá a rezisztencianemesítésben és a féjlett agro-
technikai módszerek alkalmazásában rejlő, hatalmas, még kiaknázatlan lehető-
ségeket is. A kémiai kutatás a felszívódó és a növényeknek mintegy belső 
védettséget nyújtó új gAibaölő és rovarölő készítményekben, az antibiotiku-
mok és fitoncidok terjedő használatában jelöli meg a további fejlődés útját . 
A repülőgép, különböző atomizőrők, a mechanikai és termomechanikai aerosol 
gépek alkalmazása viszont a növényvédelmi technikát tökéletesíti eddig elkép-
zelhetetlen mértékben. 

A növényvédelmi technikának és tudományos szemléletnek világszerte 
folyó nagy arányú átalakulása természetesen előírja azt, hogy nálunk is mind a 
kutatásban, mind a gyakorlati védekezésben a korábbi és elavult útakról le-
térve, egészen új elvi alapokon kell továbbhaladni. Azonban ezeknek az elvi 
alapoknak a kitűzése, összehangolása, az elméleti jellegű kutatómunkának, 
valamint a direkt feladatok megoldására törő kísérletezésnek egyensúlyban tar-
tása sok belátást, a tudományos haladás lényegének átérzését és a helyi lehető-
ségek bölcs felmérését kívánják meg a Növényvédelmi Főbizottságtól. 

Reméljük, hogy ezt a feladatát is Főbizottságunk kellő hozzáértéssel és 
lelkiismeretességgel fogja ellátni, mert erre biztosítékot nyújt személyi össze-
tétele és az a nagy ügybuzgalom amely az utóbbi időben jellemzi munkáját . 

Legyen szabad még egy kérdéssel fordulni az osztálytitkári beszámoló-
hoz történő hozzászólás keretében a Tudományos Akadémiához, és ez az volna, 
hogy növényvédelmi kutatásunk centruma, a Növényvédelmi Kutató Intézet 
folyó évben ünnepli fennállásának 75 éves évfordulóját és ezt a jubileumot a 
haladó hagyományok megbecsülésével méltóan kívánjuk megülni. Ennek a 
jubileumnak megszervezésével kapcsolatos teendőket is Főbizottságunk vállalta 
magára. Ehhez nyújtson erkölcsi támogatást tudományos életünk legfőbb 
orgánuma, hogy világviszonylatban is a legrégibb mezőgazdasági intézmények 
egyike megfelelő érdeklődés mellett ismertesse meg múltját , kiváló eredményeit 
és azt a fejlődést, amelynek jelenleg a sodrában áll. 
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E R D E I JÁNOS 

A mezőgazdaság gépesítése terén a felszabadulás óta eltelt 10 esztendő 
alatt jelentős előbaladást tet tünk. Újtípusú gépeket állítottunk be a termelésbe. 
A régebbi megfelelő géptípusokból is nagy mennyiségűt gyártottunk le és adtunk 
át a mezőgazdaságnak. Az újtípusú gépek közül egyeseket külföldről a baráti 
államokból importálunk. Ezek vagy olyan gépek, amelyekből kevesebb példányra 
van szükségünk, vagy pedig olyanok, amelyekeL a kölcsönös gazdasági segít-
ségből folyó egyezmény alapján valamelyik népi demokráciából kapunk. 

A belföldön előállított újt ípusú gépek többnyire külföldről kapott minta-
példányok alapján készülnek. A Szovjetunió segítsége révén jutottunk a legtöbb 
olvan prototípus géphez, amelyet kevés változtatással itthon lemásoltunk. 

Az; így kialakított mezőgazdasági gépparkunk a felszabadulás előttihez 
képest mind számban, mind teljesítőképesség tekintetében jelentős növekedést 
mutat . Ennek ellenére nein igen lehetünk megelégedve mezőgazdaságunk 
gépesítésével, mer t céltudatos munkával többre haladhattunk volna, mint 
amennyire eljutottunk. Miben követtünk el hibát, amitől a jövőben óvakodnunk 
kell? 

Nem tisztáztuk pontosan a teendőket. Rapszodikusan kiragadtunk egy-egy 
gépesítési feladatot s nem voltunk tekintettel az összefüggéseire, minek folytán 
kockázatossá t e t tük az egyébként megfelelő gépi megoldást. így jártunk el pl. 
az arató cséplőgép- és bizonyos vonatkozásban az univerzál traktor-kérdésben. 
A szorosan vett gabonakombájnolást sikerült kielégítő módon megoldani. 
Ellenben a szalma-, polyvabetakarítás, a kombájngabona utókezelése még máig 
sincsen teljes megelégedésre gépesítve. Csaknem liMonló a helyzet a Zetor 
traktorral, amely — mint univerzál traktor — megfelél számunkra, de hiány-
zanak a hozzávaló különleges munkagépek, pedig ezek biztosítanák ennek a 
traktornak a sokoldalú kihasználását, az egyes munkafolyamatok igazi gépe-
sítését. 

A nagyteljesítményű szántótraktor ügyében tanúsított eljárásunkat meg 
egyenesen a bizonytalankodás jellemzi. Évek óta nein sikerül komoly előlialadást 
tennünk korszerű, lánctalpas szántótraktor kialakítása ügyében. De ugyan-
ekkor leállítottuk a G—35-ös traktorok készítését, amit jó egy évi szüneteltetés 
u tán a múlt esztendőben ismét gyártásba kellett vennünk. 

A Szovjetunióban rendelkezésre álló sokféle, azonos célt szolgáló gép-
típusból nem választottuk ki mindig a számunkra legmegfelelőbbet. így vagyunk 
pl. az egysoros tárcsás boronával, a háromtagú 6 méteres fűkaszával és i. t . 
Más szovjet prototípus gépeknél kénytelenek vagyunk olyan változtatásokat 
eszközölni anyagellátottságunkra, technológiai felkészültségünkre tekintettel, 
ami miatt a jó prototípusból nálunk alig használható szériagép lesz. Ezt tapasz-
tal juk pl. az egyetemes kultivátornál és a négyzetes vetőgépnél. 

Nagy baj az új géptípusok kiválasztásánál, ill. bevezetésénél, hogy a 
növénytermesztő, állattenyésztő szakemberek nem kooperálnak együtt a gépe-
sítő szakemberekkel. Ennek a következménye, hogy utólag derülnek ki komoly 
ellentétek, amikor a géptípust már nullszériában, vagy éppen sorozatban gyár-
tották, ill. alkalmazzák. Példa erre a TE—430-as traktoreke és még egynéhány 
gép-

Még kevésbé van meg az összhang a mezőgazdaság és az ipar szakemberei 
között. Sokszor idegenül tekint egymásra a két tábor, mintha érdekeik ellen-
tétesek volnának. Az ipar azt panaszolja, hogy nem kap határozott tervezési 
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célt a mezőgazdaság részéről, sokszor magára van utalva a gép kialakításánál 
s csak utólag kapja a kritikát. A gyártandó gépmennyiség tekintetében is nagy a 
bizonytalankodás. Az előre betervezett mennyiségnek nagy százalékát lemondják, 
amikor pedig az ipar már drága költséggel berendezkedett a tömeggyártásra. 
A mezőgazdaság viszont azt panaszolja, hogy ki van szolgáltatva az iparnak 
s a kész gépet át kell vennie, akárhogyan is sikerült az. 

Nyilvánvaló, hogy az ilyen zavarok, hibák kiküszöbölésére mindent 
meg kell tennünk, mert ez a termelésben nagy zökkenőket okoz. Kérdés az, 
hogy mit tehet és mit tett az Akadémia ennek érdekében ! Nem lehet vitás, 
hogy az Akadémia agrártudományok osztálya főbizottságának kell a gépesítés 
ügyét kézbevenni. Bár ezt cselekedték eddig is ezek a főbizottságok, de nagyon 
bátortalanul és csak alkalomszerűen. 

Számolni kell azzal, hogy mezőgazdaságunk gépesítési kérdéseinek tisztá-
zása tekintetében sokkal több a teendő, mint ahogyan azt egyesek gondolják. 
Az is bizonyos, hogy a munkát a Gépesítési Főbizottság egyedül nem végez-
heti. Erősen bele kell kapcsolódni az osztály többi főbizottságának is annál 
inkább, mert hiszen az ő munkaterületüket érinti elsősorban a gépesítés. 

Nézzük meg közelebbről, hogy melyek azok a teendők, amelyek az osztály 
főbizottságaira hárulnak. Mindjárt elöljáróban le kell szögezni, hogy a főbizott-
ság! munka lényegében kettős. Egyik vonatkozásban véleményt kell nyilvání-
tani a főbizottságoknak a gépesítés főbb elvi kérdéseiben. A másik irányú teendő 
pedig az, hogy nagy horderejű konkrét gépesítési kérdésekben állást kell foglalni. 

Az elvi kérdések közé tartozik pl. az, hogy milyen legyen gépesítésünk 
iránya, melyek azok a fontosabb mezőgazdasági munkák, amelyeket gépekkel 
akarunk végeztetni. Gépesítésünk ütemét illetően is véleményt kell mondani 
az osztály főbizottságainak. Mindezek nagyon fontosak népgazdaságunk szem-
pontjából, mert ezekből alakul ki pénzügyi és ipari termelési tervünk. Sok egyéb 
vonatkozásban is döntő jelentőségűek az ilyen főbizottsági állásfoglalások. 

Annak szemléltetésére, hogy milyen hasznos szolgálatokat tenne nép-
gazdaságunknak a jó főbizottsági munka, megemlítek egy esetet. A mezőgazda-
ság szocialista szektorának a kifejlődése idejére leállították a kisgépek termelését, 
gyártását. Pedig tudni kellett volna, hogy az egyéni parasztságnak a kisparcel-
lás földek műveléséhez ekére, lókapára, boronára, vetőgépre stb. van szüksége. 
Sőt a szocialista szektorban is szükség van bizonyos mennyiségű kisgépre. Az 
1953-as júniusi új kormányprogram értelmében az egyéni parasztság termelé-
sének megjavítása céljából újból megindult 1954-ben a kisgépek gyártása. 
A megindulás első esztendejére 39 000 fogatos eke elkészítése van tervbe véve. 
Ilyen nagytömegű fogatos ekét és hasonló arányban rengeteg más kisgépet 
az ipar csakis úgy tud előállítani, ha az ócskavasat is előkotorja valahonnan, 
ha olyan üzemeket állít rá a kisgépek gyártására, amelyek azelőtt sohasem 
foglalkoztak mezőgazdasági gépek előállításával, sőt amelyeknél alig akad 
olyan dolgozó, aki ilyen kisgépekkel valaha is foglalkozott volna. Könnyen 
elképzelhető, hogy mi származik az ilyen tervteljesítésből : rengeteg sikerületlen 
gép és egyben eladhatatlan gép. Az állami kereskedelem részéről már hallatszik 
is a panaszkodás, hogy erősen megcsappan a parasztság gépvásárlási kedve. 
A kereskedelem persze arra célozgat, hogy a politikai viszonyok módosultak 
és azért nincsen kelendősége a kisgépeknek. Pedig valójában máshol van a 
hiba : túlméretezett, rossz a tervezés, ami magával hozza azt is, hogy az ipar 
csak nagy nehézségek árán, sok esetben minőségi rontással tud eleget tenni a 
mezőgazdaság kívánságának. 

3 IV: Owztályközleméuy VIT I 2. 
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Az Akadémia Agrártudományok Osztályának főbizottságai, az Üzem-
szervezési és a Aépesítési Főbizottságok a most említett kérdésben már előre 
tudtak volna véleményt mondani jobb tervezés és intézkedés tekintetében. 

Fontos szerep vár a főbizottságokra abban az irányban is, hogy minden 
jelentősebb géptípus használhatósága vagy alkalmatlansága felől véleményt 
mondjanak. A főbizottságokban vannak olyan kiváló szakemberek, akik a 
prototípus-gép vagy a nidlszéria-gép munkájáról rövid megszemlélés és tanul-
mányozás alapján szakszerű véleményt tudnak alkotni. Ok látják jól azokat az 
összefüggéseket, amelyek a gépesített munkafolyamattal együtt járnak mező-
gazdasági, ill. gyártási vonatkozásban. 

Bizonyos az, hogy az ilyen főbizottsági munka időt vesz igénybe és nagy 
felelősséggel jár. Ha azonban jól megszervezik az adminisztrációt, előkészítik a 
tárgyalási anyagot, akkor a főbizottsági tagoknak viszonylag kevés idejébe 
kerül részt venni a tárgyalásokon, véleményt, állásfoglalást kialakítani. De a 
fáradságot feltétlenül megéri az ilyen felelősségteljes munka, mert hiszen nép-
gazdaságunk számára az ilyen munka döntő jelentőségű, mezőgazdálkodásunk 
ügyét nagyban szolgálja és méltó az Akadémiához. 

TAMÂSSY ISTVÁN, a biológiai tudományok kandidátusa 

Az osztálytitkári beszámoló híven tükrözi azt a nagy fejlődést, amelyet a 
mezőgazdasági tudomány az elmúlt évben megtett. Az osztály munkája ered-
ményes volt, mert a munka homlokterébe mindinkább az élet, a gyakorlat, a nép-
gazdaság által felvetett kérdések tudományos megoldása került. Egyes kutatási 
ágakban különösen nagy fejlődés tapasztalható, mint pl. az állatorvosi, a bota-
nikai tudomány területén. Mindezekről az osztálytitkári beszámoló részletesen 
beszámolt. 

Az osztálytitkári beszmáolóval kapcsolatban szeretnék néhány kérdést 
érinteni, amelyre a beszámoló nem tért ki részletesebben. 

Az első kérdés az elmélet és a gyakorlat kapcsolata. Ezen a téren még komoly 
fogyatékosságok vannak a mezőgazdasági tudomány területén. Ez az oka annak, 
hogy a témák kiválasztásánál még sok hiba történik. Hogy ez mennyire így 
van, arról meggyőződhetünk, ha az Akadémia agrárosztályának első ötéves 
tudományos tervét nézzük. Véleményem szerint helyes lett volna az első ötéves 
tudományos terv teljesítését, legalábbis azt ami az osztályra tartozik, részle-
tesebben elemezni. Az élet sok témát kiszelektált, ugyanakkor megmutatta, 
hogy melyek azok a témák, amelyekre a második ötéves tervben még jobban 
összpontosítani kell az erőnket. Helyes az, ha a kutatóink az elméleti kutatásai-
kat kiszélesítik. Azonban az már nem helyes, ami újabban gyakran tapasztal-
ható, hogy kutatóink mind szívesebben csak elméleti jellegű munkával foglal-
koznak, amelynek közvetett gyakorlati jelentősége talán csak hosszú évtizedek 
múlva látható, mint az élet által felvetett gyakorlati kérdések elméleti meg-
oldásával. Ugyanakkor pl. a gyümölcsfélék, továbbá á kenyérgabona, elsősorban 
a búza agrotechnikájának a kérdése még mindig nincs kutatóink részéről tel-
jesen tájegységekre megoldva. Pedig eiinek a kérdésnek a megoldása nem igényel 
nagyobb anyagi befektetést, emellett azonban igen nagy népgazdasági jelentő-
sége van. Bár ezen a téren is vannak kezdeti eredmények, azonban ezek sem ter-
jedtek el kellő mértékben. Ez is azt mutatja, hogy az osztálynak a jövőben sokkal 
jobban kell törődni az elért kutatási eredményeknek a termelésben való alkal-
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mazásával, azok széleskörű elterjesztésével. Ezért a felolvasó és vilaülések 
mellett tovább kellene erősíteni az osztálynak a főbizottságok munkáját . 
A főbizottságok, köztük a Kertészeti Főbizottság is kezdi betölteni a hivatását. 
A főbizottság munkamódszere javult . Egyes üléseit kutatóintézetekben tar t ja 
és ott a helyszínen elvi segítséget nyújt a főbb kutatási kérdésben. Ülésenként 
egy-egy elvi kérdés is megvitatásra kerül, ami sok segítséget nyújt a szakterület 
gyakorlati kutatómunkájában. Mind részletesebben foglalkozik az aspiránsok 
életével — kutatásaival. Az aspiránsok félévi beszámolójának a megvitatása, 
az aspiránssal együtt , sok érdekes szempontot, módszerbeni segítséget ad az 
aspiráns további munkájához, ugyanakkor megvan a lehetőség arra, hogy 
figyelmeztessék az aspiránst, ha helytelen utakra tévedt. De ugyanakkor meg-
van a mód arra is, hogy a főbizottság lássa, milyen az aspiránsvezetők munkája. 

Azonban a főbizottságok munkájában vannak még hiányosságok is. 
Egyesek még mindig távol állnak az élettől. Ezért helyes lenne, ha egyes kérdé-
seket, úgy ahogy az intézeti vándorülésekkel megoldották, a helyszínen a ter-
melésben, az állami gazdaságban, termelőszövetkezetben vitassanak meg. 
Helyes lenne az is, ha a továbbiakban még határozottabban hívnák fel a kutató-
kat, illetve kutatóintézményeket, egy-egy népgazdaságilag fontos kérdés határ-
időre való megoldására. 

Ebből adódik egy másik fontos kérdés, ez a komplex kutatás kérdése. 
Bár az akadémiai főbizottságok segítségével számos területen munkakollektívák 
alakultak, azonban ezen a téren még van igen sok tennivaló. A munkakollek-
tívákat továbbra is fenn kell tartani. Az élet azonban megköveteli, hogy egy-egy 
kérdést az eddigieknél gyorsabban oldjunk meg. Ezért a megosztott erőket egye-
síteni kell. Pl. hazánkban a kukoricának mind nagyobb jelentősége lesz. A kuko-
ricatermelés kiszélesítése elsősorban terméshozamok fokozásának útján kell 
hogy történjen. I t t nagy jelentősége van annak, ha a nemesítő együtt dolgozik 
az agrotechnikai kuta tás t végző, valamint az öntözési szakemberrel, az agro-
kémikussal és a gépesítési kutatókkal. Ez vonatkozik más mezőgazdasági 
kutatási ágakra is. De ehhez az kell, hogy a Tudományos Akadémia agrár-
osztálya ne csak ilven témák kijelölésében és a komplex kutatás megszervezé-
sében vegyen részt, hanem segítsen annak gyakorlati megvalósulásában. 

A tudományos kollektívák jelentősége nap mint nap növekszik, ami egy 
igen fontos kérdésre irányítja rá a figyelmet és ez a tudományos iskolák kérdése. 
Ezt a kérdést szükségesnek tartom felvetni azért is, mert sok hazai kutatónk 
nem tud állást foglalni ebben a kérdésben. 

Helyes-e a tudományos iskolák kialakulása az agrártudományban? Véle-
ményem szerint helyes és minden erővel elő kell segíteni ezek kialakulását, 
de csak egy feltétellel, ha ezek a dialektikus materializmust tekintik kutatásuk 
elvi alapjának. Igen nagy jelentősége van egy-egy tudományos kérdés megol-
dásában, hogy hogyan állunk hozzá a kérdés megoldásának, amely annál ter-
mékenyebb lehet, ha több tudományos iskola végez ezen a téren kutatómunkát, 
minél szélesebb rétű a kutatás. Ezeknek az iskoláknak nagy jelentőségűk van 
a tudományos utánpótlás nevelésében is. Az ilyen iskolák olyan fiatal kutatókat 
tudnak majd nevelni, akik idővel kellő támogatással messze túlhaladhat-
ják saját mestereiket is. 

Ezek a tudományos iskolák mind saját módszereik szerint dolgozhatnak 
egy-azon tudományágban, de csakis azonos elvi alapon. Erre a legszebb példa a 
Liszenko és a Cicira-féle iskola kialakulása. Azért említettem ezt a két iskolát, 
mert egyes hazai kutatóink saját szájuk íze szerint, nem a módszerekben, hanem 

2* 
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az elvekben igyekeztek és igyekeznek még ma is a két iskolát szembeállítani, 
holott mind a két iskola határozottan micsurini biológia alapján áll és annak 
szellemében végzi kísérleteit.Ezeknek a szem előtt tartásával kell nálunk tovább-
fejleszteni az agrártudomány területén a tudományos iskolákat. 

A titkári beszámoló megállapítja, hogy a micsurini biológia elterjeszté-
séért folyó harcban az elmúlt év folyamán stagnálás mutatkozott. Egyben meg-
állapítja azt is, hogy a kezdeti eredmények mellett nem tudtunk átütő 
eredményt elérni. Ennek oka nemcsak abban rejlik, hogy kutatóink közül még 
számosan nem sajátították el a micsurini biológia módszereit,illetve mechaniku-
san alkalmazták, hanem elsősorban abban, hogy még mindig nem a dialektikus 
materializmus képezi elvi alapját kutatásunknak. Még akadnak akik nem egészen 
tették magukévá a micsurini biológia alapelvét — a szerzett tulajdonságok 
öröklődését. 

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy az agrártudományi kutatás jó 
úton halad és hazai kutatók eddigi munkája biztosíték arra, hogy a párt és a 
kormány által kitűzött feladatoknak meg fognak felelni. 

SZABOLCS ISTVÁN, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A magyar talajtani tudomány rendkívül gazdag és eredményes múltra 
tekinthet vissza. E tudományágban oly kivájó hazai tudósok munkálkodtak, 
mint Treitz Péter, Szabó József, Muraközy Károly vagy éppen , Sigmond Elek, 
akit a legnagyobb magyar tudósokkal, olyanokkal, mint Eötvös Loránd, Semmel-
weis Ignác kell egy sorba állítanunk. A magyar talajtan művelői döntő szerepet 
vittek a világ talajkutatói közös szervezeteinek és megmozdulásának megszer-
vezésében és tevékenységében. 

Mégis a felszabadulás előtti években nem fejlődhetett ki a maga teljes-
ségében ez a rendkívül fontos tudományág, mivel, mint azt 1938-ban 'Sigmond 
is megállapította, az államrendszer nem teremtette meg azokat a szervezeteket, 
azokat az oktató- és kutatóintézményeket, melyek az eredményes munkához 
és a továbbhaladáshoz szükségesek lettek volna. 

Hazánk felszabadulása óta eltelt 10 év döntő változásokat hozott ebben 
a vonatkozásban. Ma már egyik igen komoly tudományos kutatóintézetünkben 
otthont talált a magyar talajtan, ezenkívül pedig mind az Agráregyetemen 
és Kertészeti Főiskolán, mind pedig a mezőgazdasági főiskoláinkon erős talaj-
tani tanszékek működnek. Nem kétséges, hogy a Szovjetunió példája nyomán 
tudományegyetemeinken is hamarosan sor kerül a talajtani oktatás kibővíté-
sére és talajtani tanszékek megszervezésére. Igen jelentős az is, hogy mező-
gazdasági táj- és kísérleti intézeteinkben sok helyen működik talajtani osztály 
vagy csoport. 

AMagyar Tudományos Akadémia Talajtani és Trágyázástani Főbizottsága 
az a szerv, mely hivatott összefogni a hazánkban folyó talajtani tudományos 
munkát. Hogy e feladat mily jelentős és fontos, annak alátámasztására talán 
elegendő a nemzetközileg is elismert szikjavítási eredményeinkre vagy azon 
feladatokra hivatkozunk, melyek a magyar föld termékenyebbé tételének nagy 
munkájában előttünk állanak. 

A felszabadulás utáni években, különösen pedig az utóbbi öt évben elért 
eredmények arról tanúskodnak, hogy talajtanunk új, hatalmas, emelkedő 
időszakát éli. Nagy klasszikus tudósaink, Treitz, "'Sigmond példájának nyomán 
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ma új tartalommal tölthetjük ki hagyományos kapcsolatainkat e tudomány-
szak területén a talaj tan szülőhazájával, a Szovjetunióval, amely példát mutat 
arra is, hogyan kell a talajkutatásoknak a szocialista mezőgazdaság ügyét 
szolgálniuk. 

Az utóbbi időben napvilágot látó eredmények, könyvek, új talaj javítási, 
térképezési és egyéb módszerek nemcsak lelkes munkáról tesznek tanúságot, 
hanem mutatják azt is, hogy a világszerte elismert magyar talajkutatók régebbi 
gárdája mellett növekednek és fejlődnek fiatal talajtudósaink is. A múlt év 
októberében megrendezett nagysikerű 'Sigmond emlékkonferencia az erősödő 
magyar talajtudomány seregszemléje volt és ezt még tovább fejleszti az idei 
júniusban megrendezendő Talajtani Kongresszus. 

Főbizottságunk előtt tehát igen komoly feladatok állanak. Ezek sikeres 
megoldása érdekében az eddiginél rendezettebbé, tervszerűbbé és fegyelmezet-
tebbé kell tennünk munkánkat, hogy a Főbizottság igazán vezető szervévé 
váljék a magyar talajtannak. Széles méretekben ki kell hogy fejlesszük a tudo-
mányos vitákat, lehetőséget kell adnunk a szabad alkotó kutatómunkának, 
vélemények harcának. Különös fontossággal bír az a feladat, hogy a talajtudo-
mány elveinek tisztázásáért folyó harcban, mely a haladó és reakciós erők 
között folyik, részt vegyünk és leleplezzük azokat az ellenséges elveket, melyek 
különböző álruhákba öltözve a talaj termékenység kérdéseiben kilátástalan, 
maithusi jövőt hirdetve, végeredményben szocialista építésünket hátrál tat ják. 

Igen lényeges a talajtan biológiai, genetikus irányzatának fejlesztése és 
ennek mind szélesebb körökben való elterjesztése is. 

Az a sor feladat, mely a talajtérképezés, talajjavítások, nem utolsósorban 
pedig hatalmasan növekvő öntözésünk talajtani vonatkozásaiban előttünk áll, 
megköveteli, hogy Bizottságunk nagyon komoly és alapos munkával vegye 
ki a részét a magyar mezőgazdasági tudomány és termelés emeléséért folyó 
harcból. 

SOMOS ANDRÁS válasza a hozzászólásokra 

Mindenekelőtt köszönetet kell mondanom a hozzászólóknak hozzászólásai-
kért, melyekkel beszámolómat értékesen kiegészítették. Válaszomban eltekintek 
attól, hogy név szerint válaszoljak az egyes hozzászólóknak, igyekszem csak a 
leglényegesebb néhány kérdést kiemelve, egészen röviden megadni a válaszomat. 

A hozzászólásokból általában az derül ki, hogy a külföldi kapcsolatok terén 
javítani kell a helyzetet, s az eddiginél lényegesen nagyobb lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kutatóink minél nagyobb számban mehessenek külföldre 
s ott személyes tapasztalatok szerzése révén ismereteiket bővítsék. Ezt a kérdést 
az osztály ismeri, és tovább fog harcolni azért, hogy a jövőben még nagyobb 
arányú külföldi kiküldetés váljék lehetővé. Az elmúlt évekhez viszonyítva a 
múlt évben és a folyó évben már lényegesen nagyobb volt a kiküldetések száma, 
s ez állandóan nő. 

A másik ilyen kérdés, amelyet több hozzászóló is felvetett, a publikálási 
lehetőségek javítása volt. E tekintetben annyit tudok mondani, hogy osztály-
vezetőségünk elég sokszor foglalkozik az osztály hatáskörébe tartozó különféle 
kiadványok papírkeretének kérdésével, s azt hiszem, hogy a jövőben e tekin-
tetben is sikerül javulást elérnünk, s hogy azok a hiányosságok, amelyek az egyes 
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területeken még megmutatkoznak ebben a tekintetben — gondolok itt elsőst rbt n 
a zoológiára és a botanikára — így szintén megfelelőképpen felszámolhatók. 

A káderutánpótlással kapcsolatos kérdésben, amelyet Schandl' akadémiai 
levelező tag vetett fel, a magam részéről csak annyit tudok ígérni, hogy osztály-
vezetőségünk elsősorban a minőségi munka megjavítását fogja szorgalmazni, 
s e tekintetben mindent megtesz, ami rajta áll, hogy az állattenyésztés területén 
folyó tudományos káderképzésben a minőségi javulás tovább tartson és azon-
kívül a jövőben is a meglevő lehetőségek között minél több aspiráns tanulhasson 
azon a szakon. 

Több hozzászólásból csendült ki, hogy vannak még hiányosságok a tudo-
mányos kutatás eredményeinek elterjesztése terén is. Az elmélet és gyakor-
lat kapcsolata tehát nem minden vonatkozásban felel meg a követelmények-
nek. E tekintetben mi is azt szeretnénk, hogy minél előbb kedvezően meg-
változzék ez a helyzet. Ezt részünkről intézeteinkben az új módszerek 
átadásának szorgalmazásával kívánjuk segíteni. 

Mócsy János akadémikus által felvetett kérdések röviden talán úgy foglal-
hatók össze, hogy tovább kell folytatnunk a bürokrácia elleni harcot és minden 
erővel küzdenünk kell, elsősorban saját területünkön a felesleges bürokratikus 
intézkedések kiküszöböléséért. Osztály vezetőségünk azon lesz, hogy necsak 
saját munkaterületünkön, hanem a többi intézmények munkájában is valóban 
minél előbb gyökeres változást sikerüljön elérnünk ezen a téren. Ténv az, hogy 
ma sok vonatkozásban vannak ilyen ún. duplikációs, vagy sokszor — azt hiszem 
— háromszoros- igénybevételek is, amikor különböző helyeken, egyazon feladat 
elvégzésére ugyanazokat a személyeket vonják be a munkába. Törekednünk 
kell arra, hogy ez minél előbb megszűnjék és az elintézett ügyek megfelelő 
helyre juttatása a lehető legrövidebb úton, a legkevesebb szerv közbeiktatásával 
történhessék meg. 

Aini az agráregyesiilet kérdését illeti, e téren a magam részéről nem vagyok 
illetékes nyilatkozni. Tudomásom szerint a közeljövőben itt is lényeges javulás 
következik be. 

A többi kérdések tekintetében osztályvezetőségünk természetesen mindent 
meg fog tenni, hogy a növényegészségügyi főbizottság által kért segítséget az 
ünnepi ülés megrendezéséhez megadja. 

Erdei János egyet, tanár kérdésére válaszolva megemlítem, hogy osztály-
vezetőségünk a múlt évben vette erősebben kezébe a mezőgazdasági gépesítés 
ügyét, s azóta állandóan napirenden tartja azt. Ennek eredménye, hogy az 
előzetesen a műszaki osztályban működő mezőgazdasági gépesítési főbizottságot 
saját osztályunkba vettük át, s ezzel éppen azt szeretnénk elérni, hogy a mező-
gazdasági gépesítési főbizottság, többi főbizottságunkkal a kapcsolatait szoro-
sabbra építve, valóban komoly segítséget nyújthasson kormányzatunknak a 
mezőgazdasági gépesítés fejlesztése terén. 

Tamássy István elvtárs által felvetett tudományos iskolák kiépítésének 
szükségét fontosnak tartom és a legnagyobb örömmel veszem tudomásul az 
ilyen irányú mozgalom megindítását. Reméljük, a hogy meglevő iskolák mellett 
a közeljövőben minél több kiváló tudósunk körül alakulnak ilyen tudományos 
iskolák. 

Mégegyszer megköszönöm az osztályülés részvevőinek a beszámolómat 
kiegészítő hozzászólásokat. 



SZARV ASMARHATENYÉSZTÉSÜNK 
TERMELÉKENYSÉGÉNEK FOKOZÁSA 

SCHANDL JÓZSEF 
akadémiai levelező tag 

A. 

Vannak világrészek és tájak, hol a juh tesz a népességnek legbecsesebb 
szolgálatot (pl. Ausztrália), másutt a sertés (pl. Kína), de nem lehet vitás, 
hogy az európai államokban a lakosságnak mind az élelmezési cikkekkel, mind 
bizonyos ipari nyersanyagokkal ellátása révén, nem utolsósorban pedig a 
növénytermesztés lendületének szoros velejárójaként a szarvasmarhát illeti 
meg az első hely. 

Amióta államunk a mezőgazdaság terén is a szocialista termelés beren-
dezéseihez fogott, azóta szinte nem remélt ívben tört fel a sertés- és a tyúk-
tenyésztés, kielégítő fejlődést tanúsít a juh- és a lótenyésztés, de — sajnos — 
nem tapasztaljuk ezt legfontosabb állattenyésztési ágazatunkban : a szarvas-
marhatenyésztésben. 

Feladatom most megállapítani azokat az okokat, melyek a fejlődést béklyóba 
verik, vagy legalábbis mérséklik, továbbá rávilágítani azokra a tenyésztési, táplá-
lási, ápolási és tartási módszerekre, melyek az önköltség csökkentéséhez járulnak hozzá. 

Termeljünk több tejet olcsóbban, hogy kielégíthessük társadalmunk 
igényeit a tej- és tejtermékek iránt. Nem kevésbé fontos feladatunk azoknak a 
módszereknek megjelölése, melyek révén a szarvasmarha is kivegye részét a 
hústermelésben. Kivegye részét közvetlenül és közvetve. Az abrakkészlet 
korlátolt volta miatt a sertés és a baromfi nem vállalkozhatik a dolgozók igé-
nyeinek teljes kielégítésére. A szarvasmarhahús ugyanis aránytalanul kevesebb 
abrak, hanem inkább olcsóbb gazdasági takarmányok árán termelhető. De ne 
feledjük azt se, hogy a finomabb hentesárukat szolgáltató bacon- és sonka-
süldőkhöz is kisebb önköltségi áron megint csak teheneink mellékterméke, 
egyetlen biológiailag nagyértékű fehérjetakarmányunk, a lefölözött tehéntej 
útján juthatunk. 

Hogy várhatunk az ipartól kellő mennyiségben és minőségben lábbeliket, 
szíjakat, szappant és kenőcsanyagot, enyvet és csontlisztet, fésűket, gombokat, 
hormonális készítményeket, sajtoltókat stb., stb., ha a szarvasmarhatenyésztők 
nem szolgáltatnak neki nyersanyagot. 
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De nézetem szerint szarvasmarhatenyésztésünk elhanyagolásának nép-
élelmezési szempontból súlyosabb kihatása : földjeink termőerejének fokozatos 
gyengülése. Minél inkább világossá lesz — a talajbiológusok munkája nyomán — 
a termőföldben folyó élet, annál inkább erősödik a meggyőződés, hogy a termé-
sek növelésének condicio sine qua non-ja az istállótrágyával belévitt szerves 
anyagok kellő tömege. Egyenesen aggasztó, mikor öt-hatezer holdas nagy-
üzemek csak 100 — 200 szarvasmarhát tartanak és a gabonaszalmát eladás útján 
értékesítik. Ez rablógazdálkodás ! Egyik oldalról rabol a gyomnövények mér-
hetetlen tömege, más oldalról az állatok nélküli gazdálkodás. Pedig a magyar 
nagyüzemek mai statisztikái is bárkit meggyőznek arról, hogy azok zárnak leg-
jobb termelési eredményekkel, melyek szarvasmarhatenyésztéssel is kiterjedten 
foglalkoznak. 

És most felteszem a kérdést : melyik állatfajtól várhatunk nagy tömegű 
és minden talajra megfelelő minőségű trágyát, ha nincs szarvasmarhánk? 

A növénytermesztés ésszerű szervezése állattenyésztésünk nélkül sem 
technikailag, sem gazdaságilag nem valósítható meg eredményesen — írja 
Kreybig akadémikus legújabb munkájában. Észak-Amerikában a szűztala-
jokon istállótrágyát nem alkalmaztak. Amikor a termések csökkenése meg-
indult, áttértek a műtrágyák kizárólagos használatára. Meglepetésükre ez a 
módszer is csak rövid ideig hatot t . Bebizonyult, hogy nem hiányoztak ott az 
ásványi anyagok, hanem a humusz, továbbá a salétrom- és a szénsavtermelés. 
Végül a talajt kizsaroltnak tekintették és más helyeken újból szűz területeket 
vettek használatba. Mi hol kapunk ilyen újabb szűz területeket? 

De a szervestrágya mellett a föld termőerejének fontos feltétele az a 
morzsalékos struktúra is, melyet legolcsóbban a rövid tenyészidejű szálas-
takarmányoknak a vetésforgóba iktatása és dús gyökérzetük korhadása biz-
tosít. 

Melyik gazdasági állatfaj tudja oly nagy tömegben értékesíteni a talaj-
javító zöldtakarmányokat, mint a szarvasmarha? 

És szarvasmarhatenyésztés nélkül hogyan alakulhatnának értékes 
állati termékekké növénytermesztésünk hulladékai és gyáraink mellék-
termékei? 

Minden gazdaságban termelődik több-kevesebb hüvelyes, szalma, pelyva, 
törek, kukoricaszár, cukorrépafej és egyéb gazdasági melléktermék. Malmaink-
ban és gyárainkban termelődnek korpafélék, takarmánylisztek, olajpogácsák, 
extra olajmagdarák, melasz, cukorgyári répaszelet, sörtörköly, malátacsíra, 
szeszmoslék, keményítőgyári törkölyök stb. 

Melyik állatfaj leghivatottabb ezeknek értékesítésére? Ha ezek közül 
egyeseket a sertés fel tudna is használni, másoknak kisebb mennyisége értéke-
sülne is ló- vagy juhállományunk útján, de mindegyiket csak kellő számú 
szarvasmarha tud ja átalakítani élelmiszerekké : tejjé, vajjá, saj t tá, hússá és 
nélkülözhetetlen ipari nyersanyagokká. 
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Lássuk, milyen úton-módon lehetne szarvasmarháink termelékenységét 
annyira fokozni, hogy benne az üzemek az önköltség jelentékeny csökkenésével 
jövedelmező termelési ágazatot találjanak. 

B. 

Alapvető feladatunk : tehénállományunkat elsősorban nagy tejtermelő-
képességre kitenyészteni, mely magával hozza a bőséges és önmagában is kisebb 
költséggel termelés lehetőségét. 

A miílt században az állattenyésztők csak a telivérlóban és a merinó-
juhban láttak oly nagy értéket, hogy érdemesítették egyéni képességeikről 
rendszeres feljegyzéseket gyűjteni. E két fajta hatalmas fejlődésének láttára 
jelen századunk elején már a szarvasmarhatenyésztők is tudatára ébredtek 
annak, hogy az egymás után következő nemzedékek értékmérőinek feljegyzése 
nélkül nincs haladó tenyésztői munka. Sőt a szarvasmarhafajnál az értékmérő 
adatok feljegyzése még fontosabb, mint a telivéreknél és a merinóknál, mert 
míg ezekre vonatkozólag egy versenyeredmény, illetőleg az évente egyszeri 
bonitálás megbízható képet nyújt gazdasági értékükről, addig a szarvasmarhák-
nál a többoldalú termelés, a termelésnek hosszabb időre nyúló és hullámzó 
színvonala, az ökológiai faktorok döntő minősége stb. tényezők miatt csak 
a rendszeres, állandó figyeléssel gyűjtött adatok adnak hű képet gazdasági 
értékük felől és alapot az okszerű szelekciókra. 

Ennek a nagyobb munkának ellenére vállalnunk kell a rendszeres, meg-
bízható törzskönyvezés végrehajtását. Nem véletlen, hogy Dánia szarvasmarha-
tenyésztésének termelékenysége megelőzi a földkerekség minden államáét, 
mert Dánia kezdte el 1895-ben a »Kontrollverein«-eknek, a rendszeres törzs-
könyvezés előfutárainak bevezetését. 

Minél nagyobb a populáció, melyből a nemesítéskor kiindulunk, annál 
nagyobb az esély a plusvariánsok szélsőségesebb értékeinek meglelésére. Ezért 
országos viszonylatban annál jobb, minél nagyobb állatállományon kezdődik 
a nemesítő munka. Több homok kimunkálása több aranyra nyújt reményt. 

Ez megfelel Magyari András, a földművelési miniszter első helyettese 
vonalvezetésének : minden üzemben házilag kell gyűjteni az alapvető termelési 
adatokat. Minthogy ezek még csak tájékoztató számok, így magukra az üze-
mekre bízhatók. Ezekből ki lehet majd emelni az ellenőrzésre érdemes teheneket 
olyan számban, mint amennyihez ellenőrző közeg rendelkezésre áll és amennyi 
a hímállatok nevelésére szükséges. Miért nem többet? Hogy a törzskönyvvezetők 
olyan alapos munkát végezhessenek, mely megbízhatóság és szakszerűség szem-
pontjából kiálljon minden bel- és külföldi kritikát. 

Így nyerjük a szelekció biztos alapjait. 
A szelekció mellett hovatovább már elérkeztünk az »elimináció« lehető-

ségéhez is, mert a számbeli szaporítás megengedi a mínuszvariánsoknak és 
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ivadékainak selejtezését. Ez is az olcsóbb, a gazdaságosabb termelés útjára vezet. 
Csak a törzskönyvi feljegyzések menthetnek meg attól, hogy a selejtezés ne 
éves alapokon bonyolíttassék le, hogy ne pl. az idősebb, talán a legértékesebb, 
hosszú életen át jól termelő vérvonalak képviselői menjenek selejtbe. 

Ha már a legnagyobb termelők szelekciója sikerült, következhet a leg-
szilárdabb szervezetű, legjobb takarmányértékesítő, legélelmesebb vérvonalak 
kiválasztása, mint ahogy ezt az Állattenyésztési Kutató Intézet Szarvas-
inarhatenyésztési Osztályán Bocsor Géza és Kecskés Sándor kidolgozták. 

Nem lehet elégszer és elég nyomatékkal hangsúlyozni azt, hogy önmagával 
szemben is vétkezik az üzem, mely szelektálandó, törzskönyvezendő állomá-
nyának nem nyújt olyan táplálást és ápolást, mint amilyennel a benne rejlő 
termelőképesség igazi mértékét tudná megmutatni. Mert igaz ugyan, hogy a 
szűkösen táplált tenyészetekben is az egyedek termelésében mutatkoznak 
bizonyos differenciák, de vajon e differenciák arányosak-e azzal az eredménnyel, 
mely az illető állatból megfelelő' táplálással jelentkezne, tehát ezek az illető 
állat termelőképességének megbízható mértékei? Nem hiszem, mert pl. a fajták 
összehasonlításánál is észleljük, hogy az érzékenyebb kultúrfajta szűkös viszo-
nyok közt még annyit se termel, mint a parlagi. A mutatkozó differencia tehát 
hű mutatója lehet az igénytelenségnek, de nem a termelőképességnek. Sőt! 
A rosszul táplált állatoktól gyűjtött törzskönyvi adatok félrevezetésre adnak 
okot. 

Mikor a tehénállomány szelekciójáról hallunk, nagyobbára csak a tej-
mennyiségre gondolunk. Ez kétségkívül a legfontosabb adat. Emellett azonban 
nem szabad figyelmen kívül hagyni a tej zsírtartalmát. 

A nagyobb zsírtartalom jobb ízt és nagyobb táphatást jelent. 

Ha az egyik tehén 1 év alatt 4000 kg 3% zsírt tartalmazó tejet, 
a másik « 1 « « 3333 « 3,6% « « « 
a harmadik « 1 « « 3000 « 4% « « « 

termel, akkor a legutóbbi fölényben van az előbbiekkel szemben, jóllehet a 
tejzsír mennyiségében mindháromnak termelése egyenlő. Fölényben annyiban, 
hogy nála kevesebb a fejési, szűrési, hűtési, szállítási munka. Tejének vajjá 
feldolgozásakor i t t legkevesebb a gyártási munka, jóllehet azonos mindhármuk 
után a vajnyeremény. Nagy előnyben van a legutóbbi tehén szervezete is, mert 
számos vizsgálat bebizonyította, hogy a tehén szívét, veséit stb. szerveit nem 
veszi annyira igénybe bizonyos zsírmennyiségnek a kevesebb tejben termelése, 
mint ugyanennyi zsírnak több, azaz hígabb tejben produkciója. 

A zsírosabb tejet termelő tehén a vajtermelés terén jobb takarmányérté-
kesítő is. Hiszen az átlagos tehén 

3 zsírszázalékos tej kg-jához igényel 230 g keményítőértéket, a 
4 « « « « 275 « keményítőértéket. A zsírtartalom 
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tehát úgy nő, mint 100 : 133-hoz, ezzel szemben a tápanyagszükséglet csak úgy, 
mint 100 : 125-höz. (Érthető, inert a zsírosabb tejben egyéb szervesanyagok 
nem olyan fokban nőnek, mint a zsír, hanem a zsírnak 1%-os növekedésére 
a kazeinnek átlag csak 0,37 (Hohenheim), mások szerint 0,24 (Dummerstorf), 
0,45 (Piel) %-os emelkedése esik, az albumin és a tejcukor pedig — legalább 
az eddigi vizsgálatok szerint — lényegesen nem változik. 

Az eddig felsorolt előnyökkel szemben csak azt az ellenvetést hozzák fel, 
hogy sajtkészítés ú t ján a 4000 liter 3 zsírszázalékos tej több nyersanyagot (zsír-f-
kazein) ad, mint a 3000 liter 4 zsírszázalékos tej . Hivatkoznak továbbá az 
orvosok — a zsírral, vajjal bőven ellátott államokban — arra, hogy a fősúlyt a 
emberi táplálkozás szempontjából oly becses tejfehérjékre kellene helyezni, 
melyek — véleményük szerint — értékesebbek, mint a tejzsír. 

Mindezeknek mérlegelésével mégis az egész kultúrvilág állattenyésztői 
olyan tehénállomány nevelésére törekszenek, mely minél nagyobb zsírszázalékú 
tejet szolgáltat. 

De ne értsük félre egymást ! A nagy zsírszázalék egymagában nem lehet 
célunk, ha oly kevés tejjel párosul, hogy az abszolút tej zsír mennyiség kevesebb 
lesz. Mindig az összes zsírtermelés legyen a mérvadó ! 

Talán felesleges megemlítenem is, hogy a tejmennyiség és a tej zsír-
tartalma közt nincs se számottevő pozitív, se negatív korreláció. Teljesen 
alaptalan tehát az az aggodalom, hogy bizonyos vérvonalakban a tejzsír emel-
kedésével a tejmennyiség csökkeni fog. 

Pár évtizeddel ezelőtt még fennen hirdettük, hogy a magyartarka 3,8 
zsírszázaléka meghaladja a lapálymarhákét és az alpesi borzderesekét. Ez a 
tudat annyira elbízakodottakká te t t bennünket, hogy nem vettük észre, milyen 
szorgos munka folyik a lapálymarhák tenyészvidékén és az Alpok tenyész-
szervezeteiben a tej zsírszázalék növelésére. A lapálymarhák tenyésztői már 
arról vitáznak, hogy megálljanak-e a 4%-os zsírtartalomnál, vagy 5%-ra töre-
kedjenek. Már két évvel ezelőtt (1953) a törzskönyvezett lapálytehenek 13%-a 
(ma már biztosan 20—25%-a) 4%-nál magsabb zsírtartalmú tejet termelt, 
a hegyi tarkáknak pedig 47%-a (ma biztosan 50%-nál több) érte el ezt a fokot. 
Az alpesi borzderesek fajtaátlaga elérte a 3,6%-ot, de akad 4,8 zsírszázalékos 
egyed is. A legkülönösebb az, hogy velünk együtt több állam a dán vörös lapály-
marhát importálja, mely fajtának törzskönyvezett tehenei 50 évvel ezelőtt 3% 
zsírtartalmú tejet szolgáltattak, ma pedig majdnem mind 4%-nál több zsírt 
mutatnak fel. 

Ezek a tények sarkaljanak erélyes szelekciós munkára teheneink zsír-
százalékának emelése érdekében ! 

Minthogy pedig a bikának nem kisebb, sőt némelyek szerint még nagyobb 
hatása van üszőivadékainak tejzsírszázalékára, mint az anyáknak, a zsírostejú. 
vérvonalakból származó bikával itt olcsón, könnyen, gyors eredményt érhetünk 
el. A bikák öröklési potenciájának megállapításakor a zsírtartalom öröklése 
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terén a leány-anyapárok összehasonlítása közben annál is inkább biztos alapokra 
építhetjük ítéletünket, mert a zsírszázalék realizálásában a környezeti tényezők-
nek csekély a szerepük. 

A bika kiválasztásakor azonban különösen vigyázzunk arra, hogy ne 
egyedül a zsírszázalék számadata kösse le figyelmünket, hanem vele kapcsolat-
ban szem előtt kell tartanunk a tejmennyiséget is, mert különben az utódok évi 
termelésében kárt vallunk. Egy öt—hat százalék zsírtartalmú, de csak egy-kétezer 
litert termelő tehén bikaivadéka számunkra nem jelenthet nemesítő alanyt ! 

С 

Szarvasmarhaállományunk gyenge termelékenységének és a tej nagy 
termelési költségének talán főoka az, hogy nem folytatunk helyes, rendszeres 
takarmányozást. E téren szinte uralkodnak a súlyos hibák, forrásuk pedig 
az elhatározás és a kemény akarat hiánya. 

Legolcsóbb és leghatásosabb táplálás tudvalevőleg a zöldtakarmányozás. 
A zöldtakarmányokban legtöbb az íz- és zamatanyag. Ezek bőven szolgáltat-
ják a szaporodás, a fejlődés, a normális életműködés fő feltételét : az A-vitamint. 
Biztosítják az ásványi anyagszükségletet. Nagy hatékonyságúak a bennük levő 
tápanyagok, mert minimális a rágási és emésztési munka. Ezért leghelyesebb 
a hosszú, korán kezdődő, későn végződő, megszakítás nélküli »zöld futó-
szalag.« 

Nem mondhatja senki, hogy talaja miatt ezt a kedvező takarmányozási 
módszert nem használhatja ki. Csak nem kell konzervatívnak lenni és így nem 
kell a lucernára és a kukoricacsalamádéra szűkíteni a termelési keretet. A válasz-
ték máris elég bő! Talán nem is említem a vályog- és agyagtalajok növényeit. 
A termősziken termelhetők közül is csak a rozsot,, a búzás pannonbükkönyt, 
a szegletes ledneket, a szudáni cirokfüvet, a cukorcirok-csalamádét emelem ki. 
Meszes homokon miért nem termeljük a somkórót, homoki borsót, szöszös 
bükkönyös rozsot, fehér mustárt, pohánkát és itt is a szudáni cirokfüvet, a 
cukorcirok-csalamádét? Sovány savanyú homokon a rozs mellett a szöszös-
bükköny, főleg a takarmánycsillagfürt, a homoki borsó, a csibehúr, a napra-
forgó-csalamádé, a takarmánytök és a takarmánydinnye termelhető oly mérv-
ben, hogy a tehenészet zöld futószalagja meg ne szakadjon. A láptalaj is kellő 
választékot nyújt a rozstól kezdve az őszi keverékeken, a fehérmustáron, a 
szudáni cirokfüvön, a cukorcirok-csalamádén, a pohánkán át a takarmány-
káposztáig. 

Sokszor hallottuk az ellenvetést, hogy nincs belőlük elegendő vetőmag. 
De vajon az illető mennyit óhajtott volna? Bizonyára teljes szükségletét 
egyszerre követelte volna a F. M. szervétől! Pedig ha 1 kg vetőmagon kezdi, 
már ő maga megtermelhette volna egész szükségletét. 
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Ideális állapot az lenne, ha azt a fehérje-, keményítőérték-, vitamin- és 
ásványi tápanyagmennyiséget, mely egy ilyen zöld növényben van, minden 
változás és fogyatkozás nélkül be tudnók vinni állataink jászolába. Minden 
g tápanyagveszteség növeli az önköltséget ! 

Azt már sikerült majdnem minden zöldtakarmányt illetően megállapítani, 
hogy fejlődésének mely stádiumában képvisel legnagyobb táphatást. Mihelyt 
ezen a stádiumon átlépett, a finom és tápdús szövetek fokozatosan durva 
nyersrosttá alakulnak, benne megfogyatkoznak az íz- és zamatanyagok, megnő 
a rágási és emésztési munka, hovatovább szalmaértékű takarmányt vág csak a 
kasza. Ez nagyon általános hiba a magyar üzemekben. Pedig a legérzékenyebb 
termelőszervezet, a fejős tehén határozottan jelzi, hogy a tej esni kezd, mihelyt 
a nyersrost átlépi a szárazanyagnak 28%-át. 

Betakarítás és konzerválás közben is súlyos értékcsökkenés léphet fel. 
egyrészről a kilúgozás, másrészről legfontosabb szénaféléink, a pillangósok 
levélpergése útján. A kilúgozás, különösen pedig a levélpergés a konzerválandó 
széna tápanyagtartalmának 20—80%-át kívánja áldozatul. Az abrakértékű 
levélzet nem ritkán a szállítás közben elszóródik és csak a szalmaértékű szárak 
jutnak állataink jászolába. 

Ezzel szemben a silóban lejátszódó folyamatok kormányzása az emberi 
kézben van és korszerű eljárás mellett 10—15, sőt csak 5% tápanyagveszte-
séggel kell számolnunk. 

Megállapítást nyert e mellett az is, hogy a széna karotintartalma havon-
ként 10%-kal csökken s így öt hónap alatt felére redukálódik, 10 hónap alatt 
megsemmisül, addig a szilázsban az erjedési folyamatok után még 90%-a 
megvan és ennyi éveken keresztül meg is marad. 

A silózással érjük el tehát leginkább azt a célkitűzést, hogy minden táp-
anyag, melyet földjeinken megtermeltünk, hiánytalanul jusson állataink jászo-
lába. 

A takarmányozás mesterei az egész kultúrvilágban így gondolkodnak. 
A Szovjetunió takarmányozási szaktudósainak legnagyobb része e téren folytat 
kutatómunkát — határozottan szép eredménnyel. A svédek és finnek, a svéd 
állvány és a finn nyársas kitalálói már évtizedekkel ezelőtt a Virtanen-féle 
silózásra tértek át és most arra vonatkozólag kísérleteznek, hogy a 25 kg-ig tejelő 
teheneknek kell-e egyáltalában széna s nem elégíti-e ki őket egymagában a 
szilázs, mint szálastakarmány. A svájciak, a »fehér szén« gazdag birtokosai 
még a réti füvek konzerválására is hatalmas prések igénybevételével a silózáshoz 
folyamodtak. Angliában, Amerikában kísérleti intézetek, bizonyos nagyüzemek 
tisztán szilázzsal etetik teheneiket és göbölyeiket. 

Nem akadálya a szilázs térhódításának az, hogy a szilázs etetési lehető-
sége korlátolt. Éppen ellenkezőleg ! Aborjú már három hónapos korától fogyasztja 
a jó szilázst, hangsúlyozom : a sikeresen készült szilázst — akár 3—4 kg-os 
napi adagban is, mely a növendék két éves korában 20 kg-ig fokozódhat. A fejős-
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tehén — az emmentáli sajtkészítésre szánt tej termelésétől eltekintve — ugyan-
csak nagy adagokban fogyaszthatja. Herceghalomi tehenészetünkben már a 
lefolyt télen 38 tehén fogyasztotta széna helyett az azonos tápanyagtartalmú 
szílázst és — amint Bocsor Géza beszámolója tanúsítja' — se a tejtermelésben, 
se a tehenek nemi életében, se a megellett borjak egészségi állapotában semmi-
féle zavart nem lehetett megállapítani. 

Hasonló példáknak hosszú sorát közölhetném a külföldi irodalomból. 
E helyett azonban talán helyesebb lesz az elméleti tudomány megnyilatko-
zására utalnom azzal az aggodalommal szemben, hogy a szilázst nagy adagokban 
fogyasztó szervezet a túlsók szerves savat talán nem égeti el, szervezetébe nem 
építi be és így a Ca-elvonás révén angolkóros, illetőleg osteomalaciás tüneteket 
idézhetne elő. Urbányi professzor, az ásványi anyagcsere legjobb ismerője 
meggyőződéssel vallja, hogy ha a kérődző nem tisztán szilázson él és különösen 
akkor, ha a mészben aránylag gazdag pillangósokból készül a szilázs, akkor 
kizárt dolog, hogy belőle a nedvkeringésbe annyi sav juthatna, amennyi 
aoidozisos zavarra adhatna okot. 

A gyakorlat oldaláról a silózás ellen csak azt az ellenvetést vallom, hogy 
termőföldről zölden háromszor akkora tömeget kell behordani a silóba,mint 
széna formájában a szérűskertbe. Ez tény. Ha azonban e tény megállapítója 
megfontolja, hogy a tápanyagtartalom 20—50%-át, sőt legkedvezőtlenebb 
esetben 80%-át hagyta künn a termőföldön vagy a szérűskertben, akkor bizo-
nyára az ellenvetés helyett mindenáron módot keres a nagyobb fuvarmunka 
elvégzésére. 

Majdnem általános az a panasz üzemeinkben, hogy sok földet foglalnak 
el a gabonafélék és ipari növények úgy, hogy a szálastakarmányok termelésére 
nem marad földterület. 

Számoljunk azzal, hogy a felsorolt növények termőterületét csökkenteni 
nem lehet. Még ebben az esetben is van mód a takarmánymennyiség növelésére. 

Önmagában a takarmánynövények, így a szálas- és szemestakarmányt 
szolgáltató növények jobb agrotechnikája meglepő többletet idézne elő. E mellett 
ragaszkodjunk ahhoz, hogy a takarmánynövények trágyás földbe kerüljenek. 
H a így egy-két évig az ipari növények alá kevesebb trágya kerül, ez egy-két 
év után bőven pótlódik. Pótlódik azért, mert a circidus vitiosus-t (kevés takar-
mány —> kevés állat —>- kevés trágya) egy-kettőre kedvező circulus (több takar-
mány —v több állat —> több trágya) váltja fel. 

Termeljünk olyan takarmánynövényt, ennek ama fajtáját, mellyel a mi 
talajunkon, a mi tájékunkon legtöbb növényi tápanyagot nyerhetünk. Ezt ter-
mészetesen csak szántóföldi kísérlettel és vegyi elemzésekkel lehet megállapí-
tani, ami azonban nem lehet akadálya a gondolat végrehajtásának. Majdnem 
minden haladó nagyüzem folytatott és folytat kísérleteket a legtermékenyebb 
búza, cukorrépa, len stb. megállapítására ; miért nem lehetne ugyanezt a takar-
mánytermelésben is gyakorolni? 
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A kettőstermesztés is reményteljes módszer akkor, lia S lírányi professzor 
javaslatára a második növényt a tavasszal vagy nyár elején lekerült növények 
után vetjük és ezt a második növényt kapálható silókukorica, vagy szárazság-
tűrő cirokféle (szudáni cirokfű, takarmánycukor-cirok), csumiz, napraforgó-
csalamádé. takarmánytök, takarmánycsillagfürt, takarmánykáposzta követi, 
utánuk pedig tavaszi vetésű növény kerül. 

Meggyőződésem, hogy ha ebben a három irányban (a takarmányoknak 
jól megművelt trágyás földbe vetése, helyileg legkedvezőbb féleség termesztése, 
kettőstermesztés) komoly akcióba kezdünk, akkor lesz elég zöldtakarinányunk 
és szilázsunk. Ebben az esetben pedig el fog némulni az »abrakhiány« panasza is, 
mert a nagygyomrú szarvasmarha csak a különlegesen nagy termelés igényeit 
nem tud ja a gazdasági takarmányokból felszívódott tápanyagmennyiséggel 
kielégíteni. 

Legelőink mai állapotukban nem járulnak hozzá az önköltség csökken-
téséhez, mert nem nyújtanak állatainknak kellő tápanyagmennyiséget. 

Ennek főbb okai a következők : 
1. Legelőink el vannak gyomosodva. 
2. Legelőink táplálóértéke fokozatosan romlik azért is, mert nem vezet-

jük be a szakaszos legeltetést. Ha a csorda, illetőleg gulya nap nap után az egész 
legelőterületet bejárhatja, akkor — feltevésem szerint — elsősorban a legjobb 
ízű, legtáplálóbb növények sarjúhajtásait csípi le. így a legértékesebb növé-
nyeket mintegy a talajba fojtja, míg a másodrendű, sőt értéktelen növények 
háborítatlanul fejlődnek és lépésről lépésre elhódítják a teret az elsőrangú 
füvek elől. 

3. Legelőink talaján rablógazdálkodás folyik. A termőerő visszapótlá-
sáról általában nem történik gondoskodás, mert még a bélsárlepények is vagy 
az állandó deleltetőn morzsolódnak szét, vagy pedig tüzelőre használódnak el. 

Nagy reményeket fűzünk a földművelésügyi miniszter 40/1955. EM. 
számú, a legeltetési bizottságok átszervezéséről szóló utasításához, mely az 
említett hiányokat minden valószínűség szerint felszámolja. 

Ne feledjük azonban, hogy megmaradt legelőink talajuk minősége (szikes, 
köves, zsombékos, futóhomokos területek) miatt még megfelelő ápolásuk 
mellett is csak szerény táplálást biztosíthatnak. Ki kell józanítani népünket 
abból a tévhitből, hogy a legelőrehajtással elvetette minden gondját a fejős 
tehén, a választott borjú, a növendékjószág és a tenyészbika nyári táplálásá-
nak. Ha tehát tenyésztőink a fejős tehéntől tejet, a növendéktől fejlődést vár-
nak, akkor a jászolban is legyen eleség a legelőről hazatérő jószág számára. 

A legelőre járó jószág megfelelő táplálásához tartozik az is, hogy kellő 
mennyiségű ivóvízhez jusson. Tudjuk azt, hogy a fejőstehén még a napi három-
szori itatással szemben is 5—15%-kal több tejet ad, ha az itatóból akkor és 
annyit ihatik, ahányszor és amennyit akar. Ez jelzi az itatás gyakoriságának 
és az ivóvíz mennyiségének fontosságát. Tapasztalatból tudjuk, hogy a kifej-
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lődött szarvasmarha ivóvízszükséglete naponként és fejenként 30—60, sőt 
80 liter. A növendék már választott korában is igényel kb. 12 liter ivóvizet, 
kétéves korában 18—20 litert. Ha ezeknek az adatoknak alapján kiszámítjuk, 
hogy egy gulyának mennyi ivóvízre van szüksége, meg kell fontolnunk, hogy a 
legelőn levő kutak adnak-e annyi vizet? Ha igen, a pásztorok elég erősek-e ahhoz, 
hogy ennyi vizet a gémeskutakból felhúzzanak? Ha ezekre a kérdésekre 
nem kapunk megnyugtató választ, akkor bővebb vízszolgáltató kutak és köny-
nyebb vízemelő berendezések iránt a megfelelő intézkedések ne maradjanak el. 
Velem együtt sokaknak az a véleménye, hogy korábban a Hortobágyról nagy 
szárazság és forróság idején nem azért kellett kocsin hazahordani a »csont 
és bőr« jószágot, mert nem tudtak hetek óta táplálékhoz jutni, hanem azért, 
mert nem kaptak elegendő ivóvizet. 

D. -

Növeli tejtermelésünk önköltségét az is, hogy a tejelő jószágot drágán nevel-
jük és a tehenek termelőképességét átlagosan csak három-négy évig tudjuk 
kihasználni. 

Világos, hogy a nevelés költségeit a tehénnek a termelés éveiben kell 
megfizetnie. A tej literjének önköltsége tehát csökkenthető a felnevelés olcsób-
bításával és a tejtermelés fokozásával. 

Az első módszerre is van lehetőség —- mégpedig elsősorban az itatásos 
borjúnevelés út ján. A szoptatásos borjúnevelés pazarlást jelent minden esetben, 
mikor a tehén aránylag jól tejelő és így a borjú nagyobb mennyiségű tejhez jut, 
mint amennyi noimális fejlődéséhez szükséges. Ez a többlet nemcsak önmagá-
ban pazarlása az emberi tápláléknak, hanem pazarlás azért is, mert a teljes 
tejjel jóllakott borjú alig nyúl az olcsóbb (széna, szilázs, répa) takarmányokhoz, 
nem szokik hozzá ezeknek fogyasztásához. Mikor azután az elválasztás ideje 
beköszönt, a borjú »leadja a tejhúst«. Ezt a leadott húst fokozatosan megint 
felveszi, de csak újabb tápanyagfogyasztás révén. A szoptatott borjú szám-
láját kell megterhelni azzal a 300—500 liter tejjel is, amennyivel rontja anyjá-
nak tejtermelését egy-egy laktációban. Terhére kell írnunk azt a 20—24 kg-os 
vajkiesést, melyet lefölözött te j itatása útján módunk lenne javunkra bizto-
sítani. 

Az itatásos borjúnevelésnek felsorolt és majd a gümőkórirtás kapcsán 
említendő előnyei mellett lehet-e csodálkozni azon, hogy ma már minden kultúr-
államban, keleten és nyugaton, északon és délen milyen általános a borjak 
itatásos nevelése. 

Nálunk ezzel szemben nagyon lassan terjed. Sok helyen érdeklődöm, 
hogy mi ennek az oka. 

A legtöbb helyen visszarettenek azoktól az emésztési zavaroktól, has-
menéstől, felfúvódásoktól, melyek az itatott borjúk egy részét áldozatul kíván-
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ják. Ennek oka szokott lenni a tej alacsony (fiataloknál 30 C°, a kéthónaposak-
nál 25 C° alatti) hőfoka, a tejnek szennyezett volta (ccm-ében 10-nél több coli 
és 100 000-nél több csíra), a tej savanyodásnak indulása, az elkésett itatásból 
folyó mohó ivás, így erjedés a bendőben stb., nem ritkán a korral arányban 
álló nagy tej adag. 

Legszerencsésebb helyzetben van az a tenyészet, melyben a borjak neve-
lését egy olyan egyén, lehetőleg nő végzi, aki nemcsak azért dolgozik pontosan 
és gondosan, mert csak így kapja meg bérét, nemcsak azért, mert kötelesség-
tudó, hanem azért is, mert szereti a gyámoltalan kis jószágokat és valósággal 
örömét találja jó fejlődésükben. Ha sikerült ilyen nőt ebbe a munkakörbe 
beállítani, akkor nyugodtak lehetünk, hogy megfelelő hőfokú, tiszta, teljesen 
édes vagy teljesen megalvadt a tej, és hogy óraütésszerű pontossággal követ-
kezik az itatás. 

Emellett bizonyos berendezési tárgyakra is lesz szükség : tej melegítőre, 
pasztőrizálóra, esetleg a lefölözött tejnek színkultúrával alvasztására. Kül-
földön nagyon sok helyen dívik a lefölözést, a pasztörizálást, az alvasztást 
arra a tejcsarnokra bízni, mely a tejet begyűjti. Aki a tejet beadja, az az előző 
napi lefölözött tejet már megalvasztva viheti haza. 

Úgy tudom, hogy az élelmiszeripar nem szívesen adja vissza a tejtermelők-
nek a lefölözött tejet, hanem ebből túrót készít és nem szívesen végez tejgyűj-
tőiben olyan beruházásokat, amilyent a lefölözött tej savanyítása kívánna. 

Mégis javasolom az élelmiszeriparnak a beruházások megfontolását, 
mert ennek ellenében számíthatna a 20—24 kg vajtöbbletre, továbbá számít-
hatna a népgazdaság arra a 300—500 liter tejre, amennyivel »rontja a szopós 
borjú az anyai tőgyet« és ez a szakszerűen savanyított tej a borjak ezreit men-
tené meg a népélelmezés számára. 

A gyakorlat itt-ott próbálkozik átmeneti megoldásokkal. 
így némely községben dívik az itatásos borjúnevelésnek nagyon egyszerű 

módja. Egy tálba fejnek reggel, délben, este három-három liter, később két-két 
liter tejet s ezt azonnal (tőgymelegen) megitatják a borjúval. Ez a módszer is 
jelent előnyöket a szoptatással szemben : a telién kb. 300—500 literrel több 
tejet ad és a borjú rendszeresen, aránylag kevés tejen nevelhető fel. 

Felmerült Konkoly Thege professzor részéről az a javaslat is, hogy ahol 
hivatott borjúnevelő nőket még nem találtak, ott addig, míg a borjak a kri-
tikus koron, kb. négyhetes koron át nem estek, ott addig és csakis addig szop-
tassák a borjakat, azután pedig itassák. Az a hiedelem, mely szerint a már 
szoptatott borjú a tejivásra nem bírható, téves. E módszer mellett a lefölözött 
tej itatása is folyhat, mert hiszen ez zömében öthetes korban szokott kez-
dődni. 

Az üsző olcsóbb nevelésére valószínűleg a leválasztás után is nyílik alka-
lom. Szakkörökben felmerült a kérdés, hogy szükséges-e a tejelésre hivatott 
tehén nevelése közben annyi tápanyagot és olyan ütemben biztosítani, mint 

4 IV. Osztályközlemény VII 1 2. 
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eddig legjobbnak tudtunk, vagy talán takarékosabb lebet a nevelés kevesebb 
tápanyag-nyújtással. Takarékosabb lehet a nevelés gazdasági takarmányok 
bővebb adagolása, vagy talán a gyorsított neveléssel párosult tenyésztésbe vétel 
útján? Ezekre a kérdésekre Állattenyésztési Kutatóintézetünk Szarvasmarba-
tenyésztési Osztályának tengelici gazdaságunkban megindított nagyarányú 
kísérletei alapján egy-két éven belül fog feleletet adni. 

E. 

Az egységnyi tej önköltségi ára annál inkább csökken, minél hosszabb életen 
át termel a tehén s így a nevelési költség több egységnyi termék közt oszlik meg. 

Mit tegyünk annak érdekében, hogy ne kelljen teheneinket már hét-
nyolcéves korukban három-négy laktáció után vágóhídra küldenünk. 

Először is részesítsük őket edző, természetszerű nevelésben. A növendék 
nem való télen se zárt istállóba, hol a levegő ammóniákos, rothadási gázokkal 
szennyezett, páratelt, hanem töltse a telet is bőven almozott, csak a szélirány 
felől védett, egyébként nyitott fészerben és nem jászolhoz nyűgözve, hanem 
szabadon, hogy bármikor kijuthasson — tetszése szerint — a fészert körülvevő 
karámba. Ha a fészer alatt fekhelye száraz és nem éri légvonat, akkor a borjú 
három napos korától kezdve is jól érzi magát az ilyen fészer alatt. (Mínusz 20, 
mínusz 30 C°-os hidegekben se fázik, sőt kifekszik a hóra . . . (Esetleg belepi a hó, 
mint az eszkimók pihenő kutyáit). De nem hallat egy köhintést sem! Nincs 
betegség ! 

Az eddigi tapasztalatok szerint ugyanis a nagy relatív páratartalmú, 
nyirkos, rosszul szellőztetett, ammóniákos levegőjű istállók az okai a légző-
szervek hurutos bántalmainak és a fiatal állatok pusztulásának. Barabás István 
kartársunk megfigyelése szerint egy nagyüzemben a borjak közül a zárt borjú-
nevelőben 22, a nyitott istállóban csak egy hullott el hurutos tüdőgyulladásban. 

A szabad levegőtől, a napsugártól, a szabad mozgástól megfosztott szer-
vezet csak melegágyi palánta, mely az évekre terjedő hasznosítás feladatának 
megfelelni nem tud. Viszont a télen nyitott istállóban nevelt jószágban nagyobb 
lesz a szervezeti szilárdság, benne akcióképesek lesznek azok az idegek, azok a 
hormonok út ján szabályozott életfolyamatok, melyek a szervezet normális 
életműködéseit fenyegető behatásokat kivédeni vannak hivatva. 

Ez az edző nevelés már az élet első heteiben megkezdhető. Sőt — mint 
arról Konkoly Thege proj. beszámolt — három-négyhetes borjak november és 
február havában meleg parasztistállókból összegyűjtve Táplánszentkereszten 
azonnal nyitott istállóba kerültek és itt teleltek át, féléves korig 830 g volt a napi 
súlygyarapodásuk és 60 borjú közül a tavaszig egyetlen egy se betegedett meg. 

Még ha a növendékek takarmányszükséglete a nyitott istállókban valami-
vel nagyobb lenne is, ha a túlhideg időben a fejlődés meglassulna is, ez bőven 
megtérül a tartós egészségben és a hosszabb használatban. 

í 
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A növendékek természetszerű nevelése folytatódjék a fejős tehenek ter-
mészetszerű ápolásában. Az az elképzelés, hogy a tehén termelő szervezete egy 
miniatűr vegyi gvár, mely mozdulatlan tespedés mellett is gazdaságosan működ-
tethető anélkül, hogy neki a természetes mozgásra alkalom nyújtatnék, az ilyen 
állatok korai pusztulásában nagyon megbosszulja magát. Szarvasmarhaosztá-
lyunk meggyőző kísérletei szerint három kilométernél nem hosszabb úton a déli 
órákban folyó jártatás a tejelést még télen se befolyásolja közvetlenül. A tehenek 
istállójának közelében berendezett elliptikus salakpálya — herceghalmi tapasz-
talatok szerint — kitűnő megoldás a téli-nyári, nap-nap mellett ismétlődő, 
kellő ütemű rendszeres jártatásra. 

A tehenek istállójának friss és szárazabb levegőjével telítése érdekében 
pedig az erélyes szellőztetést — az egyik odalon az ablakok eltávolításával — 
szabad, sőt bátran végre is kell hajtanunk, ha emiatt az istálló hőmérséklete a 
fagypontig száll is alá. 

A korai selejtezés legsúlyosabb okának mutatkozik a gümőkór. 
Az állatorvosi tudomány Bang Bernát korszakalkotó megállapításai 

nyomán már pontosan előírja itt a teendőket, melyek így következnek : 
a) A nyílt giimőkóros egyedeknek vágóhídi értékesítése. 
b) A tuberkulinra reagáló állománynak szigorú elkülönítése a nem reagáló 

állománytól. 
c) A reagáló tehenek újszülött borjainak eltá\olítása ezek környezetéből 

és nem reagáló tehenek tejével vagy pasztőrizált tejjel itatása. 
d) A gümőkórmentes állomány ápolására feltétlenül egészséges, azaz 

nem gümőkóros egyének beosztása. 
e) A nem reagáló tehenek, a választott borjak és növendékek évente 

I uberkilinpróba alá vétele és így az időközben fertőzötteknek mielőbbi kiválasz-
tása a nem fertőzöttek környezetéből. 

Mann inger akadémikus nagyszabású kísérletei alapján szép reményeket 
fűz a Grüub-féle oltási eljárásához is. 

Nem vitás, hogy a gümőkór kiirtásáért folyó harcban számíthatunk a 
természetszerű nevelés és tartás hathatós segítségére is. 

Végül szarvasmarhatenyésztésünk termelékenységének fokozása érdeké-
ben különös figyelmet kell fordítanunk a meddőségi okokra, melvek a gümő-
kór mellett a korai selejtezés terén — sajnos — nagy szerepet játszanak. 

A brucellózis felszámolása az ellető és elkülönítő istállók berendezésével, 
a B19 ojtásokkal fontos tervfeladatunk. Amíg ez nem sikerül, addig a borjak 
elhullása, a tehenek ivarszervi betegségből eredő gyógyíthatatlan meddősége, 
a csekély tejhozam, sokszor a legértékesebb bikák heregyulladásából eredő 
impotencia miatt a népgazdaság kiszámíthatatlan veszteséget szenved. 

Részben a brucellózis terhére, részben pedig talán többször, mint 
gondolnók — táplálási és ápolási okokra, így a téli táplálás ínséges voltára, 
A-vitamin, illetőleg karotinhiányra, a savbázis egyensúly zavarára, a foszfor-

4 * 
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nak abszolút, vagy relatív hiányára, nyomelemek (mangán, kobalt?) hiányára, 
az istálló sötét voltára, a já r ta tás elhanyagolására kell visszavezetnünk leg-
több esetben azt, hogy teheneink az ellést követő 2—3 hónapban nem fogam-
zanak, s néha % évig, sőt 1 évig is meddőn állanak a tehenészetben. Micsoda 
kár ez, azt nem kell bizonyítanom. A termékenyítő állomások szakközegeit és 
általában állatorvosaink segítségét vegyük tehát igénybe, mihelyt tehenünk 3 
hónapig nem folyat, vagy két hágatás után visszaüzekedik. Kár késlekednie 
mert minél tovább húzódik a ba j , annál nehezebb az orvoslás. Kevés a szarvas-
marhánk, különösen kevés a tehenünk. Ha még ezek a meglevők is üresen 
fogyasztják a drága takarmányt, akkor hogyan várhatunk csekélyebb önkölt-
ségű termelést?! 

Nem mulaszthatom el annak felemlítését, hogy a korai selejtezés súlyos 
veszélyt jelent szarvasmarha-állományunk »nemesítése« szempontjából is. 
Kívánatos az volna, hogy mindig csak az átlagosnál értékesebb tehenek iva-
dékait sikerülne beállítani a selejtezettek helyébe. De ha teheneink csak 4 
laktáció folyamán maradnak tenyésztésben, akkor már nem lesznek elegen-
dők pótlásra az átlagosnál jobb tehenek üszőivadékai, hanem az átlagosnál 
rosszabb tehenek üszőborjait is kénytelenek leszünk tenyészetünkbe sorozni. 
Hogyan várható ilyképpen haladás? 

A korai selejtezésre kényszerítő okok ellen tehát ne csak a tejhozam 
érdekében, ne csak az önköltségi ár csökkentéséért, hanem ebből az okból 
is a legnagyobb eréllyel dolgozzunk. 

A tejtermelés mellett szarvasmarhaállományunknak szerepet kell vállal-
nia a hústermelés terén is. Ha már elérte a tervezett országos állományt, akkor 
az ivadéknak 60— 70%-a hústermelésre lesz hivatva. 

Milyen korban folyjon a hizlalás, a levágás, hogy erre olcsóbb gazda-
sági takarmányok legyenek felhasználhatók, hogy jó legyen a tápanyagérté-
kesítés, mindazáltal a vágott állat aránylag nagy mennyiségű és nagy táp-
értékű, ízletes »ehető szöveteket« szolgáltasson. 

Szarvasmarhatenyésztési osztályunknak 1 év óta Táplánszentkereszten 
és Herceghalmon folyó kísérletei kedvezőbb színben tüntet ik fel magyar-
tarkánk szerepét a hústermelésben, mint azt eddig elméleti megfontolás alap-
ján hittük. 

így — Bocsor Géza és Bárczy Géza adatai szerint — sikerült 4 hetes 
magyar-tarka bikaborjakat (a 4 hetes korig elfogyasztott tejen felül) átlag 
200 kg teljes te j , 400—600 kg lefölözött tej, 800—1000 kg abrak és gazdasági 
takarmányok (széna, zöldtakarmány, cukorgyári szelet, pelyva) útján 1 éves 
korukra napi 1 kg súlygyarapodással hizlalni, miközben 1 kg súlygyarapo-
dásra csak 3—3,25 kg keményítőértéket használtak fel. A levágott állatok-
ban 42—47% húst találtak. Az »ehető szövetek« minőségére jellemző, hogy 
sült vesepecsenyéjüket minden ízlelő kitűnő borjúfrikandónak minősítette, 
faggyúanyagát pedig a csontvelőhöz hasonló ízű falatnak. 
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Tovább folyik a kísérlet, hogy ugyancsak 4 hetes kortól 1% éves korig 
(620—650 kg élősúlyig) hizlalt bikák milyen mennyiségű, minőségű »ehető 
szöveteket« milyen takarmány, illetőleg mekkora tápanyagmennyiség árán 
termelnek? 

Miért éppen bikaborjakkal folynak a kísérletek? 
Azért, mert Bocsor és Bárczy múlt évi kísérletei arról tanúskodnak, 

hogy a fejlődő bikák jobb takarmányértékesítők, mint a tinók. A bikák 15 
hónapos korban átlagosan 375 kg-mal beállítva, 6 hónap alatt naponta 1263 g 
súlygyarapodást értek el és 1 kg súlygyarapodásra csak 5 kg keményítőérté-
ket használtak fel, míg a tinók napi súlygyarapodása 1011 g volt és 1 kg súly-
gyarapodáshoz felhasználtak 6,16 kg keményítőértéket. Bebizonyult az is, 
hogy amennyiben a hizlalt bikák 24 hónapos korukig kerülnek levágásra, 
húsminőségük lényegesen jobb a tinókénál. 

Nem akarok elébe vágni a további kísérleteknek és az eddigiekből ínész -
szemenő következtetéseket levonni, de talán szabad leszögezni ama reményün-
ket, hogy rövidesen a szarvasmarhahizlalásnak gazdaságosabb, jobb minősé-
get adó formáját fogjuk találni. így szarvasmarhatenyésztésünk alacsonyabb 
önköltséggel, jelentékenyebb szerepet játszik majd népünk élelmezésében. 

Ezzel be is fejezem szerény előadásomat. Nagy anyagából kitűnik, hogy 
sokoldalú a feladat, de biztató, hogy nem állunk szemben lehetetlen és le-
küzdhetetlen akadályokkal. Csak tervszerűség, főleg erős akarat kell hozzá, 
mikor is a siker nem marad el. A siker pedig felbecsülhetetlen előnyöket rej t 
magában a népgazdaság javára. 



HOZZÁSZÓLÁSOK 

RIMLER KÁROLY 

Schandl akadémikus előadásában nagy szaktudásával és évtizedes élet-
tapasztalatai birtokában széles alapokon megvilágította a szarvasmarhatenyész-
tésben a termelékenység növelésének kérdéseit. 

Hozzászólásomban három főkérdéssel kívánok foglalkozni ; a takarmány-
bázissal, a termelőszövetkezetek szarvasmarhatenyésztésének fejlesztésével és 
általában a tenyésztési munkával. 

Mielőtt azonban rátérnék e kérdések részletes tárgyalására, a statisz-
tikai adatok alapján rá kívánok mutatni az 1938., 1945. és a jelenlegi, 1955. 
évi adatokra, mert csak ezen számok ismeretében tudjuk értékelni azt a hatal-
mas fejlődést, amelyet szocialista államunk ebben a vonatkozásban elért. 

Különösen nagy a fejlődés, ha az 1945. évi állatlétszámhoz viszonyít-
juk a mostani létszámunkat. Tíz év nem nagy idő. Különösen nem a nagy-
állatok tenyészeredményeinek megjavításában. Az országépítés első szakaszá-
ban feladatunk az volt, hogy az állatállomány létszámát emeljük. Ennek meg 
is feleltünk, mert a szarvasmarhaállomány 1938-hoz viszonyítva 11,2%-kal 
emelkedett, 1945-höz pedig 100%-kal. Sertésállományunk 1938. évhez viszo-
nyítva ma 25%-kal, 1945-höz viszonyítva pedig 500%-kal nagyobb. J u h állo-
mányunk 1938-hoz viszonyítva 13%-kal, 1945-höz viszonyítva pedig 600%-
kal nagyobb. 

A számok úgy vélem — meggyőzően igazolják a szocialista mező-
gazdaság sikerét, a létszám emelésében. Ezzel megkezdtük azt az u ta t , ame-
lyet a magyar mezőgazdasági dolgozóknak meg kell tenni a háború által meg-
tizedelt állatállományunk fejlesztése érdekében. 

Visszatérve a szarvasmarhatenyésztés problémáira, elsősorban a takar-
mánybázis kérdésével foglalkozom. 

Igaza van Schandl akadémikusnak, amikor a termelékenység fokozásá-
nak legfontosabb eszközét a takarmánybázis megteremtésében és kiszélesítésé-
ben látja. A szarvasmarhák takarmányozását fokozottabban kell a tömeg-
takarmányokra alapítani. Kora tavasztól késő őszig legyen a szarvasmarhák-
nak elég zöldtakarmánya. Az a sok lehetőség, amelyeket ennek elérésére isme-
rünk, távolról sincs kihasználva a cél érdekében. Az utóbbi években a mező-
gazdaság számos olyan növényt honosított meg, amelyek jórészt a takarmány-
termő terület szűkítésével talált magának helyet. Tisztában vagyunk azzal is, 
hogy a másodvetések sok esetben szerencsésen egészítik ki a takarmánykész-
letet, de még a korszerű agrotechnika alkalmazásával sem tudtuk állatállo-
mányunk takarmánykészletét ez úton kellőképpen növelni, mert a inásodnövé-
nyek termésmennyisége erősen függ szeszélyes időjárásunktól. 

Értékeljük és ismerjük azokat az előnyöket, amelyek pl. a rizstermesz-
tés kiterjesztésével mezőgazdaságunkat és népgazdaságunkat érinti, éppen 
ezért nem jöhetünk azzal a javaslattal, hogy a rizs területét csökkentsük, 
hanem fokozottabb erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a 
meglevő takarmánytermőterületeket sokkal okszerűbben használjuk ki. 

Valóban, a takarmánytermesztés érdekében eddig nem folyt olyan erő-
feszítés, mint amilyen az állatállomány számbeli fejlesztése érdekében tör-
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teilt, pedig jól tudjuk, hogy bőséges takarmányozás nélkül az állatok terme-
lését fokozni, vagy különösen nagyigényű új állatfajta kialakítására törekedni 
nem lehet. 

Komoly fejlődés történt a takarmánybázis kiszélesítése érdekében a 
silózás népszerűsítése terén. Míg 1938-ban a silók űrtartalma 30 000 köbmé-
ter volt, addig ma már közel 1 millió köbméter. Pl. a termelőszövetkezetek-
ben egy számosállatra 9,3 köbméter siló űrtartalom jutot t már az elmúlt 
1954. évben. Nem kétséges, hogy a silózott takarmányok etetésével a takar -
mánybázis igen nagymértékben kiszélesült, de itt is kell munkánkon javí tani . 
Nem szabad megelégednünk azzal, hogy a silókat csupán kukoricaszárral 
töltsék meg, hanem arra kell törekedni, hogy minél nagyobb mennyiségű őszi 
takarmánykeveréket konzerváljunk a silókban, azt követően pedig az igen 
nagy termést adó silókukoricával töltsük meg. 

Örömmel kell üdvözölni ezért nekünk állattenyésztőknek a párt- és kor-
mányhatározatot, amely a kukoricatermesztés fokozását írja elő és annak 
számos feltételét biztosítja. 

Évszázados mulasztást kell pótolni a magyar mezőgazdaságnak a rét-
és legelőkultúra megjavítása érdekében. Voltak ugyan már e téren kezdemé-
nyezések a felszabadulás előtt, az úgynevezett zöldmező mozgalom keretében, 
ez a mozgalom azonban igen csekély eredményt hozott. A rét- és "legelőgaz-
dálkodásról szóló földművelésügyi miniszteri utasítás e téren reméljük igen 
sokat fog segíteni. A legelők termésének növelése és minőségének javulása 
nagymértékben megszilárdítja — különösen alföldi viszonylatban — a szarvas-
marhaállomány takarmánybázisát. 

A takarrnánvbázis kérdése az idei évnek ismét rendkívül fontos problé-
mája lesz. A késői kitavaszodás miatt aránylag későn kezdhettük meg a legel-
tetést, és számolni kell azzal, hogy a takarmánytermés mennyisége nem lesz 
túlságosan bő. 

Éppen ezért, nagy jelentősége van annak, hogy már most, minden fű-
szálat megmentsünk a takarmányozás céljára és sehol — sem az árkok par t -
ján, sem az utak szélén — ne menjen veszendőbe egy szál takarmány sem. 
Jó, ha erre az Akadémia nyilvánossága előtt is felhívjuk a figyelmet. 

Tökéletesen egyetértek az előadásnak azzal az intenciójával, hogy a 
megtermelt takarmányokat a lehető legkisebb veszteséggel kell az állatok 
számára konzerválni. Ebből a szempontból nagyra értékelem a silózást, mert 
szilázsban könnyebben megőrizhető a takarmányok minden tápanyaga, vita-
min- és ásványianyag-tartalma. Nem mulaszthatom el azonban hangsúlyozni 
a szénakészítés helyes eljárásának fontosságát is. Rendkívül sok fehérje és 
keményítőérték megy veszendőbe a renden kiázott szénában. Az állati szer-
vezet számára oly értékes karotin, továbbá a mész- és foszfortartalom ugyan-
csak súlyosan károsodik a gondatlan szénakészítés következtében. Állattenyész-
tési apparátusunknak és növénytermesztő szakembereinknek elsőrendű köte-
lessége, hogy a tudományos vizsgálatok eredményeit megismertessék a mező-
gazdasági dolgozókkal és megtanítsák őket a helyes szénakészítés módszereire, 
mert a tudomány eredményei csak annyit érnek, amennyit a gyakorlatban 
megvalósítanak belőlük. 

Rátérve a termelőszövetkezetek szarvasinarhatenyésztésére, meg kell 
állapítanunk, hogy ezen a téren még sok tennivaló áll előttünk. Nem kétséges, 
hogy a termelőszövetkezetekben, ezekben a fiatal szocialista mezőgazdasági 
üzemekben a szarvasmarhaállomány létszáma még nem érte el a kívánt fokot. 
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Viszont vannak olyan állatfajok ( juh , sertés), amelyek tenyésztését a 
termelőszövetkezetek a közös és háztáji gazdaságban nagy gonddal és szere-
tettel karolták fel. Csak példának említem, hogy pl. a juhállományunk közel 
30%-a a termelőszövetkezetek gazdaságaiban él. 

Nem egy olyan termelőszövetkezetünk van, ahol a több száz egyedből 
álló tehenészet nagy tejelési átlagot ért el. De sok kisebb tenyészet eredmé-
nye is igen figyelemre mél tó . így pl. a rákoscsabai »Miesurin« tsz. 86 tehene 
az idei tejtermelési verseny adatai alapján 270 nap alat t 4%-os tejzsírra] 
3000 1 átlagos tejtermelést ért el és az éves termelése 4000 literen felüli lesz. 
Ugyanígy a földdeáki »Dózsa« termelőszövetkezetben, ahol 25 tehén ugyan-
csak 270 nap alatt már 3900 litert adott , a tehenek átlagos éves termelése 
5000 literen felüli lesz. 

Még igen sok élenjáró termelőszövetkezetet sorolhatnék fel, ahol fel-
ismerték már a szarvasmarhatenyésztés fontosságát és ennek nagy jelentősé-
gét az egész mezőgazdasági termelés szempontjából. 

Több termelőszövetkezetben azonban még távolról sem elegendő a tehén-
létszám és egyáltalában kicsiny a szarvasmarhaállomány. Ez veszélyezteti a 
szántóföldek trágyázási lehetőségét és ezzel gátat vet a terméseredmények 
emelkedésének is. A szarvasmarhatenyésztés nagyobb befektetést igényel épü-
letben, állatban és ebben a vonatkozásban a nehézségek megoldására kormá-
nyunk számottevő segítséget nyújt a termelőszövetkezeteknek. Legutóbb pl. 
üsző- és tehénvásárlási akció szervezésével segítette a kormány a termelő-
szövetkezetek közös szarvasmarhaállományának növelését. 

Széleskörű propagandát kell kifejteni és konkrét segítséget kell adni 
annak érdekében is, hogy a termelőszövetkezetekben megjavuljon a növen-
dékállat nevelés. A termelőszövetkezetek részére biztosítjuk az ország leg-
értékesebb tenyészbikáit, de el kell érni, hogy a bikák utódait hiánytalanul 
és egészségesen felneveljék és a tenyésztés szolgálatába állítsák. 

A szarvasmarhatenyésztés minőségi fejlesztése érdekében pártunk és 
kormányunk számos alapvető határozatot hozott. így pl. megszerveztük a 
törzsállattenyésztő állomásokat. Az állami gazdaságokban és termelőszövet-
kezetekben törzstenyészeteket létesítettünk azzal a feladattal, hogy értékes 
utódokat biztosítsunk az állatállomány minőségi fejlesztésének szolgálatára. 
Ennek a tervszerű munkának eredményei m á r most is mutatkoznak a tenyész-
tésben. Széles körben kiépítettük a mesterséges termékenyítő állomások hálóza-
tát , ezekben igen értékes bikák termékenyítő anyagával történik a tehénállo-
mány termékenyítése. N e m egy bikának két-, sőt háromezer ivadéka van 
már a mesterséges termékenyítő állomások körzetében. 

El kell azonban érni, hogy ezektől az értékes bikáktól évente 1000 borjú 
szülessék, a minőségi fejlődés ütemének meggyorsítása érdekében. Ennek el-
érésére magas célprémiumokat tűz ki a Földművelésügyi Minisztérium. 20 000 
forinttal jutalmazza azt az állomást, ahol a kijelölt bikák után évente 500, 
illetve 1000 bor jú születik. 

Célunk azonban a mesterséges termékenyítés további minél gyorsabb 
ütemű fejlesztése. 1956-ban már el fogjuk érni, hogy 100 000-nél több tehén 
kerül mesterséges termékenyítésre. 

Megoldandó kérdés az apaállatok örökítőképességének pontos megállapí-
tása érdekében az ivadékvizsgálat kiépítése. Felmérhetetlen a jelentősége 
annak, hogy mielőbb megismerjük egy-egy bikának örökítőképességét, belső 
értékét. E cél érdekében a mesterséges termékenyítő állomásokat közelebb 
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hoztuk a törzsállattenyésztő állomásokhoz azáltal, hogy a tenyésztői munká-
juk irányítását közös vezetőre bíztuk. 

A tudományos kutatás az utóbbi időben figyelmét a keresztezések felé 
fordította. Ez is elsőrendű eszköz lehet a szarvasmarha állomány termelő-
képességének fokozására. 

Szabolcs-Szatmár megye határszéli járásaiban a szarvasmarha állomány-
nak borzderes és kostromai bikákkal való nemesítése már folyamatban van . 
A dán vörös és jersey bikákkal is megindultak a keresztezési kísérletek. Bíz-
vást reméljük, hogy ezek a kísérletek jó eredménnyel járnak. A fajtakeresz-
tezés szarvasmarhával is világszerte széleskörben folyik, mert ez sok előnyt 
nyújthat. 

Ki kell azonban emelnem, hogy a magyartarka szarvasmarha állomány 
termelőképességének fokozására még nem aknáztuk ki kellőképpen a szelek-
ciós munkát, pedig ennek révén a múltban is már igen szép eredményeket 
értünk el, de még többet érhetünk el a jövőben. E tekintetben csak támo-
gatni lehet Csukás professzornak a szelekciós munka kiszélesítése érdekében 
képviselt álláspontját. 

A magyar tarka fajtában rejlő igen nagy értéket, az azt bizonyító régi 
adatokat a szarvasmarbatenyésztők általában ismerik. Hadd hivatkozzam 
azonban a legújabban elért eredményekre. Így megemlítem a bábolnai állami 
gazdaság Tini nevű tehenét, amely az elmúlt évben 9645 kg tejet termelt. 
Az Állattenyésztési Kutató Intézet Herceghalmi Gazdaságának Pires nevű 
tehene 9352 kg-ot termelt. A Mosonmagyaróvári Kísérleti Gazdaság Irén nevű 
tehene 4,2% zsírtartalommal 7580 kg tejet adott. 

A magyar tarka fajtában rejlő nagy értékek arra köteleznek bennünket, 
hogy gondos tenyészkiválasztással kiemeljük a tenyésztés számára a legérté-
kesebb egyedeket és ezek ivadékait. Az ilyen anyáktól származó bikákat — 
főleg ha ivadékvizsgálat során örökítésüket is igazolták — a mesterséges ter-
mékenyítésben minél nagyobb körben használjuk ki. 

A szelekciós munka érdekében történik a törzskönyvezés. A szelekciós 
munkát csak helyes törzskönyvezés alapján végezhetjük. Éppen ezért nagy 
jelentőségű a földművelésügyi kormányzatnak a törzskönyvezési felügyelősé-
gek életrehívását elrendelő utasítása. Az eddigi törzskönyvezési munka inkább 
számszerű eredményeket ért el és megteremtette a szelekciós bázist. Most 
azonban a minőségi fejlesztést kell hangsúlyoznunk és elsősorban a legjobb 
egyedekről végzett adatgyűjtéssel kell a törzskönyvezési eljárást a tenyész-
tés fejlesztésének szolgálatába állítani. 

A szarvasmarhaállomány termelékenységének fejlesztésére tehát szá-
mos lehetőség áll rendelkezésünkre. Igyekeznünk kell maradéktalanul kihasz-
nálni az összes adottságokat, hogy a célt minél előbb elérhessük. 

VALU JÓZSEF 

A legelő karbantartásának munkálatait Kisvárdán részben közös mun-
kával végezzük, részben pedig a legeltetési díj 10%-át fordítjuk erre a célra. 

A legelő rendes ápolásáról, karbantartásáról a 9 tagból álló legeltetési 
bizottság gondoskodik, akik népnevelő munkával bírják rá az állattartó gaz-
dákat a közös munka elvégzésére. Az állattartók a népnevelő munka alap-
ján tisztában vannak azzal, hogy minél többet végeznek el közös erővel a 
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legelő fenntartási munkájából, annál kisebb lesz a legeltetési díj, amelyből 
fedezzük a pásztorok bérét és a fenntartási költségeket. 

A delelő helyeken felgyülemlett istállótrágyát az ősz folyamán szét-
hordjuk a legelőre, elterítjük és a legelőt boronával megfogasoljuk, hogy a 
hólé a trágyát télvíz folyamán a talajba belemossa. 

Az apaállatok istállójában összegyűlt trágyalét vízzel keverjük és a 
legelőt a tél folyamán ezzel öntözzük. 

Kora tavasszal a legelő mélyebb területeiről a vizet vízvezető árkokba, 
innen pedig a legelő mellett folyó csatornába eresztjük be és ezáltal mente-
sítjük a legelőt a vadvizektől. 

A fű sarjadzása előtt a legelőt pétisóval meghintjük. Az idei tavasszal 
is 50 kat. hold területet szórtunk be pétisóval és az egész legelőt alaposan 
megboronáltuk. A mi legelőnkön zsombék nincsen. A vakondtúrásokat boro-
nával húzatjuk széjjel. 

Már március elején rendbe tettük a legelőt, utak és vályúk környékét 
feltöltöttük földdel és salakkal úgy, hogy itt nincsenek gödrök és a talajvíz 
a kutakat nem szennyezheti. 

Nagy súlyt helyezünk a legelőn levő kutak vizére. A legelők kút ja i 25 
m mélyről csövön keresztül kapják a vizet, a kút felső részén pedig 2 — 3 m 
átmérőjű betongyűrűk vannak a kutakba süllyesztve. A víz kimérését kút-
gémmel oldjuk meg. 

A ku tak a szakaszhatárokat képező fasorokban vannak elhelyezve és 
ide teszünk vakaróoszlopokat is. A legelőn 5 itatóhelyünk van. 

Már 15 éve szakaszos legeltetést végzünk. A szakaszhatárok 5 soros 
kanadai nyárfával vannak elválasztva. Egy-egy szakasz nagysága 60 kh. Az 
egész legelő területe 430 kh. A szakaszokat a fű növésétől függően 10—12 
naponként váltjuk. Külön szakaszba jár a gulya, a fejős tehenekből álló csorda 
és külön szakaszba a konda. 

Az állatok deleltetését mindig a legelőnek azon a részén végezzük, ahol 
leggyengébb a fű, hogy ezzel a legelő növényzetét javítsuk. A delelő helyek 
mellett sózók is vannak, különösen a haza nem járó gulya kellő mennyiségű 
sóellátásához. 

A delelőhelyeken összegyúlt trágyát rendszeresen minden héten széjjel-
teregetjük. 

Tavasztól őszig a gyomirtás munkáját a pásztorok végzik, akik lelki-
ismeretes munkájukért jutalmat is kaptak múlt évben a Földművelésügyi 
Minisztériumtól. A legeltetési bizottság sem feledkezik meg a pásztorok jó 
munkájáról és a gyomirtásért külön jutalmazta őket. De nemcsak kiirtják 
a pásztorok a gyomot, hanem azt össze is gyűjtik és az összegyűjtött gazt 
elégetik. A pásztorok ezzel elérték, hogy a mi legelőinken gyom nincsen, a 
gaz nem zavarja az állatokat a legélésben. 

A legelőnek azt a részét, melyet a fű elvénülése előtt lelegelni nem tud-
nak, évente — az időjárástól függően — kb. 25—30 kat . holdat lekaszálunk 
és ezzel biztosítjuk az apaállatok egész évi szálastakarmány-szükségletét. 
Van mintegy 40 kat. hold feltört legelőterület is, ahol az apaállatok abrak-
és lédús takarmány szükségletét termeljük meg. 

A gulyások, csordások jó munkáját azzal is igyekszünk elősegíteni, hogy 
gondoskodunk számukra illetményföldről. Fejenként 800 négyszögölet meg-
szántva és boronálva kapnak, melyért 30 F t térítési díjat fizetnek. A mi pász-
toraink nem is változnak : gulyásunk 35 éve, csordásunk 19 éve van nálunk. 
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A legelőn állandóan kint tartózkodó gulya részére mintegy 60 m hosszú 
fészer van, ahol az időjárás viszontagságai elől a jószág menedéket talál. A 
hozzátartozó karám 45 X 90 m nagyságú, melyet az idén vaskorláttal vettünk 
körül. 

Legelőinken a fűtermés a gondos ápolás hatására olyan jó, hogy tavasz-
szal bizony soványan kikerülő gulyánk és csordánk már aratásra feljavul és 
egész további legeltetési idény alatt jó kondícióban van. Legelőinken 400 ki-
járó tehén, 200 gulyabeli marha, 150 ló és 700 sertés legel. 

MAGYARI BECK VLADIMIR 

Ügy érzem, nagyon fontos a legelők kérdésével foglalkozni, mert éppen 
most hallottuk, hogy mit ér egy jól berendezett és jól vezetett legelő. 

Legyen szabad a takarmányhiány kérdésével foglalkoznom a legeltetés 
és a legelő szempontjából. 

A természetes gyeptermő területeink terméseredményei rendkívül alacso-
nyak. A legelők szénahozama csak 1/9-e, a rétek szénahozama 1/3-a a szántó-
földi szálastakarmányok hozamának. Ezek a területek ha úgy tetszik, szűz-
földeknek, ha úgv tetszik, kiuzsorázott parlagoknak tekinthetők. Ezen a hely-
zeten természetesen változtatni kell. Mi lenne az erre vonatkozó javaslatom? 
Inspirált engem a Szovjetunióban régebben (1939. VII. 8-án) kiadott párt-
és kormányhatározat, amely elrendelte azt, hogy a gép- és traktorállomáso-
kon gyepművelésre alkalmas gépcsoportokat kell létrehozni. A gyepművelésre 
vannak alkalmas eszközök. Vannak speciális gyepművelő gépek és eszközök, 
ezeket kell helyesen csoportosítani a legelőkön végzett termőhelyi vizsgála-
tok alapján. 

A Szovjetunió eredményei azt mutat ják, hogy ezeknek a gépeknek, úm. 
a különböző szénakészítő gépeknek az üzemeltetése döntő módon változtatja 
meg a természetes gyeptermő területek terméseredményét, és annak takar-
mányértékét. A gépállomások igénybevételére nálunk is megvan a törvényes 
alap, ugyanis az 1955. március 30-án kiadott minisztertanácsi határozat el-
rendeli, hogy a termelőszövetkezetek és a legeltetési bizottságok vegyék igénybe 
a gépállomásokat. Ugyanez a rendelet gondoskodik a fedezetről is. A gép-
állomásokat tehát kellőképpen fel kell szerelni a berendezésekkel. 

A következő javaslatom az, hogy minden eszközzel szorgalmazni kellene 
az elektromos szakaszhatárjelző készülékek alkalmazását hazánkban. 

Ez a helytelenül villanypásztornak nevezett készülék kétségtelenül forra-
dalmasítani tudja legeltetésünket. Azt hiszem, a szakaszhatár-fásítás elavult 
módszernek tekintendő. A fásított szakaszhatárok ugyanis nem mozdíthatók el. 
Viszont tudjuk, hogy egy-egy terület zöldfű-, illetve szénahozama egészen más 

•májusban, egészen más júliusban és egészen más augusztusban. Azonkívül a 
legeltetett állatállomány összetétele és létszáma nagymértékben változik. Ebből 
következik, hogy a szakaszhatárokat változtatni, vagy tágítani, vagy szűkíteni 
kell. Erre a feszültség alá helyezett dróthuzal, a készülék kerítése rendkívül 
alkalmas. Ha ez a készülék elterjed, akkor továbbmehetünk egy lépéssel és 
bevezethetjük azt a módszert, amely már sok külföldi államban elterjedt, 
amikor nap mint nap változtatható a legeltetett szakasz. Természetesen ezzel 
nem szűnik ineg a legelők fásítása, csupán visszaadjuk az erdőt eredeti, mikro-
klíma-kialakító rendeltetésének. Egyébként is tapasztalatból tudjuk, hogy a 
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szakaszhatár-fásítás általában nagyon kevés helyen sikerült és nagyon kevés 
eredménnyel j á r t . 

Legyen szabad most még egy nagyon érdekes ada t ra rámutatnom, 
amelyre ugyancsak szovjet forrásokban bukkantam rá. Nevezetesen 1938-ban, 
a második ötéves terv befejezése után, a Szovjetunió statisztikai eredményei 
kimutatták azt, hogy takarmánygabona vetésterületét mindössze 136,6%-ra 
sikerült emelni két ötéves terv erőfeszítései során. Ugyanez alatt az idő alat t 
az egy- és kétéves takarmánynövények vetésterületét a réginek hét és fél-
szeresére növelték a Szovjetunióban, az évelő takarmánynövények vetésterü-
lete pedig öt és félszeresére emelkedett. 

A takarmánybázis kiszélesítéséért végzett munka a nagy erőfeszítések 
árán is a takarmánygabonánál csak 36,6%-os emelkedést ért el, viszont a 
szálastakarmányok vetésterületénél óriási mértékű, többszörös eredményt pro-
dukált. 

Ebből én azt a következtetést bátorkodom levonni, hogy a szálastakar-
mány-termesztés kiterjesztése és a gabonaprobléma megoldása között nincs 
mélyreható és szöges ellentét, hiszen tudjuk a párttörténetből, hogy azokban 
az években a Szovjetunióban központi kérdés volt a gabonaprobléma meg-
oldása. Ha nálunk mégis bizonyos ellentét mutatkozik, s a gabonával beve-
te t t területek csökkentése esetleg komoly népgazdasági érdekekbe ütközik, 
ennek a két és fél millió katasztrális hold földnek, a rétek és legelők, a ter-
mészetes gyeptermők megjavítása és ott az eredménynek legalább 20%-kal 
való emelése szerintem elérhető és reális cél, amelyet magunk elé tűzhetünk. 
Ha csak 20%-kal növeljük a természetes gyeptermő területek termésered-
ményeit, megszüntethetjük azt a 94 000 vagonos szénatakarmányhiányt, ame-
lyet Baintner Károly professzor az Agráregyetem konferenciáján öt év átlagá-
ban kimutatott. 

HERNIGL ISTVÁN 

Körülbelül egy éve, 1954. ápr. 20-án vezettem be az itatásos borjúne-
velést a barcsi »Vörös Csillag« termelőszövetkezetben. Azóta 100 tehénből 
álló tenyészetünkben itatással felneveltünk 92 borjút. Elhullásunk nem volt ; 
csak egy torzszülöttet vágtunk le. A föcstejet sem szopatjuk ki, hanem borjú-
itató-edényből i tat juk. Négy hétig teljes tejet itatunk. Az első 10 napon az 
anyja tejéből, azután keveréktejből mérjük ki a teljes tejet. Az ötödik héten 
fokozatosan kezdjük a lefölözött tej itatását, olyképpen, hogy 7 liter teljes 
tejhez 1 liter lefölözött tejet keverünk. A 7. héten már a napi tejadagnak a 
fele teljes, fele fölözött, a 11. és 12. héten már csak lefölözött tejet i ta tunk. 

A napi te j adag 8 liter föcstejjel kezdődik. Az első hónapban 10 literig» 
emeljük, de az 5. héten megint 8 literre csökkentjük, hogy a borjakat az evésre 
jobban rászorítsuk. Eleinte naponta 4-szer i tatunk, a második hónapban 3-szor, 
a harmadik hónapban 2-szer. 

A tejet a kifejés után azonnal fölözzük. Súlyt helyezünk arra, hogy a 
föcstej, a teljes és fölözött te j egyaránt tőgymelegen (kb. 38 fokon) jusson 
a borjú elé. A felmelegítést úgy végezzük, hogy az itatóedényt melegvizes 
üstbe állítjuk ; így nem kozmásodik le. Ha egyik-másik borjúnál hasmenés 
jelentkeznék, ez szénpreparátumot kap, mire a hasmenés megszűnik. 
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A 4 hétnél fiatalabb és a 4 hétnél idősebb borjak külön-külön ketrecben 
vannak. Mi naponta fertőtlenítjük a ketrecek téglapadlóját és reá nap-nap 
ntán friss szalmával almozunk. A borjak a ketrecekből tetszésük szerint ki-
járhatank kifutójukba. Ha nem fú j erős szél vagy nem esik az eső, állandóan 
künn tartózkodnak. 

így a borjak napi súlygyarapodása átlag 1 kg, de előfordul 1,25 kg-os is. 
A gümőkórirtást most kezdjük. Minthogy pasztőrizáló berendezésünk 

nincs, a reagáló tehenek borjait majd a nem reagáló tehenek tejével fogjuk 
itatni. 

Brucellózis még tehenészetünkben nem fordult elő. Talán ennek köszön-
hetjük, hogy a borjúk olyan egészségesek és a tehenek csak 13—14 éves koruk-
ban selejteződnek. így csak a javának borjait kell megtartanunk állományunk 
kiegészítésére. 

Évi tejtermelésünk törzskönyvezett teheneinktől 2900 1, a nem törzs-
könyvezettektől 2700 liter. 

Mi sok szilázst etetünk. 1500 m3 betonsilónk van. Szilázst őszi keverék-
ből és kukoricacsalamádéból szoktunk készíteni. Az őszi keverékhez 1—2% 
melaszt adunk. Szilázsunk eddig jól sikerült : sose volt túlsavanyú vagy rot-
hadt. 

Már a választott borjakkal is etetünk 3 kg szilázst, az idősebbekkel 
25 kg-ot. A tehenek 30 kg-ot fogyasztanak. 

Belcsa pusztán már 20 év óta dívik a szilázskészítés, mert a keverék-
ből jó szénát csak nagyon körülményesen lehet készíteni. 

CSUKÁS ZOLTÁN akadémiai levelező tag 

Élvezettel hallgattam Schandl akadémikus előadását és egyetértek lénye-
gében mindazzal, amit előadásának végső következtetéseként elénk tárt. Hozzá-
szólásomban ezért csak a tej zsírtartalmának kérdését szeretném érinteni, mint 
amely kérdés alkalmas arra, hogy a szarvasmarha termelékenységét a szelek-
ció vonalán jobbítsa. Természetesen hangsúlyoznom kell, hogy ez a kérdés 
jelen viszonyaink között nem egyedüli előfeltétele a termelékenység javítá-
sának. 

A tej zsírtartalmát köztudomás szerint aj az öröklött hajlam, b) a szer-
vezet belső állapotváltozása, az ún. belső környezet és c) az élettelen kül-
világ szabja meg. E három tényezőcsoport közül is az ún. belső környezet 
hatásával szeretnék röviden foglalkozni. Ez a kérdés egyébiránt részfeladata 
a »herceghalmi öreg törzs« hivatásának ; nevezetesen tagjainak megválasztásá-
ban a hosszú élettartamon, a termékenységen, a bőséges és egyenletes tejter-
melésen kívül a tej zsírosságára voltam tekintettel. Miután pedig a külön-
böző fajták eltérően viselkednek a belső környezet tényezőivel szemben, indo-
kolt volt megvizsgálni ezt a kérdést a magyar tarka marhában. 

Vizsgálatomhoz a herceghalmi tehenek havonként 48 órai időtartammal 
ellenőrzött tej zsírvizsgálati adatai szolgáltak alapul. Meggyőződtem egyfelől 
ugyanis arról, hogy a különböző életfeltételek között élő tehenek tejének 
zsírtartalmát nem lehet tárgyilagosan összehasonlítani, másfelől arról, hogy 
az 1—3 hónapi időközökben végzett és 24 órára terjedő zsírvizsgálat akkor 
sem használható, ha a zsírvizsgálat pontos elvégzéséhez egyébiránt nem fér 
kétség. 
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A herceghalmi öreg törzs tejében 1954-ben átlag 4,11% zsírtartalmat 
mértek. Ez az érték azonban a magyar tarka szarvasmarha állomány egészére 
sajnos nem vonatkoztatható. Nevezetesen egyéb adatok gyűjtése során ki-
derült, hogy a zsírostejűnek hírlelt magyar tarka tehén tejében általában 
nincsen több zsír, mint a szimmentáli szarvasmarháéban. Ez természetesen 
a szelekciós munkát nehéz feladatok elé állítja, annál is inkább, mert a tej 
zsírtartalmának meghatározását az utolsó évtizedben elhanyagolták. A fajta-
tiszta állományban a tej zsírtartalmának szelekciós növelése természetesen 
lassúbb, tie megbízhatóbb folyamat mint az idegen faj tával való keresztezés. 

Igazolódott az a nézet, hogy csak a laktáció 7. hónapjától kezdődően 
kell a tej számottevő zsírosodására gondolni. A, laktáció 2—7. hónapjában 
mért zsírtartalom 0,1%-kal volt alacsonyabb, mint az egész laktációból szá-
mított átlagos zsírtartalom. Sürgeti a tej zsírtartalmának korai megállapítá-
sát az ivadékvizsgálat is. 

Megvizsgáltam azt a kérdést, vajon a tejzsírtartalom a különböző lak-
tációkban azonos-e? S a rendelkezésre álló igen bőséges irodalmi adatokból 
kiderült, hogy a különböző laktációkban termelt tej zsírosságában nincsen 
érdemleges különbség. 

Beszámolók olvashatók az irodalomban arról is, hogy a zsírosabb tejű 
fajtákban a tej zsírtartalma a laktáció előrehaladtával jobban változik, mint 
a hígabb tejű fajtákban. Vizsgálataim során a magyar tarka fajta hígabb 
és zsírosabb tejű vonalaiban azonban ilyen értelmű különbséget nem 
találtam. 

A borjazás hónapjáról azt jegyezte fel az irodalom, hogy a december— 
március hónapok közötti időszakban, valamint az augusztusban borjazott 
tehenek tejének zsírtartalmát kifejező görbe lényegesen különbözik a finom 
szervezetű és zsírosabb tejű fajtákban. Számításaim szerint azonban viszo-
nyaink között a nyári és a téli félévben kezdődő laktáció között a tej zsír-
tartalmának különbsége jelentéktelen mind a magyar tarka, mind a szim-
mentáli állományban. 

Változhatik a tej zsírtartalma üzekedéskor is. Helyes volna, ha üzeke-
déskor a tej zsírtartalmának megállapítását mellőznék, minthogy az ebben 
az időben vett minta az üzekedésmentes időszakban vett minták megbízható-
ságának nem a növelésére, hanem inkább a csökkentésére alkalmas. 

Befolyása lehet még a tej zsírtartalmára több mas tenyezonek, így töb-
bek között a vemhességnek, a borjaztatás ütemének, tenyésztésbevétel idejé-
nek, a szárazonállás tartamának, a tehén tápláltsági állapotának stb. 

A belső környezethez tartozó egyes tényezőknek a tej zsírtartalmára 
gyakorolt hatását az alábbiakban állapíthatjuk meg : 

A belső környezet tényezőinek hatásosságában fajta- és egyedi különb-
ségek vannak. 

A tehén kövéren 0,2-0,4%-kal zsírosabb tejet termel, mint soványan. 
— Mérsékelten fokozza a tej zsírtartalmát a tejelési időszak. Legtöbbször 
csak a laktáció utolsó 2—3 hónapjában zsírosodik jobban a vemhes tehenek 
teje ; a laktáció első 7 hónapjában azonban nagyjából azonos szinten marad. 
Némely bőven tejelő tehenek teje azonban a laktáció első 2—4 hónapjában 
0,2—0,4%-kal hígabb, a laktáció utolsó 2 hónapjában 0,4 —0,8%-kal zsírosabb, 
mint az ugyanazon tehén teljes laktációjából számított átlagos zsírtartalom. 

Végső következtetésként megállapítható, hogy a tej zsírtartalmának 
azonos állományon belül szelekcióval való fokozására alkalmas az első laktá-
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ció 2—7. hónapjában havonként legalább egyszeri, vagyis öt alkalommal 48 
órára terjedő zsírvizsgálat átlagos értéke. 

A bika származásának megítélése során fokozódó mértékben kell követel-
ményeket támasztani a tej zsírtartalmára és nem elegendő pusztán anyjuk zsír-
vizsgálati értékére támaszkodni. Lehetőleg olyan tehenekkel kell párosítani 
őket, amelyek a tej zsírtartalmának növelésével gyorsabban reagálnak a jobb 
takarmányozásra. Utánpótlásra csak a zsírosabb tejű anyáktól és a hasonló 
származású bikáktól esett utódokat kell besorolni. Fokozott figyelmet kell 
szentelni a tej zsírtartalma tekintetében azoknak a tenyészbikáknak, amelye-
ket mesterséges termékenyítő központokba szánnak. 

Javasolom, hogy az állami gazdaságok és a kísérleti gazdaságok állomá-
nyában csak olyan bikákat legyen szabad használni, amelyek őseinek tejében 
— a tej mennyiségével szemben támasztott követelmények csökkentése nél-
kül — legalább 0,2%-kal volt több zsír. A magas zsírtartalom biztosabb rög-
zítése érdekében nem szabad visszariadni az ivadékvizsgált bikák rokonte-
nyésztésétől sem. 

HORN ARTÚR, a mezőgazdasági tudományok doktora 

Schandl akadémikus a szarvasmarhatenyésztés időszerű kérdéseit feltáró 
átfogó előadásban nemcsak ennek az állattenyésztési ágnak tenyésztéstechni-
kai vonatkozásait elemezte, hanem szinte megrázó erővel ecsetelte szarvas-
marhatenyésztésünk nem kielégítő fejlődésének következményeit egész mező-
gazdasági termelésünk színvonalára és a termelékenységnek ez esetben be-
következő hanyatlását. A magftu részéről csak aláhúzni tudom azt a tételt, 
hogy szarvasmarhatenyésztésünk létszámbeli alakulásától és termelési szín-
vonalától függ nagyrészt egész mezőgazdasági termelésünk kapacitása. Éppen 
ezért legalapvetőbb erőfeszítésünk oda kell hogy irányuljon, hogy marhaállo-
mányunk takarmánybázisát és a szarvasmarhatenyésztés termelékenységét 
megjavítsuk. Az ezzel kapcsolatos egyes növénytermesztési és takarmányozási 
kérdések már Schandl professzor előadásában szerepeltek. Számunkra azon-
ban igen fontos, hogy a viszonylag korlátozott területi adottságaink miatt 
minden lehetőséget kiaknázzunk takarmányozási helyzetünk megjavítására. 
Ezért legyen szabad e helyen utalni Baintner professzor karbamid-etetési 
kísérleteire, melyeknek eredményeit Tangl Harald és munkatársai is meg-
erősítették az Agrártudományi Egyetemnek a napokban megtartott konferen-
ciáján. Ügy tűnik, hogy a karbamid szakszerű felhasználásával mintegy 400 000 
tehénnek napi 4 kg tej termelésére elegendő fehérjeszükségletét lehet fedezni. 
Helyes volna, ha az egyetemi konferencián mind a takarmányozási szakembe-
rek, mind a vegyipar szakemberei részéről javasolt hazai kísérleti karbamid-
gyártás megindulna, ami fokozatosan függetlenítene bennünket a külföldi be-
hozataltól és segítene a távolabbi jövőben is fenyegető fehérjehiányunk eny-
hítésén. 

Hasonlóképpen kellene nagyobb eréllyel hozzáfogni különösen a takar-
mánynövényeinket pusztító rovarkártevők irtásához, mind Manninger pro-
fesszor kezdeményezései, mind pedig az ugyancsak egyetemünkön folyó vizs-
gálatok alapján javasolt biológiai jellegű védekezési módszerek szélesebb körű 
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alkalmazása révén, amelyekkel éppen szarvasmarhatenyésztésünk számára leg-
fontosabb takarmánynövények sokezer tonnát kitevő széna termését, valamint 
magtermését lehetne megmenteni. 

Szarvasmarhatenyésztésünk fejlesztésének másik iránya a termelékeny-
ség növelése. Munkatársaimmal közel 100 állaton végzett vizsgálatok azt 
mutatták, hogy az átlagos minőségű, az ország különböző területeiről szár-
mazó, válogatás nélkül tehenészetbe állított magyar tarka üszők igen jó elő-
készítés esetében első laktációjukban átlag 3000 kg tejet tudnak termelni. 
A javakorabeli magyar tarka tehén pedig 3500 kg tejet termel átlagosan 300 
napos laktáció alatt. Ez az adat elég megbízhatónak látszik szarvasmarha-
állományunk képességeinek reális értékeléséhez és egyben rámutat arra, hogy 
milyen rejtet t tartalékok vannak a magyar tarka marhában, amely tartalékok 
realizálása kizárólag csak a takarmányozástól függ. Egyúttal rávilágítottak 
azonban ezek a vizsgálatok arra is, hogy az átlagos minőségű magyar tarka 
állománynak jelentékeny hányada az előbb jelzett évi tejelési színvonalat el-
érni még igen jó takarmányozás mellett sem képes. Ez a körülmény paran-
csolóan szól amellett, hogy nem szabad elhanyagolnunk állományunk terme-
lékenységét, hiszen a 3000—3500 kg évi tejtermelésnél alacsonyabb teljesít-
mények általában nem gazdaságosak. Szarvasmarhatenyésztésünk hanyatlásá-
nak oka pedig nem utolsó sorban a tejtermelés drága volta az országosan meg-
nyilvánuló rendkívül alacsony átlagos tejelési színvonalából kifolyóan. 

Schandl akadémikus utalt a tejzsírszázalék fontosságára. Az 1910-es 
években Újhelyi Imre vizsgálatai során a hazai magyar tarka állomány tejé-
nek zsírszázalékát mintegy 3,7-től 3,8 százaléknyinak találta. A 40—50 éve 
folyó hatalmas energiát és számottevő' költséget felemésztő rendszeres zsírvizsgála-
tok ellenére tehénállományunk tejének zsírszázaléka ma sem haladja meg egy tized 
százalékkal sem a fél évszázaddal ezelőtti színvonalat, sőt borzderes állományunk 
zsírszázaléka még 1—2 tized százalékkal a jelzett szint alat t van. 

Nem kielégítő tehénállományunk tőgyalakulása és fejhetősége sem, amely 
tulajdonságok pedig a gépi fejés előtérbe kerülésével és az emberi munka meg-
könnyítése érdekében igen fontos értékmérők. 

A zsírszázalék emelésével kapcsolatos munkának alapja kell hogy legyen 
a fajta keretén belül folyó tenyészkiválasztás. Ennek sikeres végrehajtása 
érdekében azonban több körülmény összehangolása szükséges. Elsősorban fon-
tos a törzskönyvezési hálózatunk keretében a tej zsírvizsgálatokat a legnagyobb 
pontossággal végrehajtani és ezen keresztül az ország apaállatellátását a minő-
ségjavítás szempontjából megbízható alapokra helyezni. Végre kell ha j tani 
az egész ország területén a zsírszá alék alapján történő tej átvételt, mert a nagyobb 
zsírszázalékú tej előállítási költsége több és ha a zsírszázalék figyelmen kívül 
hagyásával történik a tejátvétel, úgy ez éppen a kedvezőbb zsírszázalékú 
tejet termelő üzemeket és egyénileg dolgozó parasztokat sújtja. Ezzel kap-
csolatban csak utalok Friss István akadémikusnak az Akadémia ez évi nagy-
gyűlésén elhangzott előadásában kifejtettekre, nevezetesen, hogy a termelé-
kenység növelésének szolgálatába kell állítani az ármegállapításokat. A zsír-
százalékkal kapcsolatban a tej ármegállapítás különösen a beszolgáltatási tej 
vonatkozásában sem eléggé serkenti a magasabb zsírszázalékra való törek-
vést. Többrétű módosításra szorulnak a tenyészállatárak átvételére vonatkozó ár-
megállapítások is, amelyek jelenleg nem szolgálják kellően a zsírzázalékkal 
kapcsolatos és a tejtermelés önköltségét előmozdító tulajdonságok fejleszté-
sét. Munkatársaimmal kidolgoztuk azokat az irányelveket, amelyek szerint a 
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jövőben célszerű a tenyészbikák átvételi árát a fontos értékmérő tulajdonsá-
gok fejlesztése érdekében szabályozni. 

A fajta keretén belül történő okszerű tenyészkiválasztó munka mint a 
legszélesebb körben alkalmazható eljárás mellett mintegy 2 és fél éve folyó 
vizsgálataink és előkészületeink a célszerű keresztezések terén, úgy gondolom, 
rövidesen érdekes és számottevő eredményekhez fognak vezetni. Azok a keresz-
tezési kísérletek, amelyeket folyamatba te t tünk a magyar szarvasmarha állo-
mány tejelékenységével kapcsolatos tulaj donságok, mint pl. a zsírszázalék, 
tőgyalakulás megjavítására — úgy gondolom — több vonatkozásban új táv-
latokat fognak jelenteni szarvasmarhatenyésztésünkben, mert a tejtermelés 
mennyiségének csökkentése nélkül kívánják megoldani a zsírszázalék emelé-
sét, aminek nézetem szerint döntő alapelvnek kell lennie ez irányú törekvéseink-
ben. Sem a közfogyasztás, sem a tejipar, sem a mezőgazdaság nem mondhat 
le ugyanis állományunk tejelőképességének megfelelő színvonalon való tartá-
sáról. így pl. az egyetemünkön folyó jersey keresztezések rövid idő alatt 
módot fognak nyújtani arra, hogy kiváló, a zsírszázalékot mintegy 0,5—1,0%-
kal, továbbá a tőgyalakidást számottevően javító, a tejtermelést nem csök-
kentő bikákat tudjunk a borzderes, valamint ilyen jellegű állomány termelő-
képessége megjavításának szolgálatába állítani. Az állami gazdaságok minisz-
tériumának megértő támogatása nyomán már 3—4 év múlva több száz egyed-
ből álló olyan tehenészetek fognak rendelkezésre állni, amelyek kiinduló bázi-
sai lehetnek tejelő jellegű marhaállományunk számottevő minőségjavításának. 
Ezzel kapcsolatban csak megemlítem, hogy holland vizsgálatok szerint a zsír-
százaléknak fél százalékkal való emelése a többlet vonatkozásában azt jelenti, 
hogy a vaj előállításának költsége a margarin előállítási költsége alá csökken.'. 

Vizsgálataink szerint pl. a kezelésünk alatt levő előhasi jersey tehenek 
a vaj kg-ját, hivatalos áron számítva a takarmányt, 14 forintért tudjuk elő-
állítani, míg az évi 4—5000 kg 3,7—3,8% zsírtartalmú tejet termelő magyar-
tarka tehenek ehhez 18—19 forint értékű takarmányt igényelnek. Vannak te-
henek, amelyektől 1 perc alat t mindössze 0,6-—0,7 kg te j fejhető ki. Nagt 
számban ismerünk ugyanakkor egyedeket, amelyek 1,5—2 kg tejet adnak le 
percenkint. Hogy ezeknek a tulajdonságoknak megjavítása mit jelent egy-eg\ 
üzem, méginkább az egész ország szempontjából, akár emberi, akár gépi 
energiával végzik a fejést, azt könnyű kiszámítani, különösen ha figyelembe 
vesszük, hogy hazánkban egyedül a fejésre naponta mintegy 100 000 munka-
órát fordítunk. 

Az Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Tanszéke Mészáros István 
és munkatársainak közreműködésével megindította hazánkban a több mint 
ezer km-ről ideszállított mélyhűtött bikaondó felhasználását. Ezzel hazánk 
az összes népi demokráciák között elsőként alkalmazza ezt az egyelőre be-
láthatatlan távlatokat nyitó ú j módszert, amely lehetővé teszi az ondónak 
évekre való tárolását és tetszés szerinti felhasználását akár évekkel az apa-
állatok kimúlása után is, távolságtól és időtől függetlenül. Javasolom a nagy 
tenyészértékűnek ígérkező törzsbikák ondótárolása feltételeinek megteremté-
sét, hogy megvalósíthassuk ezek majdani kihasználásának lehetőségét egy 
»élő múzeum« létesítése réven. 

Figyelemmel a felvetett szempontokra, nagy örömmel üdvözölném, ha 
az MTA Széchenyi István, állattenyésztési kultúránk egyik legnagyobb kezde-
ményezőjének szellemében a maga erkölcsi súlyával támogatná azokat az új 
utakat , amelyek a realizmus előtérbe állításával szolgálják fejlődésünket és 

5 IV. Osztály-közlemény VII/1—2. 
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segítséget nyújtanak az ez irányú bátor kezdeményezéseknek. Nemcsak takar-
mánybázisunk kiszélesítése, a súlyos és veszélyes irányú circulus viciosus fel-
számolása érdekében van erre múlhatatlanul szükség, hanem szarvasmarha 
állományunk termelékenységének növelése, a tej zsír százalékával és egyéb, a 
tejelékenységgel kapcsolatos tulajdonságok fejlesztése terén tapasztalt fél év-
százados megtorpanásunk felszámolása érdekében is. 

MÉSZÁROS ISTVÁN, az állatorvostudományok kandidátusa 

A szarvasmarhatenyésztés termelékenységének fokozása témájánál bő-
vebben kell szólni a szaporodásról, mint a gazdaságos szarvasmarhatenyész-
tés egyik fontos tényezőjéről. 

Az egészséges tehéntől megkívánjuk, hogy évente, de legalábbis 13 — 14 
hónaponként rendszeresen elljen. Ilyen körülmények között várható, hogy a 
tehén tejtermelése — kielégítő takarmányozás mellett — kellő fokon marad 
és életteljesítménye alapján tartása rentábilis. Az évenkénti borjúszaporulat 
pedig lehetővé teszi az állomány kívánatos növelését és a tervszerű szelekciót. 

A tehenek és üszők szaporodása terén azonban, esetenként számottevő 
zavarok fordulnak elő, aminek következtében — jobb esetben — a két ellés 
időköze tágul, ami számottevő tejveszteségben, a szelekciós alap szűkülésé-
ben, egyszóval az önköltség emelkedésében nyilvánul meg ; rosszabb esetben 
pedig tartósan meddő lesz a tehén, ezért tartása nem gazdaságos és rövide-
sen vágóra kerül. 

A meddőség okát megítélésem szerint az eseteknek mintegy 70%-ában 
takarmányozási-tartási hibákban és csak kisebb részben speciális kóroko-
zók tevékenységében találjuk meg. Nem vitatható, hogy a nemiszervekben 
kifejlődött elváltozások az alap ok megszüntetésével, jelesül a takarmányo-
zási hibák kiköszübölésével előbb-utóbb maguktól is gyógyulhatnak. Azon-
ban a gyógyulás siettetése, a termelési költségek csökkentése céljából a meddő 
tehenek állatorvosi gyógykezelését nem nélkülözhetjük. 

Néhány szóval beszámolok e téren eddig végzett munkánkról. 
1951—-52-ben mintegy 81 ezer tehenet vizsgáltunk á t országszerte. Rész-

letes kórbonctani és kórszövettani vizsgálatokkal kiegészítve, megállapítottuk 
azokat az elváltozásokat, amelyek a takarmányozási és tartási hibák miatt 
a nemi készülékben kifejlődnek. Ezek ismerete alapján okszerűbb kezelési 
eljárásokat népszerűsítettünk. 

Az elmúlt évben 79 ezer tenyészérett üszőt vizsgáltak át a gyakorló 
állatorvosok, ezek közül 32 ezer szorult gyógykezelésre, s a kezeitekből több 
mint 17 ezer a kezelést követő 2 hónapon belül eredményesen volt. fedeztet-
hető. 

Megszerveztük az állami gazdaságok és tsz-ek tehénállományának negyed-
évi rendszeres vemhességi vizsgálatát és meddőségi gyógykezelését. Ennek 
keretében minden tehenet és tenyészérett üszőt évente legalább négyszer meg-
vizsgálnak. A rászorulókat gyógykezelik, sorsát figyelemmel kísérik. Az évek 
óta folyó rendszeres munka eredményei lemérhetők. Ügy vélem, nem kis része 
van e munkának abban, hogy a legtöbb állami gazdaságban és tsz-ben telje-
sítették az előírt szaporulati tervet. 



HOZZÁSZÓLÁSOK 6 7 

Nein jelentéktelen a meddőség elleni küzdelemben az a munka sem, 
amelyet a mesterséges termékenyítő állomások körzetében végzünk. Méreteire 
jellemző, hogy csak a közvetlen termékenyítési körutak során 36 ezer tehe-
net kezeltek, de csaknem ennyire tehető azon tehenek száma, amelyeket meg-
hívás során a működési körzeten kívül vizsgáltak szakállatorvosaink. 

Hogy konkrétabban világítsam meg ezt a munkát, megemlítem a Szom-
bathelyi Mesterséges Termékenyítő Állomás meddőségi kezelési eredményeit. 
Gyógykezelésre került 2268 meddő tehén. Ezek közül gyógyult 1295, azaz 
57%. Ez az állomás tehát az államnak az alábbi hasznot nyúj tot ta : 

A pécsi termékenyítő állomás körzetében 622 tehenet gyógykezeltek, ebből 
termékenyítésre került 580, vemhes lett 513, 88% 

1295 borjú á 2 5 0 , - Ft 323 750, - F t 
1295 tehén napi 3 liter tejtöbblete 240 nap alat t 652 680,— Ft 
1295 tehén tenvész- és vágóérték különbözete kg-ként 70 fill. 388 500,— F t 

összesen : 1 364 830,— Ft . 

Ebben az összegben nem szerepel a megszületett borjak jobb minőségé-
ből eredő értéktöbblete, melynek összege az állomás évi költségvetését több 
mint háromszorosan meghaladja. Csak mellesleg említem meg, hogy az állo-
más 81%-os vemhességi eredményt ér el a mesterséges termékenyítése a 6 
hónapos vemhességi vizsgálatok adatai szerint. Az ÁKI Szaporodásbiológiai 
Osztálya, korábban a Kutatóintézet Herceghalmi Gazdaságában igyekezett 
felszámolni a meddőségi károkat, tavaly pedig a Magyar Tudományos Aka-
démia martonvásári tehenészetében rendszeresen végzett meddőségi gyógy-
kezeléseket, melynek eredményeképpen a 160 tehén közül alig 8—10 maradt 
üresen és az alaposabb kezelésre szoruló 41 tehén közül 3—4 kivételével mind 
gyógyult. A rendszeres meddőségi gyógykezelések tehát igen nagymértékben 
elősegítik a szarvasmarhatenyésztés termelékenységének fokozását. Ez idő sze-
rint az ország állományának mintegy 26%-a áll, a fenti részletezés szerint, 
rendszeres meddőségi ellenőrzés alatt. 

E munka eredményének lemérése után sor került arra is, hogy a köz-
tenyésztésben álló állományból többet bevonjunk a rendszeres meddőségi 
ellenőrzésbe. Ezért 229 községben megszerveztük a meddőségi kezelő állomá-
sok hálózatát. Ennek az a lényege, hogy az állatorvost elláttuk a meddőségi 
vizsgálatokhoz szükséges műszerfelszereléssel és gyógyszerrel és elrendeltük, 
hogy a hétnek egy megszabott napján, tehát állandóan ismétlődően, ugyan-
azon időben végezzen vizsgálatokat és gyógykezeléseket. A meddőségi kezelő 
állomásra elő kell vezetni azokat a teheneket, amelyek ellésük óta 3 hónapon 
belül nem folyattak, azokat, amelyeket kétszer eredménytelenül fedeztettek, 
továbbá azokat, amelyek ellése komplikált volt, ellés után egy hónap múlva, 
végül a vemhességi vizsgálat céljából azokat a teheneket, amelyek fedeztetése 
óta 3 hónap eltelt és nem folyattak vissza. 

A munka adminisztrálását a községi agronómusra, legeltetési társulati 
elnökre, megbízott tanácstagra ruháztuk, így az állatorvost adminisztrációs 
munka nem terheli, viszont a községi tanácsi apparátus közvetlenül figyelem-
mel kísérheti a munkát. A meddőségi kezelő állomások fent vázolt hálózatá-
nak kiépítése további, kb. 100 ezer tehén bekapcsolását jelenti a meddőségi 

5 * 
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kezelő állomások hálózatába és ezzel számottevő tényező lesz a meddőség 
elleni küzdelemben. 

BOCSOR GÉZA 

A szarvasmarhatenyésztés és ezzel együtt a tejtermelés önköltségét a 
gazdaságok csökkenteni tudják azzal, hogy a szarvasmarhatenyésztést üzemi-
leg helyesen szervezik meg és ezen belül az üszők felnevelésében és tenyész-
tésbevételében korszerűen járnak el. 

Hazai viszonyaink között szarvasmarhatenyésztés nélkül nagy termelő-
képességű mezőgazdasági üzemet fenntartani majdnem lehetetlen. Ennek okait 
minden képzett mezőgazda ismeri, ezen a helyen erről felesleges lenne bőveb-
ben szólani. A hazánk különböző tájain levő, részben különböző profilú mező-
gazdasági üzemekben azonban a szarvasmarhatenyésztés csak akkor lesz jöve-
delmező, ha azt az adottságoknak megfelelően szervezik meg. Az adottságok-
hoz megfelelően kell alkalmazni a szarvasmarha felnevelését és a tenyésztésbe-
vétel idejét is. Ha a szarvasmarhatenyésztést igen jelentősen terhelő felneve-
lési költségeket mérsékelni tudjuk, jelentősen csökkenni fog a szarvasmarha 
által termelt állati termékek önköltsége is. 

A felnevelési költség akkor fog nagyobb mértékben csökkenni, ha a gaz-
daságok alkalmazkodnak üzemi adottságaikhoz és viszonyaikhoz, és ennek 
megfelelően szervezik meg a növendékállomány felnevelését és tenyésztésbe-
vételét is. Egészen mások a felnevelési adottságok a csapadékban szegény 
alföldi, nagy legelőterületekkel rendelkező, főleg gabonatermesztésre alkalmas 
gazdaságokban, mint a csapadékkal jobban ellátott, legelőterületekkel alig 
rendelkező, főleg ipari növényeket termesztő gazdaságokban. Az előbbiekben 
a növendékállomány felnevelésében a legelőterületek fűtermését és a gabona-
termesztés melléktermékeit kell nagyobb részben felhasználni, az utóbbiak-
ban a szántóföldön viszonylag jelentős költséggel termesztett takarmányok 
megfelelő értékesülését kell biztosítani. Egészen természetes, hogy ilyen el-
térő körülmények között a felnevelési költség csökkentése érdekében más és 
más lesz a gazdasági üzemekben az üszők takarmányozásának és felnevelésé-
nek módja, nemkülönben a tenyésztésbevétel ideje is. A legelő és a nagy meny-
nyiségű melléktermék az üszők takarékosabb, tágabb keményítőértékarányú 
takarmányokkal történő felnevelését és későbbi tenyésztésbevételét teszi meg-
okolttá, míg a nagyobb táplálóanyágtartalmú, de költségesebben előállított 
takarmányok jó értékesítését a felnevelési idő megrövidítésével kell biztosí-
tani, ami az üszők korábbi tenyésztésbevételét vonja maga után. 

A gazdasági üzem viszonyain és környezetének adottságain kívül a 
tenyésztett fajta fejlődési és növekedési erélye az a másik tényező, amely 
irányt szabhat a felnevelés módjának és a tenyésztésbevétel idejének. 

A hazai tenyésztési gyakorlatban a magyar tarkamarha 36 hónapos 
korban történő első borjaztatása és ezzel kapcsolatban a takarékosabb fel-
nevelése elég általános. Ezzel az eljárással a magyar állattenyésztés nemcsak 
kiváló egyedeket, de kiváló tenyészeteket is produkált. 

Tudjuk azt is Wellmann Oszkár és Nagypataki Béla adatai alapján vég-
zett számításainkból, hogy a magyar tarkaüszők 36 hónapos korukban tör-
ténő borjázásukig átlagosan 4000 kg keményítőértékű és ebben emészthető 
fehérjét tartalmazó takarmányt igényelnek. Az is ismeretes, hogy a tehenek 
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átlagos életkora hazánkban ilyen felnevelés és tenyésztésbevétel mellett a 
nagyüzemekben átlagosan 8 év volt. 

Amidőn az önköltség csökkentésére törekszünk, természetesen foglalkoz-
nunk kell azzal a kérdéssel is, vajon nem lehetne-e a felnevelési költségeket 
mérsékelni, aminek egyik tényezője az üszők korábbi tenyésztésbevétele. 

Ezért a magyar tarkamarha 24 hónapos korban történő első borjaz-
tatásának és ezzel kapcsolatban fejlődési és növekedési erélyének vizsgálatára 
még az 1951. évben állítottam be kísérleteket. Ezek eredményei azt mutat-
ták, hogy ha a magyar tarkaüszőket jól takarinányozzuk, éspedig 24 hónapos 
korukban történő első borjazásukig 3000 kg keményítőértéket és ebben 600 
kg emészthető fehérjét tartalmazó takarmányt adunk, ezek 15 hónapos kor-
ban elérik a 430—440 kg-os élősúlyt, ekkor már minden kockázat nélkül fedez-
tethetők és 24 hónapos korban 550—570 -kg súly elérésével borjaznak meg. 
A kétéves korban borjazott üszők első laktációjukban átlagosan nem adnak 
kevesebb tejet, mint a 36 hónapos korban először borjazott üszők. Növekedési 
erélyük nem csökken az első borjazás után sem. Termékenységük jobb, mint 
a 3 éves korban először borjazott teheneknek. A kísérletek kedvező eredmé-
nyei alapján most már nagyüzemekben is folytatom ezt az eljárást, éspedig 
a sopronhorpácsi kísérleti gazdaság nagycenki üzemegységében. I t t már 24 
hónapos korában először borjazott 24 tehén van, és közöttük van már néhány 
314 éves korában 3-ik borjával vemhes tehén, ezenkívül 50 ilyen módon nevelt 
üsző. Ezeknek az állatoknak tenyésztési és termelési adatai azt bizonyítják, 
hogy a magyar tarkamarha alkalmas a korábbi tenyésztésbevételre. 

A világ szakirodalmában az ismertetett két felnevelési és tenyésztésbe-
vételi módra vonatkozóan mind az állattenyésztési kutatás, mind a gyakor-
lati gazdák körében pro és kontra adatokat és nézeteket találhatunk. A te-
nyésztők ellentétes véleményét minden bizonnyal mezőgazdasági üzemeik adott-
ságainak és viszonyainak különbözősége magvarázza és ezek a vélemények 
hatnak a kutatók állásfoglalására is. 

Az említett két felnevelési és tenyésztésbevételi eljáráson kívül legújab-
ban Hansonnak a wiadi kísérleti intézetben majdnem egy évtizede folyó kísér-
leteinek eredményei váltottak ki nagy érdeklődést a gyakorlati gazdák köré-
ben. Hanson kísérletei szerint a viszonylag kistestű svéd tarkamarha későbbi 
tejelése és konstitúciója akkor alakult a legelőnyösebben, ha az üszők a náluk 
szokásos, 27 hónapos korban történő borj ázásig a gyakorlatban a felnevelésre 
felhasznált 2700 svéd takarmányegység helyett ennek mindössze 80%-át kap-
ták. Az így felnevelt üszők Hanson kísérleti eredményei szerint végül is tehén 
korukban ugyanúgy kifejlődtek, mint a 100%-os és ennél magasabb normá-
val felnevelt üszők. Laktációs tejtermelésük csak az első laktációban maradt 
el a 100%-os normán felnevelt üszők mögött, későbbi laktációj ukban a teje-
lésben mutatkozó különbség kiegyenlítődött. Emellett — megállapításai sze-
rint — a takarékosan felnevelt tehenek jobb konstitúcióról, jobb takarmány-
értékesítő-képességről tettek tanúságot. A tengelici kísérleti gazdaságban 1954. 
évben ezt a felnevelési módot is vizsgálat tárgyává tet tem a magyar tarka-
marhával. Az eltelt idő rövidsége miatt egyelőre eredményekről még nincs 
módomban beszámolni. 

Összehasonlítva a magva tarkamarha 24 hónapos korban történő első 
borjaztatását a 36 hónapos korban történő borjaztatással, üzemi és gazdasági 
szempontból a következő adatokat kapjuk. A 24 hónapos korban történő 
első borjaztatás esetében 100 tehén pótlására — évente a szokásos 15%-os 
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selejtezést számítva — mindössze 30 üszőt kell tartani ; 36 hónapos korban 
történő első borjaztatás mellett pedig 45 üszőt. Magában ez a körülmény azo-
nos adottságok közt a felnevelési költség 30%-os csökkenését, illetve emel-
kedését eredményezheti. Egy telién a már említett átlagos 8 éves életkor alatt 
a normális szopóskori elhullást számítva, lia először 24 hónapos korban borja-
zik, üsző ivadékainak borjait is számítva, elméletileg 6,7 élő szaporulatot ad, 
viszont ha 36 hónapos korban borjazik először, élete tartama alatt ivadékai-
val együtt mindössze 4,2 utódot . 

100 tehénből álló állományban — az üszőkorban történt elhullást és 
selejtezést figyelembe véve, — ha az üszőket 24 hónapos korban borjaztat-
j u k először, 10 év alatt — az üszőborjak ivadékaival együtt — 393 üszőt nevel-
hetünk fel, ha 36 hónapos korban borjaztatunk, akkor csupán 231 üszőt. 

Az adottságok megfelelő kihasználásával a gazdaságok a felnevelési mód-
nak és a tenyésztésbevétel idejének helyes megválasztásával nemcsak a fel-
nevelési költséget és ezzel a te j önköltségét csökkenthetik, de ott, ahol az 
adottságok ezt lehetővé teszik, megvan a mód a korábbi tenyésztésbevétel 
ú t j á n az állomáiiv gyorsabb szaporítására és ezzel együtt gyorsabb tökélete-
sítésére is. 

BAINTNER K Á R O L Y 

Élvezettel hallgattam Schandl akadémikus előadását a szarvasmarha-
tenyésztés időszerű kérdéseiről, amelyet a tőle meg szokott szakszerűséggel 
és ékesszólással adott elő. Örültem annak is, hogy előadásának legnagyobb 
részét a takarmánybázis kiszélesítésének szentelte. Mégis úgy gondolom, 
hogy fel kell hívnom a figyelmet két olyan törekvésre is, amelyeknek a 
jövőben talán nagy jelentőségük lesz fehérjehiányunk pótlására. 

Az egyik a karbamid kérdése, amelyet Horn professzor már említett 
felszólalásában. Kísérleteinkben, amelyeket a nagygombosi tangazdaságban 
végeztünk, 90 dkg olajpogácsát tudtunk minden tejtermelés-csökkenés nél-
kül karbamiddal pótolni a tejelő tehenek takarmányában. Tangl és munka-
társai a szarvasmarhahizlalásban másfél kg korpát tudtak karbamiddal helyet-
tesíteni. 

Elismerem, hogy fehérjeliiányunk pótlásában elsősorban a pillangós 
növények termesztésének kiterjesztésével és a terméseredmények növelésé-
vel kell elindulnunk, de ez hosszú évek fáradságos munkájába kerül. Tudjuk, 
hogy a terméseredményeket máról holnapra emelni nem könnyű feladat. 
Hiszen állandóan erre törekszünk, és mégis évről évre aránylag csak kicsiny 
eredményeket érünk el ebben a tekintetben. Tudjuk azt is, hogy a takarmány-
termő területek kiterjesztése sokszor nehézségekbe ütközik. 

Ha hosszú időn keresztül kitartó munkát végzünk, ezeken az utakon 
is eredményt lehet elérni, de kétlem, hogy ha állatállományunk létszáma és 
egyúttal termelési színvonala is állandóan emelkedik, állatállományunk növek-
vő fehérje szükségletét ezen vagy esetleg hasonló más úton ki tudjuk elégí-
teni, hacsak nem gondoskodunk arról, hogy iparilag könnyen és nagy tömeg-
ben előállítható fehérjepótló takarmányt is adhassunk állatainknak. A karba-
mid — mint tud juk — a levegőből szintétikusan előállítható, s éppen ezért 
az ipar ezen az úton a termőterület kiterjesztése nélkül is segíthet állattenyész-
tésünknek. 
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Az Agrártudományi Egyetem tudományos konferenciáján tartott elő-
adásommal kapcsolatban Sziget László, a Vegyiműveket Tervező Vállalat 
főosztályvezetője ismertette azokat a lehetőségeket, amelyek a karbamid elő-
állítása szempontjából hazánkban fennállnak. Megállapította, hogy Kazinc-
barcikán erre minden adottság megvan, s az ország nitrogén-tartalmú alap-
anyag termelésének csak nagyon csekély hányadát venné igénybe, ha évi 
3000 tonnás kísérleti karbamid-gyárat állítanánk fel. 

A beruházás sem túlságosan nagy, népgazdaságunk kibírná. Körülbelül 
20—25 millió forintot tenne ki. Véleményem szerint, ha a mezőgazdaság ille-
tékes tényezői ezt a kérdést megfelelőképpen képviselnék, akkor nem is volna 
akadálya annak, hogy már egy féléven belül beiktassák ezt az összeget a nép-
gazdasági tervbe, annál is inkább, mert az ipar is igényt tar t jelentős meny-
nyiségű karbamidra. 

A másik törekvés, amiről még ma nem esett szó, a szénakészítéssel járó 
veszteségek csökkentése. Schandl professzor kiemelte előadásában a silótakar-
mány készítésének előnyeit és kiemelte azt is, hogy az állatokat pusztán siló-
takarmányon is lehet tartani. Igaz, hogy errevonatkozólag igen sok kísérlet 
van, de ezek túlnyomórészben rövidlejáratú kísérletek, ahol mintegy 3—4 
hetes kísérleti szakaszokban vizsgálták a silótakarmányok hatását. A hosz-
szabblejáratú kísérletek azonban, amelyek több évre terjednek, azt mutat-
ják, hogy ez meglehetősen nehéz kérdés ; nagy szaktudás és a takarmány-
adagoknak biológiailag is megfelelő kiegészítése teszi csak lehetővé azt, hogy 
az állatok anyagforgalmi zavart ne szenvedjenek. 

Egyes savanyított takarmányokban még különleges gondot okoz az oxál-
savtartalom, mint pl. a leveles cukorrépafej szilázsban. Erről a múltban azt 
gondoltuk, hogy mint szerves sav a bendőben egyszerűen elég, s az állatok 
anyagforgalmában semmiféle zavart nem okoz. Az elmúlt évben Németország-
ban végzett kísérletek azonban azt mutatják, hogy az oxálsav legnagyobb 
része a bélsárral kiürül és kedvezőtlen körülmények között tekintélyes meny-
nyiségű kalciumot vonhat el a szervezettől. 

Számolni kell azonban azzal is, hogy a silózott takarmányok minősége 
nálunk nem mindig megfelelő. Sajnos azt mondhatjuk, hogy átlagosan a köze-
pesnél gyengébb minőségű. Azok a kísérletek, amelyek a kedvező eredmények-
ről számolnak be, legnagyobbrészt jó minőségű silótakarmányokkal folytak. 

E meggondolások alapján azt hiszem, hogy egyelőre még nem volna 
helyes, ha azt ajánlanánk, hogy a szarvasmarha állományunkat pusztán siló-
takarmányon tartsuk, legyen az akár növendék, akár kifejlett állat. De a 
karotinellátás tekintetében is lehetnek aggályok. Éppen a mi egyetemünkön 
Sréter és munkatársainak vizsgálata bizonyítja azt, hogy a gyenge minő-
ségű silótakarmány nem minden esetben fedezi az állatok karotinszük-
séglelét. 

De a gyakorlati tanácsadók mind a külföldi, mind a hazai szakkönyvek-
ben is általában azt mondják, hogy ajánlatos a silótakarmányokkal együtt 
bizonyos mennyiségű szénát is etetni, Ennek az élettani alapja is megvan. 
Ha túlnagy mennyiségű silótakarmányt etetünk, akkor az a bendőtartalom 
kémhatását megváltoztatja, savanyú irányba tolja el, ami a bendőerjedés 
lefolyására nem éppen a legkedvezőbb. Bár a bendőben savanyodás mindig 
bekövetkezik, de a szarvasmarhának állandóan elválasztott nyála, illetőleg 
annak bázistartalma igyekszik a lúgos kémhatást fenntartani, hogy az erje-
dési folyamatok kedvező irányban folyhassanak le. 
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Gyakorlati tapasztalataim annak tanácsolására indítanak, liogy a siló-
zott takarmánnyal annak körülbelül x/6 részét kitevő jó minőségű pillangós 
szénát etessünk. Ez gyakorlati viszonyok között teheneknél mintegy 5 kg 
szénának felel meg. Kemenesy Ernő professzor 7 kg széna etetését ajánlja. 
Ez a tejtermelés kifejlődése szempontjából nyilván előnyös lenne, de azt hiszem, 
hogy ezt a szénamennyiséget csak igen jól vezetett gazdaságok tudják bizto-
sítani. Éppen ezért a szénakészítéssel járó veszteségek csökkentése továbbra 
is elsőrendű feladat marad. 

Nálunk kétféle módon igyekeznek ezt a feladatot megoldani. Az egyik 
képviselője Ribiánszky Miklós, aki hőenergiával végzi a szárítást, ami kétség-
telenül a legkedvezőbb eljárás, mert azt lehet mondani, hogy a táplálóanyag-
veszteséget majdnem nullára csökkenti. A széna karotintartalmában is ennél 
az eljárásnál a legkisebb a veszteség. 

Egyes országokban, ahol olcsóbb energiaforrások állnak rendelkezésre, 
ezt az eljárást kiterjedten használják. Alkalmam volt Svájcban a mestersé-
ges szénaszárítást tanulmányozni. Igen sok helyen kisebb-nagyobb gépek 
működését tanulmányoztam. Ez azonban nem lehet számunkra példakép, 
mert Svájcban legnagyobb részben elektromos árammal folyik a szárítás, s 
ott, ahol az Alpokból lecsurgó víz a fehér szenet, az olcsó energiaforrást szol-
gáltatja, ez megengedhető. Nálunk azonban, ahol szénből kell előállítani a 
villamos energiát, ez nem jöhet szóba. Helyesen fogja fel a kérdést Ribiánszky, 
amikör elsősorban a földgázzal igyekszik a mesterséges szárítást megvalósítani. 
Ez azonban meglehetősen helyhezkötött, mert a földgáz messze elvezetése nyil-
ván sok beruházást igényel, amit a népgazdaságunk nem minden helyen 
bír el. 

A másik eljárás, amelyet Tangl, Kunffy és Lomb dolgoztak ki hazai viszo-
nyokra, a légáramoltatásos szénaszárítás. Ez az elmúlt évben a martonvásári 
bemutatón is már sokat ígért, s az idén már nagyobb mértékben alkalmazzák. 
Ha jól tudom, körülbelül 30—40 gép működik, és néhány nap múlva több mint 
100 gép lesz üzemben. Ennek segítségével nemcsak a széna minőségét lehet 
megjavítani, hanem a karotin- és egyéb táplálóanyag veszteséget is csökkenteni 
lehet. Az nyilván az időjárástól függ, hogy milyen mértékben. Ha a széna hosz-
szabb időn keresztül szárad, akkor táplálóértéke csak 10—15%-kal növekedhet 
a renden szárított szénáéval szemben, gyors száradáskor megközelíthető a 
hővel szárított széna értéke. Én az eljárás nagyobb jelentőségét azonban abban 
látom, hogy a kézi munkaerő szükségletet csökkenti. 

Szénakészítésünk átka az, hogy soha akkor munkaerő nincs, amikor éppen 
szükség lenne rá. Ha a zöldtakarmányt lekaszálták, az rendszerint ott hever 
mindaddig, amíg a gazdaság más részéről erre a célra éppen munkaerőt fel 
tudnak szabadítani. De, hogy a münkaerőgazdálkodás homlokterében éppen a 
széna készítése álljon, azt valóban csak nagyon kevés gazdaságban lehet tapasz-
talni. Ha viszont ezek a gépek működésüket elkezdték, akkor állandó táplálá-
sukról feltétlenül gondoskodni kell. Általában beidegződött nálunk az, hogy ha 
valahol működik egy gép, akkor annak nem szabad üresjáratának lennie. Míg 
a renden való szárításkor minden észrevétel nélkül kinn heverhet a széna, 
addig ha egy ilyen szénaszárító egyetlen napra leáll, minden érdekelt szel v egé-
szen biztosan egyszerre fel fog figyelni és követelni fogja, hogy a gép működjék. 
Ez olyan kényszerítő hatás lesz, amely majd gondoskodik arról, hogy állataink 
ne rossz, kilúgozott, befülledt, megpenészedett takarmányhoz jussanak, hanem 
jóminőségű szénát kapjanak. 
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Ez a minta (felmutatja) mutat ja , hogy ezzel a légáramoltatásos szárítási 
eljárással milyen szép zöld és teljes levélzettel ellátott szénát lehet előállítani. 
Azt hiszem, hogy ez minden állattenyésztő figyelmét felhívja és mindenki 
törekedni fog arra, hogy állatainak ilyen szénát adhasson. 

Nem akarok hosszan beszélni, s ezért nem kívánom ismertetni azokat az 
üzemi adatokat, amelyek szintén a légáramoltatásos szénaszárítás mellett szól-
nak, de remélem, hogy ez az eljárás a közeljövőben minden egyes állattenyésztő-
nek nagy segítségére lesz. 

MOLNÁR LÁSZLÓ 

A szarvasmarhatenyésztés termelékenységét nagy mértékben befolyásolja 
az a körülmény, hogy milyen idős korban ellenek le az előhasi üszők. 

Hazai viszonyaink között általános szokás, hogy a magyartarka üszőt 
kétéves kora után veszik tenyésztésbe. A gyakorlati tenyésztők tigyanis azt 
vallják, hogy az üszők megfelelő kifejlődése, az utód, a tejtermelés és az élet-
teljesítmény szempontjából előnyös, ha az üszők 33—36 hónapos korukra elle-
nek le először. 

Az Állattenyésztési Kutatóintézet már 1950-től kezdve kísérleteket folytat 
az üszők korábbi tenyésztésbe vételével. Ezek a kísérletek ez ideig kedvező 
eredményeket mutatnak. 

Az állami gazdaságok minisztériumában közelmúltban megalakult kísér-
leti csoport is gyűjt adatokat az állami gazdaságok területén az üszők korábbi 
tenyésztésbe vételéről. Nem lesz érdektelen, ha az eddigi eredményekről 
röviden beszámolok. 

A pécsi állami gazdaság vezetői 1953-tól kezdve külön neveltek 25 ismert 
származású magyartarka üszőt. Az üszőket, étvágy szerint, bőséges takarmá-
nyozásban részesítették és mozgatásukról karámozással gondoskodtak. Az üsző-
ket 11 —19 hónapos korban vették tenyészetbe. Tizenhárom üsző már meg-
ellett. Átlagos adataik a következők : 

Az üszők 16 hónapos korban 483 kg súllyal lettek fedeztetve, 25 hóna-
pos korban ellettek le. Átlagsúlyuk az ellés után 560 kg volt. A 13 előhasi 
üsző 14 borjút ellett, tehát egy ikerellés is volt. Egy üsző elvetélt. A 14 borjú 
születési átlagsúlya 37,5 kg. Valamennyi borjú egészséges és jól fejlődik. Leg-
nagyobb átlagos tejmennyiség 16 liter. A testméretek az ellés után egy hó-
nappal átlagban az alábbiak szerint alakultak : 

Az üszők közül egy 11, egy 12, kettő 14, kettő 15, kettő 17, kettő 18 
és három 19 hónapos korban került tenyésztésbe. Például a 11 hónapos kor-
ban fedeztetett üszők (533 Tolvaj) súlya tenyésztésbevételkor 400 kg, ellés 
után 485 kg volt. Marmagassága ugyanakkor 126 cm, szárkörmérete 17,5 cm, 
tejhozama 16,2 liter és borja súlya 42 kg. A 12 hónapos korban tenyész-

farszélesség . 
farhosszúság 
szárkörméret 

mellkasmélység 

marmagassag 
övméret 

134 cm 
189 » 
67,6 » 
47 » 
49 » 
19,2 » 
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tésbe vett (502 Böske) üszőnél 410 kg, illetve 540 kg volt a testsúly tenyész-
tésbevételkor, illetve az ellés után, a marmagasság 135 em, a szárkörméret 
19 cm, a tej 17,8 liter, a borjúsúly 39 kg. 

A 19 hónapos korban tenyésztésbe vett 3 üszőnél (539 Orgona, 525 
Küllő, 537 Noha) a súly tenyésztésbevételkor 415, 545, és 560 kg, ellés után 
490, 615 és 565 kg, a marmagasság — az előbbi sorrendben — 131, 139 és 
138 cm, szárkörméret 17, 19 és 19 cm, a tejtermelés 15,4, 15,9 és 12,4 liter 
volt. 

A 17 hónapos korban tenyésztésbe vett 2 üsző (499 Piroska, 515 Gan-
gos) élősúlya a fedeztetéskor 515 és 525 kg, ellés után 540 és 635 kg, marma-
gasság 136 és 145 cm, szárkörméret 19 és 21 cm, a tej 19,5 és 17 liter volt. 

A felsorolt határértékekből megállapítható, hogy a túlkorán (11—12 
hónapos korban) tenyésztésbe vett üszők a kifogástalan takarmányozás ellené-
ben megcsökkentek, bár egészséges borjút ellenek, sőt tejelésük is kielégítő-
nek mondható. A 17 és 19 hónapos korban tenyésztésbe vett üszők adatai-
ban azonban lényeges különbségek nem állapíthatók meg, sőt a kísérletben 
szereplő, 17 hónapos korban tenyésztésbe vett üszők kedvezőbb eredményt 
mutatnak. 

Az ismertetett adatok azt igazolják, hogy a magyartarka szarvasmarha 
növekedési erélye jobb, illetve nagyobb, mint azt eddig feltételezték, s első-
sorban a mostohább körülmények, a külterjesebb tartás következménye, hogy 
eddig a magyar tarka üszők csak kétéves koruk után kerültek tenyésztésbe. 

Továbbiakban a kísérletek döntik el, hogy a korábban tenyésztésbe 
vett üszők és utódaik életteljesítménye hogyan alakul. 

A pécsi, a keszthelyi és a nagycenki kísérletekre azonban feltétlenül 
fel kell figyelni. Nem közömbös ugyanis, hogy mennyi az az improduktív idő, 
amely az üszők születésétől az első ellésig eltelik, mert ez a tej önköltségét 
lényegesen befolyásolja. 

De fokozottan hangsúlyozni kell, hogy túlzásokba esni semmi esetre 
sem szabad. Az eddigi eredmények alapján javasolható, hogy megfelelő takar-
mányozás mellett a 450 kg élősúlyt elérő 16—18 hónapos üszők tenyésztésbe 
vehetők. Előkészítésüket azonban kellő elővigyázattal végezzük, nehogy a 
túlzottan fejlett borjak nehézellést idézzenek elő. 

Az állami gazdaságok minisztériumának kísérleti csoportja a pécsi nagy-
üzemi kísérletek mellett más állami gazdaságokban is végez adatgyűjtést az 
üszők korábbi tenyésztésbevételével kapcsolatban. Az eredményeket az üzemi 
adatokkal együtt annak idején a szaksajtó útján közölni fogjuk. 

SIN ISTVÁN 

A közelmúltban ismertette jelentését a Központi Statisztikai Hivatal 
az első ötéves terv időszakának népgazdasági fejlődéséről. A mezőgazdaságról 
szóló rész többek között megállapítja : »A szarvasmarha állomány öt év alatt 
4,2 százalékkal csökkent. A szarvasmarha állományon belül csökkent a tehe-
nek aránya.« Erősen figyelmeztető ez a megállapítás. Nem csupán pillanatnyi 
depresszióról van tehát szó, hanem hosszabb időszak szinte krónikusnak lát-
szó tünetéről. A figyelemeztetés nem volt új, mert a párthatározatok és sta-
tisztikai jelentések korábban is többször rámutattak a szarvasmarhatenyész-
tés visszamaradására. Minél többször és többször halljuk azonban a figyel-
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meztetést, annál komolyabb és komolyabb erőfeszítést követel a kérdés meg-
vizsgálása, a hibák és hiányok orvoslása. 

A Szovjetunió mezőgazdaságában is hasonló nagy kérdés volt a szarvas-
marhatenyésztés fejlesztése az elmúlt időszak alatt. Ott azonban már túl-
jutot tak a mélyponton, amint azt N. Sz. Hruscsov elvtárs május hó 18-i beszé-
déből látjuk. A Szovjetunió Kommunista Párt ja Központi Bizottságának első 
titkára a szovjet ipar funkcionáriusainak országos értekezletén a következőket 
mondotta : »Vannak bizonyos eredmények az állattenyésztésben is. Az ada-
tok azt mutatják, hogy az utóbbi hét hónap alatt az összes tejhozam 840 000 
tonnával, vagyis 29 százalékkal emelkedett 1953—54 megfelelő időszakához 
viszonyítva és 1 424 000 tonnával, vagyis 60 százalékkal emelkedett 1952—53-
hoz képest. 1955 május 10-ig a begyűjtött mennyisége 22 százalékkal múlta 
felül az 1954 megfelelő időpontjáig begyűjtött tej mennyiségét . . . sikerült 
a kolhozparasztokat anyagilag fokozottabban érdekeltté tenni az állattenyész-
tés fejlesztésében, sikerült megmozgatni a kezdeményezőkészségüket . . .« 

N. Sz. Hruscsov a kérdést tehát alapjaiban fogta és magyarázta meg. 
Vizsgáljuk meg mi is egy-két termelőszövetkezeti példával a szarvasmarha-
tenyésztés termelékenységét, jövedelmezőségét a magyar viszonyok között. 
Induljunk el mi is a termelőszövetkezeti tagság anyagi érdekeltségéből. Az 
első kérdés tehát az, hogy mit vegyünk olyan kiindulási, összehasonlítási alap-
nak, ami egyben a tagság anyagi érdekeltségét, jólétét is jelenti? A gazdál-
kodási eredményt. Azt, hogy mennyi volt a munkaegységrészesedés, milyen 
mértékben erősödött meg a termelőszövetkezet. A gazdálkodási eredmény 
egyszerű kiszámításában az a módszer látszik leghelyesebbnek, ha : 

a) az egy kh-ra eső munkaegységértékhez hozzáadjuk 
b) a fel nem osztható szövetkezeti alap 1 kh-ra eső egyévi növekedé-

sét, valamint 
c) a saját erőből származó — a következő évi termelést biztosító — 

üzemviteli alap 1 kh-ra jutó részét. 
A gazdálkodási eredmények kiszámításában ezek a leglényegesebb tételek. 

Fiatal termelőszövetkezeteink még fejlődőben vannak. Az üzemi ará-
nyok még módosulnak, mint ahogyan módosultak a közelmúltban is. Ezért 
egy-egy üzem adataiból ma még nehéz általános érvényű jó következtetést 
levonni. Jobban megközelítjük a valóságot, hogyha több termelőszövetkezet 
adatait csoportosan vizsgáljuk. A hibahatárt az is megjavítja, ha egyugyan-
azon klimatikus és közel azonos talajviszonyok közül, egy járásból vizsgál-
juk az összes termelőszövetkezeteket. Ezért osztottam az orosházi járás 28 
termelőszövetkezetének adatait — amelyek 1954. évi tényszámok — három 
csoportba. Az I. és III. csoportba vettem fel a 10—10 legjobb és leggyengébb 
eredményt elért termelőszövetkezeteket, így a középső csoportban maradt 8 
termelőszövetkezet. (Lásd : I. sz. táblázatot.) 

A három csoport átlagos adatai azt mutatják, hogy a gazdálkodási ered-
mény romlásával mind több és több terület esik egy szarvasmarha számos-
állatra, illetve egy tehénre. Tehát a szarvasmarhatartás erősségével és egyben 
a tehénsűrűséggel egyenes arányú a gazdálkodási eredmény emelkedése. Ugyan-
ezt látjuk a szabad tej százalékánál is. A jobban és jobban gazdálkodó termelő-
szövetkezeteknél a megtermelt összes tejnek nagyobb és nagyobb százaléka 
a szabad tej. Érthető is ez, mert a tejbeadás a terület u tán van előírva — 
tehát független a tehénlétszámtól — mármostan, ha ugyanarra a területre 
több tehén jut — azonos tejhozamot feltételezve — a több tehénnél több 
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1. táblázat 

Megnevezés 

Az egy kh-ra eső 
gazdálkodási 

eredmény 
Ft-ban 

Egy 
szarvasmarha | Egy tehénre 
számosállatra j 

eső terület kh -ban 

Az összes 
megtermelt tejnek 
hány °/0-a vo l t a 

szabad t e j ? 

í 2 3 4 5 

A z I. csoportban 2162 9,3 21,6 58,2 

az I. és II . csoportok közöt t i 
hányados, v a g y szorzó szám 1,26 1Д9 1,18 1,26 

A II. csoportban 1708 11,1 25,4 46,2 

a II. és III . csoportok k ö z ö t t i 
hányados, v a g y szorzó szám 1,56 1,56 1,52 1,81 

A III. csoportban 1096 17,3 38 ,8 ' 25,5 

lesz a szabad tej, így jövedelmezőbb is a tej termelése. Még inkább jövedel-
mező akkor, ha a sűrűbb tehénállomány évi átlagos tejhozama emelkedik is. 

Vizsgáljuk meg számszerűen közelebbről is az adatokat. Az egyes átla-
gokat osszuk egymással. A hányadosok, illetve a szorzószámok — mindig a 
nagyobbik szám osztva a kisebbel — azt mutatják, hogy szinte törvényszerű-
nek látszik az összefüggés a I I . és III. csoport között a gazdálkodási eredmény-
ben és a szarvasmarhatartás erősségében. Mind a kettőnél 1,56 a hányados, 
illetőleg a szorzószám. Tehát pontosan annyiszor jobb a II . csoport gazdál-
kodási eredménye, ahányszor erősebb a szarvasmarhatartása. Ugyanilyen 
szorosnak látszik az összefüggés az I. és I I . csoport átlagai között a szabad 
tej százalékában. De a többi hányadosnál sincs 5—10%-nál nagyobb eltérés 
a gazdálkodási eredmény szorzószámainak 100%-os értékeitől. Kivéve a II . 
és III. csoport közötti szabad tej 1,81-es hányadosát, ahol azért jelentkezik 
nagyobb különbség, mert a III . csoportban van néhány olyan termelőszövet-
kezet is, amelyik az alacsony tejhozam miatt szabadpiacra alig tudott tejet 
vinni. 

Ha a szarvasmarhatartás erősségét és a termőképességet — az évi átla-
gos termések nagyságát — vizsgáljuk meg, szintén szoros összefüggést látunk. 
Egyszerű a magyarázat : egységnyi takarmánytermő-területről viszonylag a 
szarvasmarha termeli a legtöbb istállótrágyát. A szarvasmarhatartás erőssége 
tehát mind közvetlenül a te j árutermelésével, mind közvetve a termőképes-
ség emelésével szoros pozitív korrelációban van a tagság anyagi érdekeltsé-
gét jelentő gazdálkodási eredménnyel. A régóta ismert — ma többször elhang-
zott — tézist : a szarvasmarhatartás közvetett jövedelmezőségének nagy jelen-
tőségét tényszámokkal dokumentálja a táblázat. A közvetett jövedelmezőségi 
célokból egyben az is következik, hogy a pillanatnyi ráfizetéses állattartási ága-
zat csökkentése vagy megszüntetése nem mindig az az egyetlen mód, amivel meg-
javíthatjuk az üzem jövedelmezőségét. Sőt, még nagyobb baj t csinálhatunk 



77 HOZZÁSZÓLÁSOK 

A jövő eredményeit áldozzuk fel. Ezeket azért vagyok bátor elmondani, mert 
a gyakorlatban sokszor helytelenül ítélik meg a helyzetet. A békéssámsoni 
Vörös csillagban, a tótkomlósi Alkotmányban (de több példát is felsorolhatnék) 
többször felmerült a tagok között az a gondolat, hogy csökkenteni kell a 
tehénállományt a veszteséges tejtermelés miatt, pedig egyes időszakokban 
még a tejbeadási kötelezettségnek sem tudtak eleget tenni. Azt is tudjuk azt 
hiszem sokan, hogy egyes helyeken a borjúnevelés vigasztalan helyzetbe 
került. 

A nagyszénási Dózsában megbeszéltük a vezetőséggel a tejtermelés 
veszteségét. A termelőszövetkezet kalkulációja szerint ugyanis kb. 100 000 
Ft-os veszteséget mutatott a tehenészet 1954-ben, pedig a nagyszénási Dózsa 
tehenészete egyik legjobb tehenészete az orosházi járásnak. Amikor az egyes 
tételeket átnéztük, a következő két alapvető hibát találtuk : 

1. a közel 20 000 literes tejbeadás, valamint 
2. a tagság által által elvitt mintegy 35 000 liter tej veszteségét köz-

vetlenül a tejtermelés terhére számolták el. 
A tejbeadás is — mint minden beadás — helyesen elszámolva, az egész 

üzem gazdálkodását kell hogy terhelje. Azért, pl. mert a kölestermesztés vagy 
a juhászat után nincs előírva beadási kötelezettség, nem kerülhetnek kedve-
zőbb jövedelmezőségi helyzetbe, mint a tehenészet. A beadási tejet tehát ön-
költségen kellene számításba venni és az önköltség és a beadási ár között 
jelentkező veszteségi különbözetet az %gész üzemet terhelő általános költségek-
nél kellene elszámolni. Közel azonos a helyzet a tagság tejével. Általában az 
a helyzet, hogy a tagság a tejet az önköltség alatt és a beadási ár felett kapja. Tehát 
ebből is veszteséget mutatnak ki, holott valójában a veszteség a tagság részé-
ről élvezett olyan jövedelmi többlet, amelyet a munkaegységben sem tüntet-
nek fel. Több termelőszövetkezetben — igen helyesen — nemcsak a szociális 
és családi viszonyokat veszik figyelembe a tej juttatásnál, hanem a teljesített 
munkaegység számát is. így a tejtermelés- vesztesége végeredményben az 
egész üzemet közvetetten érintő jövedelmezőséget fokozó tényezővé válik. 

Mi tehát a legsürgősebb teendő — azokon a tenyésztési és tartási el-
járásokon kívül, amelyeket Schandl professzor és a többi hozzászóló is ki-
fejtett — az, hogy minden eszközzel tudatosítani kell, meg kell magyarázni a 
szarvasmarhatartás közvetett jövedelmezó'ségét és a tejtermelés jövedelmezőségének 
helyes kiszámítását. A nagyszénási Dózsában pl. 65—70 ezer forintot te t t ki 
az az összeg, amit a fenti két okkal indokolni lehetett. 

A szarvasmarhatenyésztésünk fejlesztése érdekében beszélni kell az ár-
kérdésekről is. A szarvasmarhaárak a sertésárakhoz viszonyítva aránytala-
nok. Nem csupán az árak emelésére gondolok, hanem elsősorban az árak ará-
nyosítására. Csak a ráfordított élő és holt munka arányában realizált árak 
biztosíthatják szocialista közgazdaságunk és egyben mezőgazdaságunk egész-
séges fejlődését. Legyen szabad azt a javaslatot tenni, hogy Közgazdaság-
tudományi Intézetünk vizsgálja felül a szarvasmarhaárakat, nehogy az érték-
törvény hatásai miatt tovább csökkenjen szarvasmarhaállományunk. 

A szarvasmarhatartás fejlődése, termelékenysége és jövedelmezősége ten-
gelykérdése egész mezőgazdaságunk fejlődésének. Ha szabad azt a hasonlatot 
használnom, az eredményesebb gazdálkodás állattartás-szervezésében a szarvas-
marha a »nehézipar«. A szarvasmarhatartásra épül a »könnyűiparnak« minő-
sülő többi állattartás, de a mi viszonyaink között az egész mezőgazdálkodá-
sunk. 
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LUKÁCS BÉLA* 

Szarvasmarhatenyésztésünk termelékenységének fokozása népgazdasá-
gunk egyik legfontosabb feladata. Ezen feladat csak akkor és úgy töltődhet 
fel tartalommal, ha tenyésztésünk intenzitása fokozódik, tehát lia hozama 
annak mennyiségében és minőségében emelkedik és költségei pedig csökkennek. 

Köztudomású az a tény, hogy a termeléstechnikai módszerek helyes 
alkalmazásával, az optimális szükségletek megfelelő kielégítésével látjuk el a 
növény, a zöldség és a gyümölcstermelésünket a szükséges költségek mellett, 
úgy annak hozama, illetve produktivitása feltétlenül emelkedik. Ha ez így áll 
a növénytermelésre, mennyivel inkább így áll ez az állattenyésztésre, mely 
az időjárás külső behatásaitól közvetlenül teljesen mentes. 

Vizsgáljuk meg szarvasmarhatenyésztésünk egyes ágainak önköltség-
alakulását a számok tükrében. Tenyésztésünk első lépcsője az újszülött borjak 
nevelésével kezdődik, mely szocialista gyakorlatunkban megítélésem szerint 
kizárólag csak mesterségesen történhet. Természetesen a nevelésben nélkülöz-
hetetlen optimális szükségletek minden vonatkozásban és minden körülmények 
között biztosítandók, mert ezek nélkül a gyakorlat extenzivitása jelentkezik 
magas költségekkel. Legyen szabad az általam kezelt Törzsállattenyésztc 
Gazdaságban folyó első negyedév költségalakulásait levezetni 

Tervezett súlygyarapodás önköltsége 1 кЦ-га 26,04 Ft 
Tényleges súlygyarapodás önköltsége 1 kg-ra 24,85 Ft 
Súlygyarapodás negyedéves napi átlaga 1,16 kg 

Véleményem szerint, jóllehet egy kilogramm rárakott súly költsége alatta 
van a tervezettnek, mégis magas, mert tinó-, üsző- és bikaszopósoknál választá-
sig a rárakott súly alapján az átlagot ha 200 kilogrammra veszem, akkor csupán 
a rárakott súly költsége 4970 Ft-ba kerül, mely igen magas minden tenyész-
érték figyelembevételével bizonyos hányadában mégis jelentkező vágósúly 
tényleges értéke mellett akkor, amikor a napi súlygyarapodás átlaga a jó közepe-
sen felülinek mondható. 

Ha a takarmányozásban a fogyasztott tej mennyiségét vizsgálom, akkor 
az a következőképpen alakul : 

teljes tej napi fogyasztott átlaga 6,4 1, egy negyedévre 576 liter 
fölözött « « « « 4,4 1, « « 396 « 
összesen 10,8 1, « « 972 « 

mely tej fogyasztásban a fölözött tej i tatot t mennyiségét szükséges emelni 
a teljes tej terhére az ad libitum etetett egyéb természetes takarmányok mellett. 
A fentiek figyelembevételével gazdaságunk éppen a természetszerű tartás 
fokozása és a költségek csökkentése érdekében attól az időtől, mitől kezdve a 
borjú bekérődzik, az itatás nem tejitatással kezdődik, hanem erős-, szálas-
és vizenyőstakarmánnyal, és ehhez itatjuk hozzá az adagolt teljes és fölözött 
tejet, tehát az eddigi gyakorlattól eltérően nem a tejhez etetünk hozzá. Az ered-
mények biztatók, reméljük, hogy ezen itatási rend átállítása során a költségek 
alakulása is kedvezőbb lesz. 

* írásban beküldött hozzászólás. 
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Nézzük meg választás után a növendékbikák mibekerülési költségeit. 

Tervezett súlygyarapodás önköltsége 1 kg-ra 12,07 Ft 
Tényleges súlygyarapodás önköltsége 1 kg-ra 13,48 Ft 
Súlygyarapodás negyedéves napi átlaga 1,19 kg 

Ezen állománycsoportnál a rárakott súly mibekerülési költsége lényegesen 
alacsonyabb a szopósborjúk költségéhez viszonyítva. Ha tenyészérett korig 
18 hónapra rárakott súlyt 440 kg-ra veszem fel a napi tényleges súlygyarapodás 
alapján, akkor 13.48 Ft kilogrammonkénti költséggel az belekerül 5931.20 
Ft-ba, ha ehhez hozzáveszem a szopósbika 220 kg rárakott súlyát 5467.00 
Ft-os költségét, akkor 660 kg súly önköltsége belekerül 11.398.20 Ft-ba, azaz 
egy kilogramm 17.27 Ft-ba, mely egységárat egyéb költségek mint született 
borjú költsége emeli, mégis elfogadhatónak mondható az értékesítési árhoz 
viszonyítva. 

Tehát szarvasmarhatenyésztésünk bikanevelése produktívnak mondható, 
de természetesen csak úgy, ha tehénállományunk törzskönyvezett és egyedileg 
minden tehén termelése 3000 literen felül van, hogy a született bikaborjak 
kevés kivétellel felnevelhet ők legyenek. 

A választott borjak másik korcsoportja a növendéküszők, ennek önkölt-
ségi alakulása a következő : 

tervezett súlygyarapodás önköltsége 1 kg-ra 13,70 Ft 
tényleges súlygyarapodás önköltsége 1 kg-ra 27,73 Ft 
Súlygyarapodás negyedéves napi átlaga 0,45 kg 

A fenti értékszámok alapján egy kilogramm rárakott súly költsége igen nagy, 
aminek oka elsősorban a nem kielégítő takarmányozás következtében jelent-
kező alacsony napi súlygyarapodásban keresendő, továbbá abban, hogy a hasas 
üszők súlygyarapodása egyébként is alacsonyabb a két éven aluliaknál, így a 
leellett korosbított üszők magzatburokkal és vízzel bizonyos holtsúlyt adnak 
le az élősúlyukból. Az eddigi gyakorlatban a növendéküszők irányított nevelé-
sénél, ha a napi súlygyarapodást vizsgáljuk, azt látjuk,hogy a 4-hónapos válasz-
to t t üszőborjak 200 kg-mmal kerülnek a növendékállományba és az 16 hónap 
alatt 450 kg súlyig, a fedeztetés idejéig csak 250 kg-ot vehet fel, mely megfelel 
napi 0.52 kg-os súlygyarapodásnak. 

Véleményem szerint nevelése vontatott, így extenzív, tehát feltétlenül 
költséges. 

Ha ezt számokban fejezzük ki, a következőképpen alakul : 

nevelésben rárakott 250 kg súly költsége belekerül 6 932,40 Ft-ba 
szopós üsző rárakott 165 kg súly költsége belekerül 4 000,25 Ft-ba 
fedeztetéstől leellésig rárakott 130 kg súly költsége 3 604,90 Ft-ba 
összesen borjú születési súly költsége nélkül 14 537,65 Ft-ba 

mely minden benne levő és még utána növekvő tenyészértéket figyelembe véve 
igen magas, különösen akkor, mikor a tehenészet egy darabjának leltári értéke 
8000 Ft-ba van felvéve. 

A fenti vizsgálat során indokolt a tenyészetbevétel idejét 16 hónapban, 
a súlyát 450 kg-ban, így a napi súlygyarapodás átlagát 70 dekagrammban 
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megállapítani, illetve előírni. Természetesen nem szivacsos szervezetű, zsíros, 
hanem tenyészkondícióban, hideg edzett módon nevelt szilárd szervezetű 
üszőket kell előállítani. így a mibekerülési önköltségek feltétlenül alacsonyabbak 
lesznek, a szakszerű takarmányozás és a nevelés jó módozatán keresztül. 

Végül a tehenészet tejtermelési önköltségét ellenőrizzük, az a következő-
képpen alakul : 

1 liter tej tervezett önköltsége . . . 2,83 F t 
1 liter tej tényleges önköltsége . . . 3,09 F t 
istállóátlag első negyedévben 11,70 liter 

Egy liter tej előállítási költsége amellett, hogy magasabb a tervezettnél, magát 
a tervezett költséget is magasnak találom. Ha az általános költséget nézzük, 
minden egyéb költségek mellett az tejliterenként 66 fillért mutat. Ez a költség, 
ha bizonyos szervezési módosítással legalább 50%-kal volna csökkenthető, 
akkor már 33 fillér megtakarítás jelentkezik, mely megtakarítással a jelenlegi 
értékesítési ár mellett a tejtermelés produktív volna. Továbbá feltétlenül szük-
séges a költségek csökkentése érdekében is az alaptakarmányban télen 9 literre, 
nyáron 11 literre etetni, ezzel jelentős mennyiségű erőtakarmány takarítható 
meg egyéb állattenyésztés céljára. Nem utolsósorban tekintélyesen érvényesül 
a termelékenység fokozása az állandó, folyamatos, ízletes és változatosan 
kiegyenlített szakszerű, jó takarmányozáson keresztül. Ehhez a bázist hazánk 
minden tájegysége a talaj adottságának és a vidék klimatikus viszonyának 
megfelelően meg kell hogy teremtse, mert enélkül szarvasmarhatenyésztésünk 
termelékenységéről nem is beszélhetünk. 

Nem lesz érdektelen, ha néhány erőtakarmánnyal, mint kukorica, árpa 
és zab, folyó év üzemi elszámolási egységára alapján 1 kg keményítőérték mibe-
kerülési költségét szembeállítom a pillangósszéna, silótengeri és őszi zöldkeverék 
kilogrammköltségeivel, mint olyan takarmányokkal, melyek szarvasmarha-
tenyésztésünk takarmányozásának elsőrangú anyagai, figyelembe véve 1 kb 
keményítőértékhozamát mennyiségben. 

Megnevezés Termés Kern. 1 kh kem. elsz. ár 1 kg kem. Megnevezés 
érték hozam Ft belekerül Ft 

kukorica 1 400 76,7 1,074 105 1,37 
árpa 1 000 72,1 721 110 1,52 

zab 800 60,8 486 100 1,64 

pill, széna 2 000 35 700 55 1,59 

silótengeri 12 000 15 1800 18 1,20 

őszi zöld keverék 10 000 10 1000 10 1,00 

Fenti összeállítás alapján az erőtakarmányokkal szemben tömegében és 
tápérték mennyiségében legolcsóbb takarmány a pillangósszéna, a silótengeri és 
az őszi zöldkeverék termelése, mely egyébként is természetes és nélkülözhetet-
lenül szükséges takarmánya szarvasmarhatenyésztésünknek. 

Összegezve az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy szarvasmarha-
tenyésztésünk annál termelékenyebb, minél intenzívebb a termelés. 
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SCHANDL JÓZSEF válasza a hozzászólásokra 

Az idő előrehaladott volta miatt legyen szabad együttesen mondani 
köszönetet mindazoknak a hozzászólóknak, kik szerény előadásomnak egyes 
tételeit megállapításaikkal és érveikkel támogatták. 

Csak Baintner professzor megjegyzéseire kell külön reflektálnom. Neki 
aggodalmai vannak a szilázs-etetés kiterjesztése ellen. Ezeket az aggodalmakat 
nem osztom. Herceghalmi gazdaságunkban több előkísérlet után 38 tehenünk 
(egy istálló fele) a szénaadag tápanyagtartalmával egyenlő értékű szilázst 
fogyasztott, míg az istálló másik felében szénaetetés folyt. A szilázsetetés 
nem okozott tej csökkenést, nem okozott zavart a tehenek nemi életében, bor-
jaik egészségében stb. Egyik juhnyájunk lucernaszilázst fogyasztott. Egy 
anyajuh 3—4 kg szilázst evett igen nagy étvággyal. It t se idézett elő a szénának 
szilázzsal pótlása semmiféle zavart. Sőt akkor, mikor a szilázs elfogyott (ápr. 
végén) és a juhok tavaszi gyeplegelőre mentek ki, a tej 20%-kal esett. Nehéz 
elhinni, pedig tény ezek szerint, hogy a tejelésre a lucernaszilázs kedvezőbb, 
mint a tavaszi gyeplegelő. 

A következő télen tengelici gazdaságunkban programba vettük tisztán 
csak szilázzsal (lucerna, szójababos csalamádé) etetni fejősteheneket és fiatal 
hízókat. A külföldi kísérletezések nagyon sikeresek. Róluk csak 2 referátumot 
olvasok fel : 

A Milsboroughi kísérleti intézet Morrison professzor 1948 és 1949 telén 
10—10 húsfajtájú, két év körüli tinóval kísérletezett a következőképpen : Mind 
a két évben az egyik csoporttal csak silózott füvet etettek, amelyből a tinók 
darabonként eleinte csak napi 20 kg-ot ettek meg, de egy hónapon belül elérték 
az 50 kg-ot és a három hónapon át tartó kísérlet folyamán naponként átlag 
háromszor etetés mellett abból 55 kg-ot fogyasztott az a csoport, amely a siló-
takarmányon kívül mást nem kapott . A másik csoport naponként és darabon-
ként 2 kg zabdarát kapott; ez a csoport a silótakarmányból 47 kg-ot fogyasz-
tott átlagosan. A kezdő súly mindkét csoportban 5 q volt ; 3 hónap és 5 nap 
múlva a befejezési súly az egyedül silótakarmányt fogyasztó csoportban 6 q 
volt, úgyhogy az átlagos napi súlygyarapodás 1,26 kg volt, a másik csoport-
ban valamivel kisebb végsúly mellett 1,2 kg. 

Egy Angliában tartott zöldmező értekezleten Patterson beszámolt 
•többek közt arról, hogy borjakkal már egy hónapos korukban elkezdik a szi-
lázs etetését és elválasztás után nem is kapnak semmi szénát ezek. Ugyancsak 
ő beszámolt arról, hogy Essexben több tehenészet egész télen át csak szilázst 
etet minden széna, répa és abrak etetése nélkül. Némelyik tehenészet ilyen 
takarmányozással jobb eredményt ért el, mint amikor abrakot etetett. Példa-
képpen felemlített egy shorthorn x jersey tehenekből álló állományt, amely 
minden abrak nélkül több mint évi 2700 kg tejhozamot ért el. Természetesen 
a legelőkön az első fűnövésből tavasszal készített szilázst használják főleg, 
de egyre több szilázst készítenek tisztán és füvekkel keverten vetett lucernából 
is. A lucerna besilózása esetében ajánlják melasz hozzákeverését is éspedig 
minél fiatalabb a lucerna, annál többet. 

Vétek volna tőlünk ezek után a szilázs-etetés e módszerét nemcsak 
széna-, hanem abrakmegtakarítás céljából is ki nem próbálni. 

6 IV. Osztálykazlemény VII I 2. 





A GABONAFÉLÉK NEMESÍTÉSÉNEK 
ÉS A TERMÉSEREDMÉNYEK GYORS NÖVELÉSÉNEK 

TUDOMÁNYOS ALAPJAI 
LELLEY JÁNOS 

a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A mezőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló, 1953 decemberében meg-
jelent határozat a kenyérgabona termesztést az agrártársadalom, sőt az egész 
ország érdeklődésének középpontjába állította. Nyilvánvaló, hogy a magyar 
mezőgazdaság egyik legfontosabb feladata a kenyérgabona kérdés megoldása, 
mert gondoskodnia kell a lakosság növekvő szükségletének bőséges kielégíté-
séről. Ez a célkitűzés maradéktalanul csak úgy valósulhat meg, ha a napi szük-
ségletek folyamatos ellátásán kívül, fokozatosan tekintélyes gabonatartalékok 
halmozódnak fel, amelyek nemvárt elemi csapások esetére is biztosítják a 
zavartalan ellátást. 

Nem hagyható figyelmen kívül azonban az a lehetőség sem, hogy időn-
ként minőségi gabona, vagy minőségi liszt kivitellel gyarapítsuk export kapa-
citásunkat. Mindez csak úgy lehetséges, ha az évente betakarított kenyérga-
bona mennyiség lényegesen gyarapszik. 

Arra, hogy a jövőben több kenyérgabonát arassunk, elméletileg két lehe-
tőség van : 

1. a vetésterület növelése, 
2. ugyanakkora vetésterületen nagyobb átlagtermések biztosítása. 

A mezőgazdaság fejlesztési határozata figyelembe veszi mindkét lehető-
séget és elrendeli, hogy az elmúlt 6 év átlagához viszonyítva, mintegy 100 000 
kat. holddal növekedjen a kenyérgabona országos vetésterülete és rövid időn 
belül egy, egy és fél métermázsával gyarapodjon az országos átlagtermés. 

Az őszi kenyérgabona országos vetésterületének további kiterjesztése nehéz-
séget okoz üzemszervezési szempontból és kedvezőtlenül befolyásolja a talajerő gaz-
dálkodást. Ezen nehézségek következtében a gyakorlati termesztők nagyrészt 
idegenkednek az őszi kenyérgabona vetésterület növelésétől és ezen magatar-
tásuk többnyire indokolt. 

A tavaszi búza vetésterületének további kiterjesztését nem annyira üzem-
szervezési, mint inkább termesztési meggondolása miatt ellenzi a szakemberek 
egy része. A gazdák többsége bizonytalannak tartja a tavaszi búza termeszté-
sét, hivatkozva arra, hogy a terméshozam kisebb, mint az őszi búzáé. 

6 * 
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A vetésterület gyarapítás lehetősége a mi viszonyaink kőzött tehát rendkívül 
korlátolt és az elérendő cél megvalósításának lényegében csak egy módja van és ez : 
az országos termésátlagok növelése. 

A gabona átlagtermések 100—150 kg-os fokozása radikálisan megoldaná 
a kenyérgabona problémát. Ha áttekintjük az utolsó 50 év országos gabona-
termés átlagainak fejlődését kiderül, hogy rendkívül nagy feladat megvalósí-
tásáról van szó, amelyhez mozgósítani kell minden rendelkezésre álló erőt. 

Ha vizsgáljuk a kenyérgabona termésátlagok változását a század elejé-
től napjainkig, úgy kiderül, hogy az utolsó tíz év középtermése az első tíz év 
középtermésénél kereken 130 kg-mal volt több kat. holdankint. Az országos 
termésátlagoknak további 100—150 kg-mal való fokozása annyit jelent tehát, 
hogy néhány év alatt akkora utat kell megtenni, amekkorának megtételére 
a századforduló óta kereken 50 év volt szükséges. Ez a számadat önmagában 
is elegendő ahhoz, hogy kellő megvilágításba helyezze a feladat nagyságát 
még akkor is, lia figyelembe vesszük a mezőgazdasági technika gyorsabb fejlő-
dését, a műtrágyák szélesebbkörű alkalmazásának lehetőségét, a gyomirtó 
vegyszerek felfedezését, a korszerű rovarirtószerek elterjedését és nem utolsó 
sorban a növénytermesztési és növénynemesítési tudomány fejlődését. 

A kenyérgabona termésátlagok radikális emeléséhez szükség van : 

1. Az általános agrotechnikai színvonal jelentékeny fejlesztésére. 
2. Többet és biztosabban termő gabonafajták nemesítésére. 
3. Rendszeres vetőmagfelújítás biztosítására. 
4. A betakarításnál és a tárolásnál fellépő veszteségek kiküszöbölésére. 

Régi tapasztalat, hogy a mi természeti adottságaink a gabonafélék ter-
mesztésénél inkább kedveznek a vetőmag minőségének, mint a termés nagy-
ságának. Amíg nálunk minden különösebb igyekezet nélkül jobb minőségű 
kenyérgabona terem, addig a csapadékosabb éghajlatú nyugati tengermelléki 
területeken kevesebb munkával, nagyobb terméseredmények érhetők el. A mi, 
többnyire igen csapadékszegény, száraz levegőjű búzatermő területeinken min-
dent el kell követni, hogy a tenyészidőre szükséges nedvességet megtakarít-
suk. A jobb csapadékelosztású nyugateurópai tájakon ennek a gondnak nagy-
része elesik, mert a több csapadék és a nagyobb légpáratartalom gondoskodik 
a szükséges vízkészletről. 

Nálunk tehát az éghajlati tényezők egyenlőre alacsonyabbra szabják meg a 
gabonatermés átlagok felső határát és a termésátlagok fokozása csak az agrotechni-
kai színvonal jelentékeny juvulása útján érhető el. A mi természeti adottságaink 
nem adják olcsón azt a terméstöbbletet, amelynek elérésére törekszünk, pedig sokan 
azt tartják, hogy a gabonatermesztés tulajdonképpert könnyebb és egyszerűbb 
feladat, mint a kapásnövények, vagy az aprómagvak termesztése. Ez a meg-
állapítás azonban csak addig helytálló, amíg 6—7 cj-s termésátlagokkal elége-
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(lünk meg. Ha 10—12 q-ás országos átlagtermésekre törekszünk, akkor éppen 
az előbb elmondottak bizonyítják, hogy nálunk a kenyérgabona termesztés 
nagy szakértelmet és sok termesztői tapasztalatot igénylő tevékenység. A ter-
mesztők nagy részénél megvan a szükséges gyakorlati tapasztalat, sajnos azon-
ban azt már nem állíthatjuk, hogy a rendkívül hasznos gyakorlati ismeret, 
mindenütt kellő elméleti tudással társulna. 

Nem állja meg a helyét az a megállapítás sem, hogy kenyérgabonát min-
denki tud termeszteni és hogy a gabonatermesztés teljesen ismert terület, ahol 
már alig van kutatni, vagy megtanulni való. 

Az őszi kenyérgabonát sűrű állományban termesztjük és ez a körülmény 
meghatározza a termesztés különleges jellegét. Közismert, hogy sűrű állományú 
vetésnél, a tenyészidő alatti növényápolás szerepe sokkal alárendeltebb, mint 
a kapás növényeknél. Ezért az őszi gabonák termesztésénél a siker túlnyomólag 
a vetést megelőző rendszabályoktól és müveletektől függ. Nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni, hogy a vetést megelőző agrotechnikai műveletek döntik el elsősorban, hogy a nö-
vényzet 250—260 napon át mennyire képes ellensúlyozni az éghajlat, nálunk oly 
gyakori, kedvezőtlen hatásait. A talaj előkészítési és vetési munkálatokra leg-
jobb esetben is csak 80—90 nap áll rendelkezésre, de igen sokszor alig egy hó-
nap, vagy még ennél is kevesebb az az idő, amely alatt 250—260 napra kell 
lehetőleg a legkedvezőbbé alakítani az őszi gabona ökológiai környezetét. 

Teljes mértékben helyeseljük tehát annak az alapelvnek hangoztatását, hogy 
a jó elővetemény után lehetőleg őszi búzát kell vetni, de tisztában kell lennünk azzal, 
hogy az őszi kenyérgabona nagyrésze országos viszonylatban kevésbé jónak, vagy 
kifejezetten rossznak tartott elővetemények után kerül és a gabona elővetemény hely-
zet lényeges megváltozására egyenlőre nem lehet gondolni. Ezért a kenyérgabona 
elővetemény problémát a reális adottságok figyelembevételével kell szemlélni, 
illetve azok figyelembevételével kell az agrotechnikai színvonal fejlesztését 
megvalósítani. Ez a körülmény igen fontos és felelősségteljes feladatot ró a nö-
vénytermesztési kutatásra és megdönti azt a téves nézetet, mely szerint a ga-
bonatermesztés kérdése minden részletében régen tisztázott és ezen a munka-
területen új kutatnivaló már alig akad. 

A növénytermesztési kutatásnak meg kell vizsgálnia, hogy a mezőgazda-
sági technika fejlettségének jelenlegi színvonalán fenntartható-e még az őszi 
gabonafélék előveteményeinek eddig ismert csoportosítása. A gabonatermesztés 
klasszikusai az őszi gabona előveteményeit három csoportra osztották. Ezek 
szerint megkülönböztethetünk jó, kevésbé jó és rossz előveteményeket. Hogy 
a csoportosítás milyen tulajdonságok alapján történt, azt itt fölösleges rész-
letezni. Megítélésem szerint célszerű lenne, ha a növénytermesztési kutatás meg-
vizsgálná, hogy a gépesítés jelenlegi fejlettségénél, a műtrágya használat sokrétű 
lehetőségei mellett és a vegyszeres gyomirtás bevezetése következtében, az eddig ke-
vésbé jónak ismert elővetemények értékét milyen mértékben lehet ma már kedvezően 
befolyásolni. • 



8 6 L E L L E Y JÁNOS 

Minden gyakorlati gazda tudja , hogy a jónak tartott elő vetemények érté-
kére azok kultúrállapota döntő hatást gyakorol. Fokozott mértékben vonatkozik 
ez a megállapítás a későbben lekerülő előveteményekre. Ezek értéke lényegesen ja-
vítható, ha más az elővetemény talajelőkészítése, trágyázása és különösen növény-
ápolása olyan meggondolásokkal történik, hogy az egyes műveleteket nemcsak azért 
hajtják végre jól és idejében, hogy nagy termést arassanak, hanem azért is, hogy az 
utána következő őszi kenyérgabona számára a lehető legrövidebb időn belül jól be-
érett vetőágyat készíthessenek elő. 

Magyarországon évente többszázezer kat. holdon kukorica után vetik 
az őszi búzát. A kukoricát nem tar t ják jó előveteménynek. Határozottan ja-
vítható azonban a kukorica elővetemény értéke akkor, ha istállótrágyázott 
jó őszi mélyszántásba kerül, lia lehetőleg korán vetik el, ha három-négyszer 
megkapálják, aminek következtében a talaj felső rétege porhanyó lesz, ha le-
hetőleg korán törik, a tarlót alacsonyra vágják, a szárat haladéktalanul letaka-
rítják a tábláról és azonnal megkezdik az újabb talaj előkészítést. Kísérletileg 
többszörösen igazolt tény, hogy az ilyen kukorica után sokkal jobb búzater-
més aratható. Ugyanez vonatkozik más formában, az egyéb kevésbé jó előve-
teményekre is. A növénytermesztési kutatásnak tehát foglalkozni kellene olyan 
rendszerek kidolgozásával, amelyek a kevésbé jó késői elővetemények, főleg a kuko-
rica elővetemény értékének megjavítására szolgálnak. A szakoktatásnak és a szak-
propagandának pedig meg kell győznie valamennyi termesztőt arról, hogy az elő-
vetemények értékét agrotechnikai úton meg lehel változtatni és hogy a megváltozta-
tás milyen előnyös lehet a kenyérgabona termés alakulására. 

Magyarországon évente néhány 100 000 kat. holdon gabonát gabona után 
vetnek. Vonatkozik ez elsősorban a kisparaszti gazdaságokra, ahol takarmány-
szükséglet biztosítása miatt más növénysorrend nem alakítható ki. A mező-
gazdasági szakkönyvek elítélnek minden olyan vetésforgót, amelyben gabona-
gabona elővetemény után kerül, hivatkozva arra, hogy az elővetemény gabona 
gyomosítja a talajt , ugyanabból a szintből hasonló arányban használja fel a 
tápelemeket, továbbá elszaporodnak a gabona egyes, sajátos gomba- és rovar-
kártevői. Ezen tételnek felállítása óta a mezőgazdasági technika színvonala 
sokat fejlődött és renkívül nagy eredményeket ért el a vegyiipar is. 

Az előveteményként termesztett gabona a letakarítási időpontját ille-
tően, köztudomásúlag éppen nem nevezhető rossz előveteménynek, mert utána 
bőségesen van idő és lehetőség jól beérett vetőágy előkészítésére. A műtrágyák 
széleskörű elterjedése igen kétségessé teszi, vajon fenntartható-e az egyoldalú 
táplálóanyag kihasználását hangoztató érvelés. A hiányzó táplálóanyagokat 
megfelelő műtrágyákkal pótolni lehet. A gabonavetésekben főleg a kétszikű 
gyomok szaporodnak el. Kérdéses, hogy a gyomirtó vegyszerek bevezetése után 
tovább kell-e tartani attól, hogy a gabona elővetemény gyomosító hatása 
csökkentené az utóvetemény termését. A gabona elővetemény kétségtelenül 
kedvez bizonyos rovarkártevők, főleg a futrinka elszaporodásának, de a kor-
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szerű idegmérgekkel a futrinka-veszély könnyen leküzdhető, sőt, preventív al-
kalmazásuk esetén, amikor az elővetemény kereszt helyeinek beporzásával 
már a petéző nőstényeket is ki lehet irtani, a futrinka-veszély megelőzhető. 

Ilyen meggondolások után talán jogos a kérdés, vájjon a jelen körülmények 
között továbbra is mereven el kell-e utasítani az olyan kényszerű növénysorrendet, 
amikor időnként gabona-gabona után kerül? Kérdés, hogy ilyen körülmények 
között a gabona elővetemény szükségszerűen okoz-e terméscsökkenést és hát-
rányos-e a talajerőgazdálkodásra? Tudjuk, hogy a rozsnál az ilyen növény-
sorrend egyáltalában nem jár kellemetlen következménnyel. A növénytermesz-
tési kutatásnak újra behatóan foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel és tisztáznia kell, 
hogy a gabona elővetemény értéke a korszerű eszközökkel milyen mértékben javít-
ható. Összekapcsolható a probléma az istállótrágyázás, vagy a zöldtrágyázás 
kérdésével és kutatni kellene a kérdés talaj élettani vonatkozásait, a talajszer-
kezet változását és a talajuntság problémáját. Tisztázni kell, hogy a mezőgazda-
ság jelenlegi fejlettségi állományában melyik jobb előveteménye a búzának, a tavaszi 
gabona, vagy a kukorica, mert ennek a körülménynek üzemszervezési kihatásai le-
hetnek. Nem tartom kizártnak, hogy eddigi álláspontunkat revidiálni kell. 

Az elővetemény kérdése szorosan függ össze az őszigabonák vetőágy elő-
készítési módjának vizsgálatával. A korszerű talajművelés új munkagépeket 
alkalmaz, amelyek megkönnyítik a jó vetőágy előkészítését és hasznosan moz-
dítják elő a biológiai talajművelést. A »gyakorlati« gazdák között nem tudatoso-
dott kellőképpen, hogy az őszi gabonák vetőágy előkészítése nálunk lényegében küz-
delem a talajnedvességért. Minden rossz időben és helytelenül végzett agrotechni-
kai művelet pótolhatatlan vízvesztességet okoz és föltétlenül csökkenti a ter-
mést. Ezzel a felismeréssel magyarázható, hogy nagyhírű mezőgazdasági szak-
embereink évtizedek óta újabb és újabb vetőágy előkészítési rendszerek kidol-
gozásán fáradoztak. Mint ismeretes, a közelmúltban T. Sz. Malcev ismertette 
talaj művelési rendszerét, amely újabb érdekes talajbiológiai és talajvízgazdál-
kodási problémát vet fel. Növénytermesztési kutatásunk feladata, hogy kísérle-
tekkel tisztázza a Malcev-féle rendszer hazai alkalmazási lehetőségeit, amely sok 
tekintetben közel áll és összehangolható saját száraz gazdálkodási agrotechnikai 
rendszereinkkel. Minden olyan kutatás, amely hozzásegíti növénytermeszté-
sünket a még jobb talajvízgazdálkodáshoz, sokat jelenthet a gabona termés-
átlagok fokozásának előmozdításánál. 

A trágyázás, a vetésidő, a vetőmagmennyiség és a vetésmélység körül 
elkövetett hibák okozzák azt a megdöbbentő jelenséget, hogy nálunk, főleg az 
Alföldön, ősszel évről-évre kevesebb jól beállott gabonavetés látható. Az ősz-
szel alig zöldülő vetésekből természetesen nagy termést várni nem lehet, de a 
jól és idejében végzett tavaszi vetésápolás sokat lendíthet az őszi vetéseken és 
fontos tényezője a gabonatermesztési színvonal emelésének. A tavaszi növény-
ápolás jelentőségét mindenki ismeri. Mégis érdekes, hogy viszonylag igen kevés 
egzakt kísérleti adat van arra vonatkozóan, hogy pl. a kapásművelésnek, vagy 
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a tavaszi fogasolásnak mekkora a közvetlen terméstfokozó hatása és a mező-
gazdasági technika fejlődése mi újat hozott ezen a téren. A vegyszeres gyom-
irtás bevezetése óta a tavaszi fogasolás gyomirtó szerepe csökkent. Sok mező-
gazdaságiszakember a fogasolás gyomirtó hatását jogosan kétségbe vonta, meg-
állapítva, hogy a fogas a megmaradt gyomok részére éppúgy kedvezőbb talaj-
viszonyokat létesít, mint a kultúrnövény számára. Azt a mondást sem fogad-
ják el sokan kritika nélkül, mely szerint a búzafogasolás közben nem szabad 
hátranézni. Közelmúltban elhúnyt nagy tudósunk, Manninger professzor igen 
óvatosan nyilatkozott mindig az őszi búzavetések tavaszi fogasolásának kér-
déséről. Ő kísérleti eredmények alapján kétségbe vonta a tavaszi foga-
solás univerzális jelentőségét és azt állította, hogy tavasszal csak akkor szabad 
fogasolni, ha a talajállapot olyan, hogy a fogas tényleg egyenletesen megpor-
hanyítja a felső talajréteget. Egyébként ő ezt a műveletet nem tartotta hasz-
nosnak, hivatkozva arra, hogy a fogasoláshoz megkívánt talajállapot, különö-
sen a kötöttebb természetű talajokon, csak ritkán áll be. Manninger professzor 
is elismerte annak szükségességét, hogy a tél alatt megülepedett talajt fel kel-
lene porhanyítani, de erre a célra a fogast nem tekintette a legalkalmasabbnak 
és olyan talajművelő eszköz után kutatott , amely ezt a munkát jobban végezte 
volna el. A vetések talajának felporhanyítása céljára újabban a küllőskapa és 
a Magyaróvári Kísérleti Intézetben átalakított hosszúfogú Zechetmayer henger-
borona Ígérkezik igen hasznosnak. A növénytermesztési kutatásnak újra felül 
kell vizsgálnia az őszi vetések tavaszi növényápolásának kérdését és tanulmányoznia 
kell az említett újabb növényápoló gépeket. Joggal feltételezhető, hogy ezekkel az új 
eszközökkel jobb és eredményesebb tavaszi növényápolás végezhető. 

Köztudomású, hogy az ország talajainak általános elgyomosodása vidé-
kenként megdöbbentő méreteket ölt és kétségtelen, hogy ez a körülmény je-
lenleg talán a legfontosabb terméstgátló tényező. A vegyiipar fejlődése kitűnő 
hatású vegyszereket adott a mezőgazdaságnak. Rendszeres alkalmazásukkal 
fokozatosan olyan mértékben csökkenthető a kétszikű gyomok elterjedése, 
ami egyéb növényápolási munkával nem érhető el. A magyar gyártmányú 
vegyszerek jónak Ígérkeznek és csupán az általános bevezetés van hátra. A 
gyomirtó vegyszerek hatása már eddig is olyan szembetűnő volt, hogy ezen 
vegyszerek általános elterjesztéséhez alig lesz szükség különösebb propagandára. 
Sajnos nemcsak kétszikű, hanem egyszikű gyomok is vannak, és éppen a ku-
koricaföldek rossz művelése következtében, országszerte veszélyesen szapo-
rodik a vadmohar. A növényvédelmi kutatásnak behatóan foglalkoznia kell az 
egyszikű gyomokat irtó vegyszerek problémájával is. 

Gabonatermesztésnél előforduló hiányosságok kiküszöbölésének meg-
beszélésekor ki kellene térni a vetőmagelőkészítéskor, betakarításkor és a rak-
tározáskor elkövetett hibákra is. Mivel ezen a helyen elsősorban a tudomá-
nyos kutatással kapcsolatos kérdéseket kívánom tárgyalni, ezeknek a problé-
máknak részletezését mellőzöm. 
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Az eddigiekből leszűrhető az a következtetés, hogy a gabonatermesztés 
agrotechnikai színvonalának fejlesztése komoly feladatot ró a növény-
termesztési kutatásra is. Téves felfogás tehát, hogy a gabonatermesztés ag-
rotechnikai, növényápolási és növényvédelmi kérdései mind megoldottak. 
A technika és a vegyiipar az utóbbi egy-két évtizedben rendkívül sokat fejlő-
dött, új munkagépek, új vegyszerek állnak rendelkezésünkre, amelyek sok te-
kintetben új helyzetet teremtettek és így szükség van egyes megoldottnak vélt 
problémák újbóli felülvizsgálatára. A növénytermesztési kutatás számára ezek 
a problémák érdekes ú j kutatási lehetőséget nyújtanak és elősegítik, hogy hat-
hatósan hozzájárulhasson az agrotechnikai színvonal emelését szolgáló munka 
eredményességéhez. 

Az agrotechnikai előfeltételek javításán kívül a nagy termés legfonto-
sabb kelléke a bő és biztosan termő gabonafajta. A belterjes, fokozatosan ja-
vuló agrotechnika hatása csak akkor jelentkezik megfelelően nagy termésemel-
kedésben, ha olyan fa j ták állnak rendelkezésre, amelyek a jobb feltételeket kel-
lően értékesíteni tudják. 

Ezekután tegyük fel a kérdést : Vajon a most forgalomban lévő nemesí-
tett magyar kenyérgabona fajták alkalmasak-e arra, hogy az agrotechnikai 
színvonal fejlesztése esetén 100—150 kg-os országos terméstöbbletet produ-
káljanak holdankint? Számtalanszor tapasztalt jelenség, hogy barázdás szom-
szédok gabonatermés eredményei között egy-két, esetleg három-négy mázsás 
terméskülönbség van, holott mindketten ugyanazt a faj tát termesztik és mind-
két tábla talaja gyakorlatilag egyformának mondható. Ez a különbség csakis 
az agrotechnikai színvonalban fellépő eltéréssel magyarázható. Ügy tudom, 
hogy a legtöbb fajtakérdéssel foglalkozó szakember egyetért azzal a megálla-
pítással, hogy a jelenleg köztermesztésben szereplő kenyérgabona fajtákkal a 
kitűzött cél megvalósítható, mert a fajták képességei felette állnak a termesz-
tés átlagos színvonalának, tehát a köztermesztés azok képességeit nem hasz-
nálja ki teljesen. Az agrotechnikai színvonal fejlődése esetén tehát ugyanezek 
a fajták, nagyobb országos átlagterméseket adnának. 

Feltehető ezután a kérdés, vajon az agrotechnikai színvonal lényeges vál-
tozása nélkül, tud-e a nemesítő olyan fajtákat produkálni, amelyek növelnék 
az országos átlagtermést? A most termesztett fajtákhoz hasonló, de azoknál 
még szárazságtűrőbb és jobb betegség-ellenállóképességű, új faj ták termés-
átlagai az aszályos, vagy rozsda években kevésbé ingadoznának és így az éves 
fluktuáció szűkebb határok közé szorulna. Az ilyen nemesítői eredmény még 
akkor is kedvezően befolyásolná az országos termésátlagok alakulását, ha az 
agrotechnikai színvonal változatlan maradna. A gabonanemesítésnek ez az 
egyik célkitűzése. Ezzel szemben újabb, pusztán bővebben termő igényesebb 
fajták, csak akkor befolyásolhatnák kedvezően az országos termésátlagot, ha 
az általános agrotechnikai színvonal, az új fajták igényeinek megfelelően fej-
lődne. 
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Vannak akik párhuzamot vonnak a jelenlegi helyzet és azon állapot kö-
zött, amikor Székács, Baross és Fleischmann nemesítettek. Az ő nemesítői te-
vékenységük előtt termesztett primitív tájfajtákkal szemben, a nemesített faj-
ták általános bevezetése nagy haladást jelentett. A búzanemesítésnek azon-
ban ma olyan nagyhírű fajtákkal kell konkurrálnia, amelyeknek termesztési ér-
téke messze meghaladja a primitív faj ták értékét. A gabonanemesítés előtt 
álló feladat tehát ma sokkal nehezebb és részben ezzel magyarázható, hogy az 
utóbbi időben nem sikerült olyan új fajtát előállítani, amelyek lényegesen 
felülmúlnák a régieket. 

Ha tárgyilagosan szemlélve összegezzük a búzanemesítés jelenlegi helyzetét, 
úgy kiderül, hogy a magyar búzanemesítés Baross és Fleischmann segítségével meg-
előzte az agrotechnikai színvonal fejlődését és azóta nem tudta önmagát túlszárnyalni. 
Ebből a megállapításból önként adódik az a kérdés, hogy amennyiben az agro-
technikai színvonal lemaradt a fajták, illetve a nemesítés mögött, úgy talán 
célszerű lenne átmenetileg megszüntetni a nemesítést és minden igyekezetet 
az agrotechnikai színvonal fejlesztésére fordítani. A kérdés alaposabb megvizs-
gálása után nyilvánvalóvá válik, hogy az ilyen elképzelés téves. Már az előzők-
ben említettem, hogy a patológiai és a klima rezisztencia nemesítés jelenlegi 
állapotban közvetlen segítséget adhat azzal, hogy mérsékli az éves fluktuációt, biz-
tossá teszi a termesztést, változatlan agrotechnikai színvonal esetén is, így jelenté-
keny átlagtermés emelkedést idézhet elő. A búzanemesítésnek ezenkívül más fel-
adatai is vannak, mint például a koinbájnarathatóság. Az eddigi tapasztala-
tok alapján senki sem kételkedik abban, hogy igen szilárd szalmájú, nem pergő, 
újfajta mennyire fontos lenne a kombájnaratás szempontjából. Ez sürgős feladat, 
amellyel foglalkozni kell. Egyébként pedig a nemesítői munka nem olyan tevé-
kenység, amelyet egyidőre abba lehet hagyni, majd újra ugyanott folytatni, ahol el-
hagytuk. A nemesítés folyamatos tevékenység, nagyobb távlatokra dolgozik 
és eredményei csak évek múlva jelentkeznek. Ha tehát bevárnánk azt az álla-
potot, amikor az agrotechnikai színvonal már megközelítette a faj ták teljesítő-
képességének felső határát és csak akkor kezdenénk újra nemesíteni, újabb 
10—15 évig kellene várni, amíg az első eredmények mutatkoznának. Végül ne 
felejtsük el, hogy a nemesítő tevékenysége nemcsak új fajta előállításából áll, 
hanem munkájának egy részét a meglévő fajták biológiai értékének fenntar-
tása és továbbjavítása köti le. Ez a tevékenység is rendkívül fontos, bár álta-
lában még a szakkörökben sem méltatják kellően, holott a legértékesebb új 
fajta is tönkremegy, elértéktelenedik, ha a fajfenntartást nem végzik kellő gond-
dal. A legtermészetesebb állapot az, ha a fajták téteményképessége nagyobb, mint 
amilyet az általános agrotechnikai színvonal ki tud használni, de ha a különbség 
túl nagy, akkor nem a nemesítést kell leállítani, hanem a termesztés színvonalát 
kell fejleszteni. 

A gabonanemesítés tudományos feladatainak összefoglalása előtt még 
egy problémát kell tisztázni. A magyar gabonanemesítők a felszabadulás óta 
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nem állítottak elő olyan új fajtát, amely a régieknél lényegesen terinőképesebb 
lenne, ezért többízben bírálat érte őket. A felszabadulás óta az Országos 
Fajtaminősítő Tanács két őszibúza, egy tavaszi búza és egy rozs fa j tá t ismert 
el. Tény, hogy ezen kenyérgabona fajták közül egyik sem tett fölöslegessé régi 
fajtákat, hanem gyarapodott a fajták száma és bizonyos termesztési tájak 
jobb fa j tá t kaptak a réginél. Senki sem vonhatja kétségbe, hogy ez a látszó-
lagos részeredmény határozottan hozzájárul az országos termésátlagok javu-
lásához. Túlzás tehát az az állítás, hogy a gabonanemesítés a felszabadu-
lás óta eredménytelenül dolgozott. Kétségtelen viszont, hogy nem produkált 
olyan szenzációs új faj tát , amely a Bánkutit, vagy az F. búzát feleslegessé tette 
volna, de ennek a jelenségnek magyarázata természetes és világos. 

Baross László kb. 20 évig dolgozott, amíg két kiváló fajtája megszüle-
tett és további évekre volt szükség, amíg azok, megszabadulva gyermekbeteg-
ségeiktől, elterjedtek a köztermesztésben. Fleischmann Rudolf szintén több, 
mint 20 évig kísérletezett, amíg létrejött az F. 481-es fa j ta és hogy a fa j t a még 
akkor sem volt készen, annak legjobb bizonyítéka, hogy teljesítőképességének 
csúcspontját 1951 — 52 — 53 években érte el. A felszabadulás után a tervszerű 
búzanemesítői tevékenység 1948—49-ben indulhatott meg újra, addig a nemesi-
tők minden igyekezetét lekötötte a régi fajták restaurálása. 1948-
ban kezdődött el a fajtagyűjtemények újbóli kiegészítése és tanulmányozása, 
a tervszerű keresztezések 1950-től kezdve indultak meg. Hat év túl rövid idő 
ahhoz, hogy új fajta születhessen, méghozzá olyan, amely sokkal jobb az 
igen értékes régi fajtáknál, mert hiszen maga a minősítési eljárás két-há-
rom évet vesz igénybe. 

A gabonanemesítéssel szemben támasztott türelmetlenség tehát nem 
indokolt. A Bánkuti és az F. fajtáknál jobbat nemesíteni nem lesz könnyű fel-
adat és lehet, hogy még évekig tart, amíg olyan új fajta jön létre, amely ezek 
egyikét feleslegessé tenné. 

A kenyérgabona nemesítés tudományos célkitűzései és feladatai világosan 
állnak előttünk. A fontosság sorrendjében ezeket a következőképpen lehet cso-
portosítani : 

1. Törekedni kell a legfontosabb kórokozókkal szemben ellenálló ú j faj-
tákra és fokozni kell a fajták klímarezisztenciáját. 

2. A gabonanemesítés fontos feladata, hogy a mechanizált betakarítás 
kívánalmainak jobban megfelelő fajtát hozzon létre. 

3. Igyekezni kell a magyar búza minőségének közismert jó hírét fenntartani. 
Hazai termésátlagaink fluktuációjának leggyakoribb oka a szárazság. 

Ezért a szárazságtüró'képesség további fejlesztése a legfontosabb feladatok egyike. 
Az évjáratok közötti átlagtermés ingadozások kiküszöbölése egyet jelentene 
a termésfokozással. 

A levél-, azaz a vörösrozsda, az ország nagy területein évről-évre rendsze-
resen fellép és csökkenti a termést. A fekete, azaz a szárrozsda fertőzés nagyobb 
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időközökben jelentkezik, de annál érzékenyebb terméscsökkenést okoz. A rozsda-
betegségekkel szembeni rezisztencia nemesítés ugyanolyan fontos feladat, 
mint a szárazságtűrőképesség fokozása. A por- és kőüszög nálunk általánosan 
elterjedt betegség. A kombájnaratás széleskörű bevezetése előreláthatólag 
fokozni fogja a talajok kőüszög fertőzöttségét. A porüszög elleni melegvizes 
csávázás, körülményessége miatt a gyakorlatban nem terjedt el. A rezisztencia 
nemesítésnek tehát ezek ellen a betegségek ellen is küzdeni kell. 

A mechanizált gabona betakarítás új problémákkal gazdagítja a búza-
neinesítés munkáját . Bármennyire is tökéletesednek az aratógépek, valamint 
az arató-cséplőgépek, a szalmaszilárdság és a pergés elleni védettség a jövőben 
nélkülözhetetlen tulajdonsága lesz minden búzafajtának. Egyetlen gazdasági 
iizem vezetője sem számíthat teljes biztonsággal a gépi munkára, amíg ezek a 
kívánalmak teljesítve nincsenek. A kombájnarathatóság tehát fontos és sürgős 
feladat. 

Éghajlati adottságaink kedveznek a kenyérgabona minőségének. Éppen 
ezért a magyar búzanemesítés ezt a feladatot soha nem tévesztheti szem elől. 

A felsoroltakból látható, hogy az országos gabonakérdés megoldása komoly 
tudományos feladatokat ró a gabonanemesítésre. Érdemes megvizsgálni, hogy ezen 
feladatok megvalósításának milyen lehetőségei vannak. 

Az utóbbi időben igen határozott lépés történt a búzanemesítők munká-
jának megkönnyítésére. A Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Kutató-
intézetében megalakult a központi fajtagyűjtemény, amelynek az a célja, 
hogy összegyűjtse a külföldi búzafajtákat, elemezze azokat, hozzájáruljon a 
kombinációs értékük tisztázásához. Értékes kezdeményezésről van szó, de saj-
nos ezzel be is fejeződött azoknak a pozitívumoknak sorozata, amelyek a búza-
nemesítés támogatását szolgálják. 

Nálunk a patológiai rezisztencianemesítésnek egyik alapvető hiányossága, 
hogy nem ismerjük a Magyarországon előforduló kórokozók élettani alakjait. A 
Kompolti Kísérleti Gazdaságban, szerény keretek között megkezdtük ugyan 
a levélrozsda magyarországi biotípusainak elkülönítését és meghatározását, 
de ez a munka még embrionális állapotban van, a rendelkezésre álló felszerelés 
kezdetleges. Sajnos eddig sem a nemesítők, sem a növénypatológia szakemberei 
nem fordítottak gondot ennek a problémának a tanulmányozására, annak 
dacára, hogy a kórokozók időről-időre komoly kárt okoznak. Elhangzottak 
olyan kijelentések is, hogy a rozsda biotípusok megismerése nem fogja siet-
tetni rezisztens faj ták előállítását. Ebben a megállapításban van némi igazság, 
de vitathatatlan, hogy a rezisztencianemesítés alapfeltétele a kórokozók megisme-
rése továbbá, hogy ha egyszer megkezdődik nálunk is az ellenálló fajták termesz-
tése, akkor megindul az állandó verseny a nemesítés és az újonnan elszaporodó 
biológiai rasszok között. Ez a verseny, részletes rassz-ismeret nélkül, egészen biztos 
eredménytelen lenne. 
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A súlypontosan kenyérgabona nemesítéssel foglalkozó kísérleti intézmé-
nyek kísérleti felszerelése nem kielégítő. Szakadatlanul hangsúlyozzuk, a ke-
nyérgabona termesztés fontosságát, viszont a feladatok megoldásában közre-
működő gabonanemesítő telepek felszereltsége mégis messze elmarad az egyéb 
növényekkel foglalkozó telepek felszereltsége mögött. Sem klimatikus rezisz-
tencianemesítéshez, sem patológiai rezisztencianemesítéshez szükséges felsze-
relés nincs, sőt súlyos hiány mutatkozik minőségvizsgálóberendezésekben is. 
Igaz, hogy Fleischmann Rudolfnak nem voltak különleges berendezései és mű-
szerei, mégis kitűnő faj tát állított elő, de az akkori feltételeket nem lehet azo-
nosítani a mai állapottal, Fleischmann és Baross fajtáinak előállítása sikerül-
hetett korszerű felszerelés nélkül is, de azok túlszárnyalása ilyen segédeszközök 
nélkül már sokkal nehezebb. Mind a klimatikus, mind pedig a pato-
lógiai rezisztencianemesítésnél arra kell törekedni, hogy a nemesítőket minél 
nagyobb mértékben függetlenítsük a környezeti tényezők szeszélyeitől és 
akkor jogosan követelhetünk tőlük gyors és átütő eredményeket. Egyébként 
munkájukat túlzottan befolyásolja a véletlen és a szerencse. 

A kenyérgabona lényegében éppen olyan ipari növény, mint a többi, 
sőt a legfontosabb ipari növényünk, amely hatalmas malomiparunknak, sütő4 

iparunknak, tésztagyártásunknak és édességiparunknak szolgáltatja a nyers-
anyagot. Ezek az iparágak ugyanúgy támasztanak minőségi követelményeket, 
mint a többi mezőgazdasági iparágak, nem is szólva azokról a feltételekről, 
amelyeket az exportkereskedelem kíván meg. A nemesítés mégis a véletlen 
szerencsére kénytelen bízni magát, ha megfelelő vizsgáló berendezések nem 
állnak rendelkezésére. 

A magyar gabonanemesítők világosan látják a megoldandó feladatokat, 
valamint tisztában vannak a különböző nehézségekkel. Az Országos Fajta-
kísérleti Intézetnél bejelentett számos fajtajelölt mégis bizonyítja a gabona-
nemesítők komoly igyekezetét, mellyel a felsorolt nehézségek ellenére felelős-
ségteljes feladatuk megoldására törekszenek, reménykedve, hogy a gabonakér-
dés fokozódó jelentősége hozzá fog járulni a nehézségek kiküszöböléséhez a tapasz-
talható hiányok pótlásához. 

Magyarországon évente mintegy 3,2—3,3 millió kat . holdon termesz-
tünk kenyérgabonát. Tehát az ország összes vetésterületének kb. ^g-áról van 
szó. Tudjuk, hogy nálunk a lakosság táplálkozásában a cereáleáknak milyen 
fontos szerepük van. Ha összevetjük a gabonatermesztés, ipari, népélelmezési 
és export vonatkozásait, kétségtelenné válik, hogy mezőgazdaságunk legfonto-
sabb ágáról van szó, melyben komoly feladatok várnak a növénytermesztési 
és növénynemesítési kutatásra. Ezen tudományágak művelői számottevő se-
gítséget nyújthatnak kitűzött feladatok megvalósításához. A kutatási eredmé-
nyek azonban csak akkor válnak élő valósággá, csak akkor jelenthetnek tény-
leg többtermést, ha azokat a gyakorlati termesztők méltányolják, megismerik, 
megértik és felhasználják. A gabonatermesztés és nemesítés kérdésével foglal-
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kozó kutatók kis száma és korlátolt mozgási viszonyai nem teszik lehetővé, 
hogy eredményeiket és tapasztalataikat közvetlenül adhassák át a gyakorlati 
termesztőknek. A kutatási eredmények írásos közlése nem elég hatásos, mert 
a gyakorlati termesztők többsége kellő elméleti felkészültség hiányában, szak-
irodalmat nem olvas. A kutatás és a gyakorlat között közvetítő szerepet töl-
tenek be az egyetemek, főiskolák és gazdasági középiskolák, de a gyakorlati 
termesztők túlnyomó többsége a szakoktatással semmilyen kapcsolatban nincs. 
Pedig a kutatási eredmények megismerésére éppen ezeknek a termesztőknek 
van leginkább szükségük, mert az országos átlagtermések alakulása az ő tevé-
kenységük közvetlen következménye. Hiába érnek el eredményeket a 
termesztés, vagy a növénynemesítés tudományos dolgozói, ha a gyakorlati 
termesztők nem ismerik meg és nem alkalmazzák azokat. A gyakorlati termesz-
tők nagy tömegeinek szakmai tájékozottságát feltétlenül ki kell szélesíteni. 
Erre a célra jelenleg igen jó lehetőség kínálkozik. Gondolok itt a községi agro-
nómusi hálózat kiépítésére. Ez az intézmény beláthatatlan lehetőségeket 
jelent. A községi agronómusok feladatává kell tenni a gondjaikra bízott terület 
gyakorlati termesztőinek szakmai irányítását és szakmai tájékozottságuk ki-
terjesztését. A községi agronómusi karnak szoros kapcsolatot és együttműkö-
dést kell teremtenie a szakoktatás és a mezőgazdasági kutatás intézményeivel, 
ahonnan elsőkézből értesülhetnek a mezőgazdasági tudományos kutatás legújabb 
eredményeiről. A községi agronómusoknak vállalni kell azt az összekötő szerepet, 
amely a kutatás szakembereit összekapcsolja a gyakorlati termesztőkkel. 

Az előzőkben megkíséreltem összefoglalni azokat a fontosabb tudományos 
kérdéseket, amelyek megoldása hozzájárulna a kenyérgabona termésátlagok 
jelentékeny fejlesztéséhez. Felhívtam a figyelmet néhány olyan hiányosságra is, 
amelyek kiküszöbölése nem jelent tudományos problémát, de jelenlétük állan-
dóan veszélyezteti a kutatási eredmények érvényesülését. Megemlítettem azokat 
a nehézségeket is, amelyek leküzdése komolyan hozzájárulna a kutatómunka 
eredményességének biztosításához. Tudom, hogy a felsorolt kutatási feladatokkal 
foglalkozó szakemberek minden erejükkel azon fáradoznak, hogy a problémákat 
megoldják, ugyanakkor azonban remélik, hogy az ügy fontosságához mérten 
hatásos támogatásban részesülnek. 

Végül is, de nem utolsósorban ismételten fel szeretném hívni a figyelmet 
arra a körülményre, hogy agrotechnikai színvonalunk fejlődésének egyik leg-
nagyobb akadálya az a nehézség, amely a kutatási eredményeknek a gyakorlat-
ban való átültetésekor merül fel és amelynek egyik legfontosabb oka a termesztők 
széles tömegeinél tapasztalható elméleti alapismeret hiány. Nem lehet magas-
színvonalú, korszerű növénytermesztést kiépíteni ott, ahol a termesztők túl-
nyomó többsége pusztán gyakorlati ismeretekkel rendelkezik és híjával van a 
legelemibb elméleti ismereteknek. A legfontosabb feladatnak kell tekinteni a 
parasztság szakmai tájékozottságának lényeges kiszélesítését, amelyhez ma 
inkább biztosíthatók a feltételek, mint bármikor azelőtt. 



HOZZÁSZÓLÁSOK 

NAGY LORÄND, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Lelley János előadásában több ízben utalt (főként az őszi búzatermesz-
téssel kapcsolatban jelentkező) üzemszervezési kérdésekre. Hozzászólásomban 
erről az oldalról szeretném tárgyalni őszibúza-termesztésünk egyes időszerű 
kérdéseit — elsősorban a terméseredmények növelésével kapcsolatban. 

A terméseredmények emeléséhez fűzött kívánalom teljesítése nem lesz 
könnyű feladat, mert ha 100—150 kg-mal akarjuk a gabona termésátlagát 
emelni, akkor néhány év alatt annyi utat kell megtenni, mint az utolsó 
50 év során. Ezt a megállapítást a következőkkel szeretném kiegészíteni : 

A búza termésátlagának alakulása a felszabadulás előtt, a két világ-
háború között ért el komoly fejlődést. Ezt a fejlődést akkoriban főként a nagy-
üzemek érték el, a kisüzemek inkább egy helyben topogtak, bizonyítva a nagy-
üzemi gazdálkodás fölényét. A nagyüzemi gazdálkodás fölénye sem jelentkezik 
azonban egyöntetűen, mert sok nagyüzem volt, amelyek kisüzemi módszerrel 
gazdálkodtak. 

Végeztem egy összehasonlító számítást 1937—39. évekre vonatkozólag. 
Megvizsgáltam, hogy az 1000 kh-on felüli, valamint a 100—1000 kh közötti 
nagyüzemek búza termésátlagai miképpen alakultak országos átlagban és a 
jobban vezetett üzemekben. Ez utóbbiaknak tekintettem az OMGE szám-
tartási osztálya által nyilvántartott nagyüzemeket. Az eredmény a következő : 

1000 kh-on felült 100—1000 kh 

élenjáró átlag élenjáró átlag 

gazdaságokban 1937—39 évek átlagában q/kh 

Ószi búza 13,0 11,3 12,8 9,4 

Rozs 9,5 8,1 9,1 7,2 
Árpa 11,1 10,1 10,2 8,6 

Kukorica 16,6 14,2 15,6 12,5 
Cukorrépa 148,2 133,6 132,7 1 1 8 , -

Ezt a példát azért említem meg, mert ebből láthatjuk, hogy az akkor még 
gyengébben gépesített nagyüzemek már akkor is elértek olyan termésered-
ményt, amely azt bizonyítja, hogy a magyar föld és a magyar dolgozók támo-
gatva a tudomány által, a közölt termésátlagokat nemcsak elérhetik, hanem 
meg is haladhatják és meg is kell haladni. 

Nem egy gazdaság volt azonban, amely az említett termésátlagoknál 
még jobb eredményt is elért. 

Nem érdektelen az sem, ha megemlítem, hogy milyen termelési szerke-
zete volt ezeknek a "gazdaságoknak. 
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Vetésterületi arányok 

1(100 kh-on felüli 100—1000 kh-as 

élenjáró I átlagos élenjáró | átlagos 

gazdaságokban 1937—39. évek át lagában % 

Összes kalászos 42,9 45,3 46,1 51,5 

(ebből kenyérgabona) (28,8) (30,9) (32,1) (37,3) 

Összes kapás 24,8 26,4 24,5 28,1 

(ebből kukorica) (15,9) (16,9) (16,9) (18,8) 

Hüvelyes 9,6 3,5 7,2 2,1 
Ipari növény 4,6 3,7 4,2 2,1 
Szálastakarmány 16,41 19,3 16,7 15,3 

Egyéb 1,7 1,8 1,3 9,0 

A szerkezet jellemzői, hogy őszigabona-termelés 46—43%, a kenyér-
gabona 32,1 — 28,8%, az élenjáró üzemek, átlagosan 51,5 — 45,3, illetve 37,3— 
30,9% között mozgott. 

Ki kell hangsúlyoznom, hogy pl. a kukorica terület 15,9—18,8% volt. 
(Mindnyájan tudjuk, hogy állami gazdaságaink ennek kb. felét, termelőszövet-
kezeteink pedig kb. 2/3-át termelik.) 

Fenti vizsgálatom azt is kiderítette, hogy az ún. élenjáró üzemek az 
aránylag kisebb kenyérgabona területen több kenyérgabonát termeltek, mint 
az átlagosak — 100 kh szántójukra vetítve 8—12%-kal. 

De ne maradjunk a múltnál. A felszabadulás után sokkal rosszabb ter-
melési körülmények között is komoly sikereket értünk el. Állami gazdasága-
ink 1953-ban 11,5 q átlagtermést értek el (tehát annyit, mint pl. az átlagos 
1000 kh-on felüli nagyüzemek). De pl. a gorzsai állami gazdaságban átlag 
13 q volt, a székkutasi kísérleti gazdaságban 17,6 q volt. Termelőszövetkeze-
teink között is egész kimagasló eredményekkel találkozhatunk, pl. a bolyi 
Kossuth tsz. 22,90 q átlagtermést ért el. 

Mindezeket azért tar tot tam szükségesnek felemlíteni, hogy ezzel is bizo-
nyítsam, mennyire megvan a magyar földben a lehetőség a több termés pro-
dukálására. 

Az üzemszervezés fő feladata az üzem helyesen megszabott tervfelada-
tainak teljesítését biztosítani, minél kisebb önköltséggel, a munka minél nagyobb 
termelékenységével és az adott földterület produktivitásának mennél maga-
sabbra emelésével. 

Ebben a szemlélet-körben lehet a magyar kenyérgabona kérdését, a 
termésátlagok gyors ütemü emelését is vizsgálni. Mindezekből azonban az is 
következik, hogy a magyar kenyérgabona termésátlaga emelésének megoldá-
sát az üzemszervezés mint az üzemben jelentkező kérdést vizsgálhatja, mert 
az üzemszervezés az, amellyel a termésátlag emelését gyakorlatilag meg kell 
oldani. A kérdés ilyen terjedelmű tárgyalása hosszabb időt venne igénybe, 
ezért csak egyes főkérdésekre fogok kitérni. A főkérdéseket is kétfelé kell 
választani. Vannak azonnal felvetődő kérdések, s vannak olyanok, amelyek 
távlatilag oldhatók meg. 
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Sürgősen megoldásra váró kérdések : 
1. Olyan termesztési eljárások alkalmazása, amelyek egymagukban is 

eredményt hoznak. 
2. A vetésforgó kérdése. 
3. A termés emelését gátló tényezők áthidalása. 
Távlatilag megoldásra váró teendők : 
1. A talaj termőerejének tartós emelése. 
2. Faj ta kérdés. 
3. Az egész üzemre gyakorolt hatás. 

Ezeket a kérdéseket általában Lelley János értekezése is felveti, s azon 
kívül igen bő irodalma is van és a gyakorlat is sokat véglegesen tisztázott. 
Mégsem lesz érdektelen, ha azokat röviden összefoglalom, mint súlypontos 
kérdéseket kiemelem. 

A termesztési eljárások között kiinduló pontként jelentkezik a talaj-
előkészítés, a vetési idő, a trágyázás, a vetőmag, a vetés technikája. 

A talajelőkészítés kérdésében nem szándékozom a tárcsakultivátor és 
szántással történő előkészítés vitáját felvetni. Véleményem szerint a talaj-
előkészítésnél — akárhogy végezzük — a lényeg azon van, hogy az jól legyen 
elvégezve. — A legfőbb hiba a szántással történő előkészítésnél az, hogy azt 
igen sok esetben nem jól végzik el. Ha a szántást nem előzi meg az idejében 
végzett tarlóhántás — ha kiszáradt, rögös a talaj, vagy ha nem az, de ki hagy-
juk száradni —, az ilyen szántásnak nem lehet termésfokozó hatása. Ebben 
az esetben egyéb, a termést kedvezően befolyásoló tényezők hatása is elma-
rad. Ilyen szántással szemben az ésszerűen végrehajtott tárcsás művelés min-
dig fölényben lesz. Miután szárazságrahajló viszonyaink között az ilyen eset 
igen gyakran fordul elő, — a tárcsás — sekély művelés őszi gabonák alá, ha 
egyéb ismert feltételei is fennforognak, kiterjedtebben alkalmazhatók, — mert 
ennek önköltségcsökkentő hatása sem hanyagolható el. De hangsúlyoznom 
kell azt is, hogy ott, ahol a tárcsás művelés feltételei nincsenek meg — és itt 
elő térbe nyomul a talaj művelési és biológiai ismeretek birtokban léte —, 
idejében és helyesen végzett és ápolt szántás mellett is tudunk magas ter-
mést elérni. Véleményem szerint a jó talaj előkészítésnek jelentőségéről nem 
lehet eleget írni, nem lehet elég tanfolyamot tartani. Fel kell hívnom a figyel-
met arra, hogy traktorosainkat nemcsak traktorvezetésre, hanem a talajmű-
velés lényegére is kell oktatni. Ennek egyik módja, ha agronómusaink menet-
közben megmagyarázzák, milyen talajművelést miért kell alkalmazni. 

A vetési idő is vitatott kérdés, mert gyakorlatban bol a korai, hol a 
későbbi vetés sikerül legjobban, s egyesek hajlanak szélsőséges álláspont el-
foglalására. A vetési idő nem abszolút meghatározható, hanem nagyon rela-
tív érték. Függetlenül most az előveteménytől, a vetés időpontja attól függ, 
mennyire és mikorra sikerült a talajt a vetésre legkedvezőbb állapotba hozni. 
Mindnyájan tanúi lehettünk, akik figyeltük az őszi vetések minőségét, hogy 
a száraz, rögös talajba forszírozott korai vetések gyengébbek voltak 
a később jó vetőágyba, de még nein túl későn vetett búzákkal szemben. Ezért 
úgyszólván minden évnek, de minden gazdaságnak is a vetési időre megvan 
a külön görbéje, amely azzal a vonallal kezdődik, amikor még nem lehet vetni, 
majd felugrik az optimális kezdeti időre, s lefelé halad addig, amikor már a 
vetési idő elhúzódása terméscsökkenéssel járhat . Az optimális vetési idősza-
kot legjobban megközelíthetjük, ha jó a talajelőkészítés, olyan a felszerelés 

7 IV. Osztályközlemény VII/1—2. 
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fogatban, traktorban, vetőgépben, hogy a vetést rövid idő alatt (2 hét) el-
végezhetjük, de hosszabbíthatjuk a vetési időt, amint Nagy pataki Béla a »Mező-
gazdaság« 17. sz-ban leírta, ha a fajtával is alkalmazkodunk a vetési időhöz. 

A vetés technikájára— bár fontos kérdés — az idő rövidsége miatt nem 
térhetek ki. 

Meg kell azonban emlékeznem a tavaszi ápolásról, amelyet Lelley elv-
társ is érintett, éspedig néhai Manninger professzorra is hivatkozva. Nekem 
alkalmam volt közeli szomszédságból figyelni az ő ápolási módszerét és arról 
vele tárgyalni is. Mivel ő mindig a jó munkának volt híve, a fogast is csak 
akkor alkalmazta, amikor az jó munkát végzett. Nagy jelentőséget tulajdoní-
to t t azonban a sima henger alkalmazásának, amelyről az előadó nem emlé-
kezett meg. Ha száraz volt a kitavaszodás, »pikkelyes« volt a talaj, teljes erő-
vel hengerezett, s ezt a munkát még a vetésnél is fontosabbnak tartotta. A 
meghengerezett búza után a fogas is jobb munkát végzett. A gazdaságok 
hengerrel való felszerelésére tehát érdemes áldozatot hozni. 

Közvetlenül gyors eredményt hozó tényező, a trágyázás. Búza alá való 
istállótrágyázásra talajerőgazdálkodás szempontjából kiegyensúlyozott gazda-
ságban azonban nincs szükség. Általában megvan a módja annak, hogy 
helyes szervezéssel a búza alá történő istállótrágyázás szükségességét elkerül-
jük. Véleményem szerint pl. az istállótrágyázással a munka termelékenysé-
gét nagyobb mértékben emeljük, ha a több kézi munkát igénylő kapások 
termését növeljük, mintha azt gabona alá adjuk. Az istállótrágya gyomosít is, 
a gyomot pedig kapásokkal jobban irtjuk. Általában az istállótrágya alkal-
mazását az egyes üzemek sajátossága szabja meg. Egyes gazdaságokban 
pl. indokolt lehet a takarmányfélék trágyázása. Kivételes esetekben jöhet 
szóba csak a búza istállótrágyázása ott, ahol gabonát gabona után vetünk, 
vagy a talaj igen gyenge táperőben van. 

Annál nagyobb a jelentősége a műtrágyázásnak, alap- és fejtrágyázás-
nak egyaránt. Rendet kell teremteni azonban a műtrágya felhasználása terén. 
Foszfor műtrágyával nem rendelkezünk korlátlan mennyiségben, tehát meg 
kell állapítani, hogy azt hol hasznosítja a gabona legjobban, talajokra és idő-
járási viszonyokra vonatkoztatva. A pétisó és egyéb nitrogén trágyák alkal-
mazásának hatékonyságát is tovább kell tanulmányozni, milyen viszonyok 
között érdemes azokat alaptrágyának és fej trágyának használni. Kemenesy 
Ernő kísérletei azt mutatják, hogy nagyobb pétisó adag alaptrágyaként alkal-
mazásával eddig rossz előveteménynek ta r to t t növények után is sikerrel ter-
meszthető búza. (Pl. szudáni fű.) Ugyancsak a késői elővetemények esetében 
tisztázni kell, hogy milyen nagy adagot kell ősszel alaptrágyaként és tavasz-
szal fejtrágyaként használni. Az egyszeri vagy kétszeri fejtrágyázásnak is 
megvan az indokoltsága. Sok esetben indokolt a kétszeri fejtrágyázás különö-
sen ott, ahol az egyszerre adot t nagyobb fejadag kedvező időjárás esetén 
megdűlésre vezethet. 

A műtrágyázás ésszerű keresztülvitele megkívánja, hogy tábláinkat jól 
ismerjük. E tekintetben most ismereteink elhomályosodtak, újra kell sok 
helyen ismerkedni az egyes táblákkal. Ezt pedig csak úgy érjük el, ha leg-
alább műtrágyázási megfigyeléseket végzünk. Erre termelőszövetkezetekben 
és állami gazdaságokban nagyobb súlyt kell helyezni. 

Meg kell emlékezni arról a kérdésről is, amiről sokat beszélünk, de keve-
set teszünk. Ez a zöldtrágyázásnak a módszere. Kemenesy Ernő kísérletezett 
a két gabona közötti zöldtrágyázással. Ez a zöldtrágyázási módszer letom-
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pítja a gabona gabona utáni termesztés hátrányát. Ez ott ajánlható, ahol 
a másodvetések sikerére számítani lehet, ahol a gabona után gabona vetés 
kényszere fennáll. 

Lelley elvtárs foglalkozott a vegyszeres gyomirtással, mint gabonatermé-
sünk fokozásának egyik módszerével. Jelenlegi viszonyaink között kétségtelen, 
hogy elgyomosodott talajainkon a vegyszeres gyomirtás idejében alkalmazva 
termésfokozással is járhat. Azonban a gyomirtással kapcsolatban többet kellene 
foglalkozni a gyomirtás preventív módszereivel is, éspedig különösen a tarló-
hántással és a gyomirtó növényápolással. Az idejében végzett tarlóhántás és 
kapálás ugyanis közvetlenül termésfokozó hatást gyakorol, s ugyanakkor a 
gyomokat újabb költség nélkül pusztítja. 

Leglényegesebb kérdése kenyérgabona termesztésünknek az előveteinény 
problémája. Ténykérdés, hogy vannak jó, közepes és gyenge elővetemények. 
Ismerjük Kemenesy kísérleteinek eredményét, de számos kísérlet, tapasztalat 
igazolja a növények különböző elővetemény értékét. Vannak ugyan olyan 
megnyilatkozások is, amelyek kevesebb jelentőséget tulajdonítanak a jó elő-
vetemények termésfokozó hatásának, ezek a megnyilatkozások azonban rend-
szerint abból a szempontból nézik a kérdést, hogy jó elővetemény úgy sem 
áll annyi rendelkezésre, mint amennyire szükség lenne. Véleményem szerint 
az elővetemény kérdést gazdaságossági szempontból is kell vizsgálni. Egyes 
növényeknek az a sajátossága, hogy az utána következő növény termését 
emeli, — az üzemvezetés számára olyan energiaforrás, amelynek előállítási 
költsége nincs, tehát úgyszólván ingyen áll rendelkezésre, nem beszélve 
a talaj termőerejére és kultúrállapotára gyakorolt kedvező hatásáról is. Az 
elővetemény érték a szocialista üzemvezetés számára, tehát a gabonater-
més fokozásában egyik legkomolyabb tényező, hiszen növeli a föld produk-
tivitását. 

Az előadó elvtárs előadásában célzott az elővetemény kérdés terén 
tisztázandó kérdésekre. Konkréten felvetette az elővetemények újabb csopor-
tosítását, a gabona utáni gabona vetését. Ez esetben tavaszi vagy őszi gabona 
legyen az elővetemény, továbbá tavaszi gabona vagy inkább kukorica. 

A kenyérgabona termesztés felvetett kérdéseit helyesen csak akkor tud-
juk tárgyalni, ha a fennálló reális körülményekből indulunk ki. A reális körül-
mény az, hogy mezőgazdaságunk a szocializmus építésének korszakában van, 
és ez a körülmény magában rejt bizonyos adottságokat. 

Ilyen adottság, hogy állami gazdaságaink a fokozatos megszilárdulás 
útján vannak és ebben a szektorban a búza termésének növelésére a lehetősé-
gek megvannak. Termelőszövetkezeteink között mindinkább több a jól működő, 
de még mindig sok a gyenge, s azonkívül külön probléma az újabban alakuló 
tsz-ek gazdálkodásának kialakítása. Ebben az átmeneti időszakban termé-
szetes, hogy felmerülnek nehézségek és ilyen nehézséggel találkozunk a 
gabonatermesztés területén is. 

Termelőszövetkezeteink foglalkoznak legkiterjedtebben búza utáni búza 
termesztéssel. Lehet-e erre azt mondani, hogy ez egészséges irányzat? Nyilván 
nem helyes, mert ezzel szaporítjuk a kártevőket, kockázatosabbá tesszük a 
termést és semmi esetre sem alkalmas arra, hogy a kenyérgabonatermés átla-
gát növeljük. Számolni kell azonban átmeneti nehézségekkel. Már maga a 
termelőszövetkezetek megalakulása a vetésforgók kialakítását, sőt a helyes 
növényi sorrend kialakítását is az első években akadályozza. De hozzájárul 
ehhez a terület és tagság aránya is. Ahol sok az egy tagra eső terület, ott 

6* 



1 0 0 HOZZÁSZÓLÁSOK 

maga után vonja a gabonatermesztés kiterjesztését és legalábbis átmenetileg 
felmerül szükségessége a gabona utáni gabona termelésnek. 

Mi lehet ezzel kapcsolatban a jövő perspektívája? Van-e szükség a búza 
utáni búza termesztésre termelőszövetkezeteinkben? Amint fentebb említettem, 
ha átmenetileg nem is kerülhető el, azonban fokozatosan ki kell küszöbölni 
és meg kell teremteni az átmenetet a helyes vetési sorrendre, illetve vetés-
forgóra. 

Lelley elvtárs is választ vár arra, hogy a búzát búza után, vagy tavaszi 
gabona után vessük, vagy pedig inkább kukorica legyen az elővetemény. 
Eddigi tapasztalatok alapján a búzát helyesebb tavaszi árpa után vetni. Oszi 
árpát, rozsot azonban vethetünk búza után. Tavaszi árpa vagy kukorica 
legyen-e az elővetemény? Ez attól is függ, hogy mi volt az előveteménye a 
kérdéses növényeknek ? Ha a tavaszi árpa trágyás kapás után következett, 
a kukorica pedig nein volt megtrágyázva, esetleg még késői fajta is, lehet, 
hogy a tavaszi árpa lesz a jobb elővetemény. A helyi viszonyok szabják meg, 
hogy mi a helyesebb és célravezetőbb eljárás. A kenyérgabona-termelés nem 
választható el a kukoricatermelés problémájától sem. A kukorica az összes 
szántóterület 20—22%-át foglalja el. Szektoronként azonban az arány más. 
Állami gazdaságaink a szántó 8—10%-án, a termelőszövetkezetek 10—14%-án, 
az egyéniek 30%-on fölül termelnek kukoricát. Népgazdaságunknak az ennek 
megfelelő kukoricatermő területre továbbra is szüksége lesz, mert ez a leg-
fontosabb takarmánygabona növény. Ahhoz, hogy ezt a termelési arányt 
fenntartsuk, a termelőszövetkezeteknek és állami gazdaságoknak emelni kell 
a kukoricavetés területét. Számításba kell venni, hogy a kukorica mint búza 
elővetemény továbbra is fennmarad. Feltétlenül többet kell tehát foglalkozni 
a kukoricával, mint búza előveteinénnyel. Erre nézve sok tapasztalat és kísér-
let van, azonban nincs elterjedve a gyakorlati alkalmazása. Kemenesy, Ba-
lázs Ferenc és mások is megállapították, hogy a kukorica, mint elővetemény 
jól beválik, ha a szükséges előfeltételekel biztosítjuk. Ezek a követelmények 
közismertek, s erre nem térek ki. Felmerül azonban a fajtakérdés, korai kuko-
rica vagy középérésű kukorica legyen az elővetemény, minek van nagyobb 
jelentősége : a korán lekerülő kukoricának, vagy a jó kultúrállapotban tartot t 
kukoricaföldnek. Ez utóbbi természetesen általános követelmény. Véleményein 
szerint ebben a kérdésben nem lehet általánosítani. Ott — mint pl. a Tiszán-
túl kukoricatermő vidékein —, ahol a középérésű kukoricák is időben beér-
nek ahhoz, hogy a búza alá a talaj előkészíthető, — a hangsúly a jó kultúr-
állapotban tartáson lesz. Ahol a talaj termőereje gyengébb, vagy a kukori-
cák később érnek be, ott indokoltabb a búzával bevetendő kukoricaföldön 
korábbi érésű kukoricát termeszteni. Gyakran üzemi szükségszerűség, hogy 
korábbi érésű kukoricát is termesszünk, amelyekkel lehetővé válik a kuko-
rica takarmányozásának korábbi megkezdése. Ezek a kérdések általában tisz-
tázottak, de nem eléggé tudatosítottak. Elősegítheti a kérdés helyesebb meg-
oldását, ha nemesítőink a fentebb említett népgazdasági és üzemi követel-
mények szempontjából is foglalkoznak kukorica nemesítésével. 

Nem mehetünk el a mellett a kérdés mellett sem, hogy amilyen mérték-
ben nő a szocialista szektor, a nagyüzemi kukoricatermesztés fontossága is 
emelkedik. Népgazdaságunk nem mondhat le arról a kukorica mennyiségről, 
amelyet jelenleg az egyéni szektor termel. Tehát a szocialista szektor előtt 
az a feladat áll, hogy az eddiginél nagyobb területen termeljen kukoricát és 
ugyanakkor a búza termésátlagát is emelje. Nem lehetetlen feladat. Az agro-
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technika javítása mellett azonban ebben a vonatkozásban a gépesítésre is 
komoly feladat vár. 

Visszatérek arra a témára, hogy búzatermésünk gyorsütemű emelését 
végeredményben az üzemekben, a gyakorlatban kell megoldani. Ennek tár-
gyalása előtt két idézetet szeretnék közölni : 

Kazanszkij : »Az üzemágak egybekapcsolása a szántóföldi termelésben 
és az állattenyésztésben« című munkája első fejezetében a következőket álla-
pítja meg : 

»Minden mezőgazdasági üzem egységes organizmus, amely csak vala-
mennyi alkotó részének helyes együttműködése esetén tud sikerrel tevékeny-
kedni. A gazdasági organizmus egyes részeit csak feltételesen lehet elválasz-
tani és elszigetelten vizsgálni. A mezőgazdasági üzemnek alkatrészeire bon-
tása mindazonáltal felette szükséges ahhoz, hogy eme alkatrészek gazdaságilag 
legeredményesebb arányát meg lehessen állapítani.« 

Baszjuk : »A szocialista mezőgazdasági- termelés megszervezése« című 
munkája IV. fejezetében kiemeli, hogy »a mezőgazdasági üzemben is arra 
kell törekednünk, hogy minél teljesebben és célszerűbben kihasználjuk az 
üzem belső erőforrásait«. Továbbá megállapítja, hogy »az ésszerűen felépí-
te t t mezőgazdasági üzem különböző ágai között szoros összefüggés van s az 
egyik megváltoztatása megköveteli a másik változását is«. 

Ebből a szemléletből kiindulva megállapíthatjuk, hogy gabonatermé-
sünk gyors emelését nem lehet kiszakítva és elvonatkoztatva tárgyalni, még 
kevésbé megoldani a mezőgazdasági üzem egységes jellegétől. Ezzel kapcsolat-
ban röviden megállapítom, hogy nem foghatjuk meg a kérdést gyökerénél, 
ha csak kiszakítva nézzük a fejlődés lehetőségét. Eredményre csak úgy szá-
míthatunk, ha az üzem egészét mozgósítjuk, és ezzel kapcsolatban mint alap-
tényező jelentkezik — amint Lelley elvtárs is említette — az általános agro-
technikai színvonal emelése. En konkrétabban kívánom megnevezni ezt az 
alaptényezőt, vagy legalábbis szükségesnek tartom kiegészíteni a legátfogóbb, 
a talaj termőerejének általános emelésével. Mi ugyanis nem elégedhetünk 
meg azzal, hogy egyik vagy másik növényünk termésátlagának emelésére 
törekedjünk. Nekünk emelni kell a takarmánynövények termését, hogy kisebb 
területről több állati terméket nyerjünk, emelni kell a takarmánygabonák 
hozamát, hogy állataink termelését növelhessük. Az állatállomány révén pedig 
növelni kell a talaj termőerejét, s ezzel az egész növénytermelés hozamát. 
Csak ezen az úton érhetünk el ahhoz a célkitűzéshez, amelyet pártunk III. 
Kongresszusa a mezőgazdaság terén minden dolgozó elé feladatul kitűzött. 

Ez az út azonban nem általánosítható és úgyszólván üzemenként vál-
tozó. Mennél jobb minőségű a talaj, a kiindulás a termésfokozás irányában 
annál inkább a talajművelés megjavítása. Alföldi viszonylatban pl. az elmara-
d o t t kisüzemi talaj műveléssel szemben a nagyüzemi gépesített korszerű talaj-
művelés már egymagában komoly kezdeti sikert jelent. Hiba volna azonban 
itt is megállni és ugyanakkor nem megalapozni a talaj termőerejének foko-
zását is. 

Gyengébb, sekélyebb termőrétegű talajokon a talaj termőerejének foko-
zása lép előtérbe, mint kezdeti lépés. Ennek útja is azonban különböző lehet, 
aszerint, hogy milyen a lehetőség az állatállomány gyarapítására és milyen 
a takarmány termőképessége. Gyengébb talajon általában a jó elővetemények 
szerepe nagyobb jelentőségű és a búzatermés emelése kezdeti sikerének kulcs-
pontja főként itt van elrejtve. 
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Aszerint, hogy miképpen tudjuk egy-egy üzem adottságai szerint a belső 
erőforrásokat úgy mozgósítani, hogy azok az üzein egészét kedvező irányban 
befolyásolják, úgy fog az üzem részeiben és egészében fejlődni és erősödni, 
és szolgálja a dolgozók folytonosan növekvő szükségletének maximális ki-
elégítését. 

R A J H Á T H Y TIBOR, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Engedjék tneg, hogy genetikai-nemesítési szempontból foglalkozzam előbb 
a sok problémát felvető előadás néhány pontjával, majd röviden vázoljam 
kutatásainknak azokat a vonásait, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az elő-
adáshoz. 

Búzanemesítésünk helyzetéről szólva, az előadás óvatosan értékelte az 
újabban elismert néhány fajtát, hivatkozva azok lokális jelentőségére, a nem 
kielégítő fejlődést pedig az időtényezőre vezette vissza. A faj ták jelentősé-
gét távolról sem univerzalitásuk vagy lokális jellegük adja meg. A mezőgaz-
daság belterjes irányú fejlődése egyre inkább a speciális adottságokhoz — 
s ezek alatt nemcsak a tájak eltérő természeti adottságait, hanem a külön-
féle agrotechnikai rendszereket értem — alkalmazkodott fa j ták igényét veti 
fel. Jánossy ismételten hangoztatta már a kizárólag univerzális fajták neme-
sítésére való törekvés veszélyeit. Vajon helyes-e, hogy 7 helyen folyó búza-
nemesítésünk iránya és jellege nagyjában és egészében azonos? Meggyőződé-
sem, bogy a feladatok pontosabb megfogalmazásával — ne feledjük, hogy 
a feladat alapvetően befolyásolja a kiindulási anyag megválasztását, a neme-
sítés és kísérletezés metodikáját is — és azok célszerű megosztásával máris 
konkrétebb alapokra helyezhetnők a búzanemesítést. Ilyenformán talán nem 
helyes az új fajtákat csak abból a szempontból értékelni, hogy feleslegessé 
tették-e, vagy teszik-e majd a Bánkutit vagy az F búzát, hanem jobbak-e 
ezeknél adott körzetekben, vagy adott agrotechnikai rendszerben? 

Kétségtelen tény, hogy néhány év alatt nem lehet új faj tákat előállí-
tani, de az is tény, hogy az alkalmazott kiindulási anyag és metodika érté-
kelése alapján eléggé megjósolható a várható eredmény. Ilyen szempontból 
kell tehát vizsgálódnunk, ha búzanemesítésünk mai helyzetét fel akarjuk 
mérni. Búzanemesítésünk alapvető módszere már hosszabb idő óta a kom-
binációs nemesítés. E módszer eredményes alkalmazásának két legfontosabb 
mozzanata : a szülőalakok megválasztása és a szelektálás. Meg kell itt álla-
pítani, hogy mindössze két éve fogtunk hozzá sok viszontagságon átesett, 
de igen értékes központi fajtagyűjteményünk feldolgozásához. Ez a legna-
gyobb mértékben sajnálatos tény feltétlenül a kombinációk nem kielégítő 
tervszerűségében válik érezhetővé. A kevés és hasonló jellegű szülőfajták követ-
keztében szűk és genetikai szempontból szegény a kiindulási anyag. Az egyet-
len erythrospermum változathoz való ragaszkodás sem indokolt, minthogy a 
körnicke-rendszernek nincs biológiai tartalma. 

A ramsch merev alkalmazása ma már elavultnak tekinthető. Ezt mutat-
ják Klein-nek, a világ egyik legeredményesebben dolgozó búzanemesítőjének 
az eredményei is. Genetikailag sem helyes, minthogy a homogenizálódás 
tudatos és rendszeres beavatkozás nélkül egyáltalán nem feltétlenül a kívá-
natos irányban történik. A korai szelektálás előfeltétele viszont a konkrét 
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cél és azt szolgáló szülők kombinálása. Nem kell a hasadástól félnünk. Mar-
tonvásárban tudunk már olyan faj-, sőt nemzetségkeresztezésekből származó 
F4, tehát aránylag fiatal törzseket mutatni, amelyek kétszeri szelektálás után 
a törzsek közötti nagy különbségek mellett nagy törzsön belüli kiegyenlített-
séget mutatnak, pedig a szülők búza és rozs, illetve aestivum és turgidum vol-
tak. 

A nemesítő tevékenység egyik legfontosabb, ugyanakkor erősen szub-
jektív része a szelektálás. Mennél biztosabb alapokra fektetjük, annál egzak-
tabbá válik a növénynemesítés tudománya. Azt hiszem, minden nemesítőben 
felmerült már a kérdés, hogyan lehetne a tömérdek kombinációt, ramschot, 
törzset csökkenteni, más szóval a nemesítés biztonságát növelni? Amíg egy-
egy tenyészanyagon, törzsállományon belül igyekszünk minden feladatot meg-
oldani, addig úgy esnek ki a törzsek a kezeink közül, mint ahogy az arany-
szemcsék távoznak el a homokkal abban az esetben, ha a víz áramlását és 
a szűrők méretét nem tudjuk megfelelően szabályozni. Egyik törzsünk hiába 
bőtermő, ha a megengedettnél több a porüszögös kalászok száma, a másik 
hiába szalmaszilárd, ha nem eléggé termőképes, a harmadik hiába jó minő-
ségű, ha pereg stb. Vajon mekkora a valószínűsége minden igényt kielégítő 
törzsek előfordulásának? Bizonyos metodikai konzekvenciák levonása érdeké-
ben szembe kell néznünk ezekkel a kérdésekkel ! 

Ismeretesek viszont ma már olyan módszerek, amelyek megadják a 
szelektálás biztonságát és amelyekkel külföldön igen jó eredményeket értek 
el, genetikai szempontból pedig kifogástalanul megalapozottak. Ilyen például 
az ismételt visszakeresztezéses és a konvergens módszer. Ismertetésük meg-
haladja felszólalásom kereteit, könnyű belátni azonban, hogy a donor szülő-
ből így eléggé biztosan átvihetők és lokalizálhatok a rekurrens szülőben a 
kívánt bélyegek. Az így nyert, alaposan ismert gazdasági értékű törzsek szinte 
tetszés szerint szintetizálhatok. A szelektálás csak a rekurrens típusra és az 
átviendő egy-két donor tulajdonságra terjed ki, tehát rendkívül biztonságos 
és objektivitása lényegesen megnövekszik. A módszerrel még ugyancsak kez-
deti, de máris igen hasznos tapasztalataink vannak, amelyek a módszer fölé-
nyét mutatják. 

A búzanemesítés és az agrotechnika legszembetűnőbben talán a meg-
dőlés-ellenállóság kérdésben kapcsolódik össze. Prjanyisnyikov-nak, az utóbbi 
években talán kevesebbet tanulmányozott kiváló tudósnak klasszikussá vált 
kutatásai, de a gyakorlat is bizonyítják a nitrogénellátás és a búzatermések 
közötti igen pregnáns pozitív korrelációt. A nitrogénellátás fokozása a ter-
mésátlag egyik leggyorsabb emelője. A Borsodi Vegyikombinát már a követ-
kező ötéves tervben megtöbbszörözi mezőgazdaságunk nitrogénellátását. Isme-
retes viszont, hogy a nitrogénellátás fokozásának elsősorban a megdőlés-ellen-
állóság, s ezen belül a szalmaszilárdság szab határt. A szalmaszilárdság foko-
zása a mai fa j ták termőképességével is a termésátlag gyors növelését tenné 
lehetővé, tehát a megdőlés-ellenállóságot a legfontosabb nemesítési célokhoz 
kellene sorolni. 

Még néhány szóval szeretnék rámutatni a faj- és nemzetségkeresztezé-
seknek a fajtaelőállításban betöltött jelentőségére, mellőzve most az elméleti 
vonatkozásokat. 

A közönséges búza alakköre igen nagy, eltérő ökológiai-fiziológiai jellegű 
prolesekbe sorolt, mintegy 600 változatot ölel fel. Ennek ellenére ismerünk 
olyan nemesítési feladatokat, amelyek megvalósítása a faj, esetleg a genus 



1 0 4 HOZZÁSZÓLÁSOK 

korlátainak az áttörését igényli. Közismert tény, hogy az amerikai rezisztens 
fajták zöme fajkeresztezések (aestivum X dicoccum, aestivum X timopheevi) ter-
méke. Cicin akadémikus világraszóló sikert jelentő búza-tarackbúza faj tái 
mindennél ékesebben bizonyítják a genetikailag távoli alakok keresztezésének 
hatalmas gyakorlati jelentőségét. 

A martonvásári akadémiai intézet genetikai osztályán dolgozó kutató 
kollektíva mintegy 5 évvel ezelőtt kezdte meg az egész Triticinae körre ki-
terjedő faj- és nemzetség hibridek előállítását, s a hibridek genetikai tanul-
mányozását. Ma már rendkívül változatos hibridanyaggal rendelkezünk, amely 
néhány éven belül igen értékes kiindulási anyaggá fejlődhet. Gyakorlati szem-
pontból egyik legtöbbet ígérő anyagunk a búza Agropyrum hibridek. Ha szem-
ügyre vesszük az aestivum fajtákat, a Triticum genust, vagy akár az egész 
Triticinae kört megállapítható, hogy egyedül az Agropyrum és Elymus genu-
sokba tartozó egyes fajokban lokalizálódnak együttesen olyan kiváló bélye-
gek, mint a rendkívüli szárazságtűrés és fagyállóság, pathológiai reziszten-
cia, kiváló fertilitás, ideálisan rugalmas szalma. 

Távoli keresztezési munkánkat 1952-ben terjesztettük ki Cicin tapasz-
talataira támaszkodva az Agropyrum fajokra. 1953-ban állítottuk elő az első 
magyar búza (F. 481 ) — Agropyrum intermedium hibrideket, számszerint 12-őt. 
Az elmúlt évben már Bánkuti 1201, F. 481, Triticale 1. anyák és Agropyrum 
intermedium, illetve elongatum apák keresztezéseivel mintegy 170 hibridet hoz-
tunk létre. Ma már megállapíthatjuk tehát, hogy sikerült leraknunk a ma-
gyar Agropyrum keresztezési munka alapjait. A kezdet legnagyobb nehézsé-
gét, az igen nehéz keresztezhet őségét, jól kombinálódó Agropyrum biotípusok 
izolálásával sikerült leküzdeni. Ilyen biotípusokkal az átlagos 0,5—1,5%-os 
magkötést 40%-ra sikerült fokozni. Jelenleg a létrehozott hibridek sokoldalú 
tanulmányozása és további keresztezése van folyamatban. 

Sajnos az Agropyrum munka terén még csak a kezdeti lépéseknél tar-
tunk, s figyelembe véve az ilyen jellegű hibrideket jellemző nehézségeket 
(sterilitási jelenségek, bonyolult hasadás), gyors gyakorlati eredményekre nem 
számíthatunk, de a Cicm-iskola tapasztalatainak felhasználása, továbbá 
néhány tárgyi nehézség elhárítása jelentősen meggyorsíthatja munkánkat. 

Bízunk abban, hogy az igen sok és változatos kombinációkon nyugvó 
faj- és nemzetséghibrid anyagunknak jelentős része lesz búzanemesítésünk fej-
lődésében. 

UDVAROS KÁROLY, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Rövid felszólalásomban gabonanemesítésünk egyik időszerű problémáját 
szeretném taglalni. 

Évek teltek el felszabadidásunk után, amíg a szovjet agrobiológia tanításai 
magyar nyelven, szélesebb körök számára, nálunk is ismeretessé váltak. Eleinte 
sokan a micsurini nemesítési módszerekben látták ä szovjet agrobiológia kitelje-
sedését. A micsurini módszerek több-kevesebb sikerrel való kísérleti kipróbálá-
sánál meglehetősen meg is álltunk. 

Ma, tíz évvel a felszabadulásunk után, már egyre világosabban lát juk, 
hogy a szovjet agrobiológia megértéséhez és termékeny alkalmazásához első-
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sorban a materialista filozófia, az alkotó darvinizmus klasszikusait kell tanul-
mányoznunk, növénynemesítői munkánkba pedig — a környezet és szervezet 
egységének alapjára helyezkedve — egyre több dialektikát kell belevinnünk. 

Meg kell értenünk, hogy a szocialista keret szinte beláthatatlan módszer-
beli és eredménybeli lehetőségeket nyit számunkra és nem szabad úgy dolgoznunk, 
mintha meghatározott feladatok megoldásával megbízott, egymástól elszigetelt 
magánnövénynemesítők lennénk. 

A dialektikus materialista szemlélet okozta felfogásbeli változásokat és 
ezek újszerű kilátásait csak egyetlen példán, a megdűlésnek ellentálló kombájn-
búza problémáján szeretném demonstrálni. 

Állóképes búzát akarunk nemesíteni, de az örökletes állóképesség okainak, 
előfeltételeinek tudományos vizsgálatával még alig foglalkoztunk. Nincsenek 
mérőmódszereink és mérőberendezéseink. Egy-egy nyári esőtől függően, véletlen-
szerűen és felületesen fixírozzuk a faj ták, a nemesítés alat t álló tenyésztörzsek 
állóképességét. Nem jutot tunk tovább a primitív, alkalmi bonitálásnál. 

A régebbi, tipikusan adialektikus módon megfogalmazott módszerek, 
mérőberendezések mind csődöt mondtak. Sok mindenre kiterjeszkedtek ezek a 
módszerek. Vizsgálták a szár vastagságát, meghatározott szárrészek súlyát, 
az internodiumok hosszát, a szár és egyes szártagok szakítási és törési szilárd-
ságát, a szárkeresztmetszetet, a csíranövények súlyemelőképességét és így 
tovább. 

Az alkalmazott műszereket nem is említem; mind a lomtárban vannak. 
Egyedül a jó öreg Fruwirth-néA csillan meg a dialektika : egyedül ő mutat 

rá arra, hogy oly módszert kellene kidolgozni, amelynél a szárat természetes 
helyzetéből megfelelő terhelés fokozatosan lehúzná. О állapította meg azt is, 
hogy a szárszilárdság virágzáskor kisebb, mint tejes érésben és teljes érésben 
újra csökken. Tovább azonban nem jutot t . 

Talán az egyetlen Fruwirth kivételével az jellemzi a felsorolt módszerek 
szerzőit (Kiessling, Holdefleiss, Atkins, Pech, s . i . t . ) ,hogy a már elhalt és minden 
egyébtől elszigetelt szárra koncentrálják az állóképesség problémáját. A szár 
olyan állapotára, amelynek már semmi köze a megdőléshez. 

Jobb példa nem is kell ; az idealisztikus beállítottságnak a kutató munkára 
gyakorolt bénító hatása nyilvánvaló. 

Nem lehet a dolgokat a maguk vélt önállóságában, kiszakítottságában 
vizsgálni. Nekünk oly módszerekre van szükségünk, amelyekkel a gyakorlati 
jelentőségében erősen megnövekedett állóképességet a fajta fejlődése közben 
tudjuk mérni. Akkor, amikor a fajta a megdűlésnek ténylegesen ki van téve, 
akkor, amikor ellenállóképességét ténylegesen ki kell fejtenie, meg kell mutatnia. 
Oly módszerekre van szükségünk, amelyek segítségével a nemesítő a tenyészidő 
folyamán végzett mérésekből megszerkesztheti egy-egy fajta állóképességi 
görbéjét, az állóképesség változását a tenyészidő folyamán. 

Mindez nem teszi feleslegessé az állóképesség fa j t án belüli összetevőinek 
egyenkénti tanulmányozását. 

Ilyen a gyökérzet mennyisége és típusa : statikai szemmel vizsgált morfoló-
giája. (Itt különösen Viljamsznak a pázsitfélék gyökérzetén végzett vizsgálataira 
kell utalnom.) 

Ilyen a búzatő egyes szárainak alsó illeszkedési módja. Ez lehet tőből 
függőleges, de lehet ívelt is. A tőből függőleges szár zivatarban csak hajlításra 
van igénybe véve, a tőben ívelt szár hajlításra és torzióra. (Az utóbbi illeszkedési 
mód nyilván hajlamosabb a megdűlésre.) 



1 0 6 HOZZÁSZÓLÁSOK 

Érdemes lenne tisztázni azt is, hogy a gyakori széljárás növeli-e az álló-
képességet? Hozzájárult-e egyes provenienciák örökletes állóképességének 
fokozásához? 

Hogy milyen közvetett hatása van az állóképességre a lisztharmatnak és 
a rozsdának? (Ha a legalsó nodusokhoz tartozó levélhüvelyeket és levéllemezeket 
idő előtt tönkreteszi a lisztharmat vagy a rozsda, feltehetően csökken a szár 
állóképessége is. Nemcsak táplálkozási, hanem statikai okok folytán is.) 
01 van kérdések ezek, amelyekre mielőbb választ kellene kapnunk. 

Hozzászólásom kerete nem engedi meg, hogy a felvetett kérdésekkel 
részletesebben foglalkozzam. Más irányú elfoglaltságom is akadályoz. Felajánlom 
a felvetett problémákat az Akadémia és a Földművelésügy kutatóinak. Foglal-
kozzanak velük, ha érdemesnek ta r t ják . Az állóképes kalászosfajta, az állóképes 
búzafajta ma elsőrendű népgazdasági érdek. 

Még csak azt kívánom bejelenteni, hogy a Földművelésügy Kísérletügyi 
és Propaganda Igazgatóságának támogatásával, az állami gazdaságok szék-
kutasi intézetében, annak fajtakísérleti állomásán az idén kétféle ú j állóképesség-
vizsgálati módszert fogunk kipróbálni : 

Az egyik esetben Fruwirth nyomán pépszerű oldat rápermetezésével 
terheljük az álló gabonát, megállapítva a megdűléshez szükséges permet fajtán-
kénti mennyiségét, amely feltehetően jellemző az állóképességre. 

A másik esetben a vszár tömegközéppontjának (súlypontjának), vagy ha 
úgy tetszik, barocentrumának a talajfelszíntől számított magasságát határozzuk 
meg, kifejezve azt az egész szárhosszúság százalékában. Feltételezzük, hogy minél 
közelebb van a talajfelszínhez a súlypont, annál állóképesebb a fajta. Alapos 
elméleti meggondolások emellett szólnak. 

Véleményem szerint az utóbbi módszer a kilátásosabb, egy egészen egy-
szerű súlypontmeghatározó mérleg segítségével bármikor, tetszés szerinti 
számban lehet méréseket eszközölni. 

Remélem, hogy munkatársaimmal rövidesen kedvező eredményekről 
fogunk tudni beszámolni. És remélem azt is, hogy a közelmúltban a kalászosok 
nemesítésével kapcsolatban it t-ott jelentkező pesszimizmust rövidesen biztató 
és a szocialista mezőgazdasághoz méltó, újszerű kezdeményezések fogják 
követni. Nemcsak a nemesítésnél, hanem a fajtahasználatnál is. 

Most még Lelley János előadásának egy pontjára kívánok megjegyzést 
tenni. Felsorolta, hogy a felszabadulás óta milyen új kalászosfajták létesültek, 
milyeneket ismertek el. Többek között egy tavaszi búzát említett, holott már 
kettő van elismerve, az egyik a lcompolti, a másik a fertődi U. 130-as, amely 
egészen rövid idő alatt kifejezetten micsurini módszerek alkalmazásával létesült, 
s az állami gazdaságokban 15—16—17 mázsás termésátlagokat ért el nagy táblá-
kon. Azt hiszem, ez egy tavaszi búzától éppen elég. Emellett ez a fa j t a az egyetlen 
morfológiailag is kifejezetten új jellegzetes faj tánk a felszabadulás óta. 

Ehhez azt szeretném hozzáfűzni, hogy véleményem szerint a tavaszi 
búzának a jövőben nagyon is nagy szerepe lesz, ha mi szuper-minőséget akarunk 
termelni exportra, mert a szuperminőség minden eddigi tapasztalat szerint a 
tavaszi jelleghez van hozzákötve. A tavaszi jelleggel kapcsolatban pedig hiányos-
sága kutatómunkánknak az, hogy nem próbáljuk a tavaszi búzával kapcsolni 
a jarovizálást, mint termésfokozó tényezőt, illetőleg mint tenyészidő meg-
hosszabbító, tehát ezen az úton termésfokozó tényezőt. Én azt gondolom, hogy 
ha erre több gondot fordítanánk, akkor igenis, a tavaszi búza formájában meg-
felelő nagyságú termések mellett tudnánk szuperminőséget produkálni. 
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MAÁR ANDRÁS 

Elsősorban elnézést kell kérnem, hogy nem közvetlenül a növénynemesítés 
kérdésével foglalkozom, azonban úgy érzem, a vetőmagszaporítás gyakorlata 
közvetve érinti a növénynemesítés eredményeit is. 

A hildpusztai gazdaságunkban az utóbbi években azt tapasztaltuk, 
hogy a vetőmagszaporítás területén elért nagy eredmények mennyiségben és 
minőségben akkor lesznek széles körben megvalósíthatók, ha gazdaságainkban 
a helyes üzemi arányok kialakulnak. Gabonaféléknél tartósan magas termés-
hozamok elérése csakis akkor biztosítható, ha a növények egymásutáni okszerű 
sorrendjét biztosítani tudjuk. így gazdaságunkban az utóbbi évek során a 
következő egységes arányok mutatkoztak. 

1953-ban a 630 kh őszibúza holdankénti átlagtermése 12,30 q, 1954-ben 
10 q ; az ősziárpa holdankénti átlagtermése 1953-ban 18,20 q, 1954-ben 14,10 q. 

1955-ben búzából várható holdankénti 10 q-s átlag, ősziárpából 16 q. 
A vetésterületi arányok 1955-ben a következőként alakulnak : össz-kalá-

szos 31, takarmány 21, ipari és egyéb kapás 36, nem kapás 12%. 
Ami az állatsűrűséget illeti, 2,8 kat. hold szántóra ju t egy számosállat. 
Mivel a gazdaság többféle kultúrát termel, azt lehet mondanunk, hogy a 

vetőinagszaporítás vonalán jelentős eredményeket értünk el. Ami a vetőmag-
szaporítás további kérdéseit illeti, súlyos problémaként jelentkezik az a körül-
mény, hogy a vetőmagszaporítás vonalán a szelektálási és egyéb munkák a 
munkabérben egyáltalán nincsenek honorálva. A szelektálásban 1,82 forintos 
órabérért nagyon nehéz minőségi munkát végrehajtatni. 

A másik körülmény az, hogy állami gazdaság viszonylatában igen sok 
különböző termeltetővállalattal fenntartott kapcsolat van, s a szigorúan kötött 
szerződések azt eredményezik, hogy a szakvezetés elsősorban azokra a növé-
nyekre fordít gondot, amelyeknél súlyos kötbér fenyegeti a gazdaságot. így a 
retekmag és a salátamag gyakran sokkal fontosabb, mint a kenyérgabona. 
Ez pedig szomorú helyzetet eredményezhet, ha azt vesszük alapid, hogy nép-
gazdaságunk legfontosabb növénye a kenyérgabona és a kukorica. 

A már meglevő üzemi arányok további egészséges fejlesztése kívánatos 
volna a nagyüzemekben, mégpedig úgy, hogy ne 37-féle növényt termesszenek, 
hanem csak 20 —22-félét, és sokkal nagyobb részesedési arányban szerepeljenek 
a fontos növények, s a különböző kertimagvak termelése ne befolyásolja ezek 
csökkentését. 

L E L L E Y JÁNOS válasza a hozzászólásokra 

Udvaros kartárs olyan témára tért ki hozzászólásában, amelyet elő-
adásomban én is kihangsúlyoztam és amelynek jelentőségét a mai fejlődési 
állapotban valóban alig lehet túlbecsülni. Ez a kérdés a szalmaszilárdság, 
illetve általánosságban az állóképesség kérdése. 

Nagyon örülünk, hogy Udvaros kartárs ebben az irányban igen komoly 
kezdeményező kísérleteket végez. Egyébként hallottunk is ezekről a kísér-
letekről és reméljük, hogy valóban hasznosan hozzá fognak járulni az állóképes-
ség irányában történő nemesítés módszereinek kiegészítéséhez, tökéletesítésé-
hez. Helytálló az a megállapítása, hogy a rendelkezésre álló vizsgálati módszerek 
hiányosak és a munkán sokat lendítene egy megfelelő módszer kidolgozása. 
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Ehhez a kérdéshez csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy az álló-
képesség kérdése pillanatnyilag a kombájn-aratás bevezetésével kétirányúvá 
vált. Hivatkozva ugyanis éppen arra, amit Udvaros kartárs említett, hogy a 
gabona szalmaszilárdsága a fejlődés különböző stádiumaiban változik, meg kell 
különböztetnünk egy olyan megdőlést, amely a teljes érés állapota előtt követ-
kezik be és amelynek hatása terméscsökkenésben, megszorulásban és arat-
hatósági romlásban nyilvánul meg, és azt a másik megdőlést, amikor a gabona 
már a viaszérés állapota után dől meg, amikor a termésminőségben és a 
termésmennyiségben csökkenés nem áll be, ellenben az arathatóság rossz, az 
aratás körülményessé válik. 

Helytelen volt, hogy előadásomban csak a tavaszi búzafajtát említettem 
meg, tény az, hogy a felszabadulás óta két tavaszi búzafajtát ismertek el. 

Rajháthy kartárs hozzászólása olyan kérdésekkel foglalkozott, amelyek 
kétségtelenül rendkívül fontosak a nemesítés munkájának előrevitelében, és 
megállapításaival teljes mértékben egyetértek. A javasolt módszerek, 
így a ВС-módszer, a rekurrens nemesítés, a távoli hibridizálás, a növény-
nemesítésnek már általános közkincsévé váltak. Egyébként más kísérleti 
intézmények is foglalkoznak vele. Megemlítem talán példaképpen a kompolti 
fajhibridek előállítását, amelyekkel már negyedik éve foglalkozunk, s az első 
konkrét eredmények az idei évben kezdenek mutatkozni. Kétségtelen, hogy a 
gabonenemesítés módszertanának, illetve módszereinek is fejlődni kell, mert a 
fejlettebb módszerek feltétlenül hamarabb hoznak konkrét eredményt és hama-
rább fogják közvetlenül segíteni a termésátlagok gyors fejlesztését. 

Maár kartárs hozzászólásában érdekes adatokat kaptunk arról, milyen 
szép eredményeket lehet elérni egy jól vezetett vetőmagszaporító gazdaságban. 
További sikereket kívánunk jövő munkájukhoz. 

Nagy Lóránt elvtárs hozzászólásában kiegészítette az agrotechnikával 
foglalkozó részt és sok olyan szempontra világított rá, amelyekkel nem foglal-
koztam. Nagyon helyesen állapította meg, hogy a gabonatermesztés kérdését 
vagy éppen a kenyérgabonatermesztés problémáját nem lehet üzemegységektől 
vagy az egész magyar mezőgazdaság egységétől elvonatkoztatva tárgyalni, 
de viszont az előadás célja az volt, hogy ennek speciális kutatási problémáival 
foglalkozzék. Részleteit is átfogóan az egész kérdést csak egy hosszabb előadás-
sorozattal lehetne kellőképpen kimeríteni. 

Ami az istállótrágyázással kapcsolatos megállapításomhoz hozzáfűzött 
megjegyzését illeti, én nem gondolok és nem is gondoltam a kenyérgabona-
félék közvetlen istállótrágyázására. Ezt a problémát akkor említettem, amikor 
a gabona-gabona után való termesztéséről emlékeztem meg. Ebben az esetben 
kétségtelenül hasznosnak tartom legalább a fél istállótrágyázást a gabona-
elővetemény tarlójára, mert utána a rákövetkező gabona ezt az istállótrágyát 
hasznosan tudja értékesíteni. 

Ami a műtrágyázást illeti, ezzel a problémával nagyon sokszor foglalko-
zunk és foglalkoztunk. Ez eléggé átdolgozott, átkutatott kérdés, amelynek végső 
eredményeként mindig az a megállapítás, hogy a gabonaféléket műtrá-
gyázni kell, a gabonafélék nagyon jól meghálálják a műtrágyát, csak éppen 
általános irányelveket nem lehet szabni, hanem mindig a konkrét adottságok 
figyelembevételével kell a trágyázás módját, időpontját, az alkalmazandó 
műtrágya minőségét és mennyiségét megállapítani. 

It t szeretnék még egyszer visszatérni arra, amit az előadásom végén is 
hangsúlyoztam, s ami közvetlenül kapcsolódik ehhez a kérdéshez, de a többi 
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agrotechnikai kérdéshez is, hogy a mezőgazdasági termelésnél, illetve a növény-
termesztésnél épp olyan termesztési ággal állunk szemben, amelynél igen nehéz 
pontosan meghatározott irányelveket adni, s amelyhez sok egyéni kezdeménye-
zés, sok tapasztalat és sok elméleti tudás szükséges. Ezért szeretném még 
egyszer hangsúlyozni azt a megállapítást, amely ugyan az előadásomhoz köz-
vetlenül nem kapcsolódott, mert nem jelentett tudományos problémát, hogy 
milyen nagy súlyt kell helyezni az általános elméleti képzettség színvonalának 
fejlesztésére. 

Visszatérve még a növényápolással kapcsolatos megállapításaira, tény az, 
hogy a hengert nem említettem, viszont a henger használatánál a magam részé-
ről nem látok olyan problémát, amely különösebb vitára adhatna okot. A hen-
ger használatát a gyakorlat általában ismeri, viszont az, amit felemlítettem 
a fogasolásról és a jobban felhasználható eszközök alkalmazásáról, olyan kérdés, 
amelyen van gondolkoznivaló és van kutatnivaló is. 

Amikor előadásom elkészítéséhez kezdtem, láttam, hogy rendkívül sok-
oldalú problémakörről van szó, amelyből kiemelni és amelyben összehangolni 
a gyakorlati és elméleti kutatás kérdéseit rendkívül nehéz feladat. Ezért hálá-
san köszönöm a hozzászólók kiegészítéseit és remélem, hogy az előadás e hiányos-
ságai ellenére mégiscsak hozzájárul ahhoz, hogy tisztábban lássuk a magyar 
gabonakérdés megoldásánál felhasználható kutatómunka útjait . 





A HETERÓZIS-NEMESÍTÉS 
KERTÉSZETI VONATKOZÁSAI 

PORPÁCZY A L A D Á R 
akadémiai levelező tag 

A heterózis-nemesítés jelentősége 

A növénynemesítést a tisztaszármazéksorok előállítására irányuló egy-
oldalú törekvés zsákutcába ju t ta t ta . A gyakorlat bebizonyította, hogy a tiszta-
szárroazéksorok alkalmazkodóképessége szűk és összteljesítményük a heteró-
zigota populációkénál kisebb, illetve bizonytalanabb. 

A heterózis felismerése és gyakorlati alkalmazása új korszakot nyitott meg 
mind a növény-, mind az állatnemesítés történetében. A heterózis kifejezést 
ma már mindenki használja. A heterózis-fajtákkal elért gyakorlati eredményeket 
azonban általában kevésbé ismerik. Nálunk a heterózis-nemesítés eredményei 
nagyobbrészt még csak parcellás kísérletekből, vagy üzemi méretű, de még 
mindig csak kísérletekből ismeretesek. A hazai heterózis-kukoricafajták is csak 
az elmúlt évben kerültek nagyüzemi kísérletbe. A folyó évben már heterózis-
kukoricát mintegy 50 000 kat . holdon, heterózis-rostkendert pedig mintegy 
1200 kat. holdon termesztünk. 

Я • • • И-1-40 
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1. ábra. A hibridkukorica- vetésterület és terméseredmény növekedése az USA-ban 

A heterózis jelentőségének felméréséhez annak közgazdasági kihatásait 
is meg kell vizsgálnunk. Erre vonatkozóan jellemző az amerikai heterózis-
kukoricafajták elterjedése és ennek folyományaként a terméseredmények 
alakulása (9). 
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A fenti adatok mutatják, hogy a kapitalista országokban nem ok nélkül 
emelkedett ilyen rohamosan a hibridkukoricák vetésterülete. 

A számszerű adatok azonban egyedül még nem mutat ják, hogy a heterózis-
nemesítés eredményeként tulajdonképpen sok értékes tulajdonság összpontosul 
a hibridekben. Ez a tény egyébként a kertészeti termelés perspektívájában 
nem lebecsülendő jelentőségű, amint ezt az alábbi táblázat mutatja. 

A különféle tulajdonságok hibrid-vigorának néhány példája 

Jobb termőképesség 
Paradicsom, paprika, tojásgyümölcs , spenót , tök, 
ugorka, sárgaré pa, h a g y m a , retek, szamóca, málna 

Korai érés 
Paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, szamóca, 
káposzta 

Minőségjavulás 
Paradicsom, paprika, tojásgyümölcs , spenót, d innye, 
szamóca, málna 

Kártevők és betegségekkel szembeni 
ellenállóság fokozódása 

Paradicsom, szamóca, málna , káposztafélék, 
dinnye, ugorka 

Jobb tápanyaghasznosító képesség Paradicsom, spenót 

Hőség és aszálytűrés fokozódása Ugorka, hagyma 

Jobb hidegtűrés ! Szamóca, málna 

A heterózis-nemesítéssel hazánkban már rövid idő alatt is szép eredmé-
nyeket értek el. Pap Endre kukoricája, a Martonvásári 5. számú hibrid 
az összes bel- és külföldi kísérletekben első helyen végzett, a standardot 25—30%-os 
terméstöbblettel haladta túl. A kísérletekben szereplő amerikai hibridkukori-
cákat is felülmúlta, ami feljogosít arra a reményre, hogy bármennyire is jók a 
külföldi hibridek, Európában a magyar hibridek nemcsak versenyezni tudnak 
a régebbi múlttal rendelkező import hibridekkel, hanem azokat jelentősen felül 
is múlhatják [27]. 

Hogy milyen kilátásokkal indulhat a magyar kertészeti heterózis-nemesítés, 
arra a mezőgazdasági növénynemesítésnek már gyakorlati termesztésbe kerülő 
további eredményeiből is következtethetünk. A Sopronhorpácsi Növénynemesí-
tési és Növénytermesztési Kutató Intézetben Sedlmayr akadémikus és 
munkatársai a poliploidiát állították a répa heterózis-nemesítése szolgálatába 
és ezzel a nem kasztrálható fakultatív allogam növények csoportját is bevonták 
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a heterózis-nemesítésbe [32]. Az előállított hibridek az elgondolást mindenben 
igazolták. . 

A kompolti B. 7-es szánni kenderhibrid nyolc kísérleti hely átlagában 
24%-os kóró és 23%-os rost terméstöbbletet adott [10]. A Fertődön előállított 
Kínai X Fertődi hibridkender a területegységre eső kórótermést 18%-kal haladta 
túl, de rosttermésben 36%-kal volt jobb, mint a legjobb szülő. Ezzel a terület-
egységre eső rosthozamban még a kompolti B. 7-es számú hibridet is megelőzte 
[7]. Mindkét hibridre jellemző a rostminőség lényeges javulása is. 

Igaz ugyan, hogy a kertészeti heterózis-nemesítés magyar eredményei 
még csak szórványosak és inkább kísérleti jellegűek, de az igen nagyszámú 
és egyre sokasodó bel- és külföldi adatok nagyon meggyőzőek [2]. 

A kertészeti hibridnövények terméstöbbletének néhány példája 

Növényfaj Növényfaj »/o-ban Szerzők 

Paradicsom 18,8 Daskalov, 1954 
2 0 - 5 0 Szelivanov, Apat jev , 1938 
2 5 - 4 0 Powers, 1945 
3 9 - 4 7 Larsson és Currence, 1944 
1 2 - 7 9 Bál int , 1953 
1 5 - 3 3 Mészöly, 1954 

Paprika 26 Daskalov, 1954 
3 7 - 4 5 Angeli , 1954 

Tojásgyümölcs 17 Kazaki , 1951 
27,6 Daskalov, 1936 

H a g y m a 2 0 - 5 1 Jones és Davis, 1944 

Spenót 2 0 - 4 3 Porpáczy, 1951 

Ugorka 39 H a y e s és Jones, 1916 
40 Jabkimovics, 1938 
42 S izov , 1945 

A heterózis néhány elméleti kérdése 

Talán kissé hosszadalmasan időztem el a nyilván már igen sokak által 
ismert gyakorlati eredményeknél. De azt hiszem, nem volt felesleges, mert 
figyelembe véve a rohamos külföldi fejlődést, azt kell mondanom, hogy nem 
tartottunk teljesen lépést a meglevő lehetőségeinkkel. 

8 I\ . Osztálvközleménv \ IT I 2. 



1 1 4 PORPACZY ALADÄR 

Hogy az eddigi mulasztást minél gyorsabban behozzuk és hogy 
kertészeti heterózis-nemesítésünk szervezetten megindulhasson, a gyakorlat 
alapját képező néhány elméleti kérdéssel kell kezdenem. 

A hibridek erőteljes fejlődése a természet megfigyelőinek már régen fel-
tűnt (Koelreuter, Darwin, Knight, Naudin stb.) és gyakorlati alkalmazására 
már a múlt században is gondoltak. A »heterózis« kifejezést igen különböző 
értelemben és különböző fogalmakra használják [18]. A Shall (1914) alkotta 

2. ábra. Balról diploid, jobbról triploid spenót levél (Gubányi E.) 

»heterózis« kifejezés eredeti meghatározása talán a legelfogadhatóbb. E szerint 
a heterózis — mint tágabb értelmű kifejezés — a hibrid-egyedben, méretben, 
vagy egyéb tulajdonságban a keresztezés hatására fellépő fokozódás azokhoz a 
tiszta biotípusokhoz, különböző fajtákhoz, vagy fajokhoz viszonyítva, amelyek 
a kérdéses hibridutódot létrehozták. 

A heterózis kialakulása és annak megjelenési formája között fogalmi 
különbséget lehet tenni : a végső fenotípusos fölény a »hibrid-vigor«, az ezt 
eredményező mechanizmus pedig a »heterózis«. A továbbiakban a heterózis 
alatt azt a mechanizmust értem, amely a hibridben kifejlődő jobb tulajdonságo-
kat létrehozza ; a heterózis végeredményeként a hibridekben kifejlesztett nagyobb 
termőképességet, minőségjavulást stb., a hibrid-vigor kifejezéssel jelölöm. 

A heterózis esetei három típusba csoportosíthatók, ezek : a szomatikus, 
reproduktív és adaptív heterózis. E három típus egymástól nem független és 
egyazon hibridben is jelentkezhet. 
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A kertészeti heterózis-nemesítésben a szomatikus beterózisnak van talán 
a legnagyobb jelentősége, amely a vegetatív szervek gyorsabb növekedésében, 
erőteljes súlygyarapodásában és egyéb tulajdonságokban nyilvánul meg. 
Ilyenek a spenót, káposzta, répa stb., de általában a triploid-hibridek is. A repro-
duktív heterózis elsősorban a nagyobb magtermésben jelentkezik, amit kitűnően 
szemléltet a hibridkukorica példája. A heterózis e két típusa külső bélyegekben 
is jól megnyilvánul, az adaptív jellegű heterózis azonban figyelmünket könnyeb-
ben elkerülheti. Ez utóbbi főként a különböző betegségek elleni rezisztenciában, 

3. ábra. Balról Cecei csüngő, jobbról Dzsulinszka sipka szülők, középen a hibridpaprika (Angeli L.) 

a hibrid fagy- és szárazságtűrésének fokozódásában, koraiságban és más értékes 
gazdasági tulajdonságban jelentkezhetik. 

A tényleges heterózis-hatás csak a szülőkkel végzett összehasonlítás alapján 
állapítható meg. Az összehasonlításnál a hibridek teljesítményét nem a szülők 
átlagához, hanem a kiválóbb szülőhöz kell vonatkoztatni. Gazdasági nézőpontból 
természetesen nem elegendő a hibrideket csak a szülőkkel összehasonlítani. 
A heterózis valóságos értékét — annak hármas megnyilvánulását figyelembe 
véve — sokszor a nehezebben elbírálható adaptív jelleg szabja meg. A hibridet 
éppen ezért célszerű a standard fajtával is összehasonlítani, így annak gazdasági 
értékét a heterózis hármas megnyilvánulásának megfelelően helyesebben tud juk 
felmérni. 

A heterózis adaptív jellegének sokkal nagyobb a fontossága, mint amennyit 
annak általában tulajdonítanak. A genotípus és a környezet között kölcsönhatás 

8 * 
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van. A növények öröklődött képessége kiterjed az egész szervezetre, szoros 
összefüggésben a szervezetben lejátszódó fiziológiai és biokémiai folyamatokkal. 
Éppen ezért a hibrid-vigor kifejlődésének mértékét a hibridek egyedfejlődése 
során ható külső feltételek lényegesen módosíthatják, gátolhatják stb. A hibrid-
vigor megjelenését ténylegesen kialakító környezeti feltételek összefüggését az 
Antirrhinum maius kísérletek igen jól szemléltetik [19]. 

Közismert, hogy az Antirrhinum maius beltenyésztett származéksorai 
közötti hibridek nagyfokú hibrid-vigort mutatnak. Kísérletekben azt lehetett 
megállapítani, hogy a hibrid-vigor megnyilvánulásának mértéke nem állandó, 
még ugyanazon, de különösen a különböző időben felnevelt hibridegyedekben 

sem. A beltenyésztett származéksorok keresztezéséből származó azonos hibrid-
magvakat a különböző években december 1-én, február 3-án és március 28-án 
elvetve és a hibrid-vigort a két szülő középértéke és az Fx átlaga különbségében 
kifejezve a vetési idő sorrendjében, növénymagasságban, az alábbi mértékű 
többletnövekedés állapítható meg : 0,73, 3,68, illetve 3,95 cm. A hibrid-vigor 
értéke száraz súlyban kifejezve a fenti sorrend szerint 0,115, 0,354, illetve 
0,460 g volt. 

A grafikon kiválóan mutat ja , hogy a hibrid-vigor kifejlődése és a sugárzott 
napfényenergia mennyisége között határozott korreláció van. Hasonló meg-
figyelesek ismeretesek a paradicsom [13] és kukorica-hibrideknél is. Az említett 
kísérletekben az öröklött képesség a heterózis realizálását előmozdító, vagy 
gátló tényezők közül csak egyet, a napfényenergia hatását vizsgálták. A realizá-
lást azonban számtalan egyéb külső és belső körülmény - is befolyásolhatja. 
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E körülmények figyelembe nem vétele adott vitára okot a heterózis hibridek 
általános értékére vonatkozóan. 

Így szemlélve a heterózist, a hibrid-vigor nagysága az anyagcserefolya-
matok végső eredménye. Viszont az anyagcsere jellegét a genotípus határozza 
meg, de magukat a folyamatokat a környezeti tényezők befolyásolják. A kör-
nyezet körülményeitől függően a hibridek erőteljes, más körülmények között 
gyengébb vigort mutathatnak, bár a hibridek fokozott vigorja rendszerint 
alkalmazkodóképességüket is növeli. 

A kertészeti termények koraisága gazdasági nézőpontból gyakran döntő 
fontosságú. A korábbi virágzás és érés a fogyaszthatóság idényét nyúj t ja meg. 
Egyes növényeknél, mint pl. paprika, paradicsom, tojásgyümölcs stb.-nél 
rendszerint — éppen a reprodukció korai bekövetkezése miatt — a termés 
mennyis'égileg is emelkedik. A paradicsom heterózisára ——a legtöbb szerző 
szerint [4 ,12,14,15,25,26] — a koraiság jellemző. A paradicsomhibridek 
mind a virágzás lefolyásában, mind termésérésben rendszerint korábbiak, 
mint a legkorábbi szülők. 

Liszenko akadémikus a koraiságban jelentkező heterózis magyará-
zatát a stádiumos fejlődési elmélet alapján adja meg. E szerint »a koraisági 
heterózis nem más, mint néhány gyorsabban lefolyó stádium fejlődésbeli domi-
nanciájának összegezett végső eredménye a keresztezés nyomán« [4]. Liszenko-
nak ezt a megállapítását az alábbi kísérletek is igazolják. 

A paradicsom heterózisának tanulmányozására Burdich [12] nyolc 
beltenyésztett törzzsel és azok hibrid-kombinációival végzett kísérletet. A nyolc 
származéksor között a Lycopersicum esculentum faj keretében több fa j ta és a 
Best of al kultúrfajta származéksorain kívül ez utóbbinak egy haploidból 
származó homozigota törzsét és két kisbogyójú félvad típusát: a cerasiforme-t 
és a piriforme-t, továbbá a L. pimpinellifolium származéksorát használta fel. 
Az adatok felvételezésénél 32 bélyegre volt tekintettel. Többek között vizsgálta 
a csírázástól az egyes virágok kinyílásáig eltelt időt, az egyes virágzatok kinyílása 
közötti időt, a bogyók éréséig eltelt időt stb. Az adatok részletes elemzése után 
megállapította, hogy a hibrid-vigor fő jellemzője a koraiság. Ez azonban nem a 
csírázástól az első virágzat első virágjának megjelenéséig tartó szakasz lerövidü-
lésében, hanem a későbbi fejlődési szakaszok lefolyásának lényeges meggyorsulá-
sában nyilvánul meg. 

Daskalov a paradicsomhibridek vigorjának változását ugyancsak az 
ontogenezisen belül vizsgálta [14]. Megállapította, hogy a paradicsom, paprika 
és tojásgyümölcsnél a hibrid-vigor a terméshozás időszakában igen egyenetlenül 
jelentkezik. A. hibrid-vigor az első néhány szedés alkalmával nagyobb termés-
hozamban és Burdich tapasztalataival egyezően a termés gyorsabb beéré-
sében nyilvánul meg. Később a termési időszak közepén és különösen a végén 
fokozatosan csökken, végül pedig teljesen megszűnik. A hibrid-vigor legnagyobb 
a termésérés időszakának első harmadában, a közepén majdnem a szülőfajtákkal 
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5. ábra. Hibrid-vigor a paradicsom fejlődésének egyes szakaszaiban (Burdicli után). A felső 
grafikon az összes szülő és összes hibrid átlagát mutatja. Az alsó egy a normális típustól eltérő 
hibrid, mely egyik fejlődési szakaszában az egyik szülő, másikban a másik szülő tulajdonságát 

követi 

vi. ví vu vu vu. vu. vu vu v//z vrn. vu/. 
21. 26. 1. 5. 10. 15. 21. 28 1. 8. 15. 
P/ovdivszka konz. 
Heterosisno konz 

6. ábra. A paradicsom koraiságában 
jelentkező hibrid-vigor (Daskalov után) 

vi. vi vu vu va m vu vu m vrn. vtu. 
21. 26 1. 5 Ю. rs. 21 2! I 3. 15 

— No 10X Ptovdivszka konz. 
No Юх Pudzsersz 

— P/ovdivszka konz. 
— Pudzsersz 

7. ábra. A paradicsom koraiságában 
jelentkező hibrid-vigor (Daskalov után) 
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egyenlő, a termés időszakának végén azonban terméstöbblet már nem jelent-
kezik, sőt a hibrid esetleg már a szülők termésmennyiségét sem éri el. 

A heterózisra vonatkozó főbb magyarázatok 

A heterózis magyarázatára a nyugati genetikában több elmélet alakult ki, 
ezek a munka-hipotézisek azonban gyakran egymásnak ellentmondók, egymást 
kizárok. A főbb hipotézisek a következők: 

1. Az egymást kedvezően kiegészítő tulajdonságok elmélete. 
Jones és követői az ún. dominancia elméletet az alábbi hipotézisre építet-

ték : ha a kedvező tulajdonságok dominánsak, nagyon valószínűtlen, hogy 
két populációban teljesen ugyanazok legyenek jelen s így a két törzs 
keresztezéséből származó Fj generáció mindkét populáció előnyeit egyesíti. A 
kombinációk az F2 generációban rendszerint nem jelennek meg újra, habár ez 
elméletileg lehetséges. Gyakorlatilag azonban a kombinációk újbóli megjele-
nése —- a szülői tulajdonságok nagy száma és a kapcsolódás esetlegessége 
miatt — annál kevésbé valószínű. 

2. A hibridek kedvezőtlen tulajdonságai érvényre jutása akadályozásának 
elmélete. 

Haldane és Crotv szerint a normális egyensúlyi állapotban levő 
populációk adott nemzedékében a káros, recesszív homozigota tulajdonságok 
azért nem érvényesülhetnek, mert azok vagy kizáródnak, vagy a kölcsönös 
megtermékenyülés hatása következtében fedve maradnak. 

3. A szuperdominancia elmélete. 
East elmélete szerint az esetben, ha a két — minőségileg, különböző 

homozigota — szülő a hibridben valami eltérőt külön-külön valósít meg s ennek 
következtében mindkét szülő domináns tulajdonságai együtt jutnak érvényre, 
előáll a szuperdominancia jelensége. A szuperdominancia tehát a tulajdonságok 
kölcsönhatása fokozódásának eredménye. 

4. Az ellentmondásosság elmélete. 
A micsurini biológia elvein alapuló heterózis elméletét Bálint Andor röviden 

a következőkben foglalja össze : A heterózishatás alapja az életképesség fokozó-
dása, melyet a különböző ivari elemekkel rendelkező fajták keresztezésével 
az anyagcserefolyamatok változásával, új életfeltételek asszimiláltatásával 
érhetünk el. A heterozishatást akár fajok fajták közötti, akár faj tán belüli 
keresztezéssel kívánjuk elérni, micsurini elveket kell alkalmaznunk a szülőpárok 
megválasztásánál, azok fejlődéselemzésénél, irányított felnevelésüknél stb. 
A heterózishatás a micsurini biológia életképesség fokozásáról, a hibridizációról 
szóló tanítása alapján nemzedékeken át fenntartható. 

Daskalov [5 ] a kertészeti növények heterózis-nemesítésének egyik 
legjobb ismerője, az öröklődés dialektikus szemlélete alapján a heterózisról a 
következőket mondja : »A heterózis-jelenségek magyarázatát véleményünk 



1 2 0 POIiPÁCZY ALADÁR 

szerint, azokban a fiziológiai és biokémiai folyamatokban kell keresni, amelyek 
a megtermékenyítéskor két különböző génomnak zigótává való egyesülésekor 
játszódnak le. A heterózis jelenségeknek, valamint a F1 hibrideknél megfigyelt 
nagyobb életerőnek igazi okai közé tartoznak a zigóta minőségileg különböző 
összetétele, a két különböző nemű gaméta egyesülésével kapcsolatos ellentmon-
dás, továbbá az ezzel összefüggő különféle fiziológiai és biokémiai folyamatok, 
melyek egy olyan bonyolult fehérje rendszerben játszódnak le, mint amilyen 
a sejtmag és melynek eredményeképpen alakul ki az új szervezet.« A micsurini 
biológia elvén alapuló magyarázat a heterózis lényegét érthetően fejezi ki, 
kiemelve a kapcsolódó gaméták közötti ellentmondásosság szükségességét, 
minek következtében a környezethez jobban alkalmazkodó, az új életfeltételeket 
jobban asszimiláló, új anyagcseretípusú egyedek jönnek létre. 

Amint láttuk, számtalan hipotézis született, amelyekkel a heterózis jelen-
ségét magyarázni próbálják, de a heterózist kialakító anyagcserefolyamatokról 
kísérletesen megfigyelhető bizonyítékot egyik sem ad. Kétségtelen, a jelenség 
teljes megismeréséhez csak az élettani és genetikai vizsgálatok együttesen 
vezethetnek el. Ezért sem helytálló a heterózis nemesítésben még mindig a 
mendelizmus alapján folytatott növénynemesítést vélnünk, mert hiszen ez ma 
már olyan nemesítési módszerré fejlődött ki, ami félreérthetetlenül evolucionista 
jellegű [6]. 

5. Élettani egyensúly-elmélet. 
A belső élettani tényezőknek a heterozis hatás létrejöttében játszott 

fontos szerepére Robbins paradicsomgyökér-tenyészetei hívják fel a figyel-
met. A két beltenyésztett szülő és a hibridek gyökerét olyan folyékony 
tápláló oldaton tenyésztette, amely csak ásványi sókat és sacharózt tartalmazott. 
Az alapoldatot háromféle vitamin-kiegészítéssel egészítette ki, (1) thiaminnal, 
(2) thiaminnal és pyridoxinnal, (3) thiaminnal, pyridoxinnal és nikotinsav-
amiddal. A hibridgyökerek növekedése mind a háromféle táptalajban felül-
múlta a szülőket. Egyik szülő gyökérnövekedését a pyridoxin és thiamin serken-
tette és a nikotinsavamidnak lényegtelen volt rá a hatása. A másik thiaminos 
táptalaját hiába egészítették ki még pyridoxinnal a növekedés nem volt jelenté-
kenyen jobb, de ha nikotinsavamidot is adott, az lényeges javulást eredménye-
zett, A hibridvigorja tehát a jobb vitaminszintetizáló képességben leli magyará-
zatát [17]. 

Az utóbbi egy-két évtizedben folytatott kutatások eredményeképpen 
sok olyan esetet tudunk, amelyekben a gyenge növekedés, vagy a növekedés 
teljes hiánya egy bizonyos környezetben annak tulajdonítható, hogy a szervezet 
egy, vagy több alapvetően fontos anyagcsere-termékből nem tud megfelelő 
mennyiségeket előállítani. Ezzel nem áll ellentétben az a tény, hogy bizonyos 
esetekben a növekedést autogén növekedés-gátló anyagok is korlátozhatják. 
Ezek a kísérleti eredmények szolgáltatták az alapot a heterózis élettani egyen-
súly-elméletének kialakításához [31 ]. 
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Az élettani-egyensúly elmélete vázlatosan a következő : Egyes biokémiai 
anyagok, melyek a növekedést befolyásolják, olyan anyagokat is termelnek, 
amelyek elégtelensége, vagy túlsúlya a többi növekedést befolyásoló anyag-
tevékenységet gyorsítja, vagy gátolja. Az anyagok egyensúlyi helyzete a meg-
határozó tény és nem a reakció sebessége. 

A heterózis-nemesítés módszerei 

Faj- és nemzetségkeresztezések. Már Koelreuter vizsgálataiból kitűnt 
hogy — bizonyos határok között — a szülők nagyobb rokonsági differenciája 
következtében a hibrid utódokban nagyobb hidrid-vigor lép fel. 

Micsurin közismert Ceropadus-a a Prunus chamecerasus és P. padus 
között létesített hibrid élénk növekedésével, erőteljes gyökérzetével és kiváló 
alkalmazkodóképességével tűnt ki. Negrul a különböző Vitis-fajok hibrid-
utódai növekedésében tapasztalt élénk hibrid-vigort, a bogyók nagysága 
azonban nem növekedett. Jablokov a Juglans regia x J . Sieboldiana, 
Stabler a J. regia x J . nigra hibridek növekedésében, edzettségében észlelt 
hibrid-vigort. Rightcr a Pinus monticola x P . strobus hibrideken olyan 
mérvű hibrid-vigort észlelt, hogy a hibridek három év alatt közel kétszer olyan 
magasra nőttek, mint bármelyik szülőfajta természetes utódai. Wettstein 
különböző Populus-fajok hibridnemzedékében az ellenállóság növekedése, a fa, 
minőségjavulása és más tulajdonságok tekintetében tapasztalt hibrid-vigort. 
Bogyósgyümölcs nemesítésünk közben a különböző Rubus fajhibridek élénk 
növekedésében, nagy vitalitásában jelentkezett a hibrid-vigor [29]. 

A faj hibridekben fellépő heterózist a vegetatíve szaporított kertészeti 
növényeknél igen egyszerűen hasznosíthatjuk oly módon, hogy a hibrid-vigort 
a klón nemzedékek sorozatára kiterjesztjük. 

Fajtakeresztezés. E módszer a heterózis-nemesítés legegyszerűbb és leg-
gyorsabb módja. Lényege a kombináló partnerek kikeresése és azok szintézise. 
A fajtakeresztezés a heterózis-nemesítés leggyorsabb célravezető módszere : 
a közvetlen fajtaelőállításon túlmenően tájékoztatást ad a beltenyésztéses 
heterózis-nemesítés lehetőségeire is. A fajtahibridekben jelentkező hibrid-vigor 
rendszerint kisebb, mint a beltenyésztett származéksorokból származó hibridek-
nél. A fajtakeresztezésekkel jó eredményeket értek el a paradicsomnál, papriká-
nál, tojásgyümölcsnél, ugorkánál, Mathiász-Kocsis a szőlőhibrideknél stb. 

A Jjeltenyésztéses heterózis-nemesítés. A beltenyésztéses heterózis-nemesítés-
nél a szükséges származéksorok előállítása már hosszabb időt vesz igénybe. 
Ez egyes növényfajoknál 5—6, vagy több évre is terjedhet, más kertészeti 
növényeknél azonban az alapanyag előkészítéséhez 3—4 év is elegendő (pl. 
szamóca) 

A beltenyésztés kiváló analizáló módszer, mellyel a célunknak megfelelően 
életképes, termőképes, ellenállóképes, vagy más kívánatos tulajdonságokkal 
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rendelkező egyedeket az alappopulációból kiválogathatjuk. E módszerrel az 
egyes nem kívánatos tulajdonságokat is felderíthetjük és azokat szelekcióval 
kizárhatjuk. Ezzel egy olyan tisztító folyamatot indítunk el, amely után csak 
azok a származéksorok maradnak fenn, amelyek céljainknak megfelelnek, 
viszonylagosan állandóak és egységesek. Ezek a származéksorok az eredeti 
populációban levő gazdaságilag értékes tulajdonságok közül sokat harmonikusan 
egyesítenek magukban. A különféle kedvező tulajdonságokat, melyeket az 
egyes beltenyésztett származéksorokban így elkülönítve egyesítettünk, kereszte-
zéssel szintetizálhatjuk és új, nagyteljesítményű hibridfajtákat hozhatunk létre. 
A legjobb kombinációk rekombinálásával aránylag könnyen új , jobb hibrideket 
állíthatunk elő. 

A beltenyésztéssel sokszor olyan származéksorok is előtűnnek, melyekben 
nem kívánatos tidajdonságok is vannak, mégis gazdasági felhasználásuk kívá-
natos, mert a kombinációkban erőteljes hibrid-vigort mutatnak és a nem kívá-
natos tulajdonságok a hibrid utódokban esetleg fedve maradnak. 

A hibrid-vigor előidézése szempontjából különbséget kell tenni a már több 
évszázada termesztett, valamint az újabb időkben termesztésbe vont növény-
fa jok között. Az ősi kultúrfaj okban amelyeket az állandó szelekció fokozatosan 
a beltenyésztés felé vitt, a természetes heterózis ritkábban fordul elő. Viszont 
rövidebb ideig tar tó beltenyésztéssel szét lehet választani azokat az eltérő 
biotípusokat, amelyek keresztezése jelentős hibrid-vigort eredményez. 

A vadontermő, önmegtermékenyülő növényfajok populációiban a termé-
szetes kiválasztódás még nem vezetett el ilyen egyoldalú eredményhez. Az újabb 
időkben termesztésbe vont kidtúrnövények is még heterózigoták, éppen ezért 
plasztikusabbak, variációs alapjuk szélesebb. Ezek a fiatal kultúrfajták — bár 
morfológiailag messzemenően kiegyenlítettek lehetnek — fiziológiai szempontból 
azonban formakeveréket alkotnak, mintahogy ez az idegenmegporzók esetében 
kényszerűen fennáll. Az aránylag fiatal kultúrnövényeknél, mivel heterózigota-
ságuk részben még megmaradt, általában kisebb mérvű hibrid-vigort várhatunk. 
Éppen ezért a kertészeti növények heterózis-nemesítésénél a morfológiai és 
fiziológiai tulajdonságaikban nagyobb eltérést mutató szülőformák keresztezése 
hangsúlyozott jelentőségű (pl. a kultúr és félvad paradicsom, a trópusi és mérsé-
keltövi ugorka keresztezése stb.). 

Szintetikus fajta előállítása (polycross) : A módszer lényege, hogy nem faj ta , 
hanem megfelelő populáció előállítására törekszik. Az eredmény eléréséhez 
feltétlenül szükséges a populációk komponensei közötti kombinálódóJ^épesség 
ismerete. A lucernanemesítés tapasztalatai szerint a legjobban kombinálódó, 
tehát egymást kiegészítő kiindulási anyag szintézise teszi csak lehetővé, hogy a 
populáció az évenként és évszakonként változó külső környezeti tényezőkkel 
szemben alkalmazkodóbb legyen. A természetes kereszteződés biztosításával 
létrejött populáció a maga egészében jobb, mint az azt alkotó — egyébként 
kiváló — biotípusok külön-külön [11]. 
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A maximális természetes hibridizáció biológiai előnyeit a legjobban 
kombinálódó, tehát egymás tulajdonságait legjobban kiegészítő, gyakorlatilag 
önsteril, keresztezéses fertilitású komponensek felhasználásával biztosíthatjuk. 

Heterózis alapanyag nemesítése : A hibridfajták előállítása főleg a nagyobb 
megszaporodási hányadosú és a vegetatíve szaporított növényekre korlátozódott. 
A kismaghozamú növényeknél a hibrid-vigor gyakorlati hasznosítását az éven-
kénti kasztrálással járó technikai és gazdasági nehézségek akadályozzák. Éppen 
ezért olyan módszert kell keresni, amely a kasztrálást feleslegessé teszi. Ilyen 
módszer a hímsteril formák szülőpartnerként való felhasználása. Ennek különö-
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8. ábra. A hímsteril itás felhasználásának vázlata 

sen a kertészeti növények heterózis-nemesítésénél van nagy jelentősége. Eddig a 
paradicsomnál, hagymánál, cukorrépánál, kukoricánál, lucernánál és dohánynál 
értek el e módszerrel tekintélyes eredményeket. 

A hímsteril formák felhasználásával előállított első heterózis paradicsom-
fa j ta 1942-ben, a heterózis hagymafajta pedig 1949-ben került forgalomba [21]. 
A hibridek termése a szabadbeporzásos fajtákhoz viszonyítva a paradicsomnál 
több, mint 20, a hagymánál 20—25%-kal volt nagyobb. 

A tervszerű visszakeresztezéses nemesítés lehetőséget nyújt arra, hogy a 
beltenyésztéssel a kiindulási törzseket bizonyos különleges irányokban (rezisz-
tencia, szín, zamat stb.) javítsuk. Ezeket a módszereket a heterózisos kukorica 
nemesítés igen jó eredményekkel alkalmazza (Konvergens nemesítés). Meg-
felelő visszakeresztezéssel vihetjük át pl. a hímsterilitást is, egyéb tekintetekben 
értékes törzseinkbe. It t kell talán megemlítenem a haploidokra vagy mono-
ploidokra való törekvés módszereit is. A heterózis gazdasági hasznosításában 
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nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a jobb alkalmazkodóképesség!! poliploid 
típusok felhasználásának. A poliploidia előidézésére már hosszabb idő óta egy-
szerű módszert ismerünk, de ezt a répa kivételével gyakorlatilag nem hasznosí-
tottuk. Ennek az volt az oka, hogy a kísérleti genetika a jelenséget egyoldalúan 
tisztaszármazéksorok alapján kívánta magyarázni, vizsgálati anyagként auto-
poliploid vagy diploid tisztaszármazéksorokat használt. A genetikailag tiszta 
diploid törzsek és a mesterségesen előállított autopoliploidok összehasonlítása 
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9. ábra. A kertészeti heterőzis-nemesítés vázlata 

lesújtó eredménnyel járt , az utóbbiak a diploidokat rendszerint nem múlták 
felül és meg sem közelítették a természetes poliploidokat. E sikertelenség láttán 
a gyakorlati növénynemesítők nagyobb része a mesterséges poliploidok elő-
állítása ellen foglalt állást. 

E munkával párhuzamosan az ökológiai növényföldrajz statisztikai fel-
vételekkel igyekezett a problémát megközelíteni. Ezt a kérdést az Akadémia 
május 12-i vitaülésén részletesen kifejtették, ezért ezzel bővebben nem foglal-
kozom. 

Ma már vitathatatlan, hogy a poliploidokban az alkalmazkodás tágassága 
a kiindulási diploidokét igen sok esetben jóval felülmúlja. A poliploid formák 
keresztezése esetén, sokkal szélesebb variációs alap keletkezik, mint a diploidok 
keresztezésénél. A poliploidizálódás önmagában még nem jelenti új faj ta létre-
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jöttét, hanem a poliploidok reakciónormájának gyakorta szélesebb alkalmaz-
kodási skálája egy új fajta létrehozásához kiindulási anyagot szolgáltathat. 

A triploid heterózis gyakorlati hasznosítását a répa példáján szemlél-
hetjük. A répánál a távol álló fajok és alfajok keresztezése gazdaságilag haszno-
sítható eredményt nem ad, az alfajon belül pedig a kultúrfajták közeli rokonsága 
szab gátat a heterózis fokozásának. Sedlmayr akadémikus és munkatársai 
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10. ábra. A v e g e t a t í v e szaporított kertészeti nővérnek heterézis nemesítésének vázlata 

más utat kerestek. A gaméták közötti különbség mesterséges kiszélesítését 
úgy oldották meg, hogy mesterségesen tetraploid répatörzseket állítottak elő. 
A tetraploid répatörzseknek a diploid répatörzsekkel való keresztezéséből, rend-
kívül életrevaló, ellenálló hibrideket kaptak és ezzel a répa heterózis-nemesí-
tésének, új gyakorlatilag is célravezető útját nyitották meg [32]. 

Fertődön spenótból évekkel ezelőtt állítottunk elő poliploid formákat. 
A diploid és tetraploid törzsek keresztezéséből származó triploid utódok hatalmas 
levélzetükkel, gyors növekedésükkel, kiváló minőségükkel tűntek ki. 

A kertészeti heterózis-nemesítés megvalósításának menetét az alábbiakban 
mutatom be : 
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A fenti vázlat a kertészeti növények heterózis-nemesítésének lehetséges 
menetét vázlatosan szemlélteti. A nemesítési eljárás természetesen növény-
fajonként a növény igénye szerint módosul. 

Ez a vázlat a vegetatíve szaporított növények heterózis-nemesítésének 
csak egyik lehetőségét mutatja be. A vegetatíve szaporított kertészeti növény-
faj ták rendszerint Fa származékok, ezért gyakran szükségesnek látszik a jól 
kombinálódó szülők egyszeri önmegtermékenyüléséből származó utódokra 
való szétbontása, szelekciója. A szelektált egyedekben a kívánatos tulajdon-
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• 

ságokat rákeresztezéssel vihetjük be, majd a legjobb egyedeket egymással 
keresztezve a kívánt célt elérhetjük. 

Ammt a fenti példák mutatják a heterózis irányított felhasználása a kerté-
szeti termelésben sokkal szélesebb körben lehetséges, mint ahogy korábban 
gondoltuk. A hibridek számarányát, életrevalóságát, teljesítőképességét, bizo-
nyos élettani megfigyelések hasznosításával még tovább fokozzuk. Ilyenek a 
szülők különböző környezetben való felnevelése a korábbi virágok keresztezése, 
megfelelő agrofon, különböző vetőmagtermelési eljárások stb. A céltudatos és 
gazdaságos hibridvetőmagtermesátés megszervezése nélkül nemesítői munkánk 
nem volna eredményes. Csak így tudjuk a heterózist széles körben gazdaságosan 
hasznosítani és kitűzött célunkat a jobb minőségű, olcsóbb, nagyobb tömegű 
kertészeti terményt előállítani, népünk jobb ellátását biztosítani. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK 

MÉSZÖLY GYULA, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Porpáczy Aladár levelező tag értékes előadásához a paradicsom heterózis-
nemesítés vonatkozásaiban kívánok hozzászólni. A rendelkezésre álló rövid 
idő alatt inkább a gyakorlat számára eddig leszűrt tapasztalatainkat ismer-
tetném. 

Az előadásból is kitűnt, hogy a kertészeti gyakorlat korántsem használta 
úgy a heterózis-nemesítés lehetőségeit, mint a mezőgazdaság. Ennek részben 
az a magyarázata, hogy a legnagyobb területeken, termelt kertgazdasági növé-
nyeink, mint a paradicsom, borsó, paprika önbeporzók, valamint a mester-
séges megtermékenyítéssel járó hosszadalmas munka gátolja a tömeges heterózis-
mag előállítását, A mezőgazdaságban nagy tömegben előállított heterózisok 
is kivétel nélkül idegen beporzók (tengeri, cukorrépa, kender, rozs). 

Ezzel kapcsolatban megjegyezhetem, hogy a kertészeti heterózis-nemesí-
tés világviszonylatban, — de hazánkban is elhanyagolta az idegen megporzó, 
tehát a könnyűszerrel előállítható heterózisokat, gondolok itt a gyökérfélékre 
(sárgarépa, petrezselyem, retek, továbbá spenót, sóska és káposztafélékre stb.). 
A felsorolt növényeknél sajnos eddig a tájékozódó jellegű kezdeményezésen 
kívül nem végeztünk komolyabb munkát. 

A kertészeti heterózis-irodalom legtöbbet a paradicsom idevonatkozó kér-
désével foglalkozik. Bulgáriában Daszkalov vezetésével a paradicsom heterózis-
nemesítésen kívül paprika és tojásgyümölccsel is foglalkoznak. 

Kísérleti intézetünk negyedik éve foglalkozik heterózis paradicsom elő-
állításával. A legjobb anyanövények kiválogatása után ún. sorozatos (ciklikus) 
keresztezésekkel több mint 500 kombinációt hoztunk létre, illetve próbáltunk 
ki. Az összehasonlító kiértékelésnél a paradicsomnál támasztott összes igényeket 
figyelembe véve 25-féle szempontból bíráltuk el a kombinációkat. Ezen sokrétű 
kiértékelés igen tág teret nyújtott a heterózis-kérdés tanulmányozására sok vonat-
kozásban, különösen pedig gyakorlati felhasználás tekintetében új megállapítá-
sok birtokába jutottunk. 

A továbbiakban a heterózis-elmélet egynéhány, az előadásban is említett 
megállapításaira, kérdéseire kívánok reflektálni saját tapasztalataink alapján, 
így elsősorban a hibrid-vigor, fejlődési erély, koraiság, minőségalakulás kér-
déseire. 

A heterózis végeredményeként a hibridekben kifejlesztett nagyobb termő-
képességet, minőségjavulást értjük. Ha gazdasági használhatóság alapján 
bíráljuk el a hibrideket, akkor megállapíthatjuk, hogy sok száz kombináció 
közül kevés olyan akad, amely valóban alkalmas a tömeges termesztésre. 
Általában azt tapasztaltuk, hogy szinte minden esetben csak akkor kaptunk 
gazdaságilag értékesebb heterózist, ha a szülőnövények morfológiai és fizioló-
giai tulajdonságaikban minél jobban különböztek egymástól. Ezt igazolják 
Daszkalov ismert ZarjaX Komet és No. lOxBizon heterózisai. 

Ismeretes, hogy az előbbi ZarjaX Komet egy nagyobb és egy kisebb 
bogyójú, míg az utóbbi a Zarja a Lyc. racemigerum keresztezéséből elő-
állított új fajta és Bizon igeu korai érésű féldeterminált fajta keresztezéséből 
származik. 
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A kecskeméti legjobb heterózis paradicsomok, amelyek közül egynéhány 
jobbnak bizonyult az említett bolgár heterózisoknál is, ugyanezt igazolják. 
Pl. K. 363 X Rajnai, K. 363 X Immun, K. 42xlmmun stb. Amint lát juk, úgy 
a bolgár, mint a magyar legjobb heterózisoknál egyik szülőfajta mindig helyi 
fajta. Megfigyeléseink szerint a determinált fajták egymással keresztezve nem 
adnak olyan értékes heterózist, mint a közönséges típusú fajtákkal, ezek inkább 
koraiságuk miatt értékesek. 

A koraiság fokozása egyik legfőbb törekvése a paradicsom nemesítésnek. 
A heterózis paradicsomok megfigyeléseink szerint gyors kezdeti fejlődésükkel, 
korai érésükkel tűnnek ki. Általában a koraiság vagy úgy jelentkezik, hogy a 
hibrid természeténél fogva igen korai pl. No. lOxBizon vagy K. 42 X Gráci, 
vagy nagy termőképességén keresztül a korán érő bogyók mennyisége eléri, 
vagy meghaladja a korai faj ták egy időpontra és területegységre vonatkoz-
tatott termését. Ilyen kombinációk a K. 363xlmmun és a K. 363 X Rajnai. 
Pl. a K. 363 X Immun 1954-ben aug. 20-ig összes termésének 57%át, míg a 
Zárja X Komet csak 38%-át érlelte be. A koraiságot az érési index értékszámá-
val fejezzük ki, amely a fa j ták összes termésének egy időpontra vonatkoztatott 
(VIII. 1.) százalékában jut kifejezésre. 

A hibrid paradicsomokra szinte minden esetben jellemző a dinamikus 
csírázás és az igen gyors kezdeti fejlődés, valamint a gyors egyöntetű virágzás 
és terméskötés. A heterózis-hatás a gazdaságilag értékes hibrideknél jellemzően 
a terméshez első, azaz kezdeti időszakában nyilvánul meg. A terméshozam 
közepétől, még inkább végétől fokozatosan csökken, némely esetben a hátra-
levő termésük kevesebb, mint a szülők, illetve standard fa j ták ezen időszakra 
eső termése. 

Az érés, amint már szó volt róla a komponensek megválasztásától függ. 
Nem egy esetben tapasztaltuk, hogy a középkésői és késői fa j ták keresztezéséből 
korán virágzó, korán termékenyülő és korán érő fajtákat kapunk, példa erre az 
Immun X Garfield, К. 363 X Luculius hibrid. Ezek a jelenségek, mint ismeretes, 
a fajták eltérő stádiumos fejlődésével magyarázhatók. 

Több éven át megfigyeltük a heterózis paradicsom minőség alakulását 
(szárazanyag, cukor, sav, C-vitamin és szín). A kiértékelés kapcsán megállapí-
tottuk, hogy a biológiai értékalakulás szinte kivétel nélkül közbülső értéket 
képviselt — különösen vonatkozik ez a szárazanyag és a C-vitamin alaku-
lására. — Eddig sajnos, nem találtunk olyan hibridparadicsomot, amely a 
konzervipari igényeket teljes mértékben kielégítette volna. 

Ezért a heterózis paradicsomok elsősorban korai termesztési célra 
alkalmasak. 

Konstans fajtáink színe, konzisztenciája jelenleg jobban megfelel a kon-
zervipar számára, mint bármelyik eddig ismert legjobb heterózis paradicsom. 
— Természetesen meg van a lehetősége, hogy kifogástalan minőségű heterózis 
paradicsomot állítsunk elő. 

A bogyó nagyság is közbülső értéket mutat a hibridparadicsomoknál. 
Ezért, ha azt akarjuk, hogy kereskedelmi szempontból megfelelő nagyságú 
bogyót kapjunk, az egyik szülőnek, lehetőleg az anyafajtának nagybogyójúnak 
kell lennie. 

Nemesítési munkánk során a paradicsomnak eddig több domináló tulaj-
donságát ismertük meg, amelyet a heterózis nemesítésben tervszerűen fel-
használnak. Egynéhány fontosabbat megemlítek. Közönséges típusú a deter-
minálnál, magas növés az alacsonnyal, fényes bogyófelület a mattal: serte-
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szőrös szár és levélfelület a csupasz mirigyszőrössel a kevés termésrekeszűség 
a sokkal szemben mutatnak dominanciát. 

A heterózis paradicsommag önköltségének csökkentése, illetve a kasz-
trálás elkerülése céljából hímsteril törzsekkel is végeztünk kísérleteket. Sajnos, 
az előállított hibridek késői érésűeknek bizonyultak és rosszul termékenyültek. 
A késői érés azzal magyarázható, hogy ezeknél a kötődés a hűvösebb nyárvégi 
időszakra esett. A hosszubibéjű (kilógó bibe) törzsek meleg iránti érzékenysége 
az irodalomból is ismeretes. További kutatást igényel ennek a fontos kérdésnek 
a megoldása. Viszonyaink között jól termékenyülő új hímsteril törzseket kell 
keresnünk, amelyekkel további jó kombinációk keresése a feladatunk. 

A paradicsom heterózis nemesítésénél eddig kizárólag az ún. fajtaheteró-
zist alkalmaztuk. 

A beltenyésztést, illetve a fajtaelemekre bontást különösen szárazanyag, 
C-vitamin és vörös szín növelés céljából végzünk. Eddig ezen módszerrel külö-
nösen a lykopin-tartalom növelés terén értünk el határozott eredményt, fa j -
táink szárazanyagtartalmát is ezen módon tud juk fokozni, illetve fenntartani. 

A legjobb heterózis paradicsomjaink összehasonlító értékelése során meg-
állapítottuk, hogy a külföldi.közismert heterózisokat, de a hazai standard faj -
táinkat is túlszárnyalják úgy termésmennyiségben, de korábbi érésben is. 
Pl. K. 363 X Immun heterózisunk 3 év átlagában 15 %-kal múlta felül a bolgár 
közismert ZarjaX Komet fa j t á t . 

Mindez világosan igazolja, hogy érdemes a heterózis paradicsom tömeges 
előállításával foglalkozni. 

Ujabb és jobb kombinációk keresése mellett sürgősen meg kell indítanunk 
a legjobb kombinációk szükséges mennyiségben való előállítását. 

Véleményem szerint legalább üvegalatti és korai exporttermesztés céljára 
szükséges vetőmag előállítását feltétlenül biztosítanunk kell az elkövetkező 
években. 

Bolgár példa alapján kidolgoztuk az üzemi méretű heterózis paradicsom 
előállítás technikáját és feltételeit. Csupán állandó jellegű jól begyakorolt munka-
csapatokat kell szerveznünk az évenként szükséges vetőmag előállítására. Ta-
pasztalataink szerint 1 k. hold hibridmagot szolgáltató paradicsom kasztrálá-
sához, megtermékenyítéshez 2 hónapig tar tó szezonmunkára 11 ügyes, begya-
korolt női dolgozóra van szükség. Egy kg heterózis paradicsommag a jelenlegi 
munka és anyagköltségek mellett kb. 6 — 7000 Ft-ba kerül, amely 12 — 16 kat . 
hold beállítására elegendő. Ez kat. holdanként 45—60 Ft-ba kerül. Egészen 
reális számítás szerint a legjobb heterózis paradicsomok legalább 35 — 40 q-val 
többet teremnek kat. holdanként, mint a termesztés alatt álló konstans faj tá ink. 

Kecskemétiintézetünk,miután a termesztésre kijelölt konstans paradicsom-
fajtákból évi 15 q I. fokú szaporítást végez, jelenleg nem képes az igen munka-
terhes begyakorolt dolgozókat igénylő, heterózis paradicsom országos szükségletet 
fedező előállítására, ezért paradicsommag-termesztés terén kevésbé lekötött 
kísérleti intézmények, Állami gazdaságok végezhetnék el azt a fontos feladatot. 

Egyes betegségek ellen a jelenlegi fajtáink és hibridjeink eddig nem mu-
tattak tartós rezisztenciát. Az ellenálló képesség látszólagos megnyilvánulása a 
fokozottabb életképességgel magyarázható. Ma már égetően fontos feladatként 
jelentkezik egyes nagy károkat okozó paradicsombetegségek leküzdése (vírusz, 
verticillium, szeptoria). Ezért már a f. évben tervbe vettük a rezisztens vad-
fajokkal történő keresztezéseket is, és egyes ellenállóbb törzseinkkel történő 
tervszerű visszakeresztezést. 
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Intézetünk paradicsomnemesítési munkája az utóbbi években sokat fejlői 
dött, célkitűzései határozottabbak, a gyakorlat igényeit szolgálják, kezdet-
eredményeink is ezzel magyarázhatók. 

KOVÁCS SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Az előadásban is megemlített egyik heterózisnemesítési módszerrel, a 
fajkeresztezéses formával szeretnék hozzászólásomban röviden foglalkozni a 
gyümölcsnemesítés területére vonatkoztatva. 

A faj keresztezéseknél tapasztalható hibridhatás gyakori, igen jelentős s  
legtöbbször túlhaladja a fajta-heterózisokat. Ennek oka az, hogy ilyen esetekben 
a hibridizációban résztvevő szülőnövények természetes formában képviselt nagy 
biológiai eltérése következtében nagy alkalmazkodóképességű, gazdagabb örök-
lési alapú hibridszervezeteket kapunk. Ezeknél a hibrid-vigor érvényesülése azon-
ban nem mindig mutatkozik meg tisztán, mert az egyesülő fajok kromoszómáinak 
sokszor előforduló számbeli különbözősége következtében fellépő allopoliploid 
hatás a hibrid-vigorral kapcsolódik és ennek, valamint a környezet alakító hatá-
sának közös eredményeként jön létre a végkifejlett alak, a hibrid megjelenési 
formája. 

A fajhibridizációnál mutatkozó hibridhatás nemcsak somatikus változá-
sokban, nagyság, termetbeli növekedésben mutatkozhat meg, hanem sokszor 
erős reproduktív gyarapodásban, gyümölcsnagyság, maghozamnövekedésben, 
máskor pedig különböző irányú rezisztenciafokozódásban ju t kifejezésre. 

Vegetatíve szaporított gyümölcstermő, vagy egyéb kertészeti növényeink-
nél a hibridhatás klónozással tartósítható s emiatt ezen a területen még foko-
zottabb a jelentősége. 

Mindazok a gyümölcsnemesítők, akik fajhibrideket állítottak elő, találkoz-
tak a hibridhatás megjelenésével. 

íme néhány példa : Micsurin az előadásban is említett Ceropadus-án 
kívül a Pr. Davidiana és Pr. nana keresztezéséből származó Poszrednyik mandu-
lánál erős hibridhatást észlelt. A Poszrednyik hatalmas fejlődésével, nagy fagy-
állóságával és edzettségévél tűnt ki. 

Lawrance és Rybin egymástól független vizsgálataik során megállapították, 
hogy a hexaploid Pr. domestica, a termesztett nagygyümölcsű, magasnövésű 
szilva a tetraploid Pr. spinosa és diploid Pr. divaricata aprógyümölcsű, kister-
metű prunus-fajok kereszteződéséből jött létre. A kereszteződésből származó 
triploid formák természetes autopoliploidálódásának következménye a hexaploid 
domestica, mely szinten az egészséges hibrid-vigor valószínűleg még határozot-
tabb formában jutot t érvényre. 

Ismert dolog, hogy a Pr. persica és Pr. amygdalos fajok között a termé-
szetben— ahol ezek egymással keverten élnek vagy termesztődnek—gyakran jön-
nek létre spontán hibridek, az ammaygdalopersica-k. Sőt ilyeneket mesterségesen 
is állítanak elő a gyümölcsnemesítők azért, mert egyes típusai és egyedei igen 
kirívó somatikus és adaptív hibrid-vigort mutatnak, mely tulajdonságaik miatt 
őszibarack és mandula alanyul előnyösen felhasználhatók. A szülők kromoszó-
maszáma azonos, ebben az esetben tehát kizárólagos, tiszta hibridhatásról 
van szó. 

Más kutatók a Malus, Pyrus és Juglans nemzetségen belüli fajok között 
létesített kombinációknál figyeltek meg kiemelkedő hibridhatást. 

11* 
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Fertődön a Rubus idaeus és Rubus cesaeus fajok hibridizációjánál több 
esetben volt tapasztalható hibrid-vigor. Az esetek nagy részében a hajtások erős-
ségben, egyes típusok fagyállóságban mintegy 50 %-kal múlták felül szülőnö-
vényeiket. 

A faj keresztezéseknél megnyilvánuló hibridhatásról tanúskodnak szamóca 
faj hibridjeink is. Az irodalmi megállapítások és egyéb gyümölcstermő növények-
nél történő saját megfigyeléseink nyomán a Fragaria fajhibridizálásnál már cél-
tudatosan törekedtünk a hibrid-vigor előidézésére és felhasználására. Ügy lát-
szik, hogy az itt alkalmazott metódus beválik s esetleg némi formálással alkal-
mazható lesz más növények esetében is. A metodika lényege a következőkben 
ö szegezhető : 

A nemesítési célunknak megfelelően (gyümölcsminőség javítása, ellen-
állóság fokozása stb.) történő elemzés utáni kiválasztáskor az egyik oldalon 
adva vannak a vad di- és hexaploid szamócafajok, a Fr.vesca és Fr.elatior csoport 
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tagjai. Ezek lévén, hogy ön- és szomszédbeporzás, valamint magról való szapo-
rodás generatív utódai, rendszerint megközelítően vagy teljesen stabil formák. 

A másik oldalon pedig az oktoploid Fr. grandiflora fajkörbe tartozó eltérő 
típusú, nagygyümölcsű termesztett fa j ták legjobbjai állanak. Ezek klónok, 
állandó vegetatív szaporítással egybetartott, rendszerint állapotú erős hete-
rózigota szervezetek. 

Alkalmazott metodikánkban egymással párhuzamosan két vonal halad. 
Egyik vonalon helyezkednek el a vesea és termesztett faj ták kombinációi, a 
másik pedig az elatior és termesztett fa j ták szintetizáló vonala. 

Első tevékenységünk mindkét vonalon a kultúrfajták vadakhoz viszo-
nyított kombinációs készségének a megállapítása sorozatos próbakeresztezé-
sekkel. 

A második lépés a legjobbnak mutatkozó kombinációk nagytömegű 
előállítása. 

Az így kapott hibridpopulációból választjuk ki az értékes, komoly vigo-
rítást mutató egyedeket, melyek között még sok a sterilis, vagy félfertilis 
elem. 

A sterilitást visszakeresztezésekkel, nevelési eljárásokkal igyekszünk eny-
híteni vagy pedig autopoliploidia mesterséges kiváltásával. 

S végül a két metodikai vonalat összehozva, az eltérő kombinációk hib-
ridjeit egymás között keresztezzük vagy egymás mellett termesztve hagyjuk 
kereszteződni. Mesterséges keresztezéseknél erős pollenkeverékkel dolgozunk. 
Mindkét esetben a szelektív termékenyülés jótékony hatása a legegészségesebben 
és legteljesebb mértékben érvényesülhet. Ezzel nemcsak a terméketlenség teljes 
megszüntetését érjük el, hanem ebben a szélesebb skálájú, gazdagabb változa-
tosságú másodlagos popidációban újabb hibridhatás is érvényesül. Ebből az 
anyagból azután kiemeljük a célunknak megfelelő gazdaságilag értékes ala-
kokat. 

Szamóca faj hibridizációs munkánknál legjobb kombinációnak mutatko-
zott a Fr.vescaXE. korai reciprokja. Ebből származik a kiváló minőségű 
I. sz. hibridünk, melynél nagy hibrid-vigor észlelhető. Csak egy-két adatot sze-
retnék ennek bemutatására felhozni. Addig, amíg a Fr.vesca átlagos bokorma-
gassága 17 cm, átmérője 30 cm, az E. korai méretei pedig 20 és 35 cm, az 
1. sz. hibrid magassága viszont 32 cm, átmérője pedig 60 cm. Méretei tehát 
közel kétszeresére emelkedtek a szülőkéhez viszonyítva. Hosszabbak, vasta-
gabbak a levélnyelei, valamint nagyobbak a levelei is, mint a szülőnövényeké. 
A levelek vastagok, sötétzöldek, s szárazságtűrése, betegségrezisztenciája is 
meghaladja a szülőnövényeket, gyümölcsérésben pedig megelőzi a legkorábbi 
fajtákat is. Gyümölcsei közepes nagyságúak, de a bokor megnövekedett ter-
mete és ellenállósága miatt a termés mennyisége — mint az elszaporítás utáni 
parcellás előkísérletek máris bizonyítják — meghaladja sok kultúrfajtánkat. 

Ezenkívül az Fr. elatior X Madam Moutot kombináció esetében, de más 
esetekben is több ízben figyeltünk meg különböző irányú hibridhatást. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a fajhibridizáció a heterózisnemesítéssel 
szoros kapcsolatban van s mint annak egyik formája is igen nagy jelentőségű. 
A lehetőségek az adott eseteken túlmenőleg még sokat ígérnek számunkra. 
Az ígéreteket azonban csak úgy tudjuk elnyerni, a lehetőségeket csak úgy ki-
használni, ha módszeresen, mélyreható alapossággal végezzük munkánkat, s 
nem elégszünk meg azzal a néhány kiemelkedő fajhibriddel, melyet a természet 
nyújtott vagy nyújt. 
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P A P ENDRE, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Az elhangzott értékes és átfogó előadás már rámutatott arra, hogy a hete-
rózis-nemesítés eddig legnagyobb eredményeit a kukoricanemesítés terén érte el, 
és ezeket az eredményeket már a gyakorlat is nagymértékben hasznosítja. 
Szabadjon elsősorban erre vonatkozóan az előadás adatait kiegészítenem. A hete-
róziskukorica már évek óta nagyüzemi termelésben van, bár elterjedése a vető-
magszaporítás nem kielégítő megszervezése és végrehajtása következtében 
lassabb volt, mint azt népgazdasági jelentősége megkívánta. Most már javult 
a helyzet és folyó évben a legújabb adatok szerint már kb. 200 ezer kh került 
kukorica fajtakeresztezésekkel elvetésre, vetőmagelőállítás pedig több mint 
20 ezer kh-n folyik és közepes termés esetén remélhető, hogy 1956-ban kukorica-
területünknek kb. Yí részét vethetjük el heteróziskukoricával. 

A legutóbbi minisztertanácsi határozat ezen túlmenően 900 ezer kh-ra, 
tehát majdnem kukoricaterületünk felére írja elő a heterózisos vetőmag haszná-
latát. Ennek végrehajtása után kb. 2 millió mázsa terméstöbbletet remélhetünk, 
ha csak a fajtakeresztezések kb. 15%-os átlagos terméstöbbletével számolunk. 

Még növekedni fog a heteróziskukorica népgazdasági haszna, amint a 
beltenyésztéses hibridek is nagyobb mértékben kerülnek köztermesztésbe, 
amire már a közeljövőben számíthatunk. 1957-re a minisztertanácsi határozat 
100 ezer kh Mv. 5. hibrid termesztését írja elő. Az előadó már említette az Mv. 5. 
jó eredményeit, rá szeretnék azonban mutatni arra, hogy ezek az eredmények 
nem egyedülállóak, hanem a jó beltenyésztéses hibridek szükségszerűen felül-
múlják a fa j t áka t és fajtakeresztezéseket. Ezt bizonyítja pl. a Fajtakísérleti 
Intézet múlt évi kukorica előkísérlete, melyben az Mv. 5. mellett még öt marton-
vásári hibrid szerepelt. Négy kísérleti hely átlagában ezek közül a leggyengébb 
6%-kal, a legjobb 18%-kal termett többet, mint a kísérletben szereplő legjobb 
fajtakeresztezés, átlagos többtermésük pedig a fajtakeresztezéssel szemben 
11% volt. 

Úgy hiszem, az eredmények alapján jogosan mondhatjuk, hogy a bel-
tenyésztéses heterózisos nemesítés ez idő szerint a kukoricanemesítés legeredmé-
nyesebb módszere. Ez a módszer azonban mint minden más nemesítői módszer, 
csak akkor hozhatja meg a maximális eredményt, ha más nemesítői módszerekkel 
kombináljuk. A bevezető előadás megemlített néhány újabb módszert, melyek 
alkalmasak arra, hogy segítségükkel eddigi, mondhatnám nyers eredményeinket 
tovább finomítsuk. Ilyen módszerek a konvergens, visszakeresztezéses nemesítés, 
a pollensteril törzsek és haploidok felhasználása. Minthogy a kukorica heterózis-
nemesítés időben kissé megelőzte a kertészeti heterózis-nemesítést, talán nem lesz 
érdektelen, ha röviden vázolom, miként próbáljuk e módszereket haszno-
sítani. 

Mv. 5. hibridünk termőképessége, tenyTészidőhossza, többcsövűsége 
kielégítő. Vannak azonban kisebb hiányosságai. Így megdőlés elleni ellenálló-
képessége sem múlja annyira felül a faj tákét , mint más hibrideké. Utóbbi 
hiányossága a 0,118 В szülőtörzsre vezethető vissza, mely egyébként kiváló 
de szára kissé gyenge. A 156. sz. szülőtörzs minden tekintetben kiváló tulajdon-
ságokat örökít, de hajlamos rossz csírázásra. Ezt a tulajdonságot a hibrid nein 
örökli, de magának a beltenyésztett törzsnek szaporítása ezáltal nem kellően 
üzembiztos. A 0.14 szülőtörzs ugyancsak kitűnő termőképességet örökít, de bel-
tenyésztetten termőképessége kicsi, ami a nagyüzemi szaporítást lassítja. 
Hogyan próbáljuk e hiányosságokat kiküszöbölni? 
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A 156 és 0,118 В szülőtörzsekkel néhány év előtt konvergens nemesítést 
kezdtünk, vagyis a 156-ot állandóan a 0,118 B-vel kereszteztük vissza és fordítva. 
A visszakeresztezést addig folytatjuk, természetesen állandó szelekcióval egybe-
kötve, míg a törzsek vissza nem kapják eredeti jellegüket, de egyetlen eltéréssel. 
A 0,118 В irányú visszakeresztezésekből mindvégig csak az erősebb szárú 
növényeket használjuk fel, a 156 irányú visszakeresztezés közben pedig szigorúan 
kiselejtezünk minden olyan növényt, melynek magminősége nem teljesen 
kielégítő. A visszanyert törzsek várakozásunk szerint teljesen azonosak lesznek 
az eredetiekkel, azzal a különbséggel, hogy a 0,118 В szárerőssége javult, a 
156 gyenge csíraképessége pedig kiküszöbölődött. Azt reméjük, hogy a két 
visszanyert törzs egyszeres keresztezésének felhasználásával ugyanolyan jó 
termőképességű, de erősebb szárú Mv. 5. hibridet fogunk kapni. Ez évben már 
nagyobb próbakeresztezés-sorozat került a javított törzsekből összehasonlító 
kísérletbe és jövő évben az első ilyen javított 5-ös hibrid előreláthatóan már 
kipróbálásra is kerülhet. 

Hasonló módszert alkalmazunk a 0.14 törzs termőképességének javítására. 
Ezt olyan, az Mv. 5. szülői között nem szereplő más beltenyésztett törzsekkel 
kereszteztük, melyek az Mv. 5. többi szülőtörzsével keresztezve hasonló értékű 
keresztezési partnerek, mint maga a 0,14. A keresztezésekből részben kombiná-
ciós nemesítéssel, részben visszakeresztezéssel próbálunk olyan beltenyésztett 
törzset előállítani, melynek szaporítása könnyebb, mint a 0,14-é, mint szülő-
partner pedig azonos vagy nagyobb értékű. 

Igen érdekes az előadásban érintett haploid módszer a beltenyésztett 
törzsek előállításának meggyorsítására. E téren még nincs tapasztalatunk, 
de sikerült végre a szükséges jelző törzset megszereznünk és így genetikai 
osztályunk segítségével ez évben ez irányban is megkezdjük a kísérletezést. 

A hibridkukorica nagyüzemi vetőmagelőállításának legkényesebb pontja 
a címerezés. Nagyon megkönnyítené a nagyüzemi előállítást, ha sikerülne az 
anyaként használt szülőtörzset hímsterillé tennünk. Ez esetben ugyanis a címere-
zés elmaradhatna, minthogy a hímsteril anyanövények túlnyomó része pollent 
nem termel. Címerezés helyett a sorokat csak gyorsan át kellene járni a netaláni 
elütő jellegű nem hímsteril növények eltávolítása céljából. A Genetikai Intézet 
átengedett részünkre pollensteril törzseket, s ha ezek megfelelnek várakozásunk-
nak, tehát hímsterilitásuk megbízható anyagi öröklődésű, 4—5 év alatt legjobb 
szülőtörzseinket hímsteril alakban is előállíthatjuk. Ez a munka aránylag 
egyszerű. Minthogy a hímsterilitás citoplazmatikusan öröklődik, a hímsteril 
növényeken termett magok ismét hímsteril növényekké fejlődnek. Ezért ismételt 
visszakeresztezés útján oly törzset kapunk, mely a recurrens szülővel megegyezik, 
de hímsteril. Ha már lesznek ilyen törzseink, gyakorlati felhasználásuk egyszerű. 
A hímsteril anyatörzsön címerezés nélkül előállított egyszeres keresztezés ismét 
hímsteril, tehát a hibridelőállításnál sem kell címerezni. Természetesen az elő-
állított hibrid is hímsteril. Ezen azonban könnyen segíthetünk úgy, hogy 
25—30% nem hímsteril, de egyébként azonos hibridvetőmagot keverünk a 
hímsteril hibridvetőmaghoz, és ezzel a teljes megtermékenyülést biztosítjuk. 
Végcélunk természetesen az, hogy megfelelő keresztezési partnerrel a hím-
sterilitást a hibridelőállításkor feloldjuk és így az említett hozzákeverés is meg-
takarítható legyen, ez azonban sokkal hosszadalmasabb nemesítői munkát 
kíván meg. Már az egyszerűbb módszerrel is elérhető lenne azonban, hogy a 
minisztertanácsi határozatban előírt 900 ezer kh-hoz szükséges vetőmag elő-
állításakor kb. 100 ezer címerezési munkanapot megtakarítsunk. A hibrid-
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vetőmag előállítás évenkénti szükségességét elkerülhetnénk, ha sikerülne a 
hibridhatást hosszabb időre stabilizálnunk. Ily irányban ez idő szerint egyetlen 
gyakorlati lehetőséget látunk és ez a sok beltenyésztett törzsből előállított 
szintetikus fa j ta . Megkíséreltük ily fajták előállítását és ez évben utódnemzedé-
kük kipróbálásra kerül. Nem valószínű, hogy már első ilyen kísérletünk sikerrel 
járjon, de biztosra veszem, hogy türelmes nemesítői munkával előbb-utóbb 
e téren is sikert lehet elérni. 

SEDLMAYR K U R T akadémikus* 

Az 1952. évi amerikai cukorrépa-kongresszuson (Proceedings American 
Society of Sugar Beet Technologists — Seventh General Meeting, 1952.) el-
hangzott beszámolók mutat ják azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az észak-
amerikai cukorrépanemesítők a kukoricánál bevált heterózisnemesítés alkal-
mazása érdekében tesznek. Rüssel T. Johnson »A Comparison Between Corn 
and Sugar Beet Breeding Methods« című munkája világosan mutatja, hogy a 
morgani kromoszóma-elmélet mechanikus alkalmazásával az amerikai répa-
nemesítők milyen komplikáltán igyekeznek a kukoricanemesítésben alkalmazott 
beltenyésztéses heterózisnemesítést a cukorrépára alkalmazni. A terv lényege : 
1. Beltenyésztett, homozigota cukorrépa származéksorok nemesítése és 2. pollen-
steril törzsek felhasználásával hibridvetőmag nagybani előállítása. 

Amíg a kukoricánál a beltenyésztés nem ütközik különös nehézségekbe, 
zacskózása tömegesen és könnyen hajtható végre, a répa zacskózása többnyire 
nem vezet életképes magok kötéséhez. 

SchwanitzP], Breivbaker[2] és Owen[3] találtak azonban önfertil répákat, 
amelyek önfertilitásukat átörökítették és kiinduló anyagát képezhetik az önbe-
porzó répafajták nemesítésének. Ily módon sikerült a beltenyésztéses heterózis-
nemesítés első akadályát eltávolítani. Hogy milyen áron, azt minden gyakorlati 
répanemesítő sejtheti, aki egyébként is érzi a répanemesítésben a kiinduló anyag 
szegénységéből adódó nehézségeket. Az így előállított beltenyésztett répatörzsek 
— minthogy önbeporzók — együtt kiültetve és szabadon elvirágoztatva csak kis 
százalékban (alig 5—10%) adnak hibrideket. Mivel pedig a kasztrálás — a 
kukoricától eltérően — nagyban gazdaságosan nem vihető keresztül, más utat 
kellett a heterózis-vetőmag előállítására keresni. 

Ezt az u ta t Owen mutat ta meg, amikor pollensteril répákat talált és a 
szerinte génikusan és plazmatikusan öröklődő pollensterilitást visszakereszte-
zéssel át tudta vinni a beltenyésztett törzsekre. Nem minden törzzsel keresztezve 
adnak a pollensteril vonalak pollensteril utódokat, de vannak kis számban 
ilyen ún. >>0«-vonalak, amelyeket tervszerűen fel lehet használni pollensteril 
hibridpartnerek előállítására. Minden egyes beltenyésztett vonalhoz egy genetikai-
ag azonos, azonban pollensteril partner szükséges. Mi sem könnyebb Owen 

* Í rásban bekü ldö t t hozzászólás 
1 Beiträge zur Züchtung und Genetik selbstfertüer Rüben, 1940. Züchter, XII. 
2 Brewbaker H. E. and Wood R. R. : A preliminary test of the efficiency of a modified 

gameteselection method for breeding sugar beets. Proc. Am. Soc. Sugar Beet Tech. 162 — 165. 
1948. 

3 Owen F. V. : Inheritance of cross and self-sterility and self-fertility in Beta vulgaris. 
Jour. Agr. Research. Vol. 64. 12. 679 — 698. 1912. Owen F. Y. : Cytoplasmically inherited male-
sterility in sugar beets. Jour. Agr. Res. 71. 10. 128 — 140. 1945. 
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szerint ennél — a back crossing módszer segítségével — minden beltenyésztett 
»0« törzsnek pollensteril mását biztosan és tervszerűen előállíthatjuk. 

A beltenyésztett vonalak heterózis-értékének meghatározását, a meg-
felelő partnerek kiválasztását két lépcsőben végzik : 1. Egy teszter-fajta segít-
ségével vizsgálják a törzsek »general combining ability«-t, 2. az így kiválasztott 
törzsek specifikus »combining ability«-t próbakeresztezések segítségével hatá-
rozzák meg. így a pollensteril törzsek hibridhatásából következtethetnek a 
beltenyésztett és fertilis homolog törzsek teljesítőképességére és ezeket nagyban 
elszaporítják, de természetesen a pollensteril vonalaktól elkülönítve. A végén 
nagyban előállítják a pollensteril partnereket és ezeket egy másik »0«-vonallal 
keresztezve kapnak egy »single cross«-t, mely szintén pollensteril és ezt most 
már bármely alkalmas harmadik vonallal keresztezve felhasználják a kereske-
delmi répamag előállítására. Johnson szerint jó források örökletesen önbeporzó 
anyag előállítására rendelkezésre állnak, a pollensteril törzsek kialakításának 
és felhasználásának elmélete tehát rendelkezésre áll. Hátra van, amit a kukorica-
nemesítők 25 évvel ezelőtt végeztek : 1. A megfelelő inbredek izolálása, stabili-
zálása, elszaporítása, 2. ezen inbredek és single-crossok. felhasználása heterózis-
vetőmag nagybani előállítása céljából. 

Félek, hogy a tisztelt hallgatóság nehezen követhette ennek a rendkvülí 
bonyolult nemesítési programnak általam leegyszerűsített vázlatát, de ezen 
nem is csodálkoznék, mert ezek az elméleti elgondolások, amelyek ezen vázlat 
kidolgozásához vezettek, olyan távol állnak a növénynemesítés gyakorlatától, 
hogy megvalósításuk szerintem valóban megoldhatatlan nehézségek elé állítja 
még a legkorszerűbben berendezett nemesítő üzemet is. 

Sopronhorpácson mindenesetre más út já t választottuk a répa heterózis-
fajták gyakorlati előállításának, mely talán kevésbé »tudományos«, de egyszerű 
és — ahogy ezt az eddig elért eredmények is igazolják — gyakorlatilag járható : 
1. A heterózis-partnereket, a kiinduló anyagot gazdag hibridpopulációkból 
választjuk ki, 2. kölcsönösen szelektív törzsek kiválasztásával fokozzuk a part-
nerek utódaiban várható hibridek számarányát, 3. a legjobb hibridhatást mutató 
törzsek kiválasztásával fokozzuk magát a hibridhatást, 4. az ellentmondások 
irányított fokozásával, poliploid törzsek és fajták előállításával tovább javítjuk 
a szelektivitást és hibridhatást és 5. klónozás segítségével átmenetileg stabili-
záljuk a kívánt tulajdonságokat. 

Meggyőződésem, hogy ez az egyszerű és a répanemesítésben bevált módszer 
más növények heterózis-nemesítésében is használható és életrevaló hibridek 
előállításához vezethet. Lényegesnek tar tom a beltenyésztés mellőzését, mert a 
tiszta származéksorok felhasználása a heterózis-nemesítésnél is olyan zsákutcába 
vezeti a nemesítőt, melyből igen nehéz visszafordulni. 

BARABÁS ZOLTÁN 

Porpáczy Aladár előadásának egy speciális részéhez szeretnék hozzászólni. 
Ebben arról beszélt, hogy egyes kertészetileg jelentős növényeknél a hibrid-vigor 
kihasználása azért nem jöhet számba, mert a kasztrálás komplikált, és arány-
talanul költséges. (T. Ashton : The use of heterosis in the production of agri-
cultural and horticultura crops. 1946. Imp. Agr. Bureaux. No. : 4—5. 1946. egy 
sor ilyen növényről számol be.) Mindjárt megemlített egy olyan módszert is, 
amivel ez kiküszöbölhető, s amira Pap Endre is részletesen kitért ; a hímsteril 
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törzsek előállítását. A citoplazmás hímsterilitás felhasználása azonban igen 
komplikált genetikai munka, s amellett nem is minden növénynél lehet ered-
ményes. 

Ezért szükséges volna egy olyan módszer is, mely általánosabban alkal" 
mazható, és talán egyszerűbben kivitelezhető is. 

S. Rehm, 1952-ben a Nature-ben (vol. : 170, No. : 4314, p. : 38—39) 
megjelent cikke már beszámol egy ilyen eljárásról, amely Magyarországon 
még meglehetősen kevéssé ismert, és tudomásom szerint senki sem foglalkozik 
vele behatóbban. Ez a növényi hormonokhoz hasonló ún. regulátorok felhaszná-
lása hímsterilitás előidézése céljából. (A regulátorokról jó áttekintést nyújt : 
Tukey, H. B. : Plant regulators in agriculture. 1954. J . Wiley Inc. New-York & 
London és Avery, G. S. jr. & Johnson, E. B. : Hormones and horticulture. 
1947. McGraw-Hill, London.) Leghatásosabbak e célra a maleinsav-hidrazid, 
a trijodo-benzoesav, az alfa-naftilecetsav és a béta-indolilecetsav, de próbál-
koznak 2,4-diklorfenoxiecetsavval is. Ezeknek a kemikáliáknak egy részét 
már ismerjük, mer t hiszen mint szelektív gyomírtókat igen nagy területeken 
használják őket. Ez azonban igen széleskörű alkalmazási területüknek csak a 
legegyszerűbb módja . A hímsterilitás elérése sokkal finomabb és komplikáltabb 
munka. 

Az eljárás elvi alapja a következő : 
A regulátorok rendelkeznek — a gyógyászatban meglehetősen általá-

nosan ismert — tulajdonsággal, hogy kis mennyiségben alkalmazva stimulálólag 
hatnak, nagyobb mennyiségben gátolnak, s ezt tovább fokozva : letálisak. 
Gyomirtás céljaira éppen a letalitást okozó mennyiséget használják fel. 

Ezen kívül még a regulátorok nemcsak gyomok irtásában szelektívek, 
de ugyanazon növény különböző részeire is különféleképp hatnak. így megfigyelték, 
hogy bizonyos koncentráció ugyanannak a növénynek a szárát még növekedésre 
serkenti, mikor a gyökér fejlődését már megakasztja. A legújabb vizsgálatok 
szerint pedig — ha megfelelő koncentrációt alkalmazunk — elérhető, hogy 
a hím ivarszerv kialakulása gátolt, míg ugyanakkor a nő ivarszerv kialakulását 
nem érinti. így tehát az egyébként hímnős virág ivari jellegét nő irányba toljuk 
el. Ez tehát végeredményben nem is a szorosan vet t kasztrálás, illetve legfeljebb 
annyira, mint a sertéstenyésztésben kiterjedten alkalmazott hormon-injekciós 
kezelés. Analóg a két kezelés hatásának ideiglenességében is. Viszont az ilyen 
módon kezelt növény a kasztrálthoz hasonló módon keresztezhető a kiválasztott 
szülővel. 

Eredményeket értek el konyha-, és dísznövénykertészeti növényeknél, 
de dinnyénél, töknél és uborkánál is. Az alkalmazott koncentráció 1/10 és 1/2 
ezrelék között volt, de sokszor még ennél sokkal kevesebb adja a megfelelő 
eredményt ! Recept, sajnos, nem adható, annál is kevésbé, mert ezeknek a szerek-
nek az eredményes alkalmazása számos egyéb tényezőtől is függ. Legfontosabbak 
a klimatikus tényezők, s ezek között is különösen a hőmérséklet és nedvesség-
viszonyok. Csak megfelelő módon stabilizált és standardizált körülmények 
között (üveg-, klímaház) sikerült eddig rendszeresen hímsterileket előállítani. 
S ezért szerepük a mezőgazdaságban egyelőre korlátozott. Először a kertészeti 
kutatóknak kellene megismerkedniük alaposabban a regulátorokkal, s csak 
az ő tapasztalataik alapján érhetnénk el eredményeket a mezőgazdaságban is. 

Még a növény-anyagról szeretnék néhány szót szólni. Minden növény 
mint biológiai egység áll velünk szemben. Minden egyednek más a reakciója 
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a környezeti tényezőkre, a klíma és talaj-viszonyokra, de ugyanúgy más a regulá-
toros kezelésre is. Ezért, ha tömegesebben akarunk előállítani hímsterileket, 
kiegyenlített növényanyagra van szükségünk. Erre a célra legideálisabb a bel-
tenyésztett növényállomány. A beltenyésztett növények esetén tételezhető fel 
leginkább, hogy azonos kezelésre azonos módon válaszolnak. De előnyös ez 
egyébként is, mert hiszen a beltenyésztéses heterózis — mint ezt több ízben 
hallottuk mi is — legtöbbször lényegesen nagyobb hibrid-vigort eredményez 
mint a fajta-heterózis. 

Technikailag a regulátor rávitele a növényre igen egyszerű. Rendesen 
permetezés formájában történik. Ajánlatos — főképp egyszikűek kezelése esetén 
— megfelelő nedvesítőt is adni a vízhez. Az egyszerű technikából következik, 
hogy —• ha kellő eredménnyel jár — akkor az eljárás lényegesen egyszerűbb, 
gyorsabb és olcsóbb is, mint pl. a Mészöly kartárs által is említett és az egyéb 
kézi kasztrálások. Ezen kívül, egy sor olyan növényen is alkalmazható, ahol a 
kézi kasztrálás, a virágok kicsinysége, érzékenysége miatt lehetetlen. 

Helyes lenne tehát a kertészeti kutatók részéről hozzáfogni a hormon-
szerű kemikáliák által nyújtott új lehetőségek kiaknázásához. Habár ez kezdetben 
feltétlen komplikált és nehéz, de — véleményem szerint — igen nagyjelentőségű 
és szép jövő előtt álló kutatási téma.-

BÁLINT ANDOR, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Porpáczy Aladár levelező tag elvtárs előadásához szeretnék hozzáfűzni 
néhány gondolatot. 

Első kérdésként a heterózis elméleti alapjaival kapcsolatban elmondottakat 
szeretném kiegészíteni. 

Ilyen vonatkozásban három évvel ezelőtt kísérleteket indítottunk, ahol a 
különböző szülők eltérő műtrágyázásával igyekeztünk eredményt elérni. Ezek 
közül azonban a kombinációk nagy része nem vált be, csak az egyiknél tapasztal-
tunk hatást , ami arra mutat, hogy nem mindenféle ellentmondásosság kedvező 
az utódok fejlődése szempontjából. Az ez irányú kutatást azonban ki kell szélesí-
teni és tovább kell vinni, mert az eredmény még nagyon kevés, és nem mutat 
különösebben átütő sikereket. 

Az önmegporzó növények nemesítésének kérdésénél szeretném felvetni 
azt a kérdést, amelynél úgy látszik, a kertgazdasági növények tekintetében 
kevesebb probléma jelentkezik, de a burgonyánál közismert az, hogy előállítanak 
hibrid magoncokat, és a hibridhatás sajnos évről évre csökken. Tehát a felnevelési 
feltételeknek és a hibrid-klónok termőképességének terén azt hiszem, még további 
kutatásokra van szükség, hogy a klónokban ezt a hatást viszonylag állandó 
szinten tarthassuk. Ennek éppen a kertgazdasági növényeknél van fokozottabb 
jelentősége. 

Az előadásnak talán egyetlen gyenge pontjaként említhetem meg, hogy 
a heterózishatás széleskörű felhasználásaira a kertészeti nemesítésben nem adott 
részletes programot. Pedig azt hiszem, hogy Porpáczy elvtárs széleskörű tudá-
sánál fogva képes lett volna arra, hogy megmondja, milyen fontosabb növényekre 
koncentrálódjék a munka kertgazdasági vonalon, a paradicsom ismert eredmé-
nyein kívül. 



1 4 0 HOZZÁSZÓLÁSOK 140 

Ilyen vonatkozásban szeretném felhívni a figyelmet az idegen megporzó 
növényeknél, pl. a cukorrépánál, a poliploidizálás területén túl elért eredményekre. 
Hiszen az új triploid hibrideken kívül a K. 91. is lényegében heterózisfajta, és 
ez példát mutat arra, hogy az idegen megporzó növényeknél lehetőség van 
kasztrálás nélkül is heterózisfajták előállítására. 

Altalánosságban elég sokszor használjuk a »jó kombinálóképesség« kifeje-
zést, és a kutatásoknak most már valóban az lenne a feladatuk, hogy ennek a jó 
kombinálóképességnek a fiziológiai, biológiai, biokémiai alapjait igyekezzünk 
valahogy tisztázni. Ezek a problémák azonban csak akkor oldhatók meg, ha 
magának az ivaros folyamatnak a fiziológiai vonatkozásait szélesebb, alaposabb 
kutatásoknak vetik alá. 

Az utóbbi években a Szovjetunióban ilyen vonatkozásban kiterjedt 
munka indult meg, amely azonos fajokon belül is a pollennek és bibének a külön-
böző fiziológiai, biokémiai jelleget mutató sajátosságait tár ta fel, sőt még a 
bibének a hosszanti lefutásán keresztül is kimutattak bizonyos fiziológiai 
differenciákat. Én azt hiszem, hogy a különböző fajták keresztezésekor érdemes 
volna ezeket a sajátosságokat kutatás tárgyává tenni. Különösen érdekes példái 
lehetnének ezeknek éppen a triploid heterózisfajták, ahol várható, hogy a tri-
ploid és tetraploid szülők ivari elemei között az egyes fiziológiai jellegek tekin-
tetében lényeges differenciák figyelhetők majd meg. 

- Azt hiszem, hogy az ilyen irányú kutatásokat kiszélesítve, ennek a kombi-
nálóképességnek ma még elég misztikusan hangzó kifejezését, exaktabb alapokra 
lehetne helyezni, s esetleg ezen az alapon magyarázatot találnánk arra is, hogy 
egy sereg fajtakeresztezés miért nem hoz gyakorlatilag hasznosítható eredménye-
ket, tehát miért nem jelentkezik minden esetben heterózishatás ; holott a fa j ták 
különböző morfológiai jellegűek. 

Ezzel kapcsolatban egy másik kérdéshez szeretnék hozzászólni. A heterózis-
hatás fokozása céljából érdekes volna kísérleteket folytatni arravonatkozólag, 
hogy a már jó hibridhatást mutató partnereknél a heterózishatást hogyan 
lehetne fokozni : erre több kertgazdasági növénynél volna lehetőség, tehát 
érdemes volna pontosabban vagy konkrétebben megvizsgálni a kérdést és meg-
indítani az ilyen irányú munkát . 

Még Barabás elvtárs hozzászólásával kapcsolatban szerelnék egy javas-
lattal vitába szállni. A hímsteril formáknál arra utal, hogy alapanyagnak bel-
tenyésztett anyagot igyekezzünk felhasználni. Ennek van előnye is, de azt hiszem, 
hogy hátránya is. Hiszen a beltenyésztett anyag éppen nagyfokú kiegyenlített-
ségénél fogva egységesen reagál a különböző kezelésekre, tehát éppen az isme-
retlen vegyszereknél azt a labilitást, amivel az egyedek rendelkeznek, a nemesítő 
nem tudja kihasználni. Hiszen mondta is, hogy pontos receptünk nincs, tehát 
szükségünk van arra, hogy a növény a maga variábilitásával mutassa meg a 
lehetőségét annak, hogy hogyan lehet ilyen hímsteril alakokat előállítani. 

A másik dolog pedig éppen az, hogy maga a hímsteril előállítás már egy 
genetikailag elszegényített anyagból indul ki, s bár a heterózis ezt a hatást 
igyekszik feloldani, de nem biztos, hogy gazdasági szempontból ez lesz a leg-
előnyösebb eljárás. 
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TAMÁSSY ISTVÁN, a biologiai tudományok kandidátusa 

Az előadás már beszámolt arról, hogy a heterózis gyakorlati alkalmazásá-
nak milyen nagy jelentősége van a mezőgazdaságban. Az előadás kitért a hete-
rózisfajtákkal elért gyakorlati eredmények ismertetésére és megmutatta azokat 
a lehetőségeket, amelyek még előttünk állnak a kertészeti heterózis, de ugyan-
akkor a növénytermesztés terén. 

A heterózis-nemesítéssel hazánkban szép eredményeket értünk el és ma 
már mind több kutató foglalkozik ezzel a témakörrel, amelynek nagy elméleti 
jelentősége mellett megvannak a gyakorlati kihatásai a terméseredmények 
növekedésében. 

Ez a nagy érdeklődés megkívánja azt is, hogy világosan lássuk a heterózis 
elméleti alapjait. Az előadás kitért a heterózis néhány elméleti kérdésére, vala-
mint ismertette a heterózisra vonatkozó főbb magyarázatokat. Ezeket az észre-
vételeket szeretném kiegészíteni, mert az előadásból nem tűnik ki világosan, 
hogy az előadó a heterózisra vonatkozó főbb magyarázatok közül melyiket 
vallja helyesnek. 

Az előadó »a heterózis néhány elméleti kérdése« című fejezetben utal 
Hagberg és Shull^állásfoglalásaira. I t t azt szeretném megjegyezni kiegészítésként, 
hogy több nyugati genetikus, közöttük Hagberg is azt tartja, hogy a heterózis 
tanulmányozása a morganizmus központi problémájává lett és általában ma 
már ezek a genetikusok a heterózis eredményeit a morganista elmélet termékeny-
ségének a bizonyítására használják fel. 

Hayes véleménye szerint, az előadó által idézett Shull azért javasolta a 
heterózis kifejezést, mert ezzel igyekezett elkerülni azt, hogy a vonatkozó 
tényeket e jelenség, mármint a heterózis »teljesen mendelista természetére« 
vonatkozó elgondolások szellemében magyarázzák. 

Mindezek szükségessé teszik, hogy lerögzítsük, hogy mit értünk mi heterózis 
alatt. 

A heterózis jelensége növények és állatok termékenységének, ellenálló-
ságának fokozódásában, a nagyobb életképességben és a nagyobb növekedésben 
nyilvánul meg,fajok közötti,fajták közötti és fajtán belüli keresztezés esetében. 
Én teljes egészében Darwin, Micsurin és Liszenko erre vonatkozó munkáit 
tekintem olyanoknak, amelyek helyesen magyarázzák a hibridizáció alkalmával 
bekövetkezett nagyobb életképességet, nagyobb termékenységet, ellenállóságot 
stb.Ilyen szempontból én az előadó által felvetett elméletek közül csak az ellent-
mondásosság elméletét tartom helyesnek, amelyik a dialektikus materializmus 
alapján magyarázza a heterózis lényegét. Maga az előadó is helyesen állapítja 
meg, hogy a hibridek életrevalóságát nagymértékben fokozhatjuk az irányított 
nevelési módszerekkel. Az egész heterózis az élő test ellentmondásos voltával 
magyarázható. Ez az ellentmondás, mint ahogy erre Liszenko rámutatott , a 
megtermékenyítéskor a nő és hím ivarsejteknek kölcsönös asszimilációjában, 
egy sejtté alakulásuk folyamatában jön létre. így tehát világos, hogy a szervezet 
képződő embriójában az ellentmondás azért jön létre, mert a nő és a hím gaméták 
valamilyen mértékben különböznek egymástól. Az életrevalóság annál nagyobb, 
minél nagyobb a gaméták közötti különbség, azaz, ahogy Liszenko ezt meg-
állapította a faj keretein belül az életrevalóság foka megtermékenyüléskor 
egyesülő ivarelemek, a csírasejtek különbözőségének fokától függ. 

Alá szeretném húzni azt a régen ismert igazságot, hogy a szervezeteknek 
az utódok életrevalóságát feltételező különbözőségei egyben az öröklődés, az 
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anyagcsere-típus különbözőségei. Ez az öröklődés, ez az anyagcsere-típus pedig 
a külső környezeti feltételeknek befolyása alatt több nemzedék folyamán 
alakul ki. Es ha ez így van, akkor teljesen világos előttünk »a tiszta származék 
sorok« elméletének a tarthatatlansága, amelyek szerint a fajok és faj ták fejlő-
dése helyett »a génkészletnek« megszilárdulása, a homozigotává válás megy 
végbe az titódokban, s a szervezetek fokozatosan megszabadulnak a fa j ta tiszta-
ságát megbontó génektől, pedig még vannak, akik ezt szeretnék a heterózis-
nemesítés elméleti alapjává tenni. 

A dialektikus materializmus azt tanítja, hogy a mozgás, a fejlődés forrása 
a belső ellentmondás. Az előadó, ha nem is ezekkel a szavakkal, ugyanezeket 
hangsúlyozta ki. Ha megnézzük az előadó által felsorolt négy elméletet, amely 
a heterózisra vonatkozik, akkor világosan látszik, hogy a micsurini biológia 
által magyarázott heterózis-elmélet az egyedüli helyes, amelyet már hazánkban 
Bálint Andor is régebben kifejtett. Hogy mennyire ez az elmélet a helyes, 
bizonyítják az előadónak a hímsteril formáknak szülőpartnerként való felhaszná-
lásáról tett észrevételei is. A hímsteril formák felhasználásával elért eredmények 
azt bizonyítják, hogy az eddigieknél nagyobb gondot kell fordítani az ivar-
sejtek ellentéteinek a figyelembevételére. Ezt pl. nagyon ügyesen igyekeznek 
megvalósítani az amerikai heterózis kukorica nemesítők is, akik az egyszerű és 
a kettős keresztezés mellett, mind gyakrabban alkalmazzák az ún. top-cross 
módszert. 

Véleményem szerint az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet kellene 
szentelni a kertészeti heterózis-nemesítésben, de a növénytermesztésben is a 
micsurini módszerek alkalmazására. Ugyanis pontosan a fás növények azok, 
amelyeknél nincs meg a lehetőségünk arra, hogy alkalmazzuk szélesebb körben 
a beltenyésztéses heterózist. Sajnos azonban a micsurini módszerekről, azoknak 
alkalmazásáról a fa j és a nemzetség keresztezéseken kívül kevés szó esett. 
Amikor az előadó a liibrid-vigor megjelenését lehetővé tevő öröklődő képesség 
és a hibrid-vigor megjelentését tényleges kialakító környezeti feltételek össze-
függését magyarázza, erre a legszebb példák Micsurinnak a munkái, amelyeket 
az irányított nevelés útján ért el. Így állította elő a fagyálló kajszi és szőlő-
fajtákat , számos almafajtát, közöttük a kandilj-kitajkát is. 

A heterózis-nemesítésnél az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet kell 
szentelni, a Micsurin által bevezetett pollen-keverék alkalmazására is. Ennek 
nemcsak a gyümölcs- és szőlő-félék heterózis-nemesítésénél van nagy jelentősége, 
hanem eredményesen alkalmazható a zöldségfélék és a kukorica heterózis nemesí-
tésénél is. Én csak két példára szeretnék utalni,így Turbin—Zalivszkaja a hónapos 
retek beltenyésztéses leromlását virágpor keverékkel küszöbölték ki, ugyanakkor 
megállapították azt is, hogy a leromlás kiküszöbölhető akkor is, ha az oda jutó 
idegen virágpor igen csekély mennyiségű. Wallace és Bressmann utalnak arra, 
hogy a kukorica heterózis-nemesítésnél mind gyakrabban igyekeznek több 
származéksor, illetve egyed virágporának felhasználását biztosítani a meg-
termékenyítésnél . 

Természetesen még számos ilyen módszert lehet felvetni, amelyeknek 
alkalmazása nagy jelentőségű, de legalapvetőbb az, hogy a heterózis nemesíté-
sénél az eddigieknél fokozottabban és tervszerűbben állítsák be munkájukba a 
külső környezet irányító hatását. 



AZ ÖNTÖZÉSES ZÖLDSÉGTERMESZTÉS IRÁNYELVEI 
SOMOS ANDRÁS 

akadémiai levelező tag 

Egyes zöldségnövények — főleg a paprika és káposztafélék — fejlődéséhez 
sok víz szükséges. Hazánk 500—600 mm-es évi csapadékátlaga nem elegendő 
vízigényesebb zöldségnövényeink vízszükségletének fedezésére. Ezt a nehézséget 
tovább fokozza a csapadék egyenlőtlen megoszlása. Főleg a legmelegebb nyári 
hónapokban (július, augusztus) érezhető nagyon a csapadékhiány. Ha ezt öntö-
zéssel nem pótoljuk, akkor a termés rendkívül kevés lesz. Ezért nálunk az ered-
ményes zöldségtermesztés alapfeltételei közé tartozik az öntözés. 

Öntözővizünk viszont kevés. Trümmer [6] szerint még korszerűen kiépí-
tett víztároló hálózattal is csak mintegy 1,200,000 kh, tehát összes szántó-
területünknek 12%-a öntözhető. Ilyen körülmények között kétszeresen fontos, 
hogy elsősorban olyan növényeket öntözzünk, amelyek az öntözővizet legjobban 
hasznosítják. E téren a zöldségfélék nagy része előnyösebb helyzetben van 
egyes mezőgazdasági növényekkel szemben. Ennék ellenére, ha megnézzük az 
öntözéses zöldségtermesztés fejlődését, azt látjuk, hogy a felszabadulás előtt 
alig 3—4000 kh volt az öntözött zöldséges terület. A felszabadulás után a fejlődés 
e téren is meggyorsult. A 3 éves tervidőszak végén az öntözéses zöldséges terület 
elérte az 5000 kh-t. Az első 5 éves terv időszakában az öntözőrendszerek építé-
sének kiterjesztésével viszonylag gyorsabban növekedett az öntözött zöldségesek 
területe is és jelenleg már meghaladja a 20 000 kh-t. Ha viszont figyelembe 
vesszük, hogy ez a terület a zöldségfélékkel hasznosított összes területnek mind-
össze 10%-a és az öntözést feltétlenül megkívánó legvízigényesebb zöldségfélék-
nek (paprika és káposztafélék) alig 50%-a, akkor láthatjuk, hogy a jelenlegi 
helyzet még korántsem kielégítő. A második 5 éves tervidőszakban tehát tovább 
kell növelnünk az öntözött zöldségesek területét. 

Az öntözéses zöldségtermesztés területének remélhető nagyobb arányú 
további bővülése szükségessé teszi az öntözéses zöldségtermesztés színvona-
lának továbbfejlesztését is. Ez egyrészt az öntözési technika, másrészt az 
agrotechnika továbbfejlesztését jelenti. Az öntözési technika továbbfejlesz-
tésénél a fő feladat a jelenlegi öntözési módszerek oly irányú tökéletesítése, 
hogy az öntözéssel a természetes csapadék hatását minél jobban megközelít-
sük. 
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Az agrotechnika korszerűsítésére elsősorban azért van szükség, hogy az 
öntözés hatására a növények környezeti viszonyaiban beállott változásokat 
(talajszerkezet, szervesanyag és tápanyagtartalom változása, valamint az ezzel 
járó összes biológiai folyamatok megváltozása) a termesztett növények fejlődési 
igényeinek megfelelően szabályozzuk. Fentiekből következik, hogy az öntözéses 
zöldségtermesztés jellegzetességei a talaj művelésben, a szerves- és tápanyag 
utánpótlásban, a vetésforgóban és végül az egyes növények szűkebb értelem-
ben vett néhány agrotechnikai munkájában jutnak kifejezésre. Előadásomban 
az említett problémakörök közül az alábbi hárommal kívánok részletesebben 
foglalkozni : 

1. az elővetemények helyes kiválasztása, 
2. az öntözés időpontja és az öntözővíz mennyisége, 
3. az egyes zöldségfajták vízhasznosítása. 

Továbbmenve a körülhatárolásban a felsorolt 3 öntözési kérdéssel kapcso-
latos vizsgálatokat a bennünket legközvetlenebbül érintő káposztafélékre, 
paprikára és paradicsomra korlátozom. 

1. Az elővetemény helyes kiválasztása 

A termésmennyiség alakulását az elővetemény legtöbb esetben lényegesen 
befolyásolja. Ha figyelembe vesszük, hogy a talaj szerkezete, víztartalma, 
tápanyagátalakulási folyamatai, továbbá művelhetősége, betegségekkel való 
fertőzöttsége és végül a vetés és ültetés ideje minden esetben függ az elővetemény-
től, akkor tulajdonképpen megkapjuk magyarázatát annak is, hogy a termés-
mennyiség alakulása miért függ legtöbb esetben az előveteménytől is. 

Elöljáróban megemlítem, hogy az elővetemény hatások vizsgálatát 
kettőstermesztésben végeztük. Ezért az alábbi megállapítások is ilyen vonatko-
zásban értelmezendők. 

Az elővetemény vizsgálatok tapasztalatai az említett 3 zöldségfaj vonatko-
zásában az alábbiakban foglalhatók össze : 

A kései káposzta részére legjobb előveteménynek bizonyult a saláta, zöld-
hagyma, hónaposretek, karalábé és korai burgonya. A felsorolt növények után 
a termésmennyiség lényegesen nagyobb volt mint pl. a korai káposzta után, 
vagy a tavasszal üresen hagyott területen. A különböző elővetemények hatá-
sára előállott terméskülönbségeket vizsgálva azt láttuk, hogy megfelelő elő-
vetemény után a termésmennyiség sok esetben jelentősen növekszik. 

A 2 éves előveteményvizsgálatok során a kései káposztánál azt tapasztal-
tuk, hogy nem érdemes részére tavasszal üresen hagyni a területet, mert az üre-
sen hagyott talajban kisebb volt a termés, mint a megfelelő elővetemény után 
(1. táblázat). 
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X. táblázat 

Elővetemények hatása a paradicsom, paprika és kései káposzta termésére 

Elő vet em é n y e k 

• 

U t ó v e t e m é n y e k termése q /kh . 

Elő vet em é n y e k 

• 

paradicsom paprika kései káposzta Elő vet em é n y e k 

• 1953 1954 Átl. 1953 1 1954 Átl. 1953 1954 Átl . 

Zöldhagyma 112,70 51,13 81,91 91,12 99,64 95,38 191,22 123,74 157,48 

Hónaposretek 210,54 113,59 162,06 123,26 149,73 136,50 197,67 81,53 139,60 

Tavaszi spenót 131,98 106,83 119,40 118,46 139,02 128,74 177,13 102,63 139,88 

Tavasz i saláta 109,54 5,23 57,38 104,07 69,01 86,54 170,32 165,43 167,87 

Előveteménv nélkül 183,59 172,92 178,25 148,20: 130,08 139,14 193,96 78,65 136,30 

A paprikánál azt tapasztaltuk, liogy az egyes elővetemények utóhatását 
nem annyira a talajszerkezetben vagy annak víz, tápanyagtartalmában, illetve 
egész biológiai folyamatában bekövetkező nagyobb arányú eltérések okozzák, 
hanem a elöntő ok az elővetemény lekerülésének időpontjában keresendő. Általában 
minél hamarább kerül le az elővetemény és így minél korábban ültethető a 
főtermény, a termés mennyisége annál több lesz. Később lekerülő elővetemények 
után — még akkor is, ha azok megfelelő állapotban hagyják vissza a talajt — 
a termés sokkal kisebb lesz. Valamely zöldségféle elővetemény értékének meg-
állapításánál ezt tehát a kettőstermesztésben minden esetben figyelembe kell 
venni. 

Természetesen, ha a terület egész évi hozamát vesszük értékelésünk alap-
jául — mint ahogyan a reális értékelés ezt megkívánja — akkor a megfelelő 
előveteményekkel hasznosított terület jövedelme itt is lényegesen nagyobb lesz. 
Nem is beszélve arról, hogy a megfelelő elővetemények után a paprika termése 
sem volt sokkal kisebb az elővetemény nélküli területről szedett paprika termé-
sénél. 

A 2 éves vizsgálatok alapján a paprika legjobb előveteményének a hónapos-
retek és a spenót bizonyult. Mindkét elővetemény után a paprika termése mind-
össze 3 —10 mázsával volt kevesebb mint az elővetemény nélküli területen. 

Nem bizonyult megfelelő elvőteménynek a zöldhagyma, és a fejessaláta. 
Ezek után a termés 44—53 q-val volt kevesebb az elővetemény nélküli terület 
termésénél. 

A paradicsomnál a paprikához hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy ha későn 
került le az elővetemény, a termés lényegesen kisebb volt. I t t jónak ígérkeznek 
az áttelelő elővetemények, amelyek után a paradicsom legkésőbb május végéig 
kiültethető (spenót, áttelelő saláta). 

A paradicsom előveteményei közül 2 éves átlagban a hónaposretek bizo-
nyult a legjobbnak. Ezen kívül még a spenót után ültetett paradicsom adott 

1 0 IV. Oeztályközlemény V l l / I — 2 
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elég jó termést. Az elővetemény nélküli parcellák termése 1954-ben lényegesen 
nagyobb volt a hónaposretek és spenót után ültetett paradicsom termésénél is. 

Rossz előveteménynek bizonyult a zöldhagyma, nyári fejessaláta. 
Eddigi elővetemény vizsgálatainkból tehát azt látjuk, hogy a hónapos-

retek, a téli fejeskáposztánál, paprikánál és paradicsomnál egyaránt a legjobb 
előveteménynek bizonyult. 

Továbbá az is megállapítható, hogy a kései káposztánál volt az elővete-
ménynek a legkisebb termésmódosító hatása. Úgy látszik, itt kisebb figyelmet 
kell fordítanunk az elővetemény kiválasztására, mint a paprikánál vagy para-
dicsomnál. 

Megállapítottuk azt is, hogy a korai fejeskáposzta a legrosszabb elővete-
mények közé tartozik. Ezzel szemben egy másik kísérletben, amelynek részletes 
eredményeit helyszűke miatt itt nem közlöm, a korai karalábé jó elővetemény-
nek bizonyult még a káposztafélék részére is. 

Az elővetemény hatásfokának értékelésénél minden esetben figyelembe 
kell venni az elővetemény lekerülésének időpontját, mert a kedvező vagy kedve-
zőtlen hatás nagymértékben e szerint alakul. 

A további vizsgálatok feladata lesz annak megállapítása, hogy az általunk 
tapasztalt összefüggések az ország különböző termőtájain mily mértékben 
módosidnak [5]. 

2. Az öntözés időpontja és az öntözővíz mennyisége 

a) Az öntözés időpontja 

Adott esetben valamely területen az öntözés időpontjának megállapítása 
közvetett módszerekkel történik. 

Egyik jele az öntözés szükségességének az, hogy a növényeken tartósan 
megfigyelhető a lankadás. Ezzel jelzi a növényzet, hogy nem kapja meg a talajból 
a szükséges vizet. 

Bizonyos mértékig a talaj hasznos víztartalmának alakulásából is lehet 
következtetni az öntözés időpontjára. 

Mindezek az eljárások azonban csak megközelítő pontosságú tájékoztatást 
nyújtanak számunkra, ha a helyi körülményeket — elsősorban a ta la j és a 
benne levő növények vízforgalmának alakulását — részletesen nem ismerjük. 
A helyi körülmények alapos ismeretében az öntözés időpontja elég pontosan 
meghatározható. így pl. Trümmer [6] szerint az öntözés ideje akkor érkezik el, 
amikor a talaj oldat töménysége a vízmennyiség csökkenése folytán annyira 
növekszik és mozgékonysága annyira csökken, hogy a növény tömegfelhalmozó-
dása ill. növekedése lassúbbodni kezd. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy hely-
színi kísérletek segítségével meg kell állapítani a talajnak azt a nedvességi fokát, 
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amelyen a termesztett növények a legjobban fejlődnek. Ezt követően gondos-
kodnunk kell arról, hogy a talajban ez a vízmennyiség a növények fejlődési 
ideje alatt állandóan rendelkezésre álljon. Cserkaszov [2] ezt a nedvességi 
állapotot »minimális nedvességnek« nevezi. Szerinte a minimális nedvesség értéke 
a növény vízigénye és a talaj szerkezeti tulajdonságai szerint változik. Általában 
azt tapasztalta, hogy nem sós talajban a minimális nedvesség a ta la j vízkapaci-
tásának 65—76%-a a sós talajokban pedig 75—80%-a között változik. 

A növények vízszükséglete fejlődésük során változik. így Cserkaszov [2 ] 
szerint pl. középkötött, agyagos vályogtalajon a zöldségfélék magvainak csírá-
zásához szükséges optimális talajnedvesség megfelel a talaj vízkapacitása 
60%-ának. A kelés utáni első időszakban a vízigény a vízkapacitás 50—70%-a 
között változik. Amikor az asszimilációs és párologtató felület kifejlődése meg-
történik — közvetlenül a virágzás előtt — az optimális vízigény ismét a víz-
kapacitás 40—60%-a között változik. Teljes virágzáskor a vízigény tovább csök-
ken. A termésképzés erélyes megindulása után azonban ismét a vízkapacitás 
50—70%-ának megfelelő nedvességre van szüksége a növénynek. Végül a termés-
érés befejező időszakában ismét 40%-ra is csökkenthető a vízzel való telítettség. 

A nálunk termesztett vízigényes zöldségfélék közül eddig behatóbban 
foglalkoztunk a paprika, káposzta és a paradicsom öntözési kérdéseivel. Vizsgá-
latainkból az öntözés időpontjára nézve a következő tanulságok vonhatók le : 

A paprikánál azt tapasztaltuk, hogy a növények fejlődése akkor volt a 
legkedvezőbb, amikor a talaj nedvességtartalma a vízkapacitás 70—80%-a 
között volt. Bár a termésmennyiség általában a 80%-os vízkapacitásnál volt a 
legnagyobb, azonban a 70 és 80%-os telítettségű talajban nevelt paprika termés-
hozama között nem volt lényeges különbség. Ugyanakkor a 80%-os telítettségű 
talajban a növények leveleinek sárgulásából látható volt, hogy a fejlődési 
feltételek — valószínűleg levegőhiány következtében — kedvezőtlenek voltak 
(2. táblázat). 

A vizsgálatokból megállapítható továbbá az is, hogy a víz hasznosítási 
foka a vízadagok növelésével fordítva arányos. A legnagyobb mérvű különbséget 
az öntözetlen parcellák terméséhez viszonyítva a kis vízadagokkal értük el [1 ]. 

A vízadagok fokozatos emelésével a különbségek egyre kisebbek lettek, 
amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az öntözés jövedelmezőségét is 
figyelembe véve, a 70%-osnál nagyobb telítettség már nem kívánatos. 

Azt is megfigyeltük, hogy az öntözővíz hasznosulásának mértéke erősen 
függ a talaj szerkezetétől és kötöttségétől. Lazább talajon a kisebb vízadagokkal 
lényegesen nagyobb termésfokozást értünk el, mint kötöttebb talajon. így pl. 
a soroksári kísérleti telepen lazább szerkezetű dunamenti öntéstalajon már a 
talaj nedvességtartalmának a vízkapacitás 50%-ára való emelésével a termés 
162 q-val — 261%-kal — gyarapodott az öntözetlen parcellák termésével össze-
hasonlítva. Ugyanakkor Nagytétényben, kötöttebb talajon, ugyanezzel a víz-
mennyiséggel csak 70 q-s — 110%-os — terméstöbbletet értek el (1952-ben). 

1 0 * 
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2. táblázat 

. Paprika öntözési-időpont kísérlet 

Nagytétény , 1951. 

Kezelés jelzése 
Átlagos termés Átlagos 

Kezelés jelzése 
q /kh % 

terméskülönbség 
q/kh 

108,28 

193,52 

100 ± 0,00 

+ 85,24 50%- OS ta la jnedv . -né l öntözve 

108,28 

193,52 179 

± 0,00 

+ 85,24 

60%. OS ta la jnedv . -né l öntözve 261,87 2 4 2 + 153,59 

70%. OS ta la jnedv . -né l öntözve 310,39 287 + 2 0 2 , 1 1 

80%- OS ta la jnedv . -né l öntözve 321,22 297 + 2 1 2 , 9 4 

Hiba ± 14,43 ± 20,35 Hiba ± 14,43 ± 20,35 

F 1% = 3 , 6 6 
F = 30,17 

(Angel i : Az öntözés h a t á s a a paprika 
termésmennyiségére é s minőségére.) 

A soroksári laza talajon a 80%-os telítettség esetén mindössze 32 q-val termett 
több paprika, mint az 50%-os telítettségűn. Tétényben ezzel szemben az 50% 
és 80% nedvességtartalmú talaj terméseredménye között 169 q különbség volt 
(3. táblázat). 

3. táblázat 

A talajnedvesség hatása a paprika termésére különféle talajokon 

1 9 5 2 . 

Öntözetlen 

50% talajnedvességen tartva. 

6 0 % ta lajnedvességen tartva, 

7 0 % talajnedvességen tartva. 

8 0 % talajnedvességen tartva. 

Terméseredmény 

Nagytétény 

q / k h »/ 
/о q/kh % 

61 ,72 100 64,21 100 

223 ,63 362 134,51 210 

229 ,39 372 208,76 325 

252 ,87 410 285,35 444 

255 ,63 414 303,86 4 7 3 

Az öntözés időpontja a melegigényes növényeknél nagymértékben függ 
a talaj hőmérsékletétől is. Megfigyeltük pl. azt, hogy mindaddig, amíg a talaj 
hőmérséklete 20 C° fölé nem emelkedik, nem érdemes öntözni a paprikát, mert 
az öntözésnek inkább fejlődést akadályozó hatása van, mivel az amúgy is hideg 
talajt még jobban lehűti. Arra nézve, hogy az öntözővíz mily mértékben hűti 
le a talajt , 1950-ben végeztünk részletes méréseket. Ezekből megállapítottuk, 
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hogy az öntözés talajhűtő hatása legkevesebb 6 napig, de általában 8 napig volt 
érezhető (ritkán még 12 —14 napig is.) 

A lehűlés mértéke az öntözetlen terület talajhőmérsékletéhez viszonyítva 
2 — 3,5 C° volt. 20 cm mélységben aránylag állandó 1 C°-os talajhőmérséklet 
különbség alakult ki az öntözetlen és öntözött parcellák között. 

A téli fejeskáposztával végzett öntözési kísérleteink során azt tapasztaltuk, 
hogy az öntözés akkor volt a legeredményesebb, amikor a vízutánpótlást 80%-os 
telítettség esetén végeztük. 

4. láblázat 

Kései káposzta öntözési-időpont kísérlet 

Soroksár, 1953. 

Kezelés 

Braunschweigi Amager 

Kezelés Termés 
Termés-

különbség 

Termés 
Termés-

különbség 
Kezelés 

Ч/kh 1 % 
Termés-

különbség 
q/kh % 

Termés-
különbség 

Öntözetlen 135,24 100 ± 0,00 113,96 100 ± 0,00 

80% talajnedv. 80 mm . 212,67 157 + 77,43 185,63 163 + 71,67 

60% talaj nedv. 80 m m . 202,71 150 + 67,47 171,23 150 + 57,27 

80% talajnedv. 40 m m . 233,99 173 + 98,75 173,44 150 + 59,48 

60% talaj nedv. 40 mm . 211,12 156 + 75,88 161,07 141 + 47,11 

80% talaj nedv. első két. önt. 40 m m 220,60 163 + 85,36 184,25 162 + 70,29 

többi 80 m m 

Hiba ± 1 3 , 0 1 ± 7 , 7 8 

F = 7,10 11,46 

F 1 % = 4,56 5,06 

A télikáposzta öntözése során szerzett tapasztalatainkból azt látjuk' 
hogy a káposzta fejlődéséhez több víz kell, mint a paprikáéhoz. Úgy látszik, 
hogy a káposzta gyökérzete kevesebb levegő jelenlétében is kifogástalanul 
fejlődik. A paprika ebben a tekintetben érzékenyebb. Elsősorban ezzel magyaráz-
ható a két zöldségfaj között az öntözés időpontjában mutatkozó eltérés. 

Arra nézve, hogy a káposzta fejlődése milyen mértékben módosul a talaj-
kötöttség hatására, elegendő adat hiányában még nem tudunk megfelelő követ-
keztetést levonni. Az eddigi kísérletekből mindössze azt látjuk, hogy az öntözés 
termésnövelő hatása a téli fejeskáposztánál kisebb, mint a paprikánál. 

A korai káposztánál a téli káposztához hasonlóan szintén a 80%-os talaj-
telítettségi állapotban végzett öntözésnek volt a legnagyobb termésfokozó 
hatása. Egyéves kísérleti adatainkból az egyes évjáratok közötti eltérésekből eredő 
különbségek még nem állapíthatók meg (5. táblázat). 
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5. táblázat 

Korai káposzta öntözési kísérlet 

Soroksár, 1954. 

Kezelés 
Termésösszeg 

q/kh % 
Termés-

különbözet 

Öntözetlen 87,50 100 0,00 

80%-nál 80 m m 108,42 123 + 20,92 

60%-nál 80 m m 122,89 140 + 3 5 , 3 9 

80%-nál 40 m m 126,97 145 + 39,47 
60%-nál 40 m m 135,17 154 + 4 7 , 6 7 

Első két önt. 40 m m 80%-nál, 

többi 80 m m 80%-nál 138,49 158 + 50,99 

Hiba ± 5 , 3 6 
-

± 7 , 5 6 

A kései karfiollal végzett öntözési kísérletek során ugyancsak a 80%-os 
talajtelítettség mutatkozott legkedvezőbbnek. 

6. táblázat 

Karfiol öntözési-időpont kísérlet 

Soroksár, 1954. 

Fajta : Erfurti törpe (Nyári ültetés) 

Termésösszeg 
Kezelések 

q/kh % 

Termés-
különbözet 

Öntözetlen 51,63 100 ± 0,00 

80%-nál 80 m m 74,47 144 + 22,84 

60%-nál 80 m m 76,14 147 + 24,51 

80%-nál 40 m m 78,47 152 + 26,84 

60%-nál 40 m m 83,39 161 + 31,76 

Első két önt. 

80%-nál 40 m m többi 

80%-nál 80 m m 83,82 162 + 32,19 

Hiba ± 7 , 9 9 ± 1 1 , 2 6 

A korai káposzta és karfiol említett öntözési kísérleteinél azonban azt is 
tapasztaltuk, hogy a 60%-os telítettség esetén végzett öntözéssel (40 mm-es 
adagokkal) mindössze 1—4%-kal csökkent a termés. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
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káposztaféléknél is lemehetünk nagyobb károsodás nélkül a 60%-os telítettségig 
— még kisebb vízadagok esetén is. 

A növények fejlődési állapotát tekintve azt tapasztaltuk, hogy elsősorban 
az ültetés utáni első időszakban kell biztosítani a fejlődéshez szükséges öntöző-
vizet. Ebben a tekintetben tehát a másodterményként termesztett téli fejes-
káposztának az öntözés legfontosabb ideje július és augusztus hónap. 

Az öntözések ismétlése 

A talajnedvességi vizsgálatok eredményéből megállapítható, hogy a nyári 
hónapokban a talaj nedvességének 3—7%-át veszíti el naponta. A nedvesség-
csökkentést természetesen sok tényező befolyásolja. így pl. a hőmérséklet, talaj 
nedvességi foka, a ra j ta élő növényzet, a levegő páratartalma, napsütés, szél stb., 
mind hatással van a vízforgalom alakulására. 

Ezek alapján a 80%-os telítettség fenntartásához, — amennyiben közben 
nincs eső — 80 mm víz adagolása esetén 4—7 naponként kell öntözni. Ugyanezt 
a nedvességi fokot 40 mm-es adagolással 3 — 5 naponkénti öntözéssel tudjuk 
fenntartani. 

Megfigyeléseink szerint az egyes zöldségfélék kritikus időszakában végzett 
1 — 2-szeri öntözéssel már lényeges termésnagyobbodás érhető el. így pl. a 
paprikánál a kritikus időpontban végzett kétszeri öntözéssel 1951-ben 59%-os 
terméstöbbletet kaptunk. A nyári ültetésű burgonyánál 1952-ben a virágzás 
kezdetén végzett egyszeri öntözéssel 41%-kal sikerült a termést növelnünk. 
A babnál — a Kert . Kutató Int . vizsgálata szerint — a bimbóképzés kezdetén 
végzett egyszeri öntözéssel 47% termésnövekedés jelentkezett. 

A felsorolt példák alapján felvetődik az a gondolat, hogy ott, ahol kevés 
víz áll rendelkezésre elsősorban a fejlődés kritikus időszakaiban öntözzünk. 
Ezáltal nemcsak az öntözési költségek csökkenthetők lényegesen, hanem az 
öntözés okozta talajeróziós károk is. 

b) A vízadagok nagysága és az öntözővíz mennyisége 

Az egyes öntözések alkalmával használt vízadagok nagysága döntő módon 
befolyásolja az öntözéses termesztés eredményességét. Ezért az egy-egy öntözés 
alkalmával kiöntözendő vízmennyiség pontos megállapítása az öntözéses 
zöldségtermesztés egyik leglényegesebb kérdése. Ha túl sok, vagy a kelleténél 
kevesebb vizet használunk, ez egyaránt eredménytelenné teszi munkánkat. 

A vízadagok nagyságára nézve szintén nehéz átlagszámokat megadni. 
Mindig az egyes növényfajokra termesztési tájanként, a talaj- és időjárási 
adottságok figyelembevételével kell a megfelelő értékszámokat megállapítani. 
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Természetesen a vízadagok nagysága, az öntözések időpontja és az öntöző-
víz mennyisége szorosan összefüggő egységet alkot. Előadásomban csupán 
azért tárgyalom külön az egyes részeket, hogy a részletproblémákat élesebben 
lehessen megkülönböztetni. 

Több éves kísérleteink során sikerült e téren néhány összefüggést meg-
figyelnünk. Így pl. a paprikánál úgy láttuk, hogy kisebb vízadagokkal gyakrab-
ban öntözve a víz hasznosulása kedvezőbb. 

A négy éves kísérlet átlagértékei szemléltetően mutatják, hogy az 50 
milliméteres vízadagokkal elért 101%-os terméstöbblet (184 q/kh) csak 8%-kal 
volt kevesebb a 100 mm-es vízadagok 191 q-s termésátlagánál. Az 50 mm-es 
vízadagokkal öntözött parcellák 184 q-s átlagos termését a tenyészidő alatt 
átlagosan 325 mm öntözővíz felhasználásával értük el. A 100 milliméteres víz-
adagoknál pedig kétszer annyit (650 mm) használtunk fel. 

Még kifejezőbben mutatja az öntözővíz hasznosulásának mértékét, ha 
kiszámítjuk, hogy az öntözéssel adott víz 1 milliméterére hány kg termés jut 
(7. táblázat). 

7. táblázat 

Az öntözővíz hasznosulása paprikánál 

(Nagytétény, 1 9 4 8 - 5 1 . ) 

Vízadag öntözésenként 
mm 

Vízadag 
összesen 

m m 

1 mm 
öntözővízre 
eső termés 

kg 

Összes 
termés 

q/kh 

Öntözetlen 0 87 

25 162 31 137 

50 325 30 184 

100 650 16 191 

Olyan esetben, amikor az öntözéseket nagyobb időközökben végeztük, 
azt vettük észre, hogy az egy öntözés alkalmával adott nagyobb vízadagokkal 
jobb eredményeket kaptunk. Így pl. 1952-ben Nagytétényben és Soroksáron 
is a 80, ill. 60 mm-es vízadagokkal 63%-kal nagyobb volt a termés, mint a 40, 
ill. 30 mm-es adagokkal. Főleg száraz időjárás esetén tapasztalható ilyen eltérés, 
a nagyobb vízadagok javára, ami természetes is, hiszen ilyenkor a talaj tényleges 
víztartalma jóval kisebb a növény által kívánt optimumnál és így a nagyobb 
vízadagokkal érhető el csak a kívánt optimális telítettségi fok. Esős évjáratban, 
amikor a gyakoribb csapadék következtében a talaj vízkészlete nem csökken 
jelentősen, természetesen a kisebb vízadagok termésfokozó hatása nagyobb. 

Az egyes öntözések alkalmával használható vízadagok nagyságának 
helyessége tehát egyrészt a termésmennyiség alakulásából, másrészt a talaj 
nedvességviszonyainak változásából állapítható meg. 
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Nézzük meg, hogy kései és korai káposztánál milyen összefüggések voltak 
megfigyelhetők a vízadagok nagysága és a termésmennyiség alakulása között. 

Kései (téli) káposzta öntözési kísérleteink során megállapítottuk, hogy 
hazánkban — a bőséges csapadékos nyugati határszél és nyugati sáv egyes 
kis területeitől eltekintve — mindenütt öntözni kell a káposztát. 

Több éves megfigyeléseink során a kései káposztánál (Amager fajta) 
a 25 — 50 mm-es vízadagokkal értük el a legkedvezőbb eredményt. A víz termés-
fokozó hatása ilyen adagolással érvényesült a legkedvezőbben. 

Az öntözés termésfokozó hatását kifejezően bizonyítja a 8. táblázat. 
8. táblázat 

Káposzta öntözési kísérlet 

( 1 9 4 8 - 5 0 - 5 1 . ) 

Fajta : Amager. Terméseredmények 3 évi átlaga 

Kezelés 
Átlagos termés* Átlagos 

terméskülönbség 
a 0 -hoz 

q/kh % 
viszonyítva 

0 39,04 

108,18 

100 ± 0,00 

+ 69,14 L 25 m m 

39,04 

108,18 277 

± 0,00 

+ 69,14 

L 50 m m 139,99 358 + 100,95 

Á 50 m m 153,20 392 + 114,16 

Â 100 m m 168,18 431 
4 

+ 129,14 

*A termést fel tüntető sz intadatok a barítólevelektől megtisztított (fogyasztható) káposzta mennyiségét m a t a t j á k 

A táblázat adataiból kétségkívül megállapítható, hogy a termés a víz-
adagok növelésével arányosan nagyobbodott. A nagyobbodás mértéke viszony-
lag a legkisebb vízadagoknál volt a legnagyobb és azután fokozatosan kisebbedett. 

Az öntözővíz hasznosulásának mértékét a következő (9.) táblázat mutat ja : 

9. táblázat 

Káposzta öntözési kísérlet 

Termésmennyiség alakulása öntözés hatására. (1948 — 50 — 51. év átlagában.) Fajta : Amager 

Kezelések 

Vízmennyiség mm-ben Termés (tiszta) 

Kezelések 
eső öntözés össz. q/kh 

irány-
szám kg/mm 

irány-
szám 

0 .: 178,6 — 178,6 39,04 100 21,86 100 

L 25 m m 176,6 145 323,6 108,18 277 33,43 153 

L 50 m m 178,6 290 468,6 139,99 358 29,87 137 

Â 50 m m 178,6 290 468,6 153,20 392 32,69 150 

4 100 m m 178,6 580 758,6 168,18 431 22,16 101 
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A táblázat adatainak összehasonlításából látható, hogy amíg az öntözetlen 
parcellákon 1 mm nedvességre 21,9 kg tiszta termés jutott, addig 25 mm-es 
vízadagokkal öntözött parcellákon 1 mm-re eső termésmennyiség 33,5 kg-ra 
emelkedett. Az 50 és 100 mm-es vízadagokkal öntözött parcellákon, 1 mm csapa-
dékra 29,9 illetve 22,1 kg-os termés esett csupán. Az összehasonlításból tehát 
itt is megállapítható, hogy a vízhasznosulás a kis vízadagoknál lényegesen ked-
vezőbb volt. 

Az 1953-as évi soroksári kísérletek megerősítik az előbbi megállapítások 
helyességét. Itt az Amager-fajtánál 20 mm-es vízadagokkal 45%, a Braunschwei-
ginél 60%-os termésemelkedést értünk el (10. táblázat). 

10. táblázat 

Kései káposzta öntözési-mód kísérlet 

Soroksár, 1953. 

Kezelés 

Braunschweigi Amager 

Kezelés Termés 
Termés-

Termés 
Termés-

q/kh % 
különbség 

q/kh 0/ különbség 

Öntözetlen 97,25 100 ± 0,00 73,90 100 ± 0,00 

Barázdás 80 m m . 190,63 196 + 9 3 , 3 8 123,67 167 + 4 9 , 7 7 

Barázdás 40 m m . 167,17 171 + 6 9 , 9 2 116,56 158 + 4 2 , 6 6 

Permetező 40 m m 166,35 171 + 6 9 , 1 0 113,14 153 + 3 9 , 2 4 

Permetező 20 m m 155,67 160 + 5 8 , 9 2 107,14 145 + 33,24 

Hiba ± 1 2 , 0 4 ± 5 , 8 1 

F = 8,39. 

Ügy Játszik, hogy a kései káposzta zavartalan fejlődéséhez a tenyészidőszak 
alatt 450—500 mm csapadéknak megfelelő vízmennyiség szükséges. Ebből 
viszonyaink között átlagosan mintegy 250—300 mm pótlandó öntözéssel 
(340 mm sokévi átlag) [4]. 

A korai káposzta öntözési kísérletei megerősítették a téli káposztánál 
kapott eredmények helyességét. I t t is azt tapasztaltuk, hogy a kis vízadagok 
hatása lényegesen nagyobb termésgyarapodást biztosított, mint a nagy víz-
adagoké. így pl. a korai káposztánál 1952-ben a 40 mm-es vízadagokkal csak 
1%-kal kisebb termésgyarapodást értünk el, mint a 80 mm-es adagokkal (11. 
táblázat). Ugyancsak 40 mm-es vízadagokkal értük el a legnagyobb termésfokozó 
hatást 1954-ben is (12. táblázat). 

1954-ben megkíséreltük a váltakozó vízadagokkal történő öntözést is. 
Az ültetés után — tehát a fejlődés kezdetén — kis (40 mm-es) vízadagokat 
használtunk és csak később tértünk át a 80 mm-es vízadagokra, amikor a levélzet 
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11. táblázat 

Korai káposzta öntözési kísérlet 

Soroksár, 1952. 

Kezelés 
Termés 

Termés-
Kezelés 

q/kh % 
különbség 

0 

Barázdás 40 m m . 

Barázdás 80 m m . 

26,03 

38,08 

45,32 

100 

146 

147 

± 0 , 0 0 

+ 12,05 

+ 19,29 

12. táblázat 

Korai káposzta öntözési-időpont kísérlet 

Soroksár, 1954. 

Kezelés 
Termés 

q /kh % 
Termés-

különbség 

Öntözetlen 

80% talaj nedv. 80 m m 

60% talajnedv. 80% m m 

80% talajnedv. 40 m m 

60% talajnedv. 40 m m 

Első két önt. 80% 40 m m 
a többi 80% 80 m m . 

87,50 

108,42 

122,89 

126,97 

135,17 

138,49 

100 

123 

140 

145 

154 

158 

± 0 , 0 0 

+ 2 0 , 9 2 

+ 3 5 , 3 9 

+ 39,47 

+ 4 7 , 6 7 

+ 50,99 

Hiba ± 5,36 

F = 11,14 

F 1% = 4,56 

már sokkal fejlettebb volt. Az ilyen kezelésnek azonban nein volt kedvező hatása' 
A vízhasznosulás foka nem javult semmit; 

A korai káposztánál általánosságban azt tapasztaltuk, hogy az öntözésre 
nincs olyan szüksége, mint a téli káposztának. Ez azzal magyarázható, hogy a 
korai káposzta fejlődése a tavaszi, nyár eleji időszakra esik, amikor a talajban 
még lényegesen több téli nedvesség van, mint később nyáron, amikor a téli 
káposzta kiültetésére sor kerül. Száraz tél és koratavasz esetén természetesen 
más a helyzet, akkor itt is öntözéssel kell pótolni a hiányzó vizet. 

1954-ben Soroksáron rendszeresen vizsgáltuk a korai káposzta parcellák 
talajának vízforgalmát. A vizsgálatnak az volt a célja, hogy megállapítsuk, 
hogyan változik a talaj nedvességtartalma különböző telítettségi fokon 80 és 
40 mm-es vízadagokkal történő öntözés hatására. (A talaj nedvességtartalmát 
szárítással határoztuk meg. A mintavétel 2 naponként történt.) Megfigyeléseink-
ből az alábbi tanulságok vonhatók le : 
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Azokon a parcellákon, amelyeken 80%-os nedvességtartalom mellett 
80 mm-es vízadagokkal öntöztünk, a talaj átlagos telítettsége 50 cm mélység-
ben Y. 12 — VII. 22 között 82—90% volt. Ebből azt láttuk, hogy ekkora 
vízadagokkal a talaj nedvességtartalma a szükségesnél nagyobb volt. (Elté-
rés : Min. 67% — Max. 100%). Az öntözetlen parcellák nedvességtartalma a 
vizsgálati időszak alatt átlagosan 58—64% volt. (Eltérés: Min. 38%, Max. 
92%). 

Azokon a parcellákon, ahol ugyancsak 80%-os telítettségnél öntöztünk, 
de 40 mm-es vízadagokkal, a talaj átlagos nedvességtartalma 79—86% volt. 
(Eltérés : Min. 65%—Max. 100%). A talaj nedvességtartalma tehát itt volt 
a legkedvezőbb. Az 5 napos átlagok alapján szerkesztett görbe azt mutat ta , 
hogy az átlag körüli kilengések is kisebbek voltak ezeken a parcellákon, mint a 
80 mm-es adagokkal öntözötteken. 

A 60%-os nedvességtartalom mellett 80 mm-es adagokkal végzett öntözés-
nél a talaj átlagos nedvességtartalma 74—78% volt. (Eltérés : Min. 33% — 
Max. 90%.) Ez a talaj tehát már kevesebb nedvességet tartalmazott annál, 
amennyit a káposzta megkíván. 

Nem volt lényegesen rosszabb a helyzet a 40 milliméteres vízadagokkal 
öntözött parcellákon sem. Az ott elért 70—74%-os telítettség csak 4%-kal 
volt alacsonyabb a 80 mm-es vízadagokkal elért telítettségnél. A szélső értékek 
közötti különbségek itt sokkal kisebbek voltak (minimum 56%, maximum 97%). 
A tenyészidő alatt (április 1—október 1) lehullott csapadék mennyisége 321 mm 
volt, ami 19 mm-rel kevesebb a 340 mm-es 30 évi átlagnál. 

Összegezve a téli és nyári káposzta öntözésénél szerzett tapasztalatokat 
megállapíthatjuk, hogy viszonyaink között a káposztaféléknél szintén a kisebb 
vízadagokkal érhető el kedvezőbb hatás. 

3. A paradicsomnak nem kell annyi víz, mint a paprikának és káposztának. 
Az öntözés termésfokozó hatása itt több éves átlagban is kisebbnek bizonyult. 
A vízadagok nagyságát illetően a paradicsomnál is azt tapasztaltuk, hogy a kisebb 
vízadagok termésfokozó hatása viszonylag nagyobb volt, mint a nagy vízadagoké. 
Legkedvezőbb hatást — 4 éves kísérleti átlagban — a 25—50 mm-es vízadagokkal 
értünk el. A különböző vízadagok termésfokozó hatását részletesen a 13. táblázat 
szemléltetően mutatja : 

A táblázat adataiból az is látható, hogy az öntözés hatásossága karó nélküli 
művelés esetén nagyobb volt. Karós termesztéssel különösen a kisebb vízadagok 
termésfokozó hatása csökkent erősen. 

Tekintettel arra, hogy hazánkban az utóbbi időben a paradicsom nagybani 
termesztése karó nélküli gyalogműveléssel történik, a továbbiakban a karós 
termesztéssel szerzett tapasztalatok értékelésétől eltekintünk. 

Ha összehasonlítjuk a paradicsom öntözésénél elért termésfokozó hatást 
a paprikáéval és káposztáéval, akkor azt látjuk, hogy a paradicsomnál a víz-
liasznosulás az előbbi növényekhez viszonyítva mintegy 50%-kal csökken. 
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13. táblázat 

Paradicsom öntözési kísérlet 

Az öntözővízadagok termésfokozó hatása °/0-ban 

'Nagytétény, 1948—51. 

Yízadag 
öntözésenként 

mm 

Gyalogmüveléssel 
(4 év átlaga) 

Karósmüveléssel 
(3 év átlaga) 

0 — 

25 25% 12% 
50 34% 2 6 % 

100 38% 36% 

A paradicsom kisebb vízigényét az 1953. évi kísérleti eredmények is meg-
erősítették. Ebben az évben a tenyészidőszak alatt (április 1-től októberig) 
a sokévi átlagnak megfelelő mennyiségű (347 mm) csapadék hullott s ezért az 
öntözés hatására az optimális vízadagoknak megfelelő 40 mm-es adagolással 
is csak 15%-kal sikerült növelnünk a termést, a 20 mm-es vízadagoknak pedig 
mindössze 7% termésfokozó hatásuk volt (14. táblázat). 

14. táblázat 

Paradicsom öntözési kísérlet 

Terméseredmények 1953-ban 
(Soroksár) 

Vízadag 
öntözésenként 

Termés 
Vízadag 

öntözésenként q/kh % 

0 129 100 

20 m m 138 107 
40 mm 148 115 
80 mm 159 123 

Fentiekből megállapítható, hogy a paradicsom termőképessége, ha a 
tenyészidőszak alatti csapadék 340 mm átlag körül mozog, öntözéssel lényegesen 
nem fokozható. Szárazabb évjáratban kisebb vízadagokkal a termőképesség 
25—35%-kal növelhető. Az öntözéssel pótlandó vízmennyiség tehát aszerint, 
hogy a csapadék mennyisége mennyivel marad a sokévi átlag alatt, módosul. 
Általában 150—200 mm-nél több víz pótlására a paradicsomnál nem lesz szükség. 

Az öntözéses termesztés eredményessége jelentős mértékben függ az öntözés 
módjától is. A rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé, hogy ezzel a kérdéssel 

/ 
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részletesebben foglalkozzam. Mindössze annyit szeretnék megemlíteni, hogy a 
régebben használatos árasztó és lapátoló ún. bulgár módszereket az utóbbi évek-
ben folyamatosan kiszorítja a Szovjetunióban jól bevált barázdás öntözési mód. 

Az utóbbi időben a barázdás öntözés mellett a figyelem egyre inkább a 
permetező öntözésre terelődik. A permetező öntözés legnagyobb előnye, hogy 
ily módon jut ta tható a víz a természetes csapadékot legjobban megközelítő 
módon a növényeknek. Másik nagy előnye, hogy nem kell a talaj felületét a 
különböző vízvezető, elosztó és öntöző barázdák kiképzésével minden évben 
megmozgatni. Ennek a műveletnek elmaradása nemcsak az így megtakarított 
költségekben jelentkezik, hanem a gépi művelést is megkönnyíti, mivel a perme-
tező öntözéssel öntözött területeken a gépi munkákat a vízvezető csatornák 
jelenléte nem akadályozza. További, az előző indokolások miatt is igen fontos 
előny, hogy tetszés szerinti vízmennyiség adagolható egyszerre. Végül nem 
hanyagolható el a földfeletti vízvezető csatornák elmaradásából származó 
területnyereség sem, amely általában 8— 10%-a az öntözött területnek. 

Eddigi vizsgálataink alapján a barázdás és permetező öntözés termés-
fokozó hatása között lényegesebb eltérést nem tapasztaltunk. A permetező 
öntözés sokoldalú előnyét figyelembe véve azonban minden bizonnyal a jövő a 
permetező öntözésé. Természetesen mindaddig, amíg megfelelő permetező berende-
zés hiányában nem tudjuk a permetező öntözést nagyobb területre kiterjeszteni, 
a barázdás öntözést kell tekintenünk a legmegfelelőbb öntözési rendszernek. 

3. Az egyes zöldségfajták vízhasznosítása 

A különböző zöldségfélék vízigénye között lényeges különbség van-
Általában azok a zöldségfajok, amelyek a xerophita jellegű növényekhez tartoz-
nak, lényegesen szárazabb viszonyok között is megélnek, mint a vízigényes ún-
hygrophvta jellegű növények csoportjába tartozó zöldségfélék. Az egyes zöldség-
félék vízigényének, illetve az öntözés hatásának megállapításánál éppen ezért 
ennek figyelembevételével kell a további részletkérdések tisztázásához fognunk. 

A gyakorlatban elsősorban a termésmennyiségek közötti különbségek-
ből lehet legjobban következtetni arra, hogy öntözés révén mily mértékben 
tud ják termőképességüket növelni. így pl. téli káposztafajtákkal végzett össze-
hasonlító vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy az »Amager« fajta víz-
hasznosító képessége lényegesen kisebb volt, mint a »Braunschweigi«-é, 
vagy pedig a Braunschweigihez hasonló »Görög mázsás« fajtáé. 

A fajtaösszehasonlító kísérletekből természetesen az is megállapítható, 
hogy az említett fajták terméshozama között öntözés nélkül is különbségek 
voltak — minden esetben az »Amager« rovására. Ez tehát azt is mutatja, hogy 
az öntözés nélkül nagyobb terméseket adó faj ták öntözéssel is többet teremnek. 
Az öntözés termésfokozó hatását különösen az 1953. évi kísérleti eredmények 
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mutatják szembetűnően, amelyekből azt látjuk, hogy a Braunschweigi fa j ta 
ugyanakkora vízmennyiséggel 20—30%-kal viszonylagosan nagyobb termést 
adott. (Ténylegesen 50—60 q-val.) (10. táblázat.) 

A korai káposztafajtákkal 1954-ben végzett összehasonlító kísérletek 
eredményei szintén megerősítik a fajtakiválasztás jelentőségét. Ez a kísérlet 
alkalmat nyújtott arra is, hogy a rövid tenyészidejű faj ták termőképességét a 
lényegesen hosszabb tenyészidejű Braunschweigivel azonos időben történt 
ültetés alapján is összehasonlítsuk. Az összehasonlító kísérlet eredményei azt 
mutatták, hogy a korai faj ták közül a Dittmár hasznosította legjobban az öntöző-
vizet. A Koppenhágainál 28%-kal, az Aranyföldnél 10%-kal többet termett. 
Egyébként a Braunschweigi vízhasznosítása volt itt is a legjobb (33%-kal jobb 
az Aranyföldnél) viszont itt figyelembe kell venni a fajta hosszabb tenyész-
idejét is. 

A paprikafajtákkal végzett összehasonlító kísérletek során az alábbiakat 
tapasztaltuk: 

1948-ban a nálunk általánosan termesztett Paradicsomalakú zöld, 
Bogyiszlói és Elefántormány fajták közül a Paradicsomalakú zöld mindössze 
79 q-s holdankénti termést adott, ugyanakkor az Elefántormány termése 166 q 
volt, a Bogyiszlói termése a kettő között középhelyen volt. 1952-ben a fenti 
3 fajta közül a Bogyiszlói termett a legkevesebbet (163 q), a Cecei pedig a leg-
többet (225 q/kh). Ezeket a terméseket a tenvészidőszak alatt 4 esetben végzett 
öntözéssel értük el. 

Az öntözés hatása a fajták belső összetételére 

Az eddigi tapasztalatok általában azt mutatták, hogy öntözés hatására 
a minőség romlott. Így pl. a csemegepaprikánál azt tapasztaltuk, hogy amíg 
a Cecei fajtánál 2 éves átlagban öntözetlen parcellákon termett paprika С vitamin 
tartalmát 100-nak véve, az öntözött parcellákon а С vitamin mennyisége a 
vízadagok növelésével arányosan csökkent annyira, hogy a 100 mm-es vízada-
gokkal öntözött parcellákon csak 51%-a volt az öntözetlen parcellákénak. 

A szárazanyagban hasonló arányú változás következett be. (Öntözés nélküli 
parcellák szárazanyagát 100-nak véve 100 mm-es parcellákról az előbbinek 
65%-nyi szárazanyagtartalma volt kimutatható.) (15. táblázat.) 

A paradicsomnál szintén megállapítottuk azt, hogy äz öntözés hatására a 
bogyók kémiai összetételében bizonyos változás következik be. It t a különbség 
nem volt olyan nagy, de minden esetben határozottan tapasztalható volt, hogy 
az öntözött parcellákon szedett bogyókban kevesebb volt a szárazanyag, С vita-
min, cukor és sav. 

Az öntözés hatására beálló minőségi leromlás azonban minden valószínűség 
szerint csak azért következett be, mert az öntözéssel egyidejűleg nem végeztük 
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15. táblázat 

С vitamin és szárazanyag alakulása 1950 — 1951. évek átlagában 

Paprika 

Két év átlagában 

Kezelés С vitamin Szárazanyag 
mg/100 g ^ % ^ 

Öntözetlen 220,0 100 10,09 100 

Locs . lap. 25 m m 172,2 78 7,99 73 

Locs . lap. 50 m m 151,0 69 7,67 70 

Árasztó 50 m m 139,0 63 7,73 71 

Árasztó 100 m m 111,1 51 7,13 65 

el a megfelelő trágyázást. Amennyiben a tápanyagutánpótlást sikerül úgy 
szabályoznunk, hogy a növényeknek semmiben se legyen hiányuk, akkor 
minden valószínűség szerint a minőségben nem szabad lényeges leromlásnak 
jelentkezni. 

A paprikával végzett tenyészterület kísérlet során azt tapasztaltuk, hogy 
az állománysűrűség határozottan befolyásolja a termés minőségét. Általában 
ritkább térállásban nevelt növények termésének kedvezőbb volt a belső össze-
tétele, mint a sűrűbb állományban nevelteké. Ebből mindenesetre az következik, 
hogy ha a lombfelület a szomszéd növény árnyékoló hatása következtében nem 
kapja meg a számára szükséges fényt, akkor a minőség romlik. 

Mindent összevetve eddigi tapasztalatainkból tehát azt látjuk, hogy az ön-
tözés hatására bekövetkező minőségi leromlással szemben a tenyészterület meg-
felelő kiválasztásával és a talaj megfelelő trágyázásával védekezhetünk. A 
minőségi leromlás elsősorban a feltételek változtatásával küszöbölhető ki. 

Összegezve eddigi tapasztalatainkat a hazai öntözéses zöldségtermesztés 
számára az alábbi tanulságok vonhatók le : 

1. Az öntözést legjobban megháláló zöldségfajok a paprika és a káposzta-
félék. A többi zöldségnövény már kisebb mértékű vízutánpótlást kíván. így a 
paradicsom, bab, tökfélék öntözése már kisebb jelentőségű. 

2. Az öntözés időpontját illetően általában a legcélravezetőbbnek bizonyult 
a 65—70%-os telítettség esetén végzett öntözés — mindenesetre arra kell 
törekednünk, hogy a talaj telítettsége lehetőleg 65% alá ne essék. 

3. Az öntözési időpont megválasztásánál feltétlenül figyelembe kell vennünk 
az öntözendő növény fejlődési állapotát. Általában az ún. kritikus időszakokban 
végzett öntözés a leghatásosabb. Ha a fejlődés kritikus időszakában elegendő 
nedvességet biztosítunk a növény számára, akkor egyszeri öntözéssel is jelentős 
mértékben növelhető a termés. A kritikus időszak legtöbb zöldségfélénél a vege-
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tatív periódusból a generatív periódusba való átmenet időszakában van. 
— (2 éves növénynél a helyzet természetesen más.) 

4. Az egyes öntözések alkalmával használandó vízmennyiség megállapítá-
sánál azt tapasztaltuk, hogy a kisebb vízadagok viszonylagos termésfokozó 
hatása mindig nagyobb volt. Következésképpen az öntözővíz gazdaságos fel-
használása szükségessé teszi a kis, 20—40 mm-es vízadagokkal való öntözést. 

Az egész idény tar tama alatt öntözéssel pótlandó vízmennyiség zöldség-
fajonként illetve fajtánként változik. Általában a paprikánál 280—490, a kései 
káposztaféléknél 320—560. A korai káposztaféléknél 240—420, a paradicsomnál 
150—200 mm vízmennyiséggel a csapadékhiányt pótolni tudtuk. 

5. Az öntözési módok közül tovább kell fejlesztenünk a barázdás és a per-
metező öntözést. 

6. Az öntözés hatására a zöldségfélék értéke romlik, a minőségcsökkenés 
azonban megfelelő trágyázással és a tenyészterület helyes megválasztásával 
jelentős mértékben mérsékelhető. 

7. Öntözéses termesztés esetén a növény állománysűrűsége növelendő. 
Az öntözéses zöldségtermesztés eredményességének tovább növelése céljá-

ból a következő évek során tisztáznunk kell tájanként az öntözővíz mennyiségét, 
az öntözések időpontját és az öntözés módját. 

Ugyancsak tájanként kell megállapítanunk az öntözést legjobban megháláló 
fajtákat. 

Minél előbb be kell hoznunk az öntözéses zöldségtermesztés trágyázási 
kérdéseinek tisztázásánál fennálló mulasztásainkat. 

Végül feladatává kell tennünk zöldségnemesítőinknek, hogy az eddiginél 
sokkal nagyobb mértékben foglalkozzanak az öntözéses termesztést minél 
jobban megháláló új zöldségfajták előállításával. 

A felsorolt feladatok végsősorban meghatározzák második 5-éves tervünk 
eme területének kutatási feladatait is. Az előttünk álló feladatok megoldása 
kétségkívül még nagy erőfeszítéseket kíván tőlünk, de kormányzatunk a szük-
séges előfeltételek biztosításával teljes mértékben lehetővé teszi számunkra 
a kérdések megoldását is. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK 

OBERMAYER E R N Ő akadémiai levelező tag 

Előadó az öntözéses zöldségtermesztésnek több éves alapos és részletekbe 
menő szabatos kísérleteivel általa megállapított fő irányelveit három olyan 
zöldségnövényfaj öntözéses termesztése kapcsán ismertette, melyek mindegyike 
nagy népélelmezési, táplálkozásbiplógiai és népgazdasági jelentőségű és ennek 
megfelelően az ország nagy területein általános termesztésnek örvend. 

E három fontos zöldségnövényfajon eddig megállapított öntözési irány-
elvek tették előadónak lehetővé és szükségessé azon további feladatok kitű-
zését is, melyek nemcsak az i t t tárgyalt három növénynél, hanem általában 
az öntözéses zöldségtermesztés terén ezután várnak megoldásra. 

Szabadjon nekem rövid hozzászólás alakjában az elhangzott értékes 
előadás megállapításaival párhuzamba állítanom öntözéses tapasztalatainkat 
egy rendszertanilag ugyancsak a zöldségnövények közé tartozó, termesztése és 
leihasználása célját és módját tekinve azonban nem zöldségnek, hanem mező-
gazdasági ijrari növénynek számító, hazánkban ugyancsak nagy területeken 
termesztett szántóföldi fűszernövényről : a csípős és csípősségtől mentes magyar 
fűszerpaprikáról. 

A magyar fűszerpaprika Magyarországon 130 év óta van szántóföldi 
köztermesztésben, mégpedig száraz művelésben. Termesztésével mindenkor 
Szeged és Kalocsa vidékének bennszülött őslakossága foglalkozott. Öntözéses 
termesztést nem a magyar fűszerpaprikával és nem a szegedi és kalocsai paprika-
termesztők, hanem kertészeti csemegepaprika termesztése végett hozzánk 
bevándorolt bolgárok — szerviánok —kezdtek, saját behozott és zölden értéke-
sített étkezési fajtáikkal, melyeket megkülönböztetésül az éretten őrlemény-
nek feldolgozott fűszerpaprikától »bolgár paprikának« is neveznek. 

Jó minőségű fűszerpaprika sikeres termesztésének alapfeltétele, hogy ter-
mésének mennél nagyobb hányada mennél tökéletesebben és mennél korábban 
pirosra beérjen. Ezért indult meg tömeges termesztése az ország legmelegebb 
szegedi táján, s nem is terjedt szét az ország kevésbé meleg tájaira, mint az 
étkezési bolgár paprika termesztése, hanem megmaradt Szeged és Kalocsa 
vidékén, ahol a dohány helyébe lépett, mikor annak jövedelmezősége csökkent. 
De nem terjedt szét a fűszerpaprika termesztése még az ország megfelelő talajú 
és meleg éghajlatú minden részére sem, mert a fűszerpaprika ipari növény, 
melynek jövedelmező termesztése különleges háziipari készségen kívül (fűzés, 
íüzérraktározás, hasítás, szárítás stb.) ipari feldolgozó centrumok közelségét is 
megköveteli. 

Mindezen körülmények érthetővé teszik, hogy a fűszerpaprika termesz-
tésével nem lehetett és nem lehet az ország legcsapadékosabb, vagy öntözési 
lehetőségekkel legjobban ellátott tájai felé törekedni, hanem a legmelegebb, 
de szeszélyes csapadékeloszlású azon történelmileg kialakult tájakon kell vele 
megmaradni, ahol a különleges célú termesztés, kikészítés, tárolás és ipari fel-
dolgozás apáról fiúra szállt, illetőleg vállalatilag kialakult szakismeretei és 
berendezései adva vannak. 

Ezeken a tájakon azonban a fűszerpaprika termésátlaga száraz művelés-
ben rendkívül tág határok közt, csaknem a nullától felfelé ingadozik, s nem 
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ritka némely évjárat kétszeres termése sem az előző évihez képest. Ez a tapasz-
talat vetette fel bennem már évtizedek előtt, a fűszerpaprika szántóföldi ter-
mesztéséről 1921-ben írt munkámban (37. old.) a fűszerpaprika óvatos mester-
séges öntözésének, mint olyan hatásos agrotechnikai eljárásnak gondolatát, 
mellyel a fűszerpaprika termésnagyságát az időjárástól függetleníteni, sőt a minő-
ség nagyobb kára nélkül lényegesen növelni is tudjuk. Annak, hogy a fűszer-
paprika szántóföldi öntözése nagyobb mértékben még máig sem terjedt el, 
fő oka a szakszerűen kiépített nagyüzemi öntözőrendszerek hiánya éppen a fő 
fűszerpaprika termesztő területeken. Legtöbb helyen még annyi artézi vizet 
is messze fekvő kutakból kell fuvarozni, amennyi ültetéskor a fészkek egyszeri 
belocsolásához szükséges. Reméljük, hogy örvendetesen fejlődő öntözőrend-
szereink a szegedi és kalocsavidéki nagy paprikaterületeket is mielőbb el fog-
ják érni. Ezért a fűszerpaprikaöntözés irányelveit és módszereit már előre 
kísérletileg ki kell dolgozni, hogy a vizet, mihelyt lesz, korszerűen és gazdasá-
gosan ki tudjuk használni. 

Száraz művelés és a szokásos gondos régi kisüzemi agrotechnika esetén 
jó közepes termésnek nevezünk kat. holdanként 150 régi szegedi füzért, 
vagyis 30 q (hektáronként 52 q) nyerssúlyú csöves paprikát. Ilyen termés lég-
száraz súlya 6 q/kh, azaz 10,4 q/ha, s ebből 3,5—3,75 q/kh édesnemes paprika-* 
őrlemény származik. Jó csapadékeloszlású évjáratban öntözés nélküli művelés-
ben is megterem fenti termés kétszerese is, mert a fűszerpaprika eredményes 
termesztéséhez 500—550 mm évi csapadék már elegendő, ha a május—szeptem-
beri tenyészidő alatt I. osztályú terméshez összesen legalább 200, II. o. termés-
hez 175, I I I . о. terméshez 150 mm csapadék leesik. Ez a 150—200 mm 
tenyészetalatti csapadék a Meteorológiai Intézet 30 éves átlagai szerint paprika-
vidékeinken megvan ; fontos azonban ennek tenyészet alatti jó megoszlása is. 
E tekintetben fűszerpaprikánál kritikus időszak a június és július, « korai ter-
mések képződésének időszaka. E két hónap alatt a 30—40 mm-es havi átlag 
másfélszerese, vagyis havi 45—60 mm is kívánatos ; az ilyenkor kívánatos 
többlet inkább a szántóföldi tenyészidő végéről hiányozzon. 

A szegedi kísérleti intézet Szűcs Árpád témafelelőssel — artézi vízre utalva 
csak mérsékelt arányokban — már 1950 óta végez fűszerpaprikaöntözési kísér-
leteket egyrészt a csípős, másrészt csípőségtől mentes fűszerpaprikával. Eddigi 
tapasztalatainkról már előzetes közlemény jelent meg az intézet 1951. évi év-
könyvében »Első kísérletek fűszerpaprika szántóföldi öntözésével« cím alatt . 
1954-ben a további tapasztalatokról részlet-zárójelentést készített. 

Eddigi tapasztalataink megegyeznek azokkal a tapasztalatokkal és irány-
elvekkel, melyeket Somos akadémikus előadott, de nekünk a fűszerpaprikánál 
mindig tekintettel kell lennünk arra, hogy mi csak tökéletesen érett, nagy festék-
tartalmú termést tudunk fűszerőrleményként értékesíteni, tehát az öntözéssel 
is óvatosabban kell bánnunk, mint a zölden értékesített csemegepaprikánál. 

Ezért öntözésre szánt fűszerpaprikánál igen fontos annak korai ültetése, 
amivel termelőink különböző okokból el szoktak késni. Igen fontos az első 
kötések el nem rúgása, jó fejlődése, amit korai, az első és második tömeges 
virágzás előtti öntözéssel tudunk legjobban biztosítani. Viszont az idejében 
történő mennél tömegesebb beérés érdekében augusztus közepén túl már rend-
szerint nem kívánatos öntözni. Eddigi kísérleteink tanúsága szerint az idejében 
és mérsékelt adagban alkalmazott öntözés növeli a fűszerpaprika terméstöme-
gét és nem rontja lényegesen annak minőségét. Annál jobban növeli a termést 
és annál kevésbé rontja a minőséget, mennél szárazabb, aszályosabb az évjárat . 

1 1 * 
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A terméstöbblet tehát az évjárattól függ, s az még nedvesebb években is számot-
tevő. Az öntözést a csípősségtől mentes paprika aszályos időben nagyobb 
terméstöbblettel hálálja meg, mint a csípős. Nedvesebb évjáratban e különbség 
nem mutatkozik meg. Vannak kivételes esztendők, amikor aszályos szárazság 
következtében a fűszerpaprika nyolc-kilenc, sőt több mérsékelt adagú öntözést 
is fokozott termésnövekedéssel hálál meg a minőség nagyobb kára nélkül, 
s ilyenkor az öntözéssel 5—10-szeres termést is el lehet é rn i ; de lehet olyan 
évjárat is, amikor fűszerpaprikát egyszer sem, vagy csak néhányszor kell öntözni, 
s a termésnövekedés az öntözetlenhez képest nem több 15 — 20%-nál. Száraz 
évjáratban esetenként 30—40 mm-es, nedves évjáratban 15—20 mm-es víz-
adagokkal három-hat esetben öntözhetjük a fűszerpaprikát, mégpedig a június-
tól augusztus közepéig terjedő időszakban. A vízmennyiséget, az öntözések 
időpontját és számát mindenkor a növényzet fejlődési állapota, a ta la j víz-
befogadóképessége, a talaj és légkör hő- és nedvességviszonyai határozzák 
meg. Fűszerpaprikát öntözni sem 70%-nál nagyobb talajvíztelítettségnél, sem 
20 C° alatti hőmérsékletnél nem kívánatos. 

Eréskésleltetést csak túlzott mértékű, vagy elkésett — általában augusztus 
közepe utáni — öntözés okoz. Megkésett öntözés a be nem érő termést növeli. 

Öntözés hatására nemcsak a termés tömege, hanem a termések száma 
és az egyes termések átlagsúlya is két-háromszorosra növekedhet. Egyúttal 
csípmentesnél kevesebb lesz a görbült, hullámos és oldaltálló terméscső. Öntözés 
hatására a termésfal erősebben fejlődik, mint az erezet. A termésfal : mag arány 
azonban észrevehetően nem változik. 

A termésfal festéktartalma a vízmennyiség arányában évjáratoktól 
függően is csökken ; eddigi vizsgálataink szerint a csökkenés 2 és 22% közé esik, 
s a csípősségtől mentes fajtánál nagyobb mértékű, mint a csípősnél. Sok öntözés 
kedvez a virusbetegség (újhitűség) fellépésének. 

Nem tapasztaltuk az öntözés befolyását a cukortartalomra. A capsaicin-
tartalom azonban csípős fűszerpaprikánál az öntözés mértéke arányában csök-
ken és aszályos évben végzett gyakori öntözés azt a nem öntözötthöz képest 
felére is csökkentheti. A C-vitamintartalom alakulása öntözés hatására fűszer-
paprikánál gyakorlatilag nem érdekes. 

PKN-fej trágyázás öntözéskor adva növeli a nyerstermés mennyiségét, 
az átlagos csősúlyt és az öntözés festéktartalomcsökkentő hatását bizonyos 
mértékig ellensúlyozni látszik. 

Mindezen tapasztalatok az öntözéses fűszerpaprikatermesztés szélesebb-
körű megvalósítását kívánatosnak mutatják. A fűszerpaprika öntözése azonban 
sohase legyen olyan bőséges és gyakori, mind a zölden értékesített étkezési 
paprika öntözése, hanem csak olyan mértékű, hogy egy adott évjárat csapadék-
hiányát egy csapadékmennyiségben és elosztásban kedvező évjárat természetes 
csapadéka mértékéig kiegészítse. 

Somos akadémikus előadása nyomán, de a fűszerpaprikára gondolva, 
még két kérdést szeretnék röviden érinteni. 

Az egyik azon meggyőződésem, hogy az elővetemény-kérdést fűszer-
paprikánál még öntözéses művelés esetében sem szabad a kettőstermesztés 
viszonylatában vizsgálni. Két éven át folytatott régebbi kísérleteink tanúsága 
szerint szántóföldi száraz művelésben a fűszerpaprika még a legkorábban 
lekerülő őszikeverék után sem lehet sikeres utóvetemény. A fűszerpaprikának 
tavaszi főterménynek kell lennie. Azóta folytatott öntözési kísérleteink azon-
ban arról is meggyőztek bennünket, hogy a fűszerpaprikát öntözéses műveléssel 



HOZZÁSZÓLÁSOK 1 6 5 

sem szabad utóveteménynek termeszteni, mert idejében jó ültetőágyat készíteni, 
az öntözések legjobb időpontját és hatását biztosítani, azok érést késleltető voltát 
elkerülni és maximális tömegű, tökéletesen és korán érett termést gazda-
ságosan nyerni ennél a munkaigényes, de egyben nagy értékű fűszernövé-
nyünknél a legkorábban lekerülő elővetemény után sem sikerülhet. 

Főterményként egyébként a fűszerpaprika, mint késő tavasszal földbe 
kerülő növény, előveteményben nem válogatós, ha a talaj az ősszel idejében leke-
rült elővetemény után ültetésig okszerű kezelésben részesül. Ez azonban csak 
úgy lehetséges, ha a parika gabonaelőveteményét nem követi még tarlóutóvete-
mény is. Ennek amúgyis kétséges hasznáról az utána következő nagy értékű 
fűszerpaprikatermés mennél jobb sikere érdekében valóban indokolt lemon-
dani. 

A fűszerpaprikát szántóföldi vetésforgóban termesztjük. Szocialista 
gazdálkodási rendszerben a spekvdatív kapitalista gazdálkodástól eltérően 
nein is annyira a vetésforgó egyes növényeinek, mint inkább az egész vetésforgó-
nak terméseredménye érdekes. À száraz művelésű fűszerpaprikára vannak kiala-
kult kisüzemi népies és kisüzemi korszerű vetésforgóink. A jövő feladata lesz 
olyan szárazműveletú és öntözéses nagyüzemi vetésforgók kialakítása, és ben-
nük a fűszerpaprika helyének megállapítása, amelyek a talaj termőképességének 
fokozását szem előtt tartó viljamszi talajbiológiai elveknek megfelelnek. 

A másik kérdés, melynek jövőben megoldandó voltára öntözéses zöld-
ségtermesztés vonalán előadó is utalt, de amely fűszerpaprikánál is még meg-
oldatlan, bár munkábavett kísérleti kérdés : az öntözéses kultúrák trágyázási 
kérdése. Kétségtelen, hogy öntözéses múveletú növények alá nagyobb tömegű 
alaptrágyázást kell adni, mint száraz múveletűek alá. Mennyi legyen ez a többlet? 
Az is tapasztalati tény, hogy az öntözéses kultúrák az alaptrágyázáson kívül a 
tenyészet alatti fejtrágyázást is meghálálják, sőt némely növényfajok a helyesen 
megállapított fejlődési stádiumban, időpontban, minőségben és mértékben 
alkalmazott fej trágyázást jobban, mint az alaptrágyázást. Ontözésügyi szak-
tekintélyekkel folytatott eszmecseréből látom, hogy e kérdések még nyílt kér-
dések legtöbb öntözéses művelésbe vont növényfajnál. Intézetünk e kérdést jövő 
kísérleteiben több fő részre kívánja tagolni : egyrészt az öntözés termésnövelő 
hatásának megállapítására csupán a megfelelő minőségű és mértékű alap-
trágyázás, másrészt ehhez még különböző számú, minőségű és mennyiségű 
fejtrágyázás után, végül mindezekhez a leghelyesebb növénysűrűség kísérleti 
megállapítása útján. 

F R A N K MELANIE, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Az előadás az öntözéses zöldségtermelés irányelveit és további feladatait 
megadva, részletesen foglalkozott három legfontosabb zöldségnövényünk : 
a káposzta, a csemegepaprika és a paradicsom öntözéses termesztésével, 
mind irodalmi adatok, mind pedig hazai kísérletek és gyakorlati tapasztalatok 
alapján. 

Előadónak a három zöldségnövény öntözését illető megállapításait 14 
évvel ezelőtt végzett kísérleteim eredményeivel, illetőleg az azokból levonható 
következtetésekkel szeretném összevetni és e három zöldségnövény vízszük-
ségletét egyes szántóföldi növényekével összehasonlítani. 
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A három említett zöldségnövény statikai vízigényének meghatározására 
végzett tenyészedény kísérletek szerint a káposzta a maximális vízkapacitás 
85%-ánál hozta a legnagyobb termést, míg a paprika és a paradicsom 75%-nál. 
Vagyis a paprika és a paradicsom fejlődése akkor volt a legkedvezőbb, amikor a 
pórustérfogat 75%-át víz és 25%-át levegő töltötte ki, míg a káposztánál 85% 
víz és 15% levegőarány volt a legjobb. 

A kísérletek termésgörbéiből megállapítható, hogy különösen ha csak az 
emberi fogyasztásra kerülő részt vesszük figyelembe, a görbék sokkal merede-
kebbek, mint a szántóföldi növényekkel végzett kísérletek során nyert görbék. 
Ez azt jelenti, hogy e három zöldségnövényfaj, illetőleg a kísérletbe vont faj-
ták a talajnedvesség emelésére még az optimumhoz közeleső részeken is nagy 
terrnésemelkedéssel reagálnak, tehát nagymértékben meghálálják az öntözést 
a legkedvezőbb víz- és levegőarány szabta határokon belül, azonban a túl-
öntözéssel szemben is —• különösen a paradicsom — érzékeny. 

A zöldségnövények közül a paprika és a káposzta kétségkívül az öntözést 
nagyon megháláló növényfajok közé tartoznak, amit bizonyítanak az e téren 
végzett kísérletek, amelyek szerint öntözéssel mindkét növénynél 3—4-szer 
annyi termést érhetünk el, mint öntözés nélkül. De bizonyítja ezt a széles körű 
gyakorlat is. A szarvasi Kísérleti Gazdasági kertészetben — amelynek talaja 
kötöttebb réti talaj — az elmúlt évben három kat. holdon 150 q/kh csemege-
paprikát takarítottak be elsőrendű áru alakjában. A paprikát négyszer öntöz-
ték barázdás áztató módszerrel, egy-egy alkalommal mintegy 50 mm vízmeny-
nyiséggel. Ugyanitt paradicsomból, kétszeri kb. 50 mm-es öntözéssel, 230 q/kh 
termést értek el. 

De ezeknél jobb eredményekről is tudunk. A Budapesti Öntözési és Talaj-
javítási Vállalat adatgyűjtése szerint a Borsod megyében levő edelényi »Alkot-
mány« termelőszövetkezet három kat. holdon 256 q csemegepaprikát termelt 
kat. holdanként. A tabi »Kossuth« termelőszövetkezet egy kat. holdon 390 q 
korai fejeskáposzta termést ért el. A hartai »Haladás« termelőszövetkezet 
késői káposztatermése kilenc kat. hcldon holdanként 120 q volt, ami kat. 
holdanként 16 770 Ft, kézi munkaórára számítva pedig 54,86 Ft tiszta jöve-
delmet jelent. Ezeket az adatokat csak példaképpen említettem meg, és meg-
jegyzem még, hogy ezek nem egyedülállók, mert a vállalat adatgyűjtése 50 olyan 
eredményről számol be, amelynél a kat. holdankénti tiszta jövedelem 2 000— 
30 000 Ft között mozog, amit öntözött szántóföldi és zöldségnövények 
öntözésével értek el. 

Hasonlítsuk most össze a különböző növények öntözővíz szükségletét 
az öntözés hatására előálló átlagos termésemelkedéssel. Összehasonlítási alapul 
öntözött területeink legnagyobb részét elfoglaló rizst veszem. 

Egy kat . hold rizs öntözéséhez 8700 m 3 víz szükséges, a rizs átlagtermését 
25 q/kh-ra teszem. Ennél nagyobb termés is elérhető ugyan, azonban az utóbbi 
évek országos átlagtermése ennek csak 50%-a körül mozgott. 8700 m3-el 
megöntözhető öt kat. hold herefüves, amelynek többtermése 250 q szénára 
tehető álló, tehát nem elsőéves herefüves esetén. Vagy megöntözhető nyolc 
kat. hold kukorica, amelynek az öntözés következtében előálló többtermése 
90—100 q májusi morzsolt kukoricát jelent, vagy ugyancsak nyolc kat. hold 
cukorrépa, illetőleg takarmányrépa, amelynek öntözésokozta többtermését 
—- ugyancsak nem kísérleti, hanem üzemi adatok alapján — 1200 —1500 q 
cukorrépára, illetőleg 2000 — 2400 q takarmányrépára tehetjük. Megöntözhető 
8700 m3-el hat kh. csemegepaprika, amelynek az öntözés javára írható termés-



HOZZÁSZÓLÁSOK 1 6 7 

többlete mintegy 800 q, vagy 5 kii kései káposzta, melynek az öntözése legalább 
500 q többtermést jelent. 

Hangsúlyozom, hogy a fenti adatok összeállításánál nem a kísérletileg 
elért legnagyobb terméseket, hanem üzemileg nyert átlagterméseket vettem 
alapul. A fenti adatok világosan igazolják, hogy az öntözővíz nemcsak a rizs-
termesztés terén használható fel gazdaságosan, hanem szántóföldi és zöldség-
növények öntözésére is. Ezzel az összehasonlítással a magyar öntözéses növény-
termelés legégetőbb kérdésének megoldásához ; a monokultúrás rizstermelés 
felszámolásához kívántam adatokat adni. 

Még egy kérdést szeretnék érinteni és ez a minőség kérdése. Az öntözéses 
növénytermelés sokat vitatott kérdése az, hogy az öntözés milyen hatással 
van a növények minőségére. Tudjuk, hogy azokon a vidékeken, ahol sok a 
csapadék, általában nagyobb a búzatermés, azonban gyengébb a búza minő-
sége, kisebb a proteintartalma, mint a kevesebb csapadékkal rendelkező vidé-
keken. Ez a tény azonban nem annyira a csapadéktöbbletre, mint inkább a 
kedvezőtlenebb hő- és fényviszonyokra vezethető vissza. Ezt a feltevést iga-
zolja az a körülmény, hogy az öntözött búzakísérleteinkben a búza minősége 
mindig kiváló volt. Az öntözött rostlen rostja sokkal finomabb, sokkal jobb 
minőségű, mint a nem öntözötté, itt tehát kifejezetten minőségjavulás tapasz-
talható. Kissé más a helyzet a cukorrépa öntözésekor, a cukortartalom tekin-
tetében. Egyes esetekben az öntözött cukorrépa cukortartalma három-négy 
százalékkal is csökkent. Az öntözés idejének helyes megválasztásával azonban 
a cukortartalom csökkenését sikerült egy százalék alá szorítani, sőt egyes 
esetekben el is tüntetni. Tudjuk, hogy a növények életében vannak olyan szaka-
szok, amikor egyes tényezőkkel szemben különös igényeket támasztunk. Ezek 
a kritikus időszakok. Az öntözéses termelésben az egyes növényeknek a ned-
veséggel szembeni kritikus szakaszainak ismeretére van szükség. Ezekben 
az időszakokban a nedvességhiányra különösen érzékeny a növény, illetőleg 
az öntözést nagyon meghálálja. Ezzel szemben vannak a növény életében 
olyan időszakok is, amikor nincsen szüksége sok nedvességre, sőt az ronthatja 
a mennyiségen kívül a minőséget is. Ilyen időszak pl. a gabonaféléknél a viasz-
éréstől a teljes érésig terjedő idő, vagy a cukorrépánál a cukorfelhalmozódás 
ideje. A minőségi romlás elkerülése érdekében ebben az időpontban már nem 
szabad öntözni. E réven sikerült a cukorrépa cukortartalmának csökkentését 
a minimálisra szorítani. 

A zöldségnövények közül az öntözés hatására a csemegepaprika minősége, 
mégpedig mind a szárazanyagtartalma, mint a C-vitamintartalma lényegesen 
csökkent. Kétségtelen, hogy azoknál a növényeknél, amelyeknek termését 
nem egyszerre, hanem hosszú ideig fokozatosan szedjük, mint pl. a paprika, 
vagy a paradicsom esetében, a minőségi romlás kiküszöbölésének kérdése nem 
ilyen egyszerű, mert hiszen ezeknél az öntözéssel elérhető nagy termésmennyi-
séget a hosszú időre nyújtott virágzás és termésképzés biztosítja. Mégis cél-
szerűnek tartanám ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozni, hogy a cukorrépához 
hasonlóan a minőségi romlás csökkenthető legyen. Ennek útja — amint azt 
Somos akadémikus is kifejtette — részben a fényviszonyok kedvezőbbé tétele, 
tehát a tenyészterület helyes megválasztása, részben az öntözéssel együtt adott 
megfelelő kiegészítő trágyázás lehet. 
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SZABOLCS ISTVÁN, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Az öntözéses növénytermesztés folyamán akár tudatosan, akár pedig 
akaratunkon kívül igen nagy hatást gyakorlunk a talajra. Ez a hatás a körül-
ményektől függően lehet kedvező is, kedvezőtlen is a talaj termékenységére. 
A szocialista mezőgazdaság egyik fontos feladata az, hogy amellett, hogy az 
öntözés segítségével nagy terméseket ér el, állandóan emelje a ta la j termé-
kenységét is. 

Világszerte sok szomorú példáját lá t juk annak, hogy helytelen öntözéssel 
annyira tönkre lehet tenni a talaj termékenységét, hogy az mezőgazdasági ter-
melésre hosszú időn keresztül nem használható többé. 

Hazánkban eddig a szántóföldi öntözéses növénytermesztéssel kapcsolat-
ban vizsgálták az öntözésnek a talajra gyakorolt hatását. Az így nyert, értékes 
eredményekből igen sok felhasználható az öntözéses zöldségtermesztés gyakor-
latában is. Természetszerűleg itt nem sablonosan kell ezeket figyelembe venni, 
hanem a zöldségtermesztés sajátos viszonyaihoz alkalmazva. 

Az öntözésnek a talajra gyakorolt legismertebb hatása Alföldünkön az ún. 
másodlagos szikesedés, amely abban áll, hogy magas öntözési normák alkal-
mazásánál vagy a talajvíz megemelkedése, vagy pedig a sós öntözővíz hatása 
folytán sók halmozódnak fel a feltalajban. Ez a kedvezőtlen folyamat azt ered-
ményezi, hogy szikes talajok keletkeznek, mégpedig a szikeseknek az a 
típusa, mely hazánk viszonyai között igen nehezen javítható meg. 

Jóllehet az öntözéses zöldségtermesztésnél ez a veszély eddig nem fenye-
getett jelentős mértékben, mégis amennyiben Alföldünk szikes vagy szikes 
altalajú, vagy pedig szikes vizekkel rendelkező vidékein nagyobb méretekben 
fogjuk kiterjeszteni az öntözéses zöldségtermesztést, e folyamattal számolnunk 
kell, és a szántóföldi viszonyoknál szerzett tapasztalatokat figyelembe véve 
módszereket kell kidolgoznunk kiküszöbölésére. 

Ujabb vizsgálatok azt mutatják, hogy az öntözés káros hatása nem kor-
látozódik erre a fentebb említett másodlagos szikesedésre, hanem gyakran a 
talaj ún. degradációjához is vezet, melynek folytán nagymértékű szerves anyag 
veszteség áll elő. Azt is muta t ják a tapasztalatok, hogy a jelzett folyamat 
szervestrágya alkalmazásával visszaszorítható, így a zöldségtermesztésben 
nyilvánvalóan mód nyílik megakadályozására, sőt megelőzésére is. 

Fokozottabb figyelmet érdemel az öntözéses zöldségtermesztésben a 
tápanyag ellátottság és az öntözés viszonya, amely nyilvánvalóan itt nagyobb 
jelentőséggel bír, mint a szántóföldi termesztésben, — ismervén a zöldségkul-
túrák nagy tápanyagigényét. Hasonló a helyzet az öntözött talajok egyes fizikai 
sajátosságaival, mint pl. a szerkezettel, levegőzöttséggel, különösképpen pedig 
a talajhőmérséklet viszonyaival. 

Mint látható, sok minden alkalmazható a szántóföldi növények öntözéses 
termesztésének talajtani vonatkozásaiból a zöldségfélékre, azonban az is lát-
ható, hogy a sajátos szempontok szerinti kidolgozás ezen a területen még kez-
detét sem vette. Hogy ezt a kérdést egyáltalán napirendre tűzhessük, szükség 
van arra,hogy öntözéses zöldségtermesztésre használt földjeinket épp úgy megis-
merjük, mint a szántóföldi öntözés területeit. 

Ezt a célt szolgálja az öntözött gazdaságok üzemi talajképe. 
Mint az öntözött gazdaságokban elkészített talajtérképek felvételének és 

használatának tapasztalatai mutatják, az öntözéses talajtérkép nemcsak abban 
különbözik a száraz gazdálkodás számára készült üzemi talajtérképtől, hogy lép-
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teke nagyobb. Az öntözés sajátos viszonyai nemcsak mennyiségi, hanem minő-
ségi különbséget is jelentenek az üzemi talajtérképezés száraz és öntözött 
gazdaságok számára szolgáló módszereiben. Így pl. a Szarvasi Öntözési és 
Talaj javítási Kutatóintézet egyes gazdaságaiban felfektetett üzemi ta la j -
térképek és az ezzel kapcsolatos munkálatok megmutatták, hogy az öntözött 
gazdaságok üzemi talaj térképezésénél elengedhetetlen a talajvizek és öntöző-
vizek kémiai vizsgálata, sőt ezen túlmenően a talajvízszint és a talajvíz kémiai 
összetételének periadikus ellenőrzése is. Ezeknek a vizsgálatoknak során meg-
állapítottuk, hogy az öntözés hatására nemcsak a talajvíz szintje ingadozik 
igen erősen, hanem kémiai összetétele is szinte havonként jelentősen megvál-
tozik. Az ilyen változások pedig nemcsak a másodlagos szikesedésre vannak 
nagy hatással, hanem nagymértékben befolyásolják a növényzet életműködését, 
tápanyagfelvételét stb. Ugyancsak jelentős kérdés az öntözéses üzemi talaj-
térképezésben az altalaj rétegek sótartalma is, hiszen az helytelen öntözés 
hatására a feltalajba kerülve, mérgezően hat a növényekre. De nemcsak a kémiai 
hatás veszélyes itt , hanem mint ismeretes a szikesedés a talaj jó fizikai tulaj-
donságait is elrontja. Ez a körülmény természetszerűleg a zöldségfélék öntözé-
sénél még fokozottabban érdemel figyelmet, mint a szántóföldi növényeknél. 

Túlmenően azokon a jelöléseken és a talajtípusok azon elkülönítésénél, 
melyek az öntözött gazdaságok számára eddig szolgáltak, célszerű lenne kidol-
gozni a zöldségtermesztésre használt öntözött területek sajátos üzemi talaj-
térképeit. Igen nagy szerepet játszana ezekben a tápanyagok, de ezen túl-
menően a talaj fizikai tulajdonságainak, nem utolsó sorban hőmérséklet-
viszonyainak feltérképezése is. 

A régebbi időben, midőn a zöldségtermesztés, különösen pedig az öntözéses 
zöldségtermesztés csupán apró parcellákon folyt, a talaj genetikus típusa ezek-
ben nem bírt nagy fontossággal. A kicsi parcellákon a kertész rendszerint olyan 
kedvező talajviszonyokat hozott létre, mely nemcsak lényegesen különbözött 
a tá jat uraló jellegzetes típustól, hanem az egész sajátságos képződményt alko-
tott . Máig is ismeretes a talajtanban az ún. »kertitalaj« elnevezés, mely lényegét 
tekintve a fentiekkel áll szoros kapcsolatban. 

Ma azonban, midőn nagyüzemileg kívánunk zöldséget termelni öntözéses 
viszonyok között, nem hanyagolható el annak a talajnak a genetikus típusa, 
amelyen a termesztés folyik. Nem hanyagolható el azért, mert a genetikus típus 
szabja meg a talajnak alapvető tulajdonságait, nemcsak a talajtan elmélete, 
hanem a növénytermesztés gyakorlatának nézőpontjából is. Ezért a genetikus 
talajtípussal és annak sajátosságaival a múltbelinél fokozottabban kell foglal-
koznunk ahhoz, hogy a nagyüzemi öntözött zöldségtermesztéssel jó eredménye-
ket, nagy terméseket érhessünk el. 

* 

OROSZLÁNY ISTVÁN 

Öntözésfejlesztési terveink perspektívájában az öntözéses zöldségtermelés, 
viszonylag csak kis részét teszi ki a jövőben öntözésre berendezni tervezett 
területeknek. Ma a rizstermelés mellett, zöldségtermelésünk foglalja el a második 
helyet az eredményes öntözéses gazdálkodást folytató öntözőtelepek területi 
megoszlásában. De függetlenül a területek viszonylagos arányától, jelentőségük 
mindenkor rendkívüli marad. Indokolja ezt az ipari és városi lakosság ilyen 
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irányú szükségletei fokozott kielégítésének szükségessége, ami száraz terme-
lési viszonyok között aligha képzelhető el, indokolja a növények nagy vízigénye, 
az erősen belterjes gazdálkodási mód s a zöldségtermelés folyamatos vízhaszná-
lata és jó vízhasznosítása. 

Azok a kísérletek, melyek a zöldségtermelésnek szocialista nagyüzemekben, 
tudományos megalapozottságú megvalósítását készítik elő, annál is inkább igen 
nagy fontosságúak, mert különleges hazai adottságaink miatt, zöldségtermelé-
sünk jelentősége feltétlenül túlnő határainkon. Kedvező klimatikus viszonyaink 
kihasználása jelentős exportlehetőségeket és konzerviparunk fokozott fejleszté-
sének lehetőségét rejti magában. 

Somos akadémikus igen értékes előadása sok kérdést vet fel. Magam 
csupán azokhoz a részekhez kívánok hozzászólni és az előadást egy-két kis rész-
lettel kiegészíteni, melyek kultúrtechnikai vonatkozásúak. 

Előadó a vizsgált káposzta, paprika és paradicsom esetében kimutatta, 
hogy kis vízadagok gyakori kiszolgáltatása mellett jobb vízhasznosulás mutat-
kozott, mint nagyobb öntözővízmennyiségek ritkább adagolása esetében. 
Ezek az eredmények különben megegyeznek Hank Olivér szántóföldi növé-
nyekkel végzett kísérleteinek és tanulmányainak eredményeivel is. 

A nagyobb vízadagok kiszolgáltatása ugyanis — egyéb következmények 
mellett — arra vezet, hogy egyrészt a víz részben olyan mélységekbe szivárog 
le, ahonnan.azt a növény már hasznosítani alig tudja, másrészt az öntözés okozta 
átmeneti levegőtlenség, nagyobb vízadagok esetében jobban visszaveti a talaj 
mikroorganizmusainak tápanyagfeltáró munkáját . Az első ok rosszabb vízhasz-
nosuláshoz, a második pedig a növény fejlődésében észlelhető átmeneti vissza-
eséshez vezet. Túl nagy öntözővízadagok kiszolgáltatása okozza végül is a túl-
öntözést, amely már a növények károsodását vonja maga után. A fölös mély-
ségbe történő leszivárgással magyarázható részben előadó azon megfigyelése is, 
hogy a kis vízadagok hatása főleg a lazább talajokon mutatkozott. E talajok 
vízkapacitása kisebb lévén, ugyanazon öntözővízadag mélyebb rétegek bened-
vesítéséhez elegendő s így a mélyebb rétegekbe történő leszivárgás lehetősége 
itt áll fenn elsősorban. 

Somos akadémikus megállapítja továbbá azt is, hogy az öntözőmódszerek 
tanulmányozásának eredményeképpen a barázdás áztató és permetező módszerek 
bizonyultak legjobbaknak. Ez már azért is természetes, mert hiszen ezekkel a 
nagyüzemben szóbajöhető öntözőmódszerekkel áll fenn egyáltalán annak a 
lehetősége, hogy a megkívánt 25 — 50 mm öntözővízadagokat ki lehessen szol-
gáltatni. 

Kultúrtechnikai vonatkozásaiban vizsgálva most már a megoldandó fel-
adatokat, két kérdést kell itt elsősorban feltenni. Hogyan valósítható meg a 
kívánt kis vízadagok kiszolgáltatása nagyüzemi viszonyok között? Hol van az a 
határ, melyen innen a barázdás, illetőleg amelyen tiíl a permetező öntözőmódsze-
rek alkalmazása kerülhet javaslatba. 

Függetlenül minden egyébtől, ma még gyakorlatilag az a helyzet, hogy 
megfelelő permetező felszerelések kellő mennyiségben nem állanak rendelkezé-
sünkre. Ezért a széles gyakorlatban a felületi öntözőmódszerek, elsősorban a 
barázdás módszer alkalmazása jöhet csak szóba. Először tehát erről a módszer-
ről kell beszélnünk. 

Az Öntözési és Talaj javítási Kutató Intézetben végzett kísérleteink kimu-
tat ták, hogy a barázdás módszerrel egyenletesen kiszolgáltatható minimális 
öntözővízmeniiyiség szorosan összefügg a barázda hosszával, valamint a ta la j 
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vízelnyelésének sebességével. A barázda hosszának növekedésével és a talaj 
vízelnyelési sebességének fokozódásával nő a kiszolgáltatható legkisebb vízadag. 
Ahhoz tehát, hogy a kísérletek eredményeképpen kimutatott 25—50 mm öntöző-
vízmennyiség adagolása megvalósítható legyen, előre meg kell adnunk a zöldség-
termelő gyakorlat részére az alkalmazható barázdahosszakat éspedig a külön-
böző vízelnyelőképességű talajok függvényében. 

Eddigi kísérleti gyakorlatunk szerint a zöldségtermelésnél szóbajöhető 
lazább, jó vízelnyelőképességű talajoknál (elsősorban vályogtalajokra és nem 
laza homokokra gondolok), a 25 mm öntözővízadag 20—30 m, az 50 mm öntöző-
vízadag kiszolgáltatása pedig 40—60 m hosszú barázdákkal lehetséges. A ked-
vező barázdahossz elméleti kérdéseivel itt most nem kívánok foglalkozni. Egyet 
azonban meg kell említenem. Ugyanazon talajon a vízelnyelés sebessége a talaj 
nedvességállapotának függvényében is változik. (Nem lehet tehát a közölt baráz-
dahosszak alkalmazása mellett a vízadagolás további részleteit elhanyagolni.) Meg 
kellhatározni az egyesbarázdákba adagolandó vízsugár nagyságát, továbbá ennek 
függvényében az adagolási időt is ahhoz, hogy ténylegesen a kívánt öntözővíz-
mennyiséget szolgáltassuk ki. A barázdák esése — a gyakorlatban szóbajöhető 
1—10 permill határ között — alig befolyásolja a víz egyenletes eloszlását s így 
szerencsénkre ugyanazon vízsugár és adagolási időméret alkalmazható egyforma 
barázdahosszak mellett, függetlenül az esetleg változó esésüktől. Az öntözést 
végrehajtó dolgozók munkája így nagymértékben sematizálható, ami a nagy 
munkateljesítmények első feltétele. Természetes, hogy amennyiben a barázda 
hosszában a terep ellenesést mutat, az egyenletes vízeloszlás már eleve ki van 
zárva. Ebben az esetben már csak tereprendezés segít. 

Nagyüzemben az egyes barázdák vízellátása ideiglenes vízelosztó háló-
zattal, öntözőárkokkal, ideiglenes csatornákkal történik. Magától értetődik 
mármost, hogy minél rövidebbek a kívánt barázdahosszak, annál sűrűbb ez az 
ideiglenes hálózat. Mivel pedig a barázdahosszak csökkentését részben a talaj 
nagy vízelnyelőképessége kívánja nieg, minél sűrűbb a hálózat, annál nagyobb 
ezekben az egyre nagyobb összhosszúságú hálózati elemekben a hosszegységre 
eső, illetőleg a növekvő összhossz miatt még fokozottabb mértékben, az összes 
szivárgási veszteség. Ennek következtében az összes kiszolgáltatott öntözővíz 
hasznosulási viszonyszáma most már nemcsak azokból az okokból folyóan 
romlik növekvő mértékben, amikről az elején szólottam, hanem a vízelosztó 
hálózatban előálló nagy szivárgási veszteségek miatt. Ezzel párhuzamosan a 
sűrűsödő hálózat egyre inkább válik a gépi ápolás akadályozójává s egyre 
inkább nő a csökkenő munkateljesítményi lehetőségek következtében, az öntözés 
kézimunkaigénye. 

Még fokozottabb mértékben lépnek fel fenti nehézségek, ha a tárgyalt 
vályogtalajokról a homoktalajok felé tolódik el vizsgálatunk, ahol a vízelnyelés 
növekvő sebességével tovább rövidülnek a barázdák és fokozódik a szivárgási 
veszteség. 

Fentemlített nehézségek felmerülésével így egyre nő a permetező öntöző-
módszer jelentősége. Ez nagymértékben kiküszöböli az elosztóhálózat szivárgási 
veszteségeit, mert a víz elosztására főleg hordozható vagy beépített csővezetéket 
alkalmaz, a gépi növényápolás lehetőségét egyáltalán nem korlátozza, de bizo-
nyos határon túl csökkenti az öntözés kézimunkaigényét és végül nem utolsó 
sorban, a kiszolgáltatandó öntözővízmennyiségek alsó határa korlátozva nincsen. 

A felsorolt szempontok összevetése, az öntözés gazdaságossági vizsgálata 
mind felületi, mind permetező öntözőmódszer esetében fogja most már megadni 
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második kérdésünkre a választ, hogy hol van egyik vagy másik módszer alkal-
mazási lehetőségének határa. Ahhoz azonban, hogy ezek az értékelések elvégez-
hetőek legyenek, Somos akadémikus által összefoglalt »további feladatokat« 
még egy ponttal ki kell egészítenem. Eszerint : Megállapítandó barázdás és 
permetező öntözőmódszer esetében az öntözés munkaigénye és az üzemeltetés 
költsége, valamint az ideiglenes vízelosztó hálózat szivárgási vesztesége, külön-
böző talajok, illetőleg permetező felszerelések esetében. Megjegyzem, hogy a 
szivárgási veszteség kérdésével Intézetünk Kultúrteehnikai osztálya ez évben 
behatóan fog már foglalkozni. 

Ami a permetezőgép típusát illeti, zöldségtermelés céljára széles körben 
terjedtek el külföldön is az alacsonynyomású permetező felszerelések, gondoljunk 
akár a Szovjetunióban alkalmazott KDU típusú gépekre, akár más hasonló 
megoldásokra. Hazai viszonyok között jó eredményeket értek el Tiszai Pál 
gurítócsöves permetezőfelszerelésével, elsősorban alacsonynövésú kultúrák ese-
tében. Ez utóbbi annak lehetőségét is biztosítja, hogy a gépkezelő személyzet 
száraz talajon mozoghat, amivel a nedves talaj taposásával járó talaj szerkezet-
rombolás elkerülhetővé válik. A ma egyéb hiányában alkalmazott Úttörő per-
metező felszerelés magas nyomása, kedvezőtlen permeteloszlása és nagy csepp-
nagysága miatt zöldségtermelési célokra aligha volna jelenlegi formájában 
további sorozatgyártásra javasolható. A Pellizzari típusú permetező permet-
eloszlása és cseppnagysága az előbbinél kétségtelenül kedvezőbb, de majd csak 
az üzemi kísérletek mutatják meg, hogy szélesebb körű alkalmazásra mennyiben 
volna alkalmas. 

Gépszerkesztőinkre vár az a feladat, hogy a zöldségtermelés különleges 
kívánalmait kielégítő permetezőgép típusát kialakítsák, amivel a minőségi 
öntözés nagy vízelnyelőképességű talajokon is megvalósítható. 

KOZMA JENŐ 

Az előadás rámutat az előtermények szerepére a hozamok alakulásában 
és ezzel szükségszerűen felvetődik a zöldségtermelő és különösen az öntözött 
területek növénysorrendjének — vetésforgójának — kérdése. 

A zöldségtermelő vetésforgó összeállításának szempontjai egyes vonat-
kozásokban eltérnek a szántóföldi vetésforgó szempontjaitól. A termelés célja 
kizárólag árutermelés — az üzemen belüli felhasználás elenyésző és a takarmány-
szükséglet kielégítése terén nincsen kapcsolata az állattenyésztéssel. A növény-
megválasztás tehát a mezőgazdasági növénytermelésnél szabadabb. A talaj-
termékenység fenntartása, vagy növelése a zöldségfélékkel nem oldható meg, 
a humuszmérleg negatív. A talajjavító pillangós zöldségnövények alárendelt 
szerepet játszanak, elsősorban a területi kiterjedésük miatt — hazai viszony-
latban a friss áruzöldségtermelés vetésterület szükségletének 15—16%-át 
teszik, másodsorban területi elhelyezésük miatt. Tehát talajjavító vetésforgó — 
s ehhez legközelebb áll a háromszakaszos klasszikus vetésforgó — zöldség-
növényekből nem állítható fel. De nem állítható azért sem fel, mert a szükséglet 
területigénye nem illeszthető be egy háromszakaszos vetésforgóba. A friss áru-
zöldségszükséglet területére vonatkoztatva — figyelembe véve egyes területek 
kettős kihasználását — az első szakasz növényei az összterület 60%-át, a máso-
dik szakasz növényei pedig a terület 27%-át igénylik. 
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Kontinentális klímaviszonyok mellett zöldséget termelő gazdaságok 
növénymegválasztásánál további meghatározó szempont, hogy száraz viszonyok 
között egyes növények nem termelhetők kellő biztonsággal, vagy legalábbis 
nem oly nagy mértékben, időpontban és helyen, ahogy azt egyéb szempontok 
szükségessé teszik. Ennek szerepe annál jobban kidomborodik, mennél kedve-
zőtlenebbek a csapadékviszonyok és minél nagyobb és gyakoribb az eltérés az 
átlagterméstől pozitív vagy negatív irányban. Ezért a zöldségféléket két üzemi 
növénycsoportra, a feltétlen öntözött növényekre és a szárazon is termelhető 
növényekre kell bontanunk. Az első esetben a főterményként szereplő növények 
számát aránylag kevés számú zöldségfélére leszűkítve, a második esetben részint 
a tenyésztájakra rögzítve — pl. a hagyma, paradicsom esetében — és a szántó-
földi vetésforgóba beillesztve. Hazai viszonyaink között a szárazon termelhető 
zöldségfélékből vetésforgó nem szerkeszthető — az eltérő termelési igények 
miatt —, illetve szerkeszteni nem célszerű, mert a vetésforgó összhozama talaj-
erőgazdálkodási, mimkaerőgazdálkodási kihatása a mezőgazdasági növényekkel 
kapcsolva kedvezőbben alakítható. A szántóföldi növénytermelésnek külö-
nösen fontos szerep jut itt a ta la j erőfenntartás terén. 

A zöldségtermelésben valamely növénynek üzemen belüli elhelyezését, 
üzemi növénycsoportba való tartozását — egyéb szempontok mellett — a 
termelőeszközökkel, a ráfordításokkal szembeni igénye, továbbá a ráfordítások 
növelésének a hozam növekedésében való jelentkezése is megszabja. A termelő 
azokat a növényeket helyezi öntözött területre, amelyek a vizet és vele össze-
függésben a trágyát a legnagyobb hatásfokkal értékesítik. Illetve ezek mellett 
— esetenként összefüggésben — olyan más agrotechnikai ráfordítások is érvé-
nyesülnek — pl. tüzdelés, cserepezés stb. —, amelyek lehetővé teszik a terület-
egységre vonatkoztatott ráfordítások növelését a hozamok aránytalanul nagyobb, 
esetleg arányos növekedése mellett. Ez vonatkozik a száraz és öntözéses termelés 
közötti hozamkülönbségre, s a termésbiztonságra a kultúrán belül, de vonat-
kozik különböző kultúráknál elérhető értékkülönbségekre is. 

Természetes, hogy a gazdaság öntözött területein a jelenlegi növény-
arányát csak azon esetben változtatja meg, ha a szükségleten felül termelne, 
illetve a ráfordítások egyéb növényeknél magasabb arányú, illetve értékű 
hozamnövekedésben jelentkeznek. 

A friss áruzöldségtermelés vetésterület-igényének kb. 20—22%-át teszik 
azok a zöldségfélék, amelyek viszonyaink között biztosan csak öntözés mellett 
termelhetők ; így elsősorban a csemegepaprika és — táj termelésen kívül — 
a káposztafélék. Ugyanakkor a zöldségtermelés rendelkezésre álló öntözött 
terület csak 90%-ban biztosítja az öntözést megkívánó, illetve adott termelési 
helyen csak öntözés mellett termelhető zöldségfélék vetésterületigényét. Ez 
azt jelenti, hogy az aránylag kevés számú zöldségféle öntözött termelésénél a 
vetésforgó biológiai szempontjai mérlegelésre nem kerülhetnek, annál is inkább, 
mert kihatásaikban általánosan nem ismeretesek, illetve az elővetemény okozta 
hozamcsökkenés értéke általában kisebb, mint egyéb növények öntözésénél 
jelentkező hozamnövekedés értéke. 

A hozamnövekedést vizsgálva a terméshozam öntözés mellett — országo-
san, becsült átlagban — a csemegepaprikánál a száraztermelés hozamának 
három-négyszeresét, a káposztaféléknél két-háromszorosát, a zöldbabnál, 
zöldborsónál 0,5 — 0,75-szörösét sárgarépánál, petrezselyemnél 0,3—0,5-szörösét 
teszik ki — a talajviszonyoktól, időjárástól függően. Értékre vonatkoztatva 
a különbség ennél nagyobb. 
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A felhasznált vízmennyiség értékesülése azonban már nem mutat ja 
ezeket az arányokat és egyes, kis vízmennyiséggel és ritkán öntözött növé-
nyeknél — pl. uborkánál, zöldbabnál stb.—, amennyiben az időjárás az öntözést 
szükségessé teszi, ugyanazon vízmennyiséggel nagyobb érték állítható elő. 
Tekintve azonban, hogy ez nem évről-évre rendszeresen jelentkező eredmény, 
továbbá az aránylag ritka időközökben és kis vízmennyiséggel való öntözésre a 
gazdaságok berendezve nincsenek, mert csak permetező öntözéssel oldható meg, 
a víz hasznosulásának kérdése, az öntözött területek növényeinek megválasz-
tásában nem érvényesülhet, annál is inkább, mert a víz a zöldség-gazdaságok-
ban általában kielégítő mennyiségben rendelkezésre áll. 

Az intenzitásigényt vizsgálva öntözést feltétlen megkívánó zöldség-
féléink palántázottak — vagy palántázbatók — és trágyaigényesek — száraz 
termelésben levő zöldségnövények — a paradicsom és részben a dinnye kivé-
telével — helybevetettek — vagy vethetők — és általában nem trágyaigényesek. 
Ennek pedig szükségszerű következménye, hogy ahol a gazdaságnak intenzitás 
emelésére lehetősége van, esetleg kényszerül, ott korlátozott azoknak a növé-
nyeknek a száma, amelyek a nagyobb ráfordításokat magas hozamnövekedéssel 
hasznosítják, illetve olyanok, amelyek a több irányú és magas ráfordítást indo-
kolják. Példaképpen nyerjen szembeállítást a tűzdelt vagy tápkockában elő-
nevelt, öntözve termelt zöldpaprika és a helybevetett zöldborsó termelésének 
intenzit áskülön b sége. 

A vetésforgó növényeinek és arányainak megállapításában feltétlen meg-
fontolás tárgyát képezik a munkaerőgazdálkodási kérdések, amelyek nem a 
területegységre vagy terményegységre vonatkoztatott jelentkezésükben, hanem 
összefüggésben a vetésforgó többi növényével, elsősorban a munkaerőszükséglet 
egyenletességében mérlegelendők. így pl. a betakarítás kat . holdankénti munka-
ráfordítás szükséglete zöldborsónál 33, fejessalátánál 28, hónaposreteknél 72, 
zöldhagymánál 97, spenótnál 35 munkanap — intenzív termelést feltételezve —, 
korai burgonyánál viszont csak 12 munkanap. Mindemellett a terménybetakarí-
tási munkák a borsónál, hónaposreteknél, fejessalátánál — fajtától függően — 
aránylag rövid időtartamra korlátozottak és abban az időszakban végzendők, 
amely az öntözött vetésforgóban egyébként is munkaigényes, ami beilleszthető-
ségüket megnehezíti, illetve korlátozza. Egyes kedvező előveteménynél — pl. 
a hónaposreteknél — felmerül az aránylag alacsony területszükséglet, ezért a 
terület teljes kihasználása biológiailag kedvezőtlen, esetleg semleges hatású 
elővetemény megválasztását teszi szükségessé. 

Egyes évek növényegymásutánjának összeállítása nem függetleníthető 
az azt megelőző és követő év növénysorrendjétől sem — ami pl. a zöldpaprika 
előtt — területkihasználás és munkaügyi vonatkozásban kedvezően elhelyez-
kedő áttelelő zöldségfélék termelését akadályozza. 

A gyakorlatban fellelhető növénysorrendek összeállításának vezető szem-
pontjai üzemi jellegűek : elsősorban a forgó összhozama, az intenzív művelést 
legjobb hatásfokkal hasznosító növények megválasztása és a munkaerőgazdál-
kodásimegfontolások a döntőek. Nem veszik viszont figyelembe a talajerőgazdál-
kodás szempontjait és ebben a vonatkozásban luxusfogyasztók. Nincsenek tekin-
tettel, vagy legalábbis csak elenyésző mértékben, a biológiai szempontokra, 
aminek hátránya egyes gazdaságokban — esetenként már néhány évi termelés 
után — elsősorban a káposztaféléknél, egyes tájakon a paprikánál — jelentkezik. 

Az öntözéses vetésforgó növényeinek szűk körét gazdaságosan kibővíteni 
— bár biológiai szempontból indokolt — csak abban az esetben lehet, ha az 
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öntözés kiterjesztésével a terület meghaladja a feltétlen öntözéses termelést 
kívánó zöldségnövények területszükségletét, az intenzív művelés nagyobb terü-
letre kiterjeszthető, vagy egyes esetekben a zöldségtermelés nagyobb területen 
mozoghat (Békéscsaba, Gyula környéke) és a kis vízmennyiségeket jól haszno-
sító növények bevonására mind a terület, mind az öntözőberendezés — s itt a 
permetező öntözőberendezésre kell gondolnunk — rendelkezésre áll. A bio-
lógiailag kedvező hatású előveteményeket az eddiginél jobban figyelembe kell 
venni, ha ezt egyéb szempontok, mint a szükséglet, munkaerőgazdálkodás, 
területkihasználás stb. nem gátolják. Addig a területegységekre vonatkoztatott 
magas hozamok szükségessége és ennek a követelménynek megfelelő terület 
korlátolt volta, a kapacitás teljes kihasználásának gazdasági eredménye ettől 
való eltérést csak súlyos agrotechnikai hibák esetében enged, a helyi viszonyok-
tól függően, egyéb zöldségnövények vagy szántóföldi növények öntözött, 
esetleg száraz termelése javára. 

ANGELI LAMBERT, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A növények fejlődésére ható három legfontosabb természeti tényező 
közül a szántóföldi zöldségtermesztésben a hőt és fényt csak a termesztőhely 
megválasztásával tudjuk kisebb-nagyobb mértékben változtatni, a vízténvezőt 
azonban öntözéssel könnyen szabályozhatjuk. 

Az előadásban hallottuk, hogy az öntözővíz mennyisége, az öntözési mód, 
és az öntözés időpontja hogyan hat a vízigényesebb zöldségfélék terméshoza-
mára. Több növénynél öntözéssel 100 százaléknál nagyobb termésnövekedést 
lehetett elérni. A paprika pl. négy év átlagában 50 mm csapadéknak megfelelő 
vízmennyiség adagolásával az öntözetlen terület kat. holdankénti 86 q-s termés-
hozama helyett 184 q-t termett. A paprikához hasonló eredményeket értek el 
a káposzta, karfiol és egyéb zöldségfélék öntözésével is. 

Az eredményekből láthattuk, hogy az öntözés a termésnövelés legbiz-
tosabb módszere. Különösen nagyjelentőségű a vízigénves zöldségfélék termesz-
tésében, amelyek hazánkban a kis csapadékátlagok és a csapadék egyenetlen 
eloszlása miatt csak vízpótló öntözéssel adnak kielégítő terméshozamot. 

Öntözővíz azonban csak korlátozott mennyiségben áll a termelés rendel-
kezésére. Tehát arra kell törekednünk, hogy ezt a vízmennyiséget minél gazda-
ságosabban használjuk fel, azaz egy egységnyi öntözővízmennyiség után minél 
több értéket kapjunk. Az elhangzott előadásban megismerkedtünk a gazda-
ságos vízkihasználás néhány alapvető módszerével — az öntözés technikájá-
val, az öntözővizet jobban hasznosító fajtákkal, vetésforgóval stb-vel. Az emlí-
tett , az öntözést közvetlenül érintő agrotechnikai eljárásokon kívül többek 
között a helyes művelési mód, az optimális tenyészterület megválasztásával is 
lényegesen növelhetjük az öntözővíz hatásfokát. Hozzászólásomban a művelés-
módnak és a tenyészterületnek az öntözővíz hasznosulására gyakorolt hatásá-
val akarok foglalkozni. Ezek kutatásával a zöldségtermesztési tanszék munka-
közössége már régebben is foglalkozott és több értékelhető eredményt ért el. 

Eredményeink szerint a művelési mód helyes kiválasztásával az azonos 
vízadaggal öntözött paradicsomnál gyalogműveléssel a karózottal szemben 
20%-os termésnövekedést értünk el. Tehát öntözéses termesztésben a kevésbé 
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munkaintenzív karó nélküli paradicsom a talajárnyékolással még a vizet is 
jobban hasznosítja, mint az amúgy is költségesebb, karó mellett nevelt nö-
vény. 

Még a művelésmódnál is kiemelkedőbb terméshozam-növekedést és ezzel 
párhuzamos öntözővízhasznosítást érhetünk el az optimális állománysűrű-
séggel. A helyes tenyészterület kiválasztása öntözés nélküli termesztésben is 
lényegesen növelheti a termésátlagot, de hatása még fokozottabb öntözéses 
termesztésben , mert itt a termésmennyiség kialakítására ható legfontosabb 
tényezőt — a vizet — szükség szerint adagolhatjuk. Rossz víztartóképességű 
talajainkon, amelyek a téli nedvességből csak keveset tudnak tárolni, a növé-
nyek legnagyobbrészt csak a tenyészidő alatti csapadékmennyiségből elégít-
hetik ki vízszükségletüket, ami legtöbbször nem elegendő ahhoz, hogy egy 
területen sok növény a vegetatív részek után még termést is fejlesszen. Ezért, 
ilyen talajokon kisebb állománysűrűséggel kell kiültetnünk a növényeket, 
mint ugyanannyi csapadék mellett jó víztároló képességű talajokon. Az öntözés-
sel a különbséget ki t ud juk küszöbölni, sőt a homoktalajok az egyéb tényezők 
kedvezőbb volta miatt a nagy víztartóképességű talajokat hozamban felül is 
múlhatják. Ezzel párhuzamosan a jobb vízhasznosítás céljából az állomány-
sűrűséget is növelhetjük. 

Vizsgálati eredményeink szerint a karfiol termesztésében csupán a tenyész-
terület szűkítésével a szokásos 60 X 60 cm-ről 40 X 50 cm-re 41 százalékkal 
(68 q/kh-ról 97 q/kh-ra) növeltük a termést (1949—50—51. éves átlag). A fejes-
káposztánál is hasonló a helyzet. Az 50 X 60 cm-es tenyészterületre ültetett növé-
nyek termését 100 %-nak véve, a 4 0 x 5 0 cm-es állomány 120% termést adott. 
Az elért eredmények magyarázata : 

1. A sűrűbb ültetés jobban és hamarabb beárnyékolja a talajt és emiatt a 
napsugarak hatására nem melegszik fel, hűvös időben nem hűl le és nem szárad 
ki annyira a felső talajréteg, mint a ritkább ültetésnél. Kisebb lesz a talajfelület 
vízvesztesége, élénkebb lesz a talajmikrobák tevékenysége, mint erősen felmelege-
dett és kiszáradt, ritkább növényállománnyal borított talajon. Következménye, 
hogy egységnyi területen több víz, nagyobb mennyiségű feltáródott tápanyag 
és széndioxid áll a növény rendelkezésére. 

2. A borító növényzet a záporok talajszerkezetromboló hatását csökkenti 
és a felszíni réteg nedvesen és hűvösen tartásával a kérgesedést megakadályozza 
és ezzel a talajlevegőzést biztosítja. 

3. A sűrű állomány a levegőmozgás csökkentésével növeli a növények 
közötti levegő széndioxid- és páratartalmát és ezzel még a külső levegő alacso-
nyabb relatív páratartalma mellett is biztosítja a virágos növények jobb termé-
kenyülését. A szél mechanikai hatása ellen is jobban védik egymást a sűrűn álló 
növények. 

Végeredményben a növények fényellátása szab határt a növényállomány 
sűrítésének. Az optimálisnál sűrűbb állományban kedvező víz- és tápanyag-
ellátás ellenére is a növények már kevesebb felhasználható termést hoznak. 
Pl. a fejeskáposzta összes terméshozama az általunk optimálisnál sűrűbbnek 
tartott 40 X 40 cm tenyészterületen az optimálisnak mondható 40 X 50-es tenyész-
területénél 3—4%-kalvolt nagyobb, de a felhasználható tisztított termés súlya 
már a 40 X 50 cin-es tenyészterületen vt lt 10%-kal több. Az optimálisnál sűrűbb 
ültetés a termények belső értékbeli romlásával is jár . Vizsgálataink szerint 
minden zöldségfélénél a túl sűrű ültetés hatására csökken a szárazanyag-, 
cukor- és a zöldségféléknél annyira fontos C-vitamin-tartalom. 



HOZZÁSZÓLÁSOK 1 7 7 

A napenergia és az optimális tenyészterülettel járó gyors talajárnyékoltság 
kihasználása csak akkor volna tökéletes, ha a növényeket négyzetesen ültet-
hetnénk. így a növények minden oldalról egyenletesen kaphatnák a fényt, 
(nem nyomnák el egymást) a talajbeárnyékolás és az ezzel járó előnyök sokkal 
hamarabb érvényesülhetnének. De a négyzetes vetést vagy ültetést a legtöbb 
zöldségnövény viszonylag kicsi tenyészterületigénye miatt nem tudják meg-
valósítani, mert a nagyüzemi agrotechnikát : talaj ápolást, növényvédelmi 
munkát, stb.-t gátolja. 

A tenyészterület formájának megválasztására a felsorolt tényezők közül 
az öntözési módnak van legnagyobb hatása. Az étkezési paprika optimális 
tenyészterületét Somos András dolgozatában pl. az árasztó öntözés esetére 
25x25 cm-ben (312,5 cm2) állapította meg, amellyel a régi 4 0 x 4 0 cm-es 
(800 cm2) tenyészterülettel szemben 70%-os termésnövekedést ért el. A nagy-
üzemi öntözési módok közül a barázdás öntözés bevezetésével a négyzetes ülte-
tés már nem bizonyult megfelelőnek, mert az öntözést és a talajápolást akadá-
lyozta volna. Ezért 1953—54-ben az előbbi elvek figyelembevételével kísérletet 
állítottunk be a barázdás öntözéshez legmegfelelőbb tenyészterület megállapítá-
sára. A végeredmények azt mutatták, hogy a 70 cm-es öntözőbarázdatávolság ese-
tén az ikersoros ültetésű 50+20 X 20 cm (350 cm2) tenyészterület bizonyult legmeg-
felelőbbnek. Az egysoros ültetés (70 X 10 cm) az előbbivel azonos (350 cm2-es) 
tenyészterületen már erős terméscsökkenést idézett elő. így a Kalinkói zöld 
fajtánál a két év átlagában pl. 31% terméskülönbség jelentkezett az ikersoros 
ültetés javára (193,13 q helyett 259,30 q/kli), amit szintén az előbb említett jobb 
vízhasznosítás javára írhatunk. A kísérlettel még az is bebizonyosodott, hogy 
palántahiány esetén a paprikánál szokásos kettes ültetés helyett az ugyancsak 
optimális távolságra (50+20x20 cm) való egyes ültetéssel érhetjük el fele 
mennyiségű palántával a legnagyobb termést. Az ikersoros ültetéssel a papri-
kához hasonló eredményeket kaptunk a többi kisebb tenyészterületigényű 
zöldségfélékkel pl. a rövid tenyészidejű káposztafélékkel is. 

1. táblázat 

Paprika- tenyészteriileti kísérlet 

Terméseredmények 1953 — 54. évi átlaga 

Tenyészterület 
Cecei Kalinkói zöld A két fa j ta átlaga 

Tenyészterület 
, / k h % q/kh % 1 q/kh % 

70 X 10 kettes 223,57 101 193,13 93 208,35 99 

5 0 + 2 0 x 2 0 kettes 350 cm 2 
243,90 110 259,30 124 251,60 120 

5 0 + 2 0 x 3 0 kettes 525 cm 2 221,10 100 208,47 100 209,78 100 

7 0 x 1 0 egyes 196,83 89 185,43 89 191,13 91 

7 0 x 2 0 kettes • 700 cm 2 179,14 81 194,11 93 186,62 89 

5 0 + 2 0 x 2 0 egyes 197,20 98 214,59 103 205,89 98 

5 0 + 2 0 x 4 0 kettes 196,72 89 195,74 94 196,46 94 

5 0 + 2 0 x 3 0 egyes 1050 cm 2 183,51 83 195,52 94 189,51 90 

7 0 x 2 0 egyes 1400 cm 2 147,40 66 153,23 74 150,21 72 

5 0 + 2 0 x 4 0 egyes 147,87 67 131,88 63 139,87 66 

1 2 IV. Osztályközlemény VII /1—2 
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Az ikersoros ültetés a barázdás öntözést nem gátolja. A talajápolásban 
mutatkozó nagyobb munkaerőfelhasználást az egysoros ültetéssel összehason-
lítva a kh-ként elért 43 q termésnövekedés bőségesen visszatéríti. 

Az elmondott néhány példával az öntözéses zöldségtermesztésnek az előadás-
ban említett komplex jellegét akartam alátámasztani, és rámutatni arra, hogy 
nemcsak az öntözővíz talajra juttatásának módja befolyásolja a vízhasznosulás 
gazdaságosságát, hanem valamennyi, az öntözéssel látszólag alig összefüggő 
agrotechnikai fogással is jelentősen növelhetjük az öntözővíz értékesülését. 

K.UTHY SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Friss István akadémikus az együttes ülésen »Népgazdaságunk fejlődésé-
nek üteméről« c. előadásában nyomatékosan kiemelte, hogy míg iparunk ter-
melékenysége a felszabadulás óta eddig soha nem tapasztalt mértékben nőtt, 
addig a mezőgazdasági termelés termelékenysége viszonylag csak kicsiny mérték-
ben emelkedett. Megállapította, hogy ha ezen a téren rövidesen gyökeres válto-
zás nem következik be, úgy a mezőgazdaságnak az ipar mögötti elmaradottsága 
hovatovább egész népgazdaságunk fejlődésének fékezőjévé fog válni. 

Somos akadémikus előadásának jelentőségét elsősorban éppen abban látom, 
hogy az általa felvetett és megvizsgált kérdés éppen a Friss akadémikus által 
fölvetett vonalon, a mezőgazdaság termelékenységének fokozásában jelent döntő 
és alapvető lépést. Az előadó sokoldalú kísérletei azt bizonyítják, hogy tudo-
mányos eredményei máris átvihetők a gyakorlatba és így jelentősen hozzá 
fognak járulni zöldségtermelésünk gyors emelkedéséhez. Somos akadémikus 
szándékosan és önként leszűkítette előadásának kereteit, hogy az öntözéses 
zöldségtermesztés alapkérdéseire kellő nyomatékkal rámutathasson. így a 
minőségi kérdéseket csak röviden érintette, s a fentiek alapján nem foglalkozott 
behatóbban a zöldségtermesztés és a fehérjekérdés összefüggéseivel. Ez a leszű-
kítés adott lehetőséget arra, hogy az alábbiakban a zöldségtermesztés és a 
zöldségtermesztés emelkedésének kérdéseit a fehérjetermelés szempontjaiból 
megvilágíthassam. 

A fehérjekérdés úgy az emberi táplálkozás, mint a takarmányozás szem-
pontjából világviszonylatban megoldatlan probléma. A második világháború 
előtti táplálkozási statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy az emberek fehérje-
ellátása világviszonylatban hiányos volt. Általánosan elfogadott tétel, hogy az 
állati fehérje táplálkozási szempontból a növényi fehérjénél értékesebb. Állati 
fehérjéből viszont egyetlen állam sem tudott lakosságának megfelelő mennyiséget 
nyújtani, még az olyan a mezőgazdasági termelésben is rendkívül fejlett állam, 
mint a Szovjetunió is csak részben tudta ezt a kérdést megoldani. Igaz ugyan, 
hogy az utolsó tíz év biokémikai és fiziológiai kutatásai alapján a növényi 
fehérjéket közel sem becsüljük annyira le, mint a közelmúltban, az állati fehérjék 
jórészt mégis értékesebbnek minősülnek biológiai szempontból, mint a növényi 
fehérjék jelentős része. A világ minden államának mezőgazdasága szempontjából 
alapvető kérdés tehát, hogy a fehérje takarmánybázist emelje, mert az állat-
létszám emelésének a múltban és ma is a fehérje ellátottság volt a limitáló 
tényezője. A nyugat-európai államok csak úgy tudták viszonylag magas állat-
létszámukat fenntartani, hogy a második világháború előtt 10 év átlagában 
4,7 millió tonna olajpogácsát importáltak részben a Szovjetunióból, részben a 
tengeren túlról. Magyarország a második világháborúban elvesztette állat-
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állományának kereken felét. Az ötéves terv során sikerült ugyan a háború előtti 
állatlétszámot helyreállítani — ez mezőgazdaságunk egyik kimagasló teljesít-
ménye — azonban az utolsó esztendőkben tervbevett mennyiségi és minőségi 
állatlétszámemelést állattenyésztésünk csak részben tudta teljesíteni, éppen a 
fehérje takarmányok hiánya miatt. Népünk állati fehérjével való ellátásának 
fokozása csak úgy sikerülhet, ha az állattenyésztés számára megfelelő mennyi-
ségű és minőségű takarmányfehérjéről gondoskodunk. A legegyszerűbb meg-
oldás közismerten az lenne, ha növelnők a pillangós takarmányokkal bevetett 
terület nagyságát. így azonban csökkenteni kellene egyrészt a kenyérgabona, 
másrészt pedig az ipari növények vetésterületét. Jelenleg egyik út sem járható. 
A megoldást — legalább átmenetileg — a rendelkezésre álló fehérjeforrások 
gondosabb és takarékosabb felhasználásával kell megoldjuk. 

Az állattenyésztési karon Pénzes László foglalkozott diplomamunkájában 
ennek a problémának egyik részletével. Azt vizsgálta meg, vajon a konzervgyári 
hulladékanyagok milyen takarmányértéket képviselnek. Megállapította, hogy 
jobb szervezés segítségével sokat lehetne fehérjében nyerni. A zöldségeket fel-
dolgozó konzerváló üzemek hulladékai jelenleg vagy egyáltalán nem jutnak el 
a mezőgazdaságba, az állattenyésztéshez, vagy pedig csak megkésve, amikor 
felhasználhatóságuk és takarmányozási értékük igen súlyos veszteséget 
szenvedett. Számításai szerint a dobozos (üveges) zöldborsó konzerveket készítő 
üzemek fel nem használt hulladékai évente 30 000 kg, a káposztalevél hulladék 
alakjában jelentős mértékben veszendőbe menő fehérje kerek 15 000 kg és a 
paradicsomtörköly alakjában elvesztett fehérje kerek 2000 kg valódi fehérjét 
képvisel, ennél a három zöldségfélénél egymagánál tehát majdnem 50 000 kg 
egyáltalán nem, vagy csak részben felhasznált fehérjének felel meg. Ha Pénzes 
László adatgyűjtését kiegészítenek, akkor könnyen megállapítható lenne, 
hogy csupán csak a zöldségkonzervgyárak fel nem használt hulladékanyagai 
kb. 100 000 kilogramm fehérjének felelnek meg évente. Ennyi fehérje kereken 
1000 vagon abraktakarmánynak felel meg, vagy egyszerű és durva számítással 
kereken 100 000 mérsékelt tejhozamú tehén egy napi fehérjeszükségletét fedezné. 

A fenti értékekhez hozzászámítjuk azokat a jelentős veszteségeket is, 
amelyek a termesztőtől a fogyasztóig való úton érik a zöldségeket. Glatzel 
1930-ban kereken 30%-ra becsülte a főzelékek értékveszteségét, a termelőtől a 
fogyasztóig. Az az érzésem, hogy a mi jelen viszonyaink között is kb. ezzel az 
arányszámmal kell számolnunk. Amikor a termelő a leszedett zöldséget piacra 
viszi, káposztánál pl. leszedik a külső többé-kevésbé sérült és szennyezett leve-
leket. Káposztaféleségeknél ez a tisztítási veszteség egymaga a termés súlyának 
minimálisan 20%-ára tehető. A leszedett leveleket ritkán etetik föl azonnal, 
annál kevésbé mert hiszen a kertészeti üzemek jelentős részében vagy egyálta-
lán nincs, vagy csak alig van állatállomány, amely ennek a letisztított levél-
tömegnek legtermészetesebb fogyasztója lenne, s ahol gyakorlatilag veszte-
séggel számolni nem kellene. A letisztított levelek összegyűjtésé és az állat-
tenyésztéshez való szállítása sajnos, nagyon sok esetben megkésve, rosszul meg-
szervezve történik, s az eredmény az, hogy az ilyen termények nagy részét 
feltakarmányoztatni nem lehetséges. De gondolni kell az üzemi konyhákra is. 
A gyáriparban és az állami mezőgazdasági üzemekben ma már mindenütt 
működnek az üzemi konyhák, amelyek sok százezer embert táplálnak. A piac-
kész áru étellé való feldolgozása előtt újabb tisztítás következik, amely újabb 
minimálisan 15%-os súly veszteséget jelent. Nem történik meg kellő szervezettség-
gel az üzemi konyhák hulladékanyagainak az értékesítése sem. Végül röviden 

12* 
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csak utalni szeretnék arra, Jiogy az üzemi konyhákban a főzés technikája sem 
mindig kifogástalan. Nem törődnek azzal, hogy az elöntött főzővízben ren-
geteg oldható értékes táplálóanyag elvész. Sokáig tar t ják a kész ételeket 
melegen, amikor a hőérzékeny vitaminok jelentős része inaktiválódik stb. 

A főzelékek fehérjetartalmának állattenyésztésünk szempontjából ez 
lenne röviden a jelentősége. A fenti adatokat érdekesen támasztja alá a német 
Schuphan néhány számítása. Ezeket a számításokat a második világháború 
alatt készítette, amikor a németországi fehérjemérleg hiánya mind veszélyesebb 
méreteket kezdett ölteni. Németországi átlagokban egy hektár területen a külön-
féle gazdasági növények a következő fehérje mennyiségeket szolgáltatják: búza 
260kg, burgonya 280kg, kukorica 300kg, paradicsom 300 kg, spenót 370 kg, hab 
és borsó átlag 450 kg, fejeskáposzta 480 kg. Ezek az adatok nagyon érdekesek 
és meglepőek. Kiderül, hogy a paradicsom is több fehérjét termel a terület 
egységen, mint a búza, holott a paradicsomot igazán nem szoktuk fehérjeszol-
gáltató növénynek tekinteni. A paradicsomtermesztés és minősítés kérdéseinek 
Somos akadémikus a legelső szakértője, így ezúttal csak arra szeretnék utalni, 
hogy a paradicsom különleges néptáplálkozási szerepe 1943. évi vizsgálataim 
szerint abban áll, hogy a paradicsom különleges védőanyagot tartalmaz, 
amely С vitamin tartalmát főzéskor (konzerváláshoz való besűrítéskor) és a 
tárolás során nagyon hatékonyan megvédi. A paradicsom sok egyéb kvalitása 
mellett tehát különösen alkalmas lenne népünk téli C-vitamin ellátására. Cél-
szerű lenne továbbá a paradicsomot egészen töményre besűríteni, mert bár-
milyen soká tart is a befőzés a konzerv C-vitamin tartalma a besúrítés kezdetén 
jelentkező kb. 10%-on túl többet már nem veszít. A paradicsomot tehát lehet-
séges kis térfogatban is tárolni. Somos akadémikus kísérletei már ebből a szem-
pontból magából js különös érdeklődésre tarthatnak igényt, mert hiszen egyik 
általa vizsgált zöldség éppen a paradicsom volt. 

A fenti fehérjetermesztési adatok német viszonyokra érvényesek, meg-
közelítő számításként azonban — azt hiszem — a magyar termesztési viszonyok-
nak is alapul szolgálhatnak, mert mint ismeretes," a német zöldség termésho-
zamok általában magasabbak mint a magyarok, viszont a zöldségek értékanyag-
tártalma jelentős mértékben alacsonyabb, mint a mrgyar terméké. Csak érde-
kességként említem meg, hogy Schuphan szerint a zöldpaprika С vitamin 
tartalma átlagosan 100 mg%, míg Magyarországon normális esztendőben leg-
alábbis 150, de inkább 200 mg %-ot ér el. Ennek megfelelően nagyon érdekes 
Schuphan adataiból végzett egyszerű számításom is: egy hektár területen vörös-
káposztában 38 kg, paprikában 28 kg, fejeskáposztában 17 kg és spenótban 
10 kg С vitamin termelhető. Az előttem felszólalók több esetben utaltak az 
öntözés és a minőség összefüggéseire. Somos akadémikus kísérleteiről röviden 
csak annyit közölt, hogy az öntözés hatására a zöldségek szárazanyagtartalma 
és általában az értékanyag tartalom csökken. A Szovjetunióban a fehérjekérdés 
1950-ben került nagyobb hangsúllyal a mezőgazdasági termelés középpontjába. 
Az indítóokok azok voltak, amelyeket felszólalásom elején már megemlítettem. 
Különösen Jermakov és Szmirnova-Ikonnikova foglalkozott sokat egyrészt az 
éghajlat és a fehérjetartalom, márészt az öntözés, a trágyázás összefüggéseivel. 
Megállapították, hogy a fehérjetartalom délről észak felé, a Szovjetunió csapa-
dékosabb vidékei felé a termesztett zöldségekben arányosan csökken. Meg-
állapították továbbá, hogy az öntözés által előidézett fehérjetartalom csökkenése 
éppen olyan értelmű, mintha a zöldség termesztésével északabbra, csapadéko-
sabb vidékre mentek volna. Ügy látszik tehát, hogy a zöldségfélék nagy részénél 
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a fehérjetartalom változékony tulajdonság, amelyet a külső körülmények köny-
nyen és gyorsan befolyásolnak. Megállapították viszont azt is, hogy vannak olyan 
zöldségféleségek, amelyeknél a fehérjetartalom konzervatív, azaz nem csökken 
sem akkor, ha északabbra mennek a termesztéssel, sem pedig akkor, ha a kér-
déses féleséget öntözik. A fehérjetartalom csökkenése lehet ugyan — mint 
Frank Melanie említette — a hőmérsékleti inszolációs viszonyok következménye 
is, de elsősorban mégis csak a csapadék mennyiségétől függ, akár természetes 
csapadékról van szó, akár pedig öntözés alakjában adott mesterséges csapadék-
ról. Különösen közelfekvő az analógia a permetező öntözésnél, amelyet Somos 
akadémikus a legjobban bevált öntözés- módszernek minősített. Helyeselnem 
kell Frank Melanie azon megállapítását is, hogy amint az öntözővíz hasznosu-
lásánál vannak olyan kritikus időpontok a vegetációs idő során, amikor az leg-
nagyobb hatásfokkal érvényesül, másrészt pedig vannak olyan időpontok is, 
amikor az nemcsak nem hasznosul a növényen át, hanem egyenesen terméshozam 
csökkenést idéz elő. Az a körülmény, hogy az öntözővíz adagolásánál optimális 
mennyiségek vannak, amelyeken túl a további öntözővízadagok már termés-
csökkentőek, elsősorban a ta la j levegőtérfogatának csökkenésével, másrészt a 
növények gyökérzetének levegőigényével függ kétségtelenül össze, de nyilván-
valóan azzal is7*hogy a víz a növény számára nemcsak oldószer, amely a talaj-
ban levő táplálóanyagokat a növénybe elszállítja, hanem egyúttal növényi 
táplálkozási tényező is. Tehát ugyanazok az alapelvek érvényesek a növény 
vízellátottságára is, mint egyéb tápláló anyagokkal való ellátottságra. Általá-
nosan ismert tény, hogy a növény a tápláló sókat (trágyasókat) egy bizonyos 
adagig nagyon nagy százalékos arányban, azon túl pedig egyre csökkenő arány-
ban hasznosítja, mert egyébként egyoldalú táplálás áll be, hiszen nem tudjuk 
a növény összes termelési tényezőit ma még egyidejűleg párhuzamosan fokozmi, 
annál kevésbé, mert hiszen ma sem ismerjük még a növény tényleges optimális 
igényét, ha egyidejűleg az összes növekedési tényezőt kellő bőségben megadjuk. 

Minthogy a fentiek alapján a víz a növénynél táplálóanyag is, igen érdekes 
lenne megállapítani, hogy az értékanyagcsökkenés a növényeknél milyen anyag-
csere mechanizmuson keresztül történik, vagyis a fokozott vízellátás hogyan 
befolyásolja a növény anyagcsere folyamatait. Ennek a kérdésnek a jelentősé-
gére utal néhány olyan adat, amelyet a fentidézett szovjet szerzők állapítottak 
meg. Szerintük a megfelelő harmonikus trágyázással — amelyben a nitrogén, 
trágyának természetesen különös jelentősége van— a növények fehérjetartalma 
öntözés nélkül fokozható, viszont öntözött területeken a fehérjetartalom csökke-
nése mérsékelhető. Nem tudom viszont helyeselni azt az elgondolást, hogy az öntö-
zött növényeket fokozott mértékben lássuk el alaptrágyával, mert hiszen elsősor-
ban a nitrogén műtrágyák fokozottkilúgozódásátérnőkelcsak vele, de valószínű, 
hogy közepes kötött talajokban jelentős kálium veszteségek is bekövetkeznek. 
Az ilyen eljárás véleményem szerint nem gazdaságos. Sokkal helyesebb lenne az 
öntözési területeken a permetező trágyázást, a levélen keresztül való növény-
táplálást alkalmazni. Ez az új agrotechnikai módszer, melyet hazánkban a mi 
tanszékünk kezdeményezett, s amellyel kapcsolatban igen kedvező tapaszta-
latok vannak úgy Magyarországon, mint a külföldön, alkalmasnak látszik arra, 
hogy az öntözéssel kapcsolatos növényi táplálék kilúgozási veszteségeket csök-
kenthessük, azaz a trágyázást gazdaságosan fokozhassuk. Minthogy Somos 
akadémikus szerint éppen a permetező öntözés a legcélszerűbb öntözési eljárás, 
kézenfekvő lenne a permetező öntözést a permetező trágyázással összekapcsolni 
hiszen ez nem jelentene semmiféle gépi berendezés, vagy munkaerőtöbbletet. 
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Növénybiológiai szempontból nagyon érdekes a fenti szovjet szerzők 
egy további megállapítása is. Szerintük az öntözetlen területen néhány évig 
bőségesen trágyázott zöldségek fehérjetartalma jelentősen fokozódott, s az 
ilyen előkezelés után öntözéses területre átvitt növények néhány generáción 
keresztül megőrizték magasabb fehérjetartalmukat. Ezzel az eljárással tehát 
rövid ideig tartó konzervativizmus idézhető elő és így is csökkenteni lehet az 
öntözés okozta fehérjetartalom csökkenést. 

A fentiekben csupán csak a zöldségek fehérje problémáival foglalkoztam, 
természetesen elvileg ugyanezek érvényesek egyéb értékanyagokra, így a szén-
hidrátokra is, nem is szólva a vitamin kérdésről, amelynek jelentősége a zöldség-
termesztés és fogyasztás szempontjából közismert. Hogy az emberi táplálkozás 
kérdéséhez visszakanyarodjunk, Jermakov, Blagovescsenszkij, Szmirnova-Ilkon-
nikova, Rubin és más szovjet kutatók 1945 és 52 között megállapították, 
hogy a zöldségfélék jelentős arányban tartalmaznak nélkülözhetetlen amino-
savakat, így többek között lizint és arginint, amelyekről ismeretes, hogy a 
termékenyítő képesség szempontjából játszanak fontos szerepet a táplálkozás-
ban. De meglepő magas százalékos arányokban fordulnak elő a zöldségfehérjék-
ben egyéb nélkülözhetetlen aminosavak is. A zöldségek tehát értékes fehérje-
források az ember számára is. Rendkívül fontos lenne, hogy a zöldségtermesztés 
gyors tempóban fokozódjék. A két világháború közötti statisztikai adatok 
szerint a magyar nép viszonylag rendkívül kevés zöldségfélét fogyasztott 
kalóriaszükségletének csaknem 60%-át a kenyérgabonák lisztjéből készült 
kenyér és egyéb tésztafélék szolgáltatták. Felszabadulásunk óta a zöldségek 
iránti igény örvendetesen megnőtt. Budapest körül zöld övezet létesült, amely 
olyan tömegekben szállít a fővárosunkba zöldséget, mint soha azelőtt, s Buda-
pest lakossága mégis minden mennyiségben fölveszi ezeket a zöldségszállítmá-
nyokat. De kívánatos lenne a zöldségek tartósításának kiterjesztése is, hogy 
népünk megfelelő mennyiségben és minél olcsóbban a téli hónapokban is jó 
minőségű zöldségkonzervekhez juthasson. Az egyre fokozódó igényeknek csak 
úgy tud zöldségtermesztésünk eleget tenni, ha termesztési volumenjét gyors 
tempóban fokozza. Erre a legjobb lehetőség Somos akadémikus előadása alapján 
az öntözéses zöldségtermesztés mielőbbi gyors kiterjesztése lenne. Röviden 
rámutattam azokra a lehetőségekre is, amelyek révén az értékanyag csökkenés 
elkerülhető, vagy legalábbis mérsékelhető lehetne. Amikor az ország növekedő 
igényeiről beszélünk, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a körülményt sem, 
hogy népünk szaporodása örvendetes mértékben fokozódott. Az első ötéves 
terv során az ország lakossága évente átlagosan 1%-kal gyarapodott, s ma már 
megközelíti a 10 milliót. Ha a lakosság gyarapodása csak ezen a mai szinten 
marad, úgy kb. 20—25 év múlva nem 10 millió, hanem 13—14 millió ember 
táplálásáról kell a magyar mezőgazdaságnak gondoskodni, s egyidejűleg ki kell 
elégítenie az életszínvonal emelkedésével kapcsolatban jogosan fellépő igény-
növekedést is. Ha tehát nem igyekszünk a mezőgazdasági termelés termelékeny-
ségét gyors tempóban fokozni, úgy rövidesen jelentős élelmiszerbehozatallal 
kel! számolni. Magyarország mezőgazdasági exportáló államból közelesen 
mezőgazdasági importáló állammá válhat. Somos akadémikus előadásának ez 
volna tehát a döntő alapvető jelentősége, reális utat mutat arra, hogy a zöldség-
termesztés terén milyen irányban kell fejlődésünknek haladnia. Végezetül 
ismét vissza kell térjek Friss István akadémikus előadására. A magyar mező-
gazdaság termelékenységének fokozása nem képzelhető el nehéziparunk további 
jelentős fejlesztése nélkül. Az öntözőberendezések jelentős gépi beruházásokat 
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igényelnek, de jelentős gépi beruházást igényel a mezőgazdasági termények 
racionális felhasználása, az emberi táplálékok és az állati takarmányok meg-
felelő mértékű konzerválása, hogy a termelőtől a fogyasztóig terjedő úton bekö-
vetkező súlyos veszteségeket csökkenteni lehessen. Népgazdaságunk két fő-
ágazata, az ipar és a mezőgazdaság, s az iparon belül a nehézipar fejlődése 
tehát a legszorosabban összekapcsoltak. A mezőgazdasági termelés nélkül nem 
tudjuk népünk jogos táplálkozási igénynövekedését kellő tempóban kielégíteni, 
a táplálékok és takarmányok mennyisége pedig csak akkor fokozódhat, ha ipa-
runk, s ezen belül elsősorban nehéziparunk a mezőgazdaság számára megfelelő 
mennyiségben és minőségben gépi felszerelést tud szállítani. 

MOLNÁR BÉLA 

Somos akadémikus átfogó és mégis sok részletkérdést felölelő előadásához 
én csak műszaki vonatkozásban kívánok hozzászólni ; és mivel Oroszlány kar-
társ már ennek a területnek nagy részét is kimerítette, valóban rövid lehetek. 

A felvetett többi részletkérdés érintése nélkül,Somos akadémikusnak csak azt 
a megállapítását recitálom, hogy a kis adagokban, gyakran adott öntözővíz 
szolgáltatja a legjobb terméseredményt, és az öntözővíz gazdaságos felhasz-
nálása szempontjából is ez a legcélszerűbb. Én igen örülök ennek a megállapí-
tásnak, mert mondanivalómat erősen alátámasztja ; és csak azt fűzöm hozzá, 
hogy a kis adagoknak lefelé fokozása által eljutunk az úgynevezett frissítő vagy 
üdítő öntözéshez, amellyel — úgy gondolom — foglalkozni kell akadémiai 
viszonylatban is, különösen perspektivikusan. 

A szovjet kutatók idevonatkozó adatai szerint, ha az egyébként is öntö-
zött területre még két-három milliméter frissítő öntözést is adtak a kritikus 
napokon, cukorrépánál 60%-os terméstöbbletet tudtak elérni. Nálunk, ahol az 
aszályos időszakok — sajnos — igen gyakoriak, és sok olyan területünk van, 
ahol az aszály nagy károkat okoz, ennek a kérdésnek jelentősége igen nagy, 
még a terméstöbblet produkálásán túl is. Ilyenkor úi. nem a talajt, hanem a 
levegőt öntözzük, és a levegő relatív nedvességének emelésével a talajfelület 
vízpárologtatását csökkentjük, tehát a talaj vízgazdálkodását is javítjuk. 

Egy forró júliusi napon az elpárolgás 8—10 millimétert is kitehet, ami 
80—100 köbméter vizet jelent hektáronként, tehát igen jelentős a talaj víz-
gazdálkodásában. Én tehát a frissítő öntözésre kívánom felhívni az általános 
figyelmet, amit csak permetezve lehet kiszolgáltatni, és aminek — valószí-
nűleg — nálunk még nagyobb a jelentősége, mint a Szovjetunióban. Perspek-
tivikus öntözési tervünk fejlesztése szempontjából — azt hiszem — döntő jelen-
tőségű az öntözési normák kérdése, mert Magyarországon szűkiben vagyunk az 
öntözővíznek, és így ez egyik determináló tényező a jövő irányát tekintve. 

A felületi öntözések vízadagjainak a mérése is nagyon labilis dolog a mai 
megoldások mellett. Azt hiszem, nem tévedek, ha százszázalékos eltolódásokról 
beszélek : az adagolni szándékolt 70 milliméter öntözővíz esetleg 140 milli-
métert is kitesz sok esetben, tisztán a méréstechnika és az adagolástechnika 
módszereinek fejletlensége miatt. Tehát ilyen szempontból is a permetező 
öntözés irányába tolódik el a kérdés. 

A táblán belüli műszaki tervezés a felületi öntözéseknél szintén jelentős 
kérdés. Kállay Kornél tanulmányútjáról hazatérve hangoztatta, hogy a Szovjet-
unióban a műszaki tervezés nem szűnik meg a táblahatárnál, hanem az áztató 
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barázdákra és sávokra is kiterjed. Ez a kérdés azért jelentős, mert — a helyte-
nül kialakított öntözőelemek miatt — a táblán belüli vízelosztás egyenletessége 
szomorú képet mutat a mi viszonylatunkban. Nem a mérnökök által ellenőrzött 
öntözőtelepekre gondolok itt, hanem globálisan az országos viszonyokra. Ez is 
a permetező öntözés mellett szól. 

Ha azonban azt mondtam, hogy a felületi öntözéseknél sok hiba van, 
akkor azt is kell mondanom, hogy a permetező öntözés is csak akkor jó, lia jól 
csinálják. A mai megoldásainknál pl. nincs kielégítve az a követelmény, hogy a 
talaj víznyelési sebességétől függően, de maximálisan is csak másfél milliméter 
pro perc intenzitással szabad permetező öntözést végezni. Én már hét-nyolc 
milliméter pro perc intenzitást permetező öntözést is találtam. Sajnos, a most 
induló hajós permetező öntözéssel kapcsolatban is aggodalmaim Vannak ilyen 
szempontból, mert az én számításaim szerint ahhoz, hogy legfeljebb az említett 
maximális intenzitással öntözzön, az adott 150 lit/secundum-os szórási telje-
sítmény mellett átlagban legalább 30 méter széles sávra kellene a 100—100 m 
hosszú vízsugárnak szétszóródni. Ez pedig nem valószínű ; és ha a vízsugár 
ennek csak negyedrészére szóródik szét keresztirányban, akkor az intenzitás 
a maximálisnak négyszerese lesz. 

Az is tény, hogy nagyüzemű viszonylatban a permetezés csak akkor oldható 
meg jól, ha nem a primitív megoldások igényével nyúlunk a kérdéshez, mint 
ahogy eddig történt. Az a gépészeti egyszerűség, amelyet az agrárszakkörök 
mint megoldást elvárnak, nem reális és nem indokolt eléggé. Ezt csak átfogó 
módon, gépészetileg áldozatokat hozva lehet megoldani. A fémszükséglet 
kielégítése szempontjából nehéz a kérdés, de talán a műanyagok vonalán kell 
részben megfogni a problémát. 

Az idő rövidsége miatt még csak annyit, hogy az Akadémia tavaly kezde-
ményezte a permetező öntözés nagyüzemű megoldását. Folytassa ezt a kezde-
ményezést, mert eddig csak részletkérdésekben jutottunk előbbre ; a globális 
megoldás területén majdnem semmi sem történt. 

SOMOS ANDRÁS válasza a hozzászólásokra 

Engedjék meg, hogy ne név szerint idézve válaszoljak a hozzászólásokra, 
hanem azokból mindössze 3—4 olyan részletet emeljek csak ki, amelyek meg-
ítélésem szerint még határozottabban rávilágítottak azokra a problémákra, 
amelyeknek megoldása a közeljövőben szükséges ahhoz, hogy az öntözéses 
zöldségtermesztés színvonalát tovább fokozzuk. 

Kuthy Sándor elvtárs felvetette azt a kérdést, mi a véleményünk a zöldség-
növények táplálkozási értékét illetően. Hadd utaljak itt arra, hogy ebbeli állás-
pontomat a »Zöldségtermesztés« c. könyvemben részletesen kifejtettem, ott 
minden vonatkozásban megvan a felelet arra, hogyan értékeljük mi a zöldség-
növények tápértékét. Nem a kalorikus-, hanem a biológiai értéket vettük alapul, 
mert úgy gondoljuk, hogy ez jelentősebb a zöldségnövényeknél. Emellett termé-
szetesen nagyra értékeljük a bennük található kalorikus értéket kialakító egyéb 
(szénhidrát, fehérje, stb.) vegyületeket is. 

A további feladatokat illetően — azt hiszem — Kozma Jenő hozzászólása 
mutatott rá arra, hogy az öntözéses zöldségtermesztésben, a vetésforgó kérdéseit 
mennyire nem tisztáztuk még. Éppen ezért nem is használtam előadásomban 
ezt a kifejezést, csupán az elővetemény probléma területére szorítottam meg-
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állapításaimat, mert itt sokkal bonyolultabb feladattal állunk szemben, mintsem, 
hogy erre nézve már messzebbmenő következtetéseket levonhatnánk. Ez tehát 
mindenesetre rámutat arra, hogy e téren nagyon sokat kell még tenni, hogv a 
zöldségtermesztés jellegzetességeinek minden vonatkozásban megfelelő vetés-
forgó rendszereket kialakíthassunk és átadhassunk a gyakorlatnak. 

A kertészeti gépesítés még kezdeti stádiumban van. A kertészeti gépesítési 
kutatómunka alig indult el. Megítélésünk szerint erre nagy szükség van, mert a 
kertészet, s ez vonatkozik a zöldségtermesztésre, a legmunkaintenzívebb termesz-
tési ág. Ha valahol a kézi munka megtakarítása terén, ekkor elsősorban i t t kell 
nekünk az egyes munkamozzanatok gépesítésével segíteni a nehézségeken. 
Az öntözéses zöldségtermesztés műszaki problémáival egy szervnek kellene 
foglalkozni. 

Szabolcs István elvtárs hozzászólásából csak egy részt szeretnék kiemelni, 
azért, mert egy új módszerről van szó. Eddigi gyakorlatunkban valóban nem 
használtuk az üzemi talajtérképezést, amelynek birtokában pedig lényegesen 
jobban gazdálkodhatunk a talaj termőerejével. E tekintetben csak az a kérésem, 
kapjuk meg a szükséges segítséget, hogy az üzemi talajtérképek készítéséhez a 
legrövidebb időn belül hozzá is foghassunk. 

Frank Melanie adatai azt bizonyították, hogy nem egészen helyes nagy-
tömegű vizet rizs öntözésére felhasználni. Azt hiszem, e téren a feladat éppen az, 
hogy rizsen kívül minél több egyéb mezőgazdasági és kertészeti növényt öntöz-
zünk, térjünk át az öntözéses termesztés széles körben való bevezetésére. 

Kutatóink erről eddig nem szívesen beszéltek, pedig azt hiszem, a tényekkel 
szembe kell néznünk, s azokat tudomásid véve kell minél előbb megtalálnunk 
azt a hasznosítási módszert — éppen a rizstermesztés területén — amelynek 
birtokában hazánkban a rizstermesztést is talajlerontás nélkül végezhetjük. 
(Gondolok itt a Szabolcs elvtárs által említett szikesedésre és egyéb káros folya-
matokra.) 

Azt hiszem, a leglényegesebb kérdésekre válaszoltam. Úgy érzem, a hozzá-
szólásokban nem volt olyan természetű megállapítás, amely ellenkezett volna az 
én megállapításaimmal. Ennek a néhány kérdésnek a kiemelésével hangsúlyo-
zottan kívántam aláhúzni a közeljövőben megoldásra váró feladatainkat. 

Köszönöm a hozzászólásokat, amelyekkel a hozzászólók szívesek voltak 
előadásomat kiegészíteni. 





A GYÜMÖLCS- ÉS SZŐLŐTERMESZTÉS 
REKONSTRUKCIÓS PROBLÉMÁI 

SOÓS ISTVÁN 
a mezőgazdasági tudományok doktora 

A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatározat kimondja, 
hogy szőlőtermesztésünk fejlesztése érdekében 1959-ig 70—75 ezer katasztrális 
hold új szőlőt kell telepíteni, a gyümölcstermesztés fejlesztése érdekében pedig 
az ország gyümölcsfaállományát 15 millió darabbal kell növelni és ezen belül 
100 ezer katasztrális hold üzemi gyümölcsöst kell létesíteni. Ennek a nagyszabású 
programnak a megvalósítása a termesztési gyakorlatban és a tudományos 
téren dolgozó szakemberek szoros összefogását kívánja. Előadásomban röviden 
ismertetem szőlő- és gyümölcstermesztésünk kialakulását, jelenlegi helyzetét, 
valamint a fejlesztés célját és irányát. Foglalkozom továbbá a szőlő- és gyümölcs-
termesztés helyzetét feltáró, ún. monográfiái munkával, valamint érinteni 
kívánom a rekonstrukcióval kapcsolatos kutatási eredményeinket és a még 
megoldásra váró feladatokat. 

A szocialista nagyüzemi termeléshez vezető úton haladó magyar mező-
gazdaságnak jelentős ágai a szőlő- és a gyümölcstermesztés. Bár a két termesztési 
ág együttvéve a mezőgazdasági művelés alatt álló területnek aránylag csekély 
részét — 4,3%-át — foglalja el, mégis a munkaráfordítás, a termelési érték és a 
devizatermelés szempontjából jelentősek, azonkívül a népgazdasági szinten 
történő tervezés terén is különleges igényeket támasztanak. Számba véve a 
feladatokat, amelyeket a két termelési ág fejlesztése érdekében végre kell hajtani, 
megállapíthatjuk, hogy a megteendő intézkedések csak abban az esetben vezet-
hetnek sikerre, ha tudományosan megalapozott eredményekre támaszkodnak. 
Tehát elsősorban az alkalmazott tudományok feladata mindazokra a kérdésekre 
fényt deríteni, melyek a két termelési ág további fejlesztését elősegíthetik. 

A szőlő- és gyümölcstermesztés kialakulásával kapcsolatban megállapítható, 
— Tisztelt Osztályülés — hogy hazánk területén a szőlő- és gyümölcs-
termesztés igen régi múltra tekint vissza. A történelmi ókor vége felé 
római provinciává lett Pannoniában már céltudatos szőlőtermesztés folyt. Míg 
a szőlőtermesztés a magyarság itteni honalapítása óta — kisebb-nagyobb vissza-
esésekkel — úgyszólván folyamatosan fejlődött és már korán kialakultak a 
ma »történelmi borvidékek« néven ismert szőlőtermesztő tájak, addig a rend-
szeres gyümölcstelepítések első nyomaival csak a XV. században találkozunk, 

/ 
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a kiterjedtebb gyümölcstelepítés pedig csak a XVII. és XVIII. században 
indult meg. 

Szőlőművelésünk fokozatos fejlődésében a legnagyobb változást a múlt 
század vége felé fellépett filoxéravész okozta. A kötött talajokon ekkor indult 
meg filoxéraellenálló alanyokon az oltványszőlők telepítése. Ugyanakkor roha-
mosan megindult a szőlőtelepítés az immúnis homoktalajokon. Az oltványokkal 
felújított hegyi szőlők és az immúnis homoktalajokra telepített szőlők együttes 
területe az első világháború előtti években elérte a 630 ezer katasztrális holdat. 
Az intenzív kultúrát jelentő szőlőművelés térhódítása a homokon nem maradt 
hatástalan a gyümölcstermesztésre sem, mert maga után vonta ennek meghono-
sodását is. A múlt század utolsó és századunk első évtizedeiben alakult ki főképp 
a Duna—Tisza közén az a sajátos termelési mód, mely a mai napig is fennáll, 
az együttes szőlő- és gyümölcstermesztés. 

Míg a filoxéravész előtt a hegyi és síkvidéki szőlők aránya 11 : l-hez volt, 
addig ez a homoki szőlőtelepítések révén 1 : 1 arányra változott és síkvidéki 
szőlőink mintegy 90%-a az immúnis homokon álló szőlő. Gyümölcstermesz-
tésünk struktúrájában pedig századunk első évtizedeiben az a változás figyelhető 
meg, hogy a korábban faj és fajta szempontjából igen változatos, szórványos 
ültetvények mellett, amelyek elsősorban a házi és legfeljebb a helyi szükségletek 
kielégítését célozták, megjelentek a mai értelemben vett zárt telepítésű üzemi 
gyümölcsösök. 

Az első világháború után a szőlők területi aránya a mezőgazdaságilag 
hasznosított területhez viszonyítva a korábbi 1%-ról 2,3%-ra emelkedett. 
Ugyanakkor a gyümölcstermelés területe, elsősorban az árutermelő gyümölcsö-
sök leválása miatt, jelentősen csökkent és gyümölcsben áruhiány mutatkozott. 

Az eltolódott területi arány, majd a bekövetkezett gazdasági válságok 
egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy szőlőtermelésünk a két világháború közötti 
időben nem fejlődött. Az akkori kapitalista termelési viszonyok között nem volt 
elég jövedelmező ahhoz, hogy az állag fenntartásán kívül az ültetvények fel-
újítására vagy további beruházásokra ösztönözte volna a termelőket. Az akkori 
kormányzat telepítési tilalma és a későbbi szigorú korlátozások sem voltak 
képesek a jövedelmezőséget biztosítani és nem segítették elő a szőlők felújítását. 

Ezzel szemben a gyümölcstermesztés a két világháború között nagyobb 
arányú új telepítésekkel bővült. Az új telepítések azonban elsősorban kapitalista 
nyerészkedési célokat szolgáltak s csak azokat a gyümölcsnemeket karolták fel, 
amelyek a legnagyobb jövedelmezőséget biztosították. 

Szőlő- és gyümölcstermesztésünk helyzetéről a két világháború közötti 
időben az 1935. évi általános mezőgazdasági összeírás tájékoztat. A húsz évvel 
ezelőtt felvett adatok szerint a szőlők területi kiterjedése kereken 355 000 kataszt-
rális hold. Ez az összeírás azonban csak a területre és a tulajdonviszonyokra 
terjedt ki. A szőlők állapotára, illetve hozamképességére csak a későbbi, így az 
1946. évi szőlőstatisztikai felvételből tájékozódhatunk. Ebből kitűnik, hogy 
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szőlőinknek több mint a fele, azaz 52%-a az első világháború előtt települt, 
tehát az összeírás idején 32, ma pedig 41 évesnél idősebb. Ha fel is tételezzük, 
hogy ezeknek az öreg szőlőknek egy része az összeírás óta felújításra került, 
akkor is a jelenlegi állomány felét már 40 évesnél idősebb, tehát a hozamképesség 
szempontjából csökkent értékű ültetvények képezik. Egyéb statisztikai felvé-
telekből pedig kitűnik, hogy szőlőink 55,5%-a immúnis homoktalajú, 10,5%-a 
nem immúnis talajon álló szőlő és 34%-a hegyi szőlő. 

A gyümölcstermesztést illetően az 1935. évi összeírás még kevesebbet, 
csak a fák darabszámát közli. Eszerint a gyümölcsfák száma 33 millió darab 
volt. Egyéb forrásokra támaszkodva megállapítható, hogy az akkori gyümölcsfa-
állománynak kb. 6—8%-a volt a zárt telepítésű, tehát üzemi gyümölcsösökben. 

Ha a felsorolt adatok alapján szőlő- és gyümölcstermesztésünk árutermelő 
jellegét kívánjuk jellemezni, megállapíthatjuk, hogy az áruszőlő és árubor, 
valamint az árugyümölcs csak kisebb hányadban származott az üzemszerűen 
kezelt ültetvényekből és az túlnyomórészt a kis árutermelők évjáratok szerint 
erősen ingadozó árufeleslegéből adódott. Nyilvánvaló, hogy a felszabadulás 
után a szocializmus útjára lépett országunk lakosságának ellátása és a kül-
kereskedelem nem támaszkodhat az ingadozó és bizonytalan mennyiségű árut 
szolgáltató kisárutermelésre, hanem a biztosabb bázist nyújtó nagyüzemi 
termelésre kell áttérni. Ez az áttérés a fordulat éve után meg is indult. Azonban 
a kialakuló új , szocialista nagyüzemek a második világháborúval együttjáró 
nehézségek és a korábbi években az állag rovására is menő, nyereséghajhászó 
termelés miatt többnyire már kiöregedett állagú és szerfelett hiányos, elha-
nyagolt szőlőket és elhanyagolt, aránylag csekély kiterjedésű üzemi gyü-
mölcsöst vettek át. 

Szőlő- és gyümölcstermesztésünk felszabadulás utáni állapota egyre nyilván-
valóbbá tette, hogy a két termelési ág népgazdasági fontosságának és hivatásának 
csak abban az esetben felelhet meg, ha azok fejlesztésére a szükséges intézkedé-
seket megtesszük. Ugyanis az ország ellátottsága szőlővel, borral és gyümölccsel, 
továbbá az exportigények kielégítése a jelenlegi ültetvényekkel nem biztosítható, 
mert mindkét termelési ágban a meglevő termőfelületek legnagyobb része nem 
illeszthető be a szocialista nagyüzemi termelés keretébe. 

A termelés fejlesztésének célja 

A nagyipar fejlesztésével, új ipari központok létesítésével és a teljes foglal-
koztatottság elérésével ugyanis sokkal szélesebb körű tömegek jutottak jobb 
kereseti lehetőséghez, ami a belső ellátásában is nagyobb igényeket támaszt a 
szőlő- és gyümölcstermesztés termékei iránt. A felújítást indokolja az is, hogy 
hazánk természeti adottságai — amint arra az említett párt- és kormányhatáro-
zat is rámutat — a szőlő- és gyümölcstermesztés számára nemcsak mennyi-
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ségi, hanem kedvező éghajlatunk következtében főképp minőségi termelésre 
kiválóan alkalmasak. Ezt a természeti adottságunkat népgazdaságunk számára 
kedvezően tudjuk hasznosítani exportvonalon is, mert majdnem a szőlőtermesztés 
északi határán vagyunk, ami a különleges finom ízek, zamatok, általában a 
beltartalmi érték kialakulásának felette kedvez, tehát a tőlünk északra és észak 
nyugatra fekvő baráti és tőkés államok étkezési szőlő- és borellátásában jelen-
tékeny szerepet vállalhatunk. De gyümölcstermelésünk exportlehetőségei is 
igen kedvezők, mert a világ legjelentősebb gyümölcsimportáló területe — Észak-
Európa — amely például a világpiacra kerülő alma 90%-át veszi fel, közel 
fekszik és jó minőségű gyümölcsünk ott biztosan és könnyen elhelyezhető. 

A belső ellátást, mely népegészségügyi és élelmezéstudományi szempont-
ból elsőrendű fontosságú, mai szőlő- és gyümölcstermelésünk nem tudja maradék-
talanul kielégíteni. A kitűzött cél az, hogy a szőlő- és gyümölcsfogyasztásunkat 
a jelenleginek két és félszeresére növeljük, a borfogyasztási igényeket pedig a 
kialakult szokásnak megfelelő mértékben kielégítsük. 

Gyümölcsfogyasztásunk egyik nagy hiányosságaként meg kell említenem, 
hogy a gyümölcsellátás térben és időben nem kiegyenlített. Vannak gyümölcsben 
szegény vidékek, amelyeket a gyümölcs nehéz szállíthatósága miatt friss gyümölcs-
csel nem lehet kielégítően ellátni, de a koncentrált termőtájakon is helyenként 
egyoldalú ellátottság mutatkozik. 

Szőlő- és gyümölcstermesztésünk vázolt helyzetéből, a két termelési ággal 
szemben felmerülő igényekből és természeti adottságaink mérlegeléséből önként 
adódik — Tisztelt Osztályülés — annak a szükségessége, hogy szőlő- és gyümölcs-
termesztésünk felújítása, illetve fejlesztése el nem odázható népgazdasági 
feladat. Ennek a feladatnak a keretében a szőlőnél a szó szoros értelmében vett 
felújításról van szó, amennyiben a jelenlegi területi keretek között maradva az 
ültetvények felújításával rendszeres évi terméseket akarunk elérni. Azonkívül 
a belső fogyasztás alakulása és egyéb népgazdasági érdekek számításbavétele 
miatt a jelenlegi, mintegy 7%-os csemegeszőlő területi arányt kívánjuk a fel-
újítás során a háromszorosára, kb. 20—22%-ra növelni. 

Ugyanakkor gyümölcstermelésünknél nemcsak a jelenlegi leromlott állagú 
ültetvények felújításáról, hanem a termőfelület jelentős növeléséről van szó. 

A már megindult felújítás, illetve fejlesztés során nemcsak a nagyüzemi 
ültetvények létesítése a cél, hanem a háztáji, házikerti szőlőknek és gyümölcsö-
söknek is kellő jelentőséget tulajdonítunk. A háztáji, házikerti szőlő- és gyü-
mölcstermesztésre a szocializmusban is nagy szerep vár, elsősorban az önellátás 
és bizonyos fokban a helyi szükségletek fedezése terén. 

A nagy városok, ipari települések, az ipar és az export kielégítése elsősorban 
a kialakulóban levő, illetve már kialakult nagyüzemek feladata. A két termelési 
forma nemcsak megfér egymás mellett, hanem — gazdasági és egyéb okokat 
mérlegelve — népgazdasági szempontból is a legcélszerűbben kiegészíti egy-
mást. 
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A szőlő- és gyümölcstermesztés helyzetének felmérése 

A Szőlészeti, illetve a Kertészeti Kutató Intézet munkájának fő részét 
— Tisztelt Osztálvülés — azoknak a kérdéseknek a megoldása képezi, amelyek 
hivatva vannak a felújítás, illetve fejlesztés sokrétű problémáját kielemezni, 
a végrehajtandó feladatokat meghatározni és a siker érdekében a tudományos 
alapot biztosítani. Minthogy a fejlesztési feladatok meghatározása csakis a jelen 
helyzet felmérésén alapulhat, ezért mindkét intézet először a helyzetképet 
feltáró — úgynevezett »monográfiái« — munkát végezte el, illetve végzi. 
Ugyanis a különböző időpontban, más és más szempontból végrehajtott össze-
írások nem adtak tiszta képet az ültetvények jelenlegi állapotáról, sok tekintetben 
hiányosak, így szükségessé vált, a szőlők és gyümölcsösök helyzetének, állapotá-
nak szabatos és mindenre kiterjedő felmérése. Tekintettel arra, hogy a megoldásra 
váró feladatok a két termelési ágnál nem azonosak, a felvételek módszerében és 
végrehajtásában eltérés van a két monográfia között. Ezért célszerűbbnek 
tartom a két monográfiái felvételt külön-külön ismertetni. 

A szőlőtermesztés a történelmi borvidékeken sokhelyt évszázadok, de 
egyéb helyeken is évtizedek folyamán kialakult területi elhelyezkedésben 
folyik. Bár a szőlő alkalmazkodó képessége igen nagy és a legváltozatosabb 
eredetű és összetételű talajokon is sikerrel termeszthető, ez nem jelenti azt, 
hogy olyan extrém területeken is létesítsünk szőlőültetvényeket, ahol a szőlő a 
minimális létfeltételeket sem találja meg. A jó kitettségű, lejtős domb-és hegy-
oldalak termesztési szempontból csak akkor mondhatók az elfogadhatótól az 
optimálisig terjedő mértékben megfelelőnek, ha a talaj tevékenysége is ilyen 
mértékben megnyugtató, vagy megnyugtatóan alakítható. Ezért e termesztési 
ág területi diszlokációjának a monográfiái felvételek képezik az alapját. 

Az 1949-ben megindított szőlőmonográfia során a történelmi borvidékeken 
— a terep nagy változatossága miatt — az adatokat helyrajzi számok szerint, 
parcellánként, míg a történelmi borvidékekbe nem tartozó szőlőterületeknél és a 
síkvidéki szőlőkben dűlőnként vettük fel, miután az utóbbi helyeken a talaj és a 
kitettség szempontjából aránylag nagyobb területek is egységeseknek tekinthetők. 

Az egész monográfia három részből tevődik össze : helyszíni adatfelvétel-
ből, a begyűjtött anyag, a talaj- és borminták laboratóriumi vizsgálatából, 
az eredmények feldolgozásából és kiértékeléséből. A helyszíni felvételek főbb 
vonásaikban három csoportba oszthatók : a növényállományra, a környezetre 
és a terméshozamra vonatkozó felvételekre. 

A növényállományra vonatkozó adatok felvételénél vizsgáltuk az oltvány-
szőlőknél az alany- és termőfajtát, az ültetvények korát, beállottságát, állapotát, 
a szőlő metszési és művelési módját, tenyészterületét (sor- és tőketávolság). 
E felvételeink során vizsgáltuk továbbá a támaszrendszert, annak állapotát, 
majd a több évi terméshozamot, a trágyázásra vonatkozó adatokat, valamint a 
közlekedési és vízellátási lehetőségeket. 

/ / 
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A talaj helyszíni vizsgálata során kutattuk a talajok eredetét, rétegző-
dését és a termőréteg vastagságát. Megállapítottuk a szintmagasságot, a lejtés 
fokát, irányát és általában a domborzati viszonyokat. Ehhez kapcsolódtak a 
fel- és az altalajból vett talajminták laboratóriumi vizsgálatai, amelyek kiter-
jedtek a talajok fizikai tulajdonságaira : a vízvezetés, a talaj víztartó- és víz-
emelő képességére, kötöttségi számára. Kémiai vizsgálatokat végeztünk az összes 
és a fiziológiai mésztartalomra, a hydrolitos aciditásra, a tápanyagtartalommal 
kapcsolatban a humusz, a nitrogén, az összes foszfor és káli, valamint a felvehető 
foszfor és kálira, továbbá a kicserélhető bázisokra (kalcium, magnézium, kálium 
és nátrium) vonatkozólag. 

A bormintákkal kapcsolatban a helyszínen a bor származására, készítésére 
és kezelésére jellemző adatokat vettük fel. A vett mintákat az Intézetben rész-
letes vizsgálatnak vetettük alá. A vizsgálatok kiterjedtek az alkohol, az extrakt, 
az invertcukor, a hamu, a hamualkalitás, az összes sav, az illósav, a pH és a 
vörös borokban a cserzőanyag meghatározására. Ezeket a laboratóriumi vizsgá-
latokat érzékszervi vizsgálatokkal egészítettük ki, hogy az egyes borvidékekről 
begyűjtött minták alapján a borok minőségét megállapíthassuk. 

A szőlőmonográfiai felvételek során eddig feldolgoztuk a 13 történelmi 
borvidék kereken 60 000 holdnyi és a történelmi borvidékekbe nem tartozó 
szőlőterületek közel 280 000 katasztrális holdnyi területének adatait. A helyszíni 
felvételek és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeképpen a történelmi és egyéb 
szőlőtermelő tájakon a minden tekintetben egységesnek minősült területekről 
(6—18 kat. hold) úgynevezett szőlőtörzskönyvet állítottunk ki, amely a terület 
minősítésén kívül az illető területrész újratelepítéséhez szükséges adatokra 
nézve tartalmaz javaslatot. így a telepítési módra, az alkalmazandó művelési 
és metszési módra, a termő- és alanyfajtára, az optimális sor- és tőtávolságra, 
stb. Azonkívül elkészítettük az szőlőterületek kataszteri méretű, színezett 
térképeit, amelyeken eltérő színezéssel feltüntettük a területek minősítését, 
vagyis azt, hogy szőlőtermesztési szempontból a terület I., I I . vagy III-ad 
osztályúnak tekintendő-e. Azonkívül meghatározott számozási rendszerrel jelöl-
tük a térképen a talaj geológiai jellegét, kötöttségét, fiziológiai mésztartalmát 
és felületének kövességét. 

Megjegyezni kívánom, hogy egy-egy borvidéken, vagy termesztési tájon 
I. osztályú területek azok, amelyek talajviszonyaiknál és fekvésüknél fogva, 
megfelelő fajtákkal telepítve, a kielégítő mennyiség mellett kiváló minőségű 
terméshozamra alkalmasak. A II. osztályba azok a szőlőterületek kerültek, ame-
lyek inkább a mennyiségi, mint a minőségi szőlő- és bortermelésre valók. A III . 
osztályba azokat a területeket soroltuk, amelyek szőlőtermesztésre kevésbé 
alkalmasak és inkább más mezőgazdasági műveléssel hasznosíthatók, ezért a 
III-ad osztályú területeket felújításra nem javasoljuk. 

Az elkészített szőlőtörzskönyveket és színes térképeket elkészülésük 
szerint folyamatosan megküldtük, illetve küldjük az érdekelt járási tanácsoknak, 
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kormányzati és tudományos szerveknek, hogy egyrészt a szőlőfelújítási tervek 
elkészítésénél, másrészt a telepítési kérelmek elbírálásánál szakszerűen és ered-
ményesen alkalmazhassák. 

Szőlőmonográfiánk eredményeit röviden összegezve a következőkben 
foglalhatjuk össze. A felvételekből és az adatok feldolgozásából megállapítottuk, 
hogy az egyes borvidékeken, az összetétel és szerkezet tekintetében eltérő talaj-
típusokon hol van a jelenlegi tudásunk szerint legjobban ismert alanyfajták 
optimális helye. Ebből kiszámítható a felújításra váró területek alanyfajta 
szükséglete. A borok vizsgálatából pedig megállapítottuk, hogy az adott ökológiai 
viszonyok között mely termőfajták, hol szolgáltatják a borvidék legjellegzetesebb 
és legjobb minőségű termékeit. Ezen az alapon történt az egyes termesztési 
tájak és területek termőfajtáinak kijelölése, a szaporítóanyag termelése, és a 
jövőben ennek a figyelembevételével kell hogy történjék a telepítés is. 

Kétségkívül nehéz feladat megoldását vállaltuk, amikor a szőlőmonográfiai 
munkához fogtunk. Az elvégzett munka nem mentes hibáktól sem, de ez elkerül-
hetetlen, miután eddig ilyen módszeres vizsgálatokat a szőlőtermesztés helyzetére 
vonatkozólag nem végeztünk. Így a módszer kidolgozása és a feladat megoldása 
terén sok tekintetben új utakon jártunk. Monográfiái munkánkról az 1952-ben 
hazánkban járt szovjet küldöttség, különösen Baranov akadémikus és professzor 
nagy elismeréssel nyilatkozott és behatóan tanulmányozta azt. A közelmúltban 
pedig a pleveni bolgár szőlészeti kutató intézet fordult hozzánk azzal a meg-
kereséssel, hogy a bolgár szőlők monográfiái felvételéhez nyújtsunk támogatást. 
A baráti államok szakkörei részéről megnyilvánuló elismerés arra kötelez minket, 
hogy monográfiái munkánk hiányosságait küszöböljük ki és a területek szőlő-
termesztési értékének megállapítására szolgáló módszert tovább fejlesztve a 
monográfia szükséges kiegészítését is elvégezzük. 

A monográfia eddigi eredményei szerint elvileg és konkréten sem tekinthető 
lezártnak termő- és alanyfajtáink kérdése, mert továbbmenő tudományos 
fajtakutatással lehet csak tisztázni kiválónak ismert fajtáink termesztési értékét. 
Monográfiái felvételeink rámutatnak arra is, hogy szőlőlalajaink soványságán és 
szegénységén, továbbá hiányos vízgazdálkodásán, általában szőlőtalajaink 
tevékenységén kell segíteni, hogy a felújítás során létesülő új ültetvények évi 
kiegyenlített nagy terméseket és kiváló minőségeket nyújtsanak. Megerősítették 
monográfiái felvételeink termesztett fajtáink szerfeletti változékonyságáról 
vallott eddigi nézeteinket — mely szerint a nagy kiterjedésben termesztett 
kadarka, furmint, sőt legtöbb más fajtánk is tudományos módszerekkel és intéz-
ményesen végzendő gyors szelektálásra szorulnak — hogy a felújításnál az érték-
telen változatok ne kerülhessenek szaporításra. Szükséges, hogy a szaporító-
anyagot szolgáltató törzsszőlők csak szelektált anyagból létesíttessenek és a 
törzsanyag további rendszeres megfigyelését és szelektálását is biztosítani kell. 

Minthogy monográfiái felvételeink az egyes borvidékeken nemcsak a 
szőlővel beültetett területre, hanem a szőlők közt fekvő vagy azokkal szomszédos 
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és a szőlőtermesztés szempontjából figyelembevehető, de ez idő szerint más 
művelési ágként hasznosított vagy parlagterületre is kiterjedtek, a monográfiái 
adatok alapján elkészítjük borvidékeink elvi felújítási tervezetét, mely magában 
foglalja a borvidéknek nemcsak korszerű szőlőrekonstrukcióját, hanem a fel-
újításra kerülő hegyoldalak út-, erdő-, víz és műszaki területrendezési tervezetét is. 

Elsőnek egyik legfontosabb borvidékünknek, Tokajhegyaljának felújítási 
tervét készítettük el. Tokajhegy alj a felújítási tervében az optimális szőlőtermő 
területek kijelölése mellett megterveztük a kiöregedett szőlők fokozatos fel-
újításának ütemét, a beütemezett szaporítóanyagszükségletet, az egész bor-
vdékre kiterjedő műszaki területrendezési, erdő- és vízrendezési feladatokat, 

ai sikeresebb termelés érdekében alkalmazandó agrotechnikát. Felmértük a 
trágyaszükségletet és biztosításának lehetőségeit, a m unkaerőellátottságot, 
továbbá a pincetér és feldolgozás fejlesztésének tervezetét is elkészítettük. 
Kiszámítottuk a felújítás költségeit és a beruházások visszatérülését. Végül 
elkészítettük 3 nagyüzemi mintatér kialakításának tervét. 

Szőlőmonográfiánk eddigi eredményeinek ismertetése után térjünk át a 
másik termelési ág, a gyümölcstermesztés vonalán végzett hasonló célú, de eltérő 
módszerekkel végrehajtott monográfiái felvételek tárgyalására. 

Az ország gyümölcsfaállományáról a már említett 1935. évi összeíráson 
kívül egyéb rendszeres adattal nem rendelkezünk. Minthogy ennek alapján az 
ország gyümölcstermő kapacitását megközelítőleg sem lehetett megállapítani, 
felmerült annak szükségessége, hogy elsősorban az árugyümölcstermelés jelenlegi 
kapacitását határozzuk meg. így az 1953-ban megindított gyümölcsmonográfiai 
adatfelvétel során első részként a 2 katasztrális holdnál nagyobb, zárt telepítésű, 
üzemszerűen kezelhető gyümölcsösök adatait vettük fel. A felvétel felölelte 
a gyümölcsösök területét, a f ák számát és azoknak termőfaegységben kifejezett 
mennyiségét fajonként és faj tánként, valamint azok kor szerinti megoszlását, 
hogy az ültetvények hozamképességére is lehessen következtetést vonni. A fiatal 
ültetvények korcsoportonkénti felvételéből megállapítható a termőrefordulás 
időpontja. Az adatfelvétel kiterjedt a gyümölcsösök kezeltségi állapotára, 
eddigi termőképességére, fekvésére, a talaj minőségére és jellemzésére és a 
helyszíni felvételek során az érintett gyümölcsösök talajmintáit is begyűjtöttük. 

A monográfiái felvételekkel párhuzamosan az ország területén létesített 
98 megfigyelő állomáson megindítottuk a folyamatos fenológiai megfigyeléseket, 
hogy a diszlokáció tervezéséhez megfelelő adatokat kapjunk. A fenológiai meg-
figyelések keretében a hajtás kezdetét, a virágzás kezdetét és tartamát, a hajtás-
növekedés befejezését és a termés beérésének idejét figyeljük. A monográfia 
során szerzett tapasztalatok alapján pedig megindítottuk az egyes fajták rezisz-
tenciájára vonatkozó megfigyeléseket és rendszeresen gyűj t jük a terméshozami 
adatokat is. 

A zárt telepítésű gyümölcsösök monográfiái felvételét befejeztük. Az adatok 
azt mutatják, hogy ezekben a gyümölcsösökben az állomány 47%-ban alma, 
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16%-ban szilva, 10%-ban kajszi és majdnem ugyanannyi őszibarack, a többi 
18% az egyéb gyümölcsnemek között oszlik meg. Értékes adatokat nyúj to t t 
az üzemi gyümölcsösök monográfiája a főbb gyümölcsnemek területi elhelyez-
kedésére nézve. így pl. a felvételre került almafák 34%-a Szabolcs-Szatmárban, 
a cseresznye 41%-a Csongrád, Pest és Heves megyében, a meggy 31%-a Heves 
és Pest megyében, a szilva 34%-a Borsod, Hajdú és Szabolcsban, míg az őszi-
barack 75%-a Pest és Fehér megyében található. A kor szerinti megoszlásra 
pedig jellemző, hogy az üzemi gyümölcsösök faállományának 53%-a a felszabadu-
lás előtt települt, 47%-a pedig a fiatal ültetvény. 

Minthogy az üzemi gyümölcsösök állománya az ország gyümölcsfáinak 
kb. csak Ye-át képezi, a gyümölcstermesztés helyzetének felméréséhez további 
adatfelvétel szükséges. Ez a munka is megindult. Folyamatban van a "nagyváro-
sok és nagyobb ipari települések körül szórványként és házikertekben ültetett 
gyümölcsfák rendszeres összeírása. 

A begyűjtött talajminták vizsgálata még nem fejeződött be. Azonban 
az eddigi eredményekből is megállapítható, hogy sok helyen rosszul megválasz-
tott talajon, nem megfelelő fajtával történtek telepítések, így a monográfiái 
felvételek eredményeként a jövőben elkerülhetők lesznek az eddig elkövetett 
telepítési hibák. Arra is fényt derítettek a monográfiái felvételek, hogy üzemi 
gyümölcsöseinkben túlságosan sok fajtával dolgoznak. Országos viszonylatban 
sem mondható szerencsésnek a faj ták összeállítása, mert az érési időpontok 
nincsenek összehangolva és így egyes körzeteken belül sem biztosíthatók a 
zökkenésmentes gyümölcsellátás feltételei. Az is kiderült, hogy nem voltak 
tekintettel a lisztharmatra és olyan helyeken is telepítették az egyébként értékes, 
de érzékeny Jonathán-fajtát, ahova az nem való. 

A fejlesztés érdekében végzett kutatások eredményei 
és a további feladatok 

A szőlő- és gyümölcsmonográfiai adatfelvétel gyakorlati és tudományos 
értéke — Tisztelt Osztályülés — az, hogy nemcsak a való helyzetet tárta fel, 
hanem egyúttal rávilágított azokra a feladatokra is, amelyeket a fejlesztés 
sikere érdekében meg kell oldani. Mind a szőlészeti, mind a kertészeti ku ta tó 
intézményeknek vannak a vázolt feladatok megoldását elősegítő kutatási 
eredményei. Ezeket az eredményeket részben a kiadott évkönyvekben publikál-
tuk, részben az évi jelentésekben az illetékeseknek rendelkezésükre bocsátottuk. 
Ezért hosszasabban nem foglalkozom azokkal, hanem csak felemlítem a jelentő-
sebbeket és egyben rámutatok azokra a kérdésekre, amelyekre a további kuta-
tásokat irányítani kell. 

A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatározatban előírt 
telepítési feladat végrehajtása felveti elsősorban a szaporítóanyag termelés 
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kérdését. Miután mind a szőlő-, mind a gyümölcstermesztés vonalán nagy 
anyagi áldozatokat kívánó és évtizedekre szóló ültetvények létesítéséről van szó, 
a megfelelő szaporítóanyag előállításánál a termőfajta mellett igen fontos a 
szőlőnél és a gyümölcsnél egyaránt az egyes fajtáknak, talajoknak és fekvéseknek 
legmegfelelőbb alanyfajták helyes megválasztása. Azok a kutatások, amelyek 
az egyes termőfajták termesztési értékének meghatározására, a gyümölcsnél 
a begyűjtött tájfajták összehasonlító vizsgálatára, az egyes alanyok affinitására 
és adaptációjára nézve eddig végeztünk, a szaporítóanyagtermelés sikerét 
mozdítják elő. A kutatásokat még folytatjuk a termő- és alanyfajtáknál egy-
aránt a hibridek, a klónok és biotípusok vizsgálatára, a rezisztencia, a termelé-
kenység és a belső biológiai érték meghatározására. 

A magyar szőlőnemesítés tekintélyes múlttal rendelkezik. Mathiász János 
és a ma is köztünk dolgozó Kocsis Pál fa j tá i t — úgyszólván — valamennyi 
szőlőtermesztő országban ismerik és alkalmazzák. Vannak értékes és külföldön 
is felkarolt fajtáink, amelyeknek termesztési értékét sürgősen tisztázni és elisme-
rését rendezni kell, hogy mielőbbi gyors elszaporítás után elegendő mennyiségben 
álljanak rendelkezésre a rekonstrukcióhoz. Az utóbbi években végzett kereszte-
zésekből ez idő szerint mintegy 24 000 magonc van megfigyelés alatt. Ujabb 
eljárásokkal a szőlőmagoncok termőrefordulását — saját gyökerén nevelve — 
3—4 évvel, oltás útján pedig 4—5 évvel tudjuk megrövidíteni s ezzel az új 
hibridek értékét jóval rövidebb idő alatt el tudjuk bírálni, ami a nemesítési 
munka meggyorsítását jelenti. 

A gyümölcsnemesítés terén a lisztharmatnak ellenálló Jonathán, a jól 
termékenyülő üvegmeggy, a fagyellenálló őszi- és kajszibarack, a dió, a szamóca, 
a málna és szeder nemesítése terén vannak jelentős eredmények. Emellett meg-
kezdtük az összes gyümölcsnemeknél a t á j fa j t ák szelekcióját és begyűjtését. 

Az eddig létesített szaporítóanyagtermelő üzemek arányainak, helyes 
üzemeltetésének problémája még további kutatásokat kíván, ezért illetékes 
intézményeink foglalkoznak a szaporítóanyagot előállító gazdaságok szervezési 
kérdéseivel. 

Fajta, talajtani, termesztéstechnikái és szervezési kutatások együttes 
problémájaként vetődik fel az úgynevezett extrém területek hasznosítása. 
Hazánkban elég jelentős kiterjedésű olyan terület van (meredek lejtők, futó-
homok területek, kopárosok, parlagok, láptalajok), amelyeknek népgazdasági 
szempontból vett jobb hasznosítására egyes esetekben a szőlő, illetve a gyümölcs-
termesztést kell előtérbe helyezni. 

A szőlő- és gyümölcstermesztés a rendszeres és kiegyenlített termések 
eléréséhez nagymértékben igényel szervestrágyát, ezzel szemben gyakorlatilag 
egyik sem trágyatermelő terület. A szőlőtőke és a gyümölcsfa trágyaigényére 
vonatkozó eddigi kísérletek eredménye még nem nyújt megnyugtató támpon-
tot a szőlők és a gyümölcsösök trágyaigényének szabatos meghatározására. 
Ezért a trágyázási kísérleteket ki kell egészíteni a monokultúrás talajok mikro-



A GYÜMÖLCS- ÉS SZŐLŐTERMESZTÉS REKONSTRUKCIÓS P R O B L É M Á I 1 9 7 

biológiájára vonatkozó kutatásokkal. A monokultúrás ültetvények talajában 
lejátszódó, eddig ismeretlen mikrobiológiai jelenségek közelebb hozzák a szőlő-
és gyümölcsültetvények termésfokozó trágyázásának megoldását. Biztató 
eredményeket értünk el a tartós humusz létrehozására vonatkozó kutatásokkal 
és a talajszerkezet javítása terén. Vizsgálatainkat újabban kiterjesztettük az 
elemnyomok szerepének tisztázására, miután az eddigi vizsgálatokból meg-
állapítható, hogy egyes elemnyomok hiánya élettani zavarokra, illetve az ültet-
vények fokozatos leromlásához vezet. 

Fontos az évtizedeken át monokultúrás területeken a vízgazdálkodás 
megjavítása. A csapadékvizek visszatartására kidolgozott, úgynevezett »skatu-
lyázási« módszer hevált. A talajtakarás különböző módjaival végzett eddigi 
kísérletek figyelemre méltók, de még nem jelentik a kérdés végleges és gazdaságos 
megoldását. E téren további kutatásokra van szükség. 

Behatóan foglalkozunk a telepítésre váró területek előkészítésével, vagyis 
milyen műszaki megoldásokkal tudjuk a leggazdaságosabban módosítani a 
szőlő- és gyümölcskultúrák számára kijelölt területek környezeti viszonyait. 
Gondolunk itt elsősorban az altalaj lazításra, a sáncolásra, a rétegvonalak-
inenti telepítésre, az alapvető altalajtrágyázásra és a talaj vízgazdálkodásának 
egyéb inódon való javítására, mivel az inszoláció és a napfénytartam, valamint 
az egyéb klimatikus természeti tényezők optimálisan rendelkezésünkre állnak. 

A felvetett kérdésekhez szorosan kapcsolódnak a szőlő- és gyümölcs-
termesztés helyes agrotechnikájának kialakítására vonatkozó kutatások. Azok 
az eredmények, amelyeket az új telepítésű szőlők termőrefordulási idejének 
megrövidítése, a magasabb hozamot biztosító művelési és metszési módok 
kialakítása terén elértünk, ma már nagyüzemi alkalmazásra kerültek. 

Folyamatosan foglalkozunk a növényvédelem korszerűsítésével. Az eddigi 
hatásos védekezőszerek helyesebb alkalmazására vonatkozó kutatások mellett 
az iparunk által újabban előállított védekezőszereket is bevontuk a kísérletekbe. 

A talajművelés és a növényvédelem korszerűsítése egyben a nagyüzemi 
termelés egyes folyamatainak gépesítését is jelenti. Az üzemi gyümölcsösök 
gépesítettségi foka előrehaladottabb, ezzel szemben a szőlőnél a sűrűbb növény-
állomány miatt ennek a kérdésnek a megoldása nehezebb. A Gépkísérleti 
Intézettel karöltve végzett kutatásaink eredményeképpen elkészült a hegyiszőlők 
megművelésére alkalmas csörlőgép magyar típusa és az eddigi kipróbálások 
során jó eredményeket értünk el vele. Ugyancsak együttes munka eredménye 
az újabb és megfelelőbb fogatos talajművelő eszközök gyártásának megindítása. 

Amíg a megtermelt szőlő mint gyümölcs vagy bor, illetve általában a 
gyümölcs friss állapotban vagy tartósítva a dolgozó asztalára jut, számos 
kezelési műveleten esik át. Ezeknek a műveleteknek a korszerűsítése nemcsak 
tetszetősebb, hanem élettani szempontból is értékesebb árut jelent és csökkenti 
a termeléstől a fogyasztásig tartó úton előálló veszteségeket. A friss gyümölcsök 
tárolása megoldott kérdés. A szőlő tárolását azonban csak a legutóbbi években 
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oldottuk meg, s ennek eredményeképpen ma már jelentős mennyiségű szőlőt 
tudunk gazdaságosan tárolni a téli és koratavaszi hónapokig. 

A borkészítés legfontosabb műveletének, a helyes erjesztésnek a lefolytatá-
sához — borélesztő kutatásaink és borélesztő gyűjteményünk biztos alapot 
képeznek, Ez idő szerint a különböző borvidékekről származó, egyedi szelekcióval 
kiválasztott és kipróbált 78 fajélesztővel rendelkezünk. A helyes erjesztési 
folyamat azonban csak egyik tényezője a borkezelésnek. A borok érésére és az 
érés alatti változásokra vonatkozólag végzett kutatásaink, valamint a meg-
felelő környezet-, a pinceviszonyainak tanulmányozása, a minőségjavítás szem-
pontjából jelentős eredményeket hoztak. A rekonstrukcióval egy időben 
kialakítandó nagyüzemi szőlőfeldolgozó és borászati üzemek ugyanis csak a 
kémiai és mikrobiológiai kutatási eredmények alapján lesznek képesek nagy-
tömegű, egységes minőségű, tökéletes borokkal ellátni a fogyasztók igényeit. 

Jelentős eredményeket értünk el a szőlő melléktermékeinek feldolgozására 
vonatkozó kutatásokkal, amelyeknek eredményeképpen szőlőtermesztésünk 
rentabilitását nagymértékben fokozni tudjuk. 

A gyümölcsök szüreti, szüretutáni kezelésére, raktározására és a szak-
szerű tárolók létesítésére, nem-különben a feldolgozás technológiájára vonatkozó 
kutatásaink eddig is számos értékes eredményt adtak. A tartósítóipar ezeknek az 
eredményeknek a felhasználásával termékei minőségét jelentősen javította 
s így ma már a tartósított gyümölcskészítmények táplálkozástani, népegészség-
ügyi szempontból kiváló értékűek. • 

A nagyüzemi gyümölcstermesztő tá jak kialakításán kívül a háztáji gyümölcs 
termesztését is korszerűsíteni kívánjuk. Ennek során vizsgálni kell az iparvidéke-
ken létesített ú j lakótelepek zöldfelületének kialakítási lehetőségét az úgyneve-
zett »kistelepes kert« tömbökkel, mert a nagyvárosok módjára, zártsorosan 
épült lakótelepek mellett a megfelelő, nagyfelületű közparkok létesítése 
és üzemeltetése igen nagy közterheket jelentene. A szociálhigiéne célját éppúgy 
megvalósító s népegészségügyi, valamint egyéb célokat szolgáló házikert-
tömbök kialakításával megnyugtatóan lehet a problémát megoldani. A házikert-
tömbök kialakításával létesülő ipari települések nagy zöld felületeikkel feloldják 
a városi lakótelepek zárt jellegét és szabadabb, korszerű és kedvelt életet és 
méltóbb, esztétikus környezetet nyújtanak majd a vidéki ipartelepek lakossága 
számára, emellett a házi szükségletet friss gyümölcsben részben biztosítani 
tudják. 

A szőlő- és gyümölcstermesztés felújításával és fejlesztésével összefüggő 
kutatások eddigi eredményeinek és a jövő kutatások irányának felvázolásával 
az volt a célom, hogy a tudományos kutatás és a termesztéspolitika irányítóinak 
figyelmét felhívjam eredményeinkre, illetve a további feladatokra, hogy a párt-
és kormányhatározatban kitűzött fejlesztési programot dolgozó népünk javára 
megvalósítsuk. 
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R O Z S N Y A I J Ó Z S E F 

Az előadás érintőleg foglalkozik a gyümölcsnemesítés kérdéseivel, mint 
a gyümölcsösök rekonstrukciójának egyik fontos tételével. 

A gyümölcsmonográfiai felvételek feldolgozott adatai rávilágítanak arra, 
hogy egyes gyümölcstermő tájakon a rekonstrukció érdekében a tudomány-
nak milyen segítséget kell adnia a munka helyes elvégzéséhez. Pl. a fajtakérdés 
és az alanykérdés. 

A nemesítéssel foglalkozó kutatók hivatottak arra, hogy az egyes tá jak 
részére a legmegfelelőbb fa j tá t és alanyt állítsák elő, hogy a táj kialakítandó 
termelését az új fajtával növeljék. 

Ezt a munkát két irányban kell végezni, a meglevő és termelésre alkalmas 
nagyüzemi fa j ták és tá j faj ták szelektív nemesítésével és ú j fajták, hibridek 
előállításával. 

Az első feladat az, amelyik rövid időn belül elvégzendő az összes gyümölcs-
fajnál, mert ezzel tudjuk leggyorsabban segíteni a rekonstrukció követelményeit. 
A tervszerű és tudatos nemesítés is feltétlenül kiszélesítendő, hogy ezzel a 
kevésbé jó tá j fa j ták és az igen érzékeny faj ták felváltásáról tudjunk gon-
doskodni. 

A termelésben a piac szempontjából ma is vannak jó fajták, de a 
termelés szempontjából nem teljesen kielégítők, mert nem eléggé ellenállók a 
betegségekkel szemben, mint pl. a Jonathan, vagy nem termékenyülnek jól, 
mint pl. a Pándy-meggy. 

Az ú j fa j ták és a tá j fa j ták felkutatásán kívül feltétlenül törekedni kell 
nagyobb mértékben arra, hogy a jelenleg termelésben levő faj tákat minél hama-
rább értékeljük és a szaporításra kerülő ilyen fajtákból kiválasszuk a fa j ta 
tulajdonságainak legmegfelelőbb egyedeket, klónokat és ezeket törzskönyvezzük. 
Ez a munka jelenleg is folyamatban van, de nem olyan mértékben, mint amilyen 
mértékben kellene. Ezt a munkát feltétlenül nagyobb mértékben ki kell széle-
síteni nemcsak a nemes fajtákra, de az alanynak használt vadgyümölcs faj tákra 
is. 

A rekonstrukciós terv, illetve a gyümölcsfejlesztési terv csak úgy építhető 
ki a termelés számára, hogyha nemcsak a t á j fajtájával, gyümölcsfajával, hanem 
a tá j legjobb gyümölcsalanyaival is foglalkozunk. 

A fentiekkel kapcsolatban a kutatás vonalán eddig is folyt bizonyos 
munka. A beindult és folyamatban levő nemesítési munka a gyümölcs rekons-
trukció célkitűzéseinek nagyrészben megfelel, de nem olyan mértékű és terje-
delmű és főleg nem olyan ütemű, hogy a folyamatban teendő rekonstrukció 
szükségleteit rövid időn belül kielégíthesse. 

A Kertészeti Ktitató Intézet és a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola együttes 
munkájával folyik gyümölcsnemesítési munka, mely a Jonathan lisztharmatos-
ságának a megszüntetésére, a Pándy-meggy terméketlenségének a megszünteté-
sére és moniliamentességére irányul. Ezenkívül a cseresznye, szilva, körte és 
őszibaracknál is folynak próbálkozások kis mennyiségben, de ezek darabszáma 
nem elegendő ahhoz, hogy rövid idő alatt megfelelő új faj tákat lehessen elő-
állítani, válogatni. 
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A Kertészeti Kutató Intézet fertődi osztálya a bogyósgyümölcsűek neme-
sítésével foglalkozik és ennek keretében különösen a szamóca, a málna és a 
szeder nemesítésével. Itt születtek már termelésre alkalmas új fajták, amelyek 
országos minősítéséről és elszaporításáról sürgősen gondoskodni kell. 

A Duna—Tisza közi kísérleti intézet ceglédi telepén ugyancsak foglal-
koznak nemesítéssel, kajszi és meggy vonatkozásban és főleg a Duna—Tisza 
köze részére. I t t főleg szelektív nemesítés folyik, mivel mind a kajszinál, mind 
az ipari meggynél nagy a változatosság az Alföldön. 

A Kertészeti Kutató Intézet Akaii részlege a kopárosok részére legjobban 
használható gyümölcsnemmel a mandulával foglalkozik és ennek a nemesítését 
végzi. It t is születtek már eredmények. 

Kertészeti Kutató Intézet Gyümölcsosztálya az egyes gyümölcsfajok 
fellelhető alanyféleségeiből sok klónanyagot gyűjtött be és értékelés alatt 
tar t . 

Az új fa j ták előállításán kívül mindegyik intézmény a tájfajták begyűj-
tésével is foglalkozik, ezenkívül a termelésben levő faj ták törzskönyvezése is 
folyamatban van, de mindkét munka igen kis területeket ölel fel, mert egyik 
intézmény sem rendelkezik elegendő ilyen irányú munkát végző kutatóval és 
költséggel. Az ország gyümölcstermő tájainak alig egyharmadát sikerült eddig 
még tüzetesebben átvizsgálni ilyen szempontból és az ott található értékeket 
felkutatni és szaporításba venni. 

Ha a kormányhatározatoknak megfelelően akarjuk a rekonstrukciós 
terveket végrehajtani, azoknak az ütemét betartani és ezenkívül a gyümölcs-
termelés és gyümölcsexport biztosítása érdekében a kívánt fajtákat előállítani 
és azokat kellő mennyiségben elszaporítani, feltétlenül biztosítani kell a kö-
vetkezőket. 

1. Gondoskodni kell megfelelő számú erre alkalmas káderről. A jelenleg 
ezzel a munkával foglalkozó 9 kutató számát legalább meg kell kétszerezni. 

2. Meg kell kezdeni feltétlenül a termelésben eddig alkalmazott és bevált 
fajták kiértékelését, minősítését, azokból a szaporításoknak megfelelően szük-
séges mennyiségű törzsfa kijelölését,a törzsfákvédelmének biztosítását és növény-
egészségügyi szempontból való állandó felülvizsgálatát. A minősítéshez szüksé-
ges telepek biztosítását. 

3. Meg kell vizsgálni az egyes gyümölcstájak gyümölcsfajonkénti alany-
kérdéseit, be kell gyűjteni az egyes tájakon az egyes fajoknál legjobban bevált 
alanyokat, azokat vegetatív úton sürgősen el kell szaporítani, hogy rövid időn 
belül ebben a kérdésben is bizonyos segítséget tudjunk nyújtani. Ezzel egy időben 
meg kell indítani az eddig begyűjtött és rendelkezésre álló alanyok kiértékelését 
gyümölcsnemenként és tájanként, mely munkával a távolabbi alanykérdéseket 
tudjuk megoldani. 

4. A tudatos nemesítési munkát ki kell terjeszteni az alma, meggy, kajszi 
és dión kívül a körte, cseresznye, szilva fajokra is. Ezzel kapcsolatban legalább 
fajonként több ezer hibridet kell egy év alatt előállítani. 

5. A bogyósgyümölcsű fajoknál ki kell terjeszteni a nemesítési munkát 
nagyobb mértékben a ribizli, köszméte és fekete ribizlire is. 

6. A kajszi és ipari meggy exporttermelésünk helyreállítása és kiszélesítése 
érdekében fokozottabb mértékben és külön kihangsúlyozva kell leggyorsabb 
eredményeket adó szelektáló nemesítést folytatni és kiszélesíteni, de a kajszi 
alany vonatkozásaival együtt, hogy a kajszi utófagyok okozta kártételének 
kiküszöbölésén kívül, a gutaütés ellenállóságára is törekedhessünk. 
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Ezenkívül számos kérdésre ki kellene még térni a nemesítéssel és az el-
szaporításokkal kapcsolatban, az elitanyag kérdésén keresztül, de az idő rövidsége 
miatt ezzel most nem foglalkozom. 

PEREGI SÁNDOR 

Soós professzor alapvető jelentőségű előadásának a szervesanyag ellátással 
foglalkozó részéhez kívánok hozzászólni, mely mind a szőlő- és gyümölcster-
mesztés hozamai növelésének, mind az előttünk álló területi fejlesztésnek 
egyik kulcskérdése. 

Szőlő- és gyümölcstermesztésünk általános színvonala és hozamai emelé-
sének és az előttünk álló nagyarányú továbbfejlesztésnek egyik legnagyobb 
akadálya e két termelési ág kedvezőtlen szervesanyag ellátása. 

A szőlő- és gyümölcstermesztés szervesanyag ellátásának fő forrása az 
üzemen belüli istállótrágya termelés. Amezőgazdaság azonban a szőlő- és gyümölcs-
termesztés szervesanyagszükségletét — ami a jelenlegi trágyázási rendszerek 
mellett a mezőgazdaság össz istállótrágya termelésének országosan kb. 13 — 14%-a 
ma még nem tudja biztosítani. A szántóföldi termelés kívánatos saját istálló-
trágya szükséglete ugyanis kat. holdanként évi 35 q-át és az összes istállótrá-
gyának szántóföldi felhasználását számítva — számításaim szerint, csak kb. 
70%-ban van kielégítve. De ez az országos viszonylatban gyenge ellátottság is 
igen eltérő termőtájanként. A legkedvezőbb a trágyaellátás a Dunántúlon és az 
északi dombvidéken. A legrosszabb a Duna—Tisza közén és gyenge a Nyírségben 
is. Tehát leggyengébb éppen a szőlő- és gyümölcstermesztés szempontjából 
legfontosabb vidékeken. 

Ha a legfontosabb szőlő- és gyümölcstermesztő tájak trágyaellátását még 
kisebb egységekre bontjuk — kutatásaim szerint járásokra —, úgy kitűnik, 
hogy a szőlő- és gyümölcstermesztés szempontjából legfontosabb járásokban 
az 1 katasztrális hold szántóra eső istállótrágya termelés x/4—1/s"e a trágyával 
legjobban ellátott dunántúli járások trágyatermelésének. így pl. a bácsalmási 
járásban 39%-ban, a kiskunhalasi járásban 45%-ban, a monori járásban 
46%-ban, a nyírbátori járásban 47%-ban, a kecskeméti, kiskunfélegyházi, 
kalocsai járásban 50%-ban, a baktalórántházi járásban 51%-ban van a 
szántóterület trágyaszükséglete kielégítve az összes trágyának szántóföldi fel-
használását feltételezve. Ezek az adatok járási átlagokra vonatkoznak, egyes 
üzemeken belül természetszerűleg ennél még lényegesen kedvezőtlenebbek a 
trágyaellátás lehetőségei. 

Idevonatkozó számításaim szerint a kertészeti termelési ágak közül a 
szőlőtermelés trágyaellátási lehetőségei a legrosszabbak. A szőlőterület 75%-a 
fekszik olyan járásban, ahol a szántóföld trágyaszükséglete a fentiek alapul-
vételével 80%-nál kisebb mértékben van kielégítve és kb. 38—40%-a olyan 
járásokba esik, ahol a trágyaellátottság kevesebb, mint 60%. A gyümölcs-
termesztés trágyaellátottsága ebből a szempontból valamivel kedvezőbb, mert 
az üzemi gyümölcsösök területének 60%-a esik a 80%-nál kisebb, 25—26%-a 
pedig a 60%-nál kisebb mértékben ellátott járásokra. 

Fenti számok az összes istállótrágyának szántóföldi felhasználását fel-
tételezve mutatják a szántó istállótrágya ellátottságának fokát. Ha figyelembe 
vesszük, hogy különösen a Duna—Tisza közén a nagyarányú szőlő és gyümölcs-
termesztés mellett ugyanitt a legnagyobb arányú a zöldségtermesztés is, úgy 



2 0 2 HOZZÁSZÓLÁSOK 202 

kitűnik, hogy a szőlő- és gyümölcsterület, de elsősorban a szőlőterület túlnyomó 
része olyan tá jon fekszik, ahol ha a kertészeti termelés trágyaigényét a szak-
emberek által ma kívánt mértékben ki akarnánk elégíteni, úgy a mezőgazdasági 
és kertészeti termelés együttes trágyaigénye csak 30—40%-ig, illetve egyes 
területeken 25 —30%-ig volna kielégíthető, feltételezve, hogy az ösz-
szes kertészeti művelés alatt álló területet rendszeresen istállótrágyáznánk. 
Ez azonban ma még nem áll fenn. A termelőszövetkezeteink nagyarányú fej-
lesztése viszont mind nagyobb szőlő- és gyümölcsterületeket von nagyüzemi 
termelésbe, ami egyben évről évre fogja fokozni az ez irányú istállótrágya 
igényt is. 

A mutatkozó igen nagymértékű szervestrágya hiányt csak némileg enyhíti 
az ipari szervestrágyák felhasználása, ami pedig a felszabadulás előtt 
egyes kis számú tőkeerős üzemekben a trágyaellátás igen erős bázisa volt. 
Ez azonban — bár az elmúlt években lényegesen megnőtt az ipari szervestrágya-
termelés — teljes segítséget távolról sem tud nyújtani, mert a jelenleg forgalomba 
kerülő ipari szervestrágya mennyiség csak mintegy 12%-a a szőlő- és üzemi 
gyümölcstermesztés össz szervestrágya szükségletének és kb. 3%-a az össz 
üzemi istállótrágya termelésnek. 

Fentiekből megállapíthatjuk : 
1. hogy a szőlő-és gyümölcstermesztés trágyaellátása sem ist álló trágyával, 

sem a vásárolt ipari trágyával nem oldható meg a kívánt mértékben, éppen a 
szőlő- és gyümölcstermesztés legfontosabb járásaiban. 

2. az üzemi gyümölcstermesztés területi elhelyezésénél fogva az istálló-
trágya ellátás szempontjából járási szinten kedvezőbb helyzetben van, mint a 
szőlőtermelés. Ez az előny azonban üzemi szinten, főleg az állami gazdaságokban 
a gyümölcstermesztő üzemek jelenlegi üzemi arányai mellett nem érvényesül, 

3. hogy a ta la j szervesanyag ellátásának más lehetőségeit az eddigieknél 
sokkal nagyobb mértékben kell igénybe venni. 

Ezért véleményem szerint mind a szántóföldi, mind a kertészeti terme-
lésben a szervesanyag pótlásánál az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben 
kellene felhasználni a zöldtrágyázás, illetve a talajjavító növények tarlóma-
radványaival végzett szervesanyag termelést. * 

Mivel a szőlőtermesztésben a zöldtrágyázás a jelenlegi telepítési rendsze-
rek mellett csak behordással oldható meg, a zöldtrágyázást elsősorban a szántó-
földi termelésben, valamint a gyümölcstermelésben kellene fokozni. A zöld-
trágyázásnak a szántóföldi termelésben kiterjedt mértékben való alkalmazása 
által jelentékeny mennyiségű istállótrágya volna felszabadítható a kertészeti 
üzemek részére. 

Ebből a szempontból megítélésein szerint helytelen volt az elmúlt éveknek 
az a gyakorlata, amely az üzemi gyümölcstermelés hiányzó szervestrágya 
pótlását szinte kizárólag vásárolt trágyára kívánta alapozni annál inkább, mert 
gyümölcsöseink főleg a legtrágyaigényesebb télialmások jelentékeny része 
olyan területen fekszik, ahol a zöldtrágyanövények termelése megfelelő talaj-
gazdálkodási módszerrel párosítva megoldható. Őszi keverékek termelésével 
még a Duna—Tisza közén is jelentékeny mértékben alkalmazható a zöldtrágyázás, 
esetleg nem leszántással, hanem felületi takarással kombinálva. 

Továbbá szervesanyag forrásként az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben 
kellene támaszkodni a szalmatrágya, illetve komposzttrágya készítésére, amire 
lehetőséget ad, hogy az egy számosállatra eső alomszalma mennyisége éppen 
ezekben a megyékben a legnagyobb, ahol a legnagyobb a szervestrágyahiány. 
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Ezért a szalmaégetés nagymértékű csökkentésével, a hulladékok okszerű fel-
használásával a legtöbb termelőszövetkezetben komoly komposzt- és szalma-
trágya mennyiséget lehetne a talajba juttatni. 

Tovább kellene fejleszteni a Szőlészeti Kutató Intézet tőzegtrágyázási 
kísérleteit és amennyiben ezek a jövőben is igazolják az eddigi kedvező eredmé-
nyeket, úgy nagyobb mennyiségű tőzeget kellene biztosítani erre a célra. Ezért 
oda kellene hatni, hogy megszűnjék a tőzegnek tüzelőanyagként való felhasz-
nálása. 

Mindezen kiegészítő szervestrágya források azonban egymagukban előre-
láthatólag nem lesznek elégségesek arra, hogy a jelenleg általánosan megkívánt 
szervestrágyaigények mellett mutatkozó szervesanyag hiányt fedezzék. Ezért 
szükségesnek látszik, hogy mind a gyümölcs-, mind a szőlőtermelésre vonatko-
zólag felülvizsgáljuk az eddigi trágyázási rendszereket és azt a szemléletet, amely 
mind a gyümölcs, mind a szőlő trágyázásánál az istállótrágyázást, illetve ipari 
szervestrágyázást a szervesanyag visszapótlás mellett egyben a tápanyag 
visszapótlás szinte egyedüli eszközének is tekinti. Felmérve a rendelke-
zésre álló szervestrágya mennyiséget ugyanis nyilvánvaló, hogy az ország ez irányú 
szükségleteit arányosan csak abban az esetben tudjuk kielégíteni, ha a szerves-
trágyázást kizárólag a talajok termékenységének fenntartásához és arányos 
növeléséhez szükséges szervesanyag visszapótlás eszközének tekintjük. A szük-
séges tápanyagokat pedig ásványi műtrágyák formájában ju t ta t juk a talajba, 
aminek előfeltételeit nehéziparunk eddigi nagyarányú fejlődése és további fej-
lesztése biztosítja. 

Elmondottak alapján úgy gondolom, hogy feltétlenül szükséges mind a 
szántóföldi termelésünkben, mind a gyümölcs- és szőlőtermelésünkben a trágya-
gazdálkodás eddigi rendszereinek jelentős átszervezése az irányban, hogy 

1. elsősorban a Duna—Tisza közén, aTiszántúlon és a Nyírségben, valamint 
kisebb mértékben Dunántúl egyes részein az eddigieknél sokkal nagyobb súlyt 
kell helyezni mind a szántóföldi, mind a kertészeti termelésben a talajjavító és 
zöldtrágya növények termelésére. 

2. Fokozni kell a gyümölcsösök köztesként való zöldtrágyázását és ki kell 
dolgozni ennek tájankénti legokszerűbb módszereit. 

3. A forgalomba kerülő ipari trágyát távlatilag elsősorban a szőlő részére 
kell biztosítani. 

4. Végül felül kell vizsgálni a gyümölcs- és szőlőtermelés jelenleg elfogadott 
trágyázási rendszereit és a trágyázási normákat abból a szempontból, hogy a 
szervestrágyázás kizárólag a szervesanyag visszapótlást szolgálja. Ezzel pár-
huzamosan jelentős mértékben növelni kell a műtrágyafelhasználást és javítani 
kell a műtrágyázás módját. 

KOZMA PÁL, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Mind az előadó, mind pedig a hozzászólók érintették a rekonstrukció-
val kapcsolatos szaporítóanyag termelési problémákat. A kellő mennyiségű 
és minőségű szaporítóanyag nélkül lassan halad, illetve nem lesz teljes sikerű 
dolgozó népünknek ez a nagy vállalkozása. A szaporítóanyag előállítása azon-
ban nem csupán szervezési és agrotechnikai feladat, hanem legalább hasonló 
arányban nemesítési feladat is. A rekonstrukció gyorsabb megoldásra váró 
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súlyos nemesítési problémákat vet fel, amelyeknek a megoldásához bátran 
hozzá kell kezdeni. 

A nemesítési feladatok megtervezésével és végrehajtásával kapcsolatban 
szem előtt kell tartanunk az egyes borvidékek rekonstrukciójának sorrendjét 
és időtartamát, továbbá az egyes feladatok megoldásához szükséges időt is. 

Első feladatunk az egyes borvidékek fajtaállományának értékelése. Meg-
állapíthatjuk, hogy történelmi borvidékeink többségén a talaj- és éghajlati 
viszonyoknak megfelelően, kialakultak és tiralomra jutottak azok a fajták, 
amelyek azon a tájon maximális minőségű és sajátos jellegű terméket adnak. 
Ezek a fajták több évszázados fajtaversenyben jutottak diadalra és ezt a 
tényt figyelemre kell méltatnunk. Ezek a fajták (pl. Furmint, Hárslevelű, 
Olasz-rizling) előző területarányuk csökkenése nélkül haladtak át az első re-
konstrukción, sőt inkább további tért nyertek és teljesen indokolt azok meg-
tartása az új rekonstrukcióban is, ezeket a faj tákat főfajtáknak, alapfajták-
nak nyilváníthatjuk továbbra is. 

Megállapíthatjuk azt is, hogy kevés az a borvidékünk, amelyen egy 
szőlőfajta termesztésével megelégedhetünk. A fajták számának racionális csök-
kentése mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy vannak egymást 
szerencsésen kísérő fajták, pl. a tokaj-hegyaljai borvidéken a Furmint és 
Hárslevelű, vagy pl. a villány-siklósi borvidéken a Kadarka és Oportó 
és még több példát is említhetnénk. Szükséges lenne nézetem szerint 
az egymást kísérő fajták területarányának megállapítása. A múltból fenn-
maradt reliktumszerű, értéktelenebb fajták és az újabb időkben illetéktelenül 
beszivárgott, azon a borvidéken kevésbé értékes fajták felett pálcát kell törni. 

A tömegbort termő vidékek lényegében még egy nagyarányú fajtaverseny 
képét mutatják, ahol különböző fehér és vörös borfajták csemegeszőlőfajták 
és nem ritkán értéktelen direkttermő faj ták vetélkednek egymással. A tömeg-
bort termő borvidékeken tehát megoldásra váró fajtaproblémák vannak. 

A csemegeszőlőtermesztő tájainknak lényegében még csak a magjai 
vannak meg, de korántsem alakultak ki. Ezen a területen is igen határozott 
kézzel kellene a fajtaproblémákhoz nyúlni. Magam részéről kétségbe vonom 
a saszlák jogosultságát arra nézve, hogy koronázatlan királyai maradjanak 
a magyar csemegeszőlő-termesztő tájaknak. A Mathiász- és Kocsis-hibridek s 
az újabban megszülető hibridek egész sora vár arra, hogy a legértékesebbek 
méltó teret kapjanak. A rekonstrukció tehát gyors megoldásra váró fajta-
problémákat vet fel. Ezeket azonban egy széles körű ampelográfiai munka-
közösség tudná csak megoldani. 

A fajtakérdést követően szükséges bevált főfajtáink beható tanulmá-
nyozása. A szőlő, mint ismeretes, igen változékony növény, érzékenyen rea-
gál a környezet hatásaira, a tulajdonságai vegetatív hasadással is szétválnak 
és újabban megszerzett tulajdonságai kerülnek felszínre, amelyek többnyire 
továbbszaporításnál is fennmaradnak. 

A szőlő változékonyságának igen klasszikus példáját nyújt ják nálunk 
a Kadarka- és a Furmint-fajták, de alig van termesztett fajtánk, amelyen 
belül ne alakult volna ki a változatok egész sora. Ezek között a teljesen érték-
telen változatoktól a legértékesebb változatokig minden átmenet megtalál-
ható sajátságos arányban, az egyes termőhelyi viszonyok között mintegy a 
változások okára utalva. Népgazdaságunknak igen nagy értéket adunk és a 
rekonstrukció sikerét fokozzuk azáltal, ha a gazdaságilag legértékesebb egyede-
ket kiválasztjuk és elszaporítjuk. Csak egy példát említek. Vizsgálataim sze-
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rint a Kadarka-ültetvényeinkben a tőkéknek csak 40—50%-a értékes, 20—30%-a 
kevésbé értékes, és 20—30%-a teljesen értéktelen termesztési szempontból. 
Ha a legjobb változatokat szaporítanánk el, szerény számítások szerint 60— 
100%-kal emelhetnénk kadarkás ültetvényeink termékenységét. Hasonló vagy 
megközelítő eredményt várhatunk más faj tákon belül is. 

A szelektálási eljárások közül a klón- és a tömegszelektálás alkalmas egy-
egy fajta javítására. Jelenleg mindkét szelektálási módot alkalmazzák nálunk, 
a klónszelektálást elsősorban a kísérleti telepek, a tömegszelektálást pedig 
a Szőlőoltvány- és Facsemeteforgalmi Vállalat. A nálunk alkalmazott klón-
szelektálás módszerében komoly fogyatékosságok vannak s amellett csak hosz-
szú idő alatt ad eredményt, a nálunk alkalmazott tömegszelektálás pedig első-
sorban fajtatisztaságot t a r t j a szem előtt s nem a fajta mélyreható tanulmá-
nyozásán alapid. 

A klónszelektáláshoz eddig többnyire úgy választották ki vizsgálatra a 
tőkéket, hogy a területen kijelöltek 100 db, tehát kis számú tőkét s azokat 
4—5 éven keresztül figyelve, a legmegfelelőbbet kiválasztva elszaporították. 
Ritkább esetben az ültetvényben egy-egy teljesítményével kiugró egyedet 
szaporítottak el. A klónszelektálás igen lassú munka. Egy-egy értékes klónt 
elszaporítva, csak 20—30 év múlva tudnánk azt a szükséges vesszőanyagot 
biztosítani, amire a rekonstrukcióhoz már szükségünk lenne. A szaporító-
anyag begyűjtő vállalatok tömegszelektálása viszont felületes, az egyes faj-
ták feljavítására nem felel meg. 

Az eredményes gyors szelektálás alapja a fajta variációs szélességének, 
az egyes változatok borvidékek szerinti gyakoriságának, a változások irányá-
nak a megállapítása és elemzése. Ezek a vizsgálati eredmények lehetővé teszik 
azonos faj ták borvidékek szerinti legmegfelelőbb változatának kijelölését, a 
faj ta határozójának elkészítését. A fajta szelektálási határozója lehetővé teszi 
a korrelativ bélyegek alapján az ültetvények legmegfelelőbb egyedeinek gyors 
kiválasztását és törzskönyvezését és így rövid idő alat t i nagy mennyiségű 
elit szaporítóanyag termelését. A Kadarka ilyen gyors szelektálási határozójá-
nak elkészítésére kísérletet tettem, és az összes kadarkás borvidékekre ki-
terjedő nagyüzemi kísérletekben fogjuk kipróbálni a módszert. 

A nagyüzemi törzstőke elit vesszőtermését elsősorban törzstelepek létesí-
tésére kellene felhasználni. A törzstelepeket a borvidékek több helyén kellene 
felállítani. A törzstelepek és az ültetvények törzstőkéi a rekonstrukció üte-
mének megfelelően, képesek vesszőanyagot szolgáltatni. 

Elsősorban a Furmint, Kadarka és Hárslevelű fajták szelektálását kellene 
ezen a módon megkezdeni és folytatni kellene az Olaszrizling, Ezerjó, Piros 
és Fehér szlanka, Hamburgi muskotály, Izsáki sárfehér, Piros veltelini stb. 
fajtákkal. 

További nemesítési feladat a meglevő Mathiász- és Kocsis-szőlőhibridek, 
a Szőlészeti Kutató Intézet és a Szőlészeti Tanszék dolgozói által eddig előállí-
tott és alkalmasnak mutatkozó szőlőhibridek olyan arányú elszaporí-
tása, hogy a különböző borvidékeken azokat összehasonlító fajtakísérletbe 
állíthassuk be s azok értékét elbírálhassuk. Erre a célra teret kell kérnünk 
és kapnunk megfelelő állami gazdaságokban és célgazdaságokban. Ezen az 
úton realizálhatnánk nemesítési eredményeinket és segíthetnénk abban, hogy 
szőlőnemesítőink eredményei ne maradjanak meg fajtagyűjteményekben, eset-
leg véletlenszerű terjedésnek kitéve, hanem már a szőlőrekonstrukció idején 
népünk közkincsévé váljanak. 

/ 
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A meglevő értékes hibridegyedek gyors elszaporítási módszerét ki kell 
dolgozni és a gyors elszaporításhoz szükséges berendezéseket kell létesíteni. 
Hiányzanak még kísérleti telepeinken is a nagyfelületű tenyészágyak, ame-
lyekben rügydugványozással gyorsan lehetne szaporítani az előállított és érté-
kesnek minősített egyedeket. 

Ezek lennének az elsődleges nemesítési feladatok. Ugyanakkor azonban 
nem lehet elhanyagolni a fa j tán belüli keresztezés és magoneszelekcióban 
rejlő lehetőségeket sem. A nagy felületen termesztett és bevált házai termesz-
tet t fajtáink értékét ezúton fokozhatnánk. 

Hozzászólásomat összefoglalva kijelenthetem, hogy a rekonstruk-
ció csak akkor lehet teljes és eredményes, ha egy létesülő és eredményesen 
működő ampelográfiai munkaközösség megoldja a fajtaproblémákat. Ha a fő 
és kísérő fa j ták fajtaelémeit a nemesítők feltárják s a f a j t ák gyors és biztos 
szelektálásának elméleti és gyakorlati alapjait kidolgozzák. Ha a szelektálás 
országos méretekben és magas színvonalon megindulhat, az elit tőkéket törzs-
könyvezik és törzs telepeket létesítenek, amelyekről és amelyekben szakszerű 
és lelkiismeretes szaporítóanyag-gyűjtés folyna. Ha az ú jabb és értékesebb 
szőlőhibridek gyors elszaporításának és terjesztésének lehetőségeit megte-
remtjük. 

MERCZ ÁRPÁD 

Magyarországon a szőlőt, főleg azért kívánjuk termeszteni, hogy bort 
készítsünk belőle. A szőlőtermesztés rekonstrukciójával egy időben, tehát fel 
kell készülnünk a borgazdaság korszerűsítésére is. A szőlőfeldolgozás, az erjesz-
tés, a bor kezelése és érlelése, a szőlő-és borgazdaság melléktermékeinek kom-
plex feldolgozása, valamint mindezek önköltsége, a rekonstrukciós tervek vég-
rehajtásával kapcsolatos minőségemelés szempontjából igen fontos. Mindezen 
kérdéseknek a szőlőrekonstrukciós tervek pespektívájában való megoldása a 
kémiai és mikrobiológiai kutatások eredményeire épített technológiával dol-
gozó új üzemeket követel. Olyan új arculatú üzemeket, melyekben a mi spe-
cifikus magyar borászati feladataink, nagyüzemi méretekben, korszerű szín-
vonalon, takarékos munkaviszonyok között, minőségi termelés mellett oldha-
tók meg. Az ehhez szükséges kutatómunkát, amint azt az előadó is említette, 
a Szőlészeti Kuta tó Intézet megkezdte és egyes kérdésekben már eredménye-
ket ért el. 

A szőlőfeldolgozással kapcsolatos kérdések gyakorlati előbbrevitelét szol-
gálja, az új körkörös sajtó elrendezésű szőlőfeldolgozó üzemtípus műszaki ter-
vének kidolgozása. Ez az üzem berendezésével minden borvidéken minőség-
emelést és önköltségcsökkentést tesz lehetővé. A szőlőrekonstrukció borgaz-
dasági részének előkészítéséhez tartozó szőlőfeldolgozó mintaüzemek tervezé-
séhez a Tervező Intézetek kutatási eredményünket felhasználták. így készült 
el 3 mintaüzem műszaki terve, melyek közül a Miklóstelepen létesítendő üzem 
kivitelezését megkezdték. 

Ugyancsak a szőlőfeldolgozás önköltségének csökkentésére vonatkoznak 
többek között azok a kísérleteink is, melyek hazai előállítású enzimprepará-
tumokkal folynak. 

Jelenleg foglalkozunk a tokajhegyaljai szőlőfeldolgozás, valamint a 
vörösborkészítés rekonstrukcióval kapcsolatos feladatainak megoldásával. A 



HOZZÁSZÓLÁSOK 2 0 7 

hegyaljai nehéz, bonyolult problémát a tervek szerint 500 q szőlő/napi kapa-
citás méreteiben kell megoldani. Erre nézve nyilvános vitaülés keretében a 
gyakorlati szakemberek részére elgondolásunkat előterjesztettük és igen érté-
kes hozzászólások alapján a munkát tovább folytatjuk. 

A must erjesztése terén jelentkező feladatok megoldását részben faj-
élesztőgyűjteményünk további szaporításával, részben az irányított erjesztési 
eljárások hazai viszonyok közti kipróbálásával kívánjuk elérni. Borélesztő 
kutatásunk során a gyakorlatilag újabban jelentkező erjesztési problémák 
sikeres megoldására alkalmas fajták kiválasztására törekszünk. É téren a 
pécsi és badacsonyi borvidékünkről gyűjtött anyagból sikerült új borélesztő-
faj tákat kiszelektálni. 

A borok érésére és az érés alatti biológiai, fizikai, kémiai változásokra, 
általában a borászati technológiára vonatkozó kutatásaink a rekonstrukció-
val kapcsolatos gazdaságos minőségemelés szempontjai szerint folynak. Néz-
zünk egypár példát. A pinceklíma, valamint üzemtechnikai viszonyaink kuta-
tása során, részeredményként kidolgoztuk egy 10 000 hl-es minőségi erjesztő 
és érlelő pince szakmai követelményeit. Ennek alapján a tervező intézetek-
kel közösen elkészítettük 4 db különböző feladatú mintapince műszaki ter-
vét. Ezek közül kettő építkezései már folynak. 

A magyar borok redox-viszonyainak kutatása megindult. A lassú fejlő-
désű borok érésének siettetésére vonatkozó ultrahangos és biokémiai kezelési 
kísérleteink már túlnőtték a laboratóriumi méreteket. Ezek a gyakorlati el-
járások, az eddigi eredmények alapján, minőségromlás nélkül teszik majd 
korszerűbbé és gazdaságosabbá a rekonstrukciós terveink megvalósítása során 
jelentkező nagy mennyiségű minőségi boraink kezelését. 

Az eddigiek fontos kiegészítője a szőlő- és borgazdaság melléktermékei-
nek korszerű, komplex hasznosítására vonatkozó kutatások. A borgazdaság 
melléktermékei ma sem, de különösen a rekonstrukció befejezése után nem, 
elhanyagolható mennyiségben jelentkeznek. Ezek feldolgozása elsőrendű nép-
gazdasági érdek, melynek többek között fontos export és importmentesítő 
vonatkozásai vannak. Ezen a téren az Intézet olyan korszerű technológia 
kidolgozására törekszik, mely lehetővé teszi az úgynevezett komplex feldol-
gozást, vagyis az összes a nyersanyagban rejlő értékes anyag maradéktalan 
kitermelését. A kutatások eredményeként már kidolgoztuk a szőlőtörkölyre 
és a borseprőre vonatkozó racionális gyártásmenetet. A részletproblémák meg-
oldása során elért eredmények közül csak egyeseket említek, amidőn a vákuum-
párlat készítésre, az önantéter finomításra, vagy a tiszta ergoszterin előállítá-
sára gondolok. 

Röviden ezek, az Intézet munkájából kiragadott részletek is bizonyít-
ják az előadás témájának fontosságát, amelyek részletes kidolgozása minden 
munkát és támogatást megérdemel. A Szőlészeti Kutató Intézet minden dol-
gozója átérzi a magyar szőlőrekonstrukció kérdéseinek fontosságát és szerény, 
de lelkes munkájával segíti a tervek gyakorlati végrehajtását. Biztos vagyok 
abban, hogy a rekonstrukciós tervek megvalósításával a magyar szőlő nem-
csak bor, hanem nagyobb darab fehér kenyér is lesz mindannviunk számára. 
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T A M Á S S Y I S T V Á N , a b i o l ó g i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 

A felszabadulás után a kertészeti kutatás fellendült. Ennek tudható be, 
hogy a kertészeti vonalon több olyan eredményt értünk el, ami ma a gyakor-
latban is eredményesen hasznosítható. 

Azonban nem lehet azt mondani, hogy a kertészeti kutatás főleg a szőlő-
és a gyümölcstermelés terén megfelelt mindazoknak a követelményeknek, ame-
lyet a párt és a kormány elénk állított. Hogy ez mennyire így van, világosan 
látható abból, hogyha elemezzük a kertészeti kutatás első 5 éves tervének 
eredményeit. Ez arra is rávilágít, hogy elsősorban azok a témakörök lettek 
elhanyagolva, amelyeknek a megoldására a leggyorsabban szükség lenne. 
Ilyen például a gyümölcs és szőlő agrotechnikájának olyan kidolgozása, amely-
lyel komolyabb befektetés nélkül jelentősen emelni tudnánk terméseredmé-
nyeinket. Hogy ezt nem tudtuk még teljes mértékben elérni, abból is adó-
dott, hogy kutatóink és a termelés között még nem alakult ki az a szoros 
alkotó kapcsolat, amely eredményes lenne. Például a gyümölcstermelés terü-
letén hosszú idők óta vita folyik arról, hogy a télialma metszési módszerek 
közül (elsősorban a Jonathánnál) melyik a leghelyesebb és legeredményesebb. 
Ebben a kérdésben a gyakorlat megelőzte az elméletet. Nagy Sándor-féle met-
szés szabolcsi eredményei arra mutatnak, hogy a kutatóinknak érdemes 
lenne ezzel a kérdéssel az eddigieknél komolyabban foglalkozni, és a Nagy 
Sándor-féle módszert, amelyik egyben komplex módszer, mert már magában 
foglalja a védekezési eljárásokat és a zöldtrágyázást is, helyes lenne nagy-
üzemi méretekben az ország többi tájegységein is beállítani, ahol télialma 
termesztés folyik. Ideje lenne kutatóink részéről megfelelő módon értékelni 
ezt a módszert. 

Addig is, amíg a szőlő- és gyümölcstermesztés országos rekonstrukció-
ját meg tudjuk valósítani, a kutatóknak minden erejüket mozgósítani kell 
arra, hogy komolyabban foglalkozzanak a szőlő- és gyümölcstermelés agro-
technikájának a kérdéseivel, amit bizony eddig eléggé elhanyagoltak. 

A rekonstrukció megvalósulását elősegítené az is, hogyha létre hoznánk, 
helyesebben életre keltenénk az Országos Pomológiai Bizottságot, valamint 
az Országos Ampelológiai Bizottságot, amelyeknek feladata lenne meghatá-
rozni azoknak a faj táknak a jegyzékét, amelyek Magyarországon a különböző 
tájegységeken telepíthetők, illetve termeszthetők. 

Az előadás helyesen veti fel az úgynevezett kopár területek hasznosítását, 
azonban helyes lenne már most is az illetékes kutató telepeknek foglalkozni 
azzal, hogy melyek a legalkalmasabb telepítési módszerek ezeken a területe-
ken és milyen agrotechnikát lehet ott alkalmazni, amely eredményessé tenné 
a telepítést. 

Egyet kell érteni abban, hogy az előadó felvetette a kertészeti kutatók 
előtt álló feladatokat. Szükség van arra, hogy ezeket a kérdéseket fontossági 
sorrendben felvessük, s elsősorban a fontos kérdésekre irányítsuk rá a kuta-
tók figyelmét, rámutatva egyben arra is, hogy mi az amit eddig ezen a téren 
elértünk. Meg kell mondani nyíltan és őszintén, hogy az első 5 éves terv idő-
szakában a gyümölcs- és a szőlőtermelés terén a Porpáczy-íéle málna hybri-
dén, valamint a tokaj hegyalj ai rekonstrukciós terven kívül nem igen tudunk 
felmutatni olyan eredményt, melyet közvetlenül is sikerrel lehet a gyakorlat-
ban hasznosítani. Természetesen a gyümölcs- és szőlőkutatás területén egy-két 
év alatt nehéz eredményt elérni, ez azonban arra figyelmeztet bennünket, 
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hogy a Soós elvtárs által felvetett problémákat a fontossági sorrend szerint 
tűzzük napirendre és határidőt jelöljünk meg azoknak megoldására. Például 
részünkre, a mi viszonyaink között jelen pillanatban legfontosabb az extrém 
területek telepítésének a kérdése, a szőlő és a gyümölcs öntözésének kérdése 
mellett. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a szőlő és a gyümölcs öntö-
zésének a kérdésével nem kell foglalkozni, hanem azt, hogy a kopár területek 
hasznosításának a fontossága nagyobb és'elsőbbrendú a mai viszonyok között. 

Még mindig nyitott kérdésként áll előttünk és megoldásra vár a szőlő-
és a gyümölcstermesztés komplex agrotechnikájának a kidolgozása, amelyet 
az 1953. évi párt- és kormányhatározat a kertészeti kutatók előtt feladatként 
meghatározott. Itt is mód lenne a komplex kutatás megvalósítására és ezen 
keresztül az eredményesebb munkára. 

Az előadásban szó volt arról, hogy milyen feladat vár a kertészeti növény-
nemesítőkre is. Azonban a következő 5 éves tudományos tervnél világosabban 
és egyszerűbben kell meghatározni a nemesítők feladatait, témáit és akkor 
nem fog történni olyan eset, mint az első 5 éves tervben, hogy olyan kuta-
tási témákat iktatnak be, melyeket később le kell venni a napirendről. Példa 
erre az Aktinidia, a tea és a citrom honosítása stb., pedig Kárpátukrajna terü-
letén szép teaültetvények vannak. Vitatható olyan témák beállításának szük-
ségessége is, mint a Szőlészeti Kuta tó Intézet témája, hogy mellékíz nélküli 
direkttermő szőlőfajtát nemesítsünk ki. Nem hiszem, hogy egy szőlőnemesítő 
is meg tudná mondani, mennyi idő a la t t oldható meg e kérdés. I t t is az vető-
dik fel, hogy ez a fő feladat. Nem azt akarom kétségbe vonni, hogy nem kell 
ezzel a kérdéssel foglalkozni, hanem azt a meglevő erőt fontosabb kérdésekre 
fordítsuk, például csemegeszőlő nemesítésére, szárazság s fagyellenálló, hideg-
tűrő fa j t ák előállításara és végül, ami szintén nem hanyagolható el, régi érté-
kes hazai fajtáink felújítására, életképességének fokozására. 

Az, hogy az eredmények mellett hiányosságok is vannak a kertészeti 
kutatásban, arra int bennünket, hogy az eddiginél fokozottabb gondot for-
dítsunk a komplex kutatások kiszélesítésére, amelyek lehetőséget adnak arra, 
hogy egy-egy termelési ágban felvetődött kérdést gyorsabban és eredménye-
sen oldjunk meg, ami pedig a népgazdaság szempontjából nem mindegy. 
Beszélünk a szőlő és a gyümölcs rekonstrukciójáról, helyes lenne azonban 
arról beszélni, ha megállapítanánk mind a szőlő, mind a gyümölcs termesztés-
ben az egyes tájegységek rekonstrukciójának fontossági sorrendjét is. 

A szaporítóanyag előállítása terén nagy lemaradás van az országos szük-
séglettel szemben, ami ugyan közvetlenül a gyakorlatot terheli, de közvetve 
a kutatóintézményeket is. Ennek tudható be, hogy a nagyüzemi szaporító-
anyagellátó gazdaságok szervezési kérdéseire vonatkozó kutatások még csal. 
most indulnak meg. Pedig az eddigi szaporító üzemek helyes üzemeltetésé-
nek problémáit nem most kellene — ahogy az előadó mondotta — a tudo-
mány módszerével tisztázni, hanem az lett volna a kívánatos, ha már ezen 
a téren is megfelelő kutatási eredményekkel rendelkeznénk. Éppen a rekons-
trukció gyors és időben való megvalósítása követeli meg, hogy az ilyen kérdé-
seket záros határidőn belül oldjuk meg. Véleményem szerint ilyen kérdések-
nél igen nagy jelentősége van a komplex kutatásoknak és annak, hogy ne-
csak a határidőt állapítsák meg a kutatási téma befejezésére, hanem a végén 
ellenőrizzék is a kutatási munkát. 

Végezetül pár szót szeretnék szólni arról, hogy több gondot kellene for 
dítani a meglevő értékek megbecsülésére is. Csak egy példát szeretnék felhozni 

14 IV. Oeztálybezlemény VII/1—2 
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a Mathiász-féle hybridanyag sorsát. Mathiász komoly hybridanyagot hagyott 
hagyatékul és mind a mai napig nem értékeltük pontosan, hogy init tud-
nánk abból hasznosítani a termelésben. Véleményem szerint à Mathiász-anyag-
ból számos olyan érték kerülhet ki, amely sok évi munkát takarítana meg 
hazai szőlőnemesítőink számára. Ugyanez mondható a gyümölcsnemesí-
tésre is. Számos olyan helyi fajtánk van, amely nemcsak mint nemesítési alap-
anyag használható fel kitűnően, hanem kiválóan alkalmas a meghatározott 
tájegységen belül, nagyüzemi telepítésre is. Egyszóval több gondot fordítsa-
nak a kertészeti kutatók a hazai értékek megbecsülésére. Erre igen szép példa 
a ceglédi kísérleti telep kutatóinak munkája. 

Meg vagyok győződve arról, hogy az a fejlődés, amely a kertészeti kuta-
tás vonalán a felszabadulás óta tapasztalható, a jövőben még erősödni fog 
és amennyiben az erőket az eddiginél még céltudatosabban csoportosítjuk, 
a kertészeti kutatás meg tudja oldani a rábízott feladatokat és jelentősen 
elősegíti a szőlő- és gyümölcstermelés területén a terméshozamok fokozását. 

KATONA JÓZSEF 

Soós István elvtárs előadásában hangsúlyozta, hogy az előttünk álló 
rekonstrukciós feladatok megoldásának egyik legalapvetőbb feltétele a sza-
porítóanyag-termelés fokozása. Ezt a megállapítást két számmal kívánom 
alátámasztani. Ahhoz, hogy a fejlesztési tervünkben előirányzott telepítése-
ket végrehajthassuk, évente mintegy 50 millió darab gyökeres alany-vesszőt 
és 35 millió gyökeres oltványt kell előállítani. Ha ehhez a nagy mennyiségi 
feladathoz hozzászámítjuk azt, hogy a termelőszövetkezetek várható nagyobb 
arányú területi és gazdasági megerősödésük után mindjobban ki fogják 
venni részüket a telepítésekből, tehát a telepítés a nagyüzemi termelési 
forma felé fog fejlődni, ez megköveteli azt, hogy a szaporítóanyag terme-
lése is nagyüzemi módszerekkel történjék, akkor megállapíthatjuk azt, hogy 
ennek a nagy szaporítóanyag termelési feladatnak a végrehajtása mind szer-
vezeti, mind pedig tudományos vonatkozásban nagy feladat elé állít, 
bennünket. 

A szaporítóanyag-termelés szervezeti előfeltételeivel, szervezeti módsze-
reivel nem kívánok foglalkozni, ellenben néhány szempontból szeretnék rá-
világítani arra, hogy a tudományos kutatásnak mely területeken kell első-
sorban segítséget nyújtania. Évek óta visszatérő problémája a gyakorlati 
termelőknek a szaporítóanyag minősítése. Gondolok itt a sima alany-vessző, 
a gyökeres alany-vessző, az oltásra és iskolázásra alkalmas sima vessző és a 
gyökeres oltvány vagy gyökeres hazai vessző minősítésére. 

Ha a tudomány és a gyakorlat álláspontját a végletekig akarnám torzí-
tani, akkor azt kellene mondanom, hogy a tudományos álláspont az optimu-
mot képviseli, a gyakorlati álláspont pedig a negatívumokat ju t t a t j a előtérbe 
és a selejt felhasználását is igénybe veszi. 

Természetesen a legkönnyebb megállapítani azt, hogy egy szaporító-
anyag — legyen az akár sima vessző, akár pedig gyökeres oltvány — opti-
mális minőség esetén alkalmas telepítésre. Ha minden egyes tényezőt a leg-
jobban kívánok megválasztani a szaporításnál vagy telepítésnél, ennek meg-
állapítása nem nehéz. Ugyancsak nem nehéz annak megállapítása sem, hogy 
melyik az a szaporító anyag — legyen az sima vessző vagy gyökeres oltvány 
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— , amely már olyan rossz minőségű, hogy egyáltalán nem alkalmas telepí-
tésre. A probléma éppen ott jelentkezik, bogy e két véglet között megtalál-
juk azt a középutat, amely biztosítja azt, hogy a telepítésre kerülő szaporító-
anyag olyan minőségű legyen, hogy életerős, liossztí élettartamú ültetvénye-
ket tudjunk létesíteni, de ugyanakkor ne zárjuk ki annak lehetőségét sem, 
hogy a kevésbé alkalmas, nem optimális, nem ideális minőségű, de a termelés 
szempontjából még elfogadható minőségű szaporítóanyag ne kerüljön a selejt 
közé. 

Ennek a kérdésnek tisztázása feltétlenül a tudományos kutatás feladata. 
Jóllehet, ezen a téren már évtizedes megfigyelések állnak rendelkezésünkre, 
az elmélet és a gyakorlat között fennálló különbség, ellentéles nézet nyilván 
megérdemli azt, hogy a több évtizedes kísérleteket ismét revízió alá vegyük, 
és ha másért nem, csak azért, hogy ismét bebizonyítsuk, hogy eddigi meg-
állapításaink helyesek, ezeket a kísérleteket ismét napirendre tűzzük. 

Egy másik lényeges kérdés, amikor ilyen nagy volumenű szaporító-
anyag termeléséről beszélünk, az eredési százalék fokozása. Ezen a téren biz-
tatóak az eddigi kísérletek, akár a gyökérserkentő anyagok használatára, 
akár pedig az affinitási kísérletekre gondolunk. 

Feltétlenül nagy jelentőséget tulajdonítunk a gyökérserkentő anyagok 
használatának. Az eddigi kísérletek azt bizonyítják, hogy elsősorban az alfa-
naftilecetsavra lehet számítani. Az alfa-naftilecetsav alkalmazásának olyan 
lehetőségei vannak üzemtani szempontból is, hogy például egy sima vessző 
kezelése számításunk szerint körülbelül 0,2 fillérbe kerül, ami azt jelenti, hogy 
ez az egész kezelés már 0,1 százalékos eredési százalék-emelkedés esetén ki-
fizetődő. Ez a kezelés tehát nem emeli az önköltséget már akkor, ha 0,1 szá-
zalékkal emelkedik ennek következtében az eredési százalék. Nyilvánvaló azon-
ban, hogy az alfa-naftilecetsav használata ennél lényegesen nagyobb eredési 
százalék-emelkedést fog maga után vonni. 

Ennek a gyökérserkentő szernek a használata nemcsak a szaporító-
anyag termelése szempontjából, hanem a sima vesszős telepítések szempont-
jából is számításba jöhet, mert hiszen kizárt dolog, hogy olyan nagyarányú 
telepítéseket, amilyeneket mi tűztünk magunk elé, teljes egészében lehetséges 
legyen gyökeres szaporítóanyaggal végrehajtani. Feltétlenül szükséges tehát 
azoknak a módszereknek kidolgozása, amelyek lehetővé teszik azt, hogy sima 
vesszős telepítések esetén is megfelelő eredési százalékot lehessen biztosítani. 

Az affinitási kísérletekkel kapcsolatban az a kérésünk, hogy a tudomá-
nyos kutatók nagyobb területen, nagyobb mennyiséggel, többszámú nemes 
és hazai fajtának egymással való oltásával végezzék a kísérleteket, hogy mi-
előbbi eredményekre számíthassunk. 

Tamássy elvtárs is említette előbbi hozzászólásában, hogy nem használ-
juk ki kellőképpen azokat a nemesítési alapanyagokat, amelyek már eddig 
is rendelkezésünkre állnak. Ez a megállapítás érvényes alanyfajtáink neme-
sítésére is. Tudjuk azt, hogy a felszabadulás előtti időkben az alanyfajták 
nemesítése, kiválogatása inkább csak a fenológiai bélyegek alapján történt , 
és nem minden esetben vették figyelembe a fajták belső tulajdonságait. Ne-
künk nyilván nem arra van szükségünk, hogy zöld vitorlájú vagy bronzos 
vitorlájú alanyfajtákat termeljünk, hanem arra, hogy minél jobb, életerős, 
a talajhoz és a nemes fajtákhoz alkalmazkodó alanyfajtákat állítsunk elő. 
Erre megvannak a lehetőségeink, talán jobban, mint bármely szomszédos 
államban. A Teleki-féle hibridek nagy számban rendelkezésünkre állnak a 
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villányi anyatelepeken. Ezeknek szelekciója már nem a fenológiai, hanem a 
belső tulajdonságok alapján kell hogy történjék, így lehet a leggyorsabban 
eredményt elérni, természetesen a kutatóintézetekben folyó keresztezési mód-
szerek alkalmazása mellett. 

Ezzel a négy témával kapcsolatban kívántam összefoglalni azokat a 
szaporítóanyag-termelés előtt álló feladatokat, amelyeknek megoldása a leg-
döntőbb számunkra. Nyilvánvaló, hogy ezen túlmenően sok kísérlet és kuta-
tási munka elvégzésére van szükség ahhoz, hogy mindezek a kérdések tisz-
tázódjanak. Én bízom abban, hogy a szőlészeti tudományos munka, amely 
olyan nagy eredményre tekinthet vissza, ezeket a feladatokat is sikerrel meg 
fogja oldani. 

N Y Ú J T Ó FERENC 

Az elhangzott nagyigényű előadások után én az alapanyag előállításá-
val kapcsolatos kérdésekre szeretnék néhány szóval kitérni. 

Egyik problémánk a hiteles szemzőhajtás biztosítása, ami talán a leg-
nagyobb jelentőségű a rekonstrukció szempontjából. Nagy jelentőségű azért, 
mert azok a gyümölcsfaoltványok, amelyekből ültetvényt létesítünk, 40—50 
évig, vagy még hosszabb ideig terenmek. Ha nem megfelelő faj tát szaporítok, 
úgy a későbbiek során az átoltás és egyéb nehézségek drágítják a termelést. 

A hiteles szemzőhajtás kérdése ebben a pillanatban nincs megoldva. 
Hiába jelölték ki a legkiválóbb pomológusok közreműködésével a mai leg-
jobb kereskedelmi gyümölcsfajtákat, hiába törzskönyveztek egy-egy fát, ame-
lyet mint klónt elszaporítottunk a kísérleti telepen, ha a termelőüzemek a 
szaporító törzs-faiskola anyagát nem veszik igénybe. 

E helyett elméleti viták folynak arról, vajon törzs-faiskolából szaporít-
sunk-e vagy termőfákról. A vitának eredménye, bogy a szaporítóanyag bizto-
sításának lebonyolításával megbízott szerv zárt gyümölcsösökből, az állítólag 
legjobb fajtákról szedi meg nagy költséggel ahogyan lehet a szemzőhajtást ; 
vagy ami még ennél is rosszabb : a faiskolások saját üzemükből szedik meg, 
az előző évi szemzésekről. A klón-variáció folytán a régi és ú j fajtáknak egy-
aránt számtalan változata állt elő a termesztésben és ma már lehetetlen ellen-
őrizni, hogy a faiskolai szaporításban levő anyag a fajták legértékesebb vál-
tozata-e. 

Véleményem szerint ezt a kérdést úgy lehetne megnyugtatóan meg-
oldani, hogy a ceglédi és újfehértói törzs-faiskolában még meglevő — hiteles 
törzsfákról származó — oltványokat eltelepítenék az állami faiskolák, illető-
leg a termelőszövetkezetek, hogy faiskolájuk mellett felnőhessenek azok a 
termőfák, amelyekről évek múlva szedhetik majd a hiteles szaporítóanyagot. 

A faiskolai alapanyag előállításának másik sarkalatos kérdése az alany-
csemeték biztosítása. Mint ismeretes, a gyümölcsfa alanyok biztosítása eddig, 
felvásárolt, bizonytalan eredetű, bizonytalan élettani tulajdonságokkal rendel-
kező vad, illetve kultúr-magvakkal történt. Régóta eldöntött, hogy ezen az 
ú ton haladva, minőségileg nem adhatunk teljes értékű oltványt a termesztés 
számára. 

A rekonstrukció során tehát ne haladjunk tovább azon az úton, ame-
lyen eddig haladtunk, mert részben ez az oka, hogy újabb telepítésű alma-
gyümölcsöseink 25 — 30 év után kipusztulással fenyegetnek, ezzel szemben 
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vannak még ma is olyanok, amelyek 50—60 esztendősek, mert az egyszerű 
termesztők olyan szaporítóanyagot használtak, amelyek hosszú életű oltványo-
kat biztosítottak. Ezt a kérdést tehát rövidesen határozottan meg kell oldani. 

Roller elvtárs felszólalásával egyetértek, mert véleményem szerint is a 
szélfogó fasorokba nagyon jól be lehet illeszteni a gyümölcsfa alanyok termő-
fáit. Ha a magtermő anyafák szélfogóként volnának a faiskolák és a gyümöl-
csösök körül, foglalkozhatnánk velük, növényvédelemben is részesíthetnénk 
azokat és a magtermésből túltermelés esetén jelentős exportunk is lehetne. 

PROBOCSKAI E N D R E , a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A módszeres gyümölcstermesztési kutatás hazánkban alig pár éves. 
Az 1930-as években kialakuló nagyüzemi gyümölcstermesztés problémái sürge-
tően vetették fel a speciális kutatás megindításának szükségességét. 1945 után 
megindult előmunkálatok tették lehetővé, hogy az 1949-ben létesült Kertészeti 
Kutató Intézet gyümölcstermesztési osztálya lerakja alapjait a már működő 
Kertészeti Kutató Intézet mellett több újonnan létesült kutató telepen — Buda-
tétény, Cegléd, Űjfehértó, Balatonakaii — a gyümölcstermesztési kutatásoknak. 
A gyakorlat által felvetett sok problémából az új intézmények csak azokat 
állították munkaprogramjukba, amelyeket a kutató-tapasztalattal nem rendel-
kező, kiváló termelők és kezdő fiatal kutatóink vállalni tudtak. 

A gyümölcstermesztés kutatási eredményei azonban hosszú évek múlva 
jelentkeznek, mert a fás növények kutatása más jellegű mint az egyéves növé-
nyeké. 

A módszeres gyümölcstermesztési kutatások megindulásához megfelelő 
ültetvények kellenek. A kísérleti ültetvényanyag felnevelése maga is több 
évet vesz igénybe. Ez alatt csak a növekedési és fejlődési problémák kutatását 
lehet megkezdeni. A gyümölcstermesztés jövedelmezőségét előmozdító kérdé-
seket pedig csak a termőrefordulás után. A jelenlegi termelőüzemekben csak 
tájékoztató jellegű termesztési kísérleteket végeznek kutatóink, amelyekből 
a kapott eredményeket a termékenyülés, metszés, trágyázás, talaj előkészítéssel 
stb.-vei kapcsolatban folyamatosan adják át a-gyakorlatnak. 

Az 1953-as kormányprogram gyümölcstermesztési távlati tervével össz-
hangban elkészült faiskolai termesztési távlati terv végrehajtása során, a kuta-
tásra sok feladat háramlik. Ezekből az új ültetvények kiváló és közhitelűen 
fajtaazonos szaporítóanyagának biztosítását szeretném érinteni. 

A szocializmusban a tőkés gazdálkodással ellentétben a faiskolai termesztés 
nem irányíthatja a gyümölcstermesztést. A gyümölcstermesztésnek biztosítania 
kell tehát, hogy a faiskolák olyan minőségű oltványokat szaporítsanak és nevel-
jenek, amelyek a gyümölcstermesztés fejlesztését elősegítik. 

A vonatkozó kutatás legfontosabb feladata, hogy gyümölcsfajtáink közül 
kiválogassa a hazánkban termesztett értékes fajták legértékesebb egyedeit, 
amelyek adott viszonyok között évenként rendszeresen a legtöbb, legjobb és 
legolcsóbban előállítható termést adják. Sok ősi gyümölcsfajtánk mellett a 
külföldiek közül egyes egyedek is hazánk bizonyos vidékein a környezeti hatásokra 
kedvezően átalakultak és az említett szempontoknak megfelelnek. Már a múlt 
század végén megállapították a pomológiai körzeteket és meghatározták ezekben 
milyen gyümölcsfajok és faj ták termelhetők a legeredményesebben. A két világ-
háború között az Országos Pomológiai Bizottság, majd a Gyümölcsfa Törzs-
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könyvező Bizottság az egyes vidékeken legjobban termő gyümölcsfa egyedeket 
tervszerűen felkutatta, évekig megfigyelte és mint törzsfát elszaporította az 
egyes faiskolák részére azzal a kötelezettséggel, hogy belőlük törzsgyümölcsöst 
létesítve, oltványaikat ezekről szaporítsák. E munka elvileg helyes volt, de 
gyakorlatilag nem, mert a faiskolák által létesített törzsgyümölcsösök törzs-
könyve a háborús cselekmények és más okok következtében megsemmisült, 
illetve nem is készült el. A törzsgyümölcsösöket tehát nem lehetett felhasználni, 
mivel fajtaazonosságuk nem volt közhitelűen bizonyítható. 

A felszabadulás utáni időben a bizottság átnézte a régebben kijelölt törzs-
fákat, amelyek közül sok elpusztiüt, vagy annyira megrongálódott, hogy szapo-
rítóanyag termelésre nem volt alkalmas, újabbakat kellett kijelölni. 

Nagyüzemi gyümölcstermesztésünk fejlesztése a gyümölcs egyöntetűsége 
és azonos minősége érdekében szükségessé teszi, hogy a legkiválóbb gyümölcs-
termő egyedeket olyan mennyiségben szaporítsuk el ivartalanul, hogy utódaikról 
származó szaporítóanyag az országos szemzőhajtás szükségletet biztosíthassa. 
Bár elvileg csak termőegyedekről szabad szaporítóanyagot szedni, de ha meg-
várnánk azt, míg a most elszaporított egyedek termőre fordulnak, akkor kb. 
másfél évtized múlva szaporíthatnánk csak ezekről. Gyümölcstermesztésünk 
távlati tervei nem teszik lehetővé, hogy 15 évig várjunk. Az sem megoldás, 
hogy az ország különböző vidékein sok termő egyedet válasszunk ki és szaporít-
sunk évenként, mert termelt gyümölcsünk nagyon heterogén lesz. 

Újonnan létesített nagyüzemeink egyöntetű gyümölcsfaállományát véle-
ményem szerint csak úgy biztosíthatjuk a legrövidebb időn belül, ha szaporító-
anyag előállító telepeket létesítünk. Ezek az egyes vidékek egy-két legkiválóbb 
gyümölcsfa egyedéről származó összes szaporítóanyagot felhasználják olyan 
ültetvények kialakítására, amelyek legfontosabb nagyüzemi gyümölcsfajtáink 
szaporítóanyagát szolgáltatják a faiskolák részére. A szaporítóanyag előállító 
telepek a Kertészeti Kutató Intézet keretében legyenek. I t t a fajták módszeres 
kiértékelését, a klónok összehasonlítását és a szaporítóanyag közhitelű faj ta-
azonosságát biztosítani lehet. A szaporítóanyag kiadásakor a Kutató Intézet 
bizonylattal igazolná a fajtaazonosságot. Felsőfokú oktatási intézményünk 
hallgatói készséggel segítenének nyáron abban, hogy ellenőrzésükkel ezt köz-
hitelűen elszaporítsák a faiskolákban. A faiskolák felnevelés után az ezekből 
származó oltványokat törzskönyvezés kötelezettsége mellett adnák ki nagyobb 
gyümölcsösök telepítésére, amelyek alapjai lennének a törzsgyümölcsösöknek. 
Míg ezek termőre fordulnak, a Kutató Intézet szaporítóanyag-előállító telepei 
mellett létesített összehasonlító gyümölcsösben az egyes klónok összehasonlító 
vizsgálata is befejeződhet. A Kutató Intézet, feladata tehát a jövőben nemcsak 
a legkiválóbb termőfák kijelölése és törzskönyvezése lenne, hanem azok elszaporí-
tása is és míg a törzsgyümölcsösök felnőnek, átmenetileg az országos faiskolai 
hálózat ellátása fajtaazonos szaporítóanyaggal. Később ez utóbbi feladatot a 
Kutató Intézet által ellenőrzött törzsgyümölcsösök látnák el. 

A törzsfa felkutatás és kijelölés nélkülözhetetlen kutatói feladat, de mód-
szerén változtatni kell annyiban, hogy ne a szórványgyümölcsösökben talált 
egyes egyedeket jelöljék ki, hanem törzsfát nagyüzemi gyümölcsösökben lehessen 
általában kijelölni, ahol meghatározott agrotechnikai és környezeti viszonyok 
között termelt sok egyed közül lehet kiválasztani a legkiválóbbakat. 

Faiskoláink vetőmag és alany ellátása sincs megnyugtatóan megoldva. Min-
den termelésnél a vetőmagkérdés — az elitanyag szaporítása — központi feladat. 
A gabona és takarmánynövények magtermesztésére kormányzatunk sokat áldoz 
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Ezzel szemben a gyümölcsfamagvakat különböző vidékeken és körülmények 
között vadon termő fákról gyűjtik be, komoly szelekció nélkül az értékesítő 
szervek. Feltétlenül szükséges, hogy termelt fajtáinkhoz hasonlóan az alanyok 
anyanövényeit is szelektáljuk, majd ivartalanul elszaporítva megfelelő körül-
mények között termesszük, hogy a magvak és csemeték minél egyöntetűbbek 
és minél jobb minőségűek legyenek. A magtermő ültetvényekben a magvak 
begyűjtése a legmegfelelőbb időben, feldolgozásuk pedig nagyobb tömegben 
nagyüzemi módszerekkel lehetséges. 

A magtermő ültetvények létesítése a törzsgyümölcsösökéhez hasonló 
kell hogy legyen. A törzsanyag kijelölését és összehasonlító vizsgálatát a Kerté-
szeti Kutató Intézet végezze. A magtermőfákat pedig nagyobb gyümölcsöseink-
hez kapcsolt ültetvényekben helyezzük el, ahol kellő védelemben, gondozásban 
és nevelésben részesíthetjük, illetve ahol a mag mint áru kezelhető és kiváló 
minőségben átadható a faiskoláknak. Erre vonatkozólag is vannak már terveink, 
de megvalósításuk nehézkes. A külföldi erdészeti kutatók már régen kiválogatták 
legfontosabb fanemeikből a legkiválóbb magtermő egyedeket, amelyeket 
ivartalanul elszaporítva, belőlük magtermő ültetvényeket létesítettek. Tudo-
másom szerint a magyar erdészeti kutatás is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Vannak 
tehát hasonló jellegű termesztési felületen eredmények, a gyümölcstermesztők-
nek is meg kell találniok a módját, hogy e kérdést megoldják. 

A gyümölcstermesztési kutatások határozott célkitűzést, tervszerű munkát, 
sok áldozatot, türelmet, segítséget és megértést igényelnek. Fiatal kutató intéz-
ményünk kezdő kutatóinak eddigi munkáját, amely zömmel az alapok lerakásából 
állt, nagyra értékelem. A fásnövények kutatásának jellegzetességeiből adódó 
különleges helyzetre való tekintettel azonban, nem oly gyorsan jelentkeznek 
az eredmények, mint más termesztési ágban, de biztos vagyok benne, hogy a 
folyamatosan végzett lelkiismeretes, áldozatos munka meghozza gyümölcsét. 
Innen is kérem irányító szerveinket, hogy a szükséges segítséget a gyümölcs-
termesztés kutatóinak munkájuk eredményes előmozdítása érdekében mindenkor 
a lehetőség szerint biztosítsák, nem fognak csalódni bennük. 

É B É N Y I GYULA 

Az elhangzott előadás keretében kevés szó eshetett a szőlőtalajokról és a 
velük kapcsolatos problémákról. 

Tapasztalatunk szerint a szőlő minden egészséges talajon termeszt-
hető, a homoktól kezdve egészen a kötött agyagtalajig és az elmállott kőzetig. 
Természetesen a különböző talaj féleségeken más-más agrotechnikát kell alkal-
mazni, különbözőképpen kell a szőlő életfeltételeit biztosítani. 

A monográfiái szőlőtalaj felvételek során begyűjtött több tízezer talaj-
minta elemzéséből, valamint a helyszíni bejárások alkalmával szerzett tapaszta-
latok és a telepeinken beállított kísérletek eddigi eredményei alapján már több 
agrotechnikai újítás valósítható meg egyben ú jabb kutatási problémák is fel-
merültek, amelyeknek bevezetése, illetve megoldása a többtermelés érdekét 
szolgálná. 

A monográfiái talajvizsgálatokból meghatároztuk, hogy kötött szőlő-
talajainkra melyik alanyfajta választandó. Ezzel a szőlő rekonstrukcióhoz 
szükséges alanyfajták megfelelő számú szaporításáról lehet előre gondoskodni. 
A minőségi borvidékek szőlőterületeiből 23043 hektár a Riparia Portalis, 
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10536 hektár a Berlandieri x Riparia 5 С vagy 5 BB és 597 a Rupestris du Lot 
talaj. 

A laboratóriumi talajvizsgálatokból kitűnik, hogy 2296 Dunántúli kötött 
talajmintából 

Ez adatok azt tár ták fel, hogy kötöt t szőlőtalajaink zöme a csapadékvizek 
hatására összetömődik, levegőtlenné válik és az ú jabb csapadékvizet lazítás 
nélkül csak kis százalékban veszi be. Számolnunk kell tehát a víznek, mint ter-
melési tényezőnek minimumba jutásával. Két telepünkön kísérletet állítottunk 
be a szerkezet javítására tőzeggel és lignittel. De ezen felül a hegyvidéki szőlő-
talajainkat az erózió pusztításai ellen is meg kell védeni s ezzel egyidejűleg a 
hirtelen lezúduló csapadékvizet is meg kell menteni a szőlő számára az elfolyás-
tól. Ennek érdekében a gyakorlat már a múltba is különféle eljárásokat alkal- t 
mázott. Kísérlet tárgyává tettük, hogy ezek közül a tányérozási, vagy a lej-
tővel keresztirányú bakhátas, vagy ennek javított kiadása : a skatulyázási 
talajvédelem eredményesebb-e. Kísérleti eredményeink szerint a skatulyázási 
talajvédelem válik be a legjobban, mert a skatidyák felfogják a nagyobb záporok 
vizét s így a víz nem vész el, a víz nem is pusztítja, koptatja a t a la j t . A ska-
tulyázott parcellában 33%-kal volt nagyobb a termés, mint a simaművelési 
kontroll parcellán. 

Szőlőtalajaink kötöttségének és vízfelvevőképességének tökéletesebb meg-
határozása is megoldásra vár még. I t t kezdeményző kísérleteink voltak már a 
lisztvizsgálatoknál használatos Hankóczy-féle farinográffal, de ezt nagyobb 
mértékben megfelelő készülék hiányában ez ideig nem állott módunkban 
folytatni. 

Jelentős kiterjedésű hcmokterületeink, lia filoxérával szemben immúnisak, 
saját gyökerű vesszővel telepíthetők, ami lényegesen csökkenti a telepítési 
költségeket, szemben az oltványszőlő telepítésével. Az immunitás megállapításá-
nál az Intézet eddig a 80—90% kvarchomoktartalmat jelölte meg alsó határ-
értékként. Monográfiái felvételeinkkel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy ez a 
határérték 82% homokszemcse nagyságú kvarctartalomnál van. Tenyészház-
kísérletek adnának végleges választ erre a fontos problémára. 

Homoki szőlőtalajaink adszorbens hiányában nem kötik meg a vizet 
és a tápsókat a fő gyökérzónában, ami a mi klímánk, illetve időjárásunk mellett 
gyakran nem kedvező a nagy termések kialakítására. Ezért kísérleteket állí-
tottunk be különböző humuszképző nyers, erjedetlen szervesanyaggal (tőzeg, 
törek, szecskázott szalma, aprított venyige), hogy ezek talajjavító hatását 
tanulmányozzuk. Természetesen az erjedetlen szervesanyagokat megfelelő 
mennyiségű műtrágyákkal is felülszórtuk az erjesztés hiánytalan lefolytatása 
érdekében. Egyik parcellában a tőzeget montmorillonittal is kevertük, hogy 
ásványi adszorbens is javítsa a homokot. Kísérleteink tanúsága szerint az 
erjedetlen szervesanyagok egyformán és kb. egy idő alatt alakultak át sötét-
színű, kenhető humuszá. Ez az idő három esztendő. A szőlőgyökerek erőtelje-
sen behálózták ezt a réteget, e kezelésű parcellákon a vegetáció kiemelkedő 
volt és e réteg jelentősen több nedvességet kötött meg, mint a kezeletlen homok. 

Homoktalajainkon gyakori jelenség, hogy a szőlőtőkék feje idő előtt 
elpusztul. Ennek egyik oka az lehet, hogy a homokfelszínhez közel eső tőkefejek 

jó rögszerkezetű . . . . 
közepes rögszerkezetű 
rossz rögszerkezetű . 

8,7% 
18,0% 
73,3% volt. 
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szinte megsülnek a nyári forróságban. Védekezésül talajtakarási kísérleteket 
végeztünk, azonban a kísérletek még nem oldották meg ezt a problémát. 

Talaj vizsgálati adatainkból kitűnik, hogy szőlőtalajaink általában szegé-
nyebbek szervesanyagban, mint a szomszédos szántóföldi talajok. Ez nyilván 
abból következik, hogy a monokultúrás szőlő talajai esetében nincs tarló- és 
gyökérmaradvány, nincs meg a lehetőség a szokásos sor- és tőtávolság mellett a 
zöldtrágyázásnak, csupán a lehullott lomb és gaz az, ami természetes szerves-
anyag utánpótlást jelent. 

Az istállótrágyából is jóval kevesebb jut a szőlőnek, mert elsősorban 
a szántóföldön kerül felhasználásra. Hegyvidéki szőlőinknél sok helyen szállí-
tási nehézségek is vannak. A különböző fekáltrágyák pedig nem állnak oly mennyi-
ségben rendelkezésre, hogy a szőlőtalajok számára szükséges szervesanyagot 
biztosíthatnák. 

1949 óta a fent felsorolt erjedetlen szervesanyagokkal kísérletezünk 
annak megállapítására, alkalmasak-e ezek műtrágyákkal kiegészítve az istálló-
trágya helyettesítésére és milyen adagok a kedvezőek. Az eredmények pozi-
tívak voltak, sőt egyes esetekben nagyobb termést értünk el az erjedetlen, 
lassabban bomló szervesanyagokkal, mint az istállótrágyával. Az erjedetlen 
szervesanyaghoz adott mútrágyakeverék ugyanis harmonikusabb összetételű 
volt, mint az istállótrágyábaíi levő tápanyagok. 

Laboratóriumi talaj vizsgálati módszerünk kiegészítésre szorul. Meg kell 
állapítanunk, kísérleti úton, hogy az egyes tápanyagoknak melyek azok a 
határértékei, amelyeknél már nagy termésre lehet számítani. 

Szőlőtelepítéseknél az egyes alanyfajták mésztűrő képességét magyar 
fokban állapítottuk meg intézetünkben. Ez a módszer a gyakorlatban jól bevált . 
Szőlőmonografiai felvételeink során azonban több helyen találtunk jó erőben 
levő idősebb Riparia Portalis alanyú oltványszőlőt, amelynek talajában 20—25 
volt a mész magyar fokban, holott a módszer szerint 15 fok felett vissza kellett 
volna esnie, esetleg ki kellett volna pusztulnia a szőlőnek. Ezért a módszer 
finomítása végett, esetleg új módszer kidolgozására kutatást kellene foly-
tatni. 

Megállapítottuk, hogy vulkanikus eredetű talajokban sok a felvehető 
káli, míg ezzel szemben lösztalajaink általában káliban szegények. A műtrá-
gyázásnál ez adatokat figyelembe lehet venni annál is inkább, mert szabad-
földi kísérleteinkkel is ellenőriztük e megállapításokat. 

Műtrágyázási kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy kielégítő talaj-
tevékenység nélkül a műtrágyák nem hatottak, sőt egyes esetekben csökken-
tették a termést. 

Típustalajaink vizsgálataiból kitűnik, hogy homoktalajaink kicserélhető 
magnéziumot sok esetben csak nyomokban tartalmaznak, de egyéb talajaink-
ban is jóval kevesebb fordul elő, mint amennyi a kalcium, magnézium arányá-
nak megfelelő. Ezért kutatási feladatunk a magnézium trágyázással foglalkozni. 

De foglalkozni kellene a mikroelemek kutatásával is, ezeknek a talajban 
mennyiségi előfordulásával és az egymáshoz való arányukkal, illetve ezeknek 
a szőlő fiziológiájára gyakorolt hatásának kutatásával. 

Kutatni kellene szőlőtalajaink eddig nem ismert mikrobiológiáját, a szőlő-
talajban élő hasznos és káros mikroszervezeteket, amelyek oly jelentős szerepet 
töltenek be a növénytáplálkozásban. Nem ismerjük a szőlőtalajban fellépő 
antagonista jelenségeket, azok előidézőit és azt, hogy ezek milyen hatással 
vannak a rizoszférára és a szőlő egész életműködésére. A gyakorlati szőlőter-
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mesztés ismeri a talajuntság fogalmát, mert öreg szőlők újjátelepítése előtt 
a ta la j t néhány évig pihentetni szokás, vagy szántóföldi növényekkel hasznosít-
ják. Ez pedig azt jelenti, hogy a tervezett nagyarányú szőlőrekonstrukció kap-
csán meghosszabbodik a szőlőt nem termő évek száma, ami nemzetgazdasági 
szempontból kiesést jelent. Meg kell tehát találni a talajuntság okát és kiküszö-
bölésének módját. 

A begyűjtött talajminták további kutatásra használhatók fel. Kutathat juk 
a szőlőtalajok tápanyagtőkéjét, és szervesnyagtartalmát, hogy teljesebb képet 
alkothassunk a leromlott talajerőről. Az eddig ily vonatkozásban végzett 
vizsgálatok csak a típustalajokra terjedtek ki. Kutatni kellene a meglevő talaj-
mintáinkból kötött szőlőtalajaink rögszerkezetét és a már említett ellemnyom 
állapotot. 

Összegezve az elmondottakat, helyszíni tapasztalataink és talajvizsgá-
lataink alapján megállapíthatjuk, hogy külföldi összehasonlításban alacsony 
termésátlagaink okai talajtani vonatkozásban a következők : 

1. a szőlőtalajok okszerű vízgazdálkodásának hiánya, 
2. a talaj tevékenység állandó fenntartásának elhanyagolása, 
3. rendszertelen és hiányos tápanyagpótlás, 
4. még ki nem kutatott talajinikroasszociációk, és ellemnyomhatások 

szerepe a szőlő életfolyamataiban, 
5. a gyakorlati szőlőtalajvizsgálat és — termesztési szaktanácsadás 

megszervezésének hiánya. 
Rövid hozzászólásommal igyekeztem átfogó képet adni kutatásainkról 

és eredményeinkről, továbbá a szőlőtalajtan jövőbeli problémáiról, s remélem, 
hogy idevonatkozó kutatásaink is sikeresen hozzájárulnak a magyar szőlő-
kultúra emeléséhez. 

* 

ROLLER KÁLMÁN, a mezőgazdasági tudományok kandidátus'a 

A gyümölcs- és szőlőtermelés és a belterjes erdőgazdálkodás között a 
történelmi idők folyamán megállapítható a szoros kölcsönösség. Igen sok olyan 
földterület, ahol azelőtt erdő állott, ma a gyümölcstermelés szolgálatába szegő-
dött. Tehát ahol az erdőgazdálkodás visszavonult, ott a gyümölcstermelés 
hódított tért. Ennek a kölcsönösségnek a megállapítása azért fontos, mert fel-
fedezhető a gyümölcstermelők azon igyekezete, hogy az erdő védelmében és 
az erdő által teremtett jobb termőhelyi viszonyok jobb kihasználásával oldják 
meg a gyümölcstermelés kérdéseit. Az ésszerű és tervszerű viszony azonban 
a gyümölcstermesztés és az erdészet közölt azóta ismerhető fel és vált szükség-
szerűvé, amióta a talaj termőerejének viljamszi értelemben vett fokozása 
irányítja a földműveléssel foglalkozó gazdálkodási ágazatok, illetőleg ezen 
belül a megfelelő üzemek fejlődését. Az üzemet szabályozó ember szerepe abban 
áll, hogy a szervezetek élettevékenységéhez olyan körülményeket teremtsen, 
amelyek között a munka eredményessége a legnagyobb. Más szóval a szerveze-
tek működésének egész ideje alatt a munka feltételeinek olyan kombinációját 
kell fenntartani, hogy a kiindulási anyagnak a munkára fordított vesztesége a 
legkisebb, ugyanakkor a végső termék hozama a lehető legnagyobb legyen. 
Ezeknek a meggondolásoknak az alapján sorolja Yiljamsz az erdészetet és a 
gyümölcskertészetet egy ágazati csoportba és meghatározza, hogy a föld termé-
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keinek előállításában az erdő, a mező, a rét, a gyümölcsös és veteményeskert 
művelésének kérdései oszthatatlan egészet alkotnak. Különválasztásuk csak 
mesterkélt lehet, mellyel elkerülhetetlenül károsodik az a dialektikus össze-
függés, amellyel ezek az ágazatok harmonikus szeives egészét alkotják a 
tervszerű népi gazdálktdámaк (kiemelés Viljannz talajtanából). Az erdészet 
vetületében a gyümölcstermeléssel való összefüggés két irányban terjeszt-
hető ki : 

Az erdőgazdálkodáson belül közvetlenül történhet gyümölcstermelés ; 
Az erdősítés közvetett hatásai előnyösen használhatók fel a gyümölcs-

termelés fokozására. 
Mindkét lehetőség felhasználható főleg a gyümölcstermelés, de bizonyos 

tekintetben a szőlőtermelés termelékenységének fokozására is. 
Hazai viszonylatban mindkét esetben tekintetbe kell vennünk azonban 

az előadó azon megállapítását, hogy a szőlőtermelésre beállított területek 
kiterjesztésére nincsen szükség, azok termékenységét kell fokozni. A gyümölcs-
termelésre beállított területeket viszont ki kell terjeszteni, tehát gyümölcs-
termelésünk perspektívája a minőségi emelés mellett a területek növelése is. 

Első esetben tehát, amennyiben az erdősítés a szőlőtermelés fokozására 
jelentőséggel bírhat, ki kell használni annak lehetőségeit, míg a második esetben 
az erdősítések védő hatása következtében történő minőségi javuláson túlmenő-
leg az erdőgazdálkodás körébe tartozó földterületeken belül a lehetőséghez 
képest helyet kell adni a gyümölcstermelés kiterjesztésének. 

Lényegében az elmondottakból levonható tézisek megvilágítása által 
segíthetünk erdészeti szemponttól a gyümölcs- és szőlőtermelés rekonstrukciós 
problémáinak megoldásában. Ezek a tézisek a következők : 

1. Milyen hatással van a környezet erdősítése, illetőleg a gyümölcs- és 
szőlőtermelés termelékenységének fokozására ? 

2. Melyek az erdősítés és fásítás legalkalmasabb formái? 
3. Hogyan segíthet az erdészet a gyümölcstermelés kiterjesztésében? 
Az első tézisre a feleletet az előttünk álló hatalmas tapasztalati anyag 

gyűjteményéből meríthetjük, megállapítva azt, lxogy az erdő védőhatása, 
különösen a szélvédelem előnyösen befolyásolja a gyümölcs terméshozamát. 
A megfigyelésekből csak néhány példát ragadok ki. 

Lencova szovjet kutató Krasznodár vidékén az anapai és verhue-bakonszki 
kísérleti telepeken folytatott megfigyeléseket, ahol a szőlők sokat szenvednek a 
fagytól és az erős északi szelektől. Ezek a szelek fokozzák a hideg hatását és 
csökkentik a levegő páratartalmát. Ezenkívül mélyen kiszárítják a talajt és 
elhordják a felszántott réteg legtermékenyebb részét. A szél mechanikai sérülé-
seket is okozott i t t . A hőmérsékletcsökkenés, pedig különösen a virágzás idején 
károsan befolyásolja a szőlőtermelést, mert gátolta a terméskötést. Az ilyen 
nyílt területen még a tőkék gyökérzetét is érte fagysérülés ott, ahol a téli fedés 
elmaradt. Megfigyeléseiről táblázatot közöl, melyben összehasonlítja a védett 
és a védetlen táblák eredményeit, mégpediglen a tőkén azonos számú rügy 
meghagyása mellett. A védetlen tábla adatait 100%-osnak véve, az alábbi ered-
ményt mutatja ki : 

a hajtások átlagos száma 
a termő hajtások átlagos száina 
a fürtök átlagos száma 
a terméshozam átlagos száma . 

129% 
128,3% 
133% 
142% 
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Mikes János csehszlovák kutató szerint a gyümölcsöst az erdősítés a szél 
mechanikai károsításától védi meg és kimutatja, hogy szélcsendes időben 
nagyobb a termés és enyhébb a téli hőmérséklet a védett területeken. Általában 
saját tapasztalatainkból is tudjuk, hogy a szélárnyékos oldalakon a szélsebes-
ség, tehát a léhűtő hatás enyhül, ami a melegkedvelő növények számára kedvező. 

W. P. Baird kertész Észak-Dakotában gyümölcskutatással foglalkozott 
és megállapítja, hogy a szélfogó az év minden szakaszában teljesíti kötelességét, 
megvédvén a gyümölcsöskerteket. Ezen a vidéken gyümölcsös telepítése védő-
telepítés nélkül nem is történhet. Általában két fő szempontot állapít meg 
a védőtelepítések kihasználásában : az erózió elleni védelmet és a termés védel-
mét. A Great Plains déli részein, különösen a beporzási időszakban védik a fákat, 
de az érésben levő gyümölcsöket is megóvják a szélkártól. Gyakorlatias meg-
állapítása, hogy a cserjesávok olcsóbbak, mint a kerítés. 

Arvil az utahi kertészeti egyesület titkára a szélvédelem kapcsán a méhek 
munkájának beporzó tevékenységét látja bizonyítottnak. 

A saját tapasztalataink ugyancsak azt mutatják, hogy a gyümölcsker-
tészek szívesen telepítik a gyümölcsösöket erdők közötti tisztásra úgy domb-
vidéki, mint síkvidéki viszonylatban. 

A második tézisre ugyancsak különböző szerzők, de a saját tapasztala-
tainkból is megadhatjuk a feleletet. Legalkalmazhatóbb formája az erdősítés-
nek és fásításnak a mezővédő erdősávok telepítése, melyek védelmet nyújtanak 
és ezenkívül a gyümölcsös szempontjainak megfelelően rugalmasan kezelhetők. 
Romániában Multansko, Dobrudzsa, Veiké Valassko vidékén a kajszi- és őszi-
barack telepítéseket és a szőlőskerteket 8—12 m széles szélfogókkal védik. 
Ezek a szélfogók a gyümölcsös és szőlőskerteket élő kerítésként ölelik körül 
és az ottani mezőgazdasági és erdészeti szakemberek közlése szerint a gyümölcs-
termesztés sikeres végrehajtásának ez az előfeltétele. Ugyanígy tapasztalhatjuk 
Csehszlovákiában az Elba környékén telepített gyümölcsösök védelmét a 
»prusak« és a morvái »polák« nevű pusztító szelek ellen. 

Minar csehszlovák kutató szerint a mezővédő erdősávok madárvilágának 
irányított szaporítása ugyancsak a gyümölcstermelés javára használható ki 
és betelepíthető a rovarirtó madarak számos faja. Klecka csehországi kutató 
szerint a táblákban telepített gyümölcsösök legjobb védelmét a táblák szélén 
elhelyezett fa- és cserjesávok telepítésével lehet termelékennyé tenni. 

A harmadik tézis megoldásának két módja van. Egyik lehetőség, hogy a 
mezővédő erdősávokban olyan gyümölcsfa fajokat ültessünk, amelyek ebben a 
környezetben is képesek használható gyümölcsöt teremni. Bár Micsurin kétségbe 
vonja annak lehetőségét, hogy nemes fa- és körtefajták erre alkalmazhatók 
lennének (kiemelés Micsurin IV. kötet 90. oldal). Az újabb szovjet kutatások 
eredménye szerint a sávszéleken különösen a déli oldalakon megfelelő minőségű 
gyümölcs termelhető, természetesen a gyümölcsfajtának megfelelő telepítési 
és termőhelyi viszonyok között. Okályi Iván egyet, tanár 1953. V. 23-án tai-
tot t előadásomon hozzászólásában nagyon helyesen jegyezte meg, hogy egyes 
tájakon a helyi ellátás gazdaságosabb kiegyenlítése érdekében, vagy helyi 
konzervipari igény jelentkezése esetén a cigánymeggyet, sőt a kérdéses tájon 
fertőzésközvetítő hatásában kárt nem okozó egyéb nyári, igénytelen gyümölcs-
fa j t is keverhetünk a védő erdősítés szélső sorába. Megfelelő tájon a dió, illetve 
gesztenye, törökmogyoró szerepelhet az erdősáv elemeként. A berkenyét és 
mandulát megfelelő tájakon ugyancsak számba vehetjük. Ritka ültetésű gyü-
mölcsfákból álló erdősávoknak megfelelő alacsony aljnövényzettel domb-



HOZZÁSZÓLÁSOK 2 2 1 

vidéken lehet jelentősége, ahol az erdősávnak nem szélvédelmi jelentősége van, 
hanem a talajerózió meggátlása az elsőrendű feladata. A magas törzsre nevelt 
gyümölcsfák, szilva, cseresznye, a kevés ápolást igénylő alma- és körtefajtának 
telepítése két-három sorban, három-négy m-es hálózatban az izohipszákkal 
párhuzamosan vezetett sávokban megfelelő bokorszegélyezéssel feltétlenül 
kedvező mikroklíma és eróziógátló hatással járhatnak a közbezárt területek 
mezőgazdasági veteményeinek terméshozamára. 

Az utak, tereptárgyak mentén fasorokba telepített gyümölcsfák alkal-
mazását, bár az nagy területi kiterjedést jelenthetne, a már ismert okokból 
(el nem kerülhető károsítások és fertőzésvezetés szempontjai miatt) nem ajánl-
ható. 

Az erdészet a gyümölcstermelés céljait szolgálhatja az erdők tisztásai, 
illetőleg erdőközi területek gyümölcstermelés céljára való kihasználásával is. 
Ennek legnagyobb jelentősége a Duna—Tisza közti meszes homokterületeken, 
tehát a Dunához közelebb eső térféleken lehet. Bár igaz, hogy dombvidéki 
erdőségeink közbezárt tisztásain is a fertőzés- és fagymentes területeken kiváló 
gyümölcstermelés folyhat,»pl. az 1939-es években Telkibánya környékén erdő 
által körülzárt vidéken 2—300 m tengerszint feletti magasságban kiváló London-
pepin almát termeltünk, mégis a minőség- és tömegtermelés együttes ered-
ményét a homokterületek esetében látom kiteljesedni. Felesleges felsorolnom 
a Duna—Tisza közti homokvidékeink kiváló gyümölcstermelő helyeit, de mégis 
megemlítésre kívánkozik a Kiskunhalastól nyugatra fekvő Debeák-Fehértói 
részeken szerzett tapasztalatom, ahol a gyenge, sokszor eredménytelen fásítá-
saink közvetlen szomszédságában kiválóan termő barack, szilva, körte gyü-
mölcsös kerteket, sőt szőlőskerteket is találtam. Bár ezeket a területeket igen 
külterjesen kezelik a kisárutermelő gazdálkodók, mégis termelékenységük 
nem állítható arányba más művelési ágak termelékenységével. Önkéntelenül 
is felvetődik a kérdés, hogy a szövetkezeti gazdaságok-megfelelő agrotechniká-
val bizonyára még jobb eredményeket tudnak itt elérni. Ezeken a területeken 
az erdősítés alkalmazása valóban csak védő ültetvény szerepét töltheti be, 
mert a fő termelési ágazatnak a gyümölcstermelésnek kell lennie. 

Összevetve az elmondottakat, azt hiszem, nagyon fontos lenne gyümölcs-
termelésünk fokozása érdekében ezt az igen jelentős komplex feladatot pár-
huzamosan és összehangoltan kimunkálni és nagyobb anyagi áldozattal és 
támogatással mind a kutatómunkát, mind a gyakorlati feladatok megoldását 
elősegíteni. 

KÁRPÁTI ZOLTÁN 

Soós István kartársam előadásához, amely a szőlők és gyümölcsösök rekon-
strukciójának problémájával foglalkozik, elsősorban a talajviszonyok megvizs-
gálása alapján, legyen szabad nekem egy egészen más szempontból hozzászól-
nom, éspedig a botanikusnak, közelebbről a növénytársulástannal foglalkozó-
nak a szemszögéből. Ez a probléma rendkívül bonyolult és kétségtelenül komp-
lex probléma, amely nagyon sokféle tényezőből tevődik össze és mi a Kerté-
szeti Szőlészeti Főiskola Növénytani Tanszékén ezt a célt tűztük ki magunk elé, 
hogy ennek a kérdéskomplexusnak a megvizsgálását a természetes növény-
társulásokból kiindulva végezzük el. 
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Abból a gondolatból indultunk ki, hogy mind a szőlő, mind pedig a gyü-
mölcs sok évre szóló mesterséges növénytársulás, amelyet beillesztünk a ter-
mészetes növénytakaróba, mint természetes környezetbe. Egészen magától 
értetődő tehát az, hogy a természetes környezetnek erre gyakorolt hatása nem 
egészen közömbös és egy egész sor olyan tényező adódik, amelyből levonha-
tunk olyan következtetéseket, amelyeket azután a kérdést a talaj és éghajlat 
szempontjából megközelítők is eredményesen tudnak felhasználni. Tanszé-
künkön ez a munka indult meg többféle szempontból. 

Olyan helyeken, ahol valamilyen gazdasági okból felhagytak a szőlő- vagy 
gyümölcstermesztéssel, ot t az eredeti növénytakaró igyekszik visszanyerni 
a helyét és elfoglalni az eredeti stádiumot. Ennek a vizsgálatával próbáljuk 
rekonstruálni azt, hogy milyen lehetett az eredeti növényzet. Amikor pedig a 
termesztésbe vont területek kiterjesztéséről van szó, akkor a természetes 
növénytakaró minden tényezőnél érzékenyebben indikálja azt, hogy azon a 
területen éppen mi termeszthető. Ennek a vizsgálatát tűztük ki célunkul és 
igyekszünk az összefüggéseket megállapítani. 

Természetesen ez a kérdés, a növénytársulástan gyakorlati vonatkozása. 
Az alkalmazott fitocönológia vonatkozások éppen a kertészeti termesztésnél 
egészen újkeletűek. Amíg az erdészet és a mezőgazdaság már több évtizedes 
eredményekre tekinthet vissza, tekintve, hogy ezek sokkal inkább természetes 
növénytársulásokkal dolgoznak, mint a kertészet, addig a kertészeti alkalma-
zott növénytannak, a növénycönológiának, növénytársulástannak ma még 
a külföldi irodalomban is csak két-három éve vannak nyomai. Soós István 
kartársam is említette, hogy ezen a téren úttörő tevékenységet folytatnak, 
s ini is a kérdésben még ott tartunk, hogy a külföldi eredményeket nem tudjuk 
átvenni ; legfeljebb gondolatot, legfeljebb módszert vehetünk át. Mi tehát 
ma még a kikísérletezés, a megfelelő módszer kidolgozásának stádiumában 
vagyunk, de mindenesetre eredményeink vannak. 

BOGNÁR KÁROLY 

Az ismertetett elaborátum érinti a homoki szőlő- és gyümölcs együttes 
termesztésének kérdését és jellemző számadatként megemlíti, hogy az 1949. évi 
felvételezés szerint a gyümölcsfáknak mintegy 25%-a szőlőkben álló gyümölcsfa 
volt. Ezzel az állítással szemben nem tudok országos adatokkal érvelni, de az 
a meggyőződésem, hogy ez az arányszáma valóságban jóval nagyobb. 
A Duna—Tisza köze gyümölcsfa állományának több mint 90%-a szőlővel 
köztesen telepített és ez a termelési mód nem ismeretlen Szabolcsban sem, sőt 
a Dunántúl egyes területein is tekintélyes számú gyümölcsfát találhatunk a 
szőlősorokban. 

Tekintettel az együttes termesztés jelentőségére a Duna—Tisza közi 
homokterületen, legyen szabad az Osztályülés figyelmét e termelési forma 
több nyitott kérdésére ezúton is felhívni. 

Mindannyiunk előtt ismeretes az a vita, amely oly régóta folyik már szak-
körökben az együttes termesztés kérdésében és az érvek hol ellene, hol mellette 
sorakoztak fel attól függően, hogy azok homoki, vagy hegyvidéki területen 
dolgozó szakemberek részéről hangzottak el. A legfőbb ellenérv mindig az volt 
és az ma is, hogy az együttes termesztésnél sem a gyümölcsből, sem a borból 
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nem lehet megfelelő minőséget és mennyiséget termelni. Ezzel az érveléssel 
szemben Kecskemét, Nagykőrös, Jánoshalma, Kiskunhalas példájára kell 
hivatkoznom, ahol a köztes termesztésből az ország gyümölcsexportjának közel 
80%-át produkálták és a különféle kiállításokon a díjak légióját hódították el. 
Ugyanakkor igen jó minőségű és nagymennyiségű borterméseket is tudtak fel-
mutatni . 

Természetesen nem a szőlőskerteket akarom védelmembe venni, ahol 
egy hold szőlőben 100 termő gyümölcsfa és ugyanannyi sarj teszi lehe-
tetlenné a normális termelést, de igenis polgárjogot kell nyernünk az okszerű 
együttes termesztés részére, mert ez a termelési forma talaj- és éghajlati adott-
ságainak folytán a legésszerűbb és a leggazdaságosabb is a futóhomokon. 
A már sokszor emlegetett felsőbb-szintű árnyékolás, szélvédelem, homokkötés 
mellett a legfontosabb érv az, hogy ez a termelési forma kiegyenlítettebb 
jövedelmet biztosít a termelőnek és csökkenti a szeszélyes időjárásunkból 
fakadó kockázatot. Igen érdemes megjegyezni, hogy a kecskeméti szőlőkben, 
és nagyjából ez áll az egész termesztő tájra is, általában a gyümölcsfák bizto-
sítottak nagyobb bevételt. Az 1939. évi egészen pontos piacmegfigyelési és 
export statisztikai adataink Kecskemét 18 ezer kat. hold szőlővel köztes gyü-
mölcs területére azt mutatják, hogy a szőlőből 159 pengő, a gyümölcsből pedig 
202 pengő volt egy kat. hold tiszta jövedelme. Erről tanúskodik Lukácsy Sándor 
szakíró 1871-ben kiadott »A fatenyésztés« című könyvének 7. oldala is, ahol a 
következőket mondja : »Kecskemét, Nagykőrös tetőpontján áll ma a gyümölcs-
ipar- és üzletnek, mely önkényt fejlődött azon jóravaló kezdeményezésből, 
midőn különben hasznavehetetlen futóhomokba az első gyümölcsfát leül-
tették. Mutasson az ország bármely legáldottabb talajú vidéke hasonlót, mint 
muta t ma Kecskemét, hol a kapás ember egyetlen birtokon két hold futóhomok, 
évenként 1600 Ft-t jövedelmezne. Jövedelmez pedig szőlővel és gyümölcs-
fával beültetve, a szőlőből 100 akó bort szűr, akóját 6 Ft-jával számítva 600 
forintot, gyümölcstermése pedig 1000 forintot a két hold futóhomok éven-
ként 1600 forint tiszta jövedelmet nyújt.« 

Nem lehet csodálkozni tehát, hogyha e termelési forma ennyire tradícióvá 
vált és a dolgozó parasztság görcsösen ragaszkodik hozzá. Előtte csak a fás 
szőlőnek van becsülete. A feléledt telepítési kedvet minden eszközzel támogatni 
kell. A köztes termesztést az új telepítéseknél is engedélyezni kell. Mégis szük-
séges bizonyos előírások betartása, — és ezt éppen mi homoki szőlészek sür-
getjük — amelyeknek a fajtára, szőlő sor- és tőtávolságára, a szőlő közé ültet-
hető gyümölcsfák darabszámára és elhelyezési rendjére kell kiterjedniök. Eme 
előírások betartásával felszámolhatjuk a »szőlőskert« rendszert és olyan okszerű 
együttes termesztés alapjait rakhatjuk le a rekonstrukciós munkák során, 
amely egyaránt kedvez a minőségi és mennyiségi termelésnek és alkalmas lehet 
a termesztőtáj egységes arculatának kialakítására. 

Ezek az előírások ma még nincsenek meg, életrehívásuk halaszthatatlan 
feladat. 

Az együttes termesztés kérdését kutatói szemmel vizsgálva néhány prob-
léma e téren is felderítésre vár. Feltétlenül szükséges a szőlő és gyümölcs együttes 
termesztése biológiai sajátosságainak vizsgálatára alkalmas kis kerteket beállí-
tani és ezek alapján megállapítani, hogy a szőlő vagy a gyümölcsfa milyen 
mértékben hátráltatja, vagy segíti egymást életfunkciói ellátásában. 

Tanulmányozni kell továbbá az együttes termesztés nézőpontjából a 
homoki szőlők gyors elöregedésének okait, a tőkefej elhalás körülményeit és 
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alkalmas módszereket kidolgozni e káros jelenségek késleltetésére, illetőleg 
kiküszöbölésére. 

Röviden ennyiben kívántam a homoki szőlő-gyümölcstermesztés sajátos 
kérdéseiről szólni. 

BODROGKÖZI GYÖRGY 

Felszólalásom a homoki szőlő rekonstrukciójával kapcsolatos. Amint az 
előadásban hallottuk, ez a kérdés egyike a legégetőbb problémáknak, amelyek 
szőlész kartársaink előtt állnak. A folyamatban levő szőlő-monográfiai mun-
kálatok nagyban meg fogják könnyíteni a feladat megoldását. 

Legye szabad ezzel kacsolatban röviden beszámolnom a szegedi Tudo-
mányegyetem Növénytani Intézetében végzett vizsgálataimról, amelyek bizo-
nyos mértékig kiegészítik a Szőlészeti Kutató Intézet által végzett monográfiái 
munkálatokat. 

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából három évvel ezelőtt 
hozzákezdtem az alföldi homoki szőlők növénytársulásainak, agro-fitocönózi-
sainak tanulmányozásához. Eredményeiről a Botanikai Szakosztály legutóbbi 
ülésén számoltam be. 

Megfigyelésem szerint a homoki szőlőültetvények — noha a legintenzívebb 
agrotechnikai behatás alatt állanak — olyan gyomtársulásokkal rendelkeznek, 
amelyek törvényszerűen ismétlődnek, elterjedésük és megjelenésük bizonyos 
edafikus és mikroklimatikus komplex-viszonyokhoz kötött, és így megfelelő 
gyakorlattal megállapítható klíma- és talaj-indikátor szerepük. 

Ezeknek a törvényszerűségeknek feltárására számos kétméteres talaj-
szelvényt vizsgáltam meg a különböző társulásokból, amelyek egymástól 
nagyobb távolságról származtak. A talajok fizikai és kémiai analízisének 
eredményeit összegezve igen értékes összefüggéseket tapasztaltam a talajok 
iszapolható frakciója és humusztartalma, valamint vízmegkötő képessége és a 
növénytársulások között. 

Az egyes gyomtársulások termőhelyein a termés mennyisége és a minősége 
terén is végeztem megfigyeléseket, melyeknek során szintén érdekes össze-
függések vonták magukra a figyelmemet. A leírt gyomtárstdások alapján a 
múlt esztendőben elkészült a Tiszazug homokterületének borvidékéről származó 
vegetáció-térkép, mintegy kiegészítéseképpen az ott végzett borászati felvé-
teleknek. 

A növénytársulások gyakorlati jelentőségére elsősorban Szukacsov hívja 
fel a figyelmet »A botanika problémái« című munkájában. Hangsúlyozza, 
hogy a Szovjetunióban a mezőgazdaság, erdészet, valamint a kertészet terén 
messzemenően fel tudják használni az egyes növénytársulások megjelenéséből 
levonható következtetéseket. Az elkészült, illetőleg a készülő vegetáció-térképek 
adta lehetőséget ma már a legtöbb államban felhasználják. Nálunk e kérdés 
fontosságára — amint hallottuk — mintegy húsz évvel ezelőtt az erdészeti 
körökben figyeltek fel legelőször, és ma már új erdőtelepítések és felújítások el 
sem képzelhetők ennek figyelembevétele nélkül. 

Megfigyeléseim, eredményeim közrebocsátásával a gyakorlati szőlészet 
számára szeretnék segítséget nyújtani. Remélem, hogy a további együttműködés 
e téren is kialakul. 
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TOMCSÂNYI PÁL 

Gyümölcstermelésünk újtípusú szocialista nagyüzemekre felépülő terv-
szerű fejlesztésének előkészítésében — mint ahogy erre Soós professzor 
értékes előadásában rámutatot t — jelentős feladat vár a fajtakutatásra. Enged-
jék meg, hogy kiegészítésképpen néhány szót szóljak a gyümölcs fajtaminősítés 
kérdéséről. 

Kutatási célkitűzéseinknek e téren is az országos termelés feladataiból 
kell következni. Gyümölcstermelésünk példátlan fellendülésének korszakában 
tar t . A tervgazdálkodás eddigi éveiben — a Központi Statisztikai Hivatal 
jelentése szerint — 40 000 kat . hold zárt árutermelő gyümölcsöst telepítettünk, 
tehát mintegy kétszer annyit , mint amennyi üzemszerű ültetvény hazánkban 
a felszabadulás előtti időbői ránkmaradt. Az 1953. decemberi párt- és kormány-
határozat hat év alatt további 100 000 ka t . hold üzemi telepítést írt elő, a házi-
kerti állomány nagyarányú növelése mellett. 

A korszerű árutermelés kibővítésének feladatát tehát a gyümölcstermelés 
a következő években valósítja meg, a dolgozók maximális fogyasztási és a kül-
kereskedelem reális kiviteli igényének későbbi — a fák felnövése után bekövet-
kező — kielégítése céljából. A nagyarányú telepítések összetétele és módja 
viszont évtizedekre megszabja gyümölcstermelésünk irányát és eredményes-
ségét. 

A szocialista gyümölcstermelésnek jellegéből kifolyóan a legkiválóbb minő-
séget a legnagyobb fokú termelékenység mellett kell előállítania. Mindkét 
követelmény nagymértékben fajtakérdés, mintahogy I. V. Micsurin taní t ja : 
»a fajta dönti el a munka sikerét.« 

A fajtakísérleti kutatásnak e téren két nagy feladata van : a termelési 
körzetek fajtaösszetételének megállapítása és a meglevő, valamint új faj ták 
minősítése. 

A fajtakörzetek megállapítása, vagy helyesebben az egyes tájakon ter-
melhető fa j ták jegyzékének és termelési arányának kidolgozása megszabja 
a tájon történő telepítések helyes irányát. Ugyanakkor jelzi az optimális ter-
mőtájak elhelyezkedését is és támpontot nyúj t a fogyasztás időpontja és minő-
sége szerint specifikált szükséglet megtermelésének területi elhelyezésére. Ezt 
a sürgős munkát a már termelt fajták tekintetében a termőkorú üzemi ültet-
vényeken végzett kísérletekkel lehet megoldani. Az egymástól eltérő és szabály-
talanul elhelyezkedő fák vizsgálatához nagy segítséget nyúj t a Horváth-féle 
nagyságrendi kiértékelő módszer. 

A termőképesebb és jobb minőségű új fajták elismerése terén a hazai 
nemesítés eredményei mellett, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a leg-
értékesebb termőfajtáink külföldről behozott, egész világon elterjedt klónok. 
A begyűjtött tájfajták között olyan kiváló beltartalmú, jó termőképességű, 
igénytelen típusokat találhatunk, amelyek nemcsak a házikert, hanem áru-
termelésünk szempontjából is nagy jelentőségűek lehetnek. A környezet hatá-
sára szomatikus variációként létrejött változatok az egyöntetű áruminőséget 
adó fajtakörön belül más érési időpontú, különböző viszonyok között termel-
hető, életképesebb, tetszetősebb és jobb faj ták lehetnek. Általában arra kell 
törekednünk, hogy az árutípusok számának csökkentése mellett az eltérő 
körülményekhez alkalmazkodó klónok választékát kibővítsük. 

Az új fajták minősítése sürgős feladat. Ezért a fő termőtájakon klón-
alanyon beállításra kerülő, hosszabb időt igénybevevő módszeres összehasonlító 

1 5 IV. Osztályközlemény VII/1 —2 
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kísérletek mellett, gyorsabb minősítő vizsgálatokat is alkalmazni kell. Ilyen 
lehet az anyanövény-bírálat, amely bizottsági szemléből, esetleg helyben 
történő megfigyelésből áll. Az anyanövény-bírálat — amelynek egységes rend-
szerét szabványosítani kívánjuk — eldöntheti a fajta kísérletbe állításának 
kérdését, esetleg előzetes elismerését is, amellett, hogy módszerét a szaporí-
tásra alkalmas törzsfák kijelölésére, új fa j ták és változatok felkutatására is 
fel lehet használni. A fajtakísérletekhez ki kell dolgozni és alkalmazni kell 
fentieken kívül minden olyan exakt vizsgálati módszert, amely közvetve a gyü-
mölcsfa morfológiai, és fiziológiai tulajdonságaiból következtetni enged termelési 
értékére. 

Hazánkban eddig gyümölcsfajtakísérletek nem folytak. Kormányzatunk 
rendeletére az Országos Növényfajtakísérleti Intézet keretében ebben az évben 
megindult ez a munka. Köztermesztésünk javát az szolgálja leginkább és a 
nemesítő vagy felkutató érdekében is az áll, hogy az értékes fajtajelöltek minő-
sítés céljára mind bejelentésre kerüljenek. 

A fajtakísérleti munkát eredményesen csak fajtakérdésben érdekeltek 
szoros együttműködésével lehet megoldani. Szükséges ehhez a neinesítők, 
fajtaleíró pomológusok, konzerv- és hűtőipari technológusok és üzemszervezők 
segítsége egyaránt. De nyújtsanak segédkezet az üzemi termelés szakemberei 
is kísérleteinkben tapasztalataik közlésével. Törekedjünk együttes munkával 
arra, hogy a gyümölcsfajták kiválasztása terén is a tudomány eredménye és a 
dolgozók széles tömegének tapasztalata egyaránt az egész nép kincsévé váljék 
nagyszerű terveink végrehajtása során. 

* 

SOÓS ISTVÁN válasza a hozzászólásokra 

Amint a felszólalásokból is kitűnik, az a munka, melyet kutató intéz-
ményeink a szőlő- és gyümölcstermesztés rekonstrukciójával és fejlesztésével 
kapcsolatban eddig végeztek, a legszorosabb kapcsolatban van a termesztés 
gyakorlatával, mert ezek a kutatási eredmények adják azt az alapot, amelyre 
a magasabb, jobb minőségű terméseredmények elérésére irányuló munkánk 
bátran támaszkodhat. . 

Az idő rövidsége miatt — engedjék meg — hogy az elhangzott felszólalá-
sokra csak összevontan annyiban válaszolhassak, hogy a kutatási munkának 
azokat a hiányosságait, amelyeket az egyes felszólalók felemlítettek, igyekezni 
fogunk rövid időn belül kiküszöbölni, illetve kutatásainkat oly módon kiterjesz-
teni, hogy a rekonstrukcióval és a fejlesztéssel kapcsolatos kérdések lehetőleg 
maradéktalanul megoldásra kerüljenek. 

A hiányosságokat kiküszöbölni, illetve kutatásainkat a siker reményében 
azonban csak úgy tudjuk kibővíteni, ha egyben kimélyítjük a mezőgazdasági 
irányú kutató intézmények között eddig is fennálló kapcsolatokat, amint arra 
Tamássy István hozzászólásában szintén felhívta a figyelmet. 

A szőlő- és gyümölcstermesztésünk rekonstrukciója és fejlesztése ugyanis 
sokrétű, bonyolult feladat, melynek megoldásához csak a Szőlészeti- és Kerté-
szeti Kutató Intézet ereje nem elegendő. így hogy csak példát említsek, nemesí-
tési munkánkban a Genetikai, talajbiológiai kutatásainkban az Agrokémiai, 

• 
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gépesítési kérdésekben a Gépkísérleti Intézettel kívánjuk szorosabbá tenni az 
együttműködést. 

Az a kedvező kapcsolat, mely ma egyfelől a Szőlészeti és a Kertészeti 
Kutató Intézet, másfelől a Kertészeti Főiskola tanszékei között fennáll nemcsak 
elősegíti a gyorsabb eredmények elérését a kutatómunkában, hanem egyúttal 
a kutatási eredményeknek a gyakorlatba történő gyorsabb átvitelét is szolgálja, 
mert lehetővé teszi, hogy a főiskolai hallgatók megismerkedjenek a legújabb 
kutatási eredményekkel s diplomájuk megszerzése után munkahelyeiken azokat 
széles körben elterjeszthetik. 

Remélem, hogy mai tanácskozásunk hathatósan elő fogja mozdítani 
mindannyiunk óhajtott célját, a magyar szőlő- és gyümölcstermesztés előbbre-
vitelét. 

» 
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A MINŐSÉGI BORKÉSZÍTÉS TUDOMÁNYOS ALAPJAI 
M. A. GERASZIMOV professzor 

(Moszkva) 

Előadásom természetesen nem ölelheti fel teljes egészében a választott 
tárgyat, mert ebben az esetben foglalkoznom kellene az egész termelési technoló-
giával, kezdve a szüreteléstől, egészen a palackozásig, mert ez is a minőségi 
borkészítéshez tartozik. Ettől eltekintve nem vállalkozhatom olyan feladatra, 
amelynek tárgya az összes borféleségeket felöleli és ezért csak néhány bor-
féleségre szorítkozhatom. Érinteni fogom főként technológiájuk tudományos 
alapjait abból kiindulva, hogy a bor megfelelő feltételek mellett, kellő időben 
szüretelt, egészséges szőlőből készült. 

Fejtegetésemben főként azokkal a kérdésekkel foglalkozom majd, amelyek-
kel a termelésben találkoztam, és amelyek megoldása nem felelt meg a termelési 
követelményeknek és ezért beavatkozásunkat vonta vonta után. 

Asztali borok készítése 

Először is néhány szót szeretnék szólni az asztali borok készítésének 
technológiájáról. 

Mint tudjuk, az asztali borok a leggyakoribbak minden bortermelő vidéken, 
ahol csak szőlőműveléssel foglalkoznak, és ezért a termelésük technológiája is 
leginkább ismeretes és gyakorlatilag is, tudományosan is legjobban kikísérlete-
zett. Azok az új módszerek azonban, amelyek lehetővé teszik a különböző 
technológiai műveletekkor (szűréskor, fejtéskor és ászokoláskor) végbemenő 
redox folyamatok alaposabb megismerését, azt mutatják, hogy gyakran feles-
legesen adunk a borhoz oxigént. Ez elsősorban a fehér asztali borokra vonatkozik, 
minthogy vörös borokat az oxigén felesleges hatásától védő puffer — cserzőanyag 
óvja, amely a vörös borokban mindig jelentékeny mennyiségben fordul elő. 
A levegőíz, az illat csökkenése, erősebb színeződés, mindez a fehér bor feles-
leges oxidálódásának a jele. Nem titkolom el, ezt tapasztaltam néhány magyar 
fehér borral végzett kísérletnél is, azok kivételével, amelyek esetében érzékszervi 
értékeléssel állapították meg kénessav jelenlétét, amely a vörös borok cserző-
anyagtartalmához hasonlóan, az oxidáció elleni pufferként szolgál. Tudjuk, 
hogy a borászati gyakorlatban sok eszköz áll rendelkezésre a fehér borok oxidáló-
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dúsának csökkentésére, mint pl. fejtés és szűrés csökkentése, a hordóknak 
akonával oldalra való állítása, kénanhidrid adagolása stb. A megfigyelések 
mégis azt bizonyítják, hogy a forgalomba hozott fehér borok túloxidáltak. 

Szovjet borászoknak, a fiatal, hathónapos fehér bor palackozására vonat-
kozó számos megfigyelése azt mutatja, hogy elő lehet állítani oxidációnak alig 
alávetett kiváló minőségű borokat. 

Fehér borok bizonyos ideig tartó tárolása hordókban, és az ezzel összefüggő 
műveletek szükségesek nemcsak a fehér borok ízének kifejlesztése, hanem még 
inkább az áttetszőség stabilizálása miatt. Az elmondottak alapján a fehér 
minőségi borok hároméves tárolása szükségtelen és célszerűtlen. 

Pezsgőgyártás 

Igen érdekes kutatási tárgy a pezsgő és előállításának módja. 
A pezsgőgyártás gyors fejlődése a Szovjetunióban szükségessé tet te számos 

olyan kérdés megoldását, amely révén a termelés a háziipari jellegről nagyüzemi 
termelésre térhetett át!" 

A záros határidőn belül megoldandó kérdések között szerepel az akratofor-
módszerrel, tartályban gyártott pezsgő minőségének megjavítása is. 

A kutatók elsősorban a zamatnak és az íznek a tartályban készített 
pezsgőben erősen érezhető savanykás aldehides tónusával foglalkoztak, aminek 
következtében a minőség rosszabb, mint a palackozási eljárással készült pezsgőé. 
Számos mű, amelyet 1939-ben Ungurjan és J. Drboglav kezdett el és amelyet 
1944-ben Rodopulo fényes eredménnyel fejezett be, vizsgálta a redoxpotenciál 
változását az alapanyag készítésének minden szakaszán és a pezsgő előállítását 
is alapanyagból. E kutatások eredményeképpen megállapították, hogy meg lehet 
oldani a tartályban készített pezsgő minimális oxidálódásával járó technológiai 
eljárást. E kutatások eredményeinek az iparban kötelező, külön utasítások 
útján való meghonosítása igen kedvező hatást gyakorolt a tartályos eljárással 
készült pezsgő minőségére. 

Meg kell még említenünk az О parin akadémikus és Frolov-Bagréjev 
professzor vezetése alatt folyt kísérleteket is. Az általuk megoldott kérdések 
lényegét a következőkben foglalhatjuk össze : 

A pezsgő palackban tartása a következő négy szakaszra osztható : az 
első szakaszt (amely 0-tól 15 napig tart) az élesztő elszaporodása, a második 
szakaszt (15 —100 nap) az élesztők elhalása és a bennük levő enzimek oldatba 
menése, a harmadik szakaszt (100—350 nap) az enzimatikus folyamatok erő-
teljes fejlődése a borban és a negyedik szakaszt (350 napon túl) az enzimek 
elerőtlenedése jellemzi. 

Pezsgőgyártáskor a boranyagba vitt élesztő lényeges változást idéz elő 
a borban, amikor az élesztő elhal és a benne levő enzimek a borba kerülnek. 
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Az élesztő autolizistemlékeinek az átfejlett borhoz adásakor sokkal erőteljesebbek 
az állás közben végbemenő folyamatok, gyorsul a pezsgő érése és javul a minősége. 
Különösen nagy jelentőségűek voltak ezek a tartályban gyártott pezsgőre vonat-
kozó kutatások, amikor a bor csak rövid ideig érintkezik az élesztővel. 

A tartályban kezelt pezsgőhöz jelenleg általában élesztő lizátumokkal 
dúsított bort használnak : ilyenkor az erjedés befejezése után a bort huzamosabb 
ideig hagyják állni az élesztőn. 

Ennek a módszernek az alkalmazása az utóbbi néhány évben nagymérték-
ben segítette elő a tartályban kezelt pezsgő minőségének a javítását. A tartály-
ban kezelt pezsgő minőségjavító módszerének megismerése érdekében végzett 
kutatások (Bruszilovszkij, Kiskovszkij) azt mutatták, hogy a tartályban kezelt 
pezsgő minőségének javítása sokkal eredményesebb kombinált hőkezeléssel 
(hűtéssel és melegítéssel), lia ez az eljárás a pezsgősítés előtti szakaszban 
történik. 

Az utóbbi 5 évben, a pezsgőgyártás technológiájának területén egymás 
után végzett kutatások erősen befolyásolták a nagy tartályokban kezelt pezsgő 
minőségét. Egyes tartályban kezelt pezsgőtételek sokszor eredményesen vehetik 
fel a versenyt a palackozási eljárással készült legkiválóbb pezsgőkkel. Ez bizo-
nyára bíztató jel arra, hogy a tartályban kezelt pezsgő minőségét még tovább 
is javítani lehet. 

A jelenleg kísérletezés alatt álló és a szakaszos módszer eredményeire 
támaszkodó tartályos pezsgőkészítés folyamatos módszere valószínűleg gyorsan 
elterjed majd a gyártásban. 

A jeres előállítása 

A jeres-bor különösen fontos helyet foglal el a többi bor között, amelyektől 
illata, íze, valamint sajátos készítési módja különbözteti meg. 

A jeres sajátos technológiája abból áll, hogy évekig kell a bort a jereshártya 
alatt tartani. Ezt a hártyát a Saccharomices gombákhoz tartozó élesztőgomba 
képezi a hordóban darabban tartott bor felületén. 

E hártya élettevékenységének hatására a bor különös jellegű illatot és 
ízt kap. Ez teszi eredetivé és ebben különbözik minden más bortól. 

Az orosz és szovjet szőlészeket igen érdekelte ez az eredeti bor, és különösen 
ennek a hártyának a természete, amely a jeresgyártás legfontosabb tényezője. 
Először 1908-ban kapott A. M. Frolov-Bagrejev jereshártyát Spanyolországból ; 
megállapította, hogy a jereshártya képzésében szereplő élesztők nagy erjesztő-
képességű, több Saccharomices-faj keverékéből állnak, holott a spanyol borászok-
nak az volt a véleménye, hogy a jereshártyát a Mycoderma vini élesztőgomba 
képezi. Ebben az időben kezdődtek a krími Magaracs borkémiái laboratóriumá-
ban a j ereskészítés első kísérletei. 
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1913-ban M. A. Hovrenko ismét hozott Spanyolországból jereshártyát, 
amelyet В. I. Babenkóvai. -részletesen tanulmányozott. Kutatásaik egyeztek 
Frolov-Bagrejev eredményeivel. 

1930-ban hoztam a harmadik hártyamintát Spanyolországból, amelyet 
N. F. Szajenko mikrobiológus a magaracsi borkémiai laboratóriumban vetett 
gondos vizsgálat alá. Megállapította, hogy a Jeres de la Frontéira városból 
hozott hártya különböző morfológiai, fiziológiai és biokémiai tulajdonságú 
élesztőszervezetek komplexusa. A legfontosabb termelési jellemzők gondos 
mérlegelése alapján nagy hártyaképző és erjesztőképességű több jereszi élesztő-
fa j t különített el. 

Több évi termelési gyakorlattal a hordóban darabban levő bor felületéről 
vett tiszta élesztőkultúra hártyájából különítették el a »Jeres 20—C« nevű 
tenyésztörzset ; a Szovjetunió jeresüzemei jelenleg ezzel dolgoznak. 

A jeres típusú borok gyártása ma már mély gyökeret vert a Szovjetunióban. 
Az Örmény, Üzbég, Turkmén Köztársaságokban és a Krimben számos borüzem 
készít ilyen típusú bort. 

Nem mondhatjuk azonban, hogy a jerestípusú borok termelése gyorsan 
és zavartalanul honosodott meg. A kutatásnak erőteljesen kellett akcióba lépnie. 

A Szovjetunióban számos tudományos kutatás jellemzi a jereskészítés 
25 éves fejlődésének történetét és segítette elő meghonosodását. Ennek a hosszú 
útnak néhány állomásával szeretnék kissé foglalkozni. 

Először is a laboratóriumi és üzemi kísérletek eredményeképpen alaposan 
tanulmányoztuk a jeresélesztő leglényegesebb élettani és biokémiai tulajdon-
ságait. 

A jeresélesztők, minthogy fakultatív anaerobok, teljesen kierjesztik a 
24—25% cukortartalmú mustot ; üledéket, majd az erjedés után a bor felületén 
hártyát képeznek. A jeres és egyéb élesztők erjedési termékei hasonlók. 

A jeresélesztők sajátossága, hogy oxidálják az alkoholt és a bor 
savait. 

A jeresélesztők a bor felületén fejlődnek és élettevékenységükhöz alkoholt 
és savakat használnak fel, éspedig elsősorban ecetsavat, amelynek felhasználása 
a 70—75%-ot is eléri. Ezt a tulajdonságot, mint ahogyan ezt a kísérletek is 
bizonyítják, eredményesen hasznosíthatjuk a beteg borok ecetsavtartalmának 
csökkentésére. 

Azok a kutatások, amelyek N. M. Sziszakjannak, a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája levelező tagjának vezetése alatt folytak, megállapították, 
hogy a jeresélesztők jól asszimilálják az ammónianitrogént és az aminnitrogént. 
Ammóniumnak és az élesztők autolizistermékeinek a hozzáadása nagymérték-
ben siettetik a jereshártya kifejlődését. 

Ugyanezek a kutatók bebizonyították, hogy mind az alkoholos, mind a 
jereserjedés folyamán erősen csökken a B-vitaminok (tiamin, riboflavin és 
nikontinsav) mennyisége. 
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Azok a kutatások, amelyeket Szajenko 1946-ban a növekedés serkentő 
anyagoknak a jeresélesztők fejlődésére gyakorolt hatásával kapcsolatban 
szintétikus Rieder-táptalajon végzett, a jeresélesztők rendkívül nagy biotin-
szükségletét mutatják, mert bíotin nélkül szintétikus táptalajon nem képesek 
fejlődni. 

A laboratóriumi és üzemi feltételek mellett különböző borféleségekkel 
végzett számos kísérlet eredményeképpen bizonyos törvényszerű változást 
állapítottak meg a bor összetételében a bor felületén hártyát képező jeres-
élesztők hatására. Minden kísérlet, az alkoholnak, titrálható sav- és illósav-
tartalomnak csökkenését mutatta. A jereshártya alatt tartott bor acetaldehid 
tartalma minden esetben emelkedik. A borászok véleménye szerint a jeres 
sajátságos ízét és aromáját főként nagy aldehidtartalma okozza. Azt is bebizo-
nyították, hogy a jerestónus kifejlődése a borban nemcsak az aldehidek felhal-
mozódásának, hanem az ezzel párhuzamosan végbemenő acetál- és illó (közöm-
bös) észterek szintézisének eredménye is. A jeres érésének arányában az észterek 
mennyisége emelkedik, az aldehideké pedig csökken. 

így tehát megállapították, hogy a jeres érésének és öregedésének külön-
böző szakaszain ízének és illatának kialakulásában az acetálok és az illó észterek 
játsszák a főszerepet. Azt is megállapították, hogy a jeresedési folyamat be-
fejeződését az aldehid és az acetál egy egységének vett aránya mutatja. 
N. M. Sziszakjan professzor különösen hangsúlyozza, mennyire fontos ez 
az arány, a jeresborok minőségi jellemzésére és a jeresítési folyamat töké-
letesítésére. 

A jeresítési folyamat két szakaszból áll. Az első szakaszt az aldehidek 
nagymérvű felhalmozódása, a másodikat a sokkal lassabban végbemenő acetál-
képződés jellemzi. 

Melegítéssel az acetálok képződését jelentősen gyorsíthatjuk. 
A borban a jereshártya alatt végbemenő redox-folyamatok törvényszerű-

ségének tanulmányozásakor, összetételének megváltozásával kapcsolatban, 
Szajenko 1948-ban megállapította, hogy az acetálok szintézise a redoxpoten-
ciál nagyságától függ. 

Annak a hatásnak a tanulmányozásakor, amelyet külső tényezők és a 
közeg összetétele a különböző erősségű borok felületén a jeresélesztők fejlő-
désére és élettevékenységére gyakorol, megállapították, hogy a hőmérséklet és a 
közeg reakciója (pH) igen nagy hatással van a jeresélesztők fejlődésének erő-
teljességére és a jeresítés folyamatának irányítására. 

A jereshártya leggyorsabb fejlődését és a sajátos jerestónus kifejlődését 
biztosító legmegfelelőbb pH érték tág határok között mozog. Pusztán a pH 
értéknek a bor stabilitása alapján megengedett határok közötti szabályozásá-
val (3,5—3,5 pH), csaknem felére rövidíthető a jereshártya kifejlődésének 
ideje a borban, aminek a jereskészítésben igen nagy a gyakorlati jelen-
tősége. 
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Láthatjuk tehát, hogy a Szovjetunióban 1930 és 1948 között a jeres-
készít és fejlődése a termelést a jereskészítési eljárás helyes beállításának útjára 
vezető tudományos kutatásoknak volt az eredménye. Ennek ellenére a készítés 
fejlődését veszélyeztető nagy nehézségek merültek fel, úgyhogy a készítés 
leállításától kellett tartani. 

A 14,5%-nál magasabb alkoholtartalmú borban, a bor szabad, jól szellő-
zött felületén, a hártya lassú fejlődése következtében ecetsavbaktériumok 
szaporodnak. Ennek eredményeképpen a jeresborban gyorsan csökken a szesz-
tartalom és emelkedik az illósavtartalom, más szavakkal az ecetes megbetege-
désekhez hasonlóan a bor használhatatlanná válik. Éppen ezért a 16 —17% 
alkoholtartalmú borokon hártyát képező alkohol tűrő élesztőtörzs kitenyésztése 
halaszthatatlanul szükséges. Szajenko 1948-ban korszerű kiválasztási mód-
szerekkel és irányított tenyésztéssel alkoholtúrő, 16 —17% alkoholtartalmú 
borokon hártyát képező Jeres 20 C/96 jerestenyészeteket állított elő. Ezeket a 
tenyészeteket a jereváni, szimferopoli stb. borüzemek sikerrel alkalmazták. 
Ezzel teljesen kiküszöbölték a bornak jereskészítéskor egyébként fellépő ecetes 
savanyodását, ami nagy segítséget jelentett a gyártásnak. 

Az idő rövidsége miatt nem foglalkozhatom részletesebben a jeresgyártási 
kísérletekkel, csak rámutatok arra az útra, amelyen a kutatások az utóbbi évek-
ben haladtak. 

Habár a jereskészítés teljesen új tudományos alapokon nyugszik, amelyek 
lényegesen eltérnek azoktól, amelyeket a jeres hazájában, Spanyolországban 
tapasztaltunk, jellege mégis háziiparszerű, minthogy a jeresítés és a bortartás 
kisméretű (4—5 hl) hordókban történik, és nagyon nehézkes. 

A jeres típusú borok készítésének meghonosodása a Szovjetunióban, 
nagy teljesítményű jeresgyárak építése, korszerűbb borászati technika beveze-
tését teszi szükségessé. 

A jeresgyártás háziiparszerű módszere, tehát a hordókban készítés nem 
elégítheti ki a szocialista termelés igényeit, mert sok kis tölgyfahordóra van szük-
ség, a terület nem hasznosítható ésszerűen, a műveletek és az ellenőrzés sok nehéz-
séggel járnak. 

Az említett megállapításoknak megfelelően a jeresgyártás terén végzett 
további kísérletek 1950 óta annak a megállapítására irányultak, lehetséges-e 
jerest készíteni nagy tartályokban, ami a nagy, gépesített termelésnek az elő-
feltétele. 

Az említettek eredményeképpen, a probléma megoldása céljából felve-
tődött a kérdés, milyen a tartály legmegfelelőbb alakja, mérete és milyen 
feltételek mellett történjék a jereskészítés nagy befogadó képességű tar-
tályokban. 1950 és 1954 között ebben az irányban mind laboratóriumi, 
mind üzemi feltételek mellett nagy munka folyt, amelynek eredménye-
képpen a tartályos eljárás széleskörű elterjedése a közeljövő homlokterébe 
került. 
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A inadéira és portói típusú borok előállítása 

A Szovjetunió szőlőtermesztési és borászati körzeteinek földrajzi helyzete 
lehetővé teszi, hogy ezekben a körzetekben fekvő egyes szovjet köztársaságok-
ban különböző cukortartalmú szőlőt termesszenek és ennek megfelelően külön-
böző típusú borokat állítsanak elő. A mérsékelt éghajlatú körzetekben, mint pl. 
a Moldvai Köztársaságban, a rosztovi körzetben, Észak-Ukrajnában és Észak-
Kaukázusban átlag 18—19% cukortartalmú szőlőt termesztenek, amelyből 
10—11% alkoholtartalmú bort készítenek. De más körzetekben, mint pl. a 
Krim déli part ján, az Örmény Köztársaságban, Azerbajdzsánban, a Közép-
ázsiai köztársaságokban, Uzbégisztánban, Turkméniában, a szőlő cukortar-
talma eléri a 30%-ot, átlag 20—22%-ot tesz ki. Az asztali borok itt 12 — 14% 
alkoholtartalmúak, nehezek és ezért, tekintettel arra, liogy piacuk nem nagy, 
csak korlátolt mennyiségben készülnek. Pedig itt nagy lehetőségek vannak 
erős és édes csemegeborok készítésére is. 

Nem hallgathatom el, hogy a nyugati bortermelő országok korszerű 
irodalma nem sok figyelmet fordít a csemegeborok technikájának kutatására. 
Ennek a hiányosságnak a kitöltésére vállalkoztak a szovjet tudományos kutatási 
intézmények. 

A Szovjet tudósok a cseniegeborkészítés technológiájának javításával 
foglalkozva arra az eredményre jutottak, hogy a legtöbb minőségi csemegebor 
előállításának leghatékonyabb és leginkább kikísérletezett eljárása a melegítés. 
Tudjuk, már ősidők óta ismeretes az, hogy a különböző ideig tartó hőfok-
növelés hatással van a borra. Egyes bortípusok, mint pl. a madeira, portói, 
néhány jeresféleség, marsala és a malaga és marsala stb. házasításához tartozó 
borféleségek melegítését már régen alkalmazzák. Ez az eljárás e borok technoló-
giájának szoros tartozéka. A csemegeborok előállításának technológiájára 
vonatkozó irodalom azonban nem adott tudományos magyarázatot arra, hogyan 
indulnak meg a folyamatok a borokban a különböző hőmérsékletek hatására 
és nem foglalkoztak a közeg feltételeivel, amelyek mellett ezek a kölcsönhatások 
végbemennek, sem azokkal a változásokkal, amelyek ezeknek a következményei. 
A harmincas évek óta számos szovjet kutató foglalkozott a bor hőkezelésével 
és különösen melegítésével. 

Tanulmányoztam (N. Sz. Ohremenkoval együtt) a napon tartott borokban 
végbemenő folyamatokat. Megállapítottuk, hogy különböző hőmérsékletek 
igen kedvezően befolyásolják a csemegeborok ízét. 1929-ben tanulmányoztuk, 
milyen hőmérsékleti feltételek mellett állítható elő portói és madeira típusú bor, 
és azokat a kémiai és érzékszervileg érzékelhető változásokat, amelyek a borok-
ban nyitott, napos térségen és üvegezett helyiségben való tartásakor bekövet-
keznek. Ezek a változások az alkoholtartalom csökkenésében, az aldehidek, 
illó és nem illó észterek, továbbá az illósav mennyiségének emelkedésében és a 
madeira íz erősödésében nyilvánultak meg. 
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Ha a 18—20° hőmérsékleten pincében tartott borban végbemenő reakciót 
egynek vesszük, az átlag 29 fok hőmérséklet hatását napos térségen 1,2-nek, 
napos helyiségben pedig 1,87-nek vehetjük. Ungurjan 1931 — 1950-ig részlete-
sebben tanulmányozta a madeirasítás kérdését, megalkotta a borban végbe-
menő oxidatív folyamatok elméletét, és részletesen tanulmányozta a madeirasí-
tási folyamatok kemizmusát. Ezekkel a kutatásokkal kimutatták, hogy a 
madeirasítás kapcsán csökken az alkohol-, nem illó sav-, nitrogén-, csersav- és 
színanyagtartalom, de emelkedik az illósav-, észter-, kivonatanyag-, aldehid-
és metilalkoholtartalom (a pektin bomlásának eredményeképpen). 

Különböző, erős csemegebor típusok nyerése céljából 1945-től 1949-ig 
T. K. Polyitova-Szovzenkoval együtt tanulmányoztam a boralapanyag készí-
tésének rendszerét. Ezekkel a kutatásokkal pontosan elhatároltuk a melegítéskor 
levegőhozzááramlásával és levegő hozzááramlása nélküljvégbemenőfolyamatokat. 

A szellőzéssel és szellőzés nélküli melegítés hatására a bor különböző, 
érzékszervileg éízékelhető tulajdonságokat vesz fel. Pl. oxigén jelenlétében, 
65—70°-os melegítéskor, de oxigén nélkül is, már a harmadik napon lényegesen 
javul a fiatal erős csemegebor minősége. De a bor kémiai összetételének és ízének 
változása a két esetben különböző. 

Ha a levegő oxigénje szabadon áramolhat hozzá, a bor a 65—70° hőmérsék-
leten folyó melegítés harmadik napján a madeira típusú borokra jellegzetes, 
jól kifejezett ízt kap. Az íznek ez a madeira-tónusa további melegítéskor erősödik 
és a melegítés ezen a hőmérsékleten 35—40 napig tart, eléri maximumát, majd 
kedvezőtlen irányt vesz : a bor kesernyéssé, égett cukor ízűvé válik. Madeira-
ízt alacsonyabb hőmérsékleteken is nyerhetünk. Minél alacsonyabb a melegítési 
hőmérséklet, annál huzamosabb idő kell a kész madeira nyeréséhez. Pl. ha a 
melegítés 40—50°-on történik, csak két hét után jelentkezik gyenge madeira-
tónus, az összes madeira-tulajdonságok azonban csak 6—7 hónap múlva fejlőd-
nek ki. Az így előállított madeira sokkal jobb minőségű, mint az, amely 65 -70° -
on, rövidebb idő alatt készült. A levegőhozzááramlás nélkül 65—70°-on történő 
melegítés már néhány nap múlva kedvező irányban érezhetően megváltoztatja 
az ízt, és 20 nap múlva a bornak már portói jellege van. A madeirásítási íz 
ilyenkor teljesen elmarad. Alacsonyabb hőmérsékleten (40—45°-on), levegő 
hozzááramlása nélkül történő melegítés hatására jobb minőségű, portói típusú 
borokat készíthetünk ; ehhez azonban több idő kell. Ilyen körülmények között 
a portói csak 40—50 nap múlva veszi fel a csemegebor tónust. 

Mindkét esetre, mind a levegő hozzááramoltatásával végzett melegítéskor 
madeira készítés esetében, mind a levegő kizárással végzett melegítéskor, amikor 
portóit akarunk készíteni, közös szabályt állíthatunk fel : minél alacsonyabb 
a hőmérséklet és huzamosabb ideig tart a melegítés, annál jobb minőségű a bor. 
Ezt a tézist a gyakorlat mindenben megerősíti. 

A borokban végbemenő fizikai-kémiai, kémiai és az érzékszervileg érzékel-
hető változások a szellőzési feltételektől függően változók. 
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A fentiekben rámutattunk a szellőzöttség esetében, melegítéskor végbe-
menő változásokra. Legjellemzőbb az aldehid-, acetál- és illóésztertartalom 
emelkedése, továbbá az, hogy amennyiben a borban oldott oxigén (vagy hiper-
oxid) van, a redox-folyamat fokozott. 

A levegő hozzááramlása nélkül, melegítéskor végbemenő kémiai folyamatok 
nem változtatják meg a bor aldehid- és acetáltartalmát, de növelik illóészter-
tartalmát. Jellemző, hogy a szellőzöttségi feltételek mellett végbemenő folya-
mattól eltérően, az adott esetben csökken a redox-potenciál. 

Tehát szigorúan elhatároljuk a levegő hozzááramlásakor és a nagy redox-
potenciál esetében végbemenő madeirásítási folyamatokat. 

Régebben az volt az álláspont, hogy a bornak minden melegítése — 
madeirásítás. Ez helytelen. 

Ezt igazolja az is, hogy e két folyamatban végbemenő kémiai és érzékszervi-
leg érzékelhető változások igen különbözők : szerző azt is megállapította, hogy 
a levegő hozzááramlása nélkül, magas hőmérsékleten (65—70°-on) való melegí-
téskor csökken a jellegzetes madeira-ízű bor madeiratónusa (demadeirizálás). 
A melegített bor íze a sokáig tartott öreg portói ízére emlékeztet. Meg kell 
említenem a borok hőkezelésének kutatásakor felmerült igen érdekes kérdést is. 
A hőkezeléssel végzett érzékszervi vizsgálatkor a kísérleti borok igen sokféle aro-
mája és illata vonta magára figyelmünket. Nem volt kétséges, hogy az aroma és az 
illat különböző árnyalatait a bor alkotórészei váltották ki. Egészen természetes 
volt annak feltételezése, hogy a zamatanyagok képzésében az aminosavak és a 
cukrok kölcsönhatásának termékei vesznek részt (melanoid-képzés). A reakcióba 
lépő ammosavak természetétől függően a reakciók hatására különböző aldehidek 
keletkeznek, amelyek együttvéve adják a közeg aromájának bizonyos árnyalatait. 

Az aminosavak és a cukrok kölcsönhatása természetes hőmérsékleteken 
mehet végbe. A hőmérséklet növelése rendkívül erősíti a melanoid-képződés 
reakcióját. Igen valószínű tehát, hogy ezek a reakciók a hőkezeléskor mennek 
végbe a borban. 

Azok a kísérletek, amelyeket Kiskovszkij végzett, azt mutatják, hogy 
mind a borba vit t egyes aminosavak (glutaminsav, glikokol, leucin, fenilanilin), 
mindezek vegyületei és ezt követőleg a 70° hőmérsékleten három napig tar tó 
hőkezelés kedvezően befolyásolják a bor ízét és illatát. Egyes aminosavak 
hozzáadására különböző aromák keletkeznek. Legjellegzetesebbek ezek közül a 
rozskenyér héjának és a tokaji bornak az aromája. 

A különböző borok zamatát és illatát még nem régen illó észterek kelet-
kezésével magyaráztuk. Scserbakor orosz tudós és Peinot francia önológus 
megdöntötték ezt az elgondolást. Kimutatták ugyanis, hogy a bor észtertartalma 
még nem jelent minőségi mutatót, a bor illata pedig nem függ az észterek bizonyos 
mennyiségétől. 

A melanoidoknak a bor különböző árnyalataba, zamatára és illatára 
gyakorolt hatását nem régóta ismerjük. E kérdés további tanulmányozása 
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kétségtelenül rávilágít majd a bor illatának eddig nem eléggé ismert termé-
szetére és eredetére. 

A forradalom előtti Oroszországban a borászat kevéssé volt fejlett. A szőlő-
terület több mint 60%-a kisbirtokosok kezében volt, és emiatt az akkori borászat 
sem nőtt túl a háziipar határain. 

A szovjet ötéves tervek folyamán a borászat a Szovjetunió élelmiszer-
iparának szerves részévé vált. Sok borüzemet létesítettek és sok régi gyárat 
újjáépítettek. , 

A forradalom előtti, háziiparszerű borkészítést kevéssé érdekelte a tudo-
mány fejlődése. Viszont a korszerű nagyüzemi borkészítés eredményes fejlődé-
séhez szükséges, hogy a tudományra és a legújabb technika eredményeire 
támaszkodjék. 

A minőségi borkészítés összes technológiai eljárásainak tudományos 
megalapozása a borászat területén dolgozó tudományos kutató intézmények 
elodázhatatlan feladata. 

! 



HOZZÁSZÓLÁSOK 

KISS ZOLTÁN 

Örömmel üdvözlöm körünkben Geraszimov professzor elvtársat. Már eddig 
is sokat hallottunk róla és könyvét, tudományos munkásságát az irodalomból 
nagyrészt ismerjük. Előadásából örömmel értesültünk, hogy a Szovjetunióban 
milyen előrehaladott stádiumban vannak már a borok érésével, fejlődésével, 
a borok redoxpotenciájával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások és hogy ezek 
a kutatások milyen nagymértékben segítették a borászati technológia fejlődését. 

Nálunk még csak kezdeti vizsgálatok folynak az elmúlt év óta a borban 
végbemenő oxidációs-redukciós folyamatok tanulmányozására. Éppen ezért igen 
nagy segítséget jelent számunkra a szovjet eredmények megismerése, a szovjet 
módszerek elsajátítása. 

A vörös borok redox puffer hatását én is tapasztaltam és ezt szintén a 
cserzőanyagok oxidációjának tulajdonítottam. Egy kísérleti célból előállított, 
vörös szőlőből kivont színanyag-koncentrátum adagolásával szintén tapasztaltam 
a redoxpotenciál erős csökkenését. Ezek szerint a szín- és cserzőanyagok együttes 
hatása még fokozza a redoxpotenciál kiegyenlítő hatását. Ez bizonyítja még azt , 
hogy a fiatal vörös borok redoxstabilitása — vizsgálataim szerint — kisebb, 
mint a hasonló összetételű fehér boroké. 

Nálunk a kénes-savanhidridet alkalmazzuk a bor érési folyamatainak 
szabályozására, illetve a redoxpotenciál gyors emelkedésének meggátlására. 
Kísérletet végeztem az ascorbinsav redoxpotenciál-csökkentő hatására vonat-
kozólag is, azonban meg kellett állapítanom, hogy lényegesen rövidebb ideig 
hat , mint a kéndioxid. Gyorsabban oxidálódik és ezért gyakorlati szempontból 
csak minőségi palackozott boroknál jöhet számításba üzemi alkalmazása. 

Geraszimov professzor által ismertetett xereszi élesztő sajátosságaival, 
vagyis a hártyaképző élesztőkkel a Szőlészeti Kutató Intézet nálunk is sokat 
foglalkozott. Nálunk a tokaj hegyalj ai borvidékről begyűjtött élesztők között 
találtak hártyaképző törzseket. A tokaji borokból magam is kiválasztottam 
néhány fiziológiás tenyészetet, amelyek 18 — 25 C° hőmérséklet mellett 13% 
szesztartalmú, 3,5 pH és kevés cukortartalmú borban 8—10 nap alatt képeztek 
erős hártyát. Kísérleteim szerint a literenként 50—60 mg C-vitamin a redox-
potenciál erős süllyesztésével párhuzamosan megrövidítette, sőt pontosan a 
felére csökkentette a hártyaképződés idejét. Nálunk a tokaj i szamorodni 
borok érlelésénél használhatók eredményesen a hártyaképző élesztők. 

A pezsgőgyártásnál nálunk még nincs tudományosan megalapozott 
technológia. A tartály-pezsgő készítése pedig még csak mint távolabbi perspek-
tíva áll előttünk. Eddigi kísérleteink kezdetlegesek. Most készültek el olyan 
40 literes, nyomásbíró tartályok, amelyekkel kísérleti tartálypezsgőgyártást 
kívánunk végezni. A szovjet tartály-pezsgőgyártási kísérleti eredmények nagy 
segítséget jelentenek kísérleteink megindításához és szeretnénk később levele-
zéssel fenntartani a kapcsolatokat kísérleti eredményeink kicserélése érdekében 
Geraszimov professzorral, Szojenkoval, Iszlovszki és más szovjet kutatókkal. 

Még csak egy kérdésre szeretnék kitérni, mégpedig a csemege bor készítéssel 
kapcsolatban. Geraszimov professzor elvtárs említette, hogy a borok melegítéses 
érlelésével kapcsolatosan sok kutatási eredményt értek el. Szeretném megkér-
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dezni azt, hogy az ilyen mesterséges hőkezeléssel érlelt csemegeboroknál milyenek 
a redoxviszonyok. Nálunk az itt készített malaga-típusú csemegeboroknál 
feltűnően alacsony redoxpotencíált találtam, 1,5—1,6 p H értékben. Egyben azt 
is tapasztaltam, hogy az ilyen boroknak igen stabil a redox-rendszere. Valószínű-
nek tartom, hogy a malaga-típusú bor készítésénél a must gyenge karamellizáló-
dása folytán olyan cukorbomlási melléktermékek, reduktorok keletkeznek, 
amelyek sokkal intenzívebb és tartósabb redukáló hatást biztosítanak, mint 
például a kénessav, vagy a C-vitamin és stabilizálják a bor redox-rendszerét. 
Ez a tény arra hívja fel a figyelmet, hogy a bor technológiája során a borban 
vagy mustban képződő természetes redukáló anyagok keletkezését kell elő-
segítenünk és ezzel párhuzamosan az érlelésnél kéndioxid alkalmazását mind-
inkább vissza kell szorítanunk. 

Végül meg szeretném említeni, hogy külföldi borászati szakemberekkel 
folytatott beszélgetések során már többször szóba került az, hogy helyes lenne 
egy nemzetközi szőlészeti és borászati tudományos kongresszus összehívása a 
Szovjetunió és a népi demokratikus országok szőlészeti és borászati szakemberei-
nek részvételével. Szeretnénk, ha ez a kérdés most újra szóba kerülne az Akadé-
mián és az Akadémia magáévá tenné ezt a javaslatot, és ha nem is az idén, de 
a jövő évben összehívhatnánk az első ilyen nemzetközi szőlészeti, borászati és 
gyümölcstermesztési kongresszust. 

PÁLINKÁS GYULA 

Nagy érdeklődéssel hallgattam Geraszimov professzor elvtárs előadását 
a xereszi, madeira, portoi, malaga stb. borok készítéséről. Ebben megnyugtatást 
láttam, hogy a Szőlészeti Kutató Intézet nagyon jó nyomdokon halad, amikor 
ennek gyakorlati jelentőségét felismerve nagyarányú kísérleteket állított be. 

Amíg Spanyolországban, Madeirán, a Kanári-szigeteken eddigelé — hogy 
úgy mondjuk — háziiparszerűen ment az ilyennemű borok érlelése, a Szőlészeti 
Kutató Intézet eddigi kísérletei során igyekszik megoldani a xereszi, madeira-
típusú borok nagyüzemi, gépesített előállítását. A magyar fajélesztő gyűjtemé-
nyében, öt-hat fajta olyan élesztő van, amelyek a xeres élesztőhöz hasonlóan 
hártyafelületet képeznek és zamatanyagokat termelnek. Ilyenek például a 
Tokaj 19 és a Tokaj 22 fajélesztők stb. 

Kísérleteink során nyilvánvalóvá vált , hogy lehet majd nagyüzemileg 
ilyen borokat készíteni. Nagy előnye eljárásunknak, hogy lényegesen megrövi-
dítjük az érlelési időtartamot. Harmadik, nagy jelentőségű előnye az eljárásnak 
az, hogy míg a kis hordókba igen meleg helyen, napsütésben, üvegházakban stb. 
érlelődik a darabban tar tot t bor, azalatt az alkoholveszteség 1, sőt 2 százalékra 
is emelkedik. A mi eljárásunk szerint az alkoholveszteség 0, illetve 0,1. 

Eddig még csak laboratóriumi kísérleteket végezhettünk, azonban az 
Országos Tanulmányi Hivatal segítsége folytán félüzemi gyakorlati kísérletek 
beállítása van soron, úgyhogy részletesen is- tudunk majd elemzéseket és 
kísérleteket végezni. 

Nagy örömmel bocsátjuk a Szovjetuniónak is rendelkezésére az eddigi 
tapasztalatainkat, mert o t t jobban megvannak a feltételek arra, hogy nagyüzemi 
kísérleteket hajtsanak végre. 



TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK BULGÁRIA 
BORTERMELÉSÉNEK TERÜLETÉN 

N. NEDELCSEV professzor (Szófia) 

Valamely népi demokratikus ország tudományát a nép szolgálatába kell 
állítani abból a célból, hogy rövid időn belül növelni lehessen a termesztett növé-
nyek hozamát. 

A kapitalista rendszerben a szőlőtermesztési tudomány eredményei csak 
a nagy magángazdaságok előnyét szolgálták, minthogy csak ezeknek állott 
módjukban a technika és a tudomány vívmányainak alkalmazása. A szőlő-
termesztők többsége tudatlan volt és kezdetleges eszközökkel művelte szőlőjét. 

A népi hatalom uralomrajutása ú j állomást jelentett az ország gazdasági 
életében és különösen a szőlőtermesztés terén. Termelőszövetkezetek alakításával 
a magántulajdonban levő szőlők nagy kiterjedésű táblákká egyesíthetők, ahol 
ésszerűen megszervezhető a termelőszövetkezeti tagok munkája. 

1.951 cta traktorokkal dolgozó nagy szőlő termesztőszövetkezeteket 
létesítettek. Az újonnan létesített szőlők területe 1955-ig 33 ezer hektárra emel-
kedell és az ötéves tervnek megfelelően 1960-ban eléri a 100 000 hektárt . 

A borászati tudomány ma már kapcsolatban áll a gyakorlattal és a gyakor-
lat által felvetett kérdésekkel foglalkozik. 

A kapitalista rendszer alatt csak egy szőlészeti és borászati tanszék volt 
a szófiai mezőgazdasági fakultáson, amelynek egy tanára, bárom asszisztense 
5 hektár kísérleti telepen dolgozhatott. A Pleveni Szőlészeti és Borászati Inté-
zetnek három osztályán 5 tudományos munkatárs dolgozott, a rendelkezésükre 
bocsátott kísérleti telep 20 hektáron terült el. 

A borászatot a Szófiai Központi Mezőgazdasági Kutatóintézet borászati 
osztálya képviselte. Ennek négy tudományos munkatársa volt. 

A bolgár kommunista párt és a nép kormánya nagy segítségére volt a 
tudományos kutatásnak. 

A szőlészet és a borászat tudományos alapja ma már széles területet ölel fel. 
Jelenleg a plovdivi szőlő és gyümölcstermesztési karon is van szőlőter-

mesztési tanszék. Az it t dolgozó tanárnak és docensnek és két asszisztensnek 
nyolc hektárnyi kísérleti telep áll rendelkezésére. 

A Pleveni Szőlészeti és Borászati Kísérleti Intézetet szélesebb alapra 
fektették. Hét osztályán ma már húsz tudományos munkatárs dolgozik. Nyolcvan 
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hektár kísérleti telepe és három fiókintézete van Sztalinban, Novo-szelón és 
Szandanszkiban. Mindegyiknek külön-külön még további tíz hektárnyi kísérleti 
telepe van. 

1952-ben létesítették Szófiában a Begyűjtési Minisztérium alá rendelt 
Állami Bor- és Sörtechnológiai Tudományos Kutatóintézetet. Ennek hét osztálya 
és tizenhárom tudományos munkatársa van. 

A szőlőtermesztési és borászati intézeteknek ez a hálózata csaknem az 
egész országot felöleli, ami a problémáknak országos viszonylatban való megoldá-
sát teszi lehetővé. 

A szőlészeti tanszékek, valamint a szőlészeti és borászati intézetek a 
gyakorlattal összefüggő számos problémával foglalkoznak. A munkamódszerek 
alapját Micsurin és Lizenko haladó biológiai tudománya képezi. Ezzel az ideoló-
giai fegyverrel felszerelve tudósaink munkája sokban hozzájárult növényhoza-
munk és ezen belül szőlőhozamunk növeléséhez. A plovdivi körzet Perustica 
községének termelőszövetkezete például 1954-ben hektáronként 53 tonna bolgár 
fa j tá jú csemege szőlőt szüretelt. 

A Szófiai »Georgi Dimitrov« Mezőgazdasági Főiskola szőlőtermesztési 
tanszékének tudományos munkaközössége a szőlő élettanával és biokémiájával 
foglalkozó műveket adott ki. A művek szerzői főként a szőlő évi termelési idő-
szaka folyamán végbemenő szénhidrátcserével foglalkoztak. Ugyanakkor az 
amiláz és az invertáz működését is vizsgálták a tőke különböző szerveiben. 

A szokásos és a zöld metszés szintén több kutatás tárgya. 1952-ben és 
1953-ban a hosszúcsapos metszést tanulmányoztuk. Ezek alapján megállapít-
hattuk a termés minőségére és mennyiségére gyakorolt befolyásukat. Hosszú-
csapos metszés hatására kétszeres volt a szőlőtermés anélkül, hogy minősége 
lényegesen csökkent volna. Ezek a kísérletek képezték a hosszúcsapos metszés 
bevezetésének alapját a gépesített termesztéshez létesített minden új szőlő-
ültetvényben. 

Az ország szőlőinek tanulmányozása és a szőlő genetikájára vonatkozó 
jelentős munkák a szófiai szőlőtermelési tanszék vezetése alatt álltak. A keresz-
tezési munkák eredményeképpen az »Italia« és »Szultanin« szőlőfajták kereszte-
zésével magnélküli hibridmagoncot sikerült előállítani. Az első generációban 
előállított néhány magnélküli hibrid, közül a Y—6 számú vált be legjobban. 
Miután ennek a hibridnek a viselkedését 12 éven át figyeltük, a szőlőtermesztési 
tanszék az új növényfajták állami fajtaminősítő bizottságánál a törzskönyvezést 
javasolta, ami meg is történt. 

Ezt a magnélküli hibridet Bulgária legmelegebb vidékein termesztik. 
Termését főként mazsolakészítéshez használják. 

Ugyancsak igen korai érésű és bőtermő hibrideket nyertek a Csabagyöngye 
és egy igen korán érő, az t zbég SzSzK Fergan völgyéből származó fekete szőlő-
faj ta kereszteződéséből. A III — 9 hibrid pl. a Csabagyöngyével egy időben 
érik. 
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Különleges termesztési technikával két évre sikerült csökkenteni a szőlő-
magoncok termőre fordulási idejét. Ezt szovjet tudósok is megvalósították, 
de más módszerrel. 

A termőre fordulási idő csökkentése révén a nemesítők a magoncok termé-
sének éitékét a magültetéstől számítva a második évben elbírálhatják. 

A még folyamatban levő munkák a perenoszpóra fejlődési feltételeivel, 
különösen pedig téli spóráinak inkubációs idejével foglalkoznak. 

A szőlő újabb kártevőjét, egy mikroszkopikus atkát fedeztünk fel. Ez a 
Brevipalpus nemzetségbe tartozó kártevő a szőlő minden zöld részét megtá-
madja és ettől a tőke visszaesik. Tanulmányoztuk e kártevő elleni harc eszközeit 
és megállapítottuk, hogy a kéntartalmú anyagok hatásosak ; meghatároztuk a 
legkedvezőbb kezelési időpontokat is. 

A már befejezett, vagy folyamatban levő munkák rövid összefoglalása 
csak rövid áttekintést nyújt a szőlészeti kérdésekkel foglalkozó tudományos 
munkatársak problémájára vonatkozólag. 

Helyes lenne, lia a népi demokratikus államok kutatóintézetei folyamato-
san kicserélnék tudományos kiadványaikat. Ezek alapján a különböző országok 
tudósai összehangolhatnák erőfeszítéseiket a szőlőtermesztés szinvoní Iának 
emelése érdekében. 

16* 
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LÄZÄR VILMOS 

Az idén van 200 esztendeje annak, hogy az első honi nyelven írt rend-
szeres mezőgazdasági szakkönyv szerzője megszületett. 

A .mezőgazdaságot valóban tudománnyá avató könyv szerzője : Nagy-
váthy János nem csupán roppant tudású szakíró és kiváló gyakorlati gazda, 
hanem egyben tüzes, vérbeli reformer, a francia forradalom nagy századának 
igazi fia, a feltörekvő polgárság hősi korszakáriak édes gyermeke. 

Mezőgazdasági tudományunk fejlődése szempontjából oly nagy jelentő-
ségű működése két korszak határmezsgyéjére esik : Magyarország akkor még 
általában a zárt, önellátó terménycserére alapított hűbéri gazdálkodás hazája 
volt, de kiváltképpen Nagyváthy élete második felében, mikor műveinek nagy 
részét papírra vetette, már erősen omladozott az uralkodó osztályok által oly 
görcsösen védett feudális rend ; erre a szakaszra már a francia polgári forra-
dalom hatása nyomta rá bélyegét, annak lángjai rémítették az abszolút habs-
burgi monarchia urait, s tüzelték, lelkesítették a haladás magyarországi szó-
szólóit. 

A XVIII. század végétől kezdve a monarchia csaknem állandó hadjáratai 
miatt megjavult gabonaértékesítési lehetőségek a földesurakat fokozott termelésre 
ösztönözték, amelyeket azonban a robotra alapított silány, jobbágyi ingyen-
munka erősen gátolt. 

A földesurak a szinte megkövesedett termelőviszonyok és az egyre 
fejlődő termelőerők ellentétét kizárólag a jobbágyság kárára igyekeztek »fel-
oldani«, részben a paraszti földek kíméletlen kisajátításával, az allódiumok 
kiterjesztésével, részben a robotterhek növelésével, a jobbágy munkaerejének 
még kíméletlenebb kizsarolásával. 

Nagyváthy más módon kívánja megszüntetni, illetve enyhíteni a termelő-
viszonyok és termelőerők egyre élesedő ellentétét. Világosan felismeri a robot 
elavult voltát, s azt, hogy a megmerevedett feudális termelőviszonyok, az 
ősiség jogával és hagyományaival körülbástyázott föld gátja a hazai mezőgazda-
ság fejlődésének. 

Felismeri »a pénzes munkás« előnyé az ingyen jobbágyszolgáltatásokkal 
szemben: » . . . a robot a legrosszabb és mégis legdrágább földművelés neme« 

1 IV. Opzlályközlenifiny Vll/ . t - 1 



24t; LÁZÁR VILMOS 

— írja. Vallja, bogy a robotszolgáltatásokra felépített hűbéri nagybirtok sem 
vonhatja ki magát a fejlettebb pénzgazdálkodás hatása alól, inert véleménye 
az, hogy : »a robotok a pallérozottabb és tökéletesebb gazdaságot igen sok tekin-
tetben akadályozhatják is«. 

Az eljövendő polgári-nemesi forradalom előfutára ez a kiváló tájékozott-
ságú és tisztafejű, emberségesen gondolkodó férfi, aki megvetette a szolgaságot 
és forrón áhítozza a szabadabb világot : »Csak egy sincs köztetek — írja a 
nemességről — aki azt mondaná : feljebb becsülöm a szabadságot, ha háborgós 
is, mint a legcsendesebb szolgaságot«. 

Célkitűzései félreérthetetlenül előremutatnak a hűbéri rendszer felszá-
molása, a polgári átalakulás felé. 

Jól tudta, hogy a reakciós egyház a rendiség legfőbb tartóoszlopa, leg-
hűbb szövetségese, s ezért a haladásért vívott harcban nem kímélte a gazdasági 
és politikai hatalmat bitorló egyházat. — Bár nem állott szemben a pozitív 
vallásokkal, de nem ismerte el egyetlen vallás hegemóniáját sem, és deista fel-
fogásának megfelelően a felekezetek különböző hittételeinél messze többre érté-
kelte az erkölcsi igazságokat. 

Ugyanakkor egész életművén átvonid a jobbágyokkal való emberséges 
bánásmód követelése és szíve meleg szeretetével fordul a rög elnyomott, ki-
uzsorázott megművelői, a parasztság felé. »A jobbágyokat úgy kell gondolni, 
mint a földesurakkal kétoldalú szerződésben élő embereket« — írja, s máshol 
cselédek munkaviszonyáról szólva így ír : »Drága kincs az egészség, drága az 
ember élete, annyira, hogy ezt a cseléd nem is adja el a gazdának, amikor szol-
gálatját, szabadságát leköti is nek i« . . . 

Ritka szavak ezek a XVIII. század utolsó évtizedeiben, s amikor II. József 
császár koporsója mögött alig zárult be a kapucinusok kriptája, már hangos 
volt az ország a méltatlankodó földesurak szavától, akik a »felvilágosult« abszo-
lútista uralkodónak főleg a paraszti munkát könnyítő intézkedéseit sérelmezték. 
Ritka szavak akkor, amikor »A parasztok dekrétuma« névtelen szerzője a 
jobbágysorson így kesereg: » . . . a z urak igavonó barmokká akarnak tenni, 
hogy minden héten, hét nap alatt toljuk az urak nehéz jármát, akik ha akarják 
eladhatnak, vagy megölhetnek, mint a disznót, s vérünk egybecsben van a 
kutyáéval.« ^ 

Elszegényedett, deklasszálódott nemesi család sarjaként született Mis-
kolcon. Atyja, Nagyváthy Ferenc asztalosmester nehéz körülmények között 
iskoláztatja fiát szülővárosában, majd Sárospatakon tanul jogot, teológiát, 
később, mint annyi feltörekvő kortársa, ő is főúri nevelő lesz. 

Érdeklődését a mezőgazdaság iránt első ízben az keltette fel, hogy egy 
Pozsony mellett gazdálkodó atyafia látogatásakor megcsodálta annak 10 holdas 
»zöldelő virányát« és bámulva látja, hogy városi piac számára termesztett zöld-
ségből és főzelékfélékből miként lehet komoly bevételhez jutni. Az itt szerzett 
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impressziók ösztökélték arra, hogy rövid losonci tanárkodás után a pesti egye-
temen Mitterpacher professzor előadásait hallgassa, ki a maga idejében a monar-
chia legelső elméleti mezőgazdái közé számított. Mitterpacher latin és német 
nyelven több könyvet írt a gazdálkodás alapelemeiről és a mezőgazdaságban 
termelt nyersanyagok feldolgozásának technológiájáról. Kitartóan harcolt a 
mezőgazdaság tudományos rangjának elismeréséért és hangoztatta, hogy a 
nemes if jak elsősorban ne jogot tanuljanak, hanem sajátítsák el a mezőgazdál-
kodás tudományát, mert a birtokok helytelen vezetése nemcsak az egyén kára, 
hanem az államé és a társadalomé is egyben. Nagyváthy egész irodalmi munkás-
ságán fellelhetők első mesterének tanításai. 

Később élelmezési tiszt lesz a Duka huszárezredben, aki silány zsoldját 
lovak idomításával amelyhez kiváló érzéke volt — egészítette ki. Katonás-
kodása alatt sok helyen megfordult külföldön : Ausztriában, Olaszországban, 
Belgiumban állomásozott, s mindenütt nyitott szemmel járt és főleg mező-
gazdasági ismereteket gyűjtött szenvedélyesen ; figyeli a növények életét, 
fejlődési fázisaikat : a rügyfakadást, virágzást, lombhullást, a különféle minő-
ségű földeket ; megragadja figyelmét a Pó-síkságon látott csatornázás, illetve 
öntözés, de ugyanúgy feljegyzi, amit a gyümölcs és szőlőtermelés terén tapasztal. 

Amikor a hadsereget szembaja miatt ott kényszerül hagyni, már több, az 
emberi haladásért lelkesedő tiszttel köt barátságot, így Széchenyi Ferenccel a 
Nemzeti Múzeum megalapítójával és Festetich Györggyel a keszthelyi földes-
úrral. A szabadkőműves mozgalom, amely a XVIII. században még a felvilá-
gosodás és a polgári haladás terjesztője, hozza őket össze, s körükben a »Nagy-
szívűséghez« című páholyban ismerkedik meg Jordán Péterrel, az udvari ura-
dalmak egyik igazgatójával, aki gyakornoknak fogadja fel. Nála a vöslaui 
uradalomban szerzi meg Nagyváthy az igazi gyakorlati tudnivalókat ; mint 
maga írja, szántott, vetett, fejt, az ellésnél segédkezett, juhászkodott, béres-
kedett, szóval saját kezével végezte el mindama munkákat, amelyeket elméle-
tileg már könyvekből elsajátított. 

A széleskörű mezőgazdasági szaktudással, történelemtudománnyal, filo-
zófiával és a legkülönbözőbb természettudományi ismeretekkel, valamint jogi 
tudással egyaránt felvértezett Nagyváthy habozás nélkül azoknak a férfiaknak 
soraiba áll, akik országunk demokratikusabb berendezéséért, a gyarmati hely-
zetből való kiemeléséért, a polgári átalakulásért küzdöttek. 

Levelez korának szellemi elitjével : Kazinczyval, Batsányival, Verseghy-
vei, Aranka Görggyel, s majdnem valamennyi haladószellemű kortársával kap-
csolatot tart, akik igen nagyra becsülik ezt a melegszívű, nagytudású hazafit. 
Kazinczy egyik levelében »Egy igen sok és széptehetségű derék embernek« 
nevezi, Verseghy Ferenc pedig hazai nyelven írt szakmunkáit méltatva azt 
kívánja, hogy : »Vajha volnának mások is, akik hasonló szívvel a mi polgár-
társaink boldogságának előmozdítására a mezei gazdaságot, politikát, keres-
kedelmet, mineralógiát a magyarnak az ő anyanyelvén elébe terjesztenék.« 

1 * 
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1790-ben több röpiratot írt névtelenül így a »Csillagok forgásibul való 
polgári jövendölés Lengyelországra« címűt, melyben Lengyelország biztosan 
bekövetkezendő bukásáért az elkorcsosult nemességet teszi felelőssé, akik saját 
önző érdekeiknek alárendelik az állam érdekeit s »úgy bánnak a paraszttal és 
a polgárral, inint a barommal.« E röpirat magyar kiadásának címében ez áll : 
»A magyaroknak tükörül«, — tehát okuljanak Lengyelország sorsán, inti a 
magyar nemeseket. 

A tükörből, amelyeket Nagyváthy a magyar nemesség elé tárt, vajon 
milyen kép verődik vissza? 

— »A ti parasztjaitok — írja — a legsiralmasabb szolgaságban nyögnek. 
A nemességnek nincs még annyi embersége, hogy azokkal legalább csak úgy 
kívánna bánni, mint a lovával. A ti parasztjaitok úgy elbarmosodtak, hogy 
csak szántani sem tudnak, holott pedig egész foglaltosságok nem egyébből, 
hanem csak is földművelésből áll ; nincs azoknak sem lelkek, sem érzékeny-
ségek s annyira vannak, hogy a magok házaikkal sem gondolnak semmit, sőt 
ha azt látják égni, még csak meg sem indulnak rajta.« 

Elrettentő kép ! Nagyváthy irtózik ettől a világtól és olyan után vágyik, 
amelyben »A megláncolt jobbágy a volt tyrranussal egységre lép«, s »a bár-
sonyos leplek közt született báró az alacsony s szalmával fedett viskóból 
származott jobbágyot csak éppen virtusával fogja szembetűnőképpen 
megelőzni.« 

Ezek a naivnak tűnő utópisztikus ábrándok, melyek »A veres barátnak 
képzelései« c. röpiratából valók, valamint »A XIX. században élt igaz magyar 
hazafiúnak örömórái« c. írása valóban magukon viselik az eszményi társadalmi 
rendről álmodozó utópiák minden jellemvonását, de szinte átsüt ezeken az íráso-
kon a lelkiismereti szabadságért való forró lelkesedés, a népek örök békéjéért 
való áhítozás, az emberi egyenlőség és szabadság izzó szeretete. 

A »Vallás-cserélés« című trialógusának, mely egv világfi bölcsnek, egy 
jezsuitának és hazafinak vitáját tartalmazza, alapgondolata az, hogy vallását 
mindenki szabadon választhatja, továbbá, hogy a vallások keletkezése kölcsön-
hatásban van a környezettel, s a különböző vallásokat különböző gazdasági és 
társadalmi viszonvok szülik. 

Nagyváthy nah ezek a röpiratai, bár az önkéntes nemesi reformerek írásai-
nak minden felemásságával és korlátozottságával terheltek, mégis előremutató 
bátor megnyilatkozások, értékes és tiszteletre méltó dokumentumai a feudaliz-
mus elleni harc egy szakaszának. 

Nagyváthyra azonban elsősorban mint tudós, elméleti és gyakorlati mező-
gazdára kell emlékeznünk. 

Belgiumi, hollandiai s svájci tanulmányútjáról hazatérve »nógató okokat 
érez«, hogy amit különböző külországokban látott, tanult, amit itthon tapasz-
talt és hallott »a verejtékező magyar mezei gazda« javára megírja. Megírja pedig 
magyarul részint azért, hogy az édes anyanyelvhez »vonzó szeretetét bizonyítsa«, 
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részint »hogy hazafi társain könnyítsen, kiknek szegénysége idegen nyelvek tanu-
lására való költséget elnyeli.« 

Jelentős tett ez, s komoly kiállás a nemzeti függetlenségi gondolat mellett 
a Habsburg gyarmatosító rendszerrel és a Bécset hűségesen kiszolgáló arisztokrá-
ciával szemben »Egy oly népnél, ahol a Nagyok az anyanyelvet cigánynyelv-
nek nevezik és a magyar írónak nem is köszönnek. . .« mint Berzsenyi írja 
Kazinczy hoz intézett levelében. 

E mű, mely korszakot jelez mezőgazdasági irodalmunkban : »A szorgal-
matos mezei gazda« két testes kötete Széchenyi Ferencnek »a nemzeti tudomá-
nvok munkás előmozdítójának« támogatásával 1791-ben kerül kiadásra. 

A könyv megjelenéséig magyar nyelvű rendszeres mezőgazdasági tudomá-
nyos szakmunka nálunk nem volt. Addig a mezőgazdálkodást nagyjában holmi 
öregbéresi bölcseségnek tekintették, tudománnyá Nagyváthy avatta, ő lévén 
az első - írja az elhunyta alkalmával megjelent nekrológ — ». . .ki a magyar 
hazafiak között a mezőgazdasági tudományban jeget törni bátorkodott.« 

»A szorgalmatos mezei gazda« szerzője valóban megtörte a jeget, mert 
az eddigi kalendáriumi bölcsességek, kétes értékű paraszti regulákat tartalmazó, 
nagyrészt babonán alapuló kuruzslást ajánló fércmunkák helyett olyan magyar 
nyelven írott, rendszerbe foglalt munkát adott a gazdák kezébe, melybe bele-
sűríthette temérdek tapasztalatát, dús szakirodalmi ismereteit és azokat a tör-
vényszerűségeket, amelyeket a fejlődő természettudomány az állati és növényi 
világra vonatkozóan kiderített. »Népünk — írja a könyv előszavában — föld-
művelésből él, vesse tehát szemét a lába előtt fekvő dolgokra. Csiholjanak hasz-
not derengő természettudományok tanulságaiból.« 

Ez a könyv, mely Nagyváthy főműve — későbbi munkáiban nagyrészt 
az ebben rendszerezett anyagot bővíti élete folyamán szerzett bőséges tapasz-
talataival és megfigyeléseivel — a mezőgazdasági ismeretek valóságos kincses-
tára : helyet kapnak benne a növénytermesztés és az állattenyésztés kérdései 
szervesen egybekapcsolva, mert a szerző világosan látja a mezőgazdaság e két 
alappillérének egyazon fontosságát. »Amely ember — írja — a mezei gazdaságot 
jobblábra akarja venni : a javítást a barmokon kezdi legelsőbben.« 

Tehát a talajismeret, talajművelés, különféle növények termesztésének 
módszerei éppen olyan súllyal szerepelnek »A szorgalmatos mezei gazda« lap-
jain, mint az állattartás és -tenyésztés. 

A mai olvasó is őszinte érdeklődéssel olvashatja találó véleményét a takar-
mánygazdálkodásról és a növényi sorrend helyes összeállításáról ; az előbbinél 
hangsúlyozza a takarmánykonzerválás és szecskázás előnyeit és helyesen érté-
keli a répa és az olajpogácsa etetését, az utóbbinál az okszerű váltógazdaság 
bevezetése mellett tesz hitet. 

Buzgón szól az őszi mélyszántás előnyeiről mondván, hogy a megforgatott 
föld »erős gazdag palántát nevel s beszívóbb, spongyiásabb, mint a sekélyen 
szántott.« 
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A kertművelés, gyümölcs- és szőlőtermesztés éppen olyan gazdag fejezetei 
a könyvnek, mint a különféle talajművelő eszközök leírása, használatuk módja 
s bírálatuk, vagy az erdőgazdaság kérdései. 

Az utóbbinál nem helyesli » . . . hogy a fejsze kitérjen a sarló elől . . .«, 
tehát az erdőket kíméletlenül irtani és ésszerűtlenül szántóföldekké alakítani 
káros. Az erdőket nem lehet kizáróan »fabányának« tekinteni hirdeti, hanem 
igen üdvös annak időjárásszabályozó és nedvességmegőrző szerepe, s arra inti 
a gazdákat, »hogy erre is nagy tekintettel kell lenni.« 

A könyv anyagának puszta felsorolása is oldalakat igényelne s ígv mind-
össze egynéhány, a maga korában frappáns kitételét említjük meg. 

Egyik helyen a lucerna termesztését ajánlja azzal, hogy az a lóherénél 
kétszerte többet terem, zölden is jobb annál, mert édesebb, liizlalóbb, a tej tőle 
kövérebb és szárítani is biztosabban lehet. De sikeres termesztésének főfeltételé-
nek azt lartja, hogy gyökerei mélyen lehatolhassanak a talajba s »gabona után 
senki se soha se vesse vagy a szüntelen gyomlásást kötelességének esmerje« — 
végül mint előveteményt értékeli: »A lucerna 10—12 esztendeig is tartván a 
földet, nem hogy elsoványítaná, hanem még hizlalja : azt gabonával be lehet 
bátran minden trágyázás nélkül vetni.« 

Máshol ámulva olvassuk, ebben a több mint másfél évszázaddal ezelőtt: 
megjelent könyvben azokat a sorokat, melyek az őszi vetés előtti szántás idejére 
vonatkoznak : felhívja a figyelmet a földnek a vetés után történő ülepedése 
veszélyére : »amikor a füvek tsomóiról lenyomódik a föld«, mert közvetlen a 
vetés előtt szántanak, s »igy nem fog a föld megrokkanhatni addig«. Világosan 
ismerte teliát, hogy a magágy vetés után végbemenő ülepedése esetén a talaj 
védelmétől megfosztott bokrosodási csomó a talaj felszínére, vagy annak köze-
lébe kerülve milyen káros a termésre. 

Egyebütt felteszi a kérdést : imitt-amott láthatni példát, hogy napjában 
háromszor fejik a tehenet ; van-e ebből haszon, teszi fel a kérdést. Határozot-
tan felel rá : »mind az okosság, mind a tapasztalat azt mutatják, hogy jobb 
háromszor fejni, mint kétszer,« és ennek megokolása jól bele illenék egy nap-
jainkban megjelent szakmunkába is. 

Vagy nézzük, hogyan vélekedik a méhekről : »A méhek közt közönséges 
Társaságnak eleven példáját találjuk« — írja, és amit tovább a méhek sajátos 
élettörvényű világáról ír, meggyőzően illusztrálja, hogy Nagyvűthy is, miként a 
különböző korok emberei, a méhek életében saját társadalmuk tükörképét 
látták. 

Miként például a XVI. századbeli angol írók leírásában a méhcsalád az 
Erzsébet-kori kereskedő Angliára emlékeztet, addig Nagyváthy leírása a XVIII. 
század végének felvilágosult gondolkodásmódját mutatja : »Vannak a méhek 
között természeti törvények, melyek szerint a közjó előmozdíttatik. Vágynák 
bizonyos számú polgárok is, amelyek közül mindenik egész szorgalommal 
véghezviszi mindazt, amit a Társaságnak virágzó megmaradása magával hoz.« 
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Majd később így folytatja : »A méheknél a második rendet a munkás méhek 
alkotják és társadalmuk boldogsága ezeknek munkájától függ.« 

A mondhatni tetszés szerinti számban felsorolható máig is helytálló útmu-
tatásai közül főleg kettő: a trágyázásról, a trágya kihordásáról, illetve alászán-
lásáról és a növényvédelemről vallott véleménye kínálkozik megemlítésre. 

Miután részletesen szól a »ganaj szaporításról és készítésről« többek 
között ezeket a ma is megszívlelendőket í r ja : »Sokan a ganaj t akkor hordják 
ki a szántóföldre, mikor magoknak és lovaiknak ürességük van, semmit sem 
vigyázva arra, hogy nyár van-e vagy tél.« Akik így cselekszenek, nemcsak abban 
hibáznak — írja tovább hogy minden időben kihordják, hanem főleg abban, 
hogy nem szántják be és hagyják, hogy nyáron a nap a zsírját kiégesse, télen 
pedig a szél széthordja. »E legyék hát a főtörvény, amelyet a ganajozó ember 
sohasem liagyjék el — figyelmezteti a gazdákat — hogy a ganajt soha egyébkor 
ne vigyék a földre, hanem amikor mindjárt beszánthatja és akkor is csak annyit, 
amennyit azon napon beszántliat«. Úgy véljük, hogy mezőgazdaságunk nem 
egy dolgozója Nagyváthynak 3 emberöltővel ezelőtti intelmeit olvasva úgy érzi, 
hogy »róla is szól a mese.« 

A növények megvédésének kapcsán határozottan szót emel a rovar- és 
egérpusztító madarak mellett, sőt érinti bizonyos hasznos rovarok kívánatos 
munkáját ; itt már mintha a biológiai növényvédelem körvonalai bontakoz-
nának ki. 

Es lehetne a sort folytatni tovább a hasznosabbnál hasznosabb és korát 
messze túlhaladó termesztési és tenyésztési útmutatásaival. 

»A szorgalmatos mezei gazda« dacára annak, hogy a haladás nem egy 
ellenzője kifogásolta az ilyen nagy terjedelmű mezőgazdasági szakmunka meg-
jelenését, csak ott érdemes ilyet írni, ahol kevés a föld »ahol virágcserépbe ültetik 
a búzamagot, de mi minek pepecseljünk, hisz van elég föld« mondották — 
hatalmas sikert aratott. Zamatos prózája nagvon tetszett az olvasóknak s főleg 
az, hogy a tudományos nyelvbe költői lendületet tudott vinni. A 6 ezüst forintért 
árusított könyv 4000 forint jövedelmet hozott tudós szerzőjének, amely anyagi 
siker ebben a korban szinte példa nélküli volt. 

Fontos állomása Nagyváthx pályájának Keszthely. 
Amikor a hazafias érzelmű tisztek között Festeticli György alezredes is 

aláírja a magyar szolgálati nyelv bevezetése ügyében az országgyűléshez inté-
zett kérvényt és emiatt a katonaságtól meg kell válnia, keszthelyi birtokára 
vonul vissza. A 162 000 holdas keszthelyi uradalom kedvező fekvése : piac — 
közelsége hozzáértő vezetéssel komoly konjunkturális lehetőségeket ígért a XVIII. 
század 90-es éveiben. Azonban éppen a szakszerű vezetés hiányzott : 1792-ig 
az uradalom leginkább saját zsebükre dolgozó gazdatisztek kezén meglehetősen 
elhanyagolt állapotban volt ; olyan vezetőre volt tehát szükség, aki megfelelő 
szervezőképességével összefogja a hatalmas birtokkomplexumot és az áruter-
melés fokozásával ki tudja használni a kedvező áralakulás kínálta lehetőségeket. 
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Festetich György »A szorgalmatos mezei gazda« szerzőjében vélte meg-
találni a vezetőt. Es meg is találta. 

Nagyváthy 1792-ben örömmel fogadja el Festetich meghívását és mint 
jószágigazgató átveszi a keszthelyi uradalom vezetését. Nem csupán az igen 
kedvező szerződés lelkesítette Nagyváthyt, hanem úgy vélte, hogv Keszthelyen 
tér nyílik komoly alkotásokra, széleskörű tanulmányai és dús tapasztalatai 
gyakorlati alkalmazására. Nagy eréllyel fog is hozzá nyomban, hogy szeszélyes 
és nem egyszer kapkodó földesurának jószágait rendbehozza. 

Festetich György érdekes és némileg tipikus alakja a reformkort megelőző 
történelmi szakasz főnemeseinek. Látszatra eklektikus egyéniség, kiben sokszor 
ellentétes tulajdonságok találkoztak : egyszer a Martinovicsékkal kivégzett 
Laczkovits Jánossal együtt szerepel a neve a magyar szolgálati nyelv beveze-
téséért beadott kérvény alatt, amiért kegyveszett lett az udvarnál, két évtized 
múlva már aulikus főúr, aki József nádort fogadja vendégül keszthelyi otthoná-
ban. Máskor, mint a keszthelyi Helicon alapítója, támadja Kazinczyt, de egv 
év múlva már fát ültet tiszteletére. 

Érdeklődési területeinek megválasztásában ugyanilyen csapongó : van, 
mikor a mezőgazdasági tudományok érdeklik elsősorban, máskor a költők 
bőkezű macénása és így tovább. 

De Festetich György tetteinek és érdeklődésének indító okait reálisan 
vizsgálva megállapítható, hogy bár rapszodikus természetű, kiszámíthatatlan 
hangulatember volt, ki barátait és érdeklődésének körét igen gyakran cserél-
gette, mindazonáltal politikai magatartását és társadalmi gestioit végső 
fokon anyagi érdekei szabták meg. 

Festetich a XVIII. század végén már jól látta, hogy az ingyen robotszol-
gáltatásokon alapuló feudális nagybirtok súlyos válságba került, és a fejlettebb 
mezőgazdasági termelésnek a bérmunkára való áttérés az előfeltétele. Világos 
volt előtte az is, hogy az árutermelést lehetővé tevő, magasabb színvonalú gazdál-
kodás bevezetésének, a tőkés fejlődés kialakításának legfőbb gátja a Magyar-
országot gyarmati sorban tar tó habsburgi abszolutizmus. Ezért fordult szembe 
Béccsel, ezért lett a polgári-nemzeti törekvések híve. 

A haladó vonások azonban elmosódnak Festetich politikai portréján, 
mihelyt a nemzeti függetlenségi gondolat mellett való kiállás már veszéllyel 
já r . A Ferenc császár alatti reakció idején már mindinkább visszavonul — mint 
maga mondja — »az ekevas és csoroszlya mellé« — szóval birtokai kezelését, 
illetve fellendítését tekinti életcéljának. 

Nagyváthyban főleg a könyveiben kifejtett nézetei alapján bízik és reméli, 
hogy a fennálló gyarmati viszonyok korlátai között is képes lesz birtokai jövedel-
mezőségét fokozni. 

Nagyváthy mindenekelőtt megszervezi a központi direkciót és olyan erély-
lyel veszi kezébe az eddig szerteágazó birtokrészek vezetését, hogy azok valóban 
egy központi irányító egységbe tömörültek. Szolgálati szabályzatot dolgoz ki a 
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»Közönséges Instructiót«, melyben »röviden elő van adva, amit egy practikus 
gazdának tudnia kell,« s amelyet minden gazdatisztjének meg kell tanulni. 
Ugyanakkor bevezeti a szigorú gazdasági számtartást, első ízben alkalmazza 
hazánkban a kettős könyvvitelt és alapelvvé teszi, hogy a gazdálkodás minden 
mozzanatát írásban kell rögzíteni. 

Hogy azonban ezek a merőben új gazdaságvezetői módszerek eredménye-
sen alkalmazhatók legyenek, hogy a rendszeres számtartást és a fegyelmezett 
vezetést megvalósíthassa, ahhoz elsősorban újtípusú gazdatisztekre volt szük-
sége. A pálcás hajdúkból, régimódi jobbágynyúzó botosispánokból álló gazda-
tiszti kar alkalmatlan volt Nagyváthy tervei keresztülvitelére. Ezért vette rá 
Festetichet, hogy egyelőre az uradalom gazdatisztjei képzésére iskolát alapítson, 
így jött létre a keszthelyi Georgicon, úgy, hogy a tudományos alapokra épített 
gazdaképzésnek voltaképpen Nagyváthy volt az elindítója : ő volt a Georgicon 
szellemi atyja és rövid ideig aktív vezetője is. 

A Georgicon ismertetése önálló tanulmányt igényelne. I t t csak tangazda-
ságát említjük meg, melyben képviselve volt minden művelési ág: külső s belső 
kert, szántó, legelő, kaszáló, rét, szőlő, erdő. Istállóiban, aklaiban, baromfi-
udvaraiban, méheseiben, epres- és veteményes kertjében gyakorlatilag alkal-
mazásra kerültek mindazok az újítások, amelyeket Nagyváthy »A szorgalmatos 
mezei gazdá«-ban és négy másik nagy művében megmintázott. 

Botanikus kert ipari- és gyógynövények számára kísérleti táblák, fásított 
legelő, erdei- és gyümölcsöskerti faiskola mind a gyakorlati gazdaképzést szol-
gálta éppenúgy, mint a nemes tenyészállatok : svájci és tiroli szarvasmarhák, 
Arábiából behozott mének és francia juhok. 

A Georgicon földjeit kitűnő minőségű, bőséges trágyázással gazdagították 
és korszerű vetésforgót alkalmaztak. 

A legújabb gazdasági szerszámok gyűjteménye és többosztályú természet-
rajzi múzeum egészítették ki ezt a Nagyváthy által elindított nagyszerű intéz-
ményt. 

Nagvváthv szakavatott vezetésének üdvös hatásai hamarosan meg-
mutatkoztak. Bár a tőke, illetve technika hiánya nem tette lehetővé, bogy a 
Festetich birtok » . . . a Fabrikások módja szer in t . . . .« termeljen, mint Nagy-
váthy a nagybirtoktól elvárta, mégis helyes szervezéssel, az emberi és állati 
munkaerő racionális felhasználásával, a jobb minőségű munkát végző, fizetett 
munkások fokozott igénybevételével, az állattenyésztés és növénytermelés 
összhangbahozásával sikerült a birtok jövedelmét jelentékenyei) fokozni. 

Nagyváthy azonban viszonylag rövid ideig vezette a keszthelyi uradalmat. 
Közte és Festetich György között egyre jobban kiszélesedett az osztályhelyzet 
teremtette szakadék. 

A gróf a Martinovics-féle mozgalom vérbefojtása után mindinkább elhi-
degült a plebejusi Nagyváthytói : egy jelentéktelennek tűnő incidens kapcsán 
összeszólalkoztak és ennek folyamányaként Nagyváthy szerződésének letelte 
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után Csurgóra költözött a nyugdíjképpen őt életfogytig megillető 40 holdas 
kisgazdaságba. 

A csurgói magányos évek azonban nem jelentettek valamiféle kiábrán-
dult bcfeléfordulást Nagyváthv életében, ellenkezően : igen termékenyek voltak, 
telve aktivitással. 

Eljárt a Georgicon és a Helicon keszthelyi összejöveteleire, ahol beszámolt 
termelési tapasztalatairól, többek között a virginiai dohány meghonosításáról 
és különféle gyógynövények termeléséről, egy geológiai tárgyú, továbbá a 
Balaton történetével és faunájával foglalozó cikket, valamint a legkülönbözőbb 
témájú tanulmányokat írta a »Tudományos Gyüjtemény«-be. Es amellett, 
hogy kis gazdaságát valóságos paradicsomkertté tette, gvümölcsösének és szőle-
jének csodájára jártak, állandó kapcsolatot tartott nemcsak megyéje, hanem 
távoli környékek gazdáival, akiknek készségesen szolgált termelési útmutatás-
sal, igen becses és gazdag kéziratanyag maradt hagyatékában. 

A később elkallódott »Magyar Ismerettár« című lexikonon kívül négv 
nagy terjedelmű művét is csurgói idejében írta, amelyek halála után jelentek 
meg. 

A »Magyar Practicus Termesztő« és a »Magyar Practicus Tenyésztető« 
című könyvei dús tárházai a növénytermesztési, illetve állattenyésztési ismere-
teknek. s bár külön tárgykörök szerint vannak csoportosítva és külön címeik 
ellenére is szerves egységet képeznek. 

E két művében tallózva egész sor olyan megállapítására lelhetünk, melyek 
ma is maradék nélkül helytállók. 

A mai olvasót elsősorban az a racionalista módszer ragadja meg, melyet 
Nagyváthy a mezőgazdasági termelésre alkalmazott. Az okszerűség elvét, mely 
megköveteli, hogy azokat a tényezőket, mint a talajt és az időjárást, melyek a 
növényzet fejlődésére döntő hatással vannak, figyelembe vegyük — állandóan 
aláhúzza. 

Felismeri, hogy valamely vidék növényzete hű kifejezője az ottani éghaj-
latnak, és az egyes években a növények fejlődési üteme visszatükrözi az időjárási 
elemek összhatásait. Általában a növények életjelenségeinek az időjárással való 
összefüggéseit, tehát a fenológiai észleléseket Nagyváthy méltatja először meg-
felelően nálunk. 

Vizsgálja a réteknek, legelőknek a településektől közeli vagy távoli fek-
vését, a takarmánybőséget, a népsűrűséget és mindezek összefüggéseit. Sorra 
veszi és jellemzi alkalmasság szempontjából a hegyi, a kopár, a bozótos, az 
erdős, a vizenyős és a lapályos legelőket. 

Füves pusztán lovat, makkos erdő közelében sertést kell tartani, marhát 
pedig csak az neveljen, akinek magának van takarmánya, mert a pénzen vett 
szénán »a Nevendék maga magát kétszer megeszi« — írja. 

Igen figyelemre méltó ahogyan a szénakészítéssel »a jó Szénatsinálással« 
foglalkozik. A szénának szárítandó növények kaszálási idejének helyes meg-
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választását, melyet a helyi adottságoknak megfelelően kell megszabni, és a 
levélzet megóvását tartja döntőnek a széna értékénél, helyesen ismerve fel. 
hogy a szárrészekkel szemben a levélben van a tápanyag túlnyomó része. »Ha 
a gazda inkább a maga könnyebbségét és megrögzött szokását nézi, mint a fűnek 
a legjobb idejében való létét és lekaszálás idejét : bizonyos, hogy rossz szénát 
takarít a legjobb réten is. Ha a füvet akkor vágja le, ez amikor magját megér-
lelte, a leveleknek ereje elrepül« figyelmeztet. 

A kizáróan jó húst és értékes igaerőt szolgáltató magyar marhafajta mel-
lett híve a jól tejelő alpesi faj ták behozatalának, és általában ő az első, aki mái-
nem gazdaasszonyi mellékfoglalkozásnak tekinti a tejgazdaságot, hanem komoly 
szakértelmet feltételező termelési ágnak. Ezzel kapcsolatban hangoztatja a 
tisztaságot a tőgyápolásban, tejkezelésben, hűtésben és a szállításban. 

Kifogásolja, hogy »a marhaorvoslás igen gyenge és nagyrészt fundament um 
nélkül való sarkalatokon áll«, és ez mindaddig így lesz írja ameddig az 
orvosok csak orvosok maradnak és egyszersmind mezei gazdák nem lesznek. 

Ha véres a tej, nem »a boszorkányok által megrontott tehenet« ostoroz-
tatja meg, hanem a csordást teszi felelőssé, mert birs, bükk vagy égerfalevelet 
etetett a tehénnel. 

A XIX. század kezdetén a gabonakonjunktúra megszűnte után egyre 
inkább a gyapjú lett a nagybirtok egvik legfontosabb jövedelmi forrása, nyil-
vánvaló tehát, hogy Nagyváthy nagy gondot fordít a juhtenyésztésre és a gyapjú-
ismeretet tudományos rangra kívánja emelni. 

Tenyésztési elveiben sajátosan keveredik a hagyomány a haladó, sokszor 
csak sejtésekben megnyilvánuló természettudományos gondolkodással. 

Nemek, életkor és tenyésztési cél szerint osztja fel a nyájakat. Csak magas, 
levegőjárta, rövid, ösztövér füvet termő legelőkre enged juhnyájat. Délelőtt 
nyugatnak, délután keletnek tereli, hogy a nap mindig a faroktól süsse és hő-
gutát ne kapjon. 

Híve a külföldi finomabb gyapjútadó fajták meghonosításának és neme-
sítésének: »A ini földünkhöz képest én az Alföldre a Lincolshiri Anglust fajt, 
a hegyesebb részekre a Spanyolt kívánom mégegyszer behozni és maradékait 
azáltal egy grádittsal feljebb emelni,« — írja. 

Nagyváthy saját bevallása szerint is sokat hasznosított munkáiban az 
állandóan figyelemmel kísért német irodalomból, de magyar önérzettel és a 
példák sorozatával bizonyítja, hogy már nálunk régen ismernek és széltében 
gyakorolnak nem egy növénytermesztői, vagy állattenyésztési módszert, amelyet 
a németek mint új eljárást vernek nagydobra. 

Elete utolsó éveiben írja meg a »Magyar Házi Gazdaasszony« és a »Magyar 
Gazdatiszt« című munkáit. 

Az első tulajdonképpen egy háztartási lexikon : felöleli mindazokat a 
tennivalókat, melyeket a gondos háziasszonynak az év folyamán el kell végezni. 
Ma már inkább csak kuriózumként hat, hogy mi mindent várt el Nagyváthy az 
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akkori háztáji gazdálkodást vezetni hivatott »Házi Gazdaasszony«-tól. íme egy 
kis ízelítő belőle : 

Évente pontos inventárt kell készítenie, az ő gondja a baromfitenyésztés, 
a sertéshizlalás, ölés és feldolgozás, valamint a szüret, a gyümölcsök aszalása. 
A gyógynövények termelése és szárítása, a sóőrletés, a gyertyamártás éppenúgy 
a gazdaasszony kötelessége, mint a kender, len kikészítése, a háziszövés irányí-
tása, vagy a szappanfőzés, kosárfonás, selyemhernyótenyésztés és még sok egyéb. 
Mindezek elvégzésére bevált fogásokat közöl a »Magyar Házi Gazdaasszony.« 

A birtokosok a gazdálkodást sokszor »megvetésből elmulasztják, de az 
értelmes és serény gazdatisztek sokat helyrepótolhatnak« — ír ja utolsó könyvé-
nek, a »Magyar Gazdatiszt«-nek előszavában. Majd elmondja, hogy mit v ár a 
jó gazdatiszttől : »emberi szívet és liajló erkölcsöket«, ismerjék meg a hazabeli 
magyar, német, tót és latin nyelvet és mindenekelőtt ismerjék a »gazdaság 
practical részét«, mert szobából nem lehet gazdálkodni. Ebben a részben közli 
az általa kipróbált termelési fogásokat, illetve irányelveket, olyképpen azonban, 
hogy nem recepteket ad, hanem a képzett gazdának saját magának kell eldön-
teni, hogy az ő viszonyai között melyik eljárás a sikeresebb, mert nézete, hogy 
egyik gazda tapasztalata nem menti fel a másikat a gondolkodás alól. 

Ebben a könyvében, melyben megmintázza a gazdálkodásra jól felkészült, 
jellemes, emberséges gazdatiszt típusát, szinte minden témánál, akár a legelő 
használatáról, faizásról, makkoltatásról legyen is szó, vagy a beteg cselédek 
eltartásáról, az árvapénzek kezeléséről, érző, humánus magatartást követel 
meg, mert »a jobbágy földesurának nem rabszolgája, hanem munka-segítőtársa.« 

A törvények helyes értelmezése és azoknak az urbárium korlátai között 
lehető igazságos alkalmazása Nagyváthy gazdatisztjeinek fontos feladata. Az 
urbárium rendelkezései ugyanis zavarosan, pongyolán voltak megszerkesztve 
és rengeteg torz értelmezésre adtak lehetőséget, kizáróan a jobbágy kárára, 
mert liiszen az igazságszolgáltatás a földesúr kezében volt. 

Nagyváthy úgyszólván élete utolsó percéig tevékenykedett : kísérletezett, 
és »a józan ész okos világánál« kísérelte meg, hogy természettudományos alapon 
feleletet kapjon különféle termelési kérdésekre. Rendezte szak- és szépirodalmi 
kéziratait, kiterjedten levelezett, élénk figyelemmel kísérte a külföldi irodalmat 
és önéletrajzát írta, melynek később nyoma veszett. 

1819. február 24-én halt meg, mint csurgói sírkövén á l l : »tisztes sze-
génységben.« 
О J о 

Emlékének felelevenítése jövőbe mutató munkásságának ismertetése, 
népünk hazafias nevelésének szerves része. Restelkednünk kell, hogy mind-
eddig nem jelent meg olyan könyv, melv nemzetünk e kiváló férfijának életével 
és munkásságával méltóan foglalkoznék. 

Életműve becses nemzeti örökségünk, illendő hát, bogy zászlót hajtsunk 
emléke előtt, és >ij hazát építő népünk elé állítsuk közel másfél évszázad mesz-
szeségébe tűnt nemes alakját. 



A HETE RÓZISNEMESÍTÉS ALKALMAZÁSA 
BETA VULGÁRIS NÁL 

SEDLMAYR K U R T akadémikus 

(Székfoglaló előadás. Elhangzott az MTA IV. Osztályának 1954. december 9-én megtartott 
felolvasó ülésén.) 

Nem régen még úgv véltük, hogy a növénynemesítésnek, mint alkalmazott 
genetikának csupán a növények örökletességének megváltoztatása, homozigota 
fajták előállítása a célja, ma mindinkább úgy látjuk, hogy a legnagyobb telje-
sítménvt, fokozott életrevalóságot nein homo-, lianem heterozigota állapotban 
éri el a növény. 

Heterozigota haszonnövények vetőmagjának előállítása terén a heterózis-
nemesítés, először a kukoricánál ért el átütő sikert. Richey 1922-ben még óva-
tosan azt írta : »A beltenyésztéses módszerrel elérhető eredmények még nagy-
mértékben elméletiek és könnyen lehetséges, hogy előre nem látható akadályok 
zavarják a jelenlegi kilátások megvalósítását, ahogyan ez a múltban is meg-
történt.« [48 ) 

Ma már világszerte nagy'üzemileg állítanak elő és termelnek beltenyész-
téses kukorica-hibrideket, melyek egyes esetekben 30—40%-kaI is felülmúlják 
a legjobb régi, rayonizált tiszta fajtákat. Kétlaki növényeknél (kender, laboda) 
és könnyen kasztrálható önbeporzóknál (paradicsom, tojásgyümölcs, paprika, 
stb.) is meglepő hibridhatást észleltek.* [3] 

Hálás feladatnak bizonyult a hibridhatás gazdasági felhasználása vege-
tatív úton szaporítható növényeknél, mint pl. gyümölcsnél, szőlőnél, nyár- és 
más erdei fáknál, burgonyánál és főleg cukornádnál. Utóbbinál átütő sikert 
értek el a nemesítők, mely nagymértékben hozzájárult Jáva szigetén a második 
világháború előtti nádcukortermés nagyarányú fejlődéséhez. 

Beszélhetünk-e azonban heterózisról szabadon elvirágzó, nem kasztrál-
ható, (vagy legalábbis gyakorlatilag, tömegesen és gazdaságosan nem kaszt-
rálható), fakultatív allogam növények esetében? Két ilyen növény, vagy fajta 
közös és szabad elvirágoztatása esetén a valószínűségszámítás (alábbi ismert 
képlet) szerint 50% hibridet várhatunk. 

A X ß -» AA + AB + RA + BB 

* Összefoglaló irodalom 1946-ig: Asliton T.: The Use of Heterosis in the Production 
of Agricultural and Horticultural Crops. I. A. B. Cambridge. 1946. 
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Már 1939-ben megállapítottam, bogy répánál a várható 50%-nál lénye-
gesen több, sőt egyes esetekben úgyszólván kizárólag hibrid-utódokat kapunk. 
Hasonló megfigyelésekről számolt be Oláh László [41] 1950-ben cukor- és takar-
mányrépa keresztezése esetén. Schwemmle [55] Oenotera bertheriana-ban egy 
izogam komplex heterozigota fajra talált, melyben a reciprok szelektivitás 
homozigota alakok keletkezését kizárja, mert az A pollentömlők а В magkép-
ződményeket megtermékenyítik és így а В tömlők csak A sejtekkel egyesül-
hetnek, 

А X В - > AB + В A 

AA és BB homozigota utódok tehát nem keletkeznek. A szelektivitás szerepére 
számos szovjet kutató mutatott rá, köztük Liszenko [34], Turbin [59], Szizov 
[23], akik nagy jelentőséget tulajdonítanak a szelektív megtermékenyülésnek. 
A szelektivitás teliát olyan tény, amit tudomásul kell venni — akármennyire 
szeretnék egyesek ezt elhallgatni — és a nemesítésben fel kell használnunk. 
A szelektív megtermékenyülés fogalma körül azonban még sok a zavar. 

Szelektív megtermêkenyiilêsrôl a szó legtágabb értelmében minden ese tben 

akkor beszélhetünk, amikor az utódok száma szignifikánsan eltér a valószínűség-
számítás alapján várható számarányoktól. Ez a szelektivitás lehet pozitív 
(vagy negatív) aszerint, hogy több, vagy kevesebb hibrid keletkezik, mint elmé-
letileg vártuk ; egyirányú A —> B, vagy kölcsönös A + B, aszerint, hogy csak 
az egyik, vagy mindkét szülő utódaiban tapasztalható-e eltérés a véletlen elosz-
tástól. 

Szelektivitásról, szelektív megtermêkenyiilêsrôl a szó szoros értelmében (eusze-

lektivitásról) azonban csak akkor beszélhetünk, ha maga a megtermékenyülés 
nem a véletlen szerint, hanem szelektíven történik ; a válogatóképesség mecha-
nizmusát, etiológiáját pontosan nem ismerjük, feltételezhetjük azonban, hogy 
az idegen pollen az idegen bibén gyorsabban, vagy lassabban csírázik, az idegen 
bibeszövetben gyorsabban, vagy lassabban fejlődik, vagy a szelektivitás 
—- ahogyan ezt többen feltételezik, — magának a petesejtnek válogatóképes-
ségére, a petesejtek közötti vegyi különbségre vezethető vissza. Paraszelektivi-
tásról beszélünk, ha a pollen gyenge csíraképessége, vagy csírázási erélye, ill. 
teljes sterilitása az utódok számarányának eltolódását okozza: (Owen) [42] 

A S X />' - A J { . В В 

Ebben az esetben hibridet kapunk a pollensteril szülő magterméséből és tiszta 
homozigota utódokat a fertilis szülőtől, végeredményben teliát szintén 50% 
hibridet az első utódnemzedékben. Pseudoszelektivitás esetén a .megtermékenyü-
lés ugyan a valószínűség szabályainak megfelelően történhet, a hibridek azon-
bán, vagy azoknak egy része életképtelen és így az utódok számarányában elté-
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rést tapasztalunk a várható véletlen elrendezéstől. 

A X B - > AA + BB 

A hibridpopuláció összetétele természetesen a szülők számarányától, ill. 
pontosan a csíraképes pollen és megtermékenyíthető termők viszonylagos 
arányától is függ. Alábbi képlet tilágosan mu ta t j a : 

A X В AA-+ AB + BA + BB 

K(níhí + n2h2 -f n3h3 + n4/t4) 
100 

- A populáció átlagos termése a rayonizált standardfajta százalékában* 
—- az egyes tagok százalékos aránya 

(AA = 1, AB = 2, BA = 3, BB 4) 

= az egyes tagok teljesítménye a rayonizált standardfajta százalékában. 
= a keverékvetés hatása. 

hogy a populáció látszólagos heterózishatása a hibridek százalékos arányának, 
valamint a hibridek és szülők teljesítőképességének funkciója. Minél több a 
hibrid a populációban, annál nagyobb a »látszólagos« heterózishatás, a hibrid-
populáció teljesítménye. 

Számolnunk kell továbbá azzal, hogy a különböző tagok keverése is bizo-
nyos terméstöbbletet okozhat, ami szintén a populáció átlagtermésében (Я%) 
jelentkezik. Ezt a nehezen megfogható hatást K-val jelöltük a fenti képletben. 

A hibridek számarányának fokozása 

A hibridek számarányának fokozása tehát egyik előfeltétele a nem kaszt-
rálható, szabadon, közösen elvirágzó, fakultatív allogam növények heterózis-
nemesítésének, ezt pedig különböző módon érhetjük el, éspedig : 

1. örökletesen kölcsönösen szelektív partnerek kiválasztásával, 
2. a szülőpartnerek arányának megváltoztatásával, és 
3. a szelektivitás mesterséges fokozásával. 

* A nemesítő a heterózishatást nem a jobbik szülőhöz viszonyítja, mint a genetikus, 
hanem a rayonizált tiszta fajtához. 

H о 

tf% П, _, 

К 
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I. ábra 

A szabiul beporzús esetei fakultatív allogam növényeknél A X В 

1. Véletlen beporzás esetén 
2. Viszonos szelektivitás esetén 
3. Poliensterilitás esetén 
4. Hibridek életképtelensége esetén 

A A + AB + В A +BR 
AB + В A 

ASB + BB 
AA + ВИ 

1. Örökletesen szelektív partnerek kiválasztása 

Az örökletesen és viszonosan szelektív partnerek kiválasztásának alapja 
és előfeltétele a válogatóképesség változékonvsága. Saját és idegen kísérletek 
mutatják, hogy az egyes répafajták, törzsek és egyedek ez irányú változékony-
sága igen nagy. így pl. Stewart [56, 57] kísérleteiben 10—90% hibridet talált 
beltenyésztett párok keresztezése esetén. A sopronhorpácsi kísérletekben а К 
405-ös di- és tetraploid takarmányrépa páros keresztezése esetén a tetraploid 
szülőtől szedett mag 97%-ban, a diploidról szedett mag 95%-ban volt triploid, 
így a két szülő reciprok szelektivitása folytán átlag 96% hibridet találtunk a 
hibridpopulációban. Egy másik esetben viszont a tetraploid szülőtől 73%, a 
diploid szülőtől csak 27%, tehát átlag 50% hibridet kaptunk. Előfordult azon-
ban olyan eset is, amikor a tetraploid szülő után 40%, a diploid szülő után pedig 
35% volt a hibridutódok aránya. Nem kétséges tehát, hogy a válogatóképesség 
változékonysága lehetővé teszi szelektív szülők kiválasztását, további kísérletek 
szükségesek azonban ahhoz, hogy a kölcsönös szelektivitás öröklődését tanul-
mányozzuk és stabilizáljuk. Pollensteril szülő esetén 100% hibridet várhatunk, 
ha csak a steril szülőtől szedjük a magot, átlagosan azonban ebben az esetben is 
csak 50% hibridet kapunk. 

Bár a szelektivitás tényét nem lehet kétségbevonni, mégis a pollentömeg 
mennyiségének, pontosabban a csíraképes pollenek számának és viszonylagos 
arányának nagy szerepe van a megtermékenyülésben. Ezt világosan mutatták a 
sopronhorpácsi rákeresztezéses kísérletek. Ezekben a kísérletekben egy anya-
répára 4 pollenadó aparépa jutott és így a diploid takarmányrépák után átlag 
79,8%, a tetraploid cukorrépák utódaiban pedig 99,5% volt a triploid hibridek 
számaránya. A szülőpartnerek számarányának helyes megválasztásával — 
ahogyan erre Matsumara [37, 38] is rámutatott — tervszerűen fokozhatjuk 
tehát a hibridek számarányát egvmást szabadon beporzó allogam növények 
esetében. 

2. A szülőpartnerek arányának megváltoztatása 
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3. A szelektivitás mesterséges fokozása 

Magassy Lajos kísérletei új utat mutatnak a szelektivitás fokozására. 
Bizonyos anyagokkal való kezelésre a diploid pollen erősebben reagál, mint a 
haploid és így a diploid maghozók virágzás alatti permetezésével előreláthatólag 
fokozhatjuk a diploid anyarépák szelektív megtermékenyülését, diploid pollen-
nel a hibridek számarányát. 

Végső cél a kölcsönös szelektivitás olymértékben való fokozása, hogy 
lehetőleg közel 100° ó-bán hibrideket kapjunk. A hibridek számarányának javí-
tásával azonban természetesen csak akkor érünk célt, ha maguk a hibridek 
minél nagyobb heterózishatást mutatnak. 

A hihridhatás fokozása 

A szülők teljesítőképességéből nem következtethetünk a hibrid heteró-
zishatására. Gyakran erősen leromlott, bel tenyésztett vonalak hibridjei adják 
a legnagyobb termést. Feltételezhető ugyan, hogy a gaméták ellentmondásos-
sága fokozza a hibridhatást, végeredményben azonban csak az utódok teljesítő-
képességéből következtethetünk a szülők kombinációs értékére. Mégis vannak 
módszereink, amelyek a hibridhatás fokozását eredményezik. 

1. Az első virágok keresztezése 

Daskaloff paradicsomnál a heterózishatás erős fokozását, a hibridek 
életrevalóságának javulását és korábbi érését figyelte meg, ha az első virágok 
keresztezéséből származó korai gyümölcsök termését külön vetette el. 

Első pillanatra úgy látszik, mintha ezen az úton csak mesterséges kaszt-
rálás esetén érhetnénk el eredményt, amikor az első virágokat választjuk kereszte-
zési partnernek. Valóban azonban a répánál a vetőmag osztályozásával a kései 
virágok hibridizálásából keletkezett apró, fejletlen és kismagvú gomolyokat 
eltávolíthatjuk és ezzel a hibridhatást fokozzuk. 

2. I szülők különböző környezetben való nevelése 

Különböző környezetben való neveléssel és szelekcióval a szülőpartnerek 
ellentmondásosságát, különbségét — és ezzel a héterózishatást is — fokoz-
hatjuk. Ezt a módszert alkalmazzuk a Rózsaszínű BETA takarmányrépa neme-
sítésében. Négy morfológiailag hasonló, de genetikailag különböző biotípust 
az ország különböző részein, különböző talajokon szaporítunk és a magtermé-

2 IV. Osztály közlemény V I I / 3 - 4 
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seket keverjük. Ezzel az utódok életrevalósága és alkalmazkodóképessége javul, 
kikerüljük a beltenyésztést, mely őscsökkenés folytán még tömegkeresztezés 
esetén is bekövetkezik. 

3. A gaméták ellentmondásosságának irányított fokozása 

Minél távolabb állnak egymástól genetikailag — bizonyos fokig — a 
szülők, minél nagyobbak a gaméták közötti különbségek, annál nagyobb hib-
ridhatást várhatunk. Az egymástól távol álló alfajok és fajok keresztezéséből 
azonban gazdaságilag hasznos heteróziskombinációkat nem várhatunk ; az 
alfajokon belül viszont a kultúrrépafajták viszonylagos közeli rokonsága korlátot 
szab a heterózishatás ilyen irányú fokozásának. 

Különböző kromoszómaszámú kultúrrépák mesterséges előállítása azonban 
új lehetőséget mutat a különbségek irányított elmélyítésére, a heterózishatás fokozá-
sára. 

Ismert tény, hogy a poliploidiának nagy szerepe van kultúrnövényeink 
keletkezésében és hasznos gazdasági növényeink között sok poliploid alakot 
találhatunk : tetraploid és hexaploid búzáink, tetraploid burgonya- és zab-, 
poliploid prunus-, populus-, banán- és cukornádfajtáink mellett számtalan 
kultúrfajt sorolhatnánk fel, melyeknek kromoszómaszáma többszöröse, mint 
vad őseinek. A Beta nemzetségben is fordulnak elő poliploidok, így pl. a hexa-
ploid B. trigyna, a tetraploid B. lomatogona és B. corolliflora. A kultúrrépák 
között azonban nem találunk természetes poliploid fajtákat ; ilyenek nem is 
keletkezhettek, mert a természetben nagy ritkán előforduló tetraploid egyedek 
könnyen kereszteződnek diploidokkal, az így keletkező triploidok pedig termé-
ketlenek, vagy a diploidokkal visszakereszteződve a természetes kiválasztódás 
folytán hamarosan eltűnnek. A tetraploid anyák szelektív inegtermékenyülése 
haploid pollennel — a diploid pollen lassúbb csírázása miatt — kizárja, hogy 
nagyobb számban kapjunk tetraploid utódokat. Ha a tetraploidok mégis meg-
maradnának, — kezdeti lassúbb fejlődésük, kisebb életrevalóságuk és a 
további generációkban várható idegenbeporzásuk folytán természetes és 
mesterséges szelekció következtében kiküszöbölődnek. 

Mesterségesen előállított poliploid növényfajtákról az utóbbi években 
számos külföldi kutató számolt be. Hazánkban először Győrffy Barna [20] 
ismertette (1940-ben) a poliploidok előállításának lehetőségét és már akkor 
kijelenthette, hogy a colchicin alkalmazásával úgyszólván minden növényfajból 
nyerhetünk poliploidokat. Még a felszabadulás előtt megkezdte Tihanyban a 
poliploid répák előállítását és ezt a munkát segítségével Sopronhorpácson a fel-
szabadulás után —• az általam nemesített cercosporarezisztens magyar fajták-
ból kiindulva — fokozottabb erővel folytattuk. A tetraploidia mint olyan, még 
nem jelent azonban nemesítési sikert, a poliploidok csak új kiinduló anyagot 
szolgáltatnak a további nemesítéshez. 
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Nem célja ennek az előadásnak, hogy a poliploidok előállításával, fenn-
tartásával és elszaporításával járó számos és sokszor váratlan nehézséggel, a 
políploid alakok alak- és élettani sajátosságaival foglalkozzam. A poliploidok 
felhasználásáról a heterózisnemesítésben, a "különböző kromoszómaszámú szülők 
keresztezéséből származó hibridek heterózishatásáról kell ez alkalommal beszá-
molnom. 

A várakozásnak megfelelően a di- és tetraploid szülők — egyedek, törzsek 
és fajták — szabad szelektív keresztezéséből rendkívül életrevaló, ellenálló 
hibrideket kaptunk. 

A következő táblázatok mutatják, hogy a legtöbb hasznos tulajdonság-
ban a hibridek szignifikánsan felülmúlják mindkét szülőt ; az eredmény annál 
feltűnőbb, mert nem szabad elfelejtenünk, hogy a tetraploid szülő szabad sze-
lektív megtermékenyüléséből származó hibridpopuláció nem áll 100%-ban 
triploid egyedekből, a di- és tetraploid egyedek pedig természetesen erősen 
csökkentik a populáció teljesítőképességét. 

Összehasonlító vizsgálatok poliploid cukorrépákkal 

BETA С—53/27 cukorrépa 

2 X 3x 4 x 

Levéltermés 100 117 121 
Gyökértermés 100 105 98 
Cukortermés 100 108 95 

Cukor % 100 102 96 
Szárazanyag % 100 102 98 
Káros nitrogén 100 85 85 
Káros hamu 100 95 98 

Levélszám 28 21,6 20,6 

Hosszúság/szélesség 1,7 1,5 1,6 
Hosszúság/nyélhossz . . . . 0,8 0,9 1,1 
Levélsúly g/egyed 190 248 243 

Levélfelület m2 /20 2,5 3,4 3,6 
Stoma méret /х  30 35 37 

Csíraképesség 89 81 80 

Csírázási erély 85 75 78 
Csíra db/gomoly 2,1 1,4 1,2 
Gomoly/g 49 39 41 
Csíra db/kg 103 55 49 

2 * 
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Külön fel kell hívnom a figyelmet a triploid hibridek nagy és egészséges 
levélzetére, meglepő nagy cukortartalmára, hiszen a nagyobb sejtekkel inkább 
a szárazanyag- és ezzel a cukortartalom csökkenését várhat tuk volna ; a káros 
nitrogén, oldható, hamu és rost alacsony értékére, melyből a répa könnyéi fel-
dolgozhatóságára következtethetünk, a felmagzási hajlam csökkenésére és a 
gomolyanyag egymagvúságára, -- csupa gazdaságilag fontos tulajdonságra. 
A kisebb csírázási erély és lassúbb fiatalkori fejlődés jelent csupán hátrányt a 
diploidokkal szemben, amit azonban a csírázásgátló anyagok kimosásával 
kiküszöbölhetünk. 

Az eddigi kísérleti eredmények tehát bizonyítják, hogy különböző kromo-
szómaszámú répák keresztezéséből valóban életerős hibridfajtákat nyerhetünk. 

Ezek a di- és tetraploid répák szabad szelektív keresztezéséből szár-
mazó — triploid hibridek azonban, úgyszólván teljesen sterilek. Szárba indul-
nak ugyan és virágot is hoznak, de magot alig teremnek, amiért öszvérrépáknak 
neveztük el őket. A tetraploid répák magtermése azonban nem marad el a dip-
loid szülő mögött. 

* 

A triploid heterozisfajták előállítása bizonyos nehézségekbe ütközik ; a 
próbakeresztezések során megállapított heterózishatás reprodukálása és foko-
zása új nemesítési eljárások alkalmazását követeli. 

II. ábra 
Reciprok rákeresztezéses módszer 

Kereskede lmi mag 



Л H E T E R Ó Z I S N E M E S l T É S \ L K ALMAZÁSA BETA V U L G Á R I S N Á L 2 6 5 

I. A reciprok rákeresztezéses módszer (L. : II . ábra) 

Legbiztosabbnak látszik az általunk kidolgozott és Sopronhorpácson alkal-
mazott reciprok rákeresztezéses módszer. Ennél az A faj ta anyarépáit В mag-
hozók között, В anyákat. A maghozók között virágoztatunk el; az utódok 
teljesítménye alapján választjuk ki a partnereket, amelyeket klónozással (vege-
tatív szaporítással) tartunk fenn. Feltételezzük, hogy az így kiválasztott, a 
másik fajtával jól kombinálódó répák egymással keresztezve fokozott heterózis-
hatást mutatnak. Gyengéje ennek a módszernek (mint a családtenyésztésnek), 
hogy az apafajta pollenkeveréke nem egyforma, a szelektivitás és specifikus 
heterózishatás zavarja az anyarépák értékelését. 

III. ábra 

Teszter módszer 

Kereskedelmi m a q 

2. A teszter módszer (L. : III. tábla) 

Az először Deming [12] által ajánlott teszter módszernél egy közös teszt-
fajtát használunk apának. A legtöbb hibrid utódot és legnagyobb hibridhatást 
mutató anyarépák tiszta (izolált) magját használjuk fel a hibridek előállítására. 
Mivel azonban ezzel a módszerrel csak az általános kombináló képességet fog-
hatjuk meg, a módszer nem ad megbízható eredményt. 
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IV. ábra 

Párostenvésztéses módszer 

anya répák 

ч т ш ш м 
2 3' 4 5 6 7 8 

А В А В А В А В А В А В А В А В 
maghozók 

W W W 3 J 3 j 4 

A 
összehasonlí tó kísér let 

Szupere l i t m a g 

E l i t m a g 

WW w 

A 0 А В А В Л BA В ABA В AB ABAB AB ABAB ABABASABABABA 
Kereskedelmi m a g 

3. A párostenyésztéses módszer (L. : IV. ábra) 

A répanemesítésbe általam bevezetett párostenyésztés előnye, hogy az 
apát is ismerjük és így a keresztezést genetikailag azonos anyaggal ismételhet-
jük. Hátránya, hogy egy-egy répa vegetatív elszaporítása körülményes és bizony-
talan és a sok pár térbeli, vagy mesterséges elkülönítése rengeteg munkát kíván. 

4. A beltenyésztéses módszer (L. : V. ábra) 

A beltenyésztés és homozigota vonalak előállítása a répaneinesítésben 
komoly nehézségekbe ütközik. A leromlott beltenyésztett vonalak a hibrid-
populáció teljesítőképességét nagymértékben csökkenthetik. 

A beltenyésztéses módszer ezen hátrányát kétszeres keresztezések előállí-
tásával küszöböljük ki az alábbi séma szerint : 

А X В С X D 

(AA + AB + BA + BB) X ( C C + CD + DC + DD) | 

Ebben az esetben nagyobb százalékban várhatunk hibrideket az utód-
nemzedékben (AA, BB, CC, DD) a kétszeres keresztezésből származó populá-
cióból, mint az egyszeres keresztezés esetén. 
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V. ábra 

Beltenyésztéses módszer 

A Б 

A, В, 

С D 

с , D, 

Messze túlhaladná előadásom keretét, ha ezen módszerek alkalmazását i t t 
•részletesen akarnám ismertetni, így röviden csak annyit, hogy a klónozás alkal-
mazása új lehetőségeket nyújt, azonban eddig még nem sikerült minden 
nehézséget elhárítanunk. 

A heterózisnemesítés alkabnazása 
nem kasztrálható fakultatív aliogam növényeknél 

A szelektív megtermékenyülés és a heterózishatás irányított fokozása új 
utat mutat életrevalóbb, ellenállóbb és termőképesebb hibridfajták előállí-
tására. A répánál elért eredmények bizonyítják, hogy a heterózisnemesítés alkal-
mazása sokkal szélesebb körben lehetséges, mint ahogyan azt eddig gondoltuk ; 
nemcsak kasztrálható, lianem szabadon elvirágzó, nem kasztrálható fakultatív 
aliogam növények esetében —- mint a káposztafélék, repce, sárgarépa, tarló-
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répa, cikória, rcpa, stb. is igen értékes eredményekhez vezethet. Minden 
egyes esetben azonban más és más módszerek alkalmazásával, az egyes növény-
fajok élettanának és virágzási viszonyainak gondos tanulmányozásával talál-
hatjuk csak meg a szelektivitás és heterózishatás fokozásának helyes és gyakor-
latilag alkalmazható módszereit. 

A heterózishatás alkalmazása nem kasztrálható allogam növényeknél 
azonban túlmegy a uövénynemesítés szokott határain! Nem elég a szülőpart-
nerek helyes kiválasztása. A beporzás irányításával, a szelektivitás fokozásával, 
a szülőpartnerek számarányának gondos megválasztásával, a legkülönbözőbb 
agrotechnikai, vetőmagtermelési és vetőmagkezelési módszerek alkalmazásával 
kell a hibridek számarányát és teljesítőképességét javítanunk, esetleges káros 
hibridhatásokat kiküszöbölnünk. így pl. az egyébként rendkívül életrevaló 
triploid hibridek csírázás-gátlását a gomolyanyag Burjanov-féle kezelésével, 
a csírázás-gátló anyag kimosásával kell kiküszöbölnünk, hogy erélyes kelésüket 
biztosítsuk és ezzel nagyobb életrevalóságuk kibontakozzék. Gondos osztályozás-
sal a hibridpopulációból legalább részben eltávolíthatjuk az apróbb diploid 
és nagy tetraploid gomolyokat és így fokozhatjuk a triploid hibridek számará-
nyát. Kellő jelöléssel — pl. különböző levélszínű répák felhasználásával a 
hibrideket felismerhetjük és az egyelésnél megtarthatjuk, hogy ezzel egyön-
tetű hibridállományt kapjunk. 

A heterózisnemesítés tehát számos eljárás alkalmazását követeli, mely a 
hibridek számarányának és életrevalóságának fokozását nem genetikai, hanem 
élettani alapon segíti elő. 

Végül pedig nem szabad elfelejtenünk, hog) a hibridek nagyobb életre-
valóságát nem választhatjuk el a higiénikus vetőmagtermeléstől, a gondos csép-
lés, tárolás, osztálvozás és vetőmagkezeléstől, mely végeredményben az örök-
letesség és szerzettség együttes irányításával hozzájárul a heterózisfajta egész-
séges, töretlen, erőteljes fejlődéséhez, nagyobb terméséhez és jobb minőségéhez. 

A heterózisrépákkal végzett sokéves kísérleti munka egyik jelentős ered-
ménye tehát az a felismerés, hogy a növénynemesítés határait ki kell terjesz-
tenünk, minden elképzelhető módszert a jobb vetőmag előállításának szolgá-
latába kell állítanunk, ha a heterózis beláthatatlan lehetőségeit realizálni akarjuk. 
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BÚZAKÉRDÉS — BÚZANEMESÍTÉS 
(Gondolatok Lelley János : Beszámoló a búzanemesítés helyzetéről, feladatairól és lehetőségeiről 

c. tanulmánya nyomán)* 

RAJHÁTHY TIBOR, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár 

Mezőgazdaságunk fejlesztéséről szóló valamennyi párt- és kormány-
határozat különös súllyal foglalkozik a gabonakérdéssel. Életszínvonalunk 
állandó növelésének valóban egyik legfontosabb feltétele a kenyérgabonakérdés 
megoldása. Mit is jelent a gabonakérdés? Lényegét tekintve nem mást, mint a 
szükségletnek megfelelő mennyiségű és minőségű kenyérgabonának, ezen 
belül elsősorban búzának, évről évre való, tehát biztos előállítását. A szükséglet 
a növekvő igényekkel számolva is, előre meghatározható és eléggé állandó. 

Az összes termésmennyiség növelése kétféle módon valósítható meg : 
a búza vetésterületének kiterjesztésével, vagv a területegységenkénti termés-
mennyiség, tehát az átlagtermés fokozásával. 

Az" összes termésmennyiség az előbbi módon kétségkívül gyorsabban 
növelhető, ez azonban a mi viszonyaink között mégiscsak átmeneti megoldás 
lehet. Magyarországon ugyanis nincsenek szúzföldek, parlagterületek. Ebből 
következik, hogy búza vetésterületünk csak egyéb, elsősorban ipari és keres-
kedelmi növények vetésterületének rovására növelhető. Ezzel viszont csökken 
a jó elővetemények amúgyis szűkös területe. Erre annál is inkább tekintettel 
kell lennünk, mert búzavetéseink tekintélyes része egyébként is elkerülhetet-
lenül kukoricaföldbe kerül. A jó elővetemények csökkenése kedvezőtlenül hat 
vissza a búza termésátlag további alakulására. A vetésterület kiterjesztése 
során számolni kell azzal is, hogy a búzatermesztés olyan területekre is kiterjed, 
amelyek arra kevésbé alkalmasak. 

A gabona- és ezen belül a búzakérdés gyökeres megoldása az országos ter-
mésátlag növelésében rejlik. A termésátlag fokozása elsősorban agrotechnikai és 
nemesítési kérdés, ezért természetszerűen csak lassabban és fokozatosan valósít-
ható meg országos méretekben. Az átlagtermés növekedése nemcsak a búza-
kérdés megoldását jelenti, hanem egyéb vonatkozásokban is előnyösen fogja 
éreztetni hatását. A búza-átlagtermés bizonyos mértékű növekedése ugyanis 
nemcsak a jelenlegi vetésterület fenntartását, hanem fokozatos csökkenését is 
lehetővé fogja tenni. Ezzel növelhető a jó elővetemények, takarmánynövények 

* Megjelent: MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei \ I. kötet 1—2. számá-
ban (1955). 
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vetésterülete, ami kedvezően hat vissza a búza termésátlag további növekedésére 
és nagymértékben segítheti elő egész mezőgazdaságunk (fokozott takarmány-
termelés trágyatermelés export) belterjes irányú fejlődését. 

Nem lehet kétséges, hogy a búzatermesztés és nemesítés kérdéseivel fog-
lalkozó szakembereinknek a legnagyobb figyelmet az átlagtermés fokozására és a 
termésbiztonságra kell fordítaniuk. 

A nagy és főképpen az állandóan nagy termésátlagnak ha nem is egyedüli, 
de egyik legfontosabb tényezője a fajta. Teljesen hiábavaló, de ugyanakkor 
szükségtelen is annak a nem ritkán hallható kérdésnek a felvetése, hogy mek-
kora szerepe van a termésátlag növekedésében az agrotechnikának és mekkora 
a nemesítésnek. E két alapvető tényező egy időben bat a termés kialakulására, 
tehát semmiképpen sem választhatók el egymástól. Éppen a terméskialakulás 
folyamatában jut igen szemléletesen kifejezésre a belső tényezők (fajta geno-
típusa) és a környezet (agrotechnika) elválaszthatatlan egysége. A legkiválóbb 
fa j ta sem realizálja rossz műveleti feltételek között örökletes termőképességét, 
viszont kis termőképességű fa j ták képtelenek a jó műveleti viszonyok kellő 
hasznosítására. Termőképességen mindig valamely meghatározott kiilső feltételek 
közötti, nem pedig valamiféle elvont termőképességet értünk. A genotípusosan 
megalapozott termőképesség természetesen nem azonos az aktuális terméssel, 
azaz azzal a termésmennyiséggel, amelyet adott faj ta adott helyen éppen létre-
hoz. A termőképesség rendszerint meghaladja az aktuális termést. E különbség 
mérséklése, vagy éppen eltüntetése az áktuális termés növelésével a búzater-
mesztés feladata. 

V helyes fajtamegválasztás és okszerű művelés a nagy búzatermés egye-
düli alapja! A termésszint állán «lóságáért viszont elsősorban a fajta felelős! 
A termésbiztonság ugy anis a legtágabb érelemben vett rezisztencia függvénye. 
Búzanemesítésünk főfeladata tehát : a termőképesség és a termésbiztonság 
fokozása. Mielőtt ennek az alapvető feladatnak és az azt összetevő részfelada-
toknak a fejtegetésébe bocsátkoznánk, vessünk egy pillantást búzanemesí-
tésünk közelebbi múltjára és jelenére, mert csak a múlt és a jelen felmérése 
alapján vonhatók meg a jövő célkitűzéseinek és a megoldás lehetőségeinek kör-
vonalai. 

Mintegy 30 évvel ezelőtt állította elő Baross László és Fleischmann Rudolf 
mindeddig legkiválóbb fajtáinkat ; előbbi a határainkon túl is hírneves Bánkuti 
faj tákat , utóbbi az F 481-е t. Ha átnézzük jelenlegi fajtakatalógusunkat, megál-
lapíthatjuk, hogy az eltelt 3 évtized nem hozott lényeges változásokat. Ugyan-
erre a megállapításra jutott Jánossy (1954) is : ». . .ma még mindig két legjobb 
búzafajtánk vezet, a belterjes jellegű Bánkuti 1201 és a külterjes Fleischmann 
481«. A magyar búzanemesítők fáradhatatlan munkáját tehát 3 évtizeden át: 
nem kísérte á tütő siker. 

Egyfelől búzanemesítésünk nem kielégítő fejlődése, másfelől a gabona-
kérdés megoldásának szükségessége egyenesen megköveteli búzanemesítésünk 
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állásának, kilátásainak, főképpen fejlődési lehetőségeinek mélyreható elemzését. 
Éppen ez indította a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztá-
lyát a martonvásári búzaankét megrendezésére, ahol Leller a búzanemesítés, 
Kemenesy pedig a búzatermesztés kérdéseivel foglalkozott. 

Lelley vázolta a jelenlegi helyzetet és a feladatokat. Nem mutatta meg 
azonban talán eléggé azokat a lehetőségeket, amelyekkel még igen kevéssé élt 
a magyar búzanemesítés és amelyek felhasználása — éppen a gabonakérdés meg-
oldása idején rendkívül időszerű. 3 évtized tapasztalatai alapján most mái-
le kell vonnunk bizonyos következtetéseket. 4 következőkben néhány olyan 
lehetőséggel szeretnék kissé részletesebben foglalkozni, amelyek kiaknázása 
véleményünk szerint meg fogja talán könnyíteni az előttünk álló nagy feladatok 
megoldását. Nem lesz ez talán hiábavaló már csak azért sem, inert a búzaneme-
sítés és általában az öntermékenyülő n ö v é n y e k nemesítése éppen napjainkban 
éli legproblematikusabb korszakát. Míg az idegentermékenvülők nemesítése a 
heterózis-jelenség kiaknázásában (fajta- és beltenyésztéses heterózis, triploid 
heterózis, polvcross stb.) megtalálta modern, átütő módszerét, addig a búza-
nemesítést a módszerkeresés jellemzi. E téren egész sor tudományos probléma 
megoldása válik szükségessé. Ma már tapasztalatok is mutat ják, hogy a mód-
szertani problémák kimunkálása nélkül, legmagasabbfokú tudománvos támo-
gatás nélkül, nem számíthatunk nagy eredményekre. Nem túlozunk viszont 
talán, amikor azt állítjuk, hogv búzatermesztésünk színvonalának fejlesztése 
sokkal inkább termelési-végrehajtási, mint tudományos feladat. Ezt mutat ja 
Kemenesy klasszikusan tömör előadása is. A helyes búzatermesztés irányelvei, 
módszerei ismeretesek előttünk, a fő feladat tehát jelenleg ezeknek mennél 
nagyobb területre való elterjesztése. 

* 

Feladat és célkitűzés. Búzanemesítésünk feladata csak egyféleképpen 
fogalmazható ineg : termőképesebb, nagyobb termésbiztonságú és jobb tech-
nológiai minőségű fajták előállítása. Ez azonban csak az általános megfogal-
mazás. A részletes feladatok, más szóval a konkrét célkitűzések már többrétüek, 
mert a termesztés többféle és egymástól eltérő igényeket támaszt a búzafajták 
iránt. Ezzel a kérdéssel azért kell foglalkoznunk, mert a feladat, a célkitűzések 
határozzák meg a nemesítés irányát, jellegét. A tervfeladat általános meg-
fogalmazása is felelős bizonyos mértékig azért, hogy búzanemesítésünk még 
ma is általános, ún. univerzális fajták létrehozására törekszik. Az univerzális 
jellegű fajták pedig csak egv bizonyos agrotechnikai színvonalig elégíthetik ki 
az igényeket. A belterjes irányú fejlődés lokális jellegű, meghatározott kiilső fel-
tételekhez alkalmazkodott fajtákat követel. Ismét Jánossy-1 idézem : ». . .minden 
helyi igényt nem tudunk két mereven ellentétes igényű búzafajtával kielégí-
ten i . . .« . Egyes különleges talajtípusoktól (pl. szik) és klímazugtól eltekintve 
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nem is a tájhatásokat, hanem agrotechnikai színvonalat és agrotechnikai rend-
szereket értünk külső feltételek alatt. Ilyen lenne pl. a kukorica utáni búza, 
homoki búza, szuperintenzív búza, stb. Gyakran hallható olyan nézet, hogy a 
mi viszonyaink között nem helyes, sőt káros a bűzanemesítés belterjes fa j ták 
előállítására való ösztönözése. Szerintünk ez a nézet káros, mert nem számol az 
agrotechnikai színvonal fejlődésével. Figyelmen kívül hagyja pl. fokozódó 
N-műtrágya gyártásunkat, pedig mint ismeretes, az alkalmazott N-műtrágyák 
mennyisége és az átlagtermés között szoros összefüggés áll fenn. A fokozott 
N-műtrágyahasználat, s általában a növekvő agrotechnikai színvonal belter-
jesebb, mindent megelőzően szalmaszilárdabb fajtákat igényel. Foglalkozni 
kellene tehát azzal a gondolattal, hogy 7 helyen folyó búzanemesítésünk ne 
azonos, hanem az országos feladat felbontásaként eltérő, meghatározott irá-
nyokat képviseljen. Nem tar tha tó viszont szerencsésnek az elérendő termőké-
pesség és egyéb bélyegek számszerű meghatározása. Azt hisszük igen meg len-
nénk elégedve olyan új fajtával is, amely az előírt 20% helyett ugyan csak 5%-kal 
adna többet standard-fajtáinknál, de ez a terméstöbblet pl. rozsdarezisztenciá-
val párosulna. 

Kiindulási anyag. Ismeretes, hogy a kiindulási anyag helyes megválasz-
tása a sikeres nemesítés egyik legfontosabb záloga. Amíg az eredeti tá j fa j ták 
valóságos kincsesbányája értékesebbnél értékesebb törzsek szelektálását tette 
lehetővé, addig a kiindulási anyag nem okozott gondot. Különösen nem okozott 
gondot Magyarországon, ahol Közép- és Kelet-Európa legértékesebb kiindulási 
anyagát képezték a Tiszavidéki és Bánáti ősi populációk. A századfordulót 
megelőző és századforduló körüli idők búzanemesítését világszerte a tá j fa j ták 
elemeire bontása és ezzel együtt azok elszegényítése jellemezte. Valóságos rabló-
gazdálkodás volt ez, mert még fajtagyűjteményekben sem gondoskodtak az 
eredeti tá j faj ták fenntartásáról. Igaz, hogy akkor még a fajtagyűjtemény isme-
retlen fogalom volt. Abban az időben a tömeg- és egyedi kiválogatás, az ún. 
pedigré tenyésztés volt az uralkodó módszer. Ezt a korszakot tekinthetjük a 
búzanamesítés első szakaszának. A magyar búzanemesítésnek ebben a szaka-
szában születtek a Székács-fajták, a ma is értékes Odvasi, stb. Amíg a kincses-
bányák ki nem merültek, a gazdag tájfajta-populációk el nem szegényedtek, 
ezzel a módszerrel ki lehetett elégíteni a búzatermesztés igényeit. A mezőgazda-
ság fejlődése, az agrotechnikai színvonal növekedése, a kapitalizmus profit-
éhsége azonban hamarosan nagyobb igényeket támasztott. Már a kezdeti 
nemesítés csökkentette ugyan az elemi károk, éhínségek (aszály, rozsda) gya-
koriságát, de a termőképesség, szalmaszilárdság, a rezisztencia még távolról 
sem volt kielégítő. 

A szelektálás számára ú j alapanyagról kellett gondoskodni. Az új mód-
szer, a keresztezés Vilmorin, Tschermak, Farrer, Nillsson—Ehle munkássága 
nyomán kezdett egyre nagyobb teret hódítani. Ez a módszer jellemezte és jel-
lemzi még ma is a második szakaszt, a kombinációs nemesítés korszakát. A hatal -
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mas sikereket nyújtó kombinációs nemesítés alapja a szülők tervszerű, helyes 
megválasztása. Uj feladatként jelentkezett tehát mennél gazdagabb fajtagyűj-
temények szervezése, a tudomány fejlődésének megfelelő fajtafeldolgozás, fajta-
elemzés. Ezzel elérkeztünk búzanemesítésünk egyik legfájóbb kérdéséhez. 
A 20-as években, amikor külföldön, Vavilov munkássága nyomán elsősorban a 
Szovjetunióban, majd Németországban, Svédországban hatalmas összegeket 
fordítottak kiútúrnövényeket begyűjtő expedíciókra és egész intézetek foglal-
koztak a fajtagyűjteményekkel, nálunk csak igen szegényes fajtagyűjteményt 
tartottak fenn. Az egykori magyaróvári intézetnek legsúlyosabb mulasztása, 
hogy még ezzel a szegényes fajtagyűjteménnyel sein foglalkozott, fajtaelemzést 
pedig gyakorlatilag nem végzett. Így az országos fajtagyűjteményből haszon 
alig származott. 

Vajon mi a helyzet e téren ma? Sajnos alig valamivel jobb. A jelenleg 
Martonvásáron levő központi fajtagyűjtemény az utóbbi években csaknem 
minden értekezlet, ankét napirendjében szerepelt. E sorok írója a »Növény-
termelés« c. lap hasábjain már évekkel ezelőtt hangot adott annak, hogy búza-
nemesítésünk fejlődésének legégetőbb kérdése a fajtagyűjtemény sorsának 
rendezése. Jóllehet erről minden magyar szakember meg van győződve, mégis, 
ma is csak vitatkozunk olyan nem éppen lényegtelen kérdésről, hogy Marton-
vásáron maradjon-e a központi fajtagyűjtemény, vagy költözzön-e más inté-
zetbe. Ez a bizonytalanság természetesen nem kedvez a fajtaelemzési munka 
nagyvonalú kifejlesztésének. Ma már közel 2000 fajtából álló búzafajtagyűjte-
ményünk tehát még mindig elfekvő érték. Ez csak akkor válik valóságos értékké, 
ha a fajtákban lokalizált értékes bélyegek »címének« birtokába jutunk. A fajta-
feldolgozás folyamatosságot és igen nagy felkészültséget igénylő munka. Mivel 
a nemesítőt külső és belső morfológiai, élettani és kórtani bélyegek egyaránt 
érdeklik, az anyag kezelésének pedig előfeltétele a botanikai rendszerezés, a 
fajtafeldolgozás nem végezhető mellékes feladatként. 

A központi fajtagyűjtemény vázolt helyzetéből következik, hogy az 
országban folyó kombinációs nemesítés nem eléggé átgondolt, nem is lehet 
eléggé tervszerű. A tervszerű és nagyvonalú kombinációs nemesítés alapja a 
beható fajtaismeret. A régebbi keresztezési módszerekkel dolgozó nemesítők 
— teljesen megokoltan — tartózkodtak primitív faj ták, ökotípusok felhasz-
nálásától, mert azokat 1 vagy 2 jótulajdonságukon kívül annyi negatív bélyeg 
terhelte, hogy azok kiszelektálása a későbbi munka során igen nagy nehézségbe 
ütközött, olykor megoldhatatlannak bizonyult. Éppen ezért általában mennél 
kevesebb negatív bélyeggel rendelkező fajtákat, következésképpen főleg neme-
sített fajtákat használtak fel keresztezésre. így azután a primitív típusokban 
(közép- és kelet-Európai, arab, szibériai, stb.) lokalizált egy-egy kiváló bélyeg 
(koraiság, fagyállóság, szárazságtűrés, stb.) a nemesítés számára hozzáfér-
hetetlen maradt. Az újabb módszerek azonban teljes mértékben lehetővé teszik 
ezeknek az alakoknak a bevonását is a nemesítésbe. 
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A fajtafeldolgozásba и, fajtagyûjteményiink állandó bővítésében rejlő 
felmérhetetlen érték akkor válik igazán világossá, ha arra gondolunk, bogy 
valamennyi fajtánk, s egész hazai tenyészanyagunk egyetlen változatba tar-
tozik! Bűvös körön belül mozgunk, amelyből kijutni — meggyőződésünk sze-
rint — csak >íj anyag bevonásával és új módszerek alkalmazásával lehetséges. 
Az új anyag építőkockáit a fajtagyűjteményben kell keresnünk. 

Módszerek. Mint már említettük, napjaink búzanemesítésének legáltalá-
nosabb módszere a keresztezés. Nálunk azonban még alig alkalmazzák a leg-
fejlettebb keresztezési módszereket : az ismételt visszakeresztezéses (VK) és 
a konvergens (KK) módszert. 

A VK módszernek két rendkívüli előnye van azonkívül, hogy egészében 
véve genetikailag megalapozott és ezért exakt. Helyes alkalmazásával tekintet 
nélkül a rossz, negatív bélyegekre, szülőkül felhasználhatók a primitív öko-
típusok, primitív fajok és változatok. Ezek pedig nemesített fajtákban rend-
szerint i-itkán megtalálható bélvegekkel, amilyen pl. a szárazságtíírés, általában 
az ökológiai alkalmazkodás, tűnnek ki. A módszer helyes alkalmazásának egyik 
legfontosabb ténvezője az, hogy rekurrens fajtaként (amellyel ismételten vissza-
keresztezzük a hibrideket) mindig valamelyik legjobb standard fajtát hasz-
náljuk. A módszer eredményeként ugyanis a donor fajta 1 — 2 kívánatos bélye-
gével gazdagodott rekurrens faj tát nyerjük vissza. 

A módszer másik nagy előnye a szelektálás biztos alapokra való helye-
zése. A nemesítés célkitűzése mindig komplex, mert a gyakorlat igényei is sok-
rétűek. A sokrétű célkitűzés azonban azonos anyagban egyidejűen aligha való-
sítható meg. Sok bélyeg párhuzamos fejlesztését a régebbi módszerek eleve 
kudarcra ítélik. Ha egyetlen kombinációban, ramschban egyszerre sok tulaj-
donságot kívánunk összekapcsolni — a célkitűzésnek megfelelően —, akkor 
valamennyi bélyegre való tekintettel kell szelektálnunk. Ennek következtében 
hullnak ki azután a nemesítő kezéből pl. a jó minőségű, de ugyanakkor meg-
dőlő, szalmaszilárd, de ugyanakkor nem kielégítő termőképességű, termőképes, 
de ugyanakkor porüszögös, stb. törzsek. 

A VK módszer alkalmazása esetén a helyzet lényegesen egyszerűbb s 
ezért a munka tervszerűbb lehet. Csak a rekurrens szülő típusára és arra az 
1—2-donor tulajdonságára kell szelektálnunk, amelyek átvitele kívánatos. 
Pl. В 1201 (rekurrens) x Aniversario (donor) YK programban csak a rozsda-
rezisztens Bánkuti típusú növényeket szelektáljuk. Ezzel előállíthatjuk pl. a 
rezisztens В 1201-et, amely csak provokatív fertőzéssel, vagy »rozsdaévben« 
lesz megkülönböztethető az eredeti В 1201-től. Kaliforniában — ahol legkiter-
jedtebben alkalmazzák e módszert — а УК fajta és az eredeti faj ta összehason-
lítására még fajtakísérletet sem tartanak szükségesnek, annyira sikerül a rekur-
rens szülő gazdagodott alakjának a visszanyerése. 

A komplex célkitűzés célszerű és eredményes megvalósítása a konvergens 
módszer alkalmazásával lehetséges. Ez tulajdonképpen nem egyéb, mint több 
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párhuzamosan folyó, de természetesen különböző bélyegek átvitelére felépített 
УК program tervszerű egyesítése. Az ismert minőségű YK törzsek szintetizálásá-
val nagy értékű populatív jellegű új faj ták állíthatók elő. Ebben az esetben a 
YK programokkal tulajdonképpen keresztezési partnereket állítottunk elő, 
amelyek keresztezésével a sokrétű nemesítési célkitűzés eredményesen való-
sítható meg. 

Tiszta származéksorok kérdése. Időszerű lenne a fajtajelöltektől megköve-
telt »tisztaság«, kiegyenlítettség kérdésének felülvizsgálata. A nálunk is alkal-
mazott szigorú, ún. német szelekciós rendszer gyakorlatilag tiszta származék-
sorok előállítására törekszik. Ezen még a testvértörzsek fajta-bejelentés előtti 
összekeverésének gyakorlata sem változtat lényegesen. Ismeretes, hogy a tiszta 
származéksorok alkalmazkodása egyoldalú, teljesítőképességüket a jó popu-
lációk rendszerint meghaladják. A jó populáció jó biotípusokból áll, de értéke 
nem azonos elemei értékének összegével. Világos, hogy jó populáció csak elemei-
nek előzetes ismerete alapján hozható létre, tehát az egyes származéksorok 
megelőző sokoldalú tesztelése válik szükségessé. A populatív jelleg biztosításá-
nak többféle módszere ismeretes ; ezek kifejtése meghaladja e tanulmány kere-
teit. Kétségtelen viszont, hogy ezek a kérdések széleskörű és alapos megvita-
tást igényelnének. 

Búzagenetikai kutatásunk néhány évvel ezelőtt indult meg aránylag sze-
rény keretek között. Ez a munka a faj- és nemzetségkeresztezések területén 
folyik, ami szerencsésen köti össze az elméletet és a gyakorlatot. Sajnos gene-
tikai kutatásunk elmaradt, s az elmaradásnak több hátrányos következménye 
tapasztalható. A fentebb felsorolt hiányosságok, amelyek a kiindulási anyaggal 
és a módszerbeli kérdésekkel kapcsolatosak, nem utolsósorban a hazai genetikai 
kutatás nem kielégítő helyzetével hozhatók összefüggésbe. Nem lehet véletlen-
nek tekinteni, hogy a legújabb nagy búzanemesítési eredmények a faj- és 
nemzetség-keresztezések területén születtek. Nemzetséghibridek Cicin világ-
hírű új fajtái, fajkeresztezésekből származnak a kiváló amerikai rezisztens 
fajták is. Ha lett volna hazai genetikai kutatás, akkor a vázolt módszereket 
már minden bizonnyal nagyobb arányokban alkalmaznák búzanemesítőink. 

Az e téren fennálló mulasztásokat most gyorsított ütemben kell pótol-
nunk. Tény az, hogy az ilyen természetű munkák nem elégíthetnek ki azonnali 
igényeket, de megvetik a jövő alapjait. A Szovjetunióban már a 20-as években 
lerakták ezeket az alapokat, s ma már ezek a munkák kamatoznak. A genetikai 
kutatás nem kellő értékelése és nem kellő támogatása megengedhetetlen lukszus, 
a jövővel való helytelen sáfárkodás. 

Rezisztencia-kérdésekkel foglalkozó kutatóink jó munkát végeztek azzal, 
hogy kísérletileg ellenőrizték nagyszámú fajta rezisztenciaviszonyait. Ennek a 
munkának a jelentőségét különösen az adja meg, hogy egyetlen termesztett 
fajtánk sem rozsdaellenálló ! Most már a búzanemesítőkön a sor, hogy a kijelölt 
faj tákat bevonják a kombinációs munkába. A rezisztencianemesítés szilárd 

3 IV. Osztályköziemény VII/:l - 4 
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alapjait azonban a rezisztencia genetikai tanulmányozása során nyert isme-
retek vethetik meg. Ez viszont a hazai rozsdapopulációk feldolgozását, bio-
típusösszetételének megismerését igényli. A következő feladatnak tehát a bio-
típusok izolálását kell tekintenünk e téren. 

* 

A búzanemesítés tárgyi feltételei általában jók. Egyetlen igen súlyos 
hiánynak kell Lelley-hez hasonlóan hangot adnom. Ez a lisztminőségvizsgálat 
kérdése. A telepeken ugyan laborográfok, újabban neolaborográfok működnek, 
ezek azonban nem pótolhatják olyan korszerű, farinográffal, kísérleti sütődével 
felszerelt központi minőségvizsgáló laboratórium felállítását, amely a magyar 
búzanemesítés rendelkezésére áll. Martonvásáron van ugyan egy lisztlabora-
tórium, régi, kikopott farinográfja azonban megbízhatatlan és nemesítési szem-
pontból fontosabb mikrocsészéje nem működik. A lisztminőség terén a magyar 
búzanemesítés sohasem tehet engedményeket. Ennek viszont előfeltétele a tár-
gyilagos, korszerű minőségvizsgálat. 

* 

Lelley tanulmánya nyomán felvetődött gondolataim papírravetésének 
vitaprovokálás a célja. A viták során támadó gondolatok, a vitából leszűrődő 
tapasztalatok helyes felhasználása rendszerint előbbre viszik a vita tárgyát. 
A magyar növénynemesítésnek tudományos és nemzetgazdasági szempontból 
nincs fontosabb és izgalmasabb kérdése, mint a búzanemesítés. Csak vázlatosan 
vetettem fel néhány olyan kérdést, amelyek megérdemlik a vitát. Lelley refe-
rátuma és az általam felvetett néhány gondolat talán alkalmas arra, hogy foko-
zottabban a nemesítés valóságos problémáira terelje a figyelmet. 

Szerkesztőbizottság megjegyzése: A cikk, kevésbé tartalmaz eredeti kutatási eredmé-
nyeket, megjelenését a kérdés előbbrevitele és a vita kiszélesítése érdekében szükségesnek 
tartja. 



A FŰSZERPAPRIKA LEGJOBB ÜLTETÉSI IDEJÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSA SZAKASZOS ÜLTETÉSI 

IDŐ-KÍSÉRLETEKKEL 
OBERMAYER ERNŐ akadémiai levelező tag. 

(Székfoglaló előadás. Elhangzott az MTA IV. Osztályának 1954. december hó 9-én megtartott 
felolvasó iilésén.) 

Száraz művelésű fűszerpaprikánk évjáratok szerint erősen ingadozó és 
azok többségében nem kielégítő termésátlagának alapvető okát már évtizedek 
óta a paprikapalánta kiültetésének helytelenül megválasztott, elkésett időpont-
jában találtuk meg és hirdetjük. 

A fűszerpaprika tenyészideje hazánkban 5 fagymentes hónap. Éretlen 
paprikatermés fűszernek nem való. Annál több beérett termést kapunk, mennél 
jobban kihasználjuk az utolsó tavaszi és első őszi fagy közötti időt, vagyis ha 
nem mulasztjuk el a legjobb ültetési időszakot. Több évtizedes tapasztalatunk 
szerint legjobb fejlődést és legnagyobb érett termést a május eleje körüli lehűlés 
után május első felében, közepén, illetőleg abban a legtöbb évben bekövetkező 
májusi időszakban történt ültetés biztosít, amikor a talaj és a levegő mái-
éjszaka is kellően langyos, gyakori a borult és csepergős idő, de ha nap süt is, 
az nem tűz forrón és heve nem perzsel. Ebben az időszakban az ősszel és tavasz-
szal jól művelt talaj az ültetéshez és gyors megeredéshez még elegendő termé-
szetes nedvességet tartalmaz, úgyhogy rendszerint az ültetőfészkek belocsolá-
sára sincs szükség ; a jól megeredt palánták fejlődése mégis gyorsan megindul, 
a legértékesebb korai terméskötés idejében megtörténik és bőséges ; elrúgás 
nincs, a tenyészidő pedig még a későbbi kötések beérlelésére is bőségesen ele-
gendő. A később ültetett paprikák már távolról sem kapnak ilyen jó tenyész-
feltételeket ; s ha az ültetés a forrón tűző júniusi napsütésben történik, rossz 
megeredés, terméselrúgás következtében az elérhető termésátlag és minőség 
sokszor egyik napról a másikra is tetemesen csökken. A korábban, április végén 
— május legelején ültetett paprika pedig sokszor a kifagyás, vagy a megfázás, 
megcsökés veszélyének van kitéve. Ha a korai ültetés e veszélyeket szerencsésen 
kikerülte, kétségtelenül még nagyobb termést tud adni, mint a május közepétől 
végéig történt ültetés. Azonban ilyen korai időpontra nem minden évben sikerül 
a talajt kertileg előkészíteni, s még ha kedvező idő köszönt is a korai ültetésre, 
de az ilyenkor még nem mindig kellő fejlettségű palánták és nem kifogástalan 
ültetőágy következtében a beállottság hiányos lesz ; az ültetvény későbbi idő-
pontban következő és esetleg többszöri ültetéspótlásra szorul, így egyenetlen 
fejlettségűvé és érésűvé válik. 

285* 
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A szegedi paprikatermesztők — a velük folytatott tapasztalatcsere tanú-
sága szerint — azt a nézetet vallják, hogy a fűszerpaprika legjobb ültetési ideje 
május 25 és június 5 közt van és nem előbb. Álláspontjuk megváltoztatására 
nem volt elég a felvilágosító szó és propaganda. Ezért kellett e kérdés jelenségei-
nek több évjáraton keresztül folyó tisztázására munkatársaimmal szabályszerű 
szakaszos ültetési idő-kísérletet beállítanunk. 

A kísérletek 1952-ben kezdődtek, 1954-ben zárultak, s egy nagyon száraz 
(1952), egy nagyon nedves (1953) és egy, az átlagos évi csapadékot megközelítő 
évjáratban (1954) Szegeden folytak. Az egyes évek időjárásának jellemzésénél 
a gazdasági évet vesszük alapul, vagyis a kísérletet megelőző év októberétől a 
kísérleti év szeptember végéig terjedő 12 hónapot.(Lásd az I.—VI. számú táb-
lázatokat és I.—III. számú grafikonokat). 

Szeged 40 éves átlagos évi csapadéka 541 mm és évi középhőmérséklete 
11,3 C°. 

Az 1951 — 52. gazdasági évben az egyetlen 1952. szeptember hava kivé-
telével a csapadék minden hónapban a 40 éves átlag alatt volt. Ebben az évben 
Szeged volt az ország legszárazabb vidéke. Különösen sok hiányzott a tenyészetet 
legjobban érintő tavaszi és nyári hónapok átlagos csapadékából. Az egész 
gazdasági év csapadékösszege emiek megfelelően csak 326 mm. volt, 215 mm-rel 

I. láblázat 

Szegedi időjárási adatok 1951. X. — 1952. IX. 

Csapadék Hőmérséklet С 

Hó összeg 
mm Nap max. min . közép 

Napfény 
órák 

X. 20,0 8 21,6 1,8 10,8 169,7 
XI. 24,0 11 20,7 - 0 , 9 8,5 96,0 

XII . 28,0 11 11,0 - 7 , 4 2,0 74,5 

I. 25,0 11 7,5 - 6 , 3 1,2 66,8 

II. 29,0 17 10,0 - 7 , 0 1,1 61,7 
III. 16,5 8 21,5 - 7 , 2 3,6 • 144,7 

IV. 12,0 4 27,6 - 0 , 2 15,3 275,9 
V. 37,5 10 29,3 2,3 ,16,4 250,6 

VI. 21,0 7 33,0 11,0 21,3 311,8 

VII. 10,0 2 36,5 11,5 25,1 372,0 

VIII. 13,0 5 39,5 11,5 25,8 320,5 

IX. 90,0 10 33,0 4,5 17,2 207,7 

Gazd. 
é v 

326,0 104 39,5 L 4 12,35; 2321,9 

II. táblázat 

Eltérések a szegedi 40 éves átlagtól 
1951. X.-1952. IX. 

Hó 

Havi 
közép 

hő-
mérs. 

C° 

Átlag 
C° 

Eltéré-
sek az 

átlagtól 
C° 

Havi 
csapa-
dék 
m m 

Átlag 
m m 

Eltérés 
az átlag-

tól 
mm 

X. 1 0 , 8 1 2 , 1 — 1 , 4 2 0 , 0 5 2 — 3 2 

XI. 8 , 5 6 , 1 2 , 4 2 4 , 0 4 3 - 1 9 

XII. 2 , 0 1 , 5 0 , 5 2 8 , 0 3 9 - 1 0 

I. 1 , 2 - 0 , 9 2 , 1 2 5 , 0 2 9 - 4 

II. 1 , 1 0 , 5 0 , 6 2 9 , 0 3 0 - 1 

III. 3 , 6 6 , 3 - 2 , 7 1 6 , 5 3 7 - 2 1 

IV. 1 5 , 3 1 1 , 3 4 , 0 1 2 , 0 4 6 - 3 4 

V. 1 6 , 4 1 7 , 0 - 0 , 6 3 7 , 5 6 0 - 2 3 

VI. 2 1 , 3 2 0 , 4 0 , 9 2 1 , 0 6 4 - 4 3 

VII. 2 5 , 1 2 2 , 7 2 , 4 1 0 , 0 4 8 - 3 8 

VIII. 2 5 , 8 2 1 , 5 4 , 3 1 3 , 0 4 7 - 3 4 

IX. 1 7 , 2 1 7 , 4 - 0 , 2 9 0 , 0 4 6 4 4 

Gazd. 
é v 

1 2 , 3 5 1 1 , 3 M 3 2 6 , 0 5 4 1 - 2 1 5 
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I I I . táblázat 
Szegedi időjárási adatok 1952. X. — 19'УЗ. IX. 

IV. táblázat 
Eltérések a 40 éves átlagtól 1952. X.— 

1953. IX. 

Csapadék Hőmérséklet C" Havi 
Átlag 

C° 
Eltérés 
az átlag-
tól C° 

Havi 
Átlag 
mm 

Eltérés 
az átlag-
tól m m 

H ó összeg 
Ш Ш Nap max. 

-
min. közép 

Napfény 
órák Hó 

közép 
hő-

mére. 
C° 

Átlag 
C° 

Eltérés 
az átlag-
tól C° 

csapa-
dék 
m m 

Átlag 
mm 

Eltérés 
az átlag-
tól m m 

X. 80,0 12 27,0 1,7 11,4 151,3 X. 11,4 12,1 - 0 , 7 80 52 28 

XI . 179,0 18 13,5 - 2 , 2 5,6 75,3 XI. 5,6 6,1 - 0 , 5 179 43 136 

XII. 97,0 20 12,6 - 6 , 9 2,0 33,9 XII. 2,0 1,5 0,5 97 39 58 

I. 49,0 9 10,8 - 6 , 0 0,9 58,1 I. 0,9 - 0 , 9 1,8 49 29 20 

II. 48,0 13 11,7 - 9 , 9 0,9 92,3 II. 0,9 0,5 0,4 48 30 18 

III. 11,0 4 21,9 - 6 , 6 5,9 232,1 III. 5,9 6,3 - 0 , 4 11 37 - 2 6 

IV 79,0 13 23,5 2,5 12,2 226,0 IV. 12,2 11,3 0,9 79 46 33 

V. 107,0 17 32,2 0,2 15,4 265,9 V. 15,4 17,0 - 1 , 6 107 60 47 

VI. 92,0 18 31,2 9,7 20,9 247,5 VI. 20,9 20,4 0,5 92 64 28 

VII. 52,0 7 34,7 13,2 23,9 351,3 VII. 23,9 22,7 1,2 52 48 4 

VIII. 43,0 6 32,0 10,8 20,7 304,5 VIII. 20,7 21,5 - 0 , 8 43 47 - 4 

IX. 15,0 4 29,7 6,6 18,6 249,6 IX. 18,6 17,4 1,2 15 46 - 3 1 

Gazd. 
év 

852,0 141 34,7 - 9 , 9 11,5 2287,8 Gazd. 
év 

11,5 11,3 0,2 852 541 311 

V. táblázat 
Szegedi időjárási adatok 1953. X. — 1954. IX. 

VI. táblázat 
Eltérések a szegedi 40 évi átlagtól 

1953. X.-1954. IX. 

Csapadék Hőmérséklet C° f Havi 
Eltérés 
az átlag-
tól C° 

Havi 
Átlag 
mm 

Eltérés 
az átlag-
tól mm 

Hó összeg 
mm Nap max. min. közép 

Napfény 
órák Hó 

közép 
hő-

mérs. C° 

Átlag Eltérés 
az átlag-
tól C° 

csapa-
dék 
mm 

Átlag 
mm 

Eltérés 
az átlag-
tól mm 

X. 7,6 5 27,5 1,5 13,8 192,6 X. 13,8 12,1 + 1,7 7,6 52 - 4 4 , 4 

XI. 14,4 5 15,6 - 7 , 5 4,3 118,6 XI. 4,3 6,1 - 1 , 8 14,4 43 - 2 8 , 6 

XII. 12,8 5 15,9 - 1 4 , 5 0,0 92,6 XII. 0,0 1,5 - 1 , 5 12,8 39 - 2 6 , 2 

I. 25,9 16 6,3 - 1 9 , 9 - 6 , 2 69,0 I. - 6 , 2 - 0 , 9 - 5 , 3 25,9 29 - 3,1 
II. 24,8 10 5,6 - 2 2 , 0 - 6 , 2 81,1 II. - 6 , 2 0,5 - 6 , 7 24,8 30 - 5,2 

III. 48,9 14 17,7 0-0 6,5 99,9 III. 6,5 6,3 + 0,2 48,9 37 + 11,9 

IV. 34,3 9 20,5 - 0 , 2 9,2 150,0 IV. 9,2 11,3 - 2 , 1 34,3 46 - 1 1 , 7 
V. 108,7 16 27,8 5,0 16,6 259,9 V. 16,6 17,0 - 0 , 4 108,7 - 6 0 + 4 8 , 7 

VI. 110,8 14 30,3 11,2 22,2 269,6 VI. 22,2 20,4 + 1,8 110,8 64 + 46,8 

VII. 30,2 12 31,8 10,7 21,0 285,7 VII. 21,0 22,7 —1,7 30,2 48 - 1 7 , 8 

VIII. 50,7 9 36,7 12,7 22,2 311,9 VIII. 22,2 21,5 + 0,7 50,7 47 + 3,7 
IX. 33,1 6 32,2 6,1 19,6 239,2 IX. 19,6 17,4 + 2 , 2 33,1 46 - 1 2 , 9 

Gazd. 
év. 502,2 121 36,7 - 2 2 , 0 10,25 2170,1 

Gazd. 
év. 10,25 11,3 - 1 , 0 5 502,2 541 - 3 8 , 8 
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I. grafikon 

Szeged fő időjárási elemeinek eltérése a 40 évi átlagtól 
az 1951—52. gazdasási évben 
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II. grafikon 

Szeged fő időjárási elemeinek eltérése a 40 évi átlagtól 
az 1952—53. gazdasági évben 

HÓNAPOK H Ó N A P O K 

2. ábra 
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III. grafikon 

Szeged fő időjárási elemeinek eltérése a 40 évi átlagtól 
az 1953—54. évben 

mm 

3. ábra 
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kevesebb, mint a 40 éves átlag. A hőmérséklet viszont a legtöbb hónapban átla-
gon jóval felül volt ; különösen az április és augusztus hónapoké, melyek közép-
hőmérséklete 4, illetőleg 4,3 C°-kal múlta felül a 40 éves átlagot. Az egész gazda-
sági év középhőmérséklete is 1,1 C° többletet mutat . 

Az 1952—53. gazdasági évben már az előző gazdasági év szeptemberében 
elkezdődött átlagon felüli csapadékbőség ötven éves rekordot vert s egyfoly-
tában február végéig, majd ismét áprilistól június végéig tar tot t . A november 
havi 179 mm. csapadék 136 mm-rel volt több, mint a novemberi 40 éves átlag. 
Az egész gazdasági év csapadékösszege 852 mm., a 40 éves évi átlagnál 311 mm-
rel több. A hőmérséklet viszont egész éven át kevés eltérést mutat a 40 éves 
havi átlagoktól, mindössze a január volt melegebb és a május hidegebb. Az évi 
középhőmérséklet azonban csak 0,2 C° többletet mutat. 

Az 1953 — 54. gazdasági év már előző szeptembertől csapadékhiánnyal 
kezdődik, mely április végéig, majd május és június nagyobb csapadéktöbb-
lete után a gazdasági év végéig tart. Az egész gazdasági év csapadékösszege 
502 mm., a 40 éves átlagnál 39 mm-rel kevesebb. Átlag feletti havi középhőmér-
sékletet csak az október, június, augusztus és szeptember hónapok mutattak, 
novembertől májusig azonban, valamint júliusban, az átlagosnál hidegebb volt. 
A hosszú és hideg tél januárban 5,3, februárban 6,7 C°-kal maradt a 40 éves havi 
átlagérték alatt. Az egész gazdasági év középhőmérséklete 1 C°-kal volt keve-
sebb a sokévi átlagnál. 

A három éven át folytatott kísérleteket minden évben két helyen csípős, 
két helyen csípősségtől mentes fűszerpaprikával, különböző talajokon, 4 — 4 
sorozatban állítottuk be. Az 1952. évi 4 kísérletből az az évi végletesen aszályos 
időjárásban csak egy újszegedi hordalékos agyagtalajon csípős paprikával beál-
lított kísérlet 3 sorozata volt kiértékelhető. 1953-ban Újszegeden és Dorozsmán 
hordalékos agyagtalajon, Kecskéstelepen és Fehértón pedig mezőségi vályog-
talajon állítottunk be, mindkét talajnemen 1 — 1 csípős és 1 — 1 csípősségtől 
mentes kísérletet. 1954-ben Újszegeden és Fehértón csípős, Kecskéstelepen és 
Fehértó más részén csípősségtől mentes paprikával folyt a kísérlet. E kísérletek 
talajain az alapvizsgálatokat 120 cm. mélységig az Öntözési és Talajjavítási 
Kutató Intézet talajjavítási osztálya, a tápanyagvizsgálatokat pedig 40 cm. mély-
ségig a szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet agrochemiai osztálya végezte el, 
a helyenkint 1200 m2 területről vett 2—2 talaj szelvényen. 

E vizsgálatok szerint az újszegedi kísérleti terület (csípős paprika) talaja 
Tisza-öntés. Kötöttsége agyag, amely lefelé fokozatosan növekszik. Kémhatása 
gyengén lúgos (7,6—7,8 pH), amely lefelé kissé csökken ; a lúgosság tehát , 
mint szóda, csak nyomokban jelentkezik. Szénsavas mész a felső rétegben 1 — 3% 
között,; a mélyebb rétegek szénsavas mésztől mentesek. Az összes sótartalom 
a szelvényben általában elenyésző, csak a mélyebb rétegekben mutatkozik cse-
kély (0,17—0,25%) sófelhalmozódás. Fentiek szerint e talajban növénytermesz-
tésre káros talajtulajdonság nem mutatható ki. A talaj szervesanyagban (N-
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forrás), foszforsavbaii és káliban jól ellátott. Nagyfokú adszorpciója a tápele-
mekkel szemben valószínűleg magas agyagfrakciójának és ezzel járó tömődött-
ségének következménye. 

A kecskéstelepi kísérleti terület (csíp. mentes p.) mezőségi talaj. Kötött-
sége a felső rétegekben vályog, mely a mélyebb rétegekben könnyebbé válik. 
A talaj kémhatása gyengén lúgos, a felső rétegben 7,8—8,1 pH, mely a mélyebb 
(80—120 cm-es) rétegekben az egyik szelvény esetében 8,9—9,0 pH-га emel-
kedik fel. Ugyanezt mutat ja a lúgossági értékszám is, mely ezekben a rétegekben 
szódát jelez. Az egész szelvény gazdag szénsavas mészben, amely a feltalajtól 
kezdve (10%) lefelé fokozatosan 30%-ig emelkedik. Összes sótartalom az egyik 
szelvény felső rétegeiben abnormisan nagy, mintha az altalajból másodlagos 
elszikesedés történt volna. Ez bizonyos mértékű kedvezőtlen növényfejlődést 
okozhat. Az ugyanezen szelvény mélyebb rétegeiben előforduló nagyobb lúgos-
ság (szóda) pedig aszályos évjáratban a mélyen gyökerező növények fejlődését 
befolyásolhatja. Az ugyanezen területről származó másik talajszelvényben cse-
kély sótartalom csak a legmélyebb rétegekben mutatható ki. A talaj szerves 
anyagban közepesnél gyengébben (?), foszforsavban közepesen, káliban jól 
ellátott. A foszforadszorpció nagy. Nitrogén- és foszforhatás várható. 

Mindkét fehértói kísérleti terület (egyik csíp. mentes, a másik csípős pap-
rikának) szintén mezőségi vályog, kötöttségük árnyalatilag kisebb a kecskés-
telepinél. A csíp. mentes szelvényei könnyű vályognak, a csípőséi vályognak 
minősíthetők. A kötöttség a szelvényekben nem mutat változást. A talaj kém-
hatása a felső rétegekben gyengén lúgos, 8,0—8,2 pH körül, s ez a mélyebb 
rétegekben (80—120 cm. közt) 8,9—9,2-re emelkedik fel. A lúgossági érték ezen 
rétegekben szódát jelez, mely a mélyebb gyökérzetű és az altalaj szikessége iránt 
érzékeny növények fejlődését aszályos években befolyásolhatja. A fehértói 
talajok mélyebb rétegeiben némi összessótartalom-emelkedés is kimutatható. 
— A fehértói csíp. mentes kísérlet talaja szervesanyaggal közepesnél gyengéb-
ben, foszforral igen jól, kálival közepesen van ellátva. Ra j ta nitrogén-, esetleg 
kálihatás várható. A fehértói csípős kísérlet talaja szervesanyaggal szintén 
közepesnél gyengébben, foszforral közepesnél jobban, kálival közepesen van 
ellátva. Jó nitrogén-, közepes foszforhatás várható ra j ta . 

A kísérleteket mind a három évben 50 m2 körül mozgó részpar-
cellákon, 60x40 cm. sor- és növénytávolsággal, fészkenkint 3 szálasan 
4—4 sorozatban állítottuk be. A szakaszos ültetés 1952-ben IV. 28.-ától 
VI. 16.-áig hat ízben, 1953-ban IV. 25-től, illetőleg IV. 27-től VI. 2 5-ig, 
illetőleg ЛН. 27-ig. 7 ízben, 1954-ben V. З.-ától, illetőleg V. 9.-étől VI. 
23-ig, illetőleg VI. 29-ig ismét 6 ízben, tíz naponként történt. Kívánalma 
ilyen szakaszos ültetési kísérletnek, hogy minden ültetési időpontban ültetésre 
legjobb fejlettségű palántaállomány álljon rendelkezésre. Ezt megfelelő palán-
tanevelési módszerrel (a trágyaalapú üveges langyoságytól a hidegágyig) igye-
keztünk megvalósítani, s ez legtöbbször sikerült is, de 1954 hideg tavaszán 
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például a palánták nem kellő fejlettsége volt az oka, hogy az első ültetést csak 
május 3.-án végezhettük. A kísérlet természetéből folyik, hogy a bármi okból 
keletkezett fészekhiányokat nem pótoltuk. 

Fészekhiány 

A fészekhiány 1952-ben a különböző ültetési idők után %-ban kifejezve 
a sorozatok átlagában a következőképpen alakult : 

IV. 28. 10,9 
Y. 5. 7,9 * 

V. 15. 15,4 
V. 26. 25,4 

VI. 5. 13,6 
YI. 16. 12,8 

Ebben a meleg és aszályos esztendőben a május 26.-iki ültetésig megmutat-
kozott, kogy a talaj nedvességtartalmának csökkenése fokozatosan rosszabb 
megeredést és így fokozódó fészekhiányt okoz. Május 26-ig az ültetés mester-
séges belocsolás nélkül történt. Június 5-re nyilvánvalóvá vált, hogy belocsolás 
nélkül ültetni reménytelen. A jún. 5.-iki és 16,-iki ültetések tehát belocsolással 
történtek, azonkívül pedig június első felében 5 részletben mindössze 19,7 mm. 
természetes csapadék is esett. Ezek mutatkoztak meg a jún. 5.-iki és 16.-iki 
ültetésekből származó fészkek csökkenő kipusztulásában. Látszólag követke-
zetlen jelenség, hogy nem az április 28,-iki legkoraibb ültetés adta a legjobb 
megeredést, hanem a május 5.-iki. Ezt azonban megfigyelésünk szerint az okozta, 
hogy április 28,-iki legkoraibb ültetésünk csalogató ültetéssé vált és nagy pajor-
kárt szenvedett. E kísérlet egyik tanulsága a gyakorlat számára az, hogy száraz 
tavaszon csak valóban korai, május elejei ültetést szabad belocsolás nélkül végezni ; 
később már a mesterséges belocsolpssal nagy pótültetési munkát takcirítunk meg. 

Az 1953. évben munkaszervezési okokból mindenkor 2 napi időkülönbség 
van a csípős és a csíp. mentes kísérletek ültetése közt. Minden 10 napos időköz-
ben előbb a csípős, majd 2 nap múlva a nemcsípős kísérleteket ültettük ki. 

A fészekhiányok %-a ez évben következő képet mutatja : 

IV. V. V. V. VI. VI. VI . 
25—27 5—7 15—17 25—27 5—7 15—17 25—27 

43,2 45,2 37,6 13,7 4,4 3,5 1,6 
61,5 65,7 74,5 45,1 19,1 19,3 15,8 
43,5 32,6 22,8 3,1 8,5 3,4 8,4 
15,4 14,3 14,6 10,9 9,5 7Д 3,4 
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Ebben az évben a közölt meteorológiai táblázat áprilisban 59,6 mm. 
csapadékot és 13 csapadékos napot, májusban 102,7 mm. csapadékot és 17 
csapadékos napot, júniusban pedig 79,1 mm. csapadékot és 18 csapadékos 
napot mutat ki, tehát a talajnedvességet, mint kritikus tényezőt kikapcsolja. 
Ily körülmények közt a fenti kimutatás szerint a megeredés az ültetés naptári idő-
pontjának előrehaladtával a talaj és a levegő fokozatos felmelegedése arányában 
állandóan javult. Kivételt talán csak a május 15—17.-iki ültetések alkotnak, 
melyek palántái, ilyen időpontra már szándékosan molinótakaró alatt nevelve, 
az április 13 —15, továbbá április 21 — 24, valamint május 10—12 közt napokig 
tartot t fagypont körüli, sőt fagypont alatti talajmenti hőmérséklet következté-
ben az ültetés idejére nem lettek elég fejlettek, rosszabbul eredtek meg és job-
ban pusztultak, mint ahogyan ez ilyen kedvező ültetési időpont után várható 
lett volna. 

Az ültetési idő előrehaladásával fokozatosan javuló megeredést mutatja 
az 1954. évi kísérlet is, melynél a csíp. mentes kísérletek kiültetése technikai 
okokból mindenkor 6 nappal később történt, mint a csípőseké ; ennek lehet a 
következménye, hogy az április végéig tartot t szárazság hatása még megmutat-
kozik a május 3.-án ültetett csípős paprikák rosszabb megeredésében, de már 
sokkal kevésbé a 6 nappal később jobban ázott talajba került csíp. menteseké-
ben. 

A fészekhiányok %-a 1954-ben következő : 

Szakaszos ültetési kísérleteinket mindhárom évben fészkenkint 3 szálával 
ültettük, mert egyéb kísérleteink bizonysága szerint fűszerpaprikánál, jól 
fejlett palántákkal ez a legjobb fészkenkénti tőszám. Tapasztalat szerint ugyanis 
a fejlett 3 szálával ültetett fészkek sem maradnak tenyészet végéig mind három-
szálasok, hanem akkor is, ha történetesen nem pusztulnak ki teljesen, a fészek-
ben megmaradt tövek számában megfogyatkoznak. 

Az 1952. évi kísérlet idején még nem gondoltunk a fészekhiányon túl a 
megmaradt tőszám megállapítására is ; az 1953. évi nagyon csapadékos és az 
1954. évi eléggé normális évjáratok azonban azt bizonyítják, hogy ilyen évjára-
tokban annál kevesebb tő pusztul ki a fészekből, mennél későbbi időpontban történt 
и kísérleti időhatárok közt az ültetés. A tenyészet végéig háromszálasnak meg-
maradt fészkek száma tehát az ültetési idő előrehaladásával folyton növekvő, 

V. V. V. VI. VI. VI. 
3,9 13,19 23,29 3,9 13,19 23,29 

Újszeged, csípős . . . 
Fehértó, csípős 
Kecskéstelep csípm. 
Fehértó csípm 

60,0 19,2 3,5 3,9 3,5 2,2 
32.0 11,7 11,0 5,7 3,1 3,1 

6,5 1,6 4,0 3,6 1,1 1,6 
10.1 7,0 11,7 5,7 5,7 2,2 

A megmaradt fészkek tőszáin-alakulása 
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míg az egyszálasra lefogyott fészkek százalékos aránya folyton csökkenő irány-
zatot mutat. Es a túlkorai ültetések ellen szól. 

Táblázatos kimutatás helyett egyszerűség okából egymásután soroljuk 
fel a három- és egyszálas fészkek százalékszámait a négy sorozat átlagszámaival 
a tíznapos ültetési időpontok után, tehát 1953-ban csípős paprikánál április 
25-től június 25-ig, csíp. mentesnél április 27-től június 27-ig, 1954-ben pedig 
csípősnél május 3-tól június 23-ig, csíp. mentesnél pedig május 9-től június 29-ig. 

A háromszálas fészkek százalékaránya az ültetési idő előrehaladtával 
1953-ban 

Újszegeden, csípős paprikánál 30 30 34 48 69 71 76 
Fehértón, csípős paprikánál 17 23 29 37 42,5 41 58 
Kecskéstelepen, csípm. paprikánál 26 36 43,5 71 80 72 85 

1954-ben pedig 
Újszegeden, csípős paprikánál 27 64 64,5 66 74,5 81 
Fehértón, csípős paprikánál 59 68 66 77 76 83 

-Kecskéstelepen, csípm. paprikánál 77 86 76 79,5 88 93 
Fehértón, csípm. paprikánál 59 71 72 77 83 89 

Az egyszálas fészkeké pedig ellenkezőleg 1953-ban 

Újszegeden, csípős paprikánál 27 33 24 19 4 5 3 
Fehértón, csípős paprikánál 49 36 36 24 16 19 17 
Kecskéstelepen, csípm. paprikánál 34 29 41 7 3 3 3 

1954-ben pedig 
Újszegeden, csípős paprikánál 35 10 14 14 8 5 
Fehértón, csípős paprikánál 18 7 8 6 5 4,5 
Kecskéstelepen, csípm. paprikánál 5 2 3 3 4 1 
Fehértón, csípm. paprikánál 21 7 10 6 6 2 

A háromszálas és egyszálas fészkek százalékos arányszámát a kétszálas-
nak maradt fészkek egészítik ki 100-ra, s ezek variálása okozza a megállapított 
irányzat nem tökéletes következetességét. 

A fészkek egy vagy többszálassága még akkor sem jelentene egyszeres vagy 
többszörös termést, ha az egy fészekbe ültetett tövek mind megmaradnának. Az egy 
fészekbe került palánták életrevalósága sohasem egyforma, hanem az életrevalóbbak 
átveszik a vezető szerepet és a gyengébbeket többé, vagy kevésbé elnyomják. Ez papri-
kánál régi tapasztalat, mely fajtán belüli versenyre mutat ; az egy fészek termésé 
pedig mindig az erőteljesebb tövek nagyobb és a gyengébbek kisebb terméséből kompro-
misszumosán tevődik össze. 

A virágzásig és. érésig eltelt napok száma 

A legjobb ültetési időpont helyes megválasztásához tudnunk kell, hogy a 
fűszerpaprika különböző időpontokban ültetve mennyi idő alatt éri el a virág-
zás és érés stádiumát. A virágzás kezdetének azt a napot tekintjük, amikor 
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az ültetvény bokrainak 5%-án, teljes virágzásnak pedig, amikor azok 75%-
án egy vagy több virág kinyílt. Az érés kezdete az első körülpirosodott ter-
méscsövek megjelenése. Az ezekhez szükséges időtartamot a kiültetéstől eltelt 
napokban fejezzük ki. 

Az 1952. évi kísérletnél a napok száma 3 sorozat átlagában következő : 

5%-os 75%-os 1 
Érés 

Kiültetés napja virágzásig kezdetéig 

eltelt napok száma 

IV. 28 50 55 87 

V. 5 44 51 80 

V. 15 31 36 65 

V. 26 34 40 71 

VI 5 51 60 64 

VI. 16 26 30 63 

Az 1953. évben 
az 5%-os virágzásig eltelt napok száma a különböző ültetési időpontok titán 
4—4 sorozat középértékében következő volt : 

Újszegeden, csípős . . . 
Fehértón, csípős 
Kecskéstelepen, csípm. 
Dorozsmán, csípm. . . 

IV. V. V. V. 
5—27 5—7 15—17 25—27 

65 59 51 43 
57 53 42,5 39 
71 57 53 42,5 
59 47 45 42 

VI. VI. VI. 
5—7 15—17 25—27 

33 29 27,5 nap 
29 25 24 nap 
35 29 27 nap 
32 28 30 nap 

Ugyanezen évben a 75%-os virágzáshoz kellett 

IV. V. 
25—27 5—7 

Újszegeden, csípős 74 65 
Fehértón, csípős 68 59 
Kecskéstelepen, csípm 79 65 
Dorozsmán, csípm 70 60 

V. V. VI . VI. V I . 
15—17 25—27 5—7 15—17 25—27 

56 47 37 33 36 nap 
52,5 44 34 29 31 nap 
58 49,5 42 36,5 32 nap 
53 45 37 34 37 nap 

Az érés kezdetéhez pedig 

IV. V. V. V. VI. VI. 
25—27 5—7 15—17 25—27 5—7 15—17 

105 97 89 82 81 75 
103,5 95 87 78 67 68 
124,5 112 104,5 98 88 78,5 
107 99 93 89 80 72 

V I . 
25—27 

72 nap 
82,5 nap 
70,5 nap 
65 nap 
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Az 1954. évben 
az 5%-os virágzásig eltelt napok száma a különböző ültetési időpontok 

után 4—4 sorozat középértékében következő volt : 

Fehértón, csípős paprikánál 
Kecskéstelepen, csípm. paprikánál 
Fehértón, csípm. paprikánál 

V. V. V. VI . VI. VI . 
3,9 13,19 23,29 3,9 13,19 23,29 

4 5 , 5 4 0 4 0 , 5 3 8 , 5 3 2 3 0 
4 6 4 3 3 8 3 0 , 5 2 9 , 5 2 7 
4 7 4 1 , 5 3 5 3 5 3 3 3 0 , 5 
4 4 , 5 4 0 , 5 3 5 3 4 3 0 , 5 2 8 , 5 

Ugyanezen évben a 75%-os virágzáshoz kellett 

Újszegeden, csípős paprikánál 
Fehértón, csípős paprikánál 
Kecskéstelepen, csípm. paprikánál 
Fehértón, csípm. paprikánál 

V. V. V. VI. . VI. VI. 
3,9 13,19 23,29 3,9 13,19 23,29 

5 2 4 6 4 6 , 5 4 1 , 5 3 5 3 5 
5 3 , 5 4 8 4 2 3 5 3 2 3 3 
5 2 4 6 4 0 , 5 3 9 3 6 3 3 , 5 
5 0 4 5 4 0 3 7 3 5 3 3 

Az érés kezdetéhez pedig 

Újszegeden, csípős paprikánál 
Fehértón, csípős paprikánál 
Kecskéstelepen, csípm. paprikánál 
Fehértón, csípm. paprikánál 

V. V. V. VI . VI. VI. 
3,9 13,19 23,29 3,9 13,19 23,29 

9 8 9 0 , 5 9 0 8 3 , 5 7 8 7 0 , 5 
9 6 9 1 9 3 8 5 7 8 6 8 , 5 
9 6 8 7 8 6 , 5 7 9 7 5 6 4 , 5 
9 5 , 5 8 7 8 5 , 5 8 1 7 4 6 7 

A közölt kimutatások alapján a három év kísérleti adataiból világosan 
kiderül az a tapasztalatból ismert tény, hogy a virágzás és érés fejlődési stádiumait 
a fűszerpaprika az ültetés időpontjától számítva annál kevesebb nap alatt éri el, 
mennél későbben ültetjük, tehát a számbajövő időhatárok közt mennél kevesebb 
nap alatt tudja felvenni a virágzáshoz és termésérleléshez szükséges napfény- és 
melegmennyiséget. Az adatokban mindössze az 1952. évi május 26.-iki és június 
5.-iki ültetéseknél mutatkozik megmagyarázhatatlan következetlenség, neveze-
tesen a vártnál több nap eltelte az 5 és 75%-os virágzásig, s az érés kezdetéig, 
a másik két évben pedig 1 — 2 esetben a legkésőbbi ültetések után telt el néhány 
nappal több ezekig a fejlődési szakaszokig, mint 10 nappal korábbi ültetés után. 
Természetesen az a törvényszerűség, hogy a későbbi ültetések kevesebb nap alatt 
virágzanak és érnek, mint a koraiak, nem jelenti azt, hogy a későbbi ültetések naptári 
időszak szerint is korábban érnek. A korai ültetéseknek éppen a korábbi és biztosabb 
beérés az egyik előnye. 

A hároméves szakaszos ültetési kísérletek virágzási és érési adatai még 
egy, gyakorlatilag is nagyon fontos tény megállapítására, nevezetesen a csípős 
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és csípősségtől mentes fűszerpaprika fejlődési ütemének összehasonlítására alkal-
masak. 

Beszélünk arról, hogy a csípősségtől mentes fűszerpaprika fejlődési üteme 
lassúbb, mint a csípősé, de ez adatszerűleg alátámasztva nem volt. 

Ha azonban végignézzük a három kísérleti év vonatkozó adatait, ezekből 
számszerűleg derül ki, hogy a 10 naponkint ismétlődő összes ültetések után a 
legrövidebb idő, mely alatt a növény e három év alatt a három fő fejlődési 
stádiumig eljutott, 

5%-os virágzásig csípős paprikánál 24, csíp. mentesnél 27 nap, 
75%-os virágzásig csípős paprikánál 29, csíp. mentesnél 32 nap 
érés kezdetéig csípős paprikánál 61, csíp. mentesnél 64,5 nap volt 

A leghosszabb idő pedig 

5%-os virágzásig csípős paprikánál 65, csíp. mentesnél 71 nap, 
75%-os virágzásig csípős paprikánál 74, csíp. mentesnél 79 nap 
érés kezdetéig csípős paprikánál 105, csíp.mentesnél 124,5 nap volt. 

Tehát a csíp. mentes paprikának fejlődési üteme lassúbb, annak minimáli-
san is, maximálisan is néhány nappal több idő szükséges a fejlődéshez, mint 
a csípősnek. 

Ugyanezt az eredményt kapjuk akkor is, ha csak a legkívánatosabb ültetési 
időpont, a május közepei (V/13-tól V/19-ig) ültetés adatait vesszük ki a három év 
(illetőleg csíp. mentesnél 2 év) kísérleteiből. Ebben az ültetési időszakban mini-
málisan 

5%-os virágzásig csípős paprikánál 31, csíp. mentesnél 40,5 nap, 
75%-os virágzásig csípős paprikánál 36, csíp. mentesnél 45 nap 
érés kezdetéig csípős paprikánál 65, csíp. mentesnél 87 nap 

maximálisan pedig 

5%-os virágzásig csípős paprikánál 51, csíp.mentesnél 53 nap, 
75%-os virágzásig csípős paprikánál 56, csíp. mentesnél 58 nap 
érés kezdetéig csípős paprikánál 91, csíp. mentesnél 104,5 nap 

volt szükséges. 

Az eddigi más célú kísérletekből kiolvasható fenti eredmény adta a gondo-
latot, hogy jövőre a két eltérő fűszerpaprika válfaj tenyészidejűnek és termő-
képességének összehasonlítására egy időben, egymás mellett ültetett, minden 
lényeges körülményt figyelembe vévő céltudatos kísérletet állítsunk be. 
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Terméseredmények 

1952. év 

Ez évben a négy beállított kísérletből megmaradt 1 kísérlet 3 sorozatán 
4 ízben szedtünk érett termést és leszedtük a fejlett zöld csöveket is. 

A négyszeri érett és egyszeri zöldszedés összegezett nyers terméseredménye 
a különböző ültetési időpontok után kat. holdra és q-ra átszámítva következő-
képen alakult : 

Ültetési 
időpont 

Négyszeri 
érett szedés 

q/kh 

Zöldszedés 
q/kh 

Ére t t+zö ld 
együtt 
q/kh 

Éret len zöld 
termés 

%-a 

IV. 28. 34,7 14,9 49,6 30,0 

V. 5. 35,5 14,1 49,6 28,4 

V. 15. 31,3 22,0 53,3 41,3 

V. 26. 27,0 19,2 46,2 41,6 

VI. 5. 19,3 15,5 34,8 44,5 

VI. 16. 17,8 18,5 36,3 51,0 

A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy száraz, meleg évjáratban mind 
beérett, mind összes termés tekintetében valóban legjobb a korai, május első 
felében történt ültetés. Érett termésben a május 5.-iki ültetés 8,5 q érett csöves 
paprikával adott többet, mint a május 26,-iki, 16,2 q-val többet, mint a jún. 
5.-iki és 17,7 q-val többet, mint a jún. 16,-iki ültetés. Összes nyersterinésben is 
még mindig a korai, május 15.-iki ültetés jár elől, ezt azonban az aránylag sok 
(41,3%) éretlen termés okozza. Az éretlen termések °/0-arányának oszlopa vilá-
gosan mutatja, hogy az ültetési idő előrehaladtával az éretlen, zöld termések %-os 
részesedése az össztermésből fokozatosan növekszik. 

Bizonyltja e kísérlet azt is, hogy száraz, meleg időjárásban még 10 napos 
ültetési időkülönbség is erősen megmutatkozik a termésben, s ezért a május első felében 
végzett ültetések a legjobbak. Nincs azonban gyakorlati előnye az április végi ülte-
tésnek, mert ily korai ültetés számára palántát nevelni költségesebb, azok további 
sorsa kockázatos, terméstöbblettel pedig e kísérlet tanúsága szerint nem jár. 

Fűszerpaprikánál minden tekintetben legértékesebb az első és második 
szedésű, legkorábban megérett termés. Alábbi táblázat azt mutat ja , hogy az első 
és második szedésű term ésnek mind az egy bokorra eső átlaga, mind pedig ezek %-os 
részesedése az összes termésben, a korai ültetési időpontok irányában emelkedik, 
a későiek irányában pedig fokozatosan csökken. 

4 IV. Osztályközlemény VII/3—4 
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I . i l . I . + I I . I . I I . 1 . + И . 
Ültetés 

időpontja 

: 
szedés bokorátlaga gramm 

szedés %-os részesedése 
mésből 

az összter-

IV. 28. 60,7 56,3 117,0 29,4 27,2 56,6 

V. 5. 73,3 49,8 123,1 35,8 23,7 59,5 

V. 15. 51,0 49,8 100,8 23,0 22,4 45,4 

V. 26. 37,5 43,4 80,9 26,2 22,45 48,65 

VI. 5. 13,1 36,4 49,5 9,0 25,1 34,1 

VI. 16. 1,9 31,4 33,3 1,3 20,9 22,2 

1953. év 

Ez évben háromszor szedtünk érett termést. Éretlen zöld termés szedésére 
nem került sor. 

A háromszori szedés összegezett nyers terméseredménye a különböző 
ültetési időpontok után a négy helyen lefolytatott kísérletben kat. holdra és 
q-ra átszámítva következőképpen alakult : 

Ültetés 
időpontja 

Összes nyers termés kísérletenként q/kh 

Ültetés 
időpontja 

Újszegeden Fehértón Kecské stelepen Dorozsmán Ültetés 
időpontja 

csípős csipmentes 

IV. 25, 27 23,0 14,4 28,5 17,5 

V. 5, 7 25,0 20,1 32,2 18,1 

V. 15, 17 26,8 18,7 32,2 16,1 

V. 25, 27 30,5 28,2 40,6 23,0 

VI. 5, 7 32,5 42,9 37,1 19,6 

VI. 15, 17 29,1 31,9 31,4 20,1 

VI. 25, 27 23,2 22,2 31,4 9,2 

A négy sorozat átlagában kifejezett összes nyers termés ebben a csapadékos 
évjáratban a túlnyomóan száraz esztendők több évtizedes tapasztalatától és a 
száraz 1952. évi kísérlet eredményétől is eltérően a későbbi, május 25—június 5 
körüli ültetések előnyét mutatja ; de még ilyen évjáratban sem mutatja előnyösnek a 
tülkorai (április 25) és túlkésői (június 25) ültetést. Mint a legnagyobb termést 
adott ültetési időpontok dőlt betűvel szedett számadataiból látható, a csípős 
paprika két kísérleti helyén a június 5.-iki, a csíp. mentes paprika két kísérleti 
helyén pedig a május 27.-iki ültetés adta a legnagyobb nyers termést, míg 
ezen időpontoktól előre és hátra a termések folyton csökkenő irányzatúak. 
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A fűszerpaprikatermés legértékesebb része az első és második szedés. 
Alábbi kimutatásból kitűnik, hogy a legkoraibb és legkésőbbi ültetések I. -f- II . 
szedése is kevesebb, mint a közbeeső ültetéseké, tehát az I. -j- II. szedés aránya 
alapján az összterméshez, sem indokolt az április 25. — 27,-iki, valamint a június 
5 — 7 utáni ültetés. 

Ültetési 
időpontok 

Az I . + [I. szedés %-os részesedése az össztermésből 

Ültetési 
időpontok 

Űjszegeden Fehértón Kecskéstelepen Dorozsmán Ültetési 
időpontok 

csípős csípmentes 

IV. 25, 27 76 79 79 75 

V. 5, 7 78 77 84 80 

V. 15, 17 .75 82 84 71 

V. 25, 27 77 80 82 76 

VI. 5, 7 74 90 80 69 

VI. 15, 17 61 73 68 . 75 
VI. 25, 27 51 49 64 48 

1954.év 

Ez évben háromszor sze dtünk érett és egyszer zöld termést, kivéve a 
legutolsó, június 23.-iki, illetőleg június 29.-iki ültetéseket, amelyekről már 
második szedés is csak egy helyen volt, s kivéve a 2—3 utolsó ültetést, amelyekről 
harmadik szedés nem került le. 

Újszeged Fehértó Kecskéstelep Fehértó 

csípős csípmentes 

Ültetési idpont 
Érett Zöld É re t t 

+ zöld 
Érett Zöld Ére t t 

- fzö ld 
Éret t Zöld É re t t 

-t-zöld 
Érett Zöld Éret t 

r zöld 

q /kh q/kh q/kh q/kh 

V. 3, 9 48,2 7,2 55,4 52,8 15,1 67,9 24,3 3,2 27,5 56,0 11,7 67,7) 

V. 13, 19 40,9 10,4 51,3 43,8 16,2 60,0 40,5 2,3 42,8 51,8 7,7 59,5 

V. 23, 29 46,5 5,3 51,8 38,6 12,8 51,4 32,5 5,0 37,5 45,9 8,6 54,5 

VI. 3, 9 45,8 11,3 47,1 42,0 14,0 56,0 27,3 11,4 38,7 40,6 16,1 [56,7 

VI. 13, 19 32,4 13,0 45,4 32,9 16,3 49,2 19,6 18,2 37,8 28,1 18,5 f 46,6 

VI. 23, 29 23,5 18,5 42,0 21,3 22,2 43,5 9,2 27,7 36,9 11,1 34,3 45,4 

4 * 
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Az 1954. évi kísérletek érett, zöld és összes nyerstermésének adatait, 
valamint az éretlenül leszedett zöld termés arányát az összterméshez, a külön-
böző ültetési időpontok után a két következő táblázat tünteti fel. 

Az 1954. évi kísérletek éretlen zöldtermésaránya az összes nyers terméshez. 

Ültetési 
időpontok 

Újszeged Fehértó Kecskéstelep Fehértó 

Ültetési 
időpontok 

csípős csípmentes Ültetési 
időpontok 

zöldszedés %-a az összes termésből 

Y. 3, 9 13 22 12 17 
Y. 13, 19 20 27 5 13 

V. 23, 29 10 25 13 16 

VI. 3, 9 24 25 3 28 

VI. 13, 19 29 33 5 40 

VI. 23, 29 44 51 8 76 

Az 1954. évi kísérleteknél rajtunk kívül eső okokból hiányzik az április-
végi ültetés, melyről egyébként az előző két év kísérletei megmutatták, hogy 
éppen úgy nem kívánatos, mint az elkésett ültetések. 

Az áprilisvégi ültetés hiányában érthető, hogy a legnagyobb érett és összes 
termések általában a legkoraibb, május З.-iki, illetőleg 9.-iki ültetések után 
mutatkoznak, az éretlenül maradt zöld termés pedig az utolsó májusi ültetéstől 
kezdve fokozatosan és következetesen növekszik a legkésőbbi ültetések felé. 

Nem ilyen következetes a fokozatosság a zöldtermés részesedésénél az 
összes termésben. Míg 1952-ben az éretlen zöldtermés %-os aránya május 5-től 
június 16-ig minden későbbi ültetési időben nagyobb volt a megelőzőnél, és 
csak a túlkorai április 28,-iki ültetés zöldtermésaránya volt nagyobb az utána 
következőknél, addig 1954-ben az emelkedés csak a júniusi ültetések %-os 
arányában következetes, a májusi ültetéseknél azonban nem. Ezt a következet-
lenséget a májusi hirtelen esők okozhatták, melyek a talajszint kisebb egyenet-
lenségeit követve egyes helyeken összefolytak, terméselrugást, s ezzel a korai 
és kései kötések arányának megváltozását eredményezték. Különösen látszik 
ez a kecskéstelepi kísérletnél, ahol a talajszint a kísérlet helyén a legegyenetle-
nebb, s a talaj legtömődöttebb volt. 

Az összes termésből számított bokor- és tőátlagokat grammokban, továbbá 
az I. -j~ H- szedésből számított bokorátlagokat és az I . + II. szedés %-os része-
sedését az össztermésből, az 1954. évi ültetések különböző időpontjai után alábbi 
két táblázat tünteti fel. 

1954. évi bokor- és tő-termésátlagok az összes termésből. 
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Újszegeden Fehértón Kecskéstelepen Fehértón 

Ültetés 
csípős csípmentes 

időpontja 
bokor-

átl. tőátl. bokor-
át l . tői t) . 

bokor-
i t ! . tőátl. 

bokor-
át l . tőátl . 

V. 3, 9 231 107 283 112 115 42 282 112 

v . 13; i 9 214 со
 

-1
 250 94 178 69 248 95 

V. 23, 29 216 73 224 92 156 74 227 89 

VI. 3, 9 238 94 234 86 161 56 216 77 

VI. 13, 19 190 76 205 76 158 55 194 69 

VI. 23, 29 175 65 181 65 154 56 189 68 

Az I.-\-II. szedés bokorátlaga és °/0-os részesedése az össztermésből 1954-ben 

Újszegeden Fehértón Kccskéstelepen Fehértón 

Ültetés 
csípős csíp., mentes 

időpontja 
bokor-

át l . /о 
bokor-

átl. 0/ bokor-
á t l . % 

bokor-
át l . % 

V. 3, 9 182 79 197 70 92 80 191 68 

V. 13, 19 153 71 156 62 132 74 202 81 

V. 23, 29 175 81 180 80 124 79 191 84 

VI. 3, 9 180 76 175 75 114 71 170 79 

VI. 13, 19 135 71 137 67 82 52 117 60 

VI. 23, 29 98 56 89 49 38 25 46 24 

A táblázatok adatai szintén mutatják az igen korai, áprilisvégi ültetés 
hiányát, mert ilyennek hiányában mind az össztermés bokor- és tőátlagánál, 
mind az I.-f- II. szedés bokorátlagánál és %-os arányánál általában a májusi 
legelső időpont értékszámai kerültek élre. Az újszegedi június З.-iki ültetés összes 
termésének kiugróan nagy bokorátlagát a részletes mérési adatokból kitűnően 
egyrészt az I. szedés, másrészt a zöldszedés termésmennyisége emelte élre. 
Egyébként ezekből a táblázatokból is, akárcsak a nyers termésadatok táblá-
zatából, általában a termés, valamint az I.-f- II . szedés részesedésének fokozatos 
csökkenése mutatkozik meg az ültetési idő előrehaladásával ; tehát ezen év kísér-
letei is azt bizonyítják, hogy a füszerpaprikaültetéssel a május végét, június hónapot 
megvárni nem szabad, hanem azt az ésszerű lehetősségig május eleje felé kell előre-
hozni. 
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Bokormagasság 

1954-ben inkább érdekesség okából megmértük a különböző' idejű ülteté-
sekből származó növényállomány átlagos bokormagasságát is. A mérés az összes 
ültetéseknél egyazon időpontban, július 27.—29.-én, minden kísérlet mind a 
négy sorozatának 120—120 válogatás nélküli bokrán történt, olyan időpontban, 
amikor a legkoraibb ültetéseken már 8—10 cm-es fejlett terméscsövek mutat-
koztak, a legkésőbbi ültetés azonban még a virágzás legkezdetén volt. Az ülte-
tési időnkénti 480 mérési adat középértékeit centiméterekben a következő 
táblázat tünte t i fel. 

Ülte tés 
időpont ja 

Csípős Csíp. mentes 

Ül te tés 
időpont ja 

Újszeged Fehértó Át lag Kecskéstelep Fehértó 

• 

Átlag 

V. 3, 9 43,4 39,4 41,4 50,7 38,9 44,8 
V. 13, 19 41,9 36,2 39,1 45,6 38,8 42,2 

V. 23, 29 39,7 35,2 37,5 37,7 37,9 37,8 

VI. 3, 9 36,2 33,2 34,7 32,9 36,0 34,5 
VI. 13, 19 32,7 29,9 31,3 22,8 20,5 21,7 
VI. 23, 29 18,4 17,7 18,1 13,5 12,9 13,2 

A táblázatból világosan látszik az a szabad szemmel is megállapítható tény, 
hogy egyazon időpontra vonatkoztatva a később ültetett paprikaállományok 
bokormagassága fokozatosan csökken. A két csípős és a két csíp. mentes kísérlet 
egyforma időpontban mért magassága középértékeit összehasonlítva pedig 
kiderül, hogy a május hó З.-ától május hó 29.-éig ültetett paprikáknál a csíp. 
mentes a magasabb, míg a június З.-ától 29.-éig ültetetteknél a csípős. Vagyis 
korai ültetések esetén a csípmentes fűszerpaprika növekedési üteme nagyobb a 
csípőséhez képest, késői ültetések esetén pedig fordítva. Növekedés tekintetében 
tehát a késői ültetést jobban tűri a csípős, mint a csíp. mentes paprika. 

Terméscsövek átlagos nyers súlya 

Mindhárom kísérleti év minden kísérletének minden ültetési időpontja 
és azok minden szedése u tán megállapítottuk egy terméscső átlagos nyers 
súlyát is. 

A kísérletek egy részénél némelyik évjáratban olyan összefüggés mutat-
kozik, hogy a legkoraibb ültetések nagyobb csősúlya az ültetési idő tovább-
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haladtával csökken, majd a késői ültetések felé ismét fokozatosan növekszik. 
Olyan kísérletek is vannak, amelyeknél a nyers csősúlyok a legkoraibb ültetéstől 
a legkésőbbiig fokozatosan csökkennek. Leggyakoribb azonban az az irányzat, 
mely a korábbi időpontok ötletszerű nyerscsősúly-megoszlása után a közepes 
ültetési időpontoktól a végsőkig mutat fokozatos növekedést. A három év kísér-
letei tehát e tekintetben nem mutatnak következetességet ; jeléül annak, 
hogy az átlagos nyers csősúly kialakulásánál az ültetés időpontján kívül még 
más tényezők is érvényesülnek, melyek kielemzése megfigyelési lehetőségeinket 
ez idő szerint meghaladja, a jövőben azonban kutatás tárgyául kívánkozik. 

A fűszerpaprika betegségei közül főleg a szántóföldön fellépő fertőzéses 
hervadásrcl és az »újhitűség« nevezetű virusbetegségről tételezhető fel, hogy 
fellépésük és annak mértéke az ültetés időpontjával is összefüggésben van. 

A fertőzéses hervadásnál a különböző idejű ültetések mindhárom évben követ-
kezetes viselkedést tanúsítanak abban az irányban, hogy a fertőzéses hervadás az 
ültetés naptári időszakának előrehaladtával mindig kevesebb. Ez annál érdekesebb 
és fontosabb, mert a három gazdasági év időjárása főleg csapadék tekintetében 
igen eltérő, egyik évben igen száraz, a másikban igen nedves, a harmadikban 
középhelyen álló volt. 

A törvényszerűség illusztrálására a legkoraibb ültetéstől a legkésőbbiig 
egymás utáni sorrendben tüntetjük fel a három kísérleti év fertőzéses hervadási 
adatait a megbetegedett bokrok %-ában, a 10 naponként következett ültetések 
után. 

1952-ben április 28-tól június 16-ig három sorozat átlagában : 46, 40, 13, 

1953-ban április 25 — 27-től június 25 —27-ig, négy sorozat átlagában : 

Betegségek 

8, 3, és 0,7% 

TJjszeged, csípős . . . 
Fehértó, csípős 
Kecskéstelep, csípm 
Dorozsma, csípm. . 

24, 23, 26, 17, 19, 6, 3 % 
18, 13, 12, 11, 14, 5, 1 % 
10, 9, 12, 5, 5, 6, 5 % 
24, 21, 16, 12, 17, 4, 12 % 

1954-ben május 3—9-től június 23 — 29-ig, négy sorozat átlagában 

Újszeged, csípős 
Fehértó, csípős . 

32, 25, 21, 19, 18, 12 % 
21, 20, 20, 18, 17, 6 % 
19, 24, 24, 19, 14, 14 % 
13, 9, 10, 8, 7, 5 % 

Kecskéstelep, csípm 
Fehértó, csípm. . . . 
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Az adatokból az tűnik ki, hogy kísérleteinkben a fertőzéses hervadás az 
aszályos 1952. esztendőben volt a legnagyobb mértékű, az átlagos csapadékmennyiséget 
megközelítő 1954-évben közepes, és a nagyon nedves 1953. évben a három év közül 
legkisebb mértékű volt. Ezt a termesztés tapasztalatai is igazolják. A fertőző hervadás 
csökkenésének irányzata az ültetési idő előrehaladtával azonban minden évben és 
mindenütt következetes. Viszont az is kiderül ezen adatokból, hogy egymáshoz 
közeli különböző kísérleti helyeken még egyazon évjáratban is különböző mér-
tékű volt a fertőzéses hervadás megjelenése. Ez arra utal, hogy ilyen kérdések 
alapos tisztázására a tenyészeti év helyi mikroklímája alakulásának pontosabb 
lerögzítése szükséges, mint amilyen nekünk kísérleteink folyamán lehetséges 
volt. A növénytermesztési és a meteorológiai kutatás jövőbeli szorosabb együtt-
működésének szüksége tehát e vonalon parancsolólag jelentkezik. 

Még inkább jelentkezik e kívánalom az »újhitűség« nevezetű virusbetegség 
fellépése körülményeinek és mértékének, s az ellene való védekezés kérdésének 
tisztázása terén. 

Tudjuk azt, hogy e virusbetegség iránt különböző paprikafajok és faj ták 
különböző mértékben fogékonyak. Az ősi szegedi fűszerpaprika és annak neme-
sített válfajai azonban világhírű különlegességeink, melyeket érzékenységük 
ellenére sem szabad esetleg immúnis olyan fajtákkal helyettesítenünk, amelyek 
e hírnevet nem tudják fenntartani és annak közgazdasági előnyeit biztosítani. 
Módunk van ilyen immúnis fajtákat ivaros és ivartalan hibridek előállítására 
felhasználni, s ezt csináljuk is. De az volna a legkívánatosabb, ha magát a szegedi 
fűszerpaprikát tudnánk szelekciós nemesítéssel és megfelelő agrotechnikával az 
újhitűség veszélyétől és terméscsökkentő hatásától megszabadítani. Ehhez ismét 
csak a határos tudományágak kutatóival, a növényfiziológusokkal, növénypatho-
lógusokkal, talajkutatókkal és agrometeorológusokkal kell szervesebb és szo-
rosabb munkaközösségre lépni. 

Az »újhitűség« kórképét az 1954. évi budapesti Nemzetközi Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Kongresszus üléseinek egyikén tartott előadásomban 
jellemeztem. Megemlítettem, hogy ez nem minden évben fellépő, de az ún. 
»újhitű« évjáratokban (melvek egybeesnek a hazai rizs «bruzóne«- évjárataival) 
igen nagy terméscsökkenést okozó betegség. 

A három kísérleti év közül az aszályos 1952-ben az »újhitűség« számba-
vehető kárt nem okozott és a ki nem tört vírusbetegség lappangó jelenlétét 
eláruló klorózisos bokrok %-os arányszáma is az április 28.-iki első ültetéstől 
a június 16.-iki utolsóig mindössze csak 3,3, 3,0, 1,0, 0,0, 0,3, 0,3% volt. 

Az »újhitűség« vírusbetegségének fellépése körülményeit az 1953. évi 
kísérletek sem tudták tisztázni. Ebben az évben 4%-tól 38%-ig jelentkezett 
az újhitűség az egyes kísérleti helyeken és az egyes ültetési idők parcelláinak 
bokrain, s előfordult, hogy ugyanazon ültetési idejű parcellákon egyik kísérleti 
helyen maximális, a másik helyen ugyanakkor minimális volt a fellépése ; sőt 
egyazon helyen, egyazon ültetési idő különböző sorozatba tartozó parcelláin 
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sem volt semmi következetesség az újhitűség fellépésében. Ez évben azonban 
felfedeztük, hogy az újhitűség a tenyészet folyamán nemcsak egy időszakban, 
hanem a fejlődés különböző fokain jelentkezhet, s ennek a terméseredményre 
sem egyforma a befolyása. Ha az újhitűség már a megeredés után korán jelent-
kezik, akkor az illető tövön vagy bokron nem lesz számbavehető termés, csak 
korcstermések. Ezt neveztük el »tavaszi újhitűségnek«. De az is gyakori, hogy 
a paprikabokor újhitű esztendőkben első kötéseit normálisan kifejleszti és csak 
a későbbi kötések idején megy át újhitűségbe, s ettől kezdve csak korcsokat 
terem. Ezt »nyári újhitűségnek« neveztük. Végül rendszeres jelenség, hogy a 
paprikabokor csak a beérésre képes és hivatott termései normális kifejlesztése 
után, a tenyészidő vége felé megy át az »újhitűség« fogalmával jellemezhető 
rendellenes fejlődésbe, amit mi »őszi újhitűség«-nek neveztünk el, s ez már 
számottevően nem befolyásolja az érett hasznos termés eredményét. Leliet, 
hogy az újhitűség kórokozó vírusai fellépésük időpontjában és hatásában is 
különböznek egymástól. 

1954-ben az újhitűség adatait olyan időpontban (szept. 8. —9.) vettük fel, 
amikor már az őszi újhitűség is kifejlődhetett, vagyis a felolvasások eredménye 
mindháromféle újhitűség összegét jelenti. Ebben az évben is eltérések vannak az 
egyes kísérleti helyek, s még nagyobbak egyazon kísérlet azonos ültetési idejű 
különböző sorozatai között is az újhitűség fellépése tekintetében ; sőt azt 
mondhatnám, kivétel volt az olyan eset, amikor az azonos ültetési idejű négy 
sorozat újhitűsége jól egyezett. (Ilyen volt a fehértói csíp. mentes paprika V. 
19-iki ültetésének 4 sorozata 90,90,90,100%-os újhitűségével). Mégis a sorozatok 
átlagainak összehasonlítása egy-két kiugrással következetes irányzatot mutat az 
újhitűség fokozatos csökkenése felé az ültetési idő előrehaladtával, amint az alábbi 
felsorolásból kitűnik, ahol az újhitűséget tartalmazó bokrok %-os arányszámai 
május 3-tól, illetve 9-től június 23-ig, illetve 29-ig egymásután következnek. 

Mindenesetre, az újhitűség bonyolult jelenségeinek az eddiginél alaposabb 
felbontására lesz szükség, ha ezek sokban ötletszerűnek látszó fellépését megér-
teni és ellene védekezni akarunk. 

Újszeged, csípős 
Fehértó, csípős . 

68, 74, 31, 35, 25, 21 
93, 88, 85, 75, 50, 23 
83, 83, 60, 54, 53, 38 
81, 93, 73, 68. 51, 28 

Kecskéstelep, csípm 
Fehértó, csípm. . . . 

Kémiai vizsgálatok 

Intézetünk paprikakutató kémiai laboratóriuma fokozatos fejlődéssel 
jutott abba a helyzetbe, hogy az 1954. évi ültetési időkísérletek nagy anyagát a 
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fűszerpaprika fontosabb ipari kívánalmai tekintetében — részben tanulmányi 
okból is — megvizsgálhatta. Sajnos, ilyen részletes vizsgálatok a korábbi két 
év hasonló kísérleteiből még nem voltak lehetségesek. 

Vizsgálatra került az 1954. évi négy kísérlet ösézes ültetési időpontjaiból 
származó I., II . és III. szedések egyesített négy sorozatának fűzéres anya-
gából a szükséges utóérlelési idő eltelte után a termésfalvastagság, az összes 
festék, az összes cukortartalom és annak megoszlása redukáló cukrokra és 
saceharózra. 

A termésfalvastagságot a közvetlen mérés pontatlansága miatt az 1 cm2 

területű kiszárított termésfal mg-okban kifejezett súlyával jellemeztük. Az összes 
festéket 1 kg. termésfal capsanthinra számított és grammokban kifejezett 
mennyiségével mérte a laboratórium. Az összes cukor %-át invertálás után, a 
redukáló cukorét invertálás nélkül Schoorl-módszerével határozták meg és a 
saccharózt a két érték különbségéből számították. 

A nyersanyag huzamosabb és viszonyaink közt nem mindig a legtökélete-
sebb raktározásának szükséges voltából következik, hogy a különböző ültetési 
időpontokból származó vizsgálati anyag összetétele nem mindig mutat kiugrások 
nélküli következetességet ; annak változásai azonban az ültetési idővel hatá-
rozott irányú összefüggésben vannak. 

így a termésfalvastagságról megállapítható, hogy az az első szedésű termések-
nél a három utolsó ültetési időben következetesen és fokozatosan növekszik. Egy 
kísérlet kivételével ugyancsak a legnagyobb értékek közé tartozik a május 3.-ik, 
illetőleg 9.-iki legelső ültetések első szedésének termésfalvastagsága, míg onnan 
kezdve az utolsó májusi vagy az első júniusi ültetésig fokozatosan csökken. 
A termésfalvastagság teliát a tíznaponkénti májusi ültetéseknél fokozatosan csökkenő, 
a júniusiaknál fokozatosan növekedő irányzatú. A második és harmadik szedésű 
termések viselkedése e tekintetben már csak azért sem lehet következetes, mert 
az utolsó ültetési időpontban II. szedés, a 2 — 3 utolsó időpontban pedig III. 
szedés már nem volt. 

Az első szedésű termések festéktartalma egy érthetetlen kiugrást nem 
tekintve, mindenkor a májusi utolsó és a júniusi első ültetési időpont anyagánál 
mutat maximális értéket. A korábbi, különösen pedig az ennél későbbi ültetések 
felé ez az érték fokozatosan csökken. Különösen kicsiny a csíp.mentes paprika 
késő júniusi ültetései után. 

Az összes cukor és annak főtömegét alkotó redukáló cukor, különösen a 
csíp. mentes kísérleteknél, csak azt az egy következetességet árulják el, hogy 
azok a késői ültetésekből származó őrlemények nagyobb ártalmára a júniusvégi 
ültetések u tán a legnagyobbak. 

Az 1954. évi kémiai vizsgálatok festék- és cukoradatai egyaránt az elkésett 
ültetési idők ellen tanúskodnak, különösen a csíp. mentes paprikánál. 

Az 1954. évi ültetési időkísérletek első szedésének termésfalvastagsági, 
festék- és cukoradatait alábbi táblázat tartalmazza : 
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Ültetési idő 
1 cm5 bőr súlya 

mg 
Festék 
g / k g Redukáló 

Cukor % 

Saccharose Összes 

Újszeged, esípűs 

V. 3. 35,5 6,5 22,4 0,9 23,3 

V. 13. 35,6 6,9 24,4 0,7 25,1 

V. 23. 32,5 7,5 25,0 0,4 25,4 

VI. 3. 35,4 6,6 25,1 0,7 25,8 

VI. 13. 37,6 5,4 26,9 0,3 27,2 

VI. 23. 39,1 6,1 24,0 0,3 24,3 

Fehértó, csípős 

V. 3. 36,4 7,5 22,8 0,8 23,6 

V. 13. 35,2 7,6 21,4 1,2 22,6 

V. 23. 34,0 8,0 22,8 0,5 23,3 

VI. 3. 32,0 8,6 22,5 0,6 23,1 

VI. 13. 35,4 7,3 23,5 0,4 23,9 

VI. 23. 38,3 6,7 26,4 • 0,2 26,6 

V. 9. 

V. 19. 

V. 29. 

VI. 9. 

VI. 19. 

VI. 29. 

Kecskéstelep, csíp. mentes 

36.5 5,7 24,6 

35.6 5,8 24,6 

33,8 6,4 23,0 

36,5 6,6 22,4 

36,4 5,1 25,2 

37.7 4,2 30,6 

0,9 

1,3 

0,4 

1 ,2 

0,5 

0,2 

V. 9. 

V. 19. 

V. 29. 

VI. 9. 

VI. 19. 

VI. 29. 

40,9 

38,4 

40,6 

37.4 

39,1 

38.5 

Fehértó, csíp. mentes 

5,5 26,4 1,7 28,1 

5,5 28,0 0,6 28,6 

4,6 28,3 0,6 28,9 

5,4 27,4 0,9 28,3 

4,8 28,2 0,2 28,4 

3,9 32,5 0,3 32,8 
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Összefoglalás 

A kísérletek célja volt megállapítani a fűszerpaprika legkívánatosabb és 
leghelyesebb ültetési idejét. 

A kísérlet egymástól igen elütő időjárású három évben : egy igen száraz, 
egy igen nedves és egy közel rendes csapadékellátású évjáratban, két helyen 
csípős, két helyen csípősségtől mentes fűszerpaprikával, négy-négy sorozatban 
április végétől június végéig 10 naponként 7 ízben történt ültetéssel folyt, s a 
változó ültetési idők által befolyásolt kilencféle jelenség és sajátság megállapí-
tására terjedt ki. 

Megállapítást nyert, hogy 
1. A jó megeredést a kísérleti időhatárok közt száraz, meleg tavaszon 

mennél korábbi, nedves, —- hideg tavaszon mennél későbbi ültetés biztosítja 
jobban. 

2. Nedves és normális csapadékellátású évjáratban a tenyészet további 
folyamán annál kevesebb tő pusztult ki a fészekből, mennél későbbi volt az 
ültetés a kísérleti időhatárok közt. 

3. A fűszerpaprika a virágzás és érés fejlődési stádiumait az ültetéstől 
számítva annál kevesebb nap alatt éri el, mennél későbben ültet jük. 

4. A csípős fűszerpaprikának mindig néhány nappal kevesebb időre van 
szüksége virágzásig és érésig, mint a csípősségtől mentesnek. A csípősségtől 
mentes fűszerpaprika fejlődési üteme tehát lassúbb, tenyészideje pedig hosszabb. 
A késői ültetést a csípős fűszerpaprika jobban tűri, mint a csípősségtől mentes. 
Ezért a két válfaj közül a csípősségtől mentest kell korábban ültetni ; hogy ezt 
megtehessük, itt különösen fontos a melegágyi (és nem hidegágyi) palánta-
nevelés. 

5. Száraz évjáratban csak május elején szabad belocsolás nélkül ültetni, 
később már nem. 

6. Háromszálas ültetés csak egyforma és jó fejlettségű palánták esetén 
elegendő. A hiányos megeredés és a tenyészet alatti nagymérvű tőpusztidás 
ellensúlyozására legtöbbször a 4—5 szálas ültetés alkalmasabb. 

7. Késői ültetés után sok a beérni nem tudó termés. Korai ültetés után 
jobb a legértékesebb két első szedés aránya. 

8. Késői ültetés csökkenti a festéktartalmat és növeli a káros cukrot. 
9. A paprikabetegségek közül az »újhitűség« virusbetegsége inkább 

nedves, a »fertőzéses hervadás« inkább száraz évjáratokban lép fel tömegeseb-
ben. Mindkét betegség fellépésének mértéke az ültetési idő előrehaladásával 
fokozatosan csökken. 

10. A vázolt kísérleti megállapítások közt vannak olyanok, melyek ülte-
téskori megeredés, a fészkek tőállományának teljessége, a tenyészet alatti 
fejlődés gyorsabb üteme, a betegségek veszélyének csökkentése érdekében 
bizonyos körülmények és határok közt látszólag a mennél késeibb ültetést 
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mutat ják előnyösnek. Más megállapítások viszont a korai ültetés mellett 
szólnak. 

A három évi kísérlet terméseredményeinek kiértékelése azonban azt 
bizonyítja, hogy a későbbi ültetés egyes előnyei a termés nagyságában nem 
jelentkeznek olyan súllyal, bogy a kései ültetést megokolttá tennék. 

Végeredményben az eltérő időjárású liárom kísérleti év tapasztalatai szerint 
száraz, meleg évjáratban május legelején, igen nedves, lehűléses idényben május 
25. és június 5. között, normális évjáratban pedig május elejétől derekáig kell ültetni. 





A LEN VISSZAZÖLDÜLÉSÉRŐL 
MANNINGER ISTVÁN 

UTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár 

Bevezetésül a nemesítés és a kutatás gyakorlattal fenntartott szoros 
együttműködésének fontosságát akarom hangsúlyozni. A probléma kidolgozá-
sára ugyanis a rostfeldolgozó üzemekben tapasztalt súlyos minőségi hibák 
jelentkezése nélkül aligha került volna sor. 1953-ban és 1954-ben alkalmam 
volt a Dunántúli Rostkikészítő Vállalat szombathelyi gyárában — kísérleteim 
feldolgozásával egy időben, — a nagyüzemileg termelt lenből tilolt roston az 
ún. zöldesí költs ágot tanulmányozni. Az osztályozáskora csíkos anyag kiváloga-
tásajelentékeny többletmunkát és veszteséget okozott, nem is szólva arról, hogy e 
inunka nem végezhető el tökéletesen. A fonodák panasza tehát nagyon is 
indokolt volt, hiszen ilyen tételekből egyenletesen fehér fonál készítése erősebb 
vegyszeres kezeléssel, csak a minőség rovására oldható meg ; csökken a szakító-
szilárdság, rugalmasság, fény, stb. A hibák okát a rostkikészítő vállalatok 
munkájában keresték, nem a mezőgazdaságban, még kevésbé a len természetében, 
biológiai sajátságaiban. 

Kísérleteinkben megfigyeltük, hogy kedvező nedvesség- és tápanyag-
ellátás esetén, termésérés után éppen a technikai szár marad életben, vissza is 
zöldül és gyakori a másodvirágzás. 

Szükségesnek tartom tehát, hogy részletesen foglalkozzunk először álta-
lánosságban a növények, majd a len élettartamát tárgyaló irodalommal. 
Ezután beszámolok a kérdéssel összefüggő megfigyeléseinkről, végül az el-
mondottak alapján néhány elméleti és gyakorlati következtetést vonok le. 

A növények élettartama rendkívül változó. A gazdasági növények túl-
nyomórészt egyévesek és kétévesek, virágzás után elhalnak. Maximov [5 ] 
szerint még nem sikerült megállapítani pontosan, hogy milyen belső folyamatok 
váltják ki a virágzás és termésérés után az elhalást. 

Klebs [2] igen fontos szerepet tulajdonít a fénynek, közvetlenül pedig a 
szénhidrátok felhalmozódásának. Ha a szénhidrátok vannak túlsúlyban a 
nitrogéntartalmú és az ásványi vegyületek felett, akkor a terméshozás kerül 
előtérbe, ellenkező esetben pedig a vegetatív fejlődés. 

Számos adat van arra, hogy mesterséges beavatkozással, a külső tényezők 
megváltoztatásával a növények élettartama lényegesen növelhető, vágy koraibb 
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terméshozásra kényszeríthető. így Molisch [6] leírja: Ha az illatos rezeda 
(Reseda odorata) egyéves növény virágait folyamatosan eltávolítjuk, 2—3, 
sőt több évig is elélhet. Megemlíti, hogy az Agave americana Mexikóban 8—10 
éves korában virít és elhal, északibb vidéken viszont 20—50 éves kort is elérhet. 
A kertészetben régóta közismert a gyümölcsfák ifjítása, a dísznövények élet-
tartamának meghosszabbítása. 

Liszenko [4] hő- és fényszakasz elmélete alapján számos, a növények 
életének meghosszabbodásával kapcsolatban megfigyelt jelenségre sikerült 
magyarázatot találni. 

Érdekesek számunkra Krenke [3 ] a növények ciklikus öregedéséről és 
fiatalodásáról alkotott tételei. A petesejt megtermékenyülésétől kezdve az 
összes életkori változásokat öregedésnek fogja fel, melyek nem egyenletesek, 
nem egyenes vonalúak, hanem ciklikusak és állandóan megszakítják a fiatalodás 
ellentétes folyamatai. Vagy új sejtek képződnek, vagy a sejtplazmára kedvezi) 
anyagok keletkeznek. A nitrogéntartalmú műtrágyák és az öntözés késleltetik 
az öregedést, a gyenge vízellátás és a foszforsavas műtrágyák, hatása ezzel 
ellentétes. 

A len élettartamának megváltozásával foglalkozó irodalomban problémánk 
megoldására leglényegesebb Schilling [7] megállapítása, a lenfajok származásá-
val kapcsolatban : »A növekedési forma és élettartam (angustifolium kétéves, 
usitatissimum egyéves) tekintetében nem mutatnak éles határt : az angusti-
folium kultúrában lehet teljesen egyéves, pl. Sorauban áprilisi vetésben, míg a 
L. bienne (őszi len) zárvatermő csoport természetes előfordulásban, a L. typicum 
(tavaszi len) pedig a kísérletekben kétévességre mutatott hajlamot.« 

Szizov [9] részletesen foglalkozott a legkülönfélébb lenfajták jarovizációs-
és fotostádiumának meghatározásával. A délibb származású félőszi típusok 
jarovizációs- és fénystádiuma hosszabb, mint a rostleneké. Az olajlenek általában 
e két típus között helyezkednek el. Y alamennyi len hosszúnappalos. A fénystá-
dium lefolyása közben alkalmazott rövidnapos kezelés minden fajtánál a tenyész-
idő meghosszabbodásával jár, és csökken a növény magassága. A hő- és fény-
tényezők együttes hatása, hogy a déli származású lenek északon hosszabb 
tenyészidejűek és lényegesen nő a növény magassága. 

Howard [1 ] a virágzáskor vagy az azt követő időszakban leesett sok 
csapadék után a len másodvirágzását és egy második sorozat tok kifejlődését 
tapasztalta, melyet új gyökérágak kialakulásával történt fokozott gyökér-
aktivitással magyaráz. 

Hazai megfigyeléseink : 
1. A len tenyészidejének meghosszabbodását először oltási kísérleteinkben 

tapasztaltam 1949-ben. A növényekről a virágokat eltávolítva, azok nem haltak 
el, hanem a rájuk oltott szikleveles csíranövények terméséréséig zöldek marad-
tak. Előfordult azonban, hogy az alanyról lisztharmat miatt a levelek lehullottak, 
a ráoltott részről pedig mesterségesen távolítottuk el fokozatosan a leveleket. 
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Ennek ellenére, szinte levelek nélkül, a tokokban telt magvak fejlődtek. Kétség-
telenül megállapíthattuk, hogy a lennél a zöld szárnak jelentős szerep jut az 
asszimilációban. 

2. 1950-ben a tavaszi lenkísérleteket csak május 2-án vethettük, mégpedig 
mélyebb fekvésben, ahol a talajvíz alig 1 m-en volt. Nemesített törzseink túl-
nyomó része és néhány tavaszi fajta, annak ellenére, hogy július 20-a táján 
magot érlelt, az őszi fagyok beálltáig tovább virágzott, száruk zöld maradt. 
A jelenséget azzal magyaráztuk, hogy a keresztezésekből származó törzsek egyik 
szülője főként az őszi len volt. Az őszi len ugyanis késő tavaszi, vagy nyári 
vetésben a Beta 40-es őszi árpáhos hasonlóan viselkedik: erősen bokrosodik, 
termést nem hoz, tehát félőszi típusú növény. Megfigyeléseinknek akkor nem 
is tulajdonítottunk gyakorlati jelentőséget, mert korai vetésben addig hasonló-
kat nem tapasztaltunk. 

3. 1951 június 3-án őszi len tenyészkertünket zöldgubós állapotban 
súlyos jégverés érte. A tokok nagy része a földre hullott, a fennmaradt sérült 
tokok pedig a jeget követő hetes eső következtében elrothadtak, megpenészedtek. 
Levél alig maradt a növényeken. A kárt 75—80%-ra becsültük. Két hét után 
azonban a virágzati elágazásokon új hajtások jelenlek meg és rövidesen teljes, 
második virágzásba borult a növényzet. Számításaink szerint a magtermés 
végeredményben pótlódott, csak három héttel később érett be. Megállapítottuk, 
hogy a len regenerálóképessége nagyfokú. Feltehető a szár fiatalodása a környe-
zeti tényezők hatására, melynek eredménye a merisztémasejtek megújuló 
osztódása. 

A len szárának nagyfokú regenerálóképességét a jégverés után tavaszi 
vetéseinkben is tapasztaltuk, amikor a 20 — 30 cm magas növények tiílnyomó 
része könyökszerííen hajolt le a jégütés következtében. Két-három hét után a 
növények szinte kivétel nélkül felegyenesedtek, a törés helyén fejlődő jellegzetes 
vastagodás segítségével. Továbbá megfigyeltük, hogy a legerősebb viharok 
után a valósággal lehengerelt állomány, ha goinbabetegségek nem támadták 
meg, újból felegyenesedett. 

4. Az 1952 évi őszi len kísérletben nem sokkjd a viaszérés előtt, kései 
fagy következtében a tokodban a magvak elpusztultak. Az előző évhez hasonlóan 
a növények újra kivirágoztak és egy hónapi késéssel a magtermésben lényeges 
veszteséget ismét nem szenvedtek. 

Ugyanebben a száraz évben április közepén vetve mély fekvésben, ahol a 
növények számára elegendő volt a talajnedvesség, egyik őszi len x Concurrent 
hibrid törzsünk első virágzása után ú jabb hajtásokat hozott (1. ábra). 

Néhány másodlagos növésű növény 130 cm magasságot ért el és a fagyokig 
zöld maradt. Ez a megfigyelés is bizonyítja, hogy a len bizonyos feltételek 
között a magérés után sem fejezi be életműködését. 

Magyarázatul egyrészt a szár fiatalodása szolgálhat, másrészt a Liszenko [4 ] 
által megállapított fotóperiodikus reakció lokalizációja. A lennel kapcsolatban 

5 IV. Oaztályközlemény VII I—4 
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Szizov [9] leír ja: ,,Ha olyan növényeken alkalmazunk 10 órás, rövid napszakos 
kezelést, melyeknél csak a főhajtás vagy a virágzaton belül az első hajtások 
jutottak át a fotóstádiumon, a többi hajtás nem fog virágozni, hanem sűrű 
levélállással tovább növekszik és két virágszint képződhet.« A kísérleteinkben 
nyár végén tapasztalt másodlagos növés tehát fotóperiodikus okokra vezethető-
vissza. 

5. 1953-ban és 1954-ben több újabb, a tilolt len esíkoltsága szempontjából 
fontosabb megfigyelést tehettünk kéthetenkénti szakaszos vetéseinkben. Rost-

1. ábra 2. ábra 

lenparcelláink nagy része a tokok teljesérése után hosszabb időre lábon maradt. 
Ugyanígy olajlen »A« törzseinket sem nyűttük ki közvetlen az érés után, mert 
hosszabb idő alatt a betegségek kialakulása sokkal kifejezettebb és így e tekin-
tetben biztosabban, eredményesebben szelektálhatunk. A lábon maradt, szár-
érett, már levél nélküli viaszsárga növények technikai szára, ha elegendő ned-
vesség és nitrogén állt rendelkezésre, továbbra is életben maradt. Egy-két héttel 
az érés után a növények szára fokozatosan sárgászöld, majd zöld, sőt sok 
esetben haragoszöld szint vett fel. A lehullott levelek helyénél (levélripacs, 
cicatrix) kis hajtások nőttek, amelyek augusztus közepe után virágot is hoztak 
és magot kötöttek (2. ábra). A szár életbenmaradását és fiatalodását bizo-
nyítja, hogy a tavaszi levelek teljesen hiányoznak. 

A visszazöldülésnek nevezhető jelenség foka és ideje faj tánként változott ; 
a fajtákon hamarább észleltük. A virágzati elágazások haltak csak el, 
melyek esők és erős barmatok hatására lefelé hajoltak, elvesztették barna. 



A L E N VISSZAZÖLDÜLÉSÉRŐL 3 1 1 

színüket és a tokokkal egyült megszürkültek. A többszöri nedvesség és kiszá-
radás következtében a felnyílásra hajlamos faj ták tokjai többé-kevésbé kinyíltak, 
de a technikai szár még augusztus végére sem száradt el (3. ábra). 

A kép baloldalán augusztus 26-án kiszedett, visszazöldült, újra virágzó 
növényeket látunk. Jobboldalt viaszérésben kiszedett, azonos tenyészterületen 
termett, ugyanazon lenfajta normális virágzatú egyedeit mutatjuk be. A növé-

3. ábra 

nyeket kiszedés után azonnal szobába vittük, ahol sem nedvesség, sem napfény 
nem érte őket. Kiszáradásuk után az időben kiszedettek halvány sárgászöldek, a 
későn kiszedettek pedig épp a technikai szár legértékesebb középső és felső 
részén sötétzöldek maradtak. 

1954-ben az egyik patológiai célt szolgáló kísérletben több ismétlésben a 
Concurrent is szerepelt, mégpedig a középső parcellák a talajhullám alsó, a szélső 
parcellák pedig valamivel magasabb részére kerültek. A kísérletet augusztus 
végéig nem nyűttük ki. A Concurrent a mélyebb részen, ahol az életbenmaradás-
hoz elegendő nedvesség volt, sötét színűre visszazöldült. A szélső parcellák 
elszáradtak. Ebből következik, hogy a foltonként visszazöldült állomány 
különösen előmozdíthatja a zöldcsíkoltságot, és hogy ritka állományban a 
visszazöldülés első feltétele, a nedvesség biztosítottabb. A kinyűtt zöldnövények 
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egy héten át vékonyan elterítve a reggeli erős harmat és napsütés ellenére sem 
fakultak ki úgy, amint az ennyi idő alatt rendes időben kiszedett rostlennél 
tapasztalható. A különféle módon kezelt kórókból a Dunántúli Rostkikészítő 
Vállalat laboratóriumába mintákat küldtünk további vizsgálatra. 

Az aránylag rövid időre kiterjedő megfigyeléseinkről a rostiparnak beszá-
moltunk. Hanny Aladár, a »Dunarost« osztályvezetője évtizedes termelési tapasz-
talatai alapján megerősítette, hogy hazai viszonyok között — kizárólag csapa-

dékos esztendőkben — régóta ismerik a len komoly minőségi hibákat okozó 
vísszazöldülését. A feldolgozás folyamán megállapították, hogy a visszazöldült 
lenek műszakilag nem vénülnek el annyira, mint a barnára érett kórók, de nem 
kapnak belőlük olyan finom anyagot, mint a viaszérésben nyűttből. A fent 
leírtakhoz hasonlóan tapasztalta, hogy a visszazöldült szár zölden szárad a 
renden és nehezebben ázik ki. 

A visszazöldülés és a rostok el nem vénülése feltehetően a szár ciklusos 
fiatalodásának következménye. A levélzet nélküli szárban valószínűleg az újból 
meginduló osztódással együtt fokozódik a sejtek klorofilltartalma és a minden 
bizonnyal vastagabb falú sejtsorokból nemcsak a klorofill oldódik ki nehezebben, 
hanem maga az ázás is tovább tart. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy a gépi nyűvés sűrű, jól beállt állományban 
túl vastag rendet rak le és ha nem forgatjuk, szintén okozhat zöld színeltérést, 
azonban semmi esetre sem olvan fokút, mint amilyent az élettani visszazöldülés 
eredményez. 

Bolharágás 

5. ábra 4. ábra 

b 
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6. A visszazüklülés jelenségével kapcsolatban rovartani megfigyelésekről 
is beszámolhatunk. Több éven át tapasztaltuk, hogy a lenbolhák viaszérett, sőt 
teljesen érett növényeken tartózkodnak, de nem táplálkoznak. Csak a második 
bolhageneráció tett kárt, ha friss vetést talált ; így szakaszos vetésekben 1954-
ben egy július eleji és egy augusztus eleji periódusban. Minthogy szabadföldi 
kísérleteink mellett nyári vetések nem voltak, megkértem Dolinka Bertalan 
ösztöndíjas entomológus egyetemi hallgatót, hogy figyelje meg az érett növények 
tetején ülő bolhák viselkedését. Korábban, júliusban nem észlelte a rovarok 
táplálkozását. Augusztus közepe után azonban a második nemzedék a vissza-
zöldült, ismét nedvdúsabb, külső sejtsorokat, az epidermisz és a parenhima-
szövetet a kutikula lehántása után nagymértékben fogyasztotta. (4., 5. ábra.) 

A 4. ábra baloldalán, két lenszáron jól látható a bolhák rágása. Jellemzőek 
a kép jobboldalán a visszazöldült szárról még augusztus végén is könnyen 
lehúzható rétegek, melyeket kiterítve mutatunk be. Bár a rostnyalábokat a 
rovarok nem ették meg, mégis rostipari szempontból igen káros következménye 
lehet a rágásnak. A szabadon fekvő rostok ugyanis az áztatóvízben hamar 
túláznak és az ilyen anyagból csak kóc lesz. 

Schmidt [8] szerint augusztusban vagy szeptemberben, ha hirtelen érés 
következtében tokok és levelek leszáradnak, a bolhák a nedvességet tovább 
megőrző szárat támadják meg, néha teljesen lehámozzák. 

Összefoglalás 

Hazai megfigyeléseink és irodalmi hivatkozások alapján megállapítható, 
hogy a len szára kedvező tápanyag- és vízellátás esetén az optimális technikai 
érettségen túl, tovább folytatja életműködését, sőt visszazöldülhet. Ez a jelenség 
okozza rostkikészítéskor a tilolt rost zöldcsíkoltságát. 

Elméleti szempontból érdekes a len nagyfokú regenerálóképessége jég-
verés és fagy, továbbá mesterséges beavatkozás után, a másodlagos növés és 
különösen a visszazöldülés. Az utóbbi két esetben fontos szerepe lehet a foto-
periódusos reakció lokalizációjának. A visszazöldülés legnyilvánvalóbb magyará-
zata a növények ciklikus öregedése és megifjodása. Valószínű, hogy a meg-
ifjodás újabb sejtosztódással jár. Határozott a szár külső szöveteinek fokozott 
klorofilltartalma, ami alapján feltehető nagyobb asszimilációs képessége. A meg-
ifjodást az is alátámasztja, hogy a külső sejtrétegeket a száron a bolhák szívesen, 
fogyasztják. 

Az egyedfejlődési megfigyelések alapján megerősíthetjük azt a filogenetikai 
felfogást, mely szerint északibb rostlenjeink is a délibb vidékekről származnak, 
ahol a vetés ősszel történik. Erre mutat a kifejezetten tavaszi jellegűnek ismert 
rostlenfajták kétévességre való hajlama : másodlagos növése, visszazöldülése és 
regenerálóképessége. Hazánktól északabbra fekvő területeken hasonló jelen-
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ségek nem figyelhetők meg, mert ott a len tenyészideje majdnem az őszi fagy okig 
kitolódik. 

Afelyetett elméleti kérdések további tisztázására célszerű volna részletes 
élettani, szövettani és sejttani vizsgálatokat végezni. 

Gyakorlati szempontból nem kétséges, hogy a tilolt len zöldcsíkoltságát a 
len biológiai sajátságaira vezethetjük vissza, közvetlen ok pedig a kései nyűvés. 
Tudjuk, hogy a búza aratásával egy időben igen nehéz megoldani az általános 
munkáshiány miatt a megfelelő időben való kiszedést. Meg kell azonban találnunk 
a módot, hogy az aránylag kis területen termesztett, de nagy népgazdasági 
értéket képviselő len nyúvésére a mezőgazdaság, illetve az ipar elegendő számban 
kapjon jó minőségű nyűvőgépeket, szükség esetén kézi munkaerőt. A rostlen 
régen ismert korai nyűvésének előnvein kívül így a zöldcsíkoltságot is megelőz-
hetjük. 

Üzemszervezési szempontból távolabbi megoldás, olyan rostlen fa j ták 
kinemesítése, melyek a búza aratásánál vagy korábban, vagy valamivel 
későbben érnek. 

* 

IRODALOM 

1. Howard és Abdur Rahman Khan : Studies in Indian oil seeds. Mem. Dept. of agr. in India. 
Bot. Ser. Bd. 12 1 3 5 - 1 8 3 . (1924). 

2. Klebs, G. : Sitzungsberichte d. Akad. Heidlherg, Nr. 23. (1911). 
3. Krenke, N. P. : A növények ciklikus öregedésének és fiatalodásának elmélete és gyakorlati 

alkalmazása, Szeljchozgiz. (1940). 
4. Liszenko, T. D. : Agrobiológia, IV. kiadás, Szeljchozgiz. (1948). 
5. Maximov, N. A. : Növényélettan, Tankönyvkiadó, Budapest. (1951). 
6. Molisch, H. : Növényélettan mint a kertészet elmélete. Természettudományi Társulat, 

Budapest. (1926)" 
7. Schilling, E. : Der Lein. Th. Roemer und W. Rudorf, Hb. d. Pflaiizenziiehtung. 4. 

341 — 402. (1944). 
8. Schmidt, M. : Landwirtscaftlicher Pflanzenschutz, p 221 — 232. Deutscher Baueriiverlag, 

Berlin С 2. (1952). 



A SZULFÁTREDUKÁLÓ BAKTÉRIUMOK SZEREPE 
A RIZS BARNULÁSOS MEGBETEGEDÉSÉBEN 

P R E T T E N H O F F E R IMRE, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

és VÁMOS REZSŐ 

À rizs barnulásos betegsége okának felderítését célzó eddigi kutatások 
eredményei, ill. a kutatók [4, 6—9, 12—14] véleményei szinte egyértelműen 
megegyeznek abban, hogy a betegséget komplex hatás hozza létre. Bár a véde-
kezés megoldása külföldön is probléma, a kérdésnek másutt is jelentős irodalma 
van, azonban népgazdaságunk szempontjából a hazai körülmények között 
kialakuló megbetegedés és az ellene való védekezés megoldása az első fela-
dat. (Indokínában vagy Olaszországban nyilván más és más körülmények 
váltják ki a betegséget.) Sik [13], Prettenhoffer és munkatársai [7, 8] vizsgá-
latai szerint a barnulásos betegség előidézésében egyik főtényezőnek a rizstalaj-
ban lejátszódó redukciós folyamatokat, ezek közül elsősorban a két vegyértékű 
vas felszaporodását tekintették. 

Az eddigi kutatások feltétlen hiányossága volt az, hogy annak ellenére, 
hogy a redukciós folyamatokat megállapították, a vizsgálatok mégsem terjedtek 
ki talajmikrobiológiai vizsgálatokra. Az utóbbi vizsgálatok megindítását sür-
gette az a körülmény is, hogy a szakemberek egy részének véleménye szerint 
a betegség élettani eredetű, ezért a betegség okának kivizsgálása céljából szükséges-
nek látszott a rhizoszférában lejátszódó folyamatok tisztázása 

Bár a beteg növényeken megjelenhetnek egyes gombakártevők, de ezek 
miután a betegség nem minden esetében mutathatók ki, valamint azért, mert 
velük a betegséget bizonyossággal kiváltani nem lehet, nem fogadhatók el 
elsőleges kórokozónak. Ezt a megállapításunkat igazolja Sik [13] is, aki az 
egyik parazitának minősített gomba (Piricularia oryzae) káros következmény 
nélküli elszaporodását figyelte meg. 

Prettenhoffer [7, 8] megállapította, hogy a különböző szik javítási eljárások 
közül a sárgaföldterítés a rizs barnulásos betegségét szinte teljesen megszünteti. 
Ez az eljárás a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait a rizstermelés szempontjá-
ból javítja, egyben a talaj szervesanyag tartalmát a sárgaföldterítés ré-
vén viszonylagosan azonnal, a mikrobiológiai lebontás elősegítésével pedig 
folyamatosan csökkenti. Ez a megállapítás adott ösztönzést arra, hogy 
a rizstalajban végbemenő mikrobiológiai folyamatokat tanulmány tárgyává 
tegyük. 



3 1 6 PRETTENHOFFER—VÁMOS 

Vámos a fémek talaj korróziójának vizsgálata közben megfigyelte, bogy a 
korróziv talajok nagyon sok tekintetben hasonlók, mondhatni azonosak a 
bruzónés rizstalajokkal. Ugyancsak megfigyelte azt is, hogy a laza szerkezet 
és mésztartalom a talajok korróziv hatását csökkentik. Ebből azt a következte-
tést vonta le, hogy azonos tulajdonságok és körülmények mellett a talajokat 
benépesítő mikroszervezeteknek is azonosaknak kell lenniök. Miután e talajok-
ban végbemenő korróziót az ún. szulfátredukáló baktériumok okozzák, ezért 
feladatul tűztük ki az egészséges és beteg állományú helyekről vett talajok 
vizsgálatát a szulfátredukció szempontjából. 

A megvizsgált talajok az Öntözési és Talajjavítási Kuta tó Intézet Talaj-
avítási Osztálya besenyszögi kísérleti parcelláiból származnak, amelyeknek 

mésztelen szikes talaja természetszerűleg szulfátokat tartalmaz. Vámos vizs-
gálataival e talajokból a szulfátredukáló baktériumokat, a .szulfátredukciót 
és annak termékét kimutatta. 

A szulfátredukáló baktériumok és vizsgálati módszerük 

A szulfátredukáló baktériumok anaerob, autotrof mikroorganizmusok, 
amelyeknek rendszertani helyét Bergey [1 ] a következőképpen állapítja meg. 

ordo : Eubakteriales. 
fam : Pseudomonadaceae. 
tribus: Spirillaceae. 

Sporovibrio desulfuricans. 
Sporovibrio rubentschikii var. aestuarii. 
Vibrio thermo desulfuricans. 

Mint ismeretes, e baktériumok az anyagcsere-folyamatokhoz szükséges 
energiát a szerves anyagok anaerob lebontása által képződött hidrogén elégetése 
által nyerik. E folyamathoz szükséges oxigént a szulfátionok redukciója biztosítja. 

Vizsgálati módszer. A szulfátredukáló baktériumokat az alábbi módszerrel 
mutattuk ki, illetve kitenyésztésükhöz az alábbi táptalaj t használtuk : 

KH 2P0 4 0,5 g Nátrium-laktát 70%-os 5,0 g 
NH4C1 0,5 g es ар víz 1 liter 
Na2S04 1,0 g 
CaCl2 2H2 О 0,1 g 
MgSÖ4 7H 2 0 2,0 g 

Ehhez még 0,01%-os vasszulfát oldat néhány cseppjét adtuk, mint szulfidképző 
jndikátort. 

Ez a tápta la j végeredményben a Starkey-féle táptalaj módosított alakja. 
E sterilizált táptalajjal az ugyancsak steril, e célra megfelelő 1G0 ml-es (csiszolt 
dugós) folyadék üvegeket színültig töltöttük és vizsgálandó talajok ismert 
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hígításával (1000-es) oltottuk be. Leégetett gumidugóval való bedugaszolás u tán 
azüvegeket sötét thermosztátba 25 C° hőmérsékleten inkubáltuk. Aszulfátredukáló-
baktériumok jelenlététől és mennyiségétől függően az indikátorul alkalmazott 
FeS04 redukciója a táptalajok megfeketedését eredményezte. A táptalajokból 

1. ábra 
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2. ábra 

készített preparátumok mikroszkópi vizsgálatánál minden esetben azt is megálla-
pítottuk, hogy kezdetben egy vegyestenyészet előzi meg a szulfátredukáló 
baktériumok uralomra jutását . (1—3 sz. képek.) A szulfátredukáló baktériumok 
tevékenységének eredménye végül is a legredukáltabb formához, a H2S-liez vezet. 

A táptalajok későbbi vizsgálata során azt is megállapítottuk, hogy a 
baktériumok a tejsavas, vagy alkoholos erjedéshez hasonlóan elpusztultak saját 
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termeivényeikben. De beszüntette életműködését abban minden más élőlény is, 
mert a készítményekben nyomát sem lát tuk olyan alaknak, amelyről feltételez-
hettük volna, hogy az valamiféle élő mikroorganizmus lehet. 

4. ábra 

Miután az azonos mennyiségű tápta la j t (100 ml) mindig azonos mennyi-
ségű (1 ml) azonos hígítással (1 : 1000) oltottuk be, a inegfeketedés bekövetkezé-
séig eltelt időből és a tájjtalaj árnyalatából a szulfátredukáló baktériumok mennyi-
ségére is következtethettünk. Bár az ismertetett eljárással a vizsgálat alá vett 
valamennyi rizstalajban a szulfátredukáló baktériumokat kimutattuk, azonban 
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mennyiségi tekintetben jelentős különbségek mutatkoztak közöttük. Ugyanis 
a bruzónés talajokkal beoltott üvegek tartalma az esetek túlnyomó részében 
kb. 80%-ban jóval előbb feketedtek meg, mint a brunóze mentes talajokkal 
beoltottak. (4. sz. kép). 

A rizsgyökerek mikrobiológiai vizsgálata 

A rizs rhizoszférájának közvetlen megfigyelésére mind az egészséges, 
mind pedig a beteg rizsnövény gyökeréről lenyomati készítményt készítettünk. 
Ezek egyszerű módon úgy készültek, hogy a gyökérdarabkákat két tárgylemez 
közé szorítottuk, majd pedig fixáltuk. A rögzítés után Vámos [18] differenciáló 
festési eljárásával előbb metilén-kékkel, majd karbolfuchsin-nal festettük, 
hogy a pirosra festődő baktériumok a kékre festődő talajrészek között jól meg-
figyelhetők legyenek. 

A beteg gyökerek készítményein, bár a vizsgálathoz felhasznált gyökerek 
szemmel láthatólag lebontott állapotban voltak, baktériumot vagy gombát 
egyáltalán nem, vagy csak számba nem jöhető mennyiségben találtunk. — Az 
egészséges gyökér lenyomatán a fenti eljárás alkalmazásával azonban minden 
esetben kirajzolódott a gyökér körüli rhizoszféra képe. 

A már fentebb közölt laboratóriumi vizsgálat és a rliizoszféra közvetlen 
vizsgálatának eredményeiből azt a következtetést vonhattuk le. hogy a szulfát-
redukció folytán képződött kénhidrogén a talajban oly nagy mennyiségben 
szaporodhatik fel,hogy a környezet élőlényeire,elsősorban magára a rizsnövényre, 
sőt magukra a szulfátredukálókra nézve is elviselhetetlenné válik. Akénhidrogén, 
mint ismereLes, kis mennyiségbeni jelenléte is (0,0042%) mérgező hatású, az 
asszimilációs folyamatokra bénítólag hat, hatására a növekedési és légzési 
folyamatok lassulnak, sőt megállnak, mert a légző enzimrendszer egyes tagjainak 
funkcionális csoportjaival a H2S stabil vegyületeket alkot. A kénhidrogén 
hatására új gyökerek nem fejlődnek, meglévők működésüket beszüntetik, elma-
rad a víz és tápsó felvétel. A nyári magas hőmérséklettel járó párolgás a növényt 
ezután rövid idő alatt elfonnyasztja. Attól függően,hogy a gyökérzetnek kisebb, 
vagy nagvobb része van kitéve a kénhidrogén támadásának, előfordulhat, 
hogy nem pusztul el, hanem üres kalászokkal vegetál. 

A redukciós termékek kimutatása 

A fenti rizstalajokat jól záró alurníniumdobozokba helyeztük el úgy 
hogy a dobozok belsejében hamarosan anaerob viszonyoknak kellett kialakulni 
Ezeket a dobozokat szobahőmérsékleten tartotttik. Két hónap elteltével a 
dobozok felnyitásakor a gyökérmaradványokat fekete foltok kisérték. E fekete 
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foltokra cseppentett sósav kénhidrogént szabadított fel, a vasszulfid jelenlétét 
jelezve. Szabad levegőn a vasszulfid jellemző színű FeO • OH-ra oxidálódott. 

A fenti vizsgálatok és megfigyelések alapján a rizs barnulásos betegségének 
kialakulását a következőképpen magyarázzuk : 

A szulfát tartalmú mésztelen szikeseken levő rizstelepek árasztóvizében 
az oxidatív működésű mikroorganizmusok fokozatosan elhasználják a vízben 
elnyelt oxigént. A kialakuló anaerob viszonyok a redukciós folyamatok kialaku-
lását teszik lehetővé. A redukcióhoz szükséges H-t a talaj szervesanyaga, vagyis 
a rizstarló maradványok anaerob bomlása biztosítja. E körülmény a mindenütt 
jelenlevő szulfátredukáló baktériumok elszaporodásához vezet, amelyek mint 
autotroph anaerob szervezetek a cellulózbontás eredményeképpen képződő 
H-t a szulfátok redukciójához az alábbi módon hasznosítják : 

8H + Na 2 S0 4 =Na 2 S + 4H20 

A Na2S szénsav hatására tovább alakul, kénhidrogén és nátriumhidro-
karbonát képződik. 

Na2S + 2H2C03 = 2NaHC03 + H2S 

Ha a talaj adottságai, vagy más biológiai körülmények miatt a rizsnövény 
gyökérzetét nem fejleszti jól ki, vagyis nem tudja megfelelő mélységre bocsátani, 
a mérgező redukciós termék eléri. A fenti reakció csak a mésztelen feltalajú 
szikeseken játszódhatik le, mert közömbösnél magasabb pH érték a H2S kiválását 
megakadályozza. 

A képződő kénhidrogén még más zavart is okoz. A talajban levő oldható 
vassal vasszulfidot képez, aminek következtében a vas a növény számára elér-
hetetlenné válik. 

3H2S + Fe 2 0 3 = 2FeS + S + 3H20 

Ez a körülmény a rizst, mint vasigényes növényt érzékenyen érinti. 

Az időjárás szerepe a barnulásos betegség kialakulásában 

A gyakorlati szakemberek azonos megfigyelései igazolják azt, hogy a 
hosszantartó nyári meleg után bekövetkező hirtelen lehűlés szinte »robbanás-
szerűleg« váltja ki a barnulásos betegséget. Ezt a jelenséget Chiapelli, [2] rajta 
kívül Parseval és Costa Neto [10] már a harmincas években ismertetik. Somorjai, 
Prettenhoffer [8] és mások megfigyelése szerint nem szükséges a betegség kirob-
bantásához fagyponthoz közeli lehűlés, elégséges az is, ha a nappali forróságot 
erős lehűlés követi. A betegség tehát jelentkezhetik akkor is, ha a nappali 
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30—35 C°-ú felmelegedést éjjel 8—10 C° hőmérséklet követi. Ugyanis a hosszan-
tartó meleg felmelegíti az árasztóvizet, s az elszaporodó anaerob szulfátredukáló 
baktériumok számukra optimális körülmények között végzik a redukciót. 
A redukció terméke azonban nem szaporodik fel a meleg vízben olyan tömény-
ségben, hogy a növényre káros legyen. Amikor a nyári rekkenő hőséget hirtelen 
lehűlés követi, nyilván az árasztóvíz hőmérséklete is tetemesen alászáll. A bekö-
vetkező sokszor 10—12 C°-ú hőmérséklet jelentékenyen megnöveli az árasztó-
víz gázelnyelő képességét. A hideg vízben felgyülemlő szénsav még több H2S-t 
tesz szabaddá, amelynek töménysége a lehűlés következtében szintén megnöveked-
hetik. 

A betegség megjelenéséhez nem feltétlenül szükséges a beálló nagy hőmér-
sékleti változás, az állandó hűvös időjárás is kedvező körülményt szolgál a 
betegség kiváltásához. így voll ez 1949-ben is, amikor a szokatlanul hűvös 
időjárás mellett fellépett barnulásos betegség nagymértékben lecsökkentette 
a terméseredményeket. A rizsföldek elárasztásával rövid időre bár, de azt a 
vadon állapotot állítjuk vissza, amely az elszikesedéshez vezeteti. A lecsa-
polás előtti állapotban a tavaszi nagy vízlevonulás után a mélyebben fekvő 
területen gyűltek össze a vadvizek. Ebben a pangó mocsárban a szulfát-
redukciónak minden kedvező tényezőjével együtt voll, ami a szikesedésnek 
ezt a kémizmusál lehetővé tehette. 

Irányelvek a védekezésre 

A barnulásos betegségek okának és kórfolyamatának fenti ismerete magya-
rázatot ad mint az eddigi kutató munka, mint a gyakorlati tapasztalatok szerint 
megállapított egyes védekezési módozatokra, továbbá megjelöli a védekezés 
új abb irányelveit. 

1. Elő kell segíteni, hogy a növény gyökerét a lehetőség szerint minél 
mélyebbre bocsáthassa éc ezáltal a gyökérszőrök kikerüljenek a kénhidrogén 
mérgező hatása alól. Tehát a szikes talaj kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdon-
ságainak megjavítása JZ első teendő. 

2. Gátolni kell a káros szulfátredukció kialakulását. A szulfátredukció 
tényezői közül a hidrogénforrás kikapcsolása látszik legcélravezetőbbnek, 
miután anélkül nem lehet szó szulfátredukcióról. A megelőző védekezés célszerű-
nek látszik a szervesanyagban dús területek (gyeptörés) kikapcsolása a 
termesztésből, másrészt a tarló minél tökéletesebb eltávolítása a betegségre 
hajlamos területen. Ez száraz területen égetéssel is történhet. 

Préttenhoffer [8] által e célból úgy kísérleteiben, mint nagyüzemben 
sikerrel alkalmazott sárgaföldterítéssel végzett szikjavítás mint a talaj fizikai, 
mint kémiai tulajdonságainak megjavítását, mint a szerves anyag viszonylagos 
csökkentését és egyben annak gyors mikrobiológiai lebontását elősegíti. 
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A rizstarló eltávolítása Vámos feltevése szerint egyúttal a sárgafölddel 
terített, más szóval megjavított talajok mésztartalmának, szerkezetének védel-
mét is szolgálja. A tarló és gyökérmaradványok lebontásának eredményeképpen 
képződött szénsav és H2S hatására ugyanis a mész túl mozgékonnyá válhat és bár 
lassan ugyan, de mélyebb rétegek feié vándorol. A talaj szénsavasmész tartalma 
pedig, mint kifejtettük, fontos tényező a barnulásos betegség leküzdésében. 
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A TEHÉNTEJ ZSÍRTARTALMÁNAK 
BELSŐ KÖRNYEZETI TÉNYEZŐI 

CSUKÁS ZOLTÁN akadémiai levelező tag 

(Székfoglaló előadás. Elhangzott az MTA IV. Osztályának 1955. március 11-én megtartott 
felolvasó ülésén) 

A tehéntej zsírtartalmának növelése ugyan nem új kérdése az állattenyésztés--
tannak, mindazáltal az utolsó 15 évben többet írtak róla, mint az előző 150 
évben. Utalok csak Szolovjevre [57], aki 274 oldalon külön kiadványban tár-
gyalja a szovjet tapasztalásokat. De a nyugati szerzők is megegyeznek abban, 
hogy vajtermelésünket a takarmánytermő terület korlátoltsága miatt — 
nem fokozhatjuk sem a tehénlétszám növelésével, sem pedig — a gyarmati 
olajpogácsák elmaradása miatt a tejnek takarmányok útján való zsírosí-
tásával, hanem főképpen csak azzal, hogy a tejet a következő nemzedékben 
szelekcióval tesszük zsírosabbá. 

A ballei egyetem Allattenyésztéstani Intézetében még a század elején 
megállapította Kii ha és Fröhlich [45], később mások is egyebütt (Tranekjaer, 
Dánia, 1904, hív. Johansson), hogy a szarvasmarhának gayallal és yakkal 
nemzett basztardjainak tejében annyi zsír van, amennyi szüleik tejének zsír-
tartalmi átlagából számítható. Korán felismerték azt is, hogy nagyjából mind 
a két szülőnek egyenlő értékű befolyása van a tej zsírtartalmának örökítésére. 
Különösen a Szovjetunióban foglalkoztak azzal a törekvéssel, hogy helyi faj-
fáikat főként yak, zebu és jersey keresztezésével tegyék zsírosabb tejűvé, s 
ugyanakkor megőrizzék a helyi fajták rögszilárdságát is. 

Mikor azután mások a fenti tanulságot nem fajhibrideken, hanem éppen-
séggel a faj ta keretén belül vizsgálták, mindinkább világossá vált, hogy a basz-
tard tehenek a szülőik híg és zsíros teje által határolt teljes mezőt (pl. 2,5—8,0 %. 
tejzsírtartalmat) kitöltik, jóllehet többségük a középérték körül tömörül. Ilyen 
tapasztalások alapján egyes országokban nein is engedélyeznek köztenyésztésre 
olyan bikát, amelynek anyja (fajták szerint különbözően) az előírtnál hígabb 
tejet termelt. 

Túl a biológiai lehetőségen, a zsírtartalom fokozásának az alábbi gazda-
sági előnyei vannak : 

1. Ha ökológiai összefüggést keresve, futó pillantást vetünk emlőseink 
tejének összetételére, akkor feltűnik, hogy a sarkokon, a forró égövben és a 
kontinentális puszták emlőseinek tejében (több kivétel ellenére!) általában több 
a zsír. Könnyű ezt értelmezni, ha arra gondolunk, hogy a testhőmérsékletnek 
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a túlhűléssel és a túlmelegecléssel szembeni állandósítása újszülöttjeik hőfor-
galmára sokkal nagyobb terhet ró, mint a mérsékelt égövben élő emlős fajok 
újszülöttjeire, s ehhez több zsírra van szükségük (így pl. a delfin tejében 43,7%, 
a rénszarvaséban 19,7%, az elefántéban 20,6% zsír van). Nekik töményebben 
kell termelni a tejet azért is, mert a több, de higabb tej termelése sok vizet 
kíván, ami a sarki fajok testét túlzottan hűtené, a forró égöv és a kontinentális 
puszták emlőseinek pedig egyáltalán szűkösen jut víz, s annak is nagy részét 
kiizzadják túlhevült testük hűtésére. 

Az előbbiből még se vonjunk elhamarkodott következtetést! Megszok-
hattuk már, hogy a faj keretén belül igen elmosódnak azok az összefüggések, amelye-
ket az eltérő földrajzi tényezők a különböző fajok életmódjában olyan tanulságosan 
érvényesítenek. íme : a legzsírosabb tejet termelő kultúrmarhák (jersey, guernsey) 
a Golf-áram langyította eszményi hőmérsékleten élnek, s jóformán szomszédos 
velük a leghígabb tejű lapálymarha is ! Másfelől azonban ne hagyjuk figyelmen 
kívül azt sem, hogy a féltrópusok marháinak (pl. kirgiz, kalmük) teje jóval 
zsírosabb az átlagosnál ; hasonlóan ama fajtákéhoz, amelyek a népvándorlással 
a középázsiai sóspusztákról szakadtak Közép- és Dél-Európába. Különös ylmschler-
nek [2] az a tapasztalása az Altáj-hegységből, hogy ugyanannak a fajtának teje 
is annál zsírosabb, minél magasabb régiókban él, minthogy annál inkább tágul 
az éjjeli és nappali hőmérséklet közötti különbség. 

Ebből az a gyakorlatilag is értékes tanulság, hogy ha a származás — a 
zoológiai áttekintés szerint — az állatfajok földrajzi elterjedésekor a tej zsíros-
ságára döntő hatással volt is, az éghajlati öv és a zsírtartalom közötti összefüggés 
mégis kisebb annál az örökletes változatosságnál, amely a szarvasmarha jaján 
belül a tej zsírosságában fajtánként és vonalanként megnyilvánulhat. 

2. A tej zsírtartalmának viszonyát a többi alkatrészhez már régebben tisz-
tázták azzal a megállapítással, hogy a zsírosabb tej rendszerint egyéb alkatrészek-
ben is töményebb. Ha a különböző fajok tejét vetjük egybe, akkor ez megint 
csak durva, sok kivételt kívánó tétel marad, de a faj keretén belül már inkább 
találó. 

Különösen a tejzsír és a tejfehérje egymáshoz való viszonyának van gyakorlati 
jelentősége. A vizsgálatok megállapították, hogy ámbár a zsírosabb tejben 
egyúttal több a fehérje, mégis utóbbi a zsírtartalommal nem párhuzamosan 
szaporodik meg, amint azt a mellékelt rajz is szemlélteti. (1. sz. ábra.) 

Néhányan azért a zsírosabb tejű teheneknek nemcsak keményítőértékből, 
hanem fehérjéből szintén többet ajánlottunk eddigelé is. Mindazonáltal a zsírosabb 
tej tágabb táparányú abrakkal termelhető, mint a hígabb. 

A tejzsír és a tejfehérje viszonyában érdekes egyedi különbségek is vannak. 
Az azonos zsírtartalmú tejek közül is az egyik tehénében 1 g zsírra jóval kevesebb 
fehérje esik, mint a másikban, s ezt a sajátságát egész laktációjában elárulja. 
Nincsen azonban még elegendő vizsgálatunk arról, vajon a szervezet ehhez az 
arányhoz a többi laktációjában is ragaszkodnék (vagyis, hogy nem laktációs, 
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hanem egyedi vonás lenne). De máris felmerült a gondolat, vajon szolgálliatna-e 
gyakorlati érdeket olyan állománynak a szelektálása, amelynek tejében aránylag 
kevesebb a fehérje. 

3. Anyagforgalmi szempontok nemkülönben lényegesen befolyásolják a 
kérdés megítélését. A tejelékenységnek — mint sok tulajdonság alkotta saját-
ságnak — az összetevői között szerepel az a képesség, amiként a szervezet a 
fehérjét megemésztheti, felszívhatja, fehérjeforgalmát és vízforgalmát lebonyo-
líthatja, stb. Bizonyosan tudjuk, hogy ezek a képességek egyenként is korlátol-
tak, s hogy naponta 50—70 kg tejet nyilván csak azok a tehenek készíthetnek, 

amelyek nemcsak mértéktelenül sokat ehetnek, hanem az anyagcserének minden 
említett további folyamatában is rendkívüli képességgel tűnnek ki. Ezek közé 
tartozik az is, hogy a mérgező fehérjebomlásterméket májuk rendkívül kiadósan 
közömbösíthesse, veséjük kiválaszthassa. 

A 40 kg 3 % r O S zsírtartalmú tejben ugyanannyi zsír van, mint 30 kg 4%-os 
ban, viszont előbbiben több a fehérje, mint az utóbbiban, s ilyen arányban 
— ugyanannyi zsír képződésekor — a hígabb tej jobban terheli a fehérjeforgal-
mat, s ennek következtében a tej képződésnek is korábban szab határt. 

De jobban terheli a több fehérje fogyasztása a vízforgalmat is. Bomlásterméke : 
a hugyany ugyanis csak korlátolt töménységben távozhatik a vizelettel, viszont 
a sok fehérje éppen ezért vízeléstfokozóan hatva, a vesét is igen próbára teszi 
(mindezeket magunkról is tudhatjuk). Érthető azért, hogy kiadós fehérjefor-
galom csak ott lehetséges, ahol a vízforgalom is eszményi. Másfelől viszont a 
vízforgalom is csak ott lehet zavartalan, ahol nem kell rendellenesen sok fehérje-
bomlásterméket kiválasztani. Ki gondolhat azonban a kontinentális zónák 
száraz, forró, szeles övében olyan eszményi vízforgalomra, mint az óceánikus-
ban avagy az alpesiben? 

6 IV. Osztályközlemény VII,'3—4 
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Mindezek egyértelműen arra figyelmeztetnek bennünket, hogy kedvezőtlen 
vízellátáskor a szervezet zsírosabb tejjel könnyebben tudja a várt mennyiséget termelni, 
mint hígabb tejjel. 

4. A termelési költsége is aránylag kisebb a zsírosabb tejnek. Ahol a 3%-os 
zsírtartamú tej termeléséhez 45 g fehérjét és 220 g keményítőértéket számí-
tanak, ott a 4% zsírosságú tej termeléséhez fehérjéből és keményítőértékből 
aránytalanul kevesebbet kell számítani. Schmidt [56] szerint is, ha 1 kg 
vajat 3%-os tej helyett 4%-os zsírtartalmú tejből készítünk, úgy ez 627 
g keményítőérték és 98 g fehérjemegtakarítást, ha 5%-os tejből készítjük, 
927 g keményítőérték és 158 g fehérjemegtakarítást jelent. Zsírosabb tej terme-
lésekor kevesebb fölözött tejet és savót kapunk ugyan, ennek a hiánynak a 
pénzértéke azonban elenyésző a bevételi többlethez képest. 

Gazdaságosabb a zsírosabb tej készítése azért is, mert tágabb táparányú 
takarmánnyal termelhető. A fehérje ugyanis nemcsak drágább mindenkor a 
keményítőértéknél, hanem tehenészeteink is ezt inkább nélkülözték, mint a 
szénhidrátot. Az önellátó üzem vagy nemzetgazdaság tehát több vajat olcsób-
ban és nagyobb biztonsággal termelhet, ha tehenei zsírosabb tejet készítenek. 

A tenyésztési hatások az eddigieknél is jelentősebbek. Ki kételkedhetnék 
abban, hogy ugyanannyi tejzsír termelésekor azoktól a tehenektől várhatunk 
zavartalanabb egészséget, nagyobb ellenállást, bővebb termékenységet, hosszabb 
életet, amelyeknek az emésztőkészülékét, máját, veséjét, tőgyét jobban kíméltük. 

5. A szállítási és feldolgozási költség is annál kevesebb, minél zsírosabb a 
tej. Nevezetesen 100 kg 3% zsírtartalmú tejből 3,5 kg, 100 kg 4% zsírtartalmú 
tejből 4,5 kg vaj készülhet ; más szóval 1 kg vaj készítéséhez a 4% zsírtartalmú 
tejből 7,5 kg-mal kell kevesebb, mint a 3%-osból. 

6. Megvizsgáltam végül azt az álláspontot is, hogy a zsírtartalom növelése 
nem ellentétes-e a tej mennyiségének növelésével. A zsírtartalomnak és a tejmennyi-
ségnek a hajlama egymástól függetlenül öröklődik. Alátszat csakugyan ellene szól, 
minthogy az igen bőven tejelő tehénnek általában hígabb a teje. 

Tagadhatatlan, hogy valahányan a tej mennyiségének ,és zsírtartalmának 
viszonosságát vizsgálták — bár elhanyagolható mértékű — de azért negatív 
viszonosságról számoltak be, amely grafikusan ábrázolva a hiperbolához hason-
lít (Johansson I. [37] 0.2 Tyler és Hyatt [60] 0.14, Piel H. [52] 0.48, Szolovjev 
[57] 0.4, Daividow, [22] Lauprecht és Döring [49], Krizeneczky [43] és Opichal [43] 
Horn (63), Farkas (63) stb.). A beszámolók abban foglalhatók össze, hogy a 
tejelékenységnek mintegy 1000 kg-mal való emelkedésekor kell csak a 
zsírtartalomnak 0,5%-os, sőt Johansson [37] szerint csak 0,1%-os csökkenésével 
számolni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az elválasztott zsírmennyiség túlnyomóan 
a tej mennyiségétől függ és kevésbé a zsírtartalomtól. 

A tenyésztői munkának a gyakorlatba való átültetéséhez a tehénnek 
veleszületett hajlamán kívül szükséges ismerni azokat a tényezőket, amelyek-
től a tej tényleges zsírtartalma függ. Az élettelen külvilág tényezői, különösen az 
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éghajlat és a takarmányozás révén lényeges befolyást gyakorolnak a tej zsír-
tartalmára. Sőt helyenként jó ideje élnek is ezzel az eszközzel, pl. Németország-
ban, ahol a kókusz- és pálmamagpogácsából 5 — 6 kg-ot etettek, amelytől 
kivételesen 0.5 — 1.0%-kal is emelkedett egyes tehenek tejének zsírtartalma. 
Ez a drága abrak a vajtöbbletben természetesen nem térül meg, de alkalmas 
arra, hogy a tehenek az évi tej zsírtermelés versenyében kedvezőbb rangsort 
érjenek el. 

Talán ez a — tenyésztői munkára veszedelmes — ambíció meggyőző 
példával óvhat minden érdekeltet attól, hogy a tej zsírtartalmának módosítá-
sát (alakítását, inanifesztálását, realizálását) ne tekintse pusztán tejhaszno-
sítási ügynek, hanem olyannak, amely a tenyésztői munkánk alapjául szolgáló 
értékmegállapító eljárások (a tejelésellenőrzés) tárgyilagosságát súlyosan 
sérti. 

A tej zsírtartalmát a) az öröklött hajlam, b) a szervezet belső állapotváltozása, 
az ún. belső környezet, c) az élettelen külvilág szabja meg. E három tényezőcsoport 
hatását csak gondos összehasonlító kísérletben lehet megvizsgálni. 

Ugyanis egyik tényező sem érvényesül különállóan ; minden egyes tej-
vizsgálati értéket nemcsak meghatározott bajiam alapoz meg, hanem azt a 
szervezet bizonyos állapotában (életkorában, tejelési időszakában, stb.) abszol-
válja, s mindenkor bizonyos külső erők (hőmérséklet, táplálék, stb.) formálják. 
Ha tehát a tej zsírtartalmáért felelős bárom tényezőcsoport bármelyiket für-
késszük, mindig ügyet kell vetnünk a másik két csoport tényezőire is ! De mert 
többször mellőzik, mint ahányszor figyelembe veszik, még az azonos állományok 
tejének zsírtartalmáról is az irodalomba került értékek többször különböznek, 
mint ahányszor egyeznek. 

A kiválasztás alapjául szolgáló ítéletünket eszerint bizonytalanná teheti 
— egyebek között az a tény, hogy azonos tehén tejének zsírossága a belső 
környezet folytán annyira változik (még azonos istálló, takarmány és ápoló 
esetén is), hogy azt az egyediségre jellemző érték megállapításában hiba volna 
figyelmen kívül hagyni. 

Most nem azokról a szertelen különbségekről szólok, amelyek a tej zsír-
tartalmában egyik-napról a másikra mutatkoznak (Csukás 15), s amelyek-
nek közelebbi okáról és mechanizmusáról több feltevés van forgalomban, mint 
ahány igazolt megállapítás. Hanem azokról a különbségekről emlékezem, 
amelyek az életkorból, a laktáció fokából, a szárazonállás tartamából, a táplált-
sági állapotból, a tejelválasztás mértékéből, a v%mhességből, az ivarzásból, a 
borjazás időpontjából, szóval a szervezetnek valamely jól meghatározható 
állapotából folynak. Arról a tényezőhalmazról tehát, amelyet a bevezető mondat 
a b) csoportba utalt. 

Nem szűkölködünk a belső környezet hatásáról külföldi vizsgálatokban, csak 
kár, hogy ezek önmagukban is olyan ellentmondóak. Esetleg azért, mert a belső 
környezet (endogén miliő) változása nem minden fajtában egyenlő mértékben 

6 * 



3 2 8 CSUKÁS ZOLTÁN 

befolyásolja a tejzsírképződést. Avagy az élettelen külvilág talán magának a 
belső környezetnek a változásaira is jobban kihat, mint ahogyan azt eddigelé 
ismerjük. 

Utóbbiban mindjárt okát is adtam annak, vajon miért szükséges, hogy a 
külföldi adathalmaz ellenére megvizsgáljuk, vajon milyen a belső környezet módo-
sító ereje abban a szimmentáli jellegű magyar tarka fajtában, amelynek vérével és 

jellegében konszolidálódik szarvasmarha állományunk zöme ; s hogy megállapíthas-
suk, vajon miként szóibele ennek az alpesi gyökerű fajtának nagyalföldi belső egyen-
súlyába az a kontinentális értelmű külvilág, amelyben ez az állomány alakulgat. 

- H о/steint 

25 I 
J \\^Мадуэгtarka 

j j\ \ • / j \J^Guernsay 

2 3 У 5 6 7 
Zsírtartalom 

2. ábra 

Ugyanazon tehén tejének zsírtartalma sem állandó, hanem aszerint 
változik, amiként a belső környezet és az élettelen külvilág tényezői módo-
sulnak. így a belső környezet részéről a laktáció foka, a hormonok, a szervezet 
erőnléte, a szárazonállás tartama, a kítőgyeltetés mértéke, a tehén kora, a bor-
jazás hónapja stb. egyaránt befolyásolják a tej zsírtartalmát. 

Az élettelen külvilág tényezői közül különösen a takarmány minőségét, 
a takarmány fehérjéjének, zsírtartalmának, szénhidrátjainak és sóinak egy-
máshoz való arányát, a tehén mozgatását, a levegő hőmérsékletét és páratar-
talmát, a fejés módját és számát tapasztaljuk olyannak, mint amely a tej zsír-
tartalmát befolyásolja. Természetesen a belső környezet és az élettelen külvilág 
rendszerint egyidejűleg hatnak és az egyes tényezők hatását különben is nehéz 
izolálni. A cél olyan eljárás keresése, amely már az első laktáció alapján lehető-
séget nyújt arra, hogy a központos utódellenőrzésben felismerjük a zsírosabb 
tejet örökítő hajlamú bikákat. A kiválasztás gyakorlatilag úgyis az állomány 
keretén belül zajlik le, ahol is a külvilági tényezők nagyjából azonosaknak 
tekinthetők. 
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A vajnyeremény növelése érdekében több országban jelentékenyen 
fokozták a tej zsírtartalmát. Így a korábban hígtejűnek ismert lapályállomány-
ban akadtak 5% zsírosságú vérvonalak. Eredményeként a keletporosz marha-
fajta tenyészterületén a tenyészcél 5000 kg tej 4% zsírtartalommal, a dán vörös-
marha tenyészterületén pedig 4000 kg tej 5% zsírtartalommal. Hasonló törek-
vések tapasztalhatók más országok részéről is. 

A tej zsírtartalmának ilyen ökonomiai és biológiai jelentőségére támasz-
kodva az ún. »herceghalmi öregtörzs« tagjainak megválasztásánál a bő tejelésen, 
a perzisztáló termelésen, a zavartalan termékenységen és a hosszú élettartamon 
kívül szintén a tej zsírosságára voltam tekintettel. Ennek a feladatnak elvég-
zéséhez ismerni kellene, vajon minő változatosság uralkodik a tej zsírtartalmát 
illetően a magyar tarka állományban. A herceghalomi törzstehenek tejében a 
zsírtartalom viszonylagos megoszlását a mellékelt ábra szemlélteti. (2. sz 
ábra.) Kitűnik a közölt görbéből, hogy a magyar tarka tehén tejének zsírtar-
talmát illetően hasonló megoszlást tüntet fel, mint az ayrshire. 

Vizsgálatomhoz a lierceghalomi tehenek havonként 48 órai időtartammal 
ellenőrzött zsírvizsgálati adata szolgált alapul. Meggyőződtem egyfelől ugyanis 

1. táblázat 

A tej zsírtartalma kél egymást követő laktációban a »herceghalomi öregtörzs« 
tagjaiban havonként és 48 órára terjedően az alábbiak szerint változott 

A tehén 
ellenőrzési száma és neve 

1. 2. 
Eltérés 

+ 
% 

A tehén 
ellenőrzési száma és neve . . . laktúció átlagú* 

ban % 
laktáció átlagá-

ban % 

Eltérés 
+ 
% 

56 Zsena 3,82 3,90 +0,08 
106 Rózsa 3,88 3,65 - 0 , 2 3 

121 Módi 3,70 3,82 + 0,12 

124 Lenke 4,18 3,70 - 0 , 4 8 

125 Tarka 3,77 3,70 - 0 , 0 7 

150 Labda 3,94 4,04 + 0,10 

68 Pirók 3,77 3,58 - 0 , 1 9 

72 Muci 4,05 3,73 - 0 , 3 2 

108 Füge 3,93 4 ,34 + 0 , 4 1 

126 Cifra 3,97 3,96 - 0 , 0 1 

157 Zsemle 4,05 4,40 + 0,35 

158 Citrom 3,62 3,74 + 0,12 

159 Tuba 3,60 3,68 + 0 , 0 8 

160 Zsemlye 3,78 3,97 + 0 , 1 9 

172 Mandula 3,34 3,43 + 0,09 
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arról, hogy a különböző életfeltételek között élő tehenek zsírtartalmát nem lehet 
tárgyilagosan összehasonlítani, másfelől arról, hogy a 2—3 hónapi időközökben 
végzett és 24 órára terjedő zsírvizsgálat még akkor sem használható, ha történe-
tesen a zsírvizsgálat pontos elvégzéséhez egyébiránt nem fér kétség. Igazolják 
ezt az 1. sz. táblázatban feltüntetett adatok és korábban végzett vizsgálatain 
(15). Eszerint a két egymást kövétő laktációban a vizsgált 15 tehén közül öt 
egyed 0,2%-kal hígabb vagy zsírosabb tejet készített. (1, sz. táblázat.) A 
herceghalomi törzs tejében 1954-ben átlag 4,11% zsírtartalmat mértek. Ez az 

A laktáció hónapjában 

3. ábra 

érték azonban a magyartarka állomány egészére sajnálatosan nem vonat-
koztatható. Nevezetesen egyéb adatok gyűjtése során kiderült, bogy a 
zsíros tejűnek hírlelt magyar tarka tejében általában nincsen több zsír, mint 
a szimmentáliéban. Ez a körülmény a szelekciós munkát nehéz feladatok 
elé állítja, annál is inkább, mert a tej zsírtartalmának meghatározását kevés 
helyen végzik. 

Tenyésztési munkánkhoz a vegyes hasznú marhákat tartva szemelőtt, iga-
zolódott az a nézet, hogy csak a laktáció 7. hónapjától kezdődően kell a tej 
számottevő zsírosodására gondolni, amint az a 3. számú görbéből is kitűnik. 
(3. sz. ábra.) 

Hogy a többi tényező befolyását kiiktassuk, csak a laktáció 2 — 7. hónap-
jában mért zsírtartalmat tettem vizsgálat tárgyává, amely átlagosan 0.1%-kal 
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alacsonyabb, mint az egész laktációra vonatkoztatott tej zsírtartalom. Szüksé-
gessé teszi a tej zsírtartalmának korai megállapítását az ivadékvizsgálat is. 

Ha az alacsony zsírtartalom okait keressük, önkéntelenül is felvetődik a 
feltevés, hogy a tej zsírtartalmának csökkentéséért nem tehető-e felelőssé az a 
múltbeli gyakorlat, amely a tenyészbikát a tej zsírtartalma tekintetében szár-
mazásában elhanyagolja. Bemutatóin ennek igazolására a Hanslord nevű bika 
öröklési polygonját. (4. sz. ábra.) 

/ // m IV. V V/ vu vin a X. 

4. ábra 

Anyák Lányok 

I. 494 Böske (1) . . . 4,35 1732 Böske (1) . . . 3,05 
II. 1213 Rózsa (1) 3,90 1505 Rózsa (1) . . . 3,30 

III. 1208 Bársony (4) . 3,80 1703 Bársony (1) . . . 3,30 
IV. 1113 Lizi (1) 3,73 1721 Lizi (2) . . . 3,45 
V. 1215 Tündér (2) . 3,65 1819 Tündér (1) . . . . . . 3,40 

VI. 597 Sugár (2) . . . 3,55 1706 Sugár (1) . . . 3,5(1 
VII. 554 Bársony (2) . 3,45 1767 Bársony (2) . . . . . . 3,20 

VIII. 629 Szegfű (1) 3,40 1741 Szegfű (2) . . . 3,30 
IX. 616 Szegfű (2) . . 3,25 1446 Szegfű (1) . . . 3,20 
X. 653 Riza (3) 3,20 1286 Riza (4) . . . 3,50 

Átlag : 3,63 Átlag : 3,37 

Az anyák és leányaik után zárójelbe tet t szám azt jelenti hogy az anyának és leá-
nyainak hány laktációja alapján történt az összehasonlítás. 

A vékony folytonos vonal az anyák zsírtartalmi átlagát, a szaggatott vonal leányaik 
átlagos tejzsírtartalmát, a vastag folyamatos vonal a bika örökletes hajlamát ábrázolja. 

Ez a bika 1931 — 1936-ig szerepelt Mezőhegyesen, s 'mint az az adatokból 
kiderül, a tej zsírtartalma tekintetében az állomány örökletes hajlamát rontotta, 
amint arra a figyelmet még 1944-ben felhívtam. Hramov A. S. [34] is arról 
panaszkodik, hogy a szibériai marhafajta tejének zsírtartalmát, amely eredetileg 
4.2% volt, a különböző keresztezések igen lerontották. 

Minthogy a szimmentálival formálisan nemesített magyar tarka marha 
szegény zsíros tejű vonalakban, 1950-ben, mint az А. К. I. volt osztályvezetője, 
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a dán vörösmarhával való aseppvérkeresztezést javasoltam. Azért ezt a f a j t á t 
tartottam alkalmasnak, mert viszonylag vékony csontú, bőven és perzisztálóan 
tejel és a számbajöhető vegyeshasznú marhafajták közül a legizmoltabb és a 
legzsírosabb tejű. Számos adat igazolja azonban, hogy a magyar tarkamarhában 

kg tej termelésének hajlama 

5. ábra 

is vannak zsírostejű vonalak. így Újhelyi I. (hív. Schandl) feljegvzéséből tud-
juk, hogy az »Etelka« nevű tehén 5.27% zsírosságú tejet, leánya 4.79% zsír-
tartalmú tejet, unokái pedig 4.00%, 4.35% zsírtartalmú tejet termeltek. A »Káp-

Z zsírosságú tej termelésének hajlama 

6. ábra 

lár« nevű bika 10 magyar tarka tehéntől ellett leányai pedig 4.46, 4.96, 5.64, 
4.95, 3.95 5.22, 4.48, 4.68, 4.95, 4.49% zsírosságú tejet adtak, jóllehet anyáik 
tejében mindössze 3.5—3.8% zsír volt. Avagy említhetem »Auguszta« nevű 
tehenünket, amely 12.707 kg tejet termelt 6.04% zsírtartalommal. A tej zsír-
tartalmát elhanyagoló szelekció azonban a tej zsírtartalmának és a tej mennyi-
ségének negatív viszonossága folytán a hígabb tejű vonalakat jut tat ta előtérbe, 
amit sematikusan, a mellékelt két ábra szemléltet. (5. és 6. sz. ábra) A vastagon 
jelzett görbék a favorizált vérvonalakat ábrázolják. 
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Nem lehet tehát fontosabb feladatunk, mint hogy az ivadékvizsgálat 
során a tej zsírtartalmára és az összesen elfejhető tej zsír mennyiségére is figye-
lemmel legyünk. Ebből a szempontból szükséges olyan eljárás kidolgozása, 
amely számol a belső környezeti tényezőkkel. 

Az életkor 

szerepéről megoszlik a kutatók véleménye. A tej zsírtartalmának a korosodás-
ból folyó változásáról a szovjet tapasztalásokat illetően utalok Szolovjev [47] 
1953-ban kiadott, magyar nyelven is megjelent munkájára. A nyugati szerzők-
től is igen ellentmondó adatok kerültek az irodalomba. Az első laktációt találták 
a legzsírosabbnak Kay és McCandlish [39] Angliában ayrshire teheneken, 
Högström [33] svédországi ayrshire teheneken. Hansen [31] a rajnai tejelésellen-
őrző egyesületek 1904—1907. éveinek mindegyikében az előhasi tehenek tejét 
találta a legzsírosabbnak. 

A 2. laktációt találták a legzsírosabbnak Speiz Angliában ayrshire tehene-
ken, Attinger Bajorországban tarka-, borzderes- és frankfajtájú teheneken, 
Wolff és Kennerknecht allgaui faj tájú teheneken, Lackner bajor tarka és all-
gaui teheneken, Lange [46] német hegyitarka, allgaui, középnémet vörös és 
lapályfajtájú teheneken. Kirchner [41] tej gazdaságtanában régebben szintén azt 
írta, hogy a tej a 2. laktációban a legzsírosabb s ezt követően fokozatosan higul. 

Akadtak, akik sem az 1., sem a 2., hanem későbbi laktációban találták a 
tejet a legzsírosabbnak. így a Dusche [17] által bemutatott közel 500 lapály-
tehén adataiból az tűnik ki, hogy a legzsírosabb tejet a 4—5. laktációban, 
majd a 2., 3., 6. laktációban termelték a tehenek. 

Voltak, akik a korosodással a tej zsírtartalmában különbséget nem talál-
tak, mint pl. Daicidow [22] a jaroszlávi fajtában, vagy azt nem találták jellem-
zőnek. így Stegmann az általa vizsgált keletfriz tehenek 25%-ában az 1. laktá-
ciót találta a legzsírosabbnak ; ezt követően teheneinek legnagyobb csoportja 
a 3. laktációban árult el zsírosabb tejet ; míg a teheneknek több mint a felében 
sem az 1., sem a 3., hanem egyéb laktációk voltak zsírosabbak. Per Tuff és 
Turner [59] szerint a tej a korosodással bár lassan, de fokozatosan hígul. 

A különbség azonban minden vizsgálatban igen szerény volt. Hansen 
[30] szerint a javakorban (5 — 7. laktációban) legfeljebb 0.2%-kal volt hígabb a 
tej, mint az elsőben. Wolff és Kennerknecht vizsgálatában a különbség a 2. lak-
táció javára ritkán haladta meg a 0.1%-ot, de sohasem a 0.2%-ot. Lackner 
észlelésében a zsírnak a korosodással együtt járó megfogyatkozása a 0.1%-ot 
sem a borzderes, sem a bajor tarkamarhában nem haladta meg. A Dusche [24] 
által bemutatott anyag 6. laktációjában a koronkénti különbség 0.05%-nál 
is kevesebb volt. Espe [27] szerint a tej zsírtartalma az öregedéssel lassan növek-
szik. Ezt azonban gyakorlati szempontból jelentéktelennek tartja. 
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Ha a fentieken kívül mérlegeljük, hogy — bár a legtöbb tehénnél a koro-
sodással csakugyan hígul a tej — a változás egyedenként egészen rendszertelenül 
mutatkozik, akkor a megváltozás mértékének jelentéktelen nagyságára való 
tekintettel is, a tej zsírtartalmának a korosodásból folyó változását a szelekcióban 
egyelőre elhanyagolhatónak tekinthetjük. 

A számtalan egymásnak ellentmondó, de kevésbé lényeges eltérésnek 
mindenek szerint az évenként változó takarmányozás, kondíció stb. is oka lehet, 
miért is tárgyilagosnak látszik, ha az utódok első laktációját vesszük figyelembe, 
amikor még sem a tőgy nem hibásodott meg, sem elvetélés vagy vemhesség 
stb. nem befolvásolta az egyed örökletes hajlamát. 

A laktáció fokának hatását 

általában túlbecsülik. A tejelési időszakiak a tej zsírtartalmára gyakorolt 
befolyását, s rendszerint egyéb tényezők módosítását is annak tulajdonítják, 
vajon a vizsgálati egyed laktációjának hányadik hónapjában áll. 

Az Eckles [25] által bemutatott anyag eddigelé a legnagyobb. Az ő anya-
gában a tej zsírtartalma a laktáció első négy hónapjában alig változott azokon a 
teheneken, amelyek 12 hónapon belül újraborjaztak ; az 5 — 8. hónapokban is 
csak 0.38%-kal zsírosodott a tej ; de a 9. hónaptól kezdve már hirtelen. Azok-
ban a jól vezetett tehenészetekben tehát, ahol károsan bőséges etetéssel nem 
hajszolják a teheneket, s azok évenként szabályszerűen borjazhatnak, csak a 
laktáció utolsó két hónapjában zsírosodik a tej jelentéktelenül. 

Más a helyzet az ellenőrzött, ezért bőségesebben takarmányozott tehené-
szetekben. Legalábbis a holsteini, ayrshirei és a bajortarka teheneken tapasz-
talták, hogy a laktáció 2—3. hónapjaiban a tej jelentősen hígult, s a laktáció 
5—7. hónapjaiban is alig haladta meg az első hónapban tapasztalt szintet. 
Koch és Kirchner [41] német hegyitarka tehenei közül viszont az elitek teje 
nem hígult, hanem csak a nem eliteké. Espe [27] szintén azt találta, hogy a 
laktáció első 8 hónapjában gyűjtött tejzsírvizsgálati eredmények éppen olyan 
megbízhatóan jelzik a zsírtartalmat, mint ha a zsírvizsgálatot hosszabb időre 
kiterjesztenék. 

Különösen viselkednek megint az egyhasznú tejelő marhák, amelyekben 
a laktáció végére a tej annyira zsírosodhatik, hogy l°ó-kal is meghaladhatja a 
zsírtartalomnak a laktáció kezdetén tapasztalt szintjét. 

A tej zsírtartalmának változásában figyelembe kell venni azt is, hogy 
némely egyedek inkább reagálnak a provokált tényezők hatására, mint mások, 
amint arra Szolovjev [57] is figyelmeztet. Feltűnő az, hogy a zsírosabb tejű 
csatornaszigeti tehenek tejének zsírtartalma jóval változékonyabb, mint más 
fajtáké, ami a szelekciót bizonvtalanabbá teszi. Espe [27] is rámutat arra, hogy 
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a tej zsírtartalma változékonyabb a zsírosabb tejű fajtákban, amint azt a mellé-
kelt 7. sz. görbe mutatja. (7. sz. ábra.) 

Megvizsgáltam azért, vajon a herceghalomi öregtörzs legtágabb és legzsíro-
sabb tejű tehenei tejében a zsírtartalom miként változott a korosodással. S amint 
az a 8. és 9. sz. görbékből is kitűnik, általában a zsírosabb tejű tehenek tejé-

7. ábra 

ben sem szaporodott meg jobban a zsír, mint a hígabb tejűekében. (8. és 9. sz. 
ábra.) 

Tenyésztési munkánkhoz a vegyeshasznú marhákat tartva szem előtt, 
csak a laktáció 7. hónapjától kezdődően kell a tej számottevő zsírosodására 
gondolni. A laktáció 2 — 3. hónapjában a tej annál jobban hígul, minél bővebben 
termel a szervezet. 

A laktáció fokából eredő különbségek a vegyeshasznú marhákban tehát 
kisebbek annál, mint aminő befolyást a tejelválasztás nagysága és az éghajlati 
tényezők érvényesítenek ; az utóbbiak éppenséggel elhomályosíthatják azt a 
befolyást, ami a laktác.iós időszakból ered. Arra kell azért gondolnunk, hogy a 
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vegyeshasznú marhákban — amennyiben azt egyéb tényezők nem zavarnák — 
a laktáció 2—7. hónapjában végzett vizsgálat a tej zsírtartalmát kielégítő' bizton-
sággal jelzi. Ezért a Mezőhegyesen szereplő tenyészbikák értékelésekor szintén csak 

8. ábra 

9. ábra 

a leányaik borjazását követő 2—7. hónapokban abszolvált zsírvizsgálati adatokra 
leszünk tekintettel, amint azt egyébként Szolovjev [57] is javasolja. Kétségtelen, 
hogy ez az egyszerűsítés hibaforrások lehetőségét rejti magában, azonban 
0.3°/o-ot meghaladó zsírtartalmi különbség esetén az eljárást jól használhatjuk. 
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A borjazás hónapja 

úgy látszik nemcsak az egész laktációban termelt tej zsírtartalmára van be-
folyással, hanem más lesz a zsírtartalmat ábrázoló görbe is. Vagyis az éghajlat 
hatása nem merül ki abban, hogy a tejet zsírosítja vagy hígítja, hanem kihat az 
egész laktáció sorsára. Feltehetően a finomabb szervezet az évszaki különb-

19 laktáció juniusi 

10. ábra 

ségekre is jobban reagál ; legalábbis a guernsayről a 10. sz.-ábrán bemutatott 
görbék ezt gyaníttatják. (10. sz. ábra.) 

A görbe tanúsága szerint a decemberben, márciusban, júniusban és 
augusztusban borjazott tehenek görbéje csak abban egyezik, hogy a tej nyáron 
(június-augusztus) a leghígabb, s november-január hónapokban a legzsírosabb. 
Egyébként azonban a zsírtartalom görbéje egészen más lefutást tüntet fel. 
S ha pl. a laktáció utolsó negyede április-június hónapokra esik, akkor az évszak 
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'УЛ.-V. hónapokban kezdődő laktációk 
: 12 egyed tejelése a/apján\ 
VI. -XI. hónapokban kezdődő laktációkr 
7 egyed tejelésé alapján 

hígító hatása felülmúlhatja azt az általános tapasztalást, hogy a laktáció utolsó 
hónapjaiban különösen zsírosoclik a tej. 

Eckles [26] rámutatott azonban arra is, hogy a hatás magában az Egyesült 
Államokban sem azonos, hanem a déli államokban kifejezettebb, mint az észa-
kiakban. Ez figyelmeztetés újból számunkra a hazai vizsgálat elvégzésének 
megokoltságára. Számításaink szerint viszonyaink között a nyári és a téli 

félévben kezdődő laktációk között a különbség jelentéktelen mind a magyar 
tarka, mind a szimmentáli állományban. (11. sz. ábra.) 

Az a tény, hogy a tej télen zsírosabb, mint nyáron, ne jelentse azonban 
azt, mintha az ősszel borjazó tehenek az egész évre számítva is zsírosabb tejet 
készítenének, mint a tavasszal borjazók ; ennek az ellenkezője igaz! Nevezete-
sen a júniusban borjazó tehén laktációs görbéje hirtelen hanyatlik, s ennek 
következtében nyáron is aránylag keveset termel. 

Szimmentáli 

I. II. III. IV. V. V! VU. VB. IX. X. 

11. ábra 
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Hogy azonban a táji különbségek ebből a szempontból is érvényesülhetnek, 
mutatják azok az eltérések, amelyek az eddigi beszámolókból kitűnnek. így 
Cannon [8] szerint a júniusban borjazó tehenek egész éven át átlagosan zsíro-
sabb tejet termelnek, mint azok, amelyek bármely más hónapban borjaznak 
(feltéve persze, hogy a többi tényezők azonosak). —Eckles [26] azt írja, hogy az 
ősszel borjazó tehenek laktációja általában zsírosabb, mint a tavasszal borja-
zóké. — Dusche [24] tanulmányában egész éven át hígabb (3.08—3.18%) tejet 
termeltek azok a tehenek, amelyek a december-május hónapokra eső félévben 
borjaztak, s a legzsírosabbat (3.21 — 3.56%) azok, amelyek a június-november 
hónapokra eső félévben kezdték el laktációjukat. 

A tápláltsági állapot 

hatásáról három nézet általánosabb. Az egyik szerint a buja tápláléktól bár 
több, de hígabb tej termelődik. A másik felfogás szerint fokozott abrakoláskor 
töményebb tejet készít a szervezet. Vannak végül, akik úgy vélik, hogy a táp-
lálék bősége akkor zsírosítja legjobban a tejet, ha a tehén már kitőgyeltetéskor, 
tehát a laktációt megelőzően erőnlétre jutott . 

Még nem látunk tisztán ebben a kérdésben. Valószínű, hogy a táplál-
kozás mértéke szerint módosul a hatás. Lehetséges, hogy a normálisnál jóval 
fukarabb és jóval bujább adag egyaránt hígíthat. Feltételezem hogy a szerve-
zet erőnléte a tej zsírtartalmára hatásosabb, mint amekkora befolyás a már 
megindult laktációban a takarmányozás bujaságából, vagy fukarságából hárul 
a szervezetre. 

2. táblázat 

Skrodel észlelése észt állományon 

A termelt t e j kg és zsírtartalma 

A táplálás mértéke 
szárazonálláskor 

22.sz.tehén 
borj. 

XII . 3—12. 

31.sz. tehén 
borj . 

I I . 5—26. 

23. sz. tehén 
borj. 

I. 4—11. 

34. sz. tehén 
borj. 

XII . 4—1. 19. 

25. sz . tehén 
borj . 

I I I . 1—IV. 2. 
átlag 

tej kg zsír % te j kg z s í r% tej kg z s í r % tej kg zsír % t e j kg zsír % tej kg zsír % 

Bőséges 6082 4,02 4711 3,46 4043 3,39 3850 3,81 3395 3,88 4216 3,71 

Fukar 3518 3,65 3823 3,28 2754 3,11 2811 3,39 3176 3,68 3216 3,42 

Bőséges 4834 3,98 4561 3,45 4509 3,78 3811 3,68 4064 3,04 4356 3,78 

Az időpont azt jelenti, hogy a 22. sz. tehénnek mindhárom borjazása december 3 —12 
közötti időszakra e se t t ; a 25. sz. tehénnek mindhárom borjazása március 1 április 2. közé. 

A »tápláltság« befolyásának megismerésére Skrodel [55] úgy járt el, hogy 
kísérleti teheneit az egyik évben bujábban, a másik évben fukaron táplálta. 
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S mint az alábbi táblázatból kitűnik, a fukaron táplált esztendőben mind az 
öt kísérleti tehén egyaránt hígabb tejet készített, mint a megelőző és a következő 
évben. О az évszak és a laktáció hosszából származó hibaforrást azzal küszö-
bölte ki, hogy kísérleti tehenei 12 hónaponként, vagyis azonos hónapokban 
borjaztak. (2. 'sz. táblázat.) 

Eckles [25] szerint a tehén jó kondíciója az ellés után 20—30 napig teszi 
zsírosabbá a tejet ; ez a határ némelykor 3 hónapra is elhúzódik. Azokban a 
beszámolókban, amidőn a több tej egyúttal hígabb is volt, nyilván a tehenek 
kondíciója volt elégtelen. . . ., így hiszi Espe [27]. Utóbbi szerint a tehén kondí-
ciója sokkal inkább befolyásolja a laktáció első két hónapjában a tej zsírtartalmát, 
mint bármely más belső-környezeti tényező ; fontosabb még az évszaknál is. 

I t t is érvényesül az a befolyás, hogy a zsírosabb tejű tehenek érzékenyebbek 
a belső környezet változására. (3. sz. táblázat). 

3. táblázat 
A tej zsírtartalma különbözően táplált holsteini teheneken (Eckles) 

Laktációs hónap . 1 2 .3 4 5 6 7 9 10 11 12 

Sovány elléskor . . 3,7 3,7 4,0 4,3 4,3 4,5 4,6 4,6 5,0 5,0 5,0 5,4 
Kövér e l l é skor . . . . 4,1 4,3 4,2 4,1 4,2 4,2 

• 
4 5 4,6 4,6 4,9 5,1 5,2 5,4 

Skrodel [55] alább bemutatott adatai is azt igazolják, hogy az előkészítés 
hatásossága szerint a tej zsírtartalmában a laktáció első négy hónapjában jel-

4, táblázat 
Skrodel észlelése észt állományon 

A borjazás 
időpontja 

A táplá lás 
mértóke 

szárazonálláskor 

I. 
A lak tác ió 

п. 
hónapjában 

I I I . IV. A borjazás 
időpontja 

A táplá lás 
mértóke 

szárazonálláskor 
tej kg 1 zsír % te j kg zsír % t e j kg zsír % te j kg zsír % 

A 22. sz. tehén 
1934. XII. 6. bőséges 25,3 4,60 27,1 4,38 24,9 4,12 20,7 3,68 
1935. XII. 17.' fukar 16,3 4,23 15,2 4,04 14,4 3,65 12,7 3,34 
1936. XII. 3. bőséges 24,8 4,43 25,6 4,40 22,1 4,01 19,4 3,54 

1934. I. 11. 

1935. I. 14. 
1936. I. 3. 

fukar 

bőséges 

fukar 

A 33. sz. tehén 

14.6 ! 3,73 ! 15,5) 3,31 13,4 
22.7 i 3,97 j 23,4 [ 3,70 j 23,7 
15.8 ! 3,80 15,1 3,48 14,8 

3,06 í 11,9 j 3,42 
3,64 1 20,5 : 3,49 
3,29 13,6 : 3,11 
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lemző különbségek vannak. Az ő adatai azért különösen meggyőzőek, mert 
ugyanazon tehenek révén kereste a választ. (4. sz. táblázat.) 

Nagyjából egyezik Skrodel [55], Eckles [25] és Espe [27] megállapításaival 
Koch és Kirchner [41] feldolgozása is. Ok ugyanis a bajor tarka faj tájú elit és 
nem elit tehenek laktációs zsírgörbéjének az összehasonlításakor azt tapasztal-
ták, hogy az elit tehenek mintegy 0.3—0.5%-ban zsírosabb tejet termeltek, 
mint a kontroli-tehenek. A laktációt egyező zsírtartalommal kezdték, de amíg az 
elit tehenek teje a 2. hónapban valamelyest zsírosabbnak mutatkozott, mint az 
1. hónapban, a kontroll teheneké hígult mintegy 0.3—0.4%-kal, s ennek folytán 
már a laktáció 2. hónapjától kezdve az elit tehenek tejének zsírtartalma mögött 
maradt. Különbözik azonban Eckles [25] és Espe [27] megállapításától Koch 
és Kirchneré [41] abban, hogy amíg az amerikai szerzők észlelésében a kövér 
tehenek zsírgörbéje a laktáció 2—4. hónapjában hanyatlott, a német szerzők 
anyagán a mérsékeltebben táplált kontroli-tehenek zsírgörbéje süllyedt jobban, 
s az elit teheneké nem. Skrodel [55] adataiból viszont nem állapítható meg az, 
mintha a laktációs zsírtartalmi görbe alakjára a szervezet tápláltságának számot-
tevő befolyása lenne. 

A kérdésnek teljes megvilágításáig annyit biztosan állíthatunk, hogy 
azonos tehén kövér állapotban zsírosabb tejet készít, mint soványan. Ennek 
mértéke a szárazonálláskor erőnlétre teljesedett tehénen a következő laktáció 
átlagában 0.2—0.4%-ot is kitehet, amely különösen a laktáció első 3—4. hónap-
jában szembeötlő. A tápláltság mértéke esetleg elhomályosítja egyéb belső-
ikörnyezeti erők befolyását is, s mint ilyen az egyediségre jellemző zsírtartalom 
megítélésében feltétlenül számbaveendő. Azonos üzem keretében azonban a táplált-
ság mértéke olyan hasonlatos, hogy ebből kifolyólag a tej zsírtartalmának 0.2%-ot 
meghaladó változására nem megokolt gondolni. 

A szárazonállást 

illetően Dusche [24] lapályállományában azok a tehenek, amelyek 10 napig 
sem állottak szárazon, a következő laktációban 3.30% zsírtartalmú, a 10—20 
napig pihenők 3.29% zsírtartalmú, a 20—30 napig pihenők 3.25% zsírtartalmú 
tejet készítettek; a 30—50 napig pihenők tejében 3.23%, a 61 —90 napig (három 
hónapig) pihenők tejében 3.21%, a 4—6 hónapot pihenők tejében 3.13% zsírt 
talált. Különösen tehát a három hónapot meghaladó szárázonállás volt hátrá-
nyos a meginduló laktációban a tej zsírtartalmára. 

Kétségtelen, hogy ellenőrzött teheneinket sem 30 napnál rövidebb, sem 
90 napnál hosszabb ideig nem tart ják szárazon. A 30—90 napos határok között 
viszont olyan jelentéktelen volt a különbség, hogy a szárazonállás tartamának 
a következő laktációban a tej zsírtartalmára gyakorolt hatása ugyancsak elhanyagol-
hatónak tekinthető. 

7 IV. Osztályközlemény VII/3—4 
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A tenyésztésbevétel idejének 

kérdése nyilván csak a népies állományban merül fel, minthogy nagyüzem 
tehenészeteinkben alig néhány hónapos korkülönbséggel kerülnek az üszők 
bika alá. 

Dusche [24] anyagát hat csoportra osztotta aszerint, hogy az üszők a 
26—45 hónapok (2% év — 3% év) között mikor borjaztak először. Táblázata 
szerint az előhasi üsző korának nem volt befolyása sem az 1., sem a 2., sem a 3. 
laktációban ürülő tej zsírtartalmára. 

Lange [46] gyűjtésében némileg (0.2—0.3%-kal) zsírosabb tejet készítettek 
azok az üszők, amelyek 26 hónapos koruk előtt borjaztak, szemben a később 
borj azokkal. 

Luthmann [51] ugyancsak nem talált különbséget az első borjazás idő-
pontja és a tej zsírtartalma között. Ilyen különbséget nem találtunk mi sem a 
herceghalomi teheneken. 

Az egyediségre jellemző zsírtartalom megállapításában tehát kevéssé zavar 
bennünket az üsző tenyésztésbevételének időpontja. 

Az iizekedésröl, a vemhességröl és a borjazás üteméről 

megoszlik a szerzők véleménye. Az ivarzás voltaképpen a szervezetnek normális 
életjelensége ; többnyire nem is okoz a tej zsírtartalmában — de egyéb alkotó-
részeiben sem — lényeges változást. Igen sokat vizsgálták; az állapítható meg a 
régebbi kutatók beszámolóiból, hogy nem annyira a tej hígulása vagy zsíroso-
dása jellemző az üzekedésre, hanem a zsírtartalom szertelen ingadozása. Az 
amerikai kontrollőrök azt tartják, hogy üzekedéskor zsírosodik a tej. Copeland 
[11] 211 üzekedő jersey tehén közül 43 egyeden a tej zsírtartalmának fokozódá-
sát, 58 egyeden a tejnek és a zsírtartalomnak a csökkenését, 73 egyeden a 
tej mennyiségének enyhe csökkenését, de zsírosodását, 27 egyeden a tej szapo-
rodását, de hígulását állapította meg, inig 10 egyeden sem a tej mennyisége, 
sem annak zsírtartalma nem módosult. Megfontolandó azért vajon nem volna-e 
helyes, ha üzekedéskor a tej zsírtartalmának a megállapítását egyáltalában mellőz-
nék, minthogy az ebben az időszakban vett minta a korábbi és későbbi ellenőrzési 
értékek megbízhatóságának nem a növelésére, hanem inkább a csökkentésére alkalmas. 

A laktációs zsírtartalmi görbének az utolsó 2., 3. hónapban az emelkedése 
a vemhesség utolsó harmadával egybeesik. A meddő és fogamzó tehenek zsír-
tartalmi görbéjében azonban a laktáció első 5 hónapjában nincs különbség, 
amint azt Dusche [24] is észlelte ; ettől kezdve azonban az apasztásig hirtelen 
zsírosodik a tej. 

Utóbbiból arra is lehetne következtetni, hogy a két borjazás közötti idő 
(Zwischenzeit) múlásával a tej hígabbnak látszik, mintha azonos tehén 11 — 12 
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hónapon belül újra borjazik. Utóbbi esetben ugyanis a mindössze 9—10 hónapos 
laktációból 2—3 hónap (a mintáknak harmada-ötöde) inkább befolyásolja a 
laktációban számított átlagos zsírtartalmat, mintha a laktáció 14—18 hónapra 
nyúlik. A borjazások közötti idő terjedelmének a befolyásáról eddigelé nem áll-
ván rendelkezésre megbízható ádatok, megvizsgálása folyamatban van. Eddigelé 
lígy látszik, hogy a borjaztatás üteme (Zwischenzeit) csak jelentéktelenül 
módosítja a tej zsírtartalmát. 

Összefoglalás 

Röviden áttekintve a lényegesebb belső környezeti tényezőknek a tej 
zsírtartalmára gyakorolt hatását, az alábbiakat állapíthatjuk meg : 

A belső környezet tényezőinek hatásosságában fajta és egyedi különbségek 
vannak. Ezért a tej zsírtartalmának szelekciós jobbításához a hibaforrások mér-
séklésére szükséges annak megismerése, vajon a szimmentáli jellegű szarvasmar-
hának alföldi miliőjében a belső környezet tényezői miként hatnak, s annak 
alapján a nyert tejtermelési adatok minő átértékelésre (korrekcióra) szorulnak. 

Az irodalom tanulmányozása és részben saját vizsgálataink szerint a zsír-
tartalmat számottevően módosíthatja a tápláltsági állapot és a borjazás hónapja 
A tehén kövéren 0,2—0,4%-kal zsírosabb tejet termel, mint soványan. Az egész 
laktáció átlagában azonos tehén zsírosabb tejet választ el, ha nyáron vagy ősszel 
borjazik, mintha télen vagy tavaszai. 

Mérsékelten fokozza a tej zsírtartalmát a tejelési időszak. Legtöbbször 
csak a laktáció utolsó 2—3 hónapjában zsírosodik jobban a vemhes tehenek 
teje ; a laktáció első 6 hónapjában azonban nagyjából azonos szinten marad. 
Némely bőven tejelő tehenek teje a laktáció 2—4 hónapjában 0,2 —0,4%-kal 
hígabb, a laktáció utolsó 2 hónapjában 0,4—0,8%-kal zsírosabb, mint az állo-
mány átlagos zsírtartalma. 

A zsírtartalmat elhanyagolhatóan módosítja az életkor, a szárazonállás 
tartama, a tenyésztésbevétel ideje, a borzajás üteme, az üzekedés, a vem-
hesség. 

A tej zsírtartalmának azonos állományon belül szelekcióval való fokozására 
alkalmas az első laktáció 2 — 7 hónapjában havonként legalább egyszeri, vagyis 
öt alkalommal 48 órára terjedő zsírvizsgálat átlagos értéke. 

A bika származásának megítélése során fokozódó mértékben kell követel-
ményeket támasztani a tej zsírtartalmára és nem elegendő pusztán anyjuk 
zsírvizsgálati értékére támaszkodni. Lehetőleg olyan tehenekkel kell párosí-
tani őket, amelyek a tej zsírtartalmának növelésével gyorsabban reagálnak a 
jobb takarmányozásra. Utánpótlásra csak a zsírosabb tejű anyáktól és a hasonló 
származású bikáktól esett utódokat kell besorolni. Fokozott figyelmet kell szen-
telni a tej zsírtartalma tekintetében azoknak a tenyészbikáknak, amelyeket 

7 * 
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mesterséges termékenyítő központokba szánnak. Javasolom, hogy az állami 
gazdaságok, kísérleti gazdaságok állományában csak olyan bikákat legyen 
szabad felhasználni, amelyek őseinek tejében legalább 0,2%-kal volt több zsír, 
mint az érdekelt közületi gazdaság tehénállományának átlagában. A magas 
zsírtartalom biztosabb rögzítése érdekében nem szabad visszariadni az ivadék-
vizsgált bikák rokontenyésztésétől sem. 
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A CIGÁJA NEMESÍTÉSE ILE DE FRANCE FAJTÁVAL 
SCHANDL JÓZSEF akadémiai levelező tag 

(Székfoglaló előadás. Elhangzott az MTA IV. Osztályának 1954. december hó 13-án 
megtartott felolvasó ülésén) 

A juhtenyésztés nem öncélú foglalkozás, hanem a textiliparnak és ex-
portnak, másrészt az élelmiszerpiacnak kiszolgálója. Ezt kell szem előtt tartania 
annak, ki nemcsak előírt módszerek utánozásával keresi tenyésztői sikereit, 
hanem e téren kezdeményező szerepet is vállal. Csak a két említett iparnak és 
a juhtenyésztő munkájának harmóniája szolgálja igazán a népgazdaságot. 
Ebből az elvből csak azt a megállapítást szűrhetjük le, hogy hazánknak ma leg-
fontosabb juhfajtája kétségkívül a fésűsmerinó. Gyapjút feldolgozó textil-
iparunk kívánsága az, hogy a belföldön minél több merinógyapjút termeljünk, 
mert ennek behozatala nagyobb áldozatokba és több nehézségbe kerül, mint 
a durvább féleségeké. Ezért juhtenyésztési politikánk célkitűzése az, hogy lehe-
tőleg fésűsmerinó legeljen mindenütt, hol előbb pl. racka, tolnabaranyai sváb 
juh, vagy kevésbé értékes keresztezések legeltek, mert ezek népgazdasági 
szempontból ma kisebb értékűek, mint a fésűsmerinó. 

A racka csekély mennyiségű és csekély értékű gyapjújából kifolyólag 
nem bírja a versenyt más gyapjútermelő fajtával ; a lemaradás oly nagyfokú, 
hogy ezt tejtermelése nem tudja kiegyenlíteni. Ugyanez vonatkozik a tolna-
baranyai sváb juhra (cikta) is, melyet nem is fejnek. Mindkét fajtát nem a 
gazdaságosság elvei, hanem a »subá«-hoz és a »harisnyá«-hoz ragaszkodás 
tartják életben. 

A fésűsmerinó mellett azonban napjainkban még számottevő szerepet 
játszik és különös figyelmet érdemel egy másik juhfajta : a cigája. E fa j ta a 
Duna—Tisza közének déli felén, valamint Csanádban erős gyökeret vert és nem 
tér ki a fésűsmerinó elől, sőt mintha a legutóbbi évek folyamán a jó tejárak 
következtében észak felé a Duna—Tisza közén terjedőben lenne. Ez a textil-
iparra nézve sajnálatos jelenség, amit csak a merinók tejtermelésének még erő-
sebb kultiválásával lehet megakadályozni. Újabb intőjel arra, hogy a merinók 
nemesítését a gyapjú mellett a tejtermelés terén is folytassuk. 

Hogy a cigája a Délvidéken napjainkig sem adta át helyét a fésűsmeriiió-
nak, annak okait a következőkben találom : 

1. ok. Általános az a meggyőződés, hogy a cigája igénytelenebb és edzettebb 
a merinónál, így mostoha viszonyok közt, pl. takarmányhiányban, kisült lege-
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lökön stb. jobban megőrzi gazdaságosságát. Edzettség és ellenállóképesség 
tekintetében tényleg nemcsak a merinóval, hanem még más parlagi juhokkal 
összehasonlítva is megállja a helyét. Nagyon meggyőzően ír erről Erdély juhai-
nak legkitűnőbb ismerője Szentkirályi Akos dr., a kolozsvári Gazdasági Akadémia 
volt igazgatója : »A cigája-nyáj még csikorgó hidegben is egész nap künn legel, 
éjjel is a szabadban hál, csupán a szél járása ellen van védve kukoricaszárból 
készült szárnyékkai«. A székelyek szerint »még jobban tűri a Nemere fagyos 
leheletét, mint a racka«. A hétfalusiak szerint pedig a »vegyes nyájakban lege-
lésző cigáják mindig jobb állapotban vannak, hamarabb javulnak, mert seré-
nyebben legelnek, étkesebbek, mint a rackák«. 

2. ok. A nép háziipari nyersanyagul szívesebben használja a cigája gyap-
júját, mint a merinóét, mert a hosszabb cigájaszálakat könnyebb egyenletes 
fonalakká fonni, másrészt a belőle készült kötött áruk, harisnyák nem nemezed-
nek úgy, mint a merinó fonalakból készültek. A cigájagyapjú nemcsak durvább 
harisnyák, harisnyanadrágok, »kurti«-k, köntösök tartós nyersanyaga, hanem 
Háromszék egyes községeiben cigájagyapjúból olyan jó minőségű »homespun« 
szöveteket állítanak elő, melyek a modern gyári üzemek sportszöveteivel is 
felveszik a versenyt. 

3. ok. Hol a tejtermelés a juhtartás főcélja, ott különösen szívesen tenyész-
tették a cigáját, mert több tejet fejtek tőle, mint a merinótól. így a Duna — 
Tisza közének középső részén is azok a tenyésztők, akiknek anvaálloinánya 
főleg fésűsmerinó, nem ritkán cigájával csepp vérkeresztezést folytattak és foly-
tatnak, mert így remélnek több tejet és hosszabbfürtű gyapjút. (Hogy ez a 
gyapjútermés kiegyenlítettsége és finomsága szempontjából kisebb értékű és 
a keresztezést a finom merinógyapjúhoz ragaszkodó textiliparunk nem szívesen 
látja, az érthető.) 

4. ok. Átmenetileg jelentőséget szerzett a cigájának az is, hogy a háborús 
időkben nem jöhetett Közép-Európába »cross-bred-gyapjú«. Ekkor a mi gyapjú-
iparunk aránytalanul magas árat fizetett a cigája gyapjújáért. 

De vajon a felhozott okok elegendő súllyal bírnak-e népgazdasági szem-
pontból? Ha a textilipar olyan nagy súlyt helyez a merinógyapjú-termelésre, 
nem kellene-e a cigáját is kiszorítani a magyar élettérből? 

Hogy erre a kérdésre feleletet találjak, iparkodtam a cigája és a fésűs-
merinó gazdasági értékét objektív alapon megállapítani. Jó alkalom adódott 
erre Kisszálláson és Mezőhegyesen a felszabadulást követő években, mikor 
még ott merinó- és cigájanyájak tenyésztek. 

Sorravettem a merinók és cigáják legfontosabb értékmérőit, így a sza-
poraságot, a fejlettséget, a fejlődési gyorsaságot, az ellenállóképességet, a gyapjú-
termelést, a tejtermelést és így elkészítettem gazdaságosságuk mérlegét. 

Adataim alapján meggyőződtem arról, hogy a cigájának nem fajtajellege 
a merinóénál nagyobb szaporaság, mert ebben a két nyájban (mezőhegyesi és 
kisszállási), melyeknek fele cigája, fele merinó volt, tehát a két fajta egyedei 
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teljesen azonos táplálásban és tartásban részesültek, az anyák szaporaságában 
nem volt számottevő különbség. 

Ami a testtömeget illeti, a szerényebb viszonyok közt élt kisszállási nyáj-
ban a merinóanyák — gyapjú nélkül — 40 kg, a cigáják 39 kg átlagsúlyt mutat-
tak fel, míg a bőségesebb táplálásban részesült mezőhegyesi merinók testsúlya 
— ugyancsak gyapjú nélkül — átlag 49 kg, a cigájáké 46 kg volt. Fejlettség te-
kintetében tehát — szerintem — a két fajta egyformának mondható. 

A cigájabárányok fejlődési gyorsasága a szoptatási idényben 5—10%-
kal nagyobb, mint a merinóké, de már 9 hónapos korban a különbség elenyé-
szik. Ebből levonható az a következtetés, hogy a cigájában nem örökölt jelleg-
vonás a nagyobb fejlődési gyorsaság, hanem egy külvilági tényezőnek (bővebb 
anyatejjel táplálásnak) eredménye. 

Ezzel szemben elvitathatatlan a cigáják nagyobb ellenállóképessége. 
A cigáják közül 1 éves korukig elhullott a szerényebb viszonyok közt 5,3%, 
a jobb viszonyok közt 2,5%, míg a merinók közül ott 8,5%, itt 4,5%. Ha még 
utalok azokra a már előbb említett tapasztalatokra, melyek a cigáják nagy 
ellenállóképességét még a rackával szemben is oly élénk színekben tárják elénk, 
akkor kétséget nem szenved, hogy a cigájafajtának ellenállóképessége nagyobb, 
mint a merinóé. 

A gyapjútermelés mértékét leghívebben a normálnedvességű (17%) 
mosott gyapjú tükrözi vissza. Az említett nyájakban a cigáják 13, illetőleg 
19%-kal kevesebb tiszta gyapjút termeltek, mint a merinók. Ha most a cigáják 
és a merinók gyapjújának beváltási árát figyelembe veszem, akkor kiderül, 
hogy a tenyésztő a merinók gyapjúterméséért 50%-kal nagyobb bevételre szá-
míthat, mint a cigájáért. 

A tejtermelésben viszont a cigáják vezetnek. Ezek a gyengén táplált 
nyájban 24%-kal, a jobban táplált nyájban 69%-kal múlták felül a merinókat. 
(Kisszálláson, a gyenge táplálás közben, a cigája se tudta valódi formáit meg-
mutatni. Mezőhegyesen már inkább ! A tavasztól télig zöld legelőkön bizonyára 
még inkább legyőzné e téren a merinókat.) 

Számítsuk ki most a gyapjúból és a tejből eredő bevételeket! Értékeljük 
a gyapjút a beváltási áron, a tejet pedig literenként 5 Ft-ért. Ezen alapon a 
mezőhegyesi gazdaság 2,36 kg gyárilag mosott normál nedvességű merinó-
gyapjúért bevételez 286 Ft-ot, a 2,07 kg cigájagyapjúért 188 Ft-ot, a 26 liter 
merinótejért 130 Ft-ot, a 44 liter cigájatejért 220 Ft-ot. A bevételi mérleg tehát 
8 Ft-tal a merinó javára zárul. A kisszállási nyájban a gyapjúért a merinók 
50 Ft-tal több bevételt szolgáltattak, míg a tej után pontosan ugyanennyivel 
többet a cigáják. 

Mindezek alapján jogosan állapíthatjuk meg, hogy a cigájához nem ok 
nélkül ragaszkodnak a délvidéki juhtenyésztők. Megállapíthatjuk, hogy ter-
melése és egyéb gazdasági tulajdonai alapján jogot formálhat arra, hogy a me-
rinók mellett a magyar gazdasági élettérben helyet foglaljon. 
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Ha pedig így van a dolog, akkor nekünk, juhtenyésztési kutatóknak, 
elemi kötelességünk e fajta nemesítésével is foglalkozni, értékmérő tulajdon-
ságait tovább javítani, hogy így nagyobb termeléssel viszonozhassa a magyar 
talaj füvét, a reá fordított ápolási és tartási munkát. A nemesítő munka annyi-
val is inkább sikerrel kecsegtet, mert ez a fajta hazánkban alig volt eddig a 
korszerű zootechnika alanya. 

Hogy miért nem foglalkoztunk eddig is oly intenzíve a cigájával, mint a 
merinóval, annak egyetlen oka az, hogy hazánkban a juhtenyésztés fő cél-
kitűzése mindig a gyapjú volt és ma is az. Minthogy pedig e téren a merinó 
a cigájával szemben igen jelentős fölényben van, ez foglalta le a juhtenyésztési 
kutatók maroknyi gárdáját és a cigája háttérbe szorult. 

A nemesítésnek általában több útja kínálkozik. Mód van tisztavérben, 
a fürthosszúság és a bundatömöttség fokozása révén szelekcióval növelni gyap-
jútermését. Hiszen egyazon nyájban is találkoznak 6 cm-től 12 cm-ig változó 
fürthosszúságok. Nem kisebb a változatosság a bunda tömöttségében és így 
a nyírósúlyban. Bár a cigája nyájak átlagául — a legelő és a télitartás minő-
sége szerint 1,8—2,5—3 kg-ot szokás emlegetni, majdnem minden nyájban 
akadnak 1 kg nvírósúlyú anyák mellett olyanok is, melyek 5 kg-os bundát 
növesztenek 1 év alatt. (A számadatok mindig 50%-os rendement-tel értendők.) 
A szelekció tehát így termékeny talajra talál. 

Lehetne szelektálni belőle olyan családokat is, melyeknek fehér bundája 
nincsen fekete szálakkal tűzdelve. Ennek nincs akadálya, mert az állomány 
10%-a tiszta fehér bundát visel. Számoljunk azonban azzal, hogy nem minden 
piac honorálná ezt a munkánkat. Az erdélyi és balkáni tenyésztők, kik cigájáik 
gyapját maguk és saját ruházatul dolgozzák fel, a feketén átszőtt gyapjút 
becsülik, mert a fekete és fehér szálak keverékéből festés nélkül kapnak — 
nem kényes színű, szürke fonalat. Nagy textilgyárak több vezetője is nekem úgy 
nyilatkozott, hogy nem helyeznek súlyt a tűzöttség megszüntetésére, mert a 
mi cigájagyapjunkat mindig festett, kevésbé kényes színű fonalakká 
fonják fel. 

Különösen nagy eredmény érhető el a tejmennyiség növelésével. Bármely 
nyájban készítjük el a termelt tej mennviségének variációs sorát, mindegyikben 
a legkisebb tejtermelésű, pl. 10 literes anyák közt akadnak olyanok, melyek 
10-szer annyi, 100 —110 litert adnak egy tejelési idényben. Hogy e mellett a 
tejtermelés modern módszereinek bevezetésével éppen a cigájánál a termelés 
továbbfokozásához nagyon szép reményeket fűzhetünk, aziránt nem lehet 
kétség. 

Mielőtt azonban a nemesítő fajta keresésére indultunk, számot kellett 
vetni azzal, hogy a nemesítendő faj tának milyen jellegvonásai azok, melyeknek 
megőrzéséhez feltétlenül ragaszkodnunk helyes és indokolt. 

Véleményem szerint meg kell őriznünk tejtermelő képességét, továbbá 
meg kell őriznünk igénytelenségét a takarmány minősége szempontjából, végül 
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nem szabad engedni, hogy aránylag gyenge gyapjúhozama és gyapjúminősége 
tovább csökkenjen. 

Sőt ! A nemesítésnek arra kell irányulnia, hogy gyapjúhozama növeked-
jék, gyapjúja finomodjék és javuljon pászma-kiegyenlítettsége. A textiltechnika 
igen nagy súlyt helyez a szálak egyenlő vastagságára, mert így kevesebb lesz 
a fésülési hulladék. Lehetőleg javuljon hústermelése is. 

A gyapjú finomságát illetőleg célkitűzésünk a jól kiegyenlített В minőség, 
azaz Bradford szerint 54 — 58-as. Mikor a Szabad Nép-ben egyéb állattenyésztési 
kutatási feladataink közt erről is nyilatkoztam, a Gyapjúipari Igazgatóság 
hozzám levelet intézett a következő szószerinti sorokkal : »Örvendetesnek 
találjuk az egyenletes fésűs В gyapjú kitenyésztését, mert В gyapjúval az or-
szágban jelentős mennyiségben valóban nem rendelkezünk. А В — С minőségű 
gyapjak — folytatja a levél — alminőségekként kerülnek tételenként üzemeinkbe 
és általában fésűs eljárású feldolgozásra nem alkalmasak«. 

Ha egymagában a ß gyapjas cigája előállítása volna a cél, ebben az eset-
ben a fajtatiszta állományban folytatott szelekció is, — valószínűleg hosszabb 
idő múlva — célhoz vezetne. Hiszen cigájánk gyapjúterméséből В, В/С, C, D D 
és D minőségek szortírozhatok ki. De mit jelent ez a gyapjúmennyiségre vonat-
kozólag? Mikor ezzel a problémával foglalkoztam, több törzskönyvezett cigája-
nyáj adatait dolgoztam fel, s így kiderült, hogy a nyírósúly nagyobb (3,05 kg) 
a durvább minőségnél és valamivel kisebb (2.7 kg) a finomabb gyapjút szolgál-
tatóknál. Számolni kell teliát azzal, hogy a tisztavérben finomítás 10—12%-os 
áldozatot kíván a mennyiségből. A nemzetközi gyapjúpiac azonban a mi cigá-
jáink gyapjúterméséből kiszortírozható В és С minőségeket többször 50, de 
legalább 30%-kal magasabbra értékeli, mint a D minőséget. Ha tehát egy cigája-
nyájat sikerül D minőségről В С minőségre finomítani, nem lenne nagyobb 
baj a mennyiség csökkenéséből kifolyólag, mert még így is 25%-kal nagyobb lesz 
a tenyésztő bevétele - annak ellenére, hogy 10%-kal kevesebb gyapjút nyír le 
juhairól. 

Annál inkább kecsegtető az a megoldás, hogy a cigája nemesítésénél 
olvan utat találjunk, mely а В minőséget a mennyiség fokozása mellett is eléri. 

A hús-termelőképesség növelésére is érdemes törekedni. Ez annyival 
is inkább kívánatos, mert éppen a cigája tenyészterületén a nép, — szemben 
az ország lakosságának többségével — szívesen fogyasztja a juhhúst. 

A cigájának egyéb fajtákkal való keresztezésével és ily úton nemesí-
tésével mind hazánkban, mind a szomszédos országokban már évtizedekkel 
ezelőtt próbálkoztak. 

A cigájának merinóval keresztezése növeli ugyan a gyapjúmennyiséget és 
finomítja azt, de veszélyezteti a tejtermelést és kockáztatja az ellenállqképes-
séget. Románia polos-gyapjúja ilyen keresztezett juhok terméke В—B/C minő-
ségben. Aszkania Novában úgy találták, hogy már az F4 is több gyapjút ad, 
mint a tisztavérű cigája, de a tejtermelésben a merinó-cigája keresztezésűek 
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10 : 7 arányban lemaradnak a tisztavérű cigáják mögött. Ebből az okból Romá-
niában elejtették ezt a keresztezést. De nem volna értelme nálunk se, 
mert az ilyen keresztezések helyett gazdaságosabb a tisztavérű fésűs -
merinó. 

Erdélyben és Aszkania Novában hampshire-downnal is keresztezték. 
De Erdélyben felhagytak az ilyen keresztezéssel, mert az új nemzedék kénves 
és annyira igényes lett, hogy ezt az erdélyi rideg miliő nem tudta kielégíteni. 
Aszkania Novában a keresztezett bárányok súlya a szoptatás alatt meghaladta 
még a tisztavérű hampshire-down bárányokét is, az elválasztás után pedig 
meghaladták a tisztavérű cigáják súlyát, de valamivel alatta maradtak a tiszta-
vérű hampshire-downoknak. Hogy ezt a keresztezést folytatják-e, arról nincs 
tudomásom. De ha a down-vér a hűstermelest javítaná is, a mi céljainknak nem 
felelne meg, mert mi В gyapjút óhajtunk és nem В — С—D gyapjút, amilyen a 
liampshire-downé. 

Amióta a keletfríz juh megjelent a cigája életterének közelében, azóta 
— mind Magyarországon, mind Romániában és Jugoszláviában — sokszor 
felmerült a gondolat, hogy a cigája fríz vérrel nemesíttessék. Remélték, hogy 
így a keresztezésből származó nemzedékeknek testtömege és nyírósúlya, főképpen 
pedig tejelőképessége nő, gyapjúja élénkebb fényű lesz. Közben azonban ta-
pasztalták, hogy a keresztezett ivadék sokat örököl a fríz igényességéből és ké-
nyes voltából, miért is szerényebb viszonyok közt nagyrámájú, de sekélytörzsű, 
betegségekre hajló, gyenge termelő lesz a legtöbb példány. Különösen lralléko-
nyak a keresztezések — báránykorban. így — jóllehet a bővebb tejtermelést 
a fríz származékoktól nem lehetett elvitatni, mégis hazánkban — tudomásom 
szerint — egyetlen fríz és cigája keresztezésből származott nyáj se élte túl a 
kezdeti reményeket. 

Élénken emlékezem arra a jelenetre, mikor 1942-ben a Mezőhegyesre 
akkoriban importált Ile de France nyáj első gyapjútermése fényes, hosszú für-
tökben a becslőbizottság asztalára került. A gyárak képviselői felálltak ülő-
helyükről és sugárzó arccal, szinte kórusban kérdezték : Honnan került ide ez 
a gyönyörű gyapjú? 

E jelepet még most is él emlékemben. így nem véletlen, liogy 1948-ban, 
mikor a francia import feléledt, az állami gazdaságok főigazgatójának felhívá-
sára megint az Ile de France importját ajánlottam, hogy régi tervünket, a cigája 
nemesítését megindíthassuk. 

Az Ile de France juhfajta otthona Páris környéke : a Seine, Marne, Oise, 
Eure et Loir etc. departmenek. Az Ile de France ma már a legelterjedtebb 
faj ta a francia anyaországban. Szülőföldje tulajdonképpen Alfort, ahol 120 
évvel ezelőtt először keresztezték a francia merinót az angol dishley-vel. 1840-
ben árverés út ján már kosokat bocsátottak ki a keresztezésből a francia köz-
tenyésztésbe. Eleinte az új fa j tá t Dishley-merinónak hívták, de 1924-ben, 
tehát 30 évvel ezelőtt az Ile de France nevet adták neki. 
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Testalkatára jellemző a széles és aránylag rövid, szarvatlan fej ; a víz-
szintesen hordott, aránylag nagy fülek ; a kiugró szemboltok ; a vastag a jkak ; 
a telt tarkó ; az izmos és rövid nyak ; a széles, húsos, deszkaszerűen lapos háf 
és ágyék ; az egyenes, hosszú és izmos far ; a széles és mély szügy ; a telt, 
oldalról és hátulról kihasasodónak mutatkozó combok ; oszlopos, tág Iábállás ; 
erős csontozat. 

A kis bárányok rövid és széles fejecskéjükkel, hatalmas szügyükkel, vastag 
és szélesen álló lábacskáikkal, bátor és bizalmaskodó felléptükkel még azt is 
gyönyörködtetik, ki egyébként érzéketlen a kis állatokkal szemben. 

A testsúly igen tekintélyes. A kifejlődött anyák 50—80 kg-ot, a kosok 
80—120 kg-ot érnek el. 

Az He de France gvapja fehér, élénk fénnyel, tág ívelődéssel. A finomság 
átlaga az anyákon 28, a kosokon 30 mikron. A fürtmagasság évi növésben 
7 12, ritkán 15 cm. Francia ismertetések szerint az anyákról 4 — 5 kg 50—60%-
gyapjút nyírnak le. Mezőhegyesen 4,1, a következő évben 4,3, Herceghalomon 
4,3 kg volt a nyírósúly (min. 3,0 kg, max. 6,0 kg) 40—50% rendementtel. 

A fej, a lábak, sőt a has benőttsége se kielégítő. Ezért talán némelyeknek 
az a gondolata támad, hogy hogyan lehetett a nemesítésre ilyen gyenge benőtt-
ségű fajtát választani? A felelet egyszerű. Mióta a lenyírt bundák súlyát mérjük, 
azóta a benőttség, mint szelekciós alap elvesztette jelentőségét, sőt az azonos 
bundasúlyt szolgáltató juhok közül a gyengén benőtt egyedek értékesebbek, 
mert róluk az egész súlyt a jobb törzsgyapjú szolgáltatja és még részben se a 
fej-, has-, lábhulladék. A benőttség csak akkor volt figyelemreméltó, mikor 
»becsléssel« ítélték meg a juh gyapjútermelő képességét. 

Az Ile de France fejlődése gyors. A bárányok 4 — 5 kg élősúllyal jönnek 
világra. Mértek nálunk is 5,9 kg-os újszülött kosbárányt, ikreket egyenként 
3,5 kg-os súlyban. Bárányaink 6 hetes korban 15kg-osak, 6 hónapos korban 32 kg-
osak voltak. Hizlalva 5 hónapos korra a 40 kg-ot könnyű elérni. Hazájukban 100 
napos korban elérnek 35 kg-ot, éves korban a jerkék 60, a kosok 100 kg-ot. 

Az Ile de France nem tejelőfajta hírében áll, de azért remélem, hogy a 
tejelés terén is megfelel várakozásunknak. Tény ugyanis, hogy a szopós bárányok 
gyorsan növekednek. Ez pedig elképzelhetetlen jól tejelő tőgy nélkül. Ezt 
naiv reménynek hitték azok, kik még ma is abban az ortodox tévtanban élnek, 
hogy a tej- és hústermelés negatív korrelációban van. Mihálka Tibor munka-
társamnak herceghalomi próbafejések alapján feljegyzett adatai a faj tának jó 
tejelőképességét igazolják is. Ezek szerint a 90 napos fejési idény alatt az Ile 
de France-okkal azonos táplálásban részesült magyar fésűsök 57, a kaukázusi 
finomgyapjasak 44, ugyanazon táplálás mellett az Ile de France anyák 76 liter 
tejet termeltek. Ez utóbbiakat tovább is, 120 napig fejték, mikoris a tej átlag 
84 literre szökött fel. A plusvariánsok közt 4 db 180 litert, 1 db pedig 210 litert 
is elért. Nincs tehát ok aggodalomra, hogy az Ile de France rontaná a keresz-
tezettekben a tejelékenységet. 
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Remélhető, hogy tejelékenysége nálunk még nőni fog, mert mi nem bárány-
hizlalás út ján használjuk ki az anya tőgyét, s így nem érvényesül a »szopós 
bárány tőgyrontó« hatása. 

A sűrített (2 évenként 3-szori) elletés szemszögéből nézve érdeklődésre 
tarthat számot, hogy az Ile de France anyák már a szoptatás folyamán is üze-
kedtek. így remélhetjük, hogy a keresztezettek nem a cigájáknak kizárólag 
őszi ivarzására fognak szorítkozni. A cigája ugyanis — eltérőleg a merinótól — 
csak egy évszakban, ősszel üzekedik. Nála tehát 2 évenként 3-szori elletésről 
már ebből az okból se lehet szó. 

Az Ile de France igényeire és ellenállóképességére vonatkozólag már 
némi hazai tapasztalatokkal is rendelkezünk. Az He de France-ok szívesen, 
sőt mohó étvággyal fogyasztanak mindenféle takarmányt. Nem válogatnak a 
gyep növényeiben se, hanem ajkaiknak egész szélességében harapják azokat, 
melyek éppen eléjük kerülnek. Jó étvágyuknak meg is van az eredménye : 
az egész nyáj állandóan kitűnő kondícióban van. Még a kiállításra előkészítés is 
teljesen felesleges. Előkészítés nélkül is imponálóan hengeres törzset és telt 
combokat mutatnak. 

Az 1950. évben kerülhetett sor arra, hogy a cigája anyáknak Ile de France 
kosokkal pároztatását megkezdhessük. 

Célkitűzésünk volt — ismétlem — olyan ivadék előállítása, mely В gyapjút 
termel, mégpedig nagyobb mennyiségben, mint a cigája, jobban fejlődjenek ki 
benne a hústájak, mint a cigájában, de legalábbis megőrizze azt a tejelékeny-
séget, mellyel a cigája rendelkezik. 

Az eddigi eredmények nagyon biztatóak. A keresztezett nyáj Szabolcs-
ban él és az adatokat másik munkatársam, Karsay László gyűjti — a hivatásos 
kutató nagy buzgóságával. 

Az eddig világrajött F,- ek közül a gyapjúfinomságot illetőleg 60% felel 
meg kitűzött céljainknak, amennyiben 60%-nál a szálátmérők átlaga 22 és 30 
mikron közé esik. (Bradford szerint 54—60 jelzésű.) Ezzel az eredménnyel meg 
lehetünk elégedve. Hiszen azzal kellett számolnunk, hogy ilyen, a gyapjúfinom-
ságot illetőleg széles skálájú fajták keresztezésekor nem várhatunk még a 
középhelyen kiegyenlített populációt se. Gondoljunk arra, hogy Ivanow ilyen 
fajtakitenyésztés folyamán, az Fj-nek 90%-át is kénytelen volt kiselejtezni. 
Más fajtakitenyésztőknek korán bemutatott fajtáik ivadékainál még 10—20 év 
múlva is jelentkeztek diszkvalifikáló jellegvonások. 

A gyapjú mennyiségét illetőleg a tenyészmunka még kedvezőbb előjelek-
kel indul. Az Fj-ek első csoportjában, mely a folyó 1954. évben 3 éves és így 
teljes fejlettségű, az anyák májusban átlag 4,86 kg zsíros gyapjút (max. 5,4, 
min. 3,1 kg) adtak, amikor a velük azonos táplálásban részesült cigájákról 
3,7 kg-ot, az Ile de France-król 4,3 kg-ot nyírtak. Itt tehát az állatfajták keresz-
tezésénél alig-alig mutatkozó jelenséggel, a szó szoros értelmében vett heterózis-
sal állunk szemben. 
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Az Fĵ  nemzedék sokat örökölt méretekben és a test tájak külső alakulásá-
ban az Ile de France-tól. 

Az Épben a fej inkább a cigájára emlékeztet. A fej nem oly széles és rövid, 
viszont eltér a cigájától annyiban, hogy a profilvonal egyenes. A fej színe na-
gvon eltérő : fehér, egyenletesen vöröses, vagy füstös, de a legtöbbnek feje 
tarka, mégpedig fehér alapon fekete vagy szürke foltokkal. A fej színes volta 
nem érdekel bennünket, mert ez nincs kihatással a gyapjú színére. A színes 
foltok főleg az ajkakon, a szemek környékén és a füleken jelentkeznek úgy, 
mint más juhfajtáknál (korponai juh) és más rágcsáló, valamint ragadozó 
fajoknál. A fülek mélyen tüzöttek. A törzs és a lábállások is némi változatos-
ságot mutatnak : az állomány felén ra j ta van az He de France testtájainak, 
testarányainak, széles lábszerkezetének bélyege, de a másik fele e szempontból 
nem elégít ki bennünket. (Ezeket majd kizárjuk a továbbtenyésztésből.) A lábak 
tisztafehérek vagy pettyesek. A körmök palaszürkék. A bundákban nincsenek 
fekete szálak, tehát a gyapjú — szerencsére — nem olyan tűzött, mint a cigájáé. 

Csak mellékesen említeni meg, hogy az F4 kosok közt van 2, melyek 
viaszsárga csigás szarvakat viselnek. Jóllehet az Ile de France fajta kosai min-
dig suták, a karcagi cigáják is, amelyekből a keresztezések származtak, mind 
szarvatlanok, a keresztezés itt aránylag ugyan kis számban — de mégis 
napfényre hozta az Ile de France ősének, a dishley-nek szarvalt voltát. 

A tejtermelőképesség megítélésére a karcagi cigája anyáknál Karsay 
László feljegyzett az 1954. évben 39 litert, ugyanakkor az azonos legelőviszo-
nyok és táplálás mellett élt Fx anyáktól 37 liter volt a tejnyeremény. Igaz, 
hogy e mennyiség 6%-kal kisebb, de ne feledjük, hogy ekkor az Fj-ek előhasiak 
voltak, míg a cigáják vegyeskorúak. Ezért remélhetjük, hogy azonos korban a 
keresztezések nem maradnak el a cigáják mögött. Ez igen megnyugtató ered-
mény, mert ez az én meggyőződésem szerint a cigája gyapjúra nemesítésének 
az Achilles-sarka. Hiszen a cigája tejelőképességét népünk annyira becsüli, 
hogy a tejelés csökkenése miatt ellenszenves lenne neki az egész nemesítő munka. 

A testsúly is olvan jellegvonás, mely a magyar tenyésztők széles rétege 
előtt döntő jelentőségű. I t t sincs ok az aggodalomra. Az F4 anyák testsúlya 
átlag 51 kg (max. 60, min. 40 kg), a toklvóké 38 kg (max. 42, min. 30 kg). 

Az eddigi adatok alapján tehát jogosan remélhetjük, hogy az Ile de 
France-val a cigája nemesítése terén jó eredményeket érünk el és így már bátor-
ságot merítünk arra, hogy nagyobb körben indítsuk meg a keresztezést. 

Yégiil szeretnék felelni arra a kérdésre, hogy miképen tervezzük a további 
munkát ? 

Homogén párosítást csak azok közt fogunk végezni, melyek 
a j В minőségű, 
b) legalább 3,5 kg zsíros gyapjút (50% rendementtel) és 
c j a cigájával legalább egyenlő tejmennyiséget termelnek (azonos mi-

liőben). 
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E tulajdonságok rögzítésére a rokontenyésztéstől se fogunk visszariadni. 
Erre különösen eleinte, a kiváló egyedek vérvonalalapítása céljából nyilván 
nagy szükség lesz, hogy e vérvonalakban a kiugróan nagyértékű vérvonal-
alapítók hasonmásait megnyerhessük. Hosszú gyakorlatom alatt meggyőződtem 
arról, hogy a juhnál általában nem oly veszedelmes a rokontenyésztés, mint pl. 
a sertésnél. Volt alkalmam többször apát leányával, anyát fiával párosítani — 
minden hátrány nélkül. Hogy az ivadék éber megfigyelése, szervezeti szilárd-
ságát biztosító nevelése nem fog elmaradni, azt talán említenem is felesleges. 

A felsorolt feltételeknek meg nem felelő nőstényeket kiváló, В gyapjas 
és nagytejű anyáktól származott kosokkal fogjuk tovább párosítani, — abban a 
reményben, hogy a következő nemzedék inkább megközelíti céljainkat. 

Nem fogjuk keresni a keresztezettekre nézve különösen kedvező miliőt, 
hanem a cigája élettere által nyúj tot t takarmányozási, ápolási, tartási viszonyok 
közt kívánjuk a feladatot megoldani. Ha nem ekkép cselekednénk, elszakadnák 
a gyakorlati élettől. Így nem a cigája viszonyai közé beillő, hanem igényes 
nemzedékek gyors sikereivel büszkélkedhetnénk ugyan, de ezek múló sikerek 
lennének és tévútra vezetnék a gyengébb talajon dolgozó juhtenyésztőinket. 

Ha a szerény viszonyok közt kialakult nemzedék később Csanád és Bácska 
jobb talajaira kerül, bizonyára kialakul egy, az átlagosnál értékesebb »táj-
fajtá«-ja, mert — ha igaz az, bogy a távoli szülők keresztezéseiben nagyobb a 
plaszticitás, akkor e plaszticitás a jobb talajokon gazdaságosabban érvé-
nyesülhet. 

Ha ugyanis a Csanád megyei talaj képes volt eddig a primitív cigájából 
nagytestű, nagy termelékenységű típust kialakítani, mennyivel inkább remél-
hető ez abból a fajtából, mely egy gyors fejlődést, nagy takarmányértékesítést, 
sok tejet és több, szebb gyapjút termelő szülőknek örökítő alapját viszi magával. 

Talán nem hiú a remény, hogy a már kialakított fa j ta értékei felkeltik 
a cigájatenyésztők figyelmét a Fekete-tengert nyugatról átölelő földsávon 
s így a fajta exportjával is szolgálhatjuk népgazdaságunkat, valamint a cigája-
tenyésztő államokat. 



A TERMŐHELYFELTÁRÁS MAI ÁLLÁSA, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HOMOKEÁSÍTÁS 

MEGOLDÁSÁRA 
BABOS IMRE, a mezőgazdasági tudományok doktora 

(Elhangzott az MTA IY. Osztályának 1955. február hó 10-én megtartott felolvasóülésén) 

Egyre csökken a világ erdőtőkéje. Hatása közel sem lineáris : minél 
alacsonyabb egy ország erdősültségi százaléka, annál érzékenyebb az apadás 
népgazdasági következménye. Annál kevesebb a reálisan letermelhető fatömeg 
mennyisége, selejtesebb a minősége, hiányosabb a kimunkálható választékok 
összeállítása. 

A csökkenés csak részben írható az erdőterület apadásának a rovására. 
Az esetek többségében azt a felújítással nem törődő fahasználati módszerek, 
az erdőművelési műhibák — a helytelen fafaj választás, az elégtelen agro-
technika, az elmaradt vagy megkésett, korszerűtlen erdőápolás — okozzák. 

Meglevő erdőterületeink határain belül parancsoló követelmény a hibák 
kiejtése : minden talpalatnyi terület szakszerű hasznosítása, erdeink termő-
képességének folyamatos és fokozatos növelése. 

Morozov szerint az erdőgazdasági termelés végső célja az erdők oly módon 
történő átalakítása, hogy az emberi társadalom szükségleteit a legteljesebben és 
legelőnyösebben kielégíthessék. 

Az állományok megmaradásának, növekedésének és fejlődésének a sorsa 
alapvetően a felújítás, a telepítés során dől el. A tájanként hol kiegyenlítettebb, 
hol szélsőségesen, ugrásszerűen módosuló termőhelyi tényezők — köztük első-
sorban a talaj — egyre változó lehetőségeket biztosítanak a fás növényzet szá-
mára. Síkságokon a ta la j vízháztartása áll az előtérben, hogy az esetenként 
szűkre méretezett tápanyagkészleteket idejében és kielégítően mozgósítani 
tudja. A domborzati viszonyok erőteljesebb tagoltságával szembetűnően egyre 
inkább a tényezők együttes, sőt a szomszédos termőhelyek kölcsönhatása lesz 
a döntőbb jelentőségű. Előtérbe kerül az égtáj szerinti fekvés, a geológiai alaku-
lás (anyakőzet), a hazai viszonylatban sem lekicsinyelhető tengerszínfeletti 
magasság csapadékot, fényt, hőt, eróziót és denudációt befolyásoló hatása, 
melyek az állományok fafajösszetételében, azok növekedésében állítják elénk 
e tényezők kiértékelését. 

Nincsenek elszigetelten jelentkező termőhelyi tényezők. Egyik sem mel-
lőzhető és jelentőségük a minimumtörvény szabálya szerint az optimumtól 
mért távolság arányában eltérő mértékben érvényesül. 

ö IV. Osztályközlemény VII /3—4 
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A termőhelyfeltárás feladata a tényezők megismerése, meghatározása, 
az eredők megállapítása, az ezekből leszűrhető tanulságok, következtetések 
hasznosítása. 

A termőhelyi tényezők kiértékelhető eredővonalai mentén helyezkednek el 
az adott termőhelyeken őshonos vagy már tá j honos fafajok termőhelyigényei-
nek számsorai. 

A termőhelyigény valamely fafajnak a termőhely összhatásával szemben 
támasztott, összegezett követelményét foglalja magában és lényegében a szeré-
nyebb körülményekkel való megalkuvással egyenértékű. Attól függően : meny-
nyire képes azt a termőhely kielégíteni, változik a termőhely jósága, vábk el-
térővé a fafajok növekedése, módosul a fatermési táblák termőhelyi osztálya 
mindaddig, míg a fafaj eléri vagy megközelíti követelésének határvonalát. 
Ilyenkor sajátmaga is minimumba kerül a már nem kielégítő termőhelyi adott-
ságokhoz jobban idomuló más fafajokkal, cserjékkel, esetleg a gyepszintben 
meghúzódó egyéb növényekkel szemben. 

Ennek jegyében láthatjuk a buckák közti mélyedésből kiindulva a dombok 
tetejéig egymás mellett a homokon egyrészt a Magyar Pál által már 20 évvel, 
ezelőtt leírt nővénytársulásoktörvényszerű változását — íme Tüxen és Preising 
kontakt társulásai — másrészt Good potenciális fafajelterjedési elgondolását, 
melyet Vorobjov a természetes elterjedési körzetek határzónáiban egyszerűbben 
a fajok közötti küzdelem magyarázatával helyettesített. Jellemző erre az erdei-
és a feketefenyő életrevalóságának az egybevetése : a buckaközökben jobb az 
erdeifenyő növekedése és kielégítőbb a dombtetőkön a feketefenyőé, míg Ukrajná-
ban, 3 földrajzi szélességgel északabbra ennek már a fordítottjával találkoz-
hatunk. 

A termőhelyfeltárás fealadata a termőhelyigények folyamatos meghatá-
rozása, tájanként történő rögzítése, a táj termőhelyi lehetőségének leginkább 
megfelelő fafajok, ökotípusok kimutatása, számbavétele. 

Elégtelen erdőterületünkön a népgazdaság egyre szélesedő fafajigényét 
kell kielégítenünk. Közöttük olyanokkal is találkozunk, melyek nem számítanak 
hazai viszonylatban az őshonosok közé. Elegendő a gyorsannövőkre : az akácra, 
a nemesnyárakra, a fenyőkérdés egészére utalnom. 

Azt, hogy valamely területen milyen fafajokat tenyésszünk: Motovilov 
meghatározásában a termőhelyi viszonyok mérlegelésével a gazdasági megfonto-
lások döntik el. 

Világos, hogy a felújítások, az erdőtelepítések végrehajtása során nekünk 
is a népgazdaság szükségleteivel kell számot vetnünk, miközben az adott termő-
helyeken a továbbiakban is az ős- vagy már tájhonos fafajok dominanciája 
lesz helyeselhető. Nem jelentheti azonban a dominancia a kizárólagosságot, 
a szükséges tájhonos vagy azzá tehető fafajok területbiztosítása elengedhetetlen. 

A termőhelyfeltárás feladata, hogy felkutassa az értéket jelentő — nem 
őshonos — fafajok telepítési lehetőségeit, kijelölje területét, esetről esetre el-
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döntse a dominancia kérdését, meghatározza a felújítások és a további növe-
kedést, fejlődést biztosító ápoló beavatkozások erdőművelési tennivalóit. 

Hogy mindezt elvégezhesse : a termőhelyet feltárónak meglevő adott-
ságokból kell kiindulnia. Helyes lesz tehát, ha munkáját lehetőleg egységesít-
hető termőhelyekkel rendelkező erdőgazdasági tájakon belül végzi el, sőt fel-

1. ábra 

vethető a szakosítás kérdése is. Valószínű, hogy pl. a hasonló erdőművelési 
feladatokat felkínáló homoki erdőgazdasági tájak nehézségeivel könnyebben 
küzd meg az, aki folyamatosan ott kutat és eredményeit is jobban értékeli, 
hasznosítja az az erdőművelő, ki egy életre a homokkal jegyezte el magát. 

Az erdőgazdasági tájakon belül kutathatók fel azok az edifikátorok, 
melyekből megbízható következtetéseket vonhatunk le a termőhelyek jellegére, 
a termőhelyi tényezők kapcsolatait illetően. Ilyenekül elsősorban a növénvvilág 
egyes tagjai alkalmasak. Kiemelkedő a fafajok útmutatása. 

Módosul a helyzet, ha a kultúrhatások következtében a természetes fás 
és lágyszárú növénytársulások nem állapíthatók meg, mint a termőhelyi össze-
függések kiértékelői. Ilyenkor a domborzattal kapcsolatos fekvésen, lejtszögön, 

8 * 
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tengerszint feletti magasságon túlmenően főleg a talajfeltárás adhat a számunkra 
felvilágosítást. 

Ha minden esetben megállapítjuk a fás és lágyszárú növényzet, az eda-
fikus tényezők és a talaj közötti összefüggéseket, azokból lineáris sorokat alkot-
hatunk. A nyert összefüggések alapján olyan területeken is vállalható ezután 
a fafajválasztás helyes megoldása, ahol a lineáris sorokban felsorolt tényezők 
közül csak kettő a megismerhető. 

Minél természetesebb egy, a termőhelyi tényezők összefüggéseit haszno-
sító erdő életközössége, annál inkább értékelhető a növénytársulások útmuta-
tása. Területi elhelyezkedésüket főleg a domborzati tényezők eltérése fogja mind 
a növénytársulások, mind a talajadottságok felé módosítani. 

Már a származéktípusokban jelentkezik a talaj el nem hanyagolható 
jelentősége. A kultúrhatások, a mesterséges fafajbetelepítések, az erdőművelési 
műhibák következményeként egyre erőteljesebben ragadja az magához a kér-
déseket eldöntő tényező szerepkörét. 

Még a hegy- és dombvidékeink erdőgazdasági tájain is az erdő-, a termő-
hely- és a talajtípusok lineáris összefüggései segítőtársaink akkor, lia felbom-
lott a természetes növénytársulások összetétele. A szekunder növényzet legtöbb-
ször többet zavar, mint használ, alkalmatlanná válva a következtetések alá-
támasztására. Ilyenkor a domborzat kiértékelése, a talajszelvériy gyakran 
patologikus jelenségeket — előrehaladó elsavanyodás, podszolosodás, denudáció, 
erózió stb. — is megállapító feltárása adhatnak felvilágosítást a termőhelyi 
lehetőségek hasznosítása során. 

Ma márim hegy- és a dombvidéken is ekkora a lineáris sorok jelentősége 
méginkább azzá válik ottan, ahol — főleg a lapályokon apadnak az erdők 
természetes életközösségei. Nélkülözhetetlenek a kedvezőtlen termőhelyekkel 
rendelkező erdőgazdasági tájakon, ahol egyre több a helytelen fafaj választással 
terhelt kultúrerdő. 

Igaz, nincsenek kiragadható, külön elbírálható termőhelyi tényezők. 
A termőhelykutató mégis azokat vizsgálja, melyekből a legkönnyebben a leg-
több következtetés, útmutatás nyerhető. 

A termőhelyi adottságok nagy részének összhatása a talajban is kifejezésre 
ju t . A talajban érvényesül az éghajlati tényezők legfontosabbika, a hasznosít-
ható vízmennyiség legfőbb utánpótlója : a csapadék. A talaj rétegeződése kí-
nálja fel a tápanyagigény megoldását, a víztárolás, a gyökérzet elhelyezkedésé-
nek lehetőségeit. A talaj az, melyen megvetheti lábát a növényzet, s melyben 
otthonra talál a mikrobák milliárdnyi hada mindaddig, míg életbenmaradásuk, 
nélkülözhetetlen hasznos működésük zavartalanságát, feltételeit biztosítani 
képes az erdőművelő. 

Az erdővel, az erdei életközösséggel szemben elkövetett mulasztások a 
talajban is bámulatos gyorsasággal éreztetik a hatásukat és a hibák nagysága 
már egyetlen fatermelési körfolyamaton belül a pH értékek változásán mér-
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hető, érzékelhető. Szerencsére adva van az orvoslás módja is és főleg megfelelő 
fafajok — így a nyír — választásával humid éghajlat alatt Hartmann köz-
lése szerint alig két évtizeden belül rendbehozható a ta la j elsavanyodása. 

Foglalkoznia kell tehát a termőhelyet feltárónak a talaj szelvények ki-
ásása, a talajjellemzők meghatározása nyomán kialakítható elhatározásai kö-
zött a kurativ erdőművelési tennivalók egymásutánjával is. 

A talajszelvények feltárását követő újabb osztályozás alapjait Stefanovits 
Pál dolgozta fel. A különböző talajtípusok a genézis különhaladó útvonalait 

2. ábra 

futották be és a kiindulás eltérő adottságaitól függően más és más talajosztá-
lyokba sorolhatók. Ettől függetlenül lehet egyenlő a termelési értékük. Adott, 
egyező földrajzi elhelyezkedés, éghajlat és környezethatás közepette a tápanyag-
tartalmat aktiválni képes vízháztartás dönti el az egyébként különböző talaj-
típusok gazdasági termelőképességét. % 

Ezt igazolják a homokon végzett termőhelyfeltárásaink. A talaj, az eda-
fikus tényezők és a növényzet jellemzőiből alkotott lineáris sorokban az erdő-
tenyészeti feltételeket biztosító termőhelyek típusai többnyire egyféle talaj-
típusokon mutathatók ki. Azonban mind a természetes, mind a kultúrhatások 
eredményeként létrejövő erdőtípus többféle talajtípuson — ennek megfelelően 
termőhelytípuson — találhatja meg növekedésének, fejlődésének feltételeit. 
Ilyenkor a többféle talaj- és termőhelytípus közös jellemvonása az erdőművelési 
tennivalók azonossága, melyet a termőerő kisebb eltéréseit is regisztráló alapo-
sabb termőhelyigényismeretünk bővülő vagy szűkülő lehetőségekkel módosíthat. 
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Értékesek azok a jellemzők, melyek a termőhelyi tényezők kedvézésére 
vagy mostohaságára utalnak. Főként a növényzet soraiból kerülnek ki, de 
— mint a mátrai kőfolyások esetében — a talaj, az ásványi törmelék felkiáltó-
jelei is lehetnek. Minél mostohább a termőhely, annál lényegesebb az ilyen 
jellemzők megismerése. Ezek zárnak ki lehetőségeket — pl. a szik, a szóda 
jelenlétekor — vagy buzdítanak elhatározásokra, melyek csak a talaj kedvezőbb 
tápanyag- és vízháztartásával indokolhatók. Ilyen a letemetett szintek kérdése, 
melyek jelentőségét termőhelytípusainak növényasszociációs ismertetése során 
Magyar Pál már 20 évvel ezelőtt megállapította. 

Nyári munkánk eredménye a siskanád (Calamagrostis epigeios) mellett 
a vesszős fagyai (Ligustrum vulgare) jelentőségének a felismerése. Megfelelő 
biztonsággal jelzi a felszíni vagy a legfeljebb 100 cm mélységig letemetett, 
kedvező vízháztartásé rétegek jelenlétét. 

Ehhez hasonló felismeréseket csak a termőhelyrészletek rendszeres fel-
tárása, felvétele, térképezése és kiértékelése eredményezhet. Extrapolálhatók 
ugyan a megfelelően alátámasztott eredmények, de levezetésük a termőhely-
térképezés gyümölcse. Ezt igazolják a két esztendő óta végzett termőhelyfel-
tárásaink, melyek a Magasbakony, a Mátra természetes erdőtársulásainak ked-
vező munkaterületei mellé a gödöllői dombvidék származék- és kultúrtípusait, 
a vasi hegyhát ötletszerűen kialakított, változatosan elegyített kultúrállo-
mányait és a Duna—Tisza közi homokhát meszes homokján felkutatott termé-
szetes és mesterséges erdő-, termőhely- és talajtípusait sorakoztatták. 

Ez év nyarán adta ki a Mezőgazdasági Kiadó Magyarország erdőgazdasági 
tájbeosztását. Leíró részeinek megírása annak idején a többségében gyakorlati 
felismerésekre, eredményekre támaszkodó technikai maximumot szolgáltatta. 
A dialektikus materializmus örök érvényű tanítása szerint ezek a technikai 
minimum színvonalára csökkennek, ha majdan a kutatómunkánk eredménye 
fejlettebbel, jobbal, részletesebbel tudja helyettesíteni. 

Nyári termőhelyfeltárásunk a kunadacsi, kunpeszéri és kunbaracsi me-
szes homoké erdőkben kereste a részletek megismerését. Megállapításaikat a 
szabadszállási, bócsai, terézhalmai, fehértói és ásotthalmai erdők bejárásakor 
ellenőriztük és egészítettük ki. 

Lényegesebb felismeréseink az alábbiak : 
1. A Duna-Tisza közi homokhát erdőgazdasági táján egyetlen természe-

tes, fás szukcessziós vonal tálálható, mely erdőművelési szemlélettel a pionir 
fehér- és szürkenyárak megtelepedésével, a borókás nyárasok erdőtípusának 
kialakulásával veszi a kezdetét. Napjainkban a nyárasok terjeszkedése szinte 
kivétel nélkül a már meglevő egyes fák, kisebb nyárfacsoportok vagy állomá-
nyokból indul ki és a gyökérsarjak gyakran excentrikus gyűrűjével hatol előre. 
A külpontosságot az anyafák égtájakkal összefüggő árnyékhatása magyarázza : 
a sarjhajtások a Nap felőli oldalon az anyafák mellé zárkóznak, hogy az ellenkező 
oldalon törzshossz távolságra távolodjanak. 
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Jellegzetes homoki nyárterjeszkedés a Debeákon látható buckatípus, 
melynél a barkánszerű homokalakulatok öbleiben vethette meg a lábát a fehér-
nyár. Innen hatol fel gyökérsarjaival a csökkenő talajjósággal változó cserjék 
kíséretében a domb éléig, míg azon túl legtöbbször már a naprózsa (Fumana 
procumbens) jelzi a homok kedvezőtlenné vált tápanyag- és vízháztartását. 

Magról akkor képesek újulni a nyárak, ha a tavaszi földár visszahúzódását 
követően a felszínre emelkedett vízmennyiség talajba süllyedése egybe esik a 
nvármag kiszóródási idejével. 

3. ábra 

2. A borókás nvárasok szukcessziója a kocsányostölgy betelepedésével 
találja meg a folytatását. Л alójában nincsen kilátásunk a fafajok cseréjére, 
a tölgyek túlsúlybajutására : a lecsapolásokat követően kialakult légszárazabb, 
helyi éghajlat a fokozódó pajorkárral egyetemben mindenütt akadályozza a 
tölgy természetes megtelepedését. Homoki viszonylatban ma a tölgy7 terület-
veszteségével számolhatunk. A termőhelyfeltárás feladata az arra alkalmas 
tölgyállományok felkutatása, magtermelő állományokká nyilváníttatása külö-
nösen ott, ahol ínég a gyöngyvirágos tölgyesek maradványnival találkozunk. 

A táji termesztés, az irányított maggazdálkodás, a származási kérdés 
felismert jelentőségének évtizedében nem lenne indokolható a homokon őshonos 
tölgyesek minden bizonnyal ökotípust képviselő magtermésének figyelmen 
kívül hagy7ása. 

3. A fás szukcesszió kiteljesedő láncszeme a gyertyánnal elegyes gyöngy-
virágos tölgyes. A Ktinbaracson megtalált őshonos állomány kétségkívül opti-
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Részlet a Duna Tisza közi homokhát erdőgazdasági iájának 
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meszes homokján végzett lermőhelyfeltárás lineáris táblázataiból 
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tetésével újíthatok. Tág hálózatban 
koránfakadó kanadai nyár ültethető. 
Megkísérelhető az alátelepítése gyer-
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rülendő 



3 6 6 BABOS IMRE 

mális termőhelyi adottságokról : barna erdőségi talajról, talajvízközelségről, 
az aljnövényzet tanúsága szerint üde mikroklímáról (Scrophularia nodosa, 
Viburnum opulus) tanúskodik. Az a körülmény, hogy a kunpeszéri gyöngyvirágos 
tölgyes-nyárasokból hiányzik a gyertyán, egyrészt arra utal, hogy nem feltétlen 
és közvetlen éri el a gyertyános-tölgyes állományösszetételét, de biztatást ad 
a gyertyán egyelőre kísérleti jellegű alátelepítésére. 

4. ábra 

4. Jellemző a cserjék, az erdei életközösséghez tartozó lágyszárú növények 
törvényszerű aláhúzódása a természetes úton kialakuló borókás-nvárasok, töl-
gyesek alá. 

Említettem már a fagyai jelentőségét. Hasonlóan jellemző a kutyabenge 
(Frangula alnus) megtelepedése az eredetileg az Agrostis alba növénytársulásá-
nak a termőhelytípusán, a vörösgyűrű som (Cornus sanguinea) egyre jobban 
záródó cserjeszintje a kocsányostölgy zártabb, mégis ligetszerű erdőtípusában. 
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Meszes homokon a lágyszárú növények közül a Lithospcrmum officinale 
a fagyai hűséges kísérője, azzal együtt az elérhető mélységben hasznosítható 
letemetett rétegek nyomjelzője. Olykor az Agropiron repens található a 200 
cm körül letemetett, kolloidtartalmú rétegek fölött, melyek alatt még mélyeb-
ben volt csak a talajvíz elérhető. 

5. Felállíthattuk az erdő-, a termőhely- és a talajtípusok összefüggéseinek 
lineáris sorait (lásd a táblázatokat). Feltűnő az egyezés, mely a termőhely és a 
talajtípusok között fennáll. Ugyanakkor a természetes erdei életközösségekel 

5. ábra 

alkotó tölgyes-nyárasokban többféle — egyenlő termőértékkel rendelkező 
termőhely-és talajtípuson jöhet létre ugyanaz az erdőtípus, igazolva Szukacsev 
hasonló megállapításait. Ugyancsak lineáris sorokba fogta be Scamoni is a 
Német Demokratikus Köztársaság természetes erdőtermőhely- és talaj-
típusait. 

6. A lineáris sorok ismeretében akár a talaj, akár az őshonos, termőhelyet 
jellemző növényzet alapján elfogadható biztonsággal határozható meg az ered-
ménnyel kialakítható erdőtípusok fafajösszetétele. A kiindulást természetesen 
a meglevő állományok, fafajok kiértékelése, termőhelyigényük megközelítőleges 
meghatározása, a termőhelyek térképezése szolgáltatta. 

t 
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Köstler szerint újabban már az állományok hármas felvételét készítik el, 
szembeállítva egymással a múlt feltételezését, a jelen állományképét és a jövendő 
tervezetét. 

7. Gyakorlati szempontból értékes az 1910-ben felismert, először 1934-ben 
gyakorlatilag hasznosított, az 1939-ben leírt, 1949-ben magyarázott és 1954-
ben részleteiben feltárt akác-fenyőelegyítés kérdésének a megválaszolása. 

Eredménytelen az elegyetlen akácosok telepítése akkor, ha a Salix rosma-
riiiifolia, az Agrostis alba, a Calamagrostis epigeios és a Festuca vaginata nö-

6. ábra 

vénytársulásával jellegzett termőhelytípusaira ültettük azokat. A kunadacsi 
termőhelyfeltárás mind a négy termőhelytípuson bizonyítja az akác fejlődőképes 
telepítését akkor, ha az a talaj, a termőhely típusától függően változó elegy-
arányszámmal fenyőkkel, főleg feketefenyővel elegyesen történt. 

A megállapítás a túlsúlyban gyengébb homoktalajok erdősítése során az 
értékesebb állományok, kultúr erdőtípusok kialakítását segíti elő. Ahol már a 
fenyő sem telepíthető — pl. a Fumana procumbens subasszociációján — ott 
természetesen a fenyő-akác elegyítés is eredménytelen. 

De nem mindig csak az akác a fenyőkkel történt elegyítés haszonélvezője, 
miként arról az illancsi futóhomokon legkedvezőbben a nitrogénfelesleget 
gyűjtő akácok oltalma alatt legszebben növekedő feketefenyők győzhetnek 
meg bennünket. 
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8. A fafajok termőhelyigényének kielégítésére is lehetőséget adnak a line-
áris sorok. Felhasználásukkal lehetővé válik az adott talaj- és termőhelytípu-
sokon az ott tenyészthető fafajok kijelölése, remélhető méreteik, fatömeg-
szolgáltatásuk meghatározása. 

Egyre kevésbé lesz a jövőben figyelmen kívül hagyható az a követelmény, 
hogy a fafajválasztás során a gazdasági, erdőművelési, cönológiai szempontok, 

7. ábra 

meglátások mellett a jövendő állományok vízfogyasztását, a vízgazdálkodás, 
a t á j vízszolgáltatására kifejtett hatását is mérlegeljük. Hazai viszonylatban 
ebben a tekintetben még a kezdet kezdetéri sem állunk, jóllehet pontosan az er-
dőkben viszonylag gazdagabb erdőgazdasági tájainkon érzik ipari központjaink 
a víz növekvő hiányát. Gondoljunk Huber intelmére : olyan állományokat 
telepítsünk, iftelyek a maximális anyagtermelést a víz minimális fogyasztásával 
párosítják. 

9. Gyakorlatilag kivihetetlen a homokon a termőhelyek részletes térké-
pezése. A kérdéseket a vízháztartáson át eldöntő talajtípusok oly sűrűn váltják 
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catenákon az erózió a növényzet hozzájárulásával kialakult, egymást váltó 
talajtípusok csoportosítója. 

Megkönnyíti a különböző talajtípusok ökológiai láncokba csoportosí-
tását a talajvízszint hasonlósága, mely a talajkolloidok mozgósításával, a táp-
anyag-felvétel azonos jellegű megkönnyítésével az élettani egyenlőség biztosí-
tásának egyik alapvető tényezője. 

Az ökológiai láncok kialakítása, elhatárolása a talaj- és terrnőhelytípusok 
összefüggéseinek ismeretében mind a növényzet, mind a talajfúrásokon keresz-
tül elvégezhető. Figyelmen kívül hagyhatók — amint azt Szukacsev is vallja — 
a jelentéktelen területtel rendelkező vagy kialakítható erdőtípusok. 

egymást, hogy — a közös nevezőre hozható, egyforma vagy közel egyenlő ter-
melési értékeket képviselő talajtípusok ismeretében az azonos fafajok számára 
azonos növekedést biztosító talajtípusokat ökológiai láncokba csoportosíthat-
juk. Azonos alapkőzeten — pl. a meszes homokon — kialakulva Milne catenái-
val volnának egybevethetők : homokon az eolikus mozgás, a ma már közismert 

8. ábra 
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Ismét beigazolódott kutatásunk során Járó Zoltán elgondolásának a 
helyessége : a Kuron-féle higroszkóposság százalékos összegezésének talaj-
értékjelzése. Szükséges azonban, hogy az összegezéseket 100, 150 és 200 cm 
mélységekre végezzük el, miáltal jobban megközelíthetjük a tápanyagfelvétel 
szempontjából fontos gyökérzóna helyesebb értékelését. A bioorganominerális 

9. ábra 

komplexus hasonló, százalékos összefüggése grafikusan közel azonos tört-
vonalakat ad, megerősítve a »hy« összegek útmutatását. 

Említettem már : nincsenek önmagukban elbírálható termőhelyi ténye-
zők. A »hy« és a bioorganominerális komplexus összegezése éppen azért csak 
az erdőművelési tervezés biztonságát fokozhatja anélkül, hogy a termőhely 
egvértelmű értékmérését szolgáltathatná. 

10. Az erdőgazdasági tájak erdőművelési szempontokat követő csoporto-
sítása után minden bizonnyal rendszerezhetők lesznek az erdőművelési szem-
léletben egyenlő értékű erdőtípusok. Ezzel az áttekintés, az irányító erdőművelés 
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— mag, csemete, tervezési számok stb. — számára adhatunk könnyítéseket, 
megerősítve vagy elejtve ugyanakkor a tájcsoportok helyességét. 

A termőhelyrészletek kimunkálását valójában a termőhelytérképezés 
egyszerűsített végrehajtása oldhatja meg. Hatalmas, sok esztendőt igénylő 
feladat, melyet egyszer el kellett kezdenünk. Kizárólag a részletek megismerés e 
biztosíthatja, hogy a fafajok termőhelyigényének egyre alaposabb ismeretében 
valamennyi termőhelyünkön a termőtalaj óvása mellett minél hamarabb a 
legtöbb és a legjobb fatömeget növelő fafajok tenyészhessenek. 

A termőhelyek üzemi méretű térképezését, a célszerű erdőrészlethatárok 
kijelölését, a szakszerű erdőművelési előírások megadását az erdőrendezőség 
végezheti el majd akkor, ha a jelenleginél még jobb üzemterveit elkészítheti. 
Addig is az erdőgazdaságok erdőművelői, a szélső munkahelyeken dolgozó 
erdészek lehetnek azok, akik a termőhelyfeltárás folyamatosan elért eredményeit 
már menet közben is hasznosíthatják. 

A termőhelyfeltárásra támaszkodó erdőművelési tervezések az erdő-, 
a termőhely- és a talajtípusok lineáris sorvetései alapján állapíthatják meg az 
átmenetileg vagy végig fenntartható fafajok választását, tervezhetik meg előre 
csemetekertjeik magszükségleteit. A lineáris sorok összefüggései tüntethetik el 
az erdőművelés műhibáit, a helytelen fafajválasztás okozta joggal kifogásolható 
rontott állományokat. A termőhely- és talajtípusok felismerése terelheti bizto-
sabb ösvényekre a homoki erdőtelepítők ma még bizonytalan elhatározásait 
és állíthat a jelenlegi akáctemetők helyére jobban fejlődő, értéket képviselő 
akáccal elegyes fenyveseket. 

A termőhelyet, a talajt, a letemetett szinteket jelző növények és növény-
társulások ismeretében lehet a kedvezőtlen termőhelyek kedvezőbb foltjain a 
gyorsan növő fafajok szigetszerű csoportjait kialakítani, arra alkalmas termő-
helyeken pedig a többszintű állományok kialakításával az asszimilációs lég-
területet maradéktalanul hasznosítani. 

Összegezve : 

1. Az erdőtipológia — lényegében a termőhelyek erdőgazdasági szempon-
tokat kielégítő feltárása — csak az erdőgazdálkodás megsegítésén át nyerhet 
gazdaságilag indokolt értelmet. Enélkiil az erdőtípusok meghatározása a gya-
korlatot csak közvetve megsegítő növényföldrajzi kutatómunka maradna 
csupán. 

2. A termőhelyek feltárása, az erdőtípusok meghatározása négyes fel-
adatot old meg : 

a) Aliol a természetes vagy származék erdőtípusok természetes úton 
újí thatok fel, ott a felújítás mikéntjét és ütemét kell — pl. a bükksásos bükkö-
sökben — meghatároznia. 

b) Ahol csak alátelepítésekkel újíthatunk : a termőhelyigények ismereté-
ben a ta la j t borító növényzet útmutatását hasznosítva kell a termelékenyebb 
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10; ábra 
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származék sőt kultúr erdőtípusok kialakítását elősegítenünk. Előtérbe kerül 
a talajszelvények kiértékelése. 

c) Ahol mesterséges a felújításunk, ott a tarolást megelőzően a továbbiak-
ban kialakítható állományok összetételét köthetjük — pl. az akácosokban — 
az erdőtípus meghatározásához. Máskor a többnyire rontott állományok meg-
felelő átalakítását az erdő- vagy a termőhelytípust jellemző növényzet alapján 
írhatjuk elő. 

Ehhez lesz nélkülözhetetlen a talajtípusok meghatározása, előnyösen 
felhasználhatók a geomorfológiai felismerések. 

d) Mindenütt meg kell a meglevő típusok — mind az erdő-, mind a talaj-
típusok - - ismeretében a fejlődés pillanatnyi helyzetképét állapítania, liogy abból 
kiindulva az erdőművelés termelékenységét fokozó további teendőit határoz-
hassa meg. 

3. Minél egyszerűbb az erdőtípusképzésünk, annál gyakorlatiasabb. 
Az elaprózás veszélyétől a gyakorlat, mindenekelőtt az erdőművelő szem-

lélete óvhat meg bennünket. Ez hassa át a termőhelyfeltárás munkamenetét, 
fogja egybe a talaj, az éghajlat, az egész termőhely értékelését. Végeredmény-
ben ez döntse el az eltérő aljnövényzet esetében a hasznosság sorrendjét, válassza 
szét az erdőművelésileg indokolható erdőtípust a csak tudományosan érdekestől. 

4. Sehol sem nélkülözhető a talaj feltárása. Ez adhat választ a hegyvidé-
kek természetes vagy származék erdőtípusaiban a talajmelioráció felvethető 
kérdéseire, a szükségszerűen végrehajtásra váró fenyvesítés helyes arányára, 
fafajválasztására. Sehol sem állapíthatók meg a termőhelyigények a talajfel-
tárás mellőzésével. 

Kedvezőtlen termőhelyeken, kultúrhatások következtében megzávart 
növénytársulások esetében a talajtípusok meghatározása, a talaj vízháztartás 
vizsgálata támasztják alá a fafaj választásra vonatkozó következtetéseinket. 

'5. A különböző tájakon lehet egymástól eltérő a termőhelyfeltárás munka-
menete. Egyik helyen a talajfeltárás, máshol az aljnövényzet, a geomorfológiai 
meghatározás könnyebb megoldása áll az előtérben. 

Elsőrendű, termőhelyet jelző tényező a fa, a faállomány növekedése. 
Indokolt és helyes, ha minden mást megelőzően a fafajok összetétele jelzi az 
erdők típusát. 

6. Ma már nem a követendő módszerek megválasztása képezi az erdő-
tipológia sorsdöntő kérdését. Túljutottunk azon, hogy az alaptételek, az alap-
elvek körül vitatkozzunk. Nem az a döntő, hogy a növényzet vagy a talaj 
felől közelítjük-e meg az erdő- vagy termőhelytípusok fogalmát : az egyenlet 
feloldását lényegében az ismeretlenek fogják határozott irányokba terelni. 
Egyetlen termőhelyfeltárással foglalkozó csoportunk sem nélkülözheti a cöno-
lógia és a talaj felismerés alapvető tudását. 

Ma az erdőtipológia kérdése ez : hiányát érzi-e az üzem s könnyít-e majdan 
a gyakorlat terhein? 
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Ebben a szemléletben két nagy csoportba kell osztanom az erdőtipológiai 
kérdéskomplexumát : 

Ahol még ma is dominálnak a természetes primer vagy szekunder erdő-
típusok, ahol ma is jól-rosszul, de. természetes úton újulnak az erdők és csak a 
durva erdőművelési műhibákat torolja meg a természet a talaj leromlásával, 
az állományok elkorcsosodó kiritkulásával, a vágások elgyomosodásával : ott 
nehéz az évszázadok óta felújuló állományok ismeretében az erdőtipológus 
helyzete. Feltétlen indokolt ilyenkor az erdőtípusok gazdasági csoportosítása, 
melyek mindenkor egy-egy megoldott felújítási kérdést támasszanak alá. 

Másként áll a helyzet ott, ahol a mostoha termőhely, a talaj és éghajlat 
egyöntetű kedvezőtlensége állítja komoly feladatok elé az erdőtelepítő szak-
tudását. Minden, ami elősegítheti a terv végrehajtásának eredményes megol-
dását : örömmel köszöntött baráti jobb, akár a talaj, akár a növényzet felől 
közelítse meg a homály eloszlatását. Ezért hálás feladat a termőhely rejtelmei-
nek feltárása pl. a gödöllői dombvidéken, Kunadacs homokján s talál egyelőre 
kevés megértésre a Bükk, a Mátra, a Magasbakony kedvező kitettségein. 

Ne álltassuk magunkat, hogy a gyakorlat mindenhol örömmel várja 
a termőhelyfeltárás eredményeit. 

Ahol évszázadok óta dacol az erdő a fát használók rombolásával, ahol 
minden erőszakosságunk ellenére sűrűn zárul a bükk újulata : nehéz elfogadtatni 
az erdőtipológia felismeréseinek bevezetését. 

Egy újabb generációra lesz szükségünk ahhoz, hogy a ma csak kevesek 
által ismert növénytársulások útmutatása nyomán finomítsák a felújítások 
módszereit, kerülve a hibákat, melyek majd csak az utódokat sújtják. 

Annál meggyőzőbb az erdőművelők e kérdésben történt állásfoglalása ott , 
hol a termőhely hátráltatja munkájuk sikerét. Ahol tényleg nehéz az erdősítések 
tervezése, bizonytalan látszólag minden, amivel elhatározásunkat alátámasz-
tanánk : ott a részeredmények tudása is az erdősítések eredését, megmaradásuk 
százalékát javíthatja. Ezért nem elutasító a homokfásítók állásfoglalása, ezért 
lelkesítő a homokon termőhelyet feltárók munkája : látják, nem dolgoznak 
hiába ! 

Ma a termőhelyfeltárás kezdetén vagyunk, jóllehet közöttünk Magyar Pál 
már 20 évvel ezelőtt követ kőre halmozott a magyar erdőtipológia épületén. 
Azóta a magyar növénycönológusok vették fel az elejtett fonalat és ma Soós 
Rezső, Zólyomi Bálint és tanítványaik a termőhelyfeltárás közismert 
kutatói. Övék a Magyar Tudományos Akadémia bőkezű támogatása, az egye-
temi tanszékek, kutatóintézetek együtthaladása. 

Két esztendeje, hogy ismét foglalkozunk a magunk dolgával az Erdészeti 
Tudományos Intézetben és az erdőgazdasági tájleírórészek tudományos ered-
ményekre támaszkodó, az erdőművelés jegyében álló átdolgozását tűztük ki 
célul. Fokozatosan támaszkodunk a továbbiakban a mikroklímavizsgálatok 
eredményeire. 

9 * 
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A két év alatt az elsőben 3, a másodikban 8 kutató munkájával kereken 
3000 ha-on végeztük el a termőhelyek feltárását, térképezését, állapítottuk 
meg a termőhelyek, a talajok, az erdők természetes, származék- és kultúrtípu-
sait, melyek további 90 000 ha-on alkalmasak az erdőművelési tennivalók 
szabatos, korszerű meghatározására, az üzemi erdőrendezők, erdőműveléssel 
foglalkozók megsegítésére. Ma inár magunk mögött érezzük a felsőbbségünk 
megértését is. 

Köszönünk minden támogatást, amit a növénycönológusoktól kaptunk 
és kaphatunk. Az együttműködés jegyében arra mindenkor készségesen viszont-
segítéssel válaszolhatunk. Azt hiszem, továbbra is helyes, ha a termőhelyfel-
tárás munkáját megosztva végezzük. Jóllehet eltérőek az esélyeink, ez a ver-
seny egészséges szellemét hozhatja létre. A versenyét, melyben mindannyian, 
de elsősorban a népgazdaság, az egész dolgozó nép lesz a nyertes. 

/ 



NÖVÉNYCÖNOLÓGIA, ERDÖTIPOLÓGIA 
ÉS AZ ERDŐGAZDASÁG 

MAGYAR PÁL, a biológiai tudományok doktora 

(Elhangzott az MTA IY. Osztályának 1955. február 10-én megtartott felolvasó ülésén) 

Mint hallottuk, a termőhely térképezés folyamán a termőhelyet két oldal-
ról szoktuk megközelíteni, egyrészt a növényzet, másrészt a talaj felől. Mi a 
növényzet felől igyekszünk megfogni a kérdést. 

Erdőművelésünk biológiai iránya a talajismeretet és a növénycönológiát 
tette meg alapépítményéül. A termőhely elbírálása talajfeltárás és növénycöno-
lógiai ismeretek nélkül elképzelhetetlen. A pedológusnak és növényökológusnak 
legtöbb problémája érinti ma már az erdőművelőt is. Aciditás, talajmélység, 
tápanyagtartalom, víz- és levegőháztartás, a talajnak gyökérzettel átnőtt rétege, 
a talaj- és növénytakaró fejlődésének iránya döntő jelentőségűek az erdőművelő 
elhatározására. Semmiféle más módszer nem enged olyan biztos betekintést a 
termőhelyi tényezők összhatásába, mint a talajvizsgálattal összekötött növény-
cönológiai felvételek. Minthogy azonban az egyes növényfajoknak termőhelyi 
amplitúdója mindig sokkal tágabb, mint egy-egy növényszövetkezeté, tehát ez 
utóbbiak pontosabban meghatározzák a termőhelyet, mint az ún. termőhely-
jelző növények. És mégis a termőhely-, ill. talajjelző növényfajoknak 
is megvan a sokszor igen komoly jelentőségük, amire még későbben rá-
mutatunk. 

Tudjuk, hogy a talajviszonyok bizonyos tekintetben pótolhatják a klíma 
egyes sajátságait, pl. a száraz talaj részben a száraz klímát, az üde talaj a hide-
gebb klímát. 

A talaj- és klíma tényezőket tehát kölcsönhatásuk következtében nehéz 
kiértékelni, míg a növénytársulás mindig jellemző az egész termőhelyre — 
annál is inkább, mert a talaj- és klímatényezők mellett jelzi az élő környezet 
befolyását is. 

Alaposságra törekvő erdőművelési tervezés ma már nem térhet ki annak 
megállapítása elől, hogy az adott erdei termőhelyeken milyen lehetett az eredeti 
erdő faji összetétele. Ennek megállapítása több szempontból lehet szükséges. 
A természetes növénytakaró ugyanis jellemzi a termőhelyet, tehát a mikro-
klímát és talajt, és ami a tervezés számára talán még fontosabb, jelzi a termőhely 
változásait. A növénycönológiai vizsgálat tehát így lehetővé teszi számunkra 
a termőhelyi különbségek elhatárolását s ezzel a terület térbeli beosztását. Végül 
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abból az elgondolásból kiindulva, hogy a természetes erdó'társulás évszázadokon 
át kiállotta a termőhely klímájának szélsőségeit, a legbiztosabb feleletet kapunk 
arra a kérdésre, hogy mely fajok állják meg ott minden körülmények között 
a helyüket. 

Felmerül az a kérdés is, hogy a természetes erdőtársulás termelőképessége 
kielégítő-e s ha nem, hogyan lehetne azt emelni termelőképesebb, több és érté-
kesebb faanyagot szolgáltató fafajoknak közbeelegyítésével, de a természetes 
erdőszerkezet komolyabb megzavarása nélkül. A növénycönológiai térképe-
zést tehát követnie kell az erdőtársulás- és az egyes fafajok termelőképesség-
vizsgálatának, hogy ezáltal az erdőművelő tervezése számára megfelelő alapot 
teremtsünk. 

A többé-kevésbé természetes összetételű növénytakarónak, így az erdő-
nek is, közelebbi tanulmányozásával szak- és erdészbotanikusok egyaránt 
régóta foglalkoznak. 

A III . Nemzetközi Botanikus Kongresszus (Brüsszel, 1910.) ajánlotta, 
hogy a növénytársulások alapegységeként az »asszociáció«-t tekintsék. Rögzí-
tették az egységnek, az asszociációnak, mint határozott florisztikai összetételű, 
egvséges termőhellyel és fiziognómiával bíró növénytársulásnak fogalmát. 

Az asszociációnak ilyen definíciója nem talált általános elfogadásra. így 
Braun-Blanquet, a középeurópai növénycönológiai iskola megalapítója és vezére 
szerint nem a pontos és határozott összetétel jellemzi az asszociációt, hanem a 
karakter- és a differenciális fajok. 

Aichinger pedig, a kiváló osztrák erdész-növénvcönológus ezeket mondja : 
»Amilyen biztató így felfogni a különböző növénytársulásokat, ngyanolyan 
nehéz gyakorlati kiértékelése az erdőgazdaságban ; mert az erdész számára 
nem jelent sokat, hogy itt vagy ott bizonyos asszociáció található jellegzetes 
felépítésében, az ő szempontjából az a fontos, hogy a növényzet mondjon a 
számára valamit, anliből a gazdálkodás részére következtetéseket vonhat le. 
Ehhez járid, hogy egyrészt bár a karakterfajok a legmegbízhatóbb útmutatók 
lehetnek, azonban az erdőgazdasági beavatkozásokra gyakran eltűnnek, másrészt 
a karakterfajoknak sokszor csak helyi jelentőségük van és ezért az egyes magas-
ságokban különböző asszociációkban léphetnek fel.« 

Ezek szerint a Braun-Blanquet-féle értelemben vett asszociációk számos 
felvilágosítást adhatnak ugyan, mégsem lehetnek mindig biztos alapjai termé-
szetességre törekvő erdőgazdálkodásunknak. 

Sajnos, csaknem valamennyi gazdasági erdőnk erősen bolygatott s ezért 
nincs meg jellegzetes természetes felépítésük. 

De gazdasági erdeinket nem lehet minden esetben az északi iskola szerinti 
szociációként sem felfogni, tehát olyan növénytársulásként, amit a különböző 
szintekben domiáns fajok jellemeznek ; mert hogyan akarjunk erdőket 
szociációnak tekinteni, ha nincsenek domináns fajaik. Mindehhez csatlakozik, 
hogy olyan erdőállományok is, amelyek azonos szociációhoz tartozhatnak, 
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viszont különböző vegetációfejlődésnek, tehát más-más fejlődéssorozatnak 
tagjai és így gazdaságilag különbözőképpen kezelendők. 

Ezért Aichinger erdőfejlődéstípusokai állapít ineg és megnevezi a jelenlegivel 
együtt az előbbi és az ezután következő fejlődési fokozatot is. 

Legyen szabad két idevonatkozó megfigyelést elmondanom. A század-
forduló körüli időben a tölgyet tekintették igazi, ideális erdei fának, lehetőleg 
ezt telepítették oda is, ahol nem lett volna indokolt. így Zalában a tarra vágott 
erdeifenyves helyére is kocsányos tölgy került, itt-ott mezőgazdasági köztes-
használattal támogatva. A tölgytelepítés lassan, igen lassan fejlődésnek indult 
és 30—40 év múlva igen szép erdeifenyves lett belőle gyenge tölgy alsószinttel. 
Mi történt? Egyszerűen az, hogy a termőhely természettől még erdeifenyő-
termőhely volt. A fejlődésnek még nem jutott el arra a fokára, hogy az erdei-
fenyő átadhatta volna helyét a tölgynek. A közeli magtermő erdeifenvvesek 
bevetették a feltört és tölggyel felújított területet s az emberi támogatás nélkül 
felcseperedett erdeifenyő újulat fokozatosan föléje került az oda erőszakolt 
tölgynek. Visszafoglalta természetes termőhelyét. 

Ennek az ellentétét láttam a Bakonyban, Farkasgyépün. A tarra vágott 
gyertyános-tölgyes helyén néhány közeli idősebb erdeifenyő magterméséből 
igen szép magkelé^ben gyönyörködhettünk. Pár év múlva ismét Farkasgyépün 
járva, kerestem az akkori fenyőfiatalost. A nyomát is alig találtam meg. Vissza-
foglalta jogos helyét a gyertyános-tölgyes. Csak itt-ott egy-egy csenevész alá-
szorult sínylődő erdeifenyő csemete emlékeztetett még a tarvágás nyomán 
bekövetkezhetett véletlen átmeneti állapotra. A fejlődés ott már évezredekkel túl 
van az erdeifenyves termőhelyen. 

Aichinger szerint különösen az erdészeti gyakorlatnak van szüksége — 
tegyük hozzá, hogy főleg az Alpokban az erdei növénytársulást fejlődés-
sorozat tagjaként felfogni, mert ennek tudása segítségével lehetséges az erdész 
számára gazdálkodása tárgyának, erdejének tulajdonképpeni lényegét megérteni 
és ennek felismeréséből a fejlődést siettetni vagy feltartani, vagy maga elé tűzött 
gazdasági célját megfelelően átállítani, hogy a természet-adta lehetőséget fel-
használva, abból gazdasági hasznot merítsen. 

így Aichinger. De más úton jár a finn és ugyancsak más úton az orosz 
erdőtipológia, amely valamennyi közül a legfejlettebb és a legmesszebb múltra 
tekinthet vissza. Mérföldkövek ezen az úton, bogy csak a legnagyobb neveket 
említsük : Morozov, Alexejev, Pogrebnják, Sennvikov, Szukacsov. 

Az orosz geobotanika kezdő munkálatait a mezőgazdasági gyakorlati 
szükség indította el. Majd később a fitocönológia kialakulásának és fejlődésének 
másik gyakorlati forrása pedig az erdőgazdaság volt. 

A továbbiakban nagy fejlődést mutató erdőtipológiának alapja Morozov 
erdőszemlélete volt. 

Alexejev az ún. ukrán tipológiai iskola megalapítója erdőtípusnak nevezi 
az általános termőhelyi viszonyok alapján egyesíthető, erdőművelési szempont-
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ból egymáshoz hasonló erdőterületek közösségét. Alexejev erdőtípusai elsősor-
ban a talaj-altalaj viszonyok osztályozásán alapszik. 

Hasonló jellegű Pogrebnjáknak tipológiája is. Alapját a termőhelyi tényezők 
közül a tápanyag- és vízgazdálkodás mérlegelése, osztályozása képezi. Ezek 
abszcisszái és ordinátái határozott nedvesség- és tápanyag-állapotú keretek fel-
állítását teszik lehetővé. Az ordinátán 5 nedvességi fokozat szerepel : lápos, 
mocsaras, nedves, üde és száraz. A fokozódó tápanyaggazdaság sorrendjében 
4 fokozatot állít fel : »bor«, »szubor«, »szugrud«, »grud« (ukrán helyi elne-
vezések). 

A két termőhelyi tényező összekapcsolásából kapjuk a termőhely típusát, 
pl. »üde bor«, vagy »száraz grud«. 

Ehhez kiegészítésképpen úgy határozza meg az erdőtípust, hogy a termő-
hely elnevezéshez kapcsolja a típusra jellemző fafaj nevét, pl. »üde tölgyes 
bor«. Másrészt megállapítja az állománytípust — az adott típusban uralkodó 
fafa j alapján s ezt is hozzáfűzi az előbbi elnevezéshez, pl. »erdeifenyves üde 
tölgyes bor«. I t t tehát a termőhely az »üde bor«, ezt jellemző fafaj a tölgy, az 
erdő állományát pedig főleg az erdeifenyő alkotja. 

Az egyes típusok leírásában azonkívül megtalálhatjuk még néhám jellemző 
növény nevét is. 

Pogrebnják tipológiai rendszere tehát elsősorban az edatopok rendszere 
és mint ilyen nem fejezi ki a termőhely és élővilágnak oly szoros egységét, mint 
ahogy hangoztatja. Az erdő, a biocönozisnak és környezetének megbonthatatlan 
egysége, a biogeocönozis — Szukacsov szerint. Nyilvánvaló, ha osztályozni akar-
juk, mint egészet, természetesen nem lehet elég, lia ezen egész egy részének, 
mégpedig éppen a kevésbé fontos, az edatopok felosztására alapozunk. Az 
élővilágot mindenesetre magasabbrendűnek és fontosabbnak kell tekintenünk, 
mint a bolt környezetet. 

Morozov elgondolását Szukacsov fejlesztette tovább a biogeocönozis-
elméletté. Az erdők tipológiájában megalapította az ún. fitocönológiai irány-
zatot. Egysége a biogeocönozistípus, az erdőtípus. Ezek elkülönítésénél — mint 
a biogeocönozis leglényegesebb részét — a növénytakarót és elsősorban a fafajt 
veszi alapul. Jelentős szerepet tulajdonít a nagyobb területeket uralkodóari 
borító aljnövényzetnek. De hangsúlyozza a közvetlenül ható edafikus tényező-
ket is, amelyek a többi környezeti ténvezővel együtt jelentős szerepet játszhat-
nak az osztályozásban. 

Pogrebnják és társai — az 1950-ben lezajlott erdőtipológiai kongresszus 
alkalmával, akik az erdei aljnövényzetet addig nem tekintették jelentősnek, az 
erdőtípus fogalmát Szukacsov értelmezésében, tehát mint erdei biogeocönozis-
típust elfogadták, míg az ő tipológiai rendszerük, mint a termőhelytípusok osztá-
lyozásának módja talált elfogadásra. 

A növényföldrajzi, ill. termőhelyi térképezés nálunk követendő alapelveit, 
valamint a moszkvai értekezlet eredménveit, az erdőtípus és termőhelytípus 
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szabatosan meghatározott fogalmát annak idején Zólyomi Bálint ismertette. 
Ezekkel tehát itt nem foglalkozom s csak azt jegyzem meg, hogyha Soó Rezső 
és Zólyomi Bálint egyéb külföldi térképezési módszerek és alapfogalmak ismere-
tében jónak találja és elfogadja a moszkvai értekezlet határozatait, akkor azokat 
mi is a legjobbaknak és szintén követendőknek ismerhetjük el. 

Mielőtt tovább mennénk, ismételjük meg itt is Ehwaldnak. Zólyomi Bálint 
által már idézett megállapításait annál is inkább, mert Ehwald, mint az ebers-
Y\aldei Erdőmérnöki Főiskola Erdészeti Talajtani és Termőhelyismerettani 
Intézetének vezetője, nem hivatásos botanikus, akit így nem érhet az elfogultság 
vádja. Egyik tanulmányában ezeket írja : »Mindenesetre a növénytakarón 
keresztül való közvetett, indirekt termőhelymegítélés elvileg a leghelyesebb és 
a legjobb«. — »A termőhely mint egységes egész csak a növénytakarón keresztül 
fogható meg.« 

Ezek után feltesszük a kérdést : mit adhat a növénycönológia, vagy csak 
a növényismeret is az erdőgazdaságnak? 

Kétségtelen, hogy a növényismereten alapuló termőhelytipológia elsősor-
ban az erdőtelepítéseknél, a homoki, a szikes talajok és a kopárok erdősítése 
terén talál alkalmazásra. Kiss Ferenc már az 1880-as évek végén ilyen alapon 
világviszonvlatban először kezdte meg a szegedi homoktalajok fásítását. Mód-
szerét Magyar Pál fejlesztette tovább növénycönológiai kutatásai alapján. 
Л szikesfásítást szintén növénycönológiai alapokra helyezte az 1920-as évek végén. 
Míg a kopárfásítás terén Zólyomi Bálint végezte el az úttörő növénycönológiai 
munkát és nyújtot t segítséget a munkakör specialistájának, Héder Istvánnak, 
aki ezután később Stefanik Lászlóval dolgozott együtt a megkezdett irányban. Le 
kell szögeznünk, hogy a magyar erdőtelepítés minden külföldi példa, vagy minta 
nélkül indult el ezen az úton, mely még ma is a legcélravezetőbbnek látszik. 

Az erdészeti szakirodalomban először Cajander mutatott rá az aljnövényzet-
nek a természetes és mesterséges felújítási vonatkozására. 

Egyébként az erdészeti kutatók Közép-Európában is régen megfigyelték, 
hogy a természetes felújítást lényegesen befolyásolhatja az aljnövényzet. Ennek 
ellenére azt kell látnunk, hogy a szakirodalom nemcsak közép-európai vonat-
kozásban, de általában rendkívül szegény ezen a téren és talán csak az oroszok-
nál találunk egy-két aljnövényfajra vonatkozó pontos vizsgálati adatot, mert 
e tekintetben a finnek is adósok. 

Az orosz Ogijevszki (Morozov : Az erdő élete) a különböző sűrűségű 
Calamagrostis epigeios között fellépő újulatot tanulmányozta. Gurvics (Mo-
rozov 1. c.) a Calluna vulgaris hatását vizsgálta az újulat keletkezésére. Tov-
stolesz (Morozov 1. c.) viszont a különböző vastagságú moharétegek befolyását 
tet te tanulmány tárgyává ugyanezen szempontból. 

A német irodalomban hasonló adatokat nem találtunk. 
Hazai viszonyok között Magyar Pál folytatott ilyen irányú vizsgálatokat 

a bükkösök és kocsánytalan tölgyesek különböző erdőtípusaiban. Bükkösök alatt 
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többé-kevésbé teljes (0,9—1,0) záródás mellett annál kedvezőbbek az előfel-
tételek az újulat számára, minél ritkább az erdőtípus gyepszintje. Legkönnyeb-
ben újul fel tehát a Fagetum nudum et subnudum és a gyér aljnövénvzetű Asperula 
odorata típus. Már körülményesebb és nagyobb óvatosságot kíván a Carex pilosa. 
Melica uniflora, Poa nemoralis, Luzula nemorosa típusok felújítása, nem is 
beszélve a Vaccinium myrtillus, vagy a Lunaria rediviva típusról. 

A kocsánvtalan tölgy legkönnyebben újul fel a Poa nemoralis típusban. 
Aránylag könnyen telepszik meg, csak fennmaradása és fejlődése válhatik ké-
tessé a Luzula nemorosa, Deschampsia fleuxuosa, vagy a Genista pilosa típusban 
a talajviszonyok kedvezőtlen volta miatt. A Melica uniflora típusban az újulat 
sorsa attól függ, mennyire sűrű a vezérnövény. A Carex pilosa típus a kocsánv-
talan tölgy számára kedvezőbb viszonyokat jelez, mint a bükk számára, egyrészt 
mert a tölgy alatt a több fény lehetővé teszi a kísérő növényfajok nagyobb arányú 
megjelenését, amelyek megakadályozzák az újulat számára veszedelmes Carex 
pilosa túlsűrű fellépését. Igen komoly nehézségekkel jár a természetes felújítás 
a Vaccinum myrtillus és a Festuca sulcata — Poa augustifolia típusban. 

Megállapítást nyert továbbá, hogy egyes növényfajok különös veszélyt 
jelenthetnek a természetes felújítás szempontjából, ha az erdőművelő nem figyeli 
meg fellépésüket, ill. nem akadályozza meg túlzott elszaporodásukat. Ezek 
ugyanis vagy árnyalásukkal fojtják el a megtelepült újulatot, pl. üdébb 
talajokon, vagy gyökérkonkurrenciájuk teszi lehetetlenné a csemeték felcsepe-
redését a szárazabb viszonyok között. 

Tehát igen óvatosan, mérsékelten nyúljunk bele az anyaállományba, 
ha a következő aljnövényfajok fellépését tapasztaljuk kocsánytalan tölgyesben : 
Rubus caesius, Urtica dioica, Clematis vitaiba, Melica uniflora, Agrostis tenuis ; 
bükkösben : Caleobdolon luteum, Carex pilosa, Clematis vitaiba, Urtica dioica. 
Még a felszabadítás után, de a mesterséges felújítás esetében is nagy károkat 
okozhatnak az újulatban a következő fajok, bükkösökben: Urtica dioica, Sam-
bucus ebulus, S. racemosus, S. nigra ; tölgyesekben : Calamagrostis epigeios, 
Rubus caesius, Agrostis tenuis, Carex remota. 

Az erdőtelepítés és természetes felújítás mellett különösen a Szovjetunióban 
Motovilov szerint — bizonyos gyakorlati jelentőségre tett szert a főleg fito-

cönológián alapuló erdőtipológia az állományápolás terén is. Nevezetesen a Szov-
jetunió Népbiztosi Tanácsa mellett létesült egykori Glavljeszohrana által 
jóváhagyott »Állományápolási utasítás«-t, bár távolról sem tökéletes formában, 
az erdőtípusok figyelembevételével dolgozták ki. Mindenesetre a fiatal és közép-
korban óvakodnunk kell minden zöldülés, aljnövényzet fellépésétől és később is 
főleg azoktól, amelyek a felújulást a továbbiak folyamán akadályozhatják. 

Ugyancsak Motovilov-tói tudjuk, hogy a károsítok elleni erdővédelmi intéz-
kedéseket (a cserebogárpajorfertőzés mértékének megállapítását, a rovar- és 
goinbakárosítók elszaporodását megakadályozó vágás- és fahasználati módokat 
és egyéb más intézkedéseket, szintén az erdőtípusoktól függően, ill. azok szerint 
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állapították meg. (»Irányelvek az erdővédelem számára« 1—2. rész Goszlje-
sztechizdat, 1945.) Számunkra is követendő példa. 

Mivel az erdőtüzek keletkezésének feltételei és terjedésének gyorsasága 
jelentős mértékben függ az alom- és gyeptakaró nedvességi fokát is kifejező 
erdőtípustól, ezért a megfelelő tűzvédelmi intézkedések kidolgozását és alkalma-
zását szintén az erdőtípusok szerint állapították meg. (»Az erdők tűzvédelme«. 
Goszljesztechizdat, 1945 ; Molcsanov A. A. : Az erdőtüzek tovaterjedési sebes-
sége az időjárási viszonyoktól függően. — Ljesznoje Hozjajsztvo. 1940. 6. sz.) 

Az erdőtipológia felhasználása azonban még mindig nem elég széleskörű. 
»Különösen rossz a helyzet« — írja Motovilov — »az erdőrendezés és erdőgazda-
sági üzemszabályozás terén. A taxaciós munkák során az erdőtipológia alkalma-
zása csak arra korlátozódik, hogy megrövidítsék az erdőrészletek természeti 
adottságainak, azaz a talaj, a moha- és gyeptakaró, a cserjeszint leírását azáltal, 
hogy ezt a leírást a vonatkozó erdőtípus rövid jelével helyettesítik.« 

Ez természetesen egyáltalán nem helyeselhető eljárás, inert a helyszíni 
leírást nein pótolhatja az erdőtípus megnevezése, egyrészt, mert a talajvizsgálat 
ilyenkor rendesen elmarad, másrészt, mert az erdőtípus meghatározása nem 
mindig könnyű. Sokszor még a hosszabb gyakorlattal bíró szakember részéről is 
nagy körültekintést és igen alapos mérlegelést kíván, amire pl. egy kezdő egyál-
talán nem is képes. Tudnunk kell, hogy a tanulmányozás ill. felvétel tárgyát ké-
pező erdő aljnövényzete hogyan alakult ki. Nem okozta-e a felverődését hely-
telen állományápolás, túlzott bontás? Ez az, amit sokszor nem vesznek figye-
lembe s ami azután komoly hiba, ill. tévedés forrásává válhatik. Az állomány 
természetes záródása idősebb korban termőhelyi minőségüknek megfelelően más 
és más, amit sohasem szabad szem elől téveszteni. Természetes-e az állomány ösz-
szetétele? Milyen volt az állomány felújítása? 

Kétségtelenül nem biztos és pontos az összefüggés az erdő fatömegproduk-
ciója és az erdőtípus között. Természetesen az lenne kívánatos, hogy egy-egy 
erdőtípus mindig csak egy bizonyos határozott termőhelyi osztálynak felelne 
meg. Sajnos, nem ez a helyzet. Bár többnyire úgy van, mégis elég gyakori eset, 
hogy egy-egy erdőtípus állományai 1—2, sőt 2 — 3 termőhelyi osztályba is tartoz-
hatnak, aminek nagyon sokszor erdőművelési, vagy egyéb különleges okai lehet-
nek. Sőt előfordulhat az az eset is, hogy ugyanazon állomány fejlődése folya-
mán fiatal korában más termőhelyi osztályt mutat mint később. 

A növénytakaró faji összetétele, de főleg az egyes fajok közötti tömeg-
viszony kisebb-nagyobb határok között még az egyes évek időjárási eltérései 
szerint is változhatik, annál inkább hosszabb időtartamon belül. De tételezzük 
fel a lehetetlent, hogy egy-egv területen egy-egy termőhelyi minőségen belül 
az időjárási viszonyok évről évre ugyanazok és a növénytakaró faji összetétele 
és a fajok tömegviszonya állandósul, akkor is a talaj minősége, a terepviszonyok, 
a mikroklíma helvi változatossága még mindig változatossá teheti és teszi a 

J о О о 
növénytakarót. Minthogy a növényszövetkezeteket, az erdőtípusokat, a faji 
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összetételt és tömegviszonyokat nem lehet pontos számszerű adatokkal rögzí-
teni, mint a fatermési táblák termőhelyi osztályait, a növényszövetkezetek többé 
vagy kevésbé széles átmeneti zónáiban a felvevő gyakorlatán, tapasztalatán és 
helyes ítélőképességén múlhat, hogy a kérdéses állományt, asszociációindi-
viduumot, fitocönozist hová, milyen növénytársulásba sorolja. Ez tehát az 
egyik oka annak, hogy a taxatornak nem nyúj t mindig biztos támpontot 
az erdőtípus. 

A Börzsönyi- és a Bükkhegységben folytatott erőtípusvizsgálataink 
közben a következő probléma merült fel : Hogyan hasznosíthatjuk legjobban 
a nagyarányú rnagtermésbó'l keletkező újulatot? Ez a kérdés természetszerűen 
elsősorban a tölgyeseknél lép fel, ahol a bőséges makktermés igen ritka, úgy, 
hogy a természetes felújítás sokszor rendkívül nehezen indul meg. Kívánatos 
tehát az olyan kivételesen gazdag makktermésből keletkezett újulatot, mint 
amilyen az 1926. évi volt, a legmesszebbmenően kihasználni. Az újulat szempont-
jából természetesen az volna a legajánlatosabb, hogy 3—5 év alatt mindenütt 
felszabadítsuk. Ezt azonban az üzem tartamossága, az üzemtervi előírások, 
a piac stb. nem engedik meg. Nein marad tehát más hátra, mint a tartalékolás. 
Ennek keresztülvitelénél pedig különösen figyelemmel kell lennünk a termőhelyi 
viszonyokra, ill. az azok összhatását jelző aljnövényzetre, így a különböző 
erdőtípusokra. A kérdéssel kapcsolatosan végzett fény- és talajnedvességvizs-
gálataink arra az eredményre vezettek, hogy az újulat fennmaradását a töl-
gyesekben többnyire nem annyira a fény, mint inkább a talaj nedvességgazdál-
kodása határozza meg. Teljesen azonos fényviszonyok között, pl. a teljes nap-
fény У2—1/3 része mellett a csemeték a legkülönbözőbb fejlettséget mutatták. 
Az egyik az anyafák gyökérkonkurrenciája következtében szárazabb folton 
m2-ként csak 1 darab gyengén fejlett, míg a közelben egy kivágott fa tuskója 
körül m2-ként 38 darab szép, erős csemetét találtam. Viszont másutt J/17 fény-
mennyiség, de kedvező talajnedvesség mellett még m2-enként 2 — 3 darab szépen 
fejlett újulat volt észlelhető. Nyilvánvaló tehát , hogy kevesebb fény-, de ked-
vező vízgazdálkodás mellett az újulat sokkal hosszabb ideig képes fennmaradni, 
mint több fény mellett, de szárazabb talajviszonyok között. Ha tehát arra törek-
szünk. hogy a gazdag makktermést, ill. újulatot minél jobban kihasználjuk, 
hogy a tartalékolt újulatból minél hosszabb ideig meríthessünk, nem marad 
más hátra, mint a fentiek szem előtt tartása mellett előre megállapított egymás-
utánban, de mindig fokozatosan, legalább kétszerre s lehetőleg ne egyszerre szaba-
dítsuk fel az állományok újulatait, — mindig előbb ott, ahol az anyafák gyökér-
konkurrenciája, ill a szárazabb viszonyok következtében egyébként hamarabb 
elpusztulna, tehát előbb a szárazabb, később a nedvesebb, előbb a sekélyebb, később a 
mélyebb talajokon stb. Ilyen mielőbb felszabadítandó újulatot mutat: tölgyesek-
ben a bokros, Genista pilosa, Luzula nemorosa s végül a Melica unifiera típus. 
Legtovább várhatunk az újulat felszabadításával a Poa nemoralis, Carex pilosa 
és az Asperula odorata típusnál. 
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Néha már egy-egy növényfaj is igen hasznos útbaigazítást tud adni a 
termőhely valamilyen különleges jellegzetességére, amit' a felújításnál ajánla-
tos figyelembe venni. így a soproni Dudlesz-erdő egyik foltján éveken át kísér-
leteztek különböző fafajokkal, amelyeknek gyökérzetét azonban a cserebogár 
pajorja következetesen összerágta s a csemeték sorra kipusztultak. A folt 
területét bejárva, megállapítottam, hogy az meglehetősen éles határokat mutat 
s csak addig terjed, ameddig az ott tömegesen fellépő Sedum maximum jelzi, 
azon túl a cserebogár csaknem semmi kárt sem tet t . Ügy látszik, a cserebogár 
ösztönösen rakja petéit a nagyobb mennyiségben elszaporodott Sedum maximum 
talajába, amely kétségtelenül a pajor számára is különösen kedvező létfeltétele-
ket nyújt . A sedum maximum ugyanis csak meszes, porhanyó, különösen meg. 
bolygatott és napos talajon szaporodik el nagyobb mértékben s ugyanitt érzi 
jól magát a cserebogár pajorja is, amelynek számára még kedvezőbbé alakul a 
helyzet azáltal, hogy a Sedum maximum gumói bőséges táplálékot nyújtanak 
a pajoroknak, ami azonban nem mentesíti a csemeték gyökérzetét sem a túl-
zottan nagymennyiségű pajor rágásától. A megfigyeléstől tehát a következő 
gyakorlati következtetést vonhatjuk le. Ott, ahol a tölgyesben a normális körül-
mények között elszórtan jelentkező Sedum maximum nagyobb mértékben lép fel. 
az állományt először vagy természetes úton kell felújítani, vagy pedig alá kell tele-
píteni, mielőtt tarra vágnánk, mert a megtelepedett újulat között már sem a 
Sedum nem fog elszaporodni, sem a cserebogár inváziójától nem kell tartani. 
Hasonló talajon egyébként leginkább a mezőgazdasági köztes használat mel-
letti felújítástól óvakodjunk. 

Viszont az is bizonyos, hogy a szélsőséges termőhelyek növénytársulásai 
ebből a szempontból is megbízhatóbbak, mint a közepes viszonyok között 
találhatók, amelvek csak tájékozódásul szolgálnak, de pontos útmutatást nem 
adnak. 

Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha nagy általánosságban tesszük 
fel a kérdést : hol van elsősorban jelentősége az erdő- és termőhelytipológiai 
kutatásnak? Hol és milyen körülmények között nyújt elsősorban támogatást 
az ilyen kutatás? Erre már a gyakorlat megadta a választ. Hol született meg 
pl. nálunk a növénytakaró ismeretén alapuló talaj minőség-vizsgálat? A ho-
mokon és a sziken, tehát meglehetősen szélsőséges talajviszonyok között, ahol 
már szinte árnyalati különbségek figyelembevételére, ismeretére is szükség van, 
mert az erdőtelepítő ill. erdősítéstervező szempontjából az is sokat jelenthet s 
ezeket az árnyalatokat — a talajösszetétel, vízgazdálkodás vagv a mikroklíma 
terén — főleg a növények árulják el. 

Ugyanez a helyzet az ország egyéb vidékein is. Hol találunk érdeklődést 
a gyakorlati szakemberek részéről a termőhelyfeltárás, a talaj- és növénycöno-
lógiai kutatás, térképezés iránt? Természetesen elsősorban ott, ahol nagy a 
változatosság a termőhelyi viszonyok között, ahol mostohák a körülmények, 
ahol nehéz problémák merülnek fel, ahol felvilágosításra, segítségre van szük-
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ség, ahol a növény-, ill. lalajismerettel rendelkező kutató biztosabban tud eliga-
zodni, hamarabb meglátja a jelenségek összefüggéseit, okait és a lehetséges meg-
oldást. 

Amíg a növénytakaró többé-kevésbé természetes összetételűnek minő-
síthető, a termőhelyi viszonyoknak megfelelő és állandósult jellegűnek látszik, a 
növénycönológusnak, az erdőtipológusnak feladata aránylag nem nehéz. Annál 
nehezebb a természetes állapotnak, az eredeti összetételnek, típusnak rekonst-
rukciója, minél erősebb zavaró befolyás, főleg emberi beavatkozás működött 
közre. — Ilyenkor az lin. reliktum fajok, vagy az eredeti növénytakaró teljes 
elpusztítása után egy-egy visszatérő, újból megtelepedő faj vezet nyomra. lg}' 
pl. a soproni lucok őshonosságát valószínűsítő reliktum fajok Kárpáti Zoltán 
szerint a következők : Arnica montana L., Senecio rupester W. et К., Senecio 
capitatus (Wahlbg.) D. C. var. aurantiacus (Hoppe), Cirsium er isit hales (Jacq.) 
Scop., Coralliorrhiza trifida Chatelain, Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. 

A német növénygeografusok előtt sokáig megoldatlan kérdés volt, hog\ 
természettől erdőtlen-e a Schwarzwald legmagasabb csúcsa, a Feldberg s ha 
mégis erdő borította, lucos lehetett-e vagy pedig bükkös. Az északi lejtőkön ill. 
völgyekben ugyanis ott a lue. 

Aichinger fejtette meg a rejtélyt, miután a Feldberg lapos hátszerű leg-
magasabb részén, a legelőnek használt területen erdei reliktum fajokat fedezett 
fel, majd talajszelvény-vizsgálat közben pedig gyökérdarabokra bukkant, 
melyek közelebbi tanulmányozás folyamán hegyijuhar maradványoknak 
bizonyultak. Ezzel kialakult a teljes és szabatos válasz : a Feldberget valamikor 
erdő borította éspedig luccal elegyes bükkös, amit odáig felkísért a hegyi-
juhar. 

Tehát az erdőhatár, valamint az egyes fafajok természetes előfordulási 
határainak kutatásához értékes támpontokat szolgáltathatnak az esetleg fel-
található ún. kísérő növények, mint reliktum fajok. 

A bármilyen módon elpusztított természetes növénytakaró helyén először 
különböző ruderalis és pionir fajok telepszenek meg. A zavaró viszonyok, pl. 
talajművelés megszűnte után megindul a növényzet átalakulása s hosszabb-
rövidebb idő múlva fokozatosan kezdenek visszatérni a termőhelynek meg-
felelő eredeti fajok, amelyek megjelenéséből már következtethetünk a beavat-
kozás előtti állapotra, a természetes növénytakaró összetételére. A jellegzetes, a 
jellemző fajok visszatérése igen különböző időben következik be s tény az is, hogy 
ez az idő annál rövidebb, minél szélsőségesebbek a termőhelyi viszonyok. így 
pl. a száraz meszes homokon már pár év múlva viszontlátjuk az Euphorbia 
Sequi eriana-t, a Koeleria glauca-t s különösen tömegesen a Stipa capillata-l, 
savanyú száraz homokon a Corynephorus canescens-et. Ezt egy időre megelőzi 
és helyettesítheti a Rumex acetosella. Szélsőségesen rossz meszes homokon igen 
hamar jelenik meg még alapos mélyművelés, sőt zöldtrágyázás után is a Fumana 
vulgaris, mint azt a bugaci kísérletek tanúsítják. 
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Általában alapvetően más a helyzet a szikes talajokon. Itt a visszatérés 
elsősorban attól függ, hogy a művelés megbolygatta-e és ha igen, milyen mér-
tékben változtatta meg a talaj szerkezetét. Szerencsére a szántott szikeseken is 
fellépnek olyan növényfajok, amelyek jó tájékozódást nyújtanak, mint a Matri-
caria chamomilla, Hordeum Hystrix, Myosurus minimus, Pholiurus pannonicus. 
stb., stb. 

Vannak azután növényfajok, amelyek rejtett szikesre, ill. eltemetett 
szódás rétegre figyelmeztetik a tervező erdőtelepítőt, vagy utólag ad magyarázatot 
a foganatosított erdősítés kudarcáról. Ilynek az Achillea asplenifolia, vagy a Plan-
tago maritima. Igen tanulságos példákat lát tam rá Kecskemét határában, Csalá-
nosban. Az akáctelepítés pusztulását az Achillea asplenifolia, a fenyvesét a 
Plantago maritima igazolta. 

Visszatérve az erdőtípusokra, felmerülhet a következő kérdés : Elfogad-
ható volna-e egy olyan álláspont, mely szerint a botanikusok erdőtipológiai 
kutatásának eredményei értéktelenek az erdőgazdaság számára mindaddig, 
amíg eredményeiket nem teszik sokkal egyszerűbbé és nem mondják meg, mit 
érnek erdőtípusaik az erdőművelő és az erdőrendező szempontjából? 

Élesen vetettem fel a kérdést és világosan fogok rá válaszolni. Egyáltalán 
nem tudok egyetérteni a fenti felfogással. A botanikusok erdőtipológiai kutató 
munkája mindenképpen értékes és hasznos számunkra, de még fokozottabb mér-
tékben értékessé és hasznossá válik azzal, hogy, mint Zólyomi Bálinttól hal-
lottuk és olvashatjuk, elfogadják a szovjet erdőtipológusok moszkvai meg-
állapodásait és követik azokat. Eredményeikért, azok közreadásáért mi csak 
hálásak lehetünk, mert nagy segítséget jelent számunkra. De tisztában kell 
lennünk azzal is, hogy a botanikusok, pontosabban növénycönológusok meg-
állapított erdőtípusaikat nem tölthetik meg erdőművelési, általában erdészeti 
tartalommal, az már a mi kötelességünk, az már a mi dolgunk. 

Abból, hogy a növénycönológusok a mai gyakorlat igényeit meghaladóan 
aránylag több erdőtípust írnak le, még semmi hátrány nem származhatik. 
Ha a ma számára sok az erdőtípus, összevonhatjuk őket az erdőművelés, az állo-
mányápolás, vagy más erdészeti igény mai kívánalmai szerint. Ez történik a 
Szovjetunióban is, ahol pedig az erdőtipológusok elsősorban erdész szakemberek. 

Motovilov írja a következőket : »Mivel az egyes erdőtípusok bizonyos 
gazdasági intézkedések tekintetében hasonlóak lehetnek egymáshoz, ezért azokat 
ún. gazdasági típuscsoportokba kell összevonni«. 

Példaképpen felemlíthetők a buzuluki erdeifenyvesek, ahol az azonos 
termőhelyi osztályú, de különböző erdőtípusba tartozó erdeifenyőállományokból 
két gazdasági típuscsoportot létesítettek ; az elsőt zuzmós és mohás típusú 
erdeifenyvesek alkotják, amelyekre jellemző, hogy természetes felújulásuk 
igen jó az anyaállomány alatt, viszont kivágásuk után najgyon nehezen újít-
hatok fel akár természetes úton (magtermő hagyásfák, kulisszák), akár mes-
terséges erdősítéssel próbálkozunk. It t négy belevágással, csoportos felújítási 
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módot alkalmaznak. A másik gazdasági típuscsoportot füves és kétkoronaszíntű 
vagy cserjeszintes típusú erdeifenyvesek alkotják. Ebben a csoportban 50 m 
széles tarvágásokat alkalmaznak 6 éves szünetekkel, a vágások mesterséges fel-
újításával. 

Az erdőtípusok összevonásának szükségessége ill. lehetősége függ egyrészt 
az erdőtípusok és a termőhelyi viszonyok jellegétől, másrészt erdőművelési, stb. 
tudásunk fokától s az erdőgazdaság belterjességétől. Mindez helyben és időben 
más és más lehet, tehát az abszolút ismeretekre törekvő erdőtipológiai kutatást 
nem befolyásolhatják. Mindenesetre jól definiálható erdőtípusokra van szüksé-
günk, annyira, amennyi van. »Qui bene distinguit, bene docet.« 

»A természeti erők hatékonysága« — írja Marx Károly — »függ a felhasz-
nálásuk módszerétől és a tudomány fejlettségétől.« (»Tőke« II. k. 1950. 394. o.) 

Ezért behatóan kell tanulmányoznunk a természeti adottságokat, hogy azo-
kat minél jobban ki tudjuk használni erdőgazdaságunk érdekében. 

Ezt a célt követjük akkor, amikor termőhelyi ill. erdőtípusokat állapí-
tunk meg, amikor feltárjuk a termőhelyi viszonyokat és igyekszünk meg-
állapítani az adott viszonyok között a mai tudásunk szerint legtermelékenyebb 
állományösszetételt, erdőművelési módot, hogy leromlott erdőgazdaságunkon 
•szerény erőnkhöz mérten minél hathatósabban segíthessünk. 



A TERMŐHELYFELTÁRÁS TALAJTANI VONATKOZÁSAI 
JÁRÓ ZOLTÁN 

(Llhangzott az MTA IV Osztályának 1955, február hó 10-cn megtartott felolvasó ülésén) 

A módszeres termőhelykutatás és erdőtipológia nem nélkülözheti a talaj 
ismeretét, mert a korszerű kutatásnak minden alapvető tényező vizsgálatára 
ki kell terjednie. Ez a kívánalom még jobban előtérbe lép, ha a fafajok termő-
helyi igényének megismeréséhez is gyűj t jük az anyagot. A talaj feltárása 
különböző termőhelyeken különböző mértékben látszik fontosnak. Az alföldi 
közel azonos klímájú és erősen megbolygatott növénytársulásé erdőkben a 
talaj ismerete döntő tényező. Hegyvidéken, mellette a domborzat és a kitettség 
okozta klímahatás is hasonló fontosságúvá válik. Kétségtelen, hogy a termő-
helyi tényezőket a zavartalan növényzet mutat ja leghűbben, de csak összhatá-
sukban. Nekünk azonban nemcsak növényzettel borított természetes körülmé-
nyek között kell dolgoznunk. Mihelyt pedig kultúrhatások lépnek fel, a növényzet 
nyújtotta útmutatás bizonytalanná válik. A vágásokban, a fiatalosokban, 
a növényzet nélküli mezőgazdaságilag művelt vagy ugaron tartott területeken a 
talaj nyújtot ta segítség nélkül szinte mozdulni sem tudunk. 

A természetes erdőtársulásokban a talaj vizsgálata látszólag szükség-
telen. Az állomány és az alatta levő növényzet megmutatja a helyes erdőgaz-
dálkodás módját. A kutatónak azonban itt is kell talajfeltárást végeznie, hogy 
lássa a kapcsolatot a faállomány és a talaj között, mert csak ezek ismerete 
birtokában'következtethet a növényzettel nem jellemezhető területek viszonyaira. 
Ugyancsak a talajismeret segít a származék típusok tisztázásában, az idegen 
fafajok telepítési helyének kijelölésében még a természetes társulásokban is. 

A talajismeret szükségességét eddig a kutatás szemszögéből vizsgáltam. 
Nézzük a gyakorlat követelményeit, hisz ez adja meg a kutatás értelmét és lét-
alapját. A természetes és biztosan felismerhető erdőtípusok csak a középkorú 
vagy ennél idősebb állományokban alakulhattak ki. Az előzőkben tárgyalt többi 
területen, az extrém termőhelyeket leszámítva a növényzet nyújtotta ú tmutatás 
bizonytalan. A középkorú és idősebb állományokban a fák növekedése, fejlődése 
minden erdész számára nyitott könyv. Az erdőtipológia meglátásai csak alátá-
masztják a tapasztalatokat és segítséget adnak az ápolás és felújítás végre-
hajtási módjához. A tanácstalanság, fafajmegválasztási és állományátalakítási 
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nehézségek ot t jelentkeznek, ahol az állomány és az aljnövényzet egyaránt 
nem nyújt biztos támpontot. I t t kell az erdőrendezőnek és erdőművelőnek 
elsősorban a segítség. Ezeken a területeken kell a termőhelyfeltárásra támasz-
kodnunk. Hangsúlyozom, nekünk erdészeknek termőhelyismeretre van szüksé-
günk, a genetikai talajtípus, vagy csak kémiai és fizikai talajtulajdonságok isme-
rete nem elegendő. 

Jellemzésül ismertetem az E1ÍTI termőhelyfeltárás során egy talajtípus-
különböző termőhelyi adottságait. Rozsdabarna erdőtalaj, mint a neve is mutat ja , 
mindig erdő ala t t alakul ki, homokos löszön, vagy homokon. Értéke azonban 
a tájak klímájától, sőt a mikroklímától függően igen változó. Kunadacson, az 
Alföld homokján nem ma fejlődött ki, hanem a régi turjános, kedvezőbb 
mikroklímájú időkben. Az eredeti növénytársulása a nyáras-tölgyes ligeterdő 
volt. Azonban a kedvező mikroklíma eltűnése és a talajvíz alászállása óta a 
homokon kialakult rozsdabarna erdőtalaj szárazzá vált. Rajta a telepített akác 
tengődik és lassan átveszi uralmát a magyar csenkes (Festuca vaginata) és 
a kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata) gyepje. Ugyanitt, ugyanezen a talajon 
szép feketefenyő állomány mutat ja , ha jól választjuk meg fafajunkat, milyen 
eredményt érhetünk el. 

Az Alföldhöz csatlakozó tá j a Gödöllői dombvidék, amelyen uralkodó a 
rozsdabarna erdőtalaj. (A sok rontott és legeltetett erdő mellett találunk kiér-
tékelésre alkalmas állományt is.) It t már dombvidéken vagyunk és ezért a ki-
tettség hatások nagyon erősen érvényesülnek. A dombtető és a domb déli olda-
lának felső részéír rozsdabarna erdőtalajon, ha az homokon alakult ki, a kunada-
csihoz hasonló az akácosok képe. Ugyanitt a löszön ligetes, alacsony molyhos-
tölgyeseket találunk. A domboldalakon száraz kocsánytalan tölgyesek élnek 
erdei szálkaperje ( Brachypodium silvaticum) aljnövényzettel, míg 50—100 
lépéssel odább az északi oldalakon gyertyános-tölgyesek díszlenek egyvirágú 
gyöngyperjével (Melica unifiera), vagy a domb lábánál már szagosmüge (As-
perula odorain) alsó szinttel. Már ez is elegendő bizonyíték, hogy a talajfel-
táráson kívül a kitettség okozta klímakülönbséget is figyelembe kell venni, 
tehát a termőhelyet kell vizsgálni. 

Menjünk fel a középhegyeinkbe és ott vizsgáljuk meg a rozsdabarna erdő-
talajon milyen állományok tenyésznek. A Vértes 300 m tszf. magasságában az. 
északi oldalon, a homokos rozsdabarna erdőtalajon szép bükkös nő, bükksással 
(Carex pilosa) az alján, míg a nyugati oldalon ugyanezen a talajon csertölggyel 
kevert szép kocsánytalan tölgyes él ligeti perje (Poa nemoralis) aljnyövényzettel. 
Végül a Bakony lösszel borított vidékén barna erdőtalajon állnak a híres ba-
konyi bükkösök, bükksás aljnövényzettel, de csak a kedvező klímájú területe-
ken. A déli oldalon a Bakonyban is a vízgazdálkodástól és fényhatásoktól füg-
gően kocsánytalan, vagy cseres tölgyesek élnek. Ez után a termőhely és nemcsak 
a talaj vizsgálatának szükségességét bizonyító példa után röviden néhány 
talajtani, illetve termőhelyi vonatkozást ismertelek a különböző csoportok 
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területén. Ezeket a rendszeres termőhelyfeltárás során ismertük fel és egv részü-
ket már a gyakorlat is hasznosíthatja. 

Kunadacs a Duna Tisza köze egyik legeredetibb homokvidéke, bár a 
lecsapolások termőhelyeiben nagy változásokat okoztak. A területen a termő-
hely, illetőleg talaj jelentőségét az ott dolgozók felismerték, és ennek meg-
felelően munkájukat a talajjellemzésre építették, természetesen, ahol lehetett, 
a növényzet segítségét is igénybe vették. Meglátásaikat a gyakorlat igazolta, mert 
a megtartott helyszíni bemutatón is a talaj-ismertetések bővítését kérték. 
A talajvíz csökkenése a talaj vízgazdálkodását rontotta le, mert a lecsapolással 
a régi buekaközi laposok nyílt A'izei legnagyobbrészt megszűntek. Ezzel a 
párásabb helyi klíma kiszáradt, így a természetes fejlődés vagy lassúbbá vált, 
vagy más irányt vett. A jelenlegi állapot szerint a természetes erdőtípusok 
legnagyobbrészt a régi rétek talajára húzódtak, meri ez elégíti ki vízigényüket. 
A homokmozgás idején a régi bucka laposokban kialakult réti talajokat véko-
nyabb-vastagabb homokréteg borította be. Ezáltal a talajfelszín magasabbra 
kerül, de alul a jó vízgazdálkodású rétegek biztosítják a termőhely jóságát. Viszont 
a régi magasabb térszintben elhelyezkedett erdőtalajok a lecsapolás és homok-
borítás miatt szárazzá váltak. Ezek szerint, ha a réti talajt vagy legalább az 
iszapos rétegét a homok csak annyira takarta be, hogy az eredeti humuszos 
felszín 2 111-en belül megtalálható és a talajvíz is ezen belül van, akkor a hazai 
nyárak ültetése eredményes. E területek természetes erdőtípusa pedig a borókás-
nyáras. Ha a homokborítás felső szintje humuszos, vagy még inkább, lia az 
eltemetett réti talaj felett időközben barna vagy rozsdabarna erdőtalaj alakult 
ki, akkor már kocsányos tölgyet is telepíthetünk a fehérnyárak közé, de tiszta 
kocsányos tölgyet is ültethetünk. Természetes erdőtípusa ennek a talajnak a 
kocsányostölgyes-fehérnyáras, fagyallal és erdei szálkaperjével az alján, vagv 
gyöngyvirágos kocsányostölgyes. Kedvező mikroklíma esetén, amit pl. a külön-
leges párás buckaköz biztosíthat, az eltemetett réti talaj fölött kialakult barna 
vagy rozsdabarna erdőtalaj a gyertyán igényeit is kielégítheti. A természetes 
erdő típusa átmenet a gyöngyvirágos-tölgyesből a gyertyános-tölgyesbe, amely-
nek jellege gazdag cserjeszintjével kissé az ártéri gyöngyvirágos-tölgyesekhez 
hasonlít. Az akácosok és fenyvesek talajával nem foglalkozom részletesen. Az 
erdei- és feketefenyő alföldi termőhelyi igényének feldolgozása folyamatban van. 
Annyi már biztos, bogy a szélső telepítési határuk a vízgazdálkodástól függ és 
a kérdés csak a talaj vonalán határolható el. Valószínűleg a »hy összeg« komoly 
segítséget jelent. 

Az Alföldhöz északon közvetlen csatlakozik a Gödöllői dombvidék. Makro-
kb'mája kedvező, de a változatos domborzat következtében a kitettség hatás-
ból adódó mikroklíma különbségek is jelentősek. A termőhelytípusok nemcsak 
a kitettség, hanem a vízellátottság miatt is szoros kapcsolatba hozhatók a dom-
borzattal. A kitettség egymagában nem indokolja a domb felső és alsó részének 
állományösszetétel és fejlődés különbségét. Ellenben az egységes lösz- vagy 
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homokdombokon a szivárgó víz a domborzattól függően különböző mértékben 
biztosítja az állomány vízellátását. A csapadék a tetőre és a völgybe egyforma 
mennyiségben hull, azonban a tetőre, domb felső részre és a domboldalra hullott 
esőből a talaj vízkapacitásán felüli rész a felszínnel többé-kevésbé paralell 
húzódik a völgy felé! Ennek eredménye, hogy a dombláb és a völgy lényegesen 
nedvesebb, mint a magasabb részek. Ez különösen jól érvényesül, ha löszön a 
barna erdőtalaj vályogos »B«-szintje egységes és jól kialakult. A felette levő 
laza »A«-szintben viszonylag akadálytalan a vízmozgás. A »B«-szint kolloidok-
ban gazdagabb, tehát nagymértékben lassítja a víz altalajba jutását és felette 
a vízzáró réteghez hasonlóan lassan húzódik a víz a dombláb felé. Ezt a nedves-
ség különbséget az állomány7 összetétele, fejlődése, változása is mutatja. Az éle-
ken az alacsony ligetes molyhostölgyes váltakozik sztyepnövényzettel borított 
foltokkal. A domb felső részén a sztyeprétecskék eltűnnek és a molyhostölgy -
mezeijuhar alkot állományt, mely fokozatosan megy át a kocsánytalan tölgyes 
állományba mezeijuhar második koronaszinttel. Ezt követeli a dombközépen a 
kocsánytalan tölgyes, gyertyán, mezeijuhar második koronaszinttel, végül a 
domblábnál a gyertyános-tölgyes mutat kifogástalan fejlődést. A völgyben a 
legüdébb viszonyoknak megfelelően a kocsánytalan tölgy helyébe a kocsányos 
tölgy lép és a gyertyános-kocsányostölgyes aljnövénye a baktopp (Aegopodium 
podagraria). Ez a jellegzetes kép a maga teljes keresztmetszetében csak ritkán 
lelhető fel, mert az emberi beavatkozás (legeltetés, helytelen művelés, tarvágás 
és utána köztes műveléses felújítás) erősen megváltoztatja a táj természetes 
erdőtípusait. Azonban a termőhelyi viszonyok a domborzat alapján jól felismer-
hetők és a gyakorlat számára is hasznosíthatók. Az állományra és a termő-
helyi tényezőkre épülő tipológia ma még nem teljes, azonban biztos, hogy azo-
kon a területeken, ahol a növényzet útmutatása bizonytalan, vagy csak bonyo-
lult vizsgálat alapján ismerhető fel, ez a megoldás lesz célravezető. 

A Bakony részben lösszel borított középhegységében az előbb elmondott 
vízellátottság különbségek a tszf. magasság hatására sok helyen kiegyenlítőd-
nek. Ebben a tá jban az erdőtipológia alapján megfelelő helyismerettel kifogás-
talan termőhely térképezést lehetett végezni. Ezen a területen jelentkezik a 
terra rossához hasonló vörös agyag mindig elég vékonyan és mészkő felett. 
Termőhelyi értéke a rendzinához hasonló és ennek megfelelően szárazabb mint 
a löszön kialakult barna erdőtalaj. Ezt a termőhely különbséget a talaj termő-
rétegének a vastagsága is magyarázza. Említésre érdemes az ormok, kifutó 
gerincélek alomtalan elsavanyodó feltalaja. Ez a barna erdőtalaj »B«-szintjé-
nek és főleg alapkőzetének bázisgazdagsága miatt szokatlan. Magyarázatához 
és értékeléséhez további vizsgálatokra van szükség. 

Az északi Mátrában az alapkőzet jelentőségé domborodik ki, mint állo-
mányfejlődést befolyásoló tényező a rajta kialakult talajon kérésziül. Sajnos 
a talajok laboratóriumi vizsgálata még nagvrészt hiányzik. Azonban a hely-
színen megállapítható adatok is sokat mondanak. Az andezit összetételétől 
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függően változik az elaprózódása, mállása, tehát a termőhelyi értéke. Ezért az 
ott dolgozók igen találóan nevezték el pl. sziklagörgeteges, kőfolyásos típusaikat. 
A nagymértékű podzolosodással is találkozunk, bár csak kisebb foltokban. Ez 
az elsavanyodás figyelmeztet, vigyázzunk a fenyvesítéssel, mert a lombelegy 
nélküli fenyőállomány alatt oly mértékűvé válhat a leromlás, hogy egy-két 
vágásforduló után már fatenyészetre alkalmatlanná válik a talaj. Az elsava-
nyodást az állomány fejlődésén kívül amohásodás, a gyér perjeszittyó (Luzula 
albida), a sédbúza (Deschampsia flexuosaj és a nyershumusz megjelenése is 
mutatja. Figyelemre méltó, hogy ezeken a területeken indul meg legkönnyebben 
az erózió is. 

Egy év még teljesen fel nem dolgozott adatai alapján még korai lenne 
általánosítható termőhelytípusokat megadni. A domborzat, az alapkőzet és a 
raj ta kialakult talaj a klímahatásokkal együtt azonban már most is sok nyíl t 
kérdésre adott feleletet. 

Levonva az 1954. évi termőhelytérképezés tanulságait, meg kell erősödnie 
annak a kívánalomnak, hogy a termőhelyi tényezők felvételére nagyobb súlyt 
fektessünk. Az erdőtípusok leírásánál arra kell törekednünk, hogy benne a termő-
helytípus könnyen azonosítható, önmagában is teljes rész legyen. Tehát lia a hasz-
nálat vagy más beavatkozás a területről a növényzetet eltünteti vagy megvál-
toztatja, a termőhelyjellemzés alapján is felismerhető legyen az erdőtípus, vagy 
termőhelytípus. Ezt kívánja a gyakorlat, mert a sürgős segítségre többnyire 
ott van szüksége, ahol az erdőtípust jellemző növényzet hiányzik, mint pl. 
a vágásokban, elrontott fiatalosokban, rontot t állományokban, erdősítendő 
leromlott mezőgazdasági területeken. Ezek a termőhelytípusok világát képvi-
selik, és az ország erdőterületének szerény becslések szerint is több mint 20%-át 
teszik. Egyúttal ezeken a területeken legnagyobb a tanácstalanság, tehát leg-
jobban igénylik az útmutatást, a teendők is a legégetőbbek. 





AZ ÉGHAJLATKUTATÁS KÉRDÉSEI 
(1954. OKTÓBER 28-ÁN R E N D E Z E T T VITAÜLÉS) 

B A C S Ó J N Á N D O R 

VIT А В E V EZETŐ ELŐADÁSA 

Bármilyen tudományos kutatás irányelveinek megállapításakor a helyes, 
tervszerű és szervezett végrehajtás érdekében elsősorban feltétlenül szükséges a 
kutatás tárgyának világos megjelölése és területének legalább nagyvonalú 
elhatárolása. Ezek híján nélkülöznék á céltudatot, vele együtt a célratörés 
szükséges lendületét és könnyen úrrá lenne a kutató felett az elkalandozás 
veszélye. 

Tárgyunk fogalmát tehát tisztáznunk kell, lia röviden is, mielőtt a kutatás 
módszereinek és a megvalósítás eszközeinek, tehát az operatív munkának kér-
déseire is rátérhetnénk. Sokak előtt úgy tűnik fel, hogy ez mellékes, hiszen 
mindenki »tudja«, mi az éghajlat. Tapasztalataink azonban arra mutatnak, 
hogy ez nem így van. Legfőbb bizonyítéka eme állításomnak az, hogy az éghajlat 
fogalmáról a Szovjetunióban több évtizeden át igen érdekes és gyümölcsöző 
vita folyt és a felszabadulás után nálunk, előbb függetlenül a szovjet eszme-
cseréktől, majd azokkal párhuzamosan, hasonlóképp értékes megbeszélések, 
sőt heves viták is kerültek sorra, amelyek a fogalom tisztázásában igen ered-
ménvesek voltak. 

Anélkül, hogy ennek az alapvető fogalommeghatározásnak jelen esetben 
tágabb teret szentelnék, meg kell említenem, hogy ezek a viták azért is voltak 
eredményesek, mert a megbeszélésekben a szűkebb értelemben veti klímatológus 
szakembereken kívül a meteorológia összes ágainak képviselői, de még a ha-
tárterületek. sőt a gyakorlati célok, vagyis a tudomány alkalmazási területeinek 
képviselői is résztvettek. Ez az eljárás biztosította annak a fontos elvnek az ér-
vényesülését, hogy az elméletnek nem szabad a gyakorlattól elszakadnia, hanem 
szoros egységben kell együttműködniök, egymást ösztönözve és segítve. Ezt az 
elvet igyekezünk megvalósítani itt is, akkor, amidőn a Magyar Tudományos 
Akadémia Agrártudományok Osztályának nyilvánossága elé hoztuk tárgyalásra 
ezt: a kérdést. 

A régebbi fogalommeghatározásokra is kell pár percet szentelnünk, mielőtt 
a mai, korszerű meghatározást megadnánk. A régebbi meghatározások tartalmá-
ban közös vonás volt a következő : »Az éghajlat az időjárás átlagos állapota« 
valamely helyen. Az egyik hiba volt ezekben, hogy az éghajlatot »állapot«-nak 



3 9 6 BACSÓ NÁNDOR 

tartják, holott az éghajlat olyan történés, olyan dinamikus folyamat, amelyben 
még a jelenségek sorrendje is fontos. Másik hibájuk volt ezeknek a meghatáro-
zásoknak, hogy egyedül az átlagot hangsúlyozták, a szélső lehetőségekre, a 
gyakoriságokra, a valószínűségekre nem voltak figyelemmel, sőt a sorrendet is 
elhanyagolták. Végül az átlagos állapot megjelölés egy ilyen kaleidoszkópszerű, 
folytonosan és ezernyi változatban mozgó, sőt fejlődő jelenségre, éppen az a 
helytelen felfogás, amely elártdja, hogy megalkotóik csak statikus és statisztikus 
szemszögből nézték a jelenséget, az okokra és a fizikai tartalomra, az alakulásra 
és a fejlődésre viszont nem voltak kellő figyelemmel. 

Ezt a meghatározást adták a klasszikus és statisztikus klimatológusok : 
Hann, Vojejkov, Hettner, Fjodorov, Conrad, Süring, Köppen, Knoch, Róna, 
Réthly és számos más külföldi és hazai szakember. 

Az újszerű és szerintünk korszerű meghatározás, amelyet az említett hosz-
szas vita alakított ki, első hallásra megmutatja a régi és új fogalom közötti je-
lentős különbséget. 

Az éghajlat említett legújabb fogalmi vitájának leszűrt eredménye a kö-
vetkező : 
Az éghajlat az adott területre az évek hosszú sorozatában jellemző' időjárási rendszer, 
amelyben a jelenségek anyagi és térbeli vonatkozásain kívül azok időbeli egymás-
utánja is egyenrangú körülmény. 
Ezt az időjárási rendszert az illető területen és a hozzá tartozó légtérben a nap-
sugárzás, továbbá a hely egyéb fizikai földrajzi sajátságai és végül a velük 
kölcsönhatásban működő légkörzés alakítják ki. Feltétlenül hozzá kell tennünk 
ehhez a meghatározáshoz a szovjet klimatológusok, de elsősorban Rubinstein ama 
nagyjelentőségű megállapítását, hogy a klíma mindenkor mint történelmi fokozat 
szemlélendő, nem tekinthető öröknek, változatlannak, hanem a folytonos ala-
kulás, állandó fejlődés eredményének. Ha ezt a megjegyzést elhagynék, akkor 
az éghajlatingadozásokat hanyagolnék el és emiatt teljesen tévútakra jutnánk 
következtetéseinkben. 

Lehetséges, hogy a fentiekben adott fogalommeghatározás és magyarázat 
a tisztelt Hallgatóság körében még további diszkussziót vált ki. Örömmel tekin-
tünk elé ennek, mert ettől is a fejlődést, a fogalom további finomodását remél-
jük és a tudományos kutatás haladását és eddiginél biztosabb, céltudatosabbb 
irányvételét. 

A klimatológia célja tehát a fenti értelemben vett klíma kutatása. Ez vonat-
koztatható a makro-, mező- és mikro-klímára egyaránt, mert ezeknél csak a 
szóbanforgó területhez tartozó légtér nagysága és sajátos körülményei külön-
bözők és ezek teszik eltérővé az eredményt is, a légtér makro-, mező- vagy mikro-
klímáját. 

Félreértés elkerülése végett itt meg kell említenem, hogy az említett fo-
galomalkotás nem részletezi az éghajlatkutatás gyakorlati alkalmazási területeit, 
így pl. a »bioklima« fogalma látszólag nincs benne. De csak látszólag, mert ha 
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a bioszféra fenti értelmű klímáját vesszük, máris megkaptuk a bioklímát. Hozzá-
tesszük, hogy a bioszférában az előbb említett klímaalakító tényezőkön kívül 
a klíma hatása az ott élő lényekre és ezeknek visszahatása a klímára igen 
fontos jelenségek. Tanulmányozásuk elengedhetetlen és legfőbb kötelessé-
gülik éppen azért, hogy kutatásunk az ember és a gyakorlati élet szolgá-
latát teljesítse. 

A továbbiakban a makroklíma kutatás módszertani és operatív kérdéseivel 
foglalkozunk, a mező- és mikroklímát, amelyeknek jelentősége a gyakorlati 
célok érdekében szintén rendkívül, sőt fokozottan fontos, más alkalommal 
tárgyaljuk részletesen. 

A makroklíma a fenti fogalommeghatározás szerint röviden : egy adott 
felület feletti légtérhez kötött időjárási rendszer. Az időjárás azonban olyan 
összetett, komplex jelenség, amely helyesen kizárólag csak teljességében és fel-
bontatlanul szemlélhető. Sohasem szabad az időjárást az egyes elemek szét-
daraboltságában tekintenünk, sem megnyilvámdásait, sem gyakorlati hatásait. 
A klasszikus, más néven statisztikai klimatológia legnagyobb hiányosságát éppen 
abban látjuk, hogy a jelenség komplex voltát, annak felbonthatatlan egységét 
nem tudta szemlélni, sem érzékeltetni, sem alkalmazni. Az egyes éghajlati 
elemek, a hőmérséklet, nyomás, nedvesség, sugárzás külön-külön igen bőséges, 
alapos kutatásban részesültek, a köztük levő kapcsolat azonban elhanyagolódott, 
vagy csak tökéletlenül jutott kifejezésre. A klasszikus klimatológia nem tudta 
ezt a nehézséget áthidalni. Ha ezt az utat a jövőben tovább követnénk, zsák-
utcába jutnánk. Uj útra kell térnünk, új módszert kell követnünk, mégpedig 
már a statikus szemléletben is az éghajlati elemegyüttesek mérésének és tanul-
mányozásának, együttes megjelenésüknek és összhatásuknak kiértékelését. 
A haladásnak ezt az útját természetesen csak fokozatosan tudjuk kiépíteni. 
Előbb 2—3, majd azután egyre több és több éghajlati elem együttesének vizs-
gálata kerül sorra. Szükségesnek tartom ezt néhány, a mezőgazdaság gyakor-
latából vett példával megvilágítani. 

Az aszály kérdését a klasszikus klimatológia a múltban egyedül a csapadék-
mennyiség vonatkozásában, vizsgálta. Különböző területek aszályra való haj-
lamát úgy hasonlította össze, hogy csak az esőmennyiség számszerű értékét vette 
tekintetbe. Az egyidejű hőmérséklet, sugárzás, szél és légnedvesség figyelmen 
kívül maradt és emiatt az összehasonlítás eredménye mind elméleti, mind gya-
korlati vonalon téves megállapításokra, meddő vitákra vezetett és az aszály 
elleni védekezés módjai sem lehettek átfogóak és tökéletesek. Ugyanez volt 
a helyzet a későtavaszi és koraőszi fagyok jelenségének tanulmányozásában. Amíg 
azt csak léghőmérsékleli jelenségként szemlélték, ahelyett, hogy azonnal a lég-
nedvesség, légmozgás, felhőzet, kisugárzás együttesét vették volna figyelembe, 
addig sem a jelenség létrejöttének, sem az ellene való védekezésnek nem találták 
meg az útjait. Amióta azonban az első, komplex szerepet játszó fogalom, a har-
matpont megjelent az elméletben és alkalmazást nyert a gyakorlatban, nyom-
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ban megszületett a lehetősége az addigiaknál jóval pontosabb fagyprognózisnak, 
de egyben a fagy elleni védekezésnek is. 

Módszerünknek tehát ebben az irányban kell haladnia, adatgyűjtésünk-
ben és azok rendszerezésében és a feldolgozásban is ezt kell szem előtt tartanunk. 
Ezért a további, elemenkén ti, folytatólagos, alapos vizsgálat mellett műszereket 
kell szerkesztenünk az elemegyüttesek mérésére, végül a teljes éghajlati adatgyűj-
tésre és az adatok ilyen feldolgozására. Örömmel kell megállapítanunk, hogy a 
törekvés megvalósítása megindult. Megvan már a katatermométer és tökéletesí-
tés alatt van éppen a hazai mikroklíma kutatás céljaira Wagner Richárd pro-
fesszor által szerkesztett komplex éghajlatjelző műszer. De éppígy folyamatba 
tettük az elemegyüttesek szerinti adatfeldolgozás módszerét is, amelv operatív-
vonalon a gépi adatfeldolgozás igénybevételével fog megvalósulni. Ez a szemlé-
lethez és a kutatáshoz nélkülözhetetlen és második ötéves tervünkben végre is 
hajtódik. Más lesz a képünk hazánk éghajlatáról, ha az elemkomplexumokból 
adódó teljes időjellegek meghatározott értékeit, gyakoriságát és valószínűségét, 
okait és következményeit tudjuk átlátni, mint eddig, amidőn nagv fáradsággal 
és bizony mégis tökéletlen, hiányos képet tudtunk a jelenségről alkotni, mert az 
egyes elemeket önmagukban, szétválasztva, külön-külön tekintet lük. 

Vmiképpen át kell térnünk az elemegyüttesek megfigyelésével és feldol-
gozásával az egyediről a teljes egységre, ugyanígy térbeli vonatkozásban is ki 
kell terjesztenünk szemléletünket mind vertikális, mind horizontális irányban, 
az egyediről, a részről, a vele szoros kapcsolatban levő teljes jelenség, az egész 
felé. Hazai éghajlatkutatásunk egyik felszámolandó hiányossága volt a hazai 
éghajlati jelenségek önállóként való kezelése. Sokkal kisebb légtér ugyanis 
országunk légtere, semininthogy a benne lefolyó jelenségek megértéséhez, okai-
nak kutatásához elég volna csak az itt uralkodó légköri állapot áttekintése. Az 
éghajlat jelenségeit, éppúgy, mint ahogyan az a meteorológia egy- másik ágában, 
a szinoptikában már rég történik, feltétlenül planetáris, sőt kozmikus vonatko-
zásban is kell szemlélnünk. Nem állva meg országhatárainknál, a belső jelensége-
ket az ennél jóval nagyobb terület felett levő légtér összes jelenségei részletei-
ként kell felfognunk, velük összefüggésben és kölcsönhatásukra való figyelemmel. 
Kutatásunk eme horizontális kiterjesztése természetesen világért sem azt jelenti, 
bogy mi éreznők magunkat hivatottnak és kötelezettnek pl. Lengyelország vagv 
Franciaország éghajlatának kutatására. Jelenti azonban azt, hogy hazánkból, 
mint területi központból fokozatosan egyre nagyobb területre kiterjesztve és 
irányítva figyelmünket, országunk éghajlatának tanulmányozásában a meg-
határozásunkban említett harmadik éghajlati főtényezőt, a légköri cirkulációt 
az eddiginél sokkal nagyobb figyelemben tudjuk részesíteni és ezzel a statikus 
szemléletet elhagyva, a dinamikusra áttérni. 

Ezt az éghajlati tényezőt, kölcsönhatásban a sugárzással és a helyi föld-
rajzi körülményekkel, csakis planetáris éghajlati szemlélettel tudjuk vizsgála-
tainkban felhasználni, f ia egész Európa, sőt az egész északi félgömb éghajlatát 
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nem látnók át teljes egységében, akkor kikapcsolnék a légköri cirkulációt, annak 
éghajlatalakító szerepét és hatását. A z egyes országokon belül folyó klimatográfiai 
kii tatásnak azonban csak végeredményeit kell i t t majd ebből a célból tekin-
tetbe vennünk, anélkül, hogy abba beleavatkoznánk. Természetesen itt megint 
nem a széttagolt, egyes elemen kén ti, hanem az egységben történő szemlélet a 
fontos. 

I t t kerül előtérbe a légtömegek, helyesebben a levegőfajták kérdése. Plane-
táris éghajlati szemlélet nélkül erről a fogalomról nem is lehetne szó. Ha azonban 
szabad és lehet a légtömeg, vagy levegőfajta fogalmát, legalább munkahipotézis-
ként, felvennünk, helyesebben fenntartanunk és vizsgálatainkban felhasznál-
nunk, akkor a makrolégtér cirkulációs típusainak is, de egyes jelenségeinek a 
kezelése is a kutatás során könnyebbé válik, a szemlélet egyszerűbb, a számítások 
és a nag\ vonalú áttekintés mind a térben, mind a hosszú, többévtizedes időjárási 
rendszerre vonatkozóan (újra alapvető fogalommeghatározásunkat véve elő) 
könnyebben lehetővé válik. A dinamikus és komplex klimatológia módszereinek 
igénybevétele a levegőfajtáknak, mint komplex segédfogalmaknak a használatát 
valósággal előírja. Minthogy a légtömegek realitását és e fogalom használatának 
jogosságál és szükségét a legújabb időkben az egyes területeken tapasztalt 
gyors transzformálódásuk miatt kétségbevonták, vitakérdésként adódik fel szá-
munkra is, hogy mennyiben jogos és kívánatos a kutatás eme, közbeiktatott 
segédfogalmával való munka. 

Szerény nézetem szerint a levegőfajta fogalma és azzal való munka az 
éghajlatkutatásban a jövőben sem nélkülözhető. Még akkor sem, lia a szinoptika, 
de főképp a dinamikus meteorológia többé-kevésbé szakított is vele. A klimatoló-
giában elkerülhetetlen a térbeli, de méginkább az időbeli szintézis. Emiatt az 
ilyen részletösszefoglaló segédfogalmakat kénvtelenek vagyunk alkalmazni, 
azért mert a hosszú idő alatt lefolyó természeti jelenség részleteit csak össze-
vonva tudjuk vizsgálni is és kifejezni is. Ennek az összevonásnak az egyik eszköze 
a légtömeg- és levegőfajta fogalma, amely az egységes szemléletet és a fizikai 
tartalmat sem nélkülözi. Mindenesetre igen örülnék, lia a jelenlevők a levegő-
faj ta kérdésében közölnék véleményüket és vitánk erre a pontra feltétlenül 
kiterjedne. 

Ismét visszatérek röviden a kérdés gyakorlati oldalára is. Xmidőn az 
aszállyal foglalkozunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a »szárító szelek« néven 
ismert jelenség komplex fogalmát, mert ezek magas hőmérsékletükkel, párolog-
ta tó hatásukkal, a többnyire velük egyidejűleg erősen érvényesülő sugárzással 
és. csapadékhiánnyal egy olyan időjelleget képviselnek, amely aszálysújtotta 
területeink éghajlatában rendkívül fontos szerepet tölt be. örvendetesen megin-
dult ezeknek kutatása, körülményeik, valószínűségük, gyakoriságuk és fizikai 
okaik tisztázása. Célzok itt Mátyásnak az Időjárásban megjelent ilyen irányú 
tanulmányára, amely biztató kezdet ezen a téren. Ennek a módszernek a töké-
letesítésével tovább haladva és ennek a jelenségnek a mező- és mikroklímában 
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való érvényesülését aprólékosan tanulmányozva, az egyik, a mezőgazdaság 
vonalán égető problémánkban, az aszálykérdésben jelentékeny előrehaladást 
teszünk. 

Ugyanígy be kell vezetnünk pl. a zordság fogalmát, amely nem kapcsolód-
hátik egyedül az alacsony léghőmérséklet tényéhez, hanem tartalmaznia kell a 
»zord« időben és éghajlatban nagy szerepet játszó cirkulációs jellemvonásokat is, 
a szélerő irányát és nagyságát, esetleg a havazások jellegét, hófúvásra való 
hajlamot és hasonlókat. 

A légköri folyamatok fizikai vizsgálata, amit az egyes esetekben az általános 
meteorológia, az aerológiai szinoptika és a dinamikus meteorológia tüzetesen 
elvégeznek, az adott földrajzi térben és hosszú időben a klimatológia kötelessége. 
Ez természetesen előírja azt, hogy a klímakutatás a légkörnek ne csak földközeli 
és talajmenti rétegére terjedjen ki, hanem a térbeli szemlélet érdekében a mái-
említett, vertikális irányú kiterjesztését is sürgősen végezze el. Ismét nem a 
testvértudománytól, az aerológiától akarjuk elvenni a kutatás tárgyát, a szabad 
légkör vizsgálatát, hanem az aerológiai kutatás átfogó, összefoglaló eredményeit 
kívánjuk hasznosítani a klimatológiában. Egyúttal, viszonzásul, adataik alap-
ján a szabadlégköri klimatográfiához segédkezet nyújtani, a hegvi megfigyelé-
sekkel pedig indirekt aerológiát végezni. 

Aminthogy kétségtelen a szinoptikának a szükséglete az aerológiai szem-
lélet iránt, ugyanígy jelentkezik a klimatológia parancsoló igénye is az aerológia 
eredményei iránt. 

Az előbbiek kapcsán kell rátérnem éghajlatkutatásunk egy fontos operatív 
kérdésére, hegyi állomásaink szaporítására. Az a vélemény merülhetne fel, éppen 
a mezőgazdasági szakkörökben, hogy a hegyi éghajlat vizsgálata másodrendű 
kérdés akkor, amidőn hazánk mezőgazdaságilag értékes területének legnagyobb 
része alföld, vagy alacsonyabb dombvidék. Az előbbiek azonban világossá 
teszik, liogy az aerológiával való szoros kapcsolat, a jelenségek elengedhetet-
lenül szükséges térbeli szemlélete nélkülözhetetlenné teszi számunkra hegyvidéki 
területeink éghajlatának az eddiginél tüzetesebb vizsgálatát, több megfigyelő 
állomással és sokkal részletesebben, mint ahogy az eddig történt. De gyakor-
latilag is fontos és nélkülözhetetlen ez, erdőgazdaságunk és vízgazdálkodásunk 
érdekében. 

Az éghajlatkutatásnak az előzőkben említett térbeli és időbeli kiterjesz-
tésével jön létre éghajlati szemléletünk teljessége. Természetesen soha sem 
szabad szem elől tévesztenünk Pogoszján kiváló szovjet meteorológus véleményét, 
hogy a klimatológia kötelessége a légkör fizikai folyamatainak tanulmányozása 
egy adott földrajzi keretben. Vizsgálatainkban tehát céltudatosan sohasem szabad 
elhanyagolni а fizikai szemléletet, a fizikai alapot. De éppígy nem szabad szem 
elől téveszteni azt sem, hogy földrajzi vonatkozásban kívánjuk megérteni és érté-
kesíteni a gyakorlat számára a fizikai törvényszerűségeket. Az okok kutatásá-
ban tehát segítségül kell vennünk a dinamikus meteorológia és az aerológiai 



AZ ÉGHAJLATKUTATÁS K É R D É S E I 4 0 1 

szinoptika meglátásait, eredményeit és eme tudományok egyes esetekre A onat-
kozó megállapításait szintetizálni hosszú időről és bosszú időre, elsősorban a 
számunkra leginkább érdekes és gyakorlatilag fontos földrajzi keretben, hazánk 
légterében. I t t kell megemlítenünk Magyarország éghajlati körzetesítésének a 
kötelezettségét, amelynek alapjait már leraktuk, de amelynek finomítása a 
gyakorlat érdekében feltétlenül szükséges. (Tájtermesztés, mezőgazdasági terv-
készítés, munkabeosztás stb.) Orvosi vonalon az üdülés, klimatikus gyógyítás 
kérdései igénylik ugyanezt az alapos tájékozottságot (Kérdő István). 

Éghajlati fogalomalkotásunkban felvettük a légköri folyamatok sorrend-
jének megállapítását. Ez egyik vonalon az éghajlati elemek, sőt most már a jövő-
ben elemkomplexumok, szabályszerű és leggyakoribb napi és évi menetének, 
továbbá az ettől eltérő rendkívüli jelenségeknek megállapítását teszi köteles-
ségünkké. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a jelenleg folyamatban levő jelen-
ségek együttesét, tehát a jelenlegi éghajlatot csak korszaki fokozatként szemlél-
hetjük és állandóan tudatában kell lennünk az éghajlatingadozások exisztenciá-
jának, annak, hogy az éghajlat változhatik és változik is. 

A klasszikus klimatológia a jelen század elején mintegy diadalt ült, abban 
a hiszemben, hogy a múlt század második felében végrehajtott alapos klima-
tográfiai és klimatológiai kutatás a legtöbb kérdést maradéktalanul megoldotta, 
mert az eddig szerzett sokévtizedes adathalmazból az éghajlat lénveges vonásai 
kialakultak. A félévszázados adatok alapján — azt hitték eme irányzat hívei — 
az okok ismerete nélkül is, vagy azoknak csak homályos sejtelmével bírva, hogy 
minden megoldódott a klimatológiában is, sőt ezzel a munkával a távidőjel-
zéshez is bőséges és majdnem elegendő alap adódott. A jelen század folytatódó 
kutatásai azonban újabb néhány évtized alatt alaposan rácáfoltak erre. Ki-
derült, hogy az előzőek alapján érvényesnek vélt eredmények az új évtizedekben 
nem válnak be, köztudomású lett az éghajlatingadozás ténye. Ez a, csak szekuláris 
viszonylatban vizsgálható jelenség megmutatta, hogy távolról sincs kész a 
klimatológiai munka, sőt a klimatográfiának is van sok tennivalója. Az utóbbi 
sem csak térben sűrítheti és finomíthatja tapasztalatait, hanem az idő vonat-
kozásában is, egy újabb korszaki fokozatban is. A fizikai szemlélet is elenged-
hetetlen, mert nem pótolható mellékesen odavetett, konkrétum nélküli, nagy-
vonalú hipotézisekkel. A magyar éghajlatkutatásnak ezért tüzetesebben kell a 
jövőben foglalkoznia az éghajlatingadozások kérdésével. 

Kívülálló azt gondolná, hogy az éghajlatingadozások ténye igazán csak 
történelmi érdekességű, a tudomány ilyen irányú kutatásainak ma kevés a gya-
korlati jelentősége. It t a sok tízezer évvel ezelőtt lefolyt nagy ingadozásokra, a 
jégkorszakokra gondol, amelvek újabb megjelenését 10 000 éven belül sem 
várhatjuk. Az éghajlatkutató azonban tudja, hogy a kisebb méretű, rövidebb 
tartamú ingadozások milyen jelentősek a bioklímában, ismeretük mennyire 
fontos az agroklimatológiában, ahol az aszályos periódusok, a nagy hőingású 
évsorozatok váltakozása a csapadékos korszakokkal, a kis hőingású időszakokkal 
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mélyreható gyakorlati jelentőségű. Az éghajlatingadozás azonban feltehetően 
nem csak terresztrikus, azaz földi hatások eredménye, ezek kutatásában tehát 
a planetáris vizsgálatokon is túl kell mennünk és a kozmikus hatások éghajlati 
természetű vizsgálatát is meg kell indítanunk és alaposan végeznünk. I t t elsősor-
ban a napfelületi jelenségekkel való klímakapcsolatok feltárása jön szóba, majd 
az egyéb talált, vagy találni vélt ilyen kozmikus összefüggések klimatológiai 
kiértékelése. 

Eddigi fejtegetéseinkben az embert az éghajlattal szemben mint kívülálló 
szemlélőt tekintettük, mint a természeti összefüggésekben gyönyörűségeket találó 
tudóst, mint a káros hatásoktól védekezőt, mint a hasznos befolyásokat tudomásul-
vevő és kihasználó, de túlnyomórészben mégis passzív szemlélőt. Erről le kell 
térnünk és az ember aktív szerepét kell előtérbe hoznunk, mert csak így érhetjük 
el a végső célt, a természet vak erői feletti győzelmet és uralmat. Ez irányítja 
figyelmünket az éghajlatmódosítás kérdésére, mint súlyponti kérdésre. Az előb-
biekben vázolt kutatási módszerek alkalmazása segíthet bennünket csak hozzá, 
hogy felismerjük elsősorban a beavatkozás lehetőségeit. Hogy megtaláljuk azokat 
a klímatényezőket, amelyek az ember által módosíthatók és a módosítás eljárá-
sait kidolgozzuk, a lehetséges módosulás várható mereteit pedig előre lemérjük 
és ütemét megállapítsuk. I t t természetesen a makroklíma és a mikroklíma 
kölcsönhatásának és egymástól való szoros függésének vizsgálata szükséges, 
hiszen a módosítást első lépésben csak a mikroklímában érvényesíthetjük és 
első lépésben ez is a legfontosabb az egyelőre változatlan makroklíma- viszonyok 
keretében. Távolabbi perspektíva természetesen a makroklíma változtatása. 

Ugyancsak a klimatológia és klimatológus szükséges nagyobb aktivitását 
követeli meg a tudomány egyéb területein és a népgazdaság ezernyi ágában fel-
merülő klimatológiai igények teljesítése is. Ezen a vonalon a klimatológusnak 
nem szabad a formális kielégítésre szorítkoznia, hanem tartalmi és tanácsadó, 
sőt szükség esetén határterületi kutatómunkát kell végeznie. Ez is követendő 
új módszer a régebbi puszta és ezért felületes adatszolgáltatással szemben. 

Kérem a t. Hallgatóságot, hogy a vitaindító előadásban felvetett kérdé-
sekről nyilvánítsa véleményét. Nyilatkozzék az abban meghatározott fogalmak, 
a felvázolt új módszerek helyes vagy helytelen voltáról, hogy a hazai éghajlat-
kutatás jövőbeli útja világosan álljon előttünk és azt népünk javára szolgáló 
szép eredmények reményében követhessük. 



HOZZÁSZÓLÁSOK 

AVÁGNER RICHARD 

A vitaülések Általánosságban a tudományszakok előrehaladását ered-
ményezik. Jelen vitaülésünk sikeréi Bacsó Nándor egyetemi tanár előadása már 
is biztosította. 

1. Az éghajlat fogalmának meghatározása a múltban és jelenben isten 
sok vitára ad okot. Véleményem szerint ezek a -viták fázisban előre vitték 
ugyan a fogalom megismerését, de eredményre nem vezetlek. Ennek oka abban 
rejlik, hogy szerzők nem a klíma általános fogalmát nyújtották. Legtöbbször 
az éghajlat fogalma adott területhez kötötten kerül a meghatározásokba. Mind-
ehhez még hozzájárul az, bogy a klimatológiai feldolgozás metliodikája is tük-
röződik ezekben a definíciókban, pl. »évek hosszú sorozata«, »időjárási rendszer«. 
Ez utóbbi pedig egyben bizonyíték arra, hogy az éghajlat fogalmát a makro-
klimatológiának sajátították ki a szerzők. (Ez a gondolatmenet rokon Je-
zsov A. A. : A klimatológiáról c. tanulmányában találtakkal.) 

A helyes éghajlat fogalom szerintem : 
Az éghajlat a levegőburok ritmusos periódusos, környezetétől függő álla]>ot-

változásainak folyamata. 
Az éghajlatnak ebből a meghatározásából következik, hogy ha megvál-

tozik vagy a ritmus, vagy a periódus, vagy a környezet, megváltozik a 
klíma. De egyben ebből a meghatározásból következik az is, hogy a Föld 
felületének azokon a területein, ahol különbözik a napi és évi ritmus, ahol 
különbözik a periódusosság, ahol különbözik a környezet (tehál a táj), a levegő-
burokban lebonyolódó fizikai folyamatok különböznek egymástól. 

A felszíntől való távolsággal változó éghajlati jellegzetesség alapján a 
klíma térbeli rendszerét ismerjük fel. Ennek általános tartományai : szub-
sztrátum-klíma, mikroklíma, helyi klíma, mezoklíma, makroklíma, globális 
klíma. (Wagner vitaindító előadása a Bioklimatológiai bizottság 1954. V.T. 
29-i ülésén). 

Az éghajlat nem fiktív fogalom, hanem a levegőburok többszörösen össze-
telt , anyagi valójából, elhelyezkedéséből következő folytonos jelenség. A jelenség 
tartania a légkör létének időszaka. Az éghajlat a légkör kialakulásával kezdődött 
és befejeződik a levegőburok megszűnésével. A légkör létezése alatt, azonban 
a légkör anyagi összetétele, a ritmusosság, a periódusosság, a környezet (a táj) 
is változott. Ezek a változások az éghajlatnak különböző jellegzetességet adtak 
és adnak, ennek megfelelően más jellegű folyamatok alkották az éghajlatot. 
Ha ilyen különböző időszakokat hasonlítunk össze, akkor beszélünk éghajlat-
változásokról, éghajlatingadozásokról. Ezek azonban gyakorlatilag észrevehe-
tetlenül bonyolódnak le, mint pl. maga a hegyképződés, amely szükségszerűen 
éghajlatváltozáshoz vezet. Az ún. éghajlatváltozás, az éghajlatingadozás fo-
galma alá eső folyamatok állandóan tartanak, bár emiek megfigyelése objektív 
keretek között meggyőzően nem oldható meg. 

Beszélhetünk a makro-, mező- és mikroklímáról, mint a levegőburok 
egy-egy tér-részében lebonyolódó állapotváltozások jellegzetes folyamatáról. 
A mikroklíma azonban nem független a mező- és makroklímától, mint ahogyan 
makroklíma sincsen mező- és mikroklíma nélkül ; vagyis a légkör teljes verti-
kális keresztmetszetében hézagtalanul összefügg. 
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Az éghajlat területi rendszertanában szétválasztott klímaterületeken 
más lehet a légkör állapotváltozásainak ritmusa, esetleg periódusa és a környe-
zeti függősége. Ennek megfelelően más lesz a folyamatok jellegzetessége, de még-
is része marad az egész légóceánnak, annak állapotváltozásainak részese és egyben 
előidézője. A levegőburok állapotváltozásai folyamatának ismerete nélkül nem 
ismerhető meg a táj éghajlata sem, de jellegzetességei jellemzői alapján beszél-
hetünk valamelyik terület (táj) éghajlatáról. 

A klíma általános fogalmát alkalmazhatjuk egy-egy terület, egy-egy táj , 
egy-egy térség éghajlati vonatkozásában is. Pl. 

Egy táj éghajlata a levegőhurok ritmusos, periódusos környezetétől függő, a 
tájtérségben történő állapotváltozásainak folyamata. 

Vagy : 
A mikroklíma a levegőburok ritmusos, periódusos, környezetétől függő állapot-

változásainak a szubsztrátum felett 1—2 m magasságig terjedő légrétegben történő 
folyamata. 

A makroklíma-kutatás merev organizációjával már szinte adminisztrá-
ciós jelleget ölt, merevvé vált. A klasszikus klimatológia első lendületes, majd 
sablonos időszakában komoly eredményeket ért azonban el. Ezek az eredmények 
teszik lehetővé, hogv a klímakutatásban új kutatási és feldolgozási módszereket 
is vezessünk he. 

A vitavezető felveti az éghajlati elemek egviittes megjelenésének és össz-
hatásuknak kiértékelését. Kétségtelen, hogy ez a feldolgozási módszer haladást 
és a klimatológia eredményeinek a gyakorlatban való felhasználása lehetősé-
gének fokozódását eredményezheti. Az összhatások kiértékelése — véleményem 
szerint — nagyon komoly meggondolásokat igényel. A képletekkel történő 
kiértékelések nem mindig fognak a gyakorlatban felhasználható eredményekre 
vezetni. Kívánatos tehát, ha az összhatások kiértékelését laboratóriumban 
vagy a terepen végzett kísérletek előznék meg és ezek eredményeinek megfe-
lelően történne meg azok megállapítása. 

A klíma komplex tanulmányozása fogja a komplex klímakutatóműszerek 
és mérések lehetőségét és szükségét megszabni. 

Bacsó Nándor kitűnően megválasztott példája nyomán máris felmerülnet 
egy olyan műszer konstruálásának szükségessége, amely a termesztett növények 
physiológiája szempontjából méri az aszályosság mértékét. 

Kívánatos tehát, hogy gépi adatfeldolgozással az eddig is mért éghajlati 
elemek komplex kiértékelése megtörténjék, mert ez nem csupán a feldolgozás-
ban jelent fejlődést, hanem éghajlatkutatásunk további módszerének kialakí-
tásában is. 

A klasszikus klimatológia eddigi eredményeire támaszkodva a feldolgozás 
módszereit tovább kell fejleszteni. 

Itt fel kell vetnünk azt a kérdést is, hogy a klimatológiai feldolgozásokban 
azoknak a naptári hónapokhoz való alkalmazása helyes-e. Nyilvánvalóan nem 
helyes, mert a hónapokon belül a sugárzást felfogó felületet alkotó táj (kör-
nyezet) napsugárzással szemben való viszonya tág határok között mozoghat. 

Ez az ismert helyzet véleményem szerint szükségessé teszi azt, hogy a 
Nap állásától (deklináció) függően, azonos időjárási helyzetek szerint is csopor-
tosítsuk a klimatológiai adatokat. Ennek részletezése itt hosszadalmas lenne. 

Kívánatos lenne azonban, hogy a makroklimatológiai állomáshálózaton 
belül, egy-egv jellegzetes időszakban expedíciós klimatológiai felvételeket is 
kellene eszközölni, egvszerre több állomással, népgazdaságunk gyakorlati szem-
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pontjait is figyelembe véve. Ezek a kutatások a hazai éghajlatunk részletesebb 
megismeréséhez vezetnének és a gyakorlat számára is hasznosak volnának. 
Ugyanakkor mikroklimatolőgiai kutatások felvételét is meg kellene ejteni. 

Az éghajlati folyamatok megismerését is előbbre lehetne vinni. 
Ezzel kapcsolatban kell megemlíteni Bacsó Nándor javaslatát a liegyi 

állomáshálózatra. Ezt támogatnunk kell. 
Hiányolom a vitaindító előadás anyagából a káderképzés problémájának 

felvetését. 
Tolmácsolom Pécsi Márton a Földrajztudományi Kutatócsoport h. veze-

tőjének bejelentését, amely szerint a magyar geográfusok programtikba veszik 
terepkutatásaik alkalmával a klimatológiai és a mikroklimatolőgiai észlelések 
végzését. 

K U L I N ISTVÁN 

A vitavezető előadásában tárgvalt kérdések közül az elemegyüttesek 
méréséhez és az egyenkint megfigyelt időjárási elemek komplex feldolgozásának 
kérdéséhez kívánok hozzászólni. 

Bacsó előadásának ennél a kérdésénél és a többi kérdésnél a tudományos 
kutatás egy alapvetően fontos elve érvényesült, nevezetesen az az el"v, hogy a 
tudománynak a természeti jelenségeket összefüggéseiben és kölcsönhatásaiban 
kell vizsgálnia. Ennélfogva a Bacsó által tárgyalt kérdések elvi részével egyet-
értek. A kérdés megvilágítására mezőgazdasági szempontból két fontos 
jelenséget említett, az aszályt és a későtavaszi fagyokat. Nagyon helyesen rámu-
tatott arra, hogy mindkét kérdésben csakis a komplex szemlélet a helyes, s 
enélkül a védekezési eljárások sem tökéletesek. 

A komplex mérésre nyilván azon tapasztalat adott ösztönzést, hogy a 
különböző élő szervezetekre az egyes időjárási elemek nem külön-külön, hanem 
együttesen hatnak s növekedésükben, fejlődésükben és egyéb életműködésükben 
ezen együttes hatás érvényesül. 

Éppen ezért az agrometeorológiai tudomány különösképpen helyesli a 
Bacsó által körvonalazott komplex mérési és adatfeldolgozási eljárást, minthogy 
az agrometeorológia a különböző meteorológiai tényezők, valamint a növényi 
és állati életfejlődés közötti összefüggéseket kutatja. 

Az agrometeorológiának van is ilyen к mplex műszere, mégpedig maga 
a növény. A növény olyan eleven meteorológiai műszernek tekinthető, amelyen 
a különböző meteorológiai tényező együttes hatása érvényesül s növekedésében, 
fejlődésében és egyéb más életmegnyilvánulásaiban ezt az együttes hatást 
tükrözi vissza. Amikor tehát növényfenológiai megfigyeléseket végzünk (az 
egyes fázisok jelentkezési ideje, növekedése, súlygyarapodás stb.) az időjárási 
elemek összhatását igyekszünk valamiképpen számértékekben kifejezni. 

A növények azonban nem tekinthetők tökéletes komplex műszernek, 
mivel egyazon időjárási hatásra különböző növények eltérő módon reagálnak, 
s egyazon növény -a fejlődés különböző szakaiban más-más igényeket támaszt, 
s azokra különbözőképpen reagál (pl. kezdeti fejlődésben hő, majd víz, hő, 
napsugár.) 

Az agrometeorológia régóta érzi a régi klimatológiának Bacsó által vázolt 
hiányosságait. Fontos volna pl. olyan műszer, mely kint a szabadban a sugárzás 
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és hőmérséklet együttes hatását méri, továbbá egy olyan pontos műszer 
mely teljesen a szabadban mérné az elpárolgást, amelynél tehát a légnedvesség; 
és hőhatás mellett a sugárzási és szélhatás is érvényesül. 

BEKÉIN YI DÉNES 

A vitaülés célja, hogy 5 kérdésre válaszoljon. 
1. Az éghajlatfogalom meghatározásával a Meteorológiai Társaság keretei 

között tartott 1.951. évi októberi vitaülés foglalkozott. Nézetem szerint ez a 
tárgyat kimerítette s ennek a kérdésnek újabb vitájára szükség nincs. A Bacsó 
elvtárs által közölt meghatározással egyetértek. Egyetértek azért, mert ennél 
jobbat és teljesebbet adni úgysem lehet. A fogalom teljes kifejtéséhez ugyanis 
oldalak szükségesek. 

Egy meghatározásnak rövidnek kell lenni. Minthogy az éghajlat inai 
felfogásunk szerint valamely területen lefolyó időjárások összességét jelenti, 
ezért én az éghajlattal foglalkozó tudomány meghatározására a következő 
fogalmazást ajánlom : Időjárási klimatológia. 

2. Az elemegyüttesek kérdése. Az elemegyüttesek számításának csak akkor 
van értelme, ha azokat fizikailag is értelmezni tudjuk. Szerintem a klimatoló-
giai kutatás főkérdése nem a komplex értékek előállításában keresendő. Meg 
kell keresnünk azokat az okokat, amelyek a különböző éghajlatokat létre-
hozzák és az azokban tapasztalható változásokat okozzák. Ilyen kutatásokra 
pedig csakis a dinamikus klimatológia alkalmas. Bergeron a dinamikus klima-
tológiát szintetikus klimatológiának nevezte, vagyis ez az a klimatológia, 
amely nemcsak minden elemet magába foglal, hanem megadja az egyes ele-
mek kapcsolatát és az előidéző okokkal magyarázza meg, bogy azok miért 
jelentkeznek olyan formában, ahogyan azt észleljük. 

Az évszakok elhatárolásának kérdése például nem oldható meg bizonyos 
hőmérsékleti vagy komplex értékek segítségével. A megoldás a szinoptikus 
helyzetek elemzésében van, kapcsolatban az időjárásban jelentkező szingulari-
I ássál. Azt a természetellenes időbeosztást, amelyekbe jelenleg éghajlati ada-
tainkat kényszerítjük, a szinoptikus helyzetekben jelentkező törvényszerűségek 
alapján kell természetes szakaszokra fölbontani. 

Világosan következik ebből, hogy a komplex klimatológia is csak akkor 
fog értelmet nyerni, lia ezeket az értékeket az időjárásszabályozó tényezőkkel 
hozzuk kapcsolatba, egyébként enélkül a komplex értékek kidolgozása lényegé-
ben nem ad más eredményt, mint a régi szellemű leíró-klimatológia. 

A 3. kérdésre, lényeges és elkerülhetetlen-e a gépi adatfeldolgozás, rövid 
és igenlő a válasz. 

4. A légtömeg és a levegőfajta fogalmának használata elválaszthatatla-
nul összekapcsolódik az időjárási folyamatok értelmezésével, éppen ezért semmi 
értelme sem volna, hogy ezeket a jövő klimatológiai kutatásból kikapcsoljuk. 

5. A modern szinoptika nem nélkülözheti a magas légkör kutatásainak 
eredményeit, de ugyanez áll a modern klimatológiára is. A modern éghajlat-
t annak át kell térnie a 3 dimenziós szemléletre és ezt szolgálja a magas lég-
köri kutatások eredményeinek és a légtömegtannak a kutatásba való bevonása. 
A rokontudományok előhaladását és a klimatológiai kutatások gyakorlati 
alkalmazását akkor segítjük elő legeredményesebben, ha a legújabb alap-
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elveken fölépített 3 dimenziós szinoptikus alapokon nyugvó klimatológiát 
művelj ük. 

A meteorológiai tudomány ma abba a helyzetbe került, mint amiben a 
többi természettudományok vannak. A tudomány egyre több ágra oszlik, de 
emellett a határvonalak az egyes tudományágak között elmosódnak. A meteo-
rológia is egyre több ágra oszlik. Mindezek a tudományágak azonban szoros 
összefüggésben vannak egymással és egyiket sem lehet művelni a másik isme-
rete nélkül. Mindezekre a kérdésekre Bacsó Nándor elvtárs előadásában rámuta-
tott. Különös örömmel üdvözlöm azt is, hogy a magyar klimatológiai kutatás fel-
adatául tűzte ki a szomszédos területekkel való összefüggések megvilágítását 
is, aminek fontosságára én már régebben rámutattam. 

AUJ IvSZKY LÁSZLÓ 

Az éghajlatnak azt a definícióját, amelyet Bacsó elvtárs előadásában 
javasolt, főbb vonásaiban helyeslem, egyébként ez lényegében megegyezik 
azzal a definícióval, amelyet én magam 1 évvel ezelőtt egy dolgozatomban 
felállítottam. Később ugyanez a definíció szolgált alapul a Tudományos 
Akadémia kiadásában 1951-ben megjelent — »Mezőgazdasági Meteorológia«: 
című könyvünknek is, amelynek éghajlati fejezeteit Berényi Dénes írta meg. 

Legyen szabad azt a didaktikai tapasztalatomat idéznem, hogy az olyan 
definíciót lehet könnyen elsajátítani, amely nemcsak hogv megfelel a nyel-
vünk szellemének, hanem ezenfelül nem esik túlságosan távol a mindennapi 
élő beszédnek a stílusától sem. 

Vajon megfelel-e ennek a követelménynek az a fogalmazás, amil itt. 
hallottunk : »Az éghajlat adott területen, a reá az évek hosszii sorozatában 
jellemző időjárási rendszer, amelyben a jelenségek anyagi és térbeli vonatkozásain 
kívül azok időbeli egymásutánja is egyenrangú körülmény«. Én kötelességünk-
nek látnám, hogy ezt a fogalmazást kissé élvezetesebb alakba önlsük át, amely 
így hangzik : »Adott terület éghajlatának hívjuk az illető lerületen évek liosz-
szú sorozatában fennálló időjárási rendszert ; ebben a rendszerben a jelenségek 
térbeli megoszlása és időbeli egymásutánja egyenrangúan fontos körülmények«. 

Csak néhány szóval kívánok hozzászólni ahhoz a másik vitaponthoz, 
vajon szükséges-e a gépi adatfeldolgozás bevezetése a klimatológiában : Évek 
előtt egy külön dolgozatban kifejtetlem azt a meggyőződésemet, hogy ez a 
lépés nélkülözhetetlen és halaszthatatlan, mivel enélkül a klimatológia szolgá-
lat hovatovább nem győzi elvégezni azokat a folyton újabb és újabb feldol-
gozási munkákat, amelyeket a mezőgazdaság és a többi gazdasági ágak szinte 
nap-nap után növekedő mennyiségben igényelnek tőle. 

A légtömegek fogalma tudvalevően úgy viszonylik a levegőfajták fogal-
mához, mint ahogyan az idő fogalma viszonylik az éghajlat fogalmához. A 
légtömegek (vagy helyesebb elnevezéssel légtestek) nagy számban fellépő múló-
képződmények, a levegőfajták pedig ezeknek a képződményeknek bizonyos 
állandó típusai. Hogy a szinoptikában a légtest fogalmát ma is használják,, 
a levegőfajták fogalmát pedig nem, annak legfőbb oka az, hogy a légtest egy 
konkrét szinoptikai alakulat, a levegőfajták fogalma ellenben (jóllehet ez is 
a szinoptikában született meg) lényegében nem egy szinoptikai, hanem egy 
jellegzetesen klimatológiai fogalom. __ 

1 1 * 
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Ebből azonnal következik, bogy azok az indokolt kifogások, amelyek a 
levegőfajták egyoldalú használata ellen a szinoptikában elhangzottak, a kli-
matológiában nem hatályosak, sőt éppen a klimatológiában van ennek a foga-
lomnak jogosultsága és jövője. 

LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR 

Bacsó professzor igen értékes, a klimatológiai kutatás alapvető kérdéseit 
feszegető előadásához a magamfajta kívülálló csupán a »sutor ne ultra cre-
pidam« jelige jegyében szólhat hozzá. Ezért nem foglalkozom az éghajlat fogal-
mának meghatározása kérdéseivel és nem avatkozom a légtömeg és levegő-
faj ta vitájába. 

De már mint hidrológust is közelről érint maga a klimatológiai kutatás. 
Elsősorban : nagy örömmel ballom végre meteorológus szájából, bogy az ég-
hajlati adatok gyűjtése nem állhat meg az ország politikai határainál. A termé-
szeti földrajzban — és ide tartozónak vallom a meteorológiát és hidrológiát 
egyaránt — a vízgyűjtőterület a legkisebb természetes egység, ezért a folyó-
ink vízgyűjtőterületének határainkon túli részére vonatkozó éghajlati és idő-
járási adatok semmivel sem kevésbé érdekesek számunkra, mint a határain-
kon belüli részek észlelési anyaga. Eghajlatkutatásunkban ezt a szempontot 
a múltban nem tartottuk szem előtt. A nemzetközi nehézségek ellenére mie-
lőbb pótolni kellene a hiányokat, és nemcsak a jövőre kell biztosítani a kül-
földi teljes észlelési anyag beérkezését, gyűjtését és feldolgozását, hanem év-
tizedekre visszamenően meg kell szerezni az adatokat. 

Világos, hogv ha természeti-földrajzi egységekben •— amint az előadó 
hangsúlyozza, planetáris, sőt kozmikus értelemben — kívánjuk az éghajlati 
jelenségeket vizsgálni, csak homogén észlelési anyag jöhet szóba. Ezért ugyan-
akkor, amikor örömmel üdvözlök mindennemű, az éghajlat jellemzésére alkal-
mas elem-egyiittesekre vonatkozó kutatást, hangsúlyozom, hogy elsősorban a 
világviszonylatban már egvséges módszerek szerint mért elemek gvűjtésére, 
ill. a már általánosan elfogadott klíma-jellemzők számítására és térképes ábrá-
zolására kellene súlyt vetni. 

A gépi adatfeldolgozás szinte elengedhetetlen feltétele a komoly éghajlat-
kutatásnak. Bevezetésének célszerűségéről tehát felesleges beszélnem. De rá 
kell mutatnom arra, hogy a gép nem tesz különbséget jó és rossz adatok között, 
előnyei csupán aritmetikai jellegűek. A gépi adatfeldolgozás bevezetése 
tehát nem teszi feleslegessé az észlelőállomások és az észlelési anyag fokozott 
ellenőrzését. Ezt a magától értetődő szempontot azért kell hangsúlyozni, mert 
a gépi adatfeldolgozásra való áttérés gazdasági előnyeiről — az áttéréssel járó 
költségek ellenére is — sokkal könnyebb a pénzügyi köröket meggyőzni, mint 
az észlelőállomások rendszeres látogatásának, á csak külföldön kapható auto-
matikus műszerek beszerzésének, vagy az adatellenőrzést végző munkaerők 
beállításának szükségességéről. 

Ezek után legyen szabad a figyelmet két olyan időjárási elemre terelni, 
amelyeknek a mérését éghajlatkutatási és hidrológiai szempontból is igen 
fontosnak tartanám : a talajnedvesség és a hótakaró víztartalmának mérése. 
Mindkettőben az időjárási elemek és a földfelszín együttes hatása tükröződik, 
így valóban klíma jellemzők, és amellett jól meghatározható módon mérhetők is. 
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Ez az utóbbi jellegzetességük az egyébként kitűnő biológiai klímaindikátorok 
ípl. fenológiai adatok) fölé emeli őket. 

A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetben régóta érezzük hiányát 
a lysiméter-méréseknek is, és szükségesnek tartanok egy lysiméter-telep mi-
előbbi megépítését. Végül a klimatológiai adatfeldolgozás köréből javasoljuk 
a nagy csapadékok hevessége, területi kiterjedése és gyakorisági megoszlása 
közötti összefüggések vizsgálatát, amelyekre gyakorlati vízgazdálkodási szem-
pontból volna szükség. 

BÉLL B É L A 

Az előadás és a vita folyamán több ízben szó esett a magaslégköri ada-
tok klimatológiai feldolgozásáról. Ezzel kapcsolatban szeretnék az előadáshoz 
néhány kiegészítést fűzni. Az aerológiai észlelések léggömbbel végzett felszál-
lások formájában a század elején már megindultak, ennek ellenére az észlelési 
anyag éghajlati feldolgozásra meglehetősen kevés. A felszállásokat ugyanis 
szinoptikus kutatások szmn előtt tartásával rendezték egyes 3—6 napos perió-
dusokban, valamint különleges időjárási helyzetekben. Ez az anyag tehát 
nem homogén és éghajlati kép kialakítására nem alkalmas. A második világ-
háború után Európa-szerte megindultak a rendszeres rádiószonda-felszállások, 
amelyeket naponta egyszer, több helyen — így nálunk is — naponta kétszer 
végeznek. Ez az anyag már homogénnek mondható, jóllehet műszertechnikai-
lag az egyes állomások adatai között szisztematikus különbség lehet. Magyar-
országon 5 éves rádiószonda-anyag áll rendelkezésre klimatológiai feldolgozás 
céljaira. Nyilvánvaló, hogv a feldolgozásoknak messzemenően figyelembe kell 
venniök ennek az 5 évnek a sok évi átlagoktól való eltéréseit s a feldolgozás-
nak nem annyira az egyes elemek átlagos, gyakorisági stb. értékeire kell 
irányulnia, mint inkább azon sajátságok megvizsgálására, amelyeket az egyes 
elemek a függélyes mentén mutatnak. így a hőmérséklet, a nyomás, a szél, 
a nedvesség függélyes menti változásaira, évi menetére vonatkozólag maradan-
dóbb értékű megállapításokat tehetünk ebből az 5 évi anyagból, mint az ele-
mek átlagos értékeire. Az aerológiai anyagnak Bacsó professzor által kívána-
tosnak mondott feldolgozása ilyen értelemben folyamatban van. A további 
feldolgozásokban számítunk a klimatológusok segítségére. 

Р Д Т Е В JÁNOS 

Bacsó professzor az éghajlat kutatásának fejtegetése során felhívta a 
figyelmet az időjárási elemegyüttesek kutatására. Az adatgyűjtést fizikai és 
földrajzi vonatkozásban tart ja fontosnak. Ugy gondolom, hogy ez az adat-
gyűjtés biológiai vonatkozásban is fontos, úgy humán mint mezőgazdasági 
szempontból. Az éghajlatkutatás kérdéseinek megoldásához szükség van egy 
analitikus és egy szintetikus tevékenységre. Az analízist segíti elő az időjárási 
elemek külön-külön vizsgálatának módszere s ezeknek az analíziseknek, illetve 
az analízisek eredményeinek az együttes kiértékelése jelenti azt a szintézist, 
amely az éghajlatkutatás kérdéseinek kielégítő tisztázásához vezethet. Termé-
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szelesei) ahhoz, hogy az elemegyüttesek ériékelhető eredményeket adjanak 
az szükséges, hogy hosszú éveken át párhuzamosan megfelelő anyag álljon 
rendelkezésünkre az elemek külön-külön vizsgálatáról is. A vitavezető 
által felvetett elv szerint végzi Wagner professzor bioklimatikus integrátorá-
val növényfiziológiai szempontból mikroklimatikus vizsgálatait. 

Az elemegyüttesek számértékeinek megállapításakor szükségesnek tart ja 
Bacsó professzor a földrajzi eloszlás szempontjából való értékelést is. Ez orvosi 
vonatkozásban az irányított üdültetés szempontjából nagyon fontos ténv. 
Kívánatos lenne országunk különböző jellegű tájegységeinek klimatográfiai 
vizsgálata. A különböző tájegységek klíma-különbségei döntő befolyást gyako-
rolhatnak az irányított üdültetéskor pihenésre küldött dolgozóink helves be-
utalására. Ez a kérdés a munkaerő regeneráció megfelelő irányítása miatt 
fontos hatással lehet nemzetgazdaságunkra, egészségügyi vonatkozásairól nem 
is beszélve. 

Az éghajlatkutatás eredményességét fémjelzi a kutatások megállapításai-
nak a gyakorlat szempontjából való hasznosíthatósága. Ez pedig csak akkor 
valósulhat meg, ha az észlelések eredményeit gyors feldolgozás alapján minél 
hamarabb kiértékelhetjük. Ezért helyes és feltétlenül megvalósítható Bacsó 
professzor javaslata a kutatási eredmények gépi feldolgozására. Statisztikai 
adatfeldolgozó gépek nélkül az éghajlatkutatás észleléseinek eredménvei majd-
nem mindig elvesztik aktualitásukat és gyakorlati hasznosíthatóságukat. Feltét-
lenül szükséges tehát biztosítani a klimatológusok részére a klímaészlelések 
eredményeinek gépi feldolgozását. 

A meteorológia, mint alkalmazott tudomány komoly segítséget jelent 
egész sereg határtudomány részére. A vitavezető javaslatainak megvalósu-
lása komoly segítséget jelent az orvostudomány, az agrártudomány részére is. 
Kívánjuk tehát, hogy vizsgálatainak az előadás szellemében való megvalósí-
tása révén hasznára lehessen mindazoknak, akik munkájuk során rászorulnak 
a meteorológia tudományára. 

B E R K E S ZOLTÁN 

Az éghajlat eddigi meghatározásainak lényege abban foglalható össze, 
hogy az éghajlat az időjárásoknak valamiféle együttese, átlaga, illetve rendszere. 

Véleményünk szerint azonban e meghatározások logikai és geofizikai 
szempontból mind kifogásolhatók, mert az éghajlat nem lehet azonos az idő-
járásoknak semmiféle együttesével ! Azt ni. beláthatjuk, hogy amikor éghajlat-
ról beszélünk, akkor mindig arra a valamire gondolunk, ami meghatározza 
az illető területen létrejöhető időjárás folyamatot! E gondolatot tovább 
fejlesztve alkottuk meg új éghajlat-fogalmunkat : Éghajlat a fizikai-földrajzi 
(ha tetszik geof izikai ) hatótényezők azon összessége (geofizikai expozíció), amely 
a kérdéses terület lehetséges időjárás alakulását megszabja. (Ezt a meghatározást 
lényegében már a Meteorológiai Társaság 1951. X. 8 i vitaülésén előterjesztet-
tem. L. Időjárás. 1051. évE 371. 1.) 

A hatótényezők alatt éghajlati tényezők értendők. Látszólag tehát azonos-
ságot fejezne ki új meghatározásunk (éghajlat az éghajla+i tényezők összessége), 
ennek azonban így is kell lennie, mert valami mindig a részeiből tevődik össze, 
mégha minőségileg több is annál. 
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Üj meghatározásunk indokolásául egy történeti mozzanatot is említhe-
tünk. A klíma szó eredeti értelme elhajlást, vagyis lényegében földrajzi széles-
séget (sugárzási viszonyokat) jelentett, tehát arra a valamire utalt, ami az 
időjárást kialakítja. 

Az éghajlati hatótényezők mindegyike változásoknak van alávetve. It t 
említhetjük az ember táj- és éghajlat-befolyásoló ténykedését is. Éppen ez utób-
bin keresztül láthatjuk be, hogy az éghajlati tényezők, tehát az éghajlat megváltoz-
tatása alakítja ki az új, kedvezőbb időjárást. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy valamely terület éghajlatának meg-
határozása mindenkor az ott lefolyt időjárások összességével, együttesével 
lehetséges, vagyis érvényes az, hogy az éghajlat a lefolyt időjárások együttesé-
vel jellemezhető. Olyan időtartamon belül persze, ameddig a geofizikai tényezők 
lényegesebb változást nem szenvedhettek. Ilyen hatások következtében ugyanis 
magának a helynek a fogalma is értelmét veszítheti (pl. hegyképződés). Uj 
fogalmunk magában foglalja az éghajlat-ingadozások lehetőségét, sőt szükség-
szerűségét is. 

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy az éghajlat mint a fizikai-
földrajzi hatótényezők együttese megszabja az időjárás alakulását valamely 
helyen, viszont az éghajlatot a lefolyt időjárások együttesével jellemezzük, de 
azzal sem logikai, sem fizikai értelemben nem azonosítható. 

DOBOSI ZOLTÁN 

Az éghajlat adott definíciója teljes és azt hiszem, megfelel a aidománv 
mai állásának. Valamely definíció megalkotásánál kétféle szempontnak kell 
teljesülnie : 1. A meghatározás tartalmazza az összes lényeges fogalmi jegye-
ket, 2. legyen rövid és világos. Ez a két követelmény szerencsés összhangban 
van meg az adott meghatározásban, azon bővíteni nem szabad, inkább egy-
szerűsíteni lehet : Éghajlat adott területen a reá az évek hosszú sorozatában 
jellemző időjárási rendszer. Az időjárási rendszer fogalmába úgyis beleértjük 
a légköri jelenségek anvagi és térbeli vonatkozásain kívül azok időbeli egy-
másutánját is. 

Bármennyire is törekszünk arra, hog\ minél általánosabb és lehetőleg 
végérvényes definíciót adjunk, amint az éghajlattan, az éghajlattan definí-
•oiója sem lehel metafizikusán örök és változatlan. A jövő klimatológusa mélyeb-
ben lát majd bele az éghajlat mechanizmusába és még lényegesebb jellemző 
jegveket ad majd meg és tesz az éghajlattan definíciójának alapjává. 

Az időjárási tényezők napsugárzás, felszínhatás, légáramlás — ki-
jelölése bepillantást enged az éghajlattan szerkezetébe. A napsugárzás, amely 
a helyi felszínen keresztül érvényesül, megszabja a klímái sztatikus esetben, 
illetve a levegőfajták transzformációjának irányát, tehát a klíma sztatikus 
elemét. A légáramlás mint tényező a dinamikus elemre, tehát idegen levegő-
fajták éghajlati szerepére utal. Az éghajlati tényezők kijelölése tehát megmu-
tatja a kutatónak, hogy sem. az egyoldalú sztatikus klimatológia, sem a kér-
désnek csak a másik oldalát meglátó, tehát szintén egyoldalú dinamikus klima-
tológia irányzata nem helves, inert a ténvleges éghajlat a sztatikus és a dina-
mikus elemek szintézisét mutat ja . 

Az eddigi éghajlattani kutatás az egységes időjárást felbontotta elemekre 
és azokat külön-külön vizsgálta. Az az irányzat, a m eb elemegyüttesek vizs-
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gálatát líízi ki, feltételezi, hogy az egyes elemek között van kapcsolat. Ez a 
kapcsolat abban nyilvánul meg, bogy különböző elemérték-együttesekhez 
különböző fellépési gyakoriságok tartoznak. Az előforduló elemérték-együtte-
sek egy-egy időjárási típust adnak. Az időjárás, teliát az éghajlat is ilyen idő-
járási típusok egymásutánjából, mint építő kövekből van összetéve. Az ég-
hajlat, hasonlóan a modern fizika energia-anyag-idő felfogásához, kvantumosan 
van felépítve és elemi kvantumai a fenti időjárás típusok. A feladat tehát 
annak megállapítása, hogy az egyes elemérték együttesek gyakorisági adatai-
ból kiderül-e 

1. az egymástól határozottan eltérő gyakoriságú, elkülönülő időjárási 
típusok létezése, vagy 

2. nincsenek határozottan elkülönülő időjárási típusok, hanem azok egybe-
folvnak, átmenet van köztük, és az átmeneti elemérték együttesek gyakorisága 
is nagy. 

Az 1. esetben meghatározandók először is a fellépő időjárás típusok, 
azután meghatározandók fellépési valószínűségeik az egyes időszakokban. Végül 
meghatározandó, hogy van-e és mi a törvényszerűség azok egymásutánjában. 

A 2. esetben is meghatározandók az egyes időszakok elemérték együtte-
sei és fellépési sorrendjükben mutatkozó gyakoriságuk. Ebben az esetben 
ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a természet nem mutat fel határozottan el-
különülő időjárási típusokat, tehál nekünk magunknak mesterségesen kell 
ilyeneket konstruálni. Az éghajlattan alkalmazási területei ugyanis követelik 
az ilyenek létesítését : pl. a növényre nem egyes elkülönülő időjárási elemek 
hatnak, hanem azok együttese egyszerre. 

Az időjárási típusok létesítésére irányuló kísérlet volt a levegőjfaták 
bevezetése az éghajlattanba. A levegőfajták váltakozása szinte kvantálta, 
szakaszokra bontotta az időjárást és az egyes időszakokat éghajlatilag az egyes 
levegőfajták fellépési gyakoriságával próbálta jellemezni a dinamikus éghaj-
lattan. Azt a tényt, bogy a levegőfajták fogalma éghajlattanilag használható-e, 
azt éppen a fenti elemérték együttesekre vonatkozó vizsgálat döntené el, vajon 
az időjárást tényleg szakaszokra bontják-e a levegőfajták váltakozásai vagy 
sem és ezen szakaszokon belül az elemérték együttesek a levegőfajtákra jellemző 
korlátokon belül maradnak-e? 

Az éghajlattan a levegőfajtákat más szemszögből tekinti, mint a szinop-
tikus meteorológia. Nem előrejelzés a cél, tehát a levegőfajta előélete során 
bekövetkező transzformáció csak másodrendű kérdés. Az éghajlat kutatóját 
az érdekli, vajon a hazánk fölött jelentkező levegőfajták léteznek-e, elkülönít-
hetők-e, és ha igen, létrehoznak-e rájuk jellemző meghatározott időjárási típu-
sokat. 

Ha a fent említett elemérték együttesekre vonatkozó statisztikai vizs-
gálat a fenti kérdésekre igennel felel, akkor következhet az éghajlattani vizs-
gálat, azok gyakoriságára, azok egymásra következésükben megmutatkozó 
törvényszerűségekre stb. Az erre vonatkozó exakt vizsgálat megtörténte előtt 
a levegőfajták éghajlati használhatóságáról csak sejtésünk lehet és az eddigi 
hiányos vizsgálatok alapján csak bizonyos valószínűségű igennel felelhetünk. 
A légtömegfogalom éghajlati használhatóságát alátámasztja az a tény is, hogy 
erre épül Aliszov igen sikerült éghajlat osztályozása. A légtömeg-fogalom 
éghajlati használhatósága ellen szól viszont az a tény, hogyha az egyes helyek 
éghajlatát levegőfajtákkal és azok gyakoriságává1 jellemezzük, különböző 
helyek éghajlatait nehezen tudnánk egymással összehasonlítani, mert éppen 
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a levegőfajták transzformációi következtében, ugyanazon levegőfajták a külön-
böző helyeken különböző tulajdonságúak. 

HILLE A L F R É D 

Ami a légköri vizsgálatoknál adott , az a légállapotok egy térben elhe-
lyezkedő és időben lefutó sorozata. Ha rövid időben tekintem, tárgyalom, 
tanulmányozom e légállapotokat, időjárásról beszélünk, lia hosszú időben tár-
gyalom bizonyos földrajzi tájra vonatkoztatva, éghajlatról beszélünk. Ez tehát 
csak a szempontok különbsége. Természetes, hogy mindkettőnek a módszerei 
különbözők lesznek. Mindkettő szintetikus fogalom, de tanulmányozásuk csak 
analitikusan végezhető. 

A napsugárzás, a talaj (domborzatot beleértve) és a légcirkuláció kölcsön-
hatásából kialakuló légállapotokból mi leszűrjük vagy lepároljuk az éghajlatot, 
de kérdés, vau-e jogunk az így leszűrt éghajlatot okozóként feltüntetni és azt 
állítani, hogy irányítja az időjárást? Nyiván nincsen, hanem ehelyett meg-
állapítjuk a rövid tartalmú légállapotok hosszú évsorozat alatt leiutó formáját, 
milyenségét, az egyes elemek vagy elempárok gyakoriságának napi, havi, évi 
menetének szélsőségeinek stb., stb. értékét vagy formáját és ezeket lehetőleg 
együttesen tekintve jutunk el az éghajlat fogalmához. 

így merül fel a kérdés, hogy az éghajlat definiálásában időjárási rend-
szernek nevezzük e az éghajlatot? Nem lenne-e helyesebb arra a szemléletre 
áttérni, amely minden meteorológiai elem menetéből szembetűnik, ti. hogy 
egy folytonos futó légköri állapotváltozásról van szó, amelynek lefutása, le-
folyása különböző sugárzási talaj- és légkörzési hatások mellett különböző 
formájú, de évenkénti lefolyásának formájában némi ritmust, állandóságot 
mutat. Amennyiben utóbbit fogadnánk el, akkor a definíciónak úgy kellene 
szólnia, hogy az éghajlat adott terület hosszú évsorozat alatti időjárása lefolyá-
sának jellemző formája. Amit Bacsó elvtárs definíciója második felében hozzá-
tesz, azt én a fogalmi meghatározásban elhagyhatónak vélem, főleg pedig az 
utolsó mondatot, inert az időbeli egymásután fontossága ki van emelve azál-
tal, hogy a »lefolyás« szerepel az általam ajánlott definícióban, amely az idő-
beli egymásutánt magában foglalja. 

Hangsúlyozni kel', hogy a felvetett kérdés szempontjából a légtömeget és 
levegőfajtát szinonim fogalmaknak kell tekinteni. Az alapfogalom a bizonyos 
levegőfajtából álló légtömeg. Arról van tehát szó, hogy a fajta megjelölés, 
amelv földrajzi jellemzőket használ, jogosult-e? A kétség ez iránt akkor merült 
fel, amikor a részletes és kiadós tanulmányozás során a levegőfajtákból álló 
légtömegek aránylag gyors átalakulása ismertté vált. Megerősödött a kétség 
azáltal, hogy a magasban, főleg a troposzféra felső felében és tovább az ott* 
mozgó áramlásokat lehetetlen olyan földrajzi jellemzőkkel megjelölni, amilye-
neket az alsó rétegekben használunk, mert a felszín rövidebb időszakú hatásai 
odafenn elmosódnak, a kapcsolat a felszínnel megszűnik. Ha meggondoljuk, 
hogy a föld felszínén nincsen két egyforma levegőfajta (ilyen értelemben lég-
tömeg), de közel egyTorma sok van, arra a nézetre jutunk, hogy a földnek van 
több olyan területe, ahol bizonyos levegőfajta aránylag tisztán jelentkezik. 
Ilyen a szubtrópusi vagy sarkvidéki anticiklonok közvetlen szomszédsága. 
Minden célszerűséget nélkülözne az e forrásvidéken kialakult közel egyforma 
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tulajdonságú levegőfajták jellemző megnevezéseinek elhagyása, mikor min-
den szintetikus fogalom, így a levegőfajta fogalma is tudományos nyereség 
(ilyen a front-fogalom is), A forráshelyektől távolabb eső vidékeken a földraj'/,i 
jellemző használata bizonytalanabb légállapotot takar, de az esetek többségé-
ben ott is jó szolgálatot tesz. 

Ne gondoljuk, hog) a magasban nem maradt meg a levegőfajta fogalma 
legalábbis alapvonásaiban. A frontok jelentősége ott is fennáll, amelyek végül 
is két különfajú levegőtömeg elkülönítésére vezetnek, amelynél a déli levegő 
és északi levegő megkülönböztetése még igen sokszor felmerül. 

A kutatások összhangolásainak van általános és speciális oldala. 
Az általános összhangolás alatt értem azt, hogy a kutatási ágak határai 

mindjobban elmosódnak. Egyik terület munkásai szükségképpen kerülnek a 
másik területére, legalábbis a régibb időben különállónak vélt területére. 

A speciális összhangolás, vagyis egy-egy kérdés kollektív kimunkálása, 
tekintettel a légköri folyamatok egészére, nemcsak hasznos, hanem az egyet-
len célravezető út . Nem lehet egy kérdésre vonatkozó éghajlati kutatás teljes 
a hozzátartozó szinoptikus és aerológiai kutatás nélkül. A kapott éghajlati 
kép okokra visszavezetési lehetőségéből veszítene a kollektív kutatás vagy 
feldolgozás nélkül. Főleg azonban az utóbbit nem szabad elveszítenie, az ég-
hajlati vonatkozások dinamizmusát, aminek feltárása kétségtelenül az éghajlat-
tan fejlődésének jövendő útiránya. 

SOÖKI TÓTH JÓZSEF 

Igen nagy szükség van a mezőgazdaságban az éghajlati térképekre, ame-
lyek a tájtermesztés alapjait szolgáltatják. Ezeknek a térképeknek a felhasz-
nálása egyrészt a növények éghajlati igényeit teszi meghatározhatóvá, más-
részt ezen elindulva a magasabb termésátlagok elérését teszi lehetővé. 

tvF.ltl)Ő ISTVÁN 

Helyeslem a definícióban és a kutatásban az elemértékek egymásután-
jának, időrendjének felvételét és vizsgálatát, amely orvosi szempontból különö-
sen fontos. Az elemkomplexumok (érzésbeli hőmérséklet) vizsgálata elenged-
hetetlen. A gépi feldolgozás erre a célra nem mellőzhető. Az előadó programja 
időszerű, modern és jelentős lépés a Jialadásban. 

KAKAS JÓZSEF 

Az éghajlat fogalma fölötti vita akkor éleződött ki, amikor a ma »klasszikusá-
nak nevezett, statisztikai fogalmakkal dolgozó klimatológia kissé megmereve-
dett szempontjaival szemben az azóta >>dinamikus«-nak nevezett klimatológia 
új szempontjai vonultak fel. Nem vitás, hogy a dinamikus klimatológia a klíma-
állapotok és azok rövid vagy hosszú idejű változásainak dinamikus, vagyis 
fizikai magyarázatával haladottabb klimakutatást jelent. 
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A klasszikus klimatológia egy időben tényleg megrekedt fejlődésében 
— mert a légkör 3 dimenziós vizsgálatának hiányában önhibáján kívül mégis 
kellett rekednie, — az egyes meteorológiai elemek kétdimenziós, talajfelszíni 
vizsgálatánál. Úgy érzem azonban, hibát követnénk el, ha ezért a »megrekedése-
ért a klasszikus klimatológia századeleji művelőit hibáztatnánk, vagy ered-
ményeiket lekicsinyelnek ; nélkülük aligha épülhetett volna fel mai aerológiai 
és szinoptikai ismereteink rendszere, amelyhez az alapot éppen e klasszikus 
klimatológia rakta le. De ha az egyes meteorológiai elemeket most már össze-
kapcsolva, elemegyüttesekként vizsgáljuk, ugyanúgy a klasszikus klimatológia 
módszerének útján járunk, mert a komplex-klimatológiát nézetem szerint -
minden lelkiismeretfurdalás nélkül ide sorolhatjuk. Hiszen mi mást művel a 
komplex klimatológia, mint konvencionális, naptári időszakokba merevíti az 
átlagok mellé az egyes elemeknek bizonyos értékhatáraival jellemzett időjárás-
típusok gyakoriságát, vagyis azok előfordulásának átlagát szerkeszti meg, 
havonként, vagy dekádonként, esetleg évszakonként. 

Ezzel szemben a dinamikus klimatológia a meteorológiai elemek feldol-
gozását a naptári időszaktól függetlenül, pl. a légköri cirkuláció természetes 
folyamatai, szakaszai, lefolyása alapján hajt ja végre. 

A klasszikus klimatológia útjain szerzett ismereteink ma is megállják 
helyüket, sőt nagyon sok esetben nem is nélkülözhetők. Módszerei meg éppen-
séggel az éghajlat ingadozásának tényét fedik fel. 

A klasszikus klimatológia azonban nem elegendő az összes speciális fela-
datok megoldásához, mint amilyen pl. a természetátalakítás problémáinak 
helyes megoldása. Az ilyen feladatokat csak a dinamikus klimatológia tudja 
megoldani. 

Nézetem szerint teliát nem szabad elfoglalnunk olyan merev álláspontot, 
hogy csak az egyik, vagy csak a inásik irányzat érvényesítendő. Mindig a prob-
léma természete szabja meg, hogy melyiket, sőt esetleg a kettőt kombinálva 
kell-e használnunk. 

Ezzel válaszom is adott a vitában fölvetett kérdésekre. 
Az 1. kérdést egyelőre mellőzve úgy vélem, hogy az elemegyüttesek 

mérése és tanulmányozása nagyon is kívánatos, sőt sürgetően szükséges feladat. 
E téren még talán a kezdeteknél sein tar tunk. Véleményünk magyarázatául a 
3. kérdésben elfoglalt álláspontunk szolgáljon : 

Éghajlatkutatásunk éppen azért maradt el, lassúdott le a századfordulókor 
mutatott fejlődésben, mert az országterületen kívüli, méginkább a Kárpát-
medencén túl terjedő, a közép-európai nagytérben jelentkező elemegyüttese-
kel szemügyre vevő klímakutatást éppen úgy nem folytathatott.mint ahogyan a 
dinamikus klimatológia elveinek megfelelő feldolgozásokat sem végezhet el 
pusztán manuális erővel. 

Hogy a légtömeg és a levegőfajta fogalmának a használata a klimatológiá-
ban jogosult-e, ezt a kérdést alapjában nem is tartom vitathatónak. A klima-
tológiában két alapvető levegőfajta : a tengeri, s ennek konkrét-fogalmaként a 
szárazföldi levegőfajta fogalma mindig megmarad, amiként a klimatográfia 
sohasem mondhat le « tengeri, ill. szárazföldi éghajlat közötti különbségtételről. 

A klimatológia és meteorológia többi ágaiban folyó kutatások összehango-
lásának egyik sarkalatos pontját "éppen abban látom, s az összhangolást azzal 
mérem le, mennyire tud az aerológia és a szinoptika a legkorszerűbb s legfej-
lettebb módszerekkel és analízissel tökéletesen meghízható légtömeg-identifikálást 
végrehajtani, s ezzel mind a klasszikus klimatológiát, mind pedig a dinamikus 
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klimatológiát az elemegyüttesek vizsgálatában újabb értékes és földrajzilag-
fizikailag is jól megalapozott eredményekhez segíteni. 

Es legyen szabad végezetül az 1. kérdésre válaszolnom. En az előadó 
által tiszteletre méltó meggondolások út ján — leszűrt éghajlat-meghatáro-
zást elfogadni nem tudom. 

Egy meghatározás, definíció, — nézetem szerint — nem tartalmazhat 
relatív fogalmakat. Vélekedés, éghajlati elem, megoldandó feladat, stb. dolga az, 
hogy ki mit tart »hosszú« sorozatnak. A meghatározás mellékmondata pedig 
». . .amelyben a jelenségek anyagi és térbeli vonatkozásain kívül azok időbeli egymás-
utánja is egyenrangú körülmény«, - nyilvánvalóan a fizikai-földrajzi tényezőkre 
s azok összeségére kíván utalni. Ha így érti az illusztris előadó, akkor mégiscsak 
helyesebbnek vélem nevén nevezni a gyermeket : I. A fizikai-földrajzi tényezők 
összessége : a t á j ; a táj fölötti légtér állapota : az idő, ennek változatos folyamata ; 
az időjárás. 2. Az időbeli egymásután a táj és a légkör kölcsönhatása folvtán. 
mutat fel minőségi változásokat. Akkor pedig : az éghajlat a táj és a légkör kölcsön-
hatása következtében előálló időjárások összessége. 

HAJÓSY F E R E N C 

Az előadás a klimatológia összes kérdéseit felöleli, vagy legalábbis érinti . 
Az előadó a klimatológia fogalmából indul ki. ez egyike a legsúlyosabb kérdé-
seknek, amelynek megoldását megnehezíti az, hogy a klíma maga csak absztrak-
ció, mégpedig nem egyszerű, hanem kettős, egyrészt az egyes változó időjárásokat 
foglaljuk össze egységes képbe, másrészt az egyes időjárási elemeket. Az »idő-
járási rendszer« kissé homályos és félreértésekre vezethet. Mindenesetre a fogalmi 
meghatározásból a második rész, a mellékmondat elhagyható lenne. 

Habár az időjárás nem egyszerű jelenség, hanem számos ismert és még 
talán ismeretlen tényező együttesen, tehát csak ezek együttes hatásában ismer-
hető meg. Ezért szükség van a komplex klimatológiai vizsgálatokra, bár ez nem 
jelenti azt, hogy az egyes elemeket elszigetelten nem kell vizsgálnunk, sőt a 
kiindulás csak ez lehet. A komplex klimatológia azonban olyan nagy számolási 
feladatot jelent, hogy ezek elengedhetetlen alapfeltétele a gépi adatfeldolgozás. 
Felmerült az állomáshálózat kérdése. It t különösen a hegyi állomások száma 
lenne növelendő, mivel télen nem kielégítők adataik. 

CSIZSINSZKY MÁRTA 

Előadó megjegyzi, hogy »a légtömegek helyesebben levegőfajták realitá-
sát és a fogalom használatának jogosságát és szükségességét a legújabb időkben 
az egyes területeken tapasztalt gyors transzformálódásuk miatt kétségbevon-
ták«. Mi, akik a szinoptikai szolgálatban minden reggel — mondhatnám, — 
azzal kezdjük a munkánkat, hogy megvizsgáljuk a Kárpát-medencében tartóz-
kodó levegő meteorológiai jellemzőit, tehát hőmérsékletét,, páratartalmát, 
felhőzet, illetőleg csapadékviszonyait, az összes elemértékeket a helyi sokévi 
átlagértékekkel összehasonlítva, észre kell vennünk, hogy van száraz és meleg, 
van száraz és hideg, páradús és meleg, páradús és hideg levegő, valamint a meleg 
és hideg között még egy mérsékelt, a helyi hőmérsékleti átlagértékekhez közel-
álló és száraz, vagy páradús levegő. Véleményem szerint tehát nemcsak lehet-. 
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hanem fel is kell használnunk vizsgálatainkban a légtömegeket, levegőfajtákat, 
ha nein is úgy értelmezve a jelölésükre szolgáló betűket, mintha ezzel származási 
helyükről transzformáció nélkül jutot tak volna hozzánk, hanein a légtömegek 
között a komplex elemegyütteseikben mutatkozó különbségeket akarjuk vele 
kifejezésre juttatni a légtömegek származási helyétől vándorútja alatt végbe-
ment átalakulás figyelembevételével. Ilyen értelemben nemcsak az egyszerűbb 
szemlélet és könnyebb áttekinthetőség indokolja a fogalom használatát, hanem 
fizikai valósága követeli meg azt. 

DÉSI F R I G Y E S 

Zárószavaiban megállapítja, hogy a fontos tárgyról tartott vitaülés meg-
rendezése helyes és szükséges volt. Ezt bizonyítja a megjelentek nagy száma és 
érdeklődése. Az utóbbi a szokatlanul nagyszámú felszólalásban és azok élénk 
vitaszellemében jutott kifejezésre. A tanulságos vita hozzájárult a tapasztalatok 
kicseréléséhez és a helyes vélemény kialakulásához. Eredményei alapul szol-
gálnak a mezőgazdaság érdekében folyó magyar éghajlatkutatás helyes új 
útjainak megtalálásához és követéséhez. 

A vitaülésen és a Meteorológiai Főbizottság ezt követő ülésén, a magyar 
éghajlatkutatás jövőben követendő út járól a következő irányelvek kristályo-
sodtak ki : 

I. Általános elvek 
« 

1. Minden vonatkozásban tudatos és következetes szintézis, áttérés az 
egyediről a komplexre. Ez mind az éghajlati kép, mind az időbeli folyamat, 
mind a térbeli összefüggések vonalán végrehajtandó. 

2. A tisztán leíró és túlnyomóan földrajzi szemlélet, valamint a statisz-
tikai ténymegállapítás mellett a fizikai összefüggések és az okozati kapcsolatok 
eddiginél tüzetesebb kutatása. Ez az egyes esetek fizikai vizsgálatával, a szino])-
tika, aerológia és dinamikus meteorológia és a távidőjelzés eredményeinek fel-
használásával történik. 

3. A célkitűzésekben és eljárásokban a gyakorlati élet igényeinek foko-
zottan szem előtt tartása. 

II. Az igénybeveendö eszközök és alkalmazásuk 

1. A magyar éghajlatkutatás eddigi módszere, az ún. sztatikus és statisz-
tikai, vagyis klasszikus klimatológia már sok évtizede gyakorolt eljárása, amely 



4 1 8 HOZZÁSZÓLÁS 

elemenként külön-külön végzi az adatgyűjtést, feldolgozást és tanulmányozást, 
fenntartandó és folytatandó, de az eddigi eljárás mindhárom vonalon beveze-
tendő javításával és időszerű tökéletesítésével. 

A tökéletesítés az adatgyűjtés eddig tapasztalt hibáinak kiküszöbölésével 
történik. Ennek követelményei : kifogástalan, házilag is ellenőrzött műszerek 
alkalmazása. Fokozott, rendszeres állomásellenőrzés. Az országos állomásháló-
zat egyenletesebb eloszlásának elérése és a hegyvidéki állomások számának 
lényeges szaporítása. A még hiányzó ilyen feldolgozások (napsütés, sugárzás, 
nedvesség, párolgás, szél) elkészítése, napi és évi menetük, földrajzi eloszlásuk 
megállapítása. Ezek alapján Magyarország éghajlati atlaszának összeállítása 
és az atlasz kiadása. 

Ez a módszer azonban — bár mellőzhetetlen, de egymagában nem kor-
szerű és nem elegendő, hanem csak mint egyike az alkalmazandó módszereknek.. 

2. Uj módszerként vezetendő be az éghajlati elemegyüttesek vizsgálata„ 
a) Először elempárok, majd hármas, négyes stb. elemkomplexumok köz-

vetlen mérésére kell törekedni, elsősorban a már meglevő ilyen műszerek rend-
szeres alkalmazása útján (katatermométer, Wágner-féle komplex éghajlatmérő 
stb.). Lehetőleg új ilyen műszerek szerkesztése és bevezetése. 

b) Komplex mérésre alkalmas műszer hiányában, illetve hosszabb ilyen ere-
deti adatsorozatok híján, a már meglevő egyedi elemsorozatok alapján komplex 
értékek meghatározása. Elemegyüttesek sorozatainak összeállítása, elemegyüttesek 
átlagos, szélső és gyakorisági értékeinek, további elemegyüttesek földrajzi 
eloszlásának megállapítása. Az elemegyüttesek megfelelő megalkotására részben 
az elméleti, részben a gyakorlati igény ad útmutatást . Követelménv : a gépi 
adatfeldolgozás módszerének sürgős és széleskörű igénybevétele. . 

3. Az éghajlati jelenségekben az időbeli egymásután, a sorrend, tehát a 
szabályszerű napi, évi és szekuláris meuet (éghajlatingadozás) szabályszerűségei-
nek az eddiginél alaposabb vizsgálata, főként a fizikai okok tüzetes kutatásával. 
Segédeszközként a légtömeg fogalom és a levegőfajta fogalom, mint a klima-
tológiában elengedhetetlen komplex szemléletet, mellőzhetetlen összevonást 
biztosító segédfogalmak munkahipotézisként fenntartandók és felhasználandók. 
Ehhez a szilioptika alapozó segítsége szükséges. 

4. A hazai éghajlat jelenségei planetáris keretben szeinlélendők, amely az 
ország határain túllép és fokozatosan legalábbis az északi félgömb éghajlatába 
építi be a magyar éghajlatot. Követelmény a makroszinoptikus folyamatok 
tanulmányozása az északi félgömb makroszinoptikus térképeinek hazai elő-
állítása és vizsgálata útján. 

5. A hazai éghajlat jelentőségeinek kozmikus vonatkozásai tisztázandók, 
elsősorban a hazai ionoszférakutatás eredményeinek felhasználásával, másod-
sorban a planetáris szemlélet kozmikus vonatkozásainak feltárásával. 

6. Az éghajlatmódosítás (öntözés, erdősávok, agrotechnika) szükségessége, 
lehetőségei, módszerei és várható hatásai tanulmányozandók. Ez az országban 
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már folyamatban levő ilyen eljárások fokozatosan kialakuló éghajlati hatásának 
vizsgálatát követeli meg. 

7. A gyakorlati és más szakmai területeknek az éghajlati adatok és össze-
függések iránt megnyilvánuló igényei alapos, nem formális, hanem tartalmi 
kielégítése szükségszerint határterületi kutatások útján is. Megelőző és előkészü-
leti munka a várható igények kielégítésére. 

III. Kádéi-biztosítás 

A fenti irányelvek követése a jelenlegihez képest fokozott szükségletet 
követel meg a jól képzett klimatológus káderek terén. A jelenlegi helyzet ezen a 
vonalon még az 1. és 7. pontban lefektetett elvek tökéletes megvalósítására sem 
elegendő. A 2—6. pontban részletezett új feladatok helyes megoldására pedig 
szakemberek és segéderők megfelelő létszámának biztosítása nélkül gondolni 
sem lehet. 





V E T Ő M A G - A N K É T 

1954. november 15 —16. 

NÖVÉNYNEMESÍTÉS ÉS VETŐMAGTERMESZTÉS 
SEDLMAYR K U R T akadémikus bevezető előadása 

Az elmélet és gyakorlat egysége parancsolóan követeli növénynetnesíté-
sünk és vetőmagtermesztésünk szoros egybehangolását. Hiába a nemesítő jó 
munkája, ha az új fajta elszaporítása nem történik gyorsan és szakszerűen, 
ha a nemesített vetőmag nem kiváló minőségben kerül ki a nagy gyakorlatba. 
Erre először 1950. november 28-án, a Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlé-
sén mutattam rá, ahol a következőket mondtam : 

»Sajnos azt látjuk, hogy a szovjet biológiának sarkalatos alaptörvényét, 
hogy a vetőmagnak szánt vetéseket a legnagyobb gondossággal kezeljük, nálunk 
még nem ismerték fel teljes jelentőségében. Azt hiszik, hogy a nemesítő által 
kiadott elitmag még helytelen agrotechnika mellett is megtarthatja értékét. 
Pedig hiába a nemesítő fáradságos munkája, hiába a nemesítő üzemekre elköltött 
nagy összeg, ha a nemesített vetőmag elszaporítása nem történik elég gyorsan és szak-
szerűen. A nemesitől a szaporítástól elszakítani annvit jelent, mint bezárni 
tenyészkertjének elefántcsonttornvába.« 

Felhívásom, figyelmeztető szavaim sajnos akkor még nem találtak kellő 
visszhangra. Állandó átszervezések csak még jobban összekuszálták a magyar 
vetőmagtermesztést és lehetetlenné tették, hogy nemesítőink munkája országos 
viszonylatban nagyobb termésekben mutatkozzék. A nemesítők többnyire 
nem is tudták, hogy népgazdaságunk mennyi elitmagot kíván tőlük, ahol pedig 
az elitmag kiváló minőségben, bőven állt rendelkezésre, ott annak elszaporí-
tása oly lassan és hanyagul történt, hogy évről-évre nagyobb mennyiségű, 
vetőmagot kellett külföldről behoznunk. 

1951. évi szovjet tanulmányutam csak megerősített abban a meggyőző-
désemben, hogy a nemesítőnek hozzá kell járulnia a kibontakozáshoz. Kézbe 
kell vennie a vetőmagszaporítás megszervezését és tudományos ellenőrzését, 
ha azt akarjuk, hogy a nemesítés népgazdaságunk, szocialista mezőgazdasá-
gunk hasznára váljék. Ezért javaslatainkban a következőket írtuk : 

»Az elitmag előállítását magának a nemesítőnek kell elvégeznie. A kiadott 
elitmagot erre a célra kiválasztott vetőmagszaporító telken, legjobb agrofonban és a 
legjobb agrotechnika alkalmazásával kell elszaporítani.« 

12 IV. Osztályközlemény VI1/3- 4 
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Sajnos, ezek a javaslatok nein találtak meghallgatásra. Akkor még a 
nemesítők körében sem tartották sokan a vetőmagtermesztést elég tudományos 
feladatnak; idegenkedtek attól, hogy a vetőmagtermesztés és szaporítás kérdé-
seivel komolyan foglalkozzanak. 

Mégis, a Magyar Tudományos Akadémia 1951. évi nagygyűlésén már 
nem harcoltam egyedül. Udvaros Károly, Jánossy Andor, Bánlaki Sándor és 
mások felszólalásaikban megmutatták az egyes növényeknél a nehézségeket és 
a kátvuból kivezető utat. A nagygyűlés határozataiban kimondta : 

»Szervezzen a Magyar Tudományos Akadémia vetőmagtermelő bizott-
ságot, mely a vetőmagtermelés jelenlegi helyzetének és feladatainak figyelembe-
vételével dolgozza ki a vetőmagtermelés fejlesztési tervét. A tervet nyilvánosság 
előtt vitassák meg és legkésőbb 1952. február 15-ig terjesszék a földművelés-
ügyi miniszter elé.« 

A nagygyűlés határozata értelmében összehívott ankét a következő kér-
déseket terjesztette fel döntés céljából illetékes hatóságokhoz : 

1. A vetőmag-felár kérdése. 
Ebben a fontos kérdésben kedvező döntés történt, ami elsősorban Penyigey 

Dénes megértésének köszönhető. A vetőmag-felár nemcsak azért szükséges, hogy 
az önköltség megtérítése ot t történjék, ahol ez felmerül, hanem azért is, hogv 
az állami gazdaságok nagyobb kedvvel lássanak hozzá a vetőmagtermesztéshez ; 
a vetőmagtermelők becsüljék meg jobban az elitmag nagy értékét, amely eddig 
az árában nem jutott kifejezésre. 

2. A vetőmagtermesztő telkek és gazdaságok szervezésének, valamint a vetőmag 
ellenőrzésének, nyilvántartásának és irányításának kérdését a 96/1954 FM sz. uta-
sítás megnyugtatóan rendezte. 

3. A vetőmag szántóföldi és laboratóriumi minősítésének végrehajtása. 
Az OVEF szervezetén keresztül megoldást nyert. 
5. Nemesítői agrotechnikai útmutatások kérdése. 
A Kísérletügyi- és Propaganda Főigazgatóság utasítást adott ki ; ennek 

eredménveképpen a főbb növényekről már megjelentek, vagy kiadás1 alatt 
vannak mind a vetőmagtermesztésre, mind az árutermelésre vonatkozó 
útmutatók. 

6. A szakkáder-szükséglet és képzés kérdése. 
A vetőmagszaporítási káderképzés a kísérleti gazdaságok kutatóin keresz-

tül folyik ; országos intézkedés, tervszerű oktató munka még nem indult. A téli 
továbbképző tanfolyamok sem foglalkoznak alaposan a vetőmagtermelés, 
tisztítás és tárolás kérdésével, pedig új, képzett közép-káderek nélkül nem tudjuk 
ezt a kérdést megoldani. 

1953. április havában a témakollektívák megszervezése keretében vetőmag-
termelési munkabizottság alakult a legjobb növénynemesítők bevonásával. 
Ez a munkabizottság 1953. őszéig kidolgozta a vetőmagtermelés részletes és 
tudományos módszertanát minden egves fontosabb növényre. 1953 augusztusá-
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bail a Magyar Tudományos Akadémia, a Földművelésügyi Minisztérium és az 
Állami Gazdaságok Minisztériuma által közösen rendezett vetőmagtermelési 
ankét, újból feltárta vetőmagtermesztésünk hiányosságait, tisztán megmutatta, 
hogy szocialista államunkban csak tudományos alapon lehet megszervezni az 
ország vetőmag-ellátását. Vetőmagtermesztésünk tudományos szervezéséről 
szóló bevezetésemben a következőket mondtam : 

»A felszabadulás előtt és általában a kapitalista országokban többnyire 
gondosan elválasztották a nemesítést a vetőmagtermesztéstől. A nemesítő fela-
data, bogy előállítsa az új fajtákat, amelyek évről-évre — lehetőleg mint újdon-
ságok — jelennek meg a magkereskedelmi vállalatok katalógusaiban, a magter-
mesztő vállalatok viszont az új fajták elszaporítását és elosztását végzik. Keres-
let és kínálat szabályozza az egyes fajták elterjedését, az elit- és kereskedelmi 
vetőmag árát. A vetőmagtermesztés rugója a profit. A fa j ta fenntartása nem 
érdekes : ellenkezőleg, minél gyorsabban romlik le, minél gyakrabban kell a 
vetőmagot cserélni, annál jobb üzletnek ígérkezik a nemesítés. Ezért kerül-
nek évről-évre új fajták a piacra. Jonard szerint Franciaországban 1951-ben 
124 különböző búzafajta volt köztermesztésben. A nemesítő és vetőmag-
termesztő vállalatok óriási reklámmal gondoskodnak arról, bogy a gazdák 
a hangzatos nevek alatt forgalombahozott újdonságokat magas feláron 
megvásárolják. 

A szocialista államban tudományos alapon kell az ország vetőmagellátását 
megszervezni, úgyhogy minden rayonban a legmegfelelőbb fajták legértékesebb 
és életrevalóbb vetőmagja kerüljön elvetésre ; a vetőmagcsere, a nemesítés nem 
öncél, vagy üzlet, a vetőmag gyors és szakszerű elszaporítása, a régi fa j ták 
fenntartása és állandó javítása épp olyan fontos nemesítési feladat, mint az új 
fajták előállítása. Így a vetőmagtermesztés a növénynemesítés egyenrangú 
társtudományává lesz, amit nem szabad tőle mesterségesen elválasztani.« 

A mezőgazdaság fejlesztése ügyében 1953 őszén folytatott tanács-
kozásokon ismételten, külön értekezleten foglalkoztunk a vetőmagtermelés 
átszervezésének kérdéseivel. Ha a párt- és kormányhatározat külön fejezetben 
ueni is tér rá a vetőmagtermelés kérdéseire, első fejezetében mégis határozot-
tan kimondja, hogy : »Nagyobb gondot kell fordítanunk olyaü fontos mező-
gazdasági ág fejlesztésére, mint a magtermesztés, amelv az elmúlt években 
háttérbe szorult.« 

Sajnos, őszintén meg kell mondanom, bogy azóta sem történtek meg a 
szükséges lépések a vetőmagtermesztés átszervezésére és bár maguk a nemesítek 
a legnagyobb gondossággal és tudományos alapossággal dolgozták ki növényen-
ként a vetőmagtermelés módszereit, még mindig hiány mutatkozik legfontosabb 
növényeinknél nemesített vetőmagban. A kísérleti gazdaságok, a növénynemesí-
tők — kevés kivétellel — teljesítették elitmagszaporítási terveiket, ennek ellenére 
még mindig külföldről kell behoznunk ismeretlen fajtaértékű vetőmagot és nem 
láthatjuk el a nagy gyakorlatot, parasztságunk széles tömegeit új, nemesített 
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fajtáink vetőmagjával. A vetőmagtermelés szervezetlensége még mindig gátolja 
és késlelteti a tudományos eredmények realizálását. 

Ezért ma újból össze kell ülnünk, hogy megtaláljuk a megoldás kulcsát, 
felfedjük a hibákat és mulasztásokat, amelyek nemcsak növénynemesítésünket, 
hanem egész növénytermelésünket és mezőgazdaságunkat fenyegetik. Ma az 
elitmag elszaporítása az a szűk keresztmetszet, melynek felszámolása legsürgő-
sebb feladatunk. Különösen égető ez a feladat a heterózisfajták előállítása 
terén. Nemcsak azért, mert az új heterózisfajták hatalmas többlettermést ígér-
nek, amit mielőbb realizálnunk kell, hanem azért is, mert ezen a téren a nemesí-
tés és vetőmagtermesztés még szorosabban kapcsolódik egymáshoz, mint a 
tiszta fajták előállításánál. A heterózisfajták vetőmagszaporítása nemcsak 
egyenrangú társtudománya a növénynemesítésnek, hanem ennek szerves és 
elválaszthatatlan része, mely parancsolóan követeli a nemesítés határainak 
kiszélesítését. Értelmetlenné válik az örökletesség és szerzettség mechanikus és 
erőltetett kettéválasztása, hiszen a heterózisfajta efemer teljesítőképességét 
nem lehet elkülöníteni a vetőmag belső értékétől. Mivel pedig a heterózisvető-
magot a nemesítőnek minden évben újból kell előállítania, új lehetőségek nyíl-
nak arra, hogy nemcsak genetikailag, hanem élettanilag is értékesebb vetőmag-
gal lássuk el évről-évre a termelőket. Ezt a lehetőséget sokan még nem ismerték 
fel teljes jelentőségében. Nem látják, hogy a nemesítés több, mint alkalmazott 
genetika, hogy a nemesítő feladata életerős, egészséges vetőmaggal ellátni 
mezőgazdaságunkat. 

о о 
Ma a heterózisnemesítés korát éljük ; nemcsak a kukoricánál értünk el 

átütő sikert ezzel a módszerrel, mely realizálás után évente sok millió mázsával 
több kukoricát jelent országunknak, számos más haszonnövénynél is, mint pl. 
a kétlaki kendernél, a nem kasztrálható, idegenbeporzó répáknál, sőt önbepor-
zóknál, mint pl. a paradicsom, az új heterózisfajták olyan többlettermést ígér-
nek, amit most már végre a nagy gyakorlatban is gyümölcsöztetnünk kell. 

A vetőmag értékét döntően befolyásolhatja a higiénikus vetőmagtermelés, 
a fertőzés megelőzése, vagy a gombacsírák elpusztítása, a vetőmag csávázása. 
Igv pl. bebizonyosodott, hogy cercosporafertőzés megelőzése répamagtermelés-
nél az utódok kisebb cercospora-fertőződésében és így végeredményben nagyobb 
termésében és cukortartalmában is mutatkozik. Ugyanez az eset, ha a cercosporá-
val fertőzött gomolvanvagot 1 — 2 évig tároljuk, mert ebben az esetben a spórák 
elvesztik csíraképességüket. A gyakorlati gazda részére teljesen mindegy, hogy 
az öröklött rezisztenciának, a fertőzés megelőzésének, vagy a vetőmag tárolásá-
nak köszönhető-e a nagyobb termés. De maga a Fajtakísérleti Intézet sem külön-
böztetheti meg kísérleteiben az öröklött és szerzett bélyegeket. A vetőmag jó 
beérése, szakszerű cséplése és tárolása, tisztítása, előkészítése, osztályozása 
döntően befolyásolhatja a vetőmag értékét és a belőle termelt növények termő-
képességét. De közvetlen vetőmagkezeléssel, jarovizálással, ébresztéssel, ultra-
hanggal és izotopokkal való kezeléssel, vagy stimulálással is javíthatjuk a vetőmag 
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értékét. így pl. hidrochinon. és pakadiasztáz kezelés cukorrépánál (I. Popoff) 10%-
kal emelte a termést és 1%-kal a répa cukortartalmát. Mindegy, hogy ezt az ered-
ményt az örökletesség, vagy a szerzettség megváltoztatásával értük el, hiszen a 
termelő és a Fajtakísérleti Intézet nem is tudhatja, hogy milyen kezelésnek vetet-
tük alá a kiadott heterózis vetőmagot. Triploid répahibridjeink, ún. öszvér-
répáink értékét pl. nagymértékben csökkenti örökletesen gyengébb csírázási 
erélyük, ami különösen korai vetésnél, gyengébb talajokon és alacsony hőmér-
séklet mellett olyan mértékben mutatkozik, hogy a hibridfajta kelése messze 
elmarad a diploidok mögött. A vetőmag kezelése Burjanov módszere szerint 
(a csírázás-gátló anyagok kimosása), ezt a hátrányt nemcsak megszüntetheti, 
hanem a triploidok csírázási erélyét a diploidok fölé emelheti, ami előfeltétele 
az egyébként kiváló életrevalóság realizálásának. 

Számtalan más példán bizonyíthatnám, hogy a nemesítő feladata nem 
merülhet ki az új fajta nemesítésében, hanem feladata minden eszköz alkalma-
zása, mely végeredményben életrevalóbb vetőmag előállításához vezethet. 
Ezért sem lehet és szabad a vetőmagtermelést a növénynemesítéstől elválasz-
tanunk, ezért kell magának a nemesítőnek a vetőmagszaporítás helyes megszer-
vezéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről gondoskodnia, mert a vetőmagter-
melésben elkövetett hibák és mulasztások magának a faj tának értékét csök-
kentik. 

Tisztelt Értekezlet ! Hazánk éghajlata és központi fekvése a Duna-medencé-
ben valósággal predesztinál arra, hogy nemes vetőmagokat termeljünk, nem 
csupán saját szükségletünkre, hanem szomszédaink vetőmagellátására is. 
A múltban számtalan külföldi vetőmagtermeltető vállalat előszeretettel szaporít-
ta t ta Magyarországon legértékesebb fajtáit. Az itt termett vetőmag pedig 
kiváló minősége, csíraképessége és életrevalósága miatt az egész világon könv-
nyen talált vevőre. A felszabadulás után újjászerveztük a magyar növénynemesí-
tést a kísérleti gazdaságok hálózatában és ma már minden fontosabb kultúr-
növény nemesítésével szakszerűen foglalkoznak kiváló növénynemesítő szak-
embereink. Néhány átütő siker mellett számtalan új és kiváló fajtajelölt vár 
fajtaelismerésre a nemesítő telepeken. Az elitmag-előállítás — ahogyan már 
említettem — szakszerűen és tervszerűen folyik. A vetőmag-elszaporítás szer-
vezetét azonban nem sikerült életrekeltenünk olyan minőségben, mely orszá-
gunknak vetőmaggal való ellátását és az export megindítását lehetővé tenné. 
A mezőgazdaság racionalizálása, észszerűsítése tehát a vetőmagtermelés szerveze-
tének kiváló szakkáderekkel való feltöltését követeli. Tűrhetetlen, hogy a vető-
magtermelés elhanyagolása továbbra is gátolja tudományos eredményeink 
és komoly beruházásaink realizálását. Fel kell számolnunk vetőmagtermelésünk 
elmaradottságát, mely évente sokszáz millió mázsa terméskiesést és elmaradt 
hasznot jelent népgazdaságunknak. 

Ankétunk feladata, hogy nyíltan feltárja a hibákat és végre dűlőre vigye 
ezt a kérdést. 





A KORSZERŰ VETÖMAGSZAPORÍTÁS 
ALAPKÖVETELMÉNYEI* 

BÁNLAKI SÄNDOK 

A vetőmagszaporítás kérdéseivel nemcsak azért kell most foglalkoznunk, 
mert nincs elegendő vetőmagunk. Ez a kérdés akkor is felvetődne, ha megfelelő 
mennyiségű mag állana rendel kezesünkre. Vetőmagtermesztési módszereink 
revízió alá vételét és tudományos alapokra helyezését a megváltozott nemesítési 
eljárások indokolják. 

A növénynemesítés határa messze túlmegy a csupán genotipikusan jó 
fajták előállításán. A vetőmagtermesztés módszerei (a vetőmag cséplése, tisztí-
tása, tárolása, a mag kezelése stb.) által szerzett tulajdonságok nagy jelentősé-
gűek a fajták örökletességének jó vagy rossz irányban történő kibontakozásánál. 

A nemesített növényfajtáinkban rejlő hatalmas értékeket népgazdaságunk 
számára csak a korszerű vetőmagszaporítással gyümölcsöztethetjük. 

Míg a múltban komoly exportunk volt vetőmagvakból, addig ma 
1. egyes növényfajokból még saját szükségletünket sem fedezhetjük 

hazai termésű vetőmagvakból és ezért 
2. igen gyakran talaj- és éghajlati viszonyainknak nem megfelelő, ismeret-

len értékű vetőmagvak behozatalára szorulunk. 
Vetőmagtermesztésünk elmaradottsága komoly akadálya a nagyobb ter-

mések elérésének. Mezőgazdaságunk fejlesztése érdekében a nemesített vetőmag-
vak termesztésével kapcsolatos kérdésekkel az eddigieknél behatóbban kell 
foglalkoznunk. 

A gyakorlati növénynemesítés alapjait Sedlmayr akadémikus 5 pontban 
foglalta össze : 

1. A kiinduló anyag gondos kiválasztása. 
2. A keresztezési munka tervszerű irányítása. 
3. A hibridek irányított nevelése. • 
4. Céltudatos építő szelekció. 
5. Az új fa j ták gyors és szakszerű elszaporítása. 
Az 5. pontnál, az új fa j ták gyors és szakszerű elszaporításánál találkozik, 

forr egybe a növény nemesítő és vetőmagtermesztő feladatköre. A vetőmagter-
mesztés más szóval reprodukció. Ha rossz a reprodukció, eltűnik az eredeti 

* Az előadás teljes szövege megjelent az „Agrártudomány" 1955. januári számában. 
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munka kiválósága. Ahogy a legcsodálatosabb zenemű, a legművészibb rézkarc, 
N agy festmény rosszul reprodukálva eltorzítja és eltünteti a művész mondani-
valóját, úgy a rosszul reprodukált nemesített fajta sem mutatja a nagybani 
termesztésnél a nemesítő által biztosított jó tulajdonságokat. 

Ha azt akarjuk, hogy a nemesített fajta az árutermelésben ugyanazon 
kiváló tulajdonságokat mutassa, mint a tenvészkertben, tudományosan kell 
foglalkoznunk a reprodukció, azaz a vetőmagszaporítás kérdéseivel. 

Az új fajták gyors és szakszerű elszaporításának, illetve a jó minőségű vető-
mag előállításának tudományos alapjait 5 pontban tartom összefoglalhatónak : 

1. A vetőmagszaporítás rendszerének és módszerének növényfajonkénti, 
meghatározása és ennek gyakorlati végrehajtása, 

2. a magtermesztő táblák szakszerű kijelölése, helyes vetésforgó, illetve 
növénysorrend betartása, 

3. a vetőmagtermesztés korszerű agrotechnikai módszereinek komplex 
alkalmazása, tekintettel arra, hogy 

a) a jó agrotechnika a gyors szaporítás alapja, és 
b) a nagy termés növeli a fajta biológiai értékét. 
4. A vetőmagtermesztő parcellák fokozottabb védelme a kártevőktől és 

betegségektől 
a) mind a tenyészidő alatt, 
b) mind a magtárban. 
5. A biológiai érték megőrzése és fokozása 
a) a vetőmagtermesztő parcellák termésének különleges aratási és csép-

lési munkájával, valamint 
bj a termett mag raktári kezelésével és tisztításával. 
Tehát összefoglalva az 5 pontot a vetőmagtermesztés tervszerűbbé tételé-

vel elérhetjük, hogy 
1. nemesített fajtáink a szaporítás folyamán nem romlanak le, hanem a 

korszerű vetőmagtermesztési módszerek maradéktalan alkalmazásával kimon-
dottan javidnak. 

2. Biztosíthatjuk mind az árutermelés, mind az export ellátását meg-
felelő mennyiségű és minőségű vetőmaggal. 

3. Csökken az elitmagszükséglet, ami hatásosabbá teszi' a nemesítő mun-
káját és még jobb fajták előállítását eredményezi. 

Ha a fenti 5 pontot figyelmesen megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a 
nemesítőtől kikerülő elitmag gondozása, szaporítása, kezelése, javítása hatal-
mas munkát igényel. A nemesítő mellett mintegy segítőtársként felsorakoznak 
a vetőmagtermesztők, a fitopatalogusok, az entomológusok, az agrotechniku-
sok, tervezők, gépesítők, a raktározás és tisztítás szakemberei. 

Meggyőződésem, hogy ez a tervszerű együttműködés és a vetőmagtermesz-
tés szilárd alapokra helyezése biztosítja mezőgazdasági termelésünk fejlődését, 
és elősegíti dolgozó népünk boldogulását. 



A KORSZERŰ VETŐMAGELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK 
NÉPGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE 

S Z É K E L Y GYÖRGY 

A Vetőmag-ankét egybehívását örömmel üdvözlöm, mert attól jelentős ered-
ményeket várunk. 

Elöljáróban arra szeretnék rátérni, hogy mit vár a magyar külkereskedelem 
az ankéttól. 

1. Azt várjuk, hogy a tudomány és a gyakorlat legjobb képviselői kidolgoz-
zák azokat a módszereket, amelyek alkalmasak az elitmagellátás és a vetőmag-
vak nagybani termesztése körül mutatkozó űr áthidalására. Hiába végzünk 
ugyanis kitűnő nemesítő munkát, ha egyes fontos magfajtákban évek óta még 
a belföldi ellátás sincs biztosítva, az exportról nem is beszélve. 

2. Azt várjuk, hogy világossá válik a termelést, a betakarítást, a cséplést 
és a tisztítást irányító szervek előtt a vetőrnagellátás hatalmas jelentősége. 
Ennek következtében szükséges, hogy agrárpropagandánkban a gabonatermesz-
tés és állattenyésztés mellett a vetőmagvak termelése is megfelelő helyet kapjon. 

3. Bízunk benne, hogy tudósaink és szakembereink bátran fel fogják 
hívni a figyelmet olyan körülményekre, amelyek a vetőmagtermelést és exportot 
akadályozzák és egyben megfelelő javaslatokat hoznak az akadályok elhárí-
tására. 

Ez lenne tehát a legfontosabb központi feladat, amelyet vetőmagtermesz-
tésünk felfuttatása érdekében meg kell oldanunk. Ehhez a célhoz szeretnék 
rövid előadásommal én is hozzájárulni. 

A magam részéről külkereskedelmi szempontból kívánom a kérdéseket 
megvilágítani. 

A magyar mezőgazdaság szép múltra tekinthet vissza exportvonalon is. 
Az ország exportjának zömét a mezőgazdasági export alkotta és ebben komoly 
tétellel szerepelt a vetőmagexport. A felszabadulás után a mezőgazdaság 
szerkezeti vált ozása következtében csökkent a mezőgazdasági cikkek'exportja. 
Különösen jelentékeny volt a visszaesés a magexportnál. Ha mezőgazdaságunk 
egyes területein látható is fejlődés, ezt sajnos egyáltalán nem lehet elmondani 
a vetőmagtermeléssel kapcsolatosan. Vetőmagellátásunk évről évre nem ki-
elégítő, olyannyira, hogy sok cikkben a szükségletet csak import révén lehet 
biztosíta ni. 
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1938 előtt vetőmag-külkereskedelmünk állandóan aktív volt. a legtöbb 
vetőmagból nagy mennyiséget exportáltunk és csak olyan vetőrnagvakat impor-
táltunk, amelyeket nem tudtunk itthon termelni, vagy csak jelentéktelen mér-
tékben. Példaképp említem meg, bogy 1933 — 38 között évente kb. 250 vagon 
lucernamagot és ugyanannyi lóherét exportáltunk, most pedig évek óta ebből 
a két fontos magféleségből semmit sem tudunk exportálni. Az eladási lehetőségek 
nem változtak, sőt vevőkörünk állandóan bővült. A Szovjetunió és a baráti álla-
mok évről évre jelentkeznek vetőmag-szükségletükkel: nemcsak lucernában és 
lóherében, hanem számos más magféleségben sem tudjuk a keresletet áruhiány 
következtében kielégíteni. A különböző herefélékből, fűfélék magjaiból alig 
tudtunk néhány vagonnyi mennyiséget exportálni. Vetőmag-exportunkra az is 
jellemző, hogy jelentékenyebb mennyiségben főleg bíborhere magot és bükköny-
félét tudtunk csak exportálni, amit kisüzemben termeltek. A többi magféleség-
ből exportált mennyiség csupán arra volt alkalmas, hogy a külföldi piacokkal 
kapcsolatainkat egyáltalán fenntarthassuk. Minden adottságunk megvan arra 
pl., hogy kukoricát termelhessünk, mégis vetőkukoricát — amelynél fajtagaran-
ciát is vállalhatnánk csak jelentéktelen mennyiségben tudtunk exportra 
termelni. 

Vetőmagtermelésünk visszaesését és exportunk kedvezőtlen alakulását 
több okra lehet visszavezetni. A korábbi években zavarta vetőmagtermelésüii-
ket, hogy az egyes magféleségeket nem megfelelő nagyságú területen termelték, 
és gyakran akartak vetőmagot termelni arra nem alkalmas talajon is. Rossz 
terméseredményt okozott az is, hogy az agrotechnikai eljárásokat nem tar-
tották be munkaerőhiány következtében, a növényápolást elhanyagolták. 

Nem kis részben volt oka az eredménytelenségnek, hogv a termelési 
konstrukciókat gyakran változtatták és a szerződéses magtermelést lebonyo-
lító vállalatokat csaknem évenként átszervezték. Az idén a helyzet már javult, 
a bevetett területek kielégítő termést ígértek, azonban az aratást, a betakarítási 
már rosszul végezték és így a megtermelt magvak tekintélyes része vagy elper-
gett, vagv minősége nagyon romlott. Az idén pl. jó fehérheremag termésünk volt, 
azonban a learatott árut nem idejében csépelték és emiatt olyan érték pusztult 
el, ami megfelelt kb. 20 000 tonna búza értékének, ez természetesen komoly 
kiesést jelent exportunkban. Általában az volt tapasztalható, hogy a.gabona 
betakarítása és cséplése mellett a vetőmagvak háttérbe szorultak. Sajnos egyes 
gépállomások az aprómagvak cséplésénél rossz munkát végeztek, ami nemcsak 
a helytelen szervezés következménye, hanem gyakran arra is vezethető vissza, 
hogy nincs elég jó állapotban levő, aprómag cséplésére alkalmas cséplőgépünk. 
Az illetékes szervek már évek óta foglalkoznak a vetőmagcséplés és betakarítás 
megszervezésével. Sok rendelet látott már napvilágot, de a kérdést egyik sem 
oldotta meg. A mai napig sem sikerült még olyan helyzetet teremteni, hogy 
július-augusztusban a mezőgazdaság más feladatot is tudjon teljesíteni, mint 
a gabonabetakarítást, ugvanakkor elegendő munkaerőt és cséplőgépet biztosítva 
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a betakarításhoz is. Az illetékes szerveknek minden intézkedést meg kéli tenni, 
hogy ez a tarthatatlan helyzet megszűnjön, mert népgazdaságunk nem mond-
hat le a vetőmagexportról és nem lehet tűrni, hogy olvan károk keletkezzenek 
ebből kifolyólag, mint pl. az idén a fehérherénél. 

Mi lenne tehát a legsürgősebb teendő? . . . 
A termelők rendszeres támogatásával, megfelelő árpolitikával és propa-

gandával oda kell hatni, hogy olyan fontos magféleségek, mint pl. a lucerna, 
vöröshere, kender, fajtaborsó és egyes konyhakerti magvak exportját a legrövi-
debb időn belül helyre lehessen állítani. 

A feladat pedig nem megoldhatatlan, mert hiszen a vetőmagtermeléshez 
aránylag kis terület szükséges. Ahhoz, hogy pl. az annyira keresett kendermagot 
és vetőkendermagot exportálhassuk és a hazai szükségletről is megfelelően 
tudjunk gondoskodni, mindössze 10—20 000 katasztrális hold magkender vetésre 
van szükség. Takarmányrépamag-kivitelünk szükségletét 1000 2000 kh. hol-
don elő lehetne állítani. 

Ez a kérdés elgondolkoztató, mert megmutatja azt, hogy vetőmag-expor-
tunk nagy jelentősége éppen itt rejlik : aránylag kis területekről lehet nagy 
devizabevételeket elérni. Az idén pl. 5 — 6 kat. hold fehérhere magterméséért 
egv traktort lehetett vásárolni külföldön. 

De fel kell hívnom még egy fontos körülményre a figyelmet, bár itt meg-
takarítás a népgazdaság másik ágában mutatkozik. 

A magexporttal ugyanis magas devizabevételek mellett aránylag kevésbé 
kell igényb'evenni szállítóeszközeinket, vontatási kapacitásunkat. Ez a körül-
mény pedig a jelenlegi vagonpark mellett komolyan számbaveendő. 

Az előbbiekben említettem az árazás kérdését, ugyanis az elmúlt években 
az árrendszer nem hatott ösztönzőleg a vetőmag-termelésre. Az új kormány-
program keretében történtek ugyan intézkedések ezek megjavítására, a ter-
melői érdekeltség fokozására, azonban komoly eredményt nein értünk el. A kül-
kereskedelem már az eddigiekben is gyakran felhívta az illetékesek figyelmét 
a belföldi termelési árak oly módon való kialakítására, hogy fokozza termés-
eredményeinket és hozzájáruljon jobb minőségű áruk kiállításához. 

Külkereskedelmi szempontból fel kell vetni az állami gazdaságok szerepét 
is, exportszempontból ugyanis elengedhetetlen, hogy egységes minőségű áru 
nagyobb tételben • álljon rendelkezésre. Erre csak az állami gazdaságoknak és 
nagyobb tsz-eknek van lehetőségük. A nagyobb tsz-ek és az állami gazdaságok 
foglalkozzanak behatóbban ezen kérdések rendezésével, ismerjék meg jelentő-
ségét és valósítsák meg a gyakorlatban minél előbb. A külkereskedelem mindent 
elkövet, hogv a külföldi piacok érdeklődését fenntartsa. ígv nemesített, de még 
vetőmag szaporításban nem szereplő magféleségekből mintákat küldöttünk. 
Az volt a szándékunk, hogy külföldön fajtáinkat már jóelőre megismertessük, 
amikorra már azokból vetőmagtermelésünk exportfelesleget tud előállítani. 
Pl. az új nemesített fajtaheterózis-kukoricákat már a második, sőt a har-
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madik évben is elküldtük kipróbálásra, s azok a hozzájuk fűzött reménye-
ket beváltották. Nem lehet azonban megállnunk azon a ponton, hogy a nemesí-
te t t vetőmagvakból elegendő elitmagunk legyen. Szükséges azokat megfelelő 
területen elszaporít tutnunk, hogy a termésből belföldi vetőmagellátásunk mel-
lett az exportot is biztosítsuk. A nemesítő munkája csak akkor nevezhető tel-
jesnek, ha az elitmag gyakorlati felhasználásra kerül. Ilyen eredményekről 
lehet beszélni Sedlrnayr Kurt kétszeres Kossuth-díjas akadémikus vezetésével 
nemesített cukorrépamagnál. 

Ha elemezzük, miért sikerült a cukorrépánál viszonylag rövid idő alatt 
jelentős eredményt elérnünk, akkor a nemesítő és szervező munkán kívül döntő 
jelentőséget kell tulajdonítanunk annak, hogy a répamag elszaporítása a jól 
felszerelt és hozzáértők által vezetet t célgazdaságok egyik főfeladata lett. A vető-
magtermeléshez a hozzáértésen kívül ugyanis az kell, hogy legyen megfelelő 
felszerelés és nem utolsósorban az is, hogy a gazdaságok a vetőrnagtermelést 
ne valamilyen mellékes feladatnak — vagy éppen szükséges rossznak - tekint-
sék, hanem munkájuk súlypontjának tartsák. 

Az a körülmény, hogy évekkel ezelőtt még importra szorultunk abból, 
amelyből ma exportőrök vagyunk, önként adódik az a kérdés, hogy nem érde-
mes-e egyes értékes fajták kitermelésére célgazdaságokat beállítani? Kétség-
telen, hogy ez számos üzemszervezési és rentabilitási problémát vet fel, de a mi 
tudósaink és szakembereink képesek ennek a kérdésnek megoldására. 

kgy gondolom, hogy az ilyen célgazdaságokban kitűnő eredménnyel lehetne 
megszervezni a kukorica, kender, takarmányrépa, egyes fűfélék és konyhakerti 
magvak termelését. 

Az eddiginél nagyobb mértékben lehetne ez esetben a tájterinelés előnyeit 
kihasználni. 

Nemesítőinkhez tehát azzal a kéréssel fordul a külkereskedelem, hogy mű-
ködjenek közre a nemesített vetőmag elszaporításának jobb megszervezésében. 
Igyekezzenek a nemesített vetőmagvak részére a lehető legjobb elszaporítási 
körülményeket biztosítani, hogy nemesítésünk eredményeképpen mennél 
nagyobb mennyiségekben álljon vetőmag rendelkezésre. 

A nemesítési tervek összeállításánál külkereskedelmi szempontból fon-
tosnak tartjuk a lucerna, lóhere, egyes fűmagvak nemesítését, a répafélék neme-
sítésének folytatását. De nem szabad elfeledkezni olyan fajtákról sem, amelyek-
nek vetőmagját nem belföldi célokra, hanem exportra kell nemesíteni. Ilyen 
pl. az aranyözön kukorica, amit ha vetőmagként értékesítünk, 50%-kal több 
devizabevételt jelent, mint a közönséges takarmánykukorica. Ezt a fajtát kül-
földön állandóan keresik, standard faj ta , itthon pedig alig termeljük. 

Nemesítőinknek foglalkozni kell a fajtafenntartó nemesítéssel is, aminek 
különösen nagy jelentősége van a konyhakerti magvaknál. 

Nem tartozik kifejezetten a vetőmagtermelési kérdések keretébe, azonban 
elsőrendű nemesítési kérdés, és ezért itt szóvá is kell tenni : búzaexportunkból 
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hiányzik a háború előtti minőséghez hasonló áru. Nemesítőinknek is segítséget 
kell alihoz adni, hogy mezőgazdaságunk minél előbb minőségi búzát tudjon elő-
állítani. 

Az utóbbi években sokat foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a kül-
kereskedelem milyen módon járulhatna hozzá a mezőgazdasági export 
fokozásához. Az AGRIMPEX dolgozói kidolgoztak egy javaslatot, amely most 
a Minisztertanács előtt fekszik a vetőmagvak exportjára vonatkozólag. A terve-
zet lényege az, hogy az export biztosításának érdekében mintegy 60 000 kh. 
holdat jelölnének ki magvak export-céltermesztésére. A céltermelésre kijelölt 
terület magtermését az export rendelkezésére bocsátanánk és ezért a belföldi 
vetőmagellátástól elkülönítenénk. A termelői érdekeltség fokozására — meg-
felelő termelői munka esetén — az export minőségi áru szállítása után 10% 
exportfelárat, a termelőüzem, a termeltetési és begyűjtési vállalat dolgozóinak 
10% exportprémiumot fogunk téríteni. A magtermeltetést termelési szerződé-
sek formájában kötik a termeltető vállalatok, a külkereskedelem azonban figye-
lemmel akarja kísérni a termelők kiválasztását, a termelési és betakarítási 
munkákat, hogy az esetleges hiányok felszámolásánál kellő időben közre tudjon 
működni. A céltermeléstől azt várjuk, hogy vetőmagvakból az exportárut 
az eddiginél nagyobb mértékben biztosan meg fogjuk kapni. Számításunk 
szerint az 1955 — 56. gazdasági évben, nem túlmagas termésátlagokat számítva, 
ez úton 67 millió devizaforint vetőmagexportunk lesz, ami lényegesen több. mint 
az elmúlt évek exportja, jóllehet a célterinelésben csak a cikkek egv része szere-
pel. A további években pedig progresszív emelkedést várunk. 

Biztosak vagyunk abban, hogy ez a kezdeményezés jó eredménnyel já r 
majd, ha sikerül megvalósítani. A céltermesztés területét kiterjeszthetjük és 
néhány év múlva nemcsak visszanyerhetjük a vetőmagexportban régi szerepün-
ket, de több és újabb cikkben is a világpiac szilárd szállítója lehetünk. 

i 





A GABONAFÉLÉK VETŐMAGJÁNAK SZAPORÍTÁSA 
LELLEY JÁNOS, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Köztudomású, hogy a nagyobb és biztosabb gabonatermés egyik leg-
fontosabb előfeltétele a jó vetőmag. A jó vetőmaggal szemben támasztott 
követelmények lényegében örökléstani és élettani jellegűek. 

Hazai viszonylatban a forgalomban levő gabonafajták örökléstani értéke 
adott. A fajták alapjában megfelelnek a kívánalmaknak, bár korántsem állít-
ható, hogy további fejlesztésre nein szorulnak. Ennek ellenére meggyőződéssel 
állíthatjuk, hogy jelen termesztési körülményeink között azok örökléstani 
értéke koránt sincs kellően kihasználva. Számos esetben tapasztalható, hogv 
ugyanazt a fajtát termesztő barázdaszomszédok terméseredményei között 
nagy különbség van, ami világosan bizonyítja, hogy szakszerűbb talajelő-
készítéssel, trágyázással és növényápolással tetemesen növelni lehet a termés-
eredményt, ugyanazon fajták használata esetén is. 

A gabona vetőmaggal szemben támasztott, szűkebb értelemben vett élet-
tani követelmények nemcsak a faj ta örökletességétől függnek, hanem azokat 
lényegesen befolyásolják a termesztési feltételek, mint az elővetemény, talaj-
előkészítés, trágyázás, vetés, növényápolás és betakarítás. Bár tisztában vagyunk 
azzal, hogy a környezeti feltételek néhány generáció alatt lényegében nem 
változtatják meg a stabil örökletességű, öntermékenyülő fajta tulajdonságait, 
mégis el kell ismerni, miszerint több éven át tartó kedvező, vagy igen kedve-
zőtlen környezet olyan utóhatást válthat ki, amelv előnyösen, vagy igen hát-
rányosan befolyásolja a vetőmag értékét. 

A jól megszervezett gabona vetőmagszaporításilak az az egyik legfonto-
sabb feladata, hogy a fajtaazonosság, fajtatisztaság maradéktalan megőrzésén 
kívül olyan kedvező ökológiai feltételeket biztosítson a fajta számára, amely 
a vetőmag élettani értékét fenntartja, vagy esetleg fokozza. Fel kell tételezni, 
hogy kedvező létfeltételek, táplálkozási viszonyok esetén azonos öröklőttségű 
fajta az embrium és az endospermium szöveteinek felépítésekor kedvezőbb 
helyzetben van, és ezért életrevalóbb, jobb csírázási erélyű vetőmagot hoz 
létre. Az ilyen vetőmagból kelt növény gyorsabb, erőteljesebb fejlődésű, mint 
az olyan, amely kedvezőtlen agrotechnikai feltételek közepette alakult ki. 
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A szakszerű és jó vetőmagszaporítás jelentősége azért általánosan еГ-
ismert, bizonyított, és a több termés szempontjából nélkülözhetetlen. 

A gabona témakollektíva annakidején részletesen kidolgozta a négyéven-
kénti vetőmag felújításhoz szükséges gabonavetőmag szaporítási terveket. 
Ennek ellenére még mindig hallhatók panaszok a vetőmagellátás hiányosságai 
miatt, valamint azért, hogy az előállított vetőmag minősége nem kielégítő. 

. A vetőmagszaporítási tervek elégtelen teljesítésének oka többnyire az, 
hogy a szántóföldi szemléknél több vetést alkalmatlannak kell minősíteni. 
A hiányosság oka még ma is többnyire tárgyi nehézségekben keresendő. 

• A szaporító gazdaságoknak egy része még ma sincs kellően felszerelve 
ahhoz, hogy a vetőmagszaporítás nagyobb agrotechnikai igényeit kellően ki-
elégíthesse. A vetőmagszaporító gazdaságok talaj művelőgép és eszközfelszerelé-
sét tovább kell fejleszteni, hogy a szükséges munkálatokat minden esetben 
idejében és minőségileg kifogástalanul végezhessék el. Ugyanez vonatkozik a 
gazdaságok raktározási lehetőségeire, valamint tisztítógép felszerelésére. Sok 
ezer métermázsa rendkívül értékes vetőmag minőségének megőrzéséről, javí-
tásáról van szó. Ez csak úgy oldható meg hiánytalanul, ha a szaporító gazda-
ságoknak kellő magtárterület áll rendelkezésükre, ahol a keveredés mentesség 
és a szakszerű raktári kezelés biztosítható. Fel kell szerelni a vetőmagszapo-
rító gazdaságokat megfelelő tisztító gépekkel is, hogy a vetőmagfelújításra 
kerü lő anyag kifogásta lan küllemével is bizonyítsa nagyobb belső értékét. Ezáltal 
lényegesen fokozható a nemesített vetőmagok iránti bizalom. 

Meg kell állapítani, hogy az utóbbi három évben a vétőmagszaporítások 
előveteményei és agrotechnikája terén lényeges javulás tapasztalható. Meg-
lepő azonban az a felületesség, amellyel egyes gazdaságokban az idegenelést 
végzik. Nem egy olyan esetről van tudomásunk, amikor az egyébként teljesen 
megfelelő vetést, a szántóföldi szemlén, azért kellett alkalmatlannak minősí-
teni, mert a megengedettnél több fajidegen növényt tartalmazott. Az esetek 
többségében munkaerőhiányra hivatkoznak és ez meg is felel a valóságnak. 
Azonban nagyobb gondossággal és körültekintéssel minden valószínűség szerint 
a nehézségek áthidalhatók. 

Itt szeretnék külön rámutatni a vetőmagszaporítás iránt tapasztalható 
érdeklődés kérdésére. Ezen a téren is mutatkozik javulás. Altalánosságban az 
a tapasztalatunk, hogy ott, ahol komoly szakember kezében van a vetőmag-
szaporítás, aki tisztában van a nemesített vetőmag értékével, ott megvan a 
szükséges érdeklődés is, ott a vetőmagszaporítást gondosan kezelik. Ahol az 
érdeklődés hiánya tapasztalható, ahol a szaporításokkal nem törődnek, ott 
rendszerint az illetékes iránvító szakember maga sem hisz a vetőmag értéké-
ben, értelmetlen, felesleges munkának tekinti a vetőmagszaporítással járó 
különleges gondosságot. 

Egyes szakemberek szinte megmagyarázhatatlan közömbössége után 
egyáltalán nem lehet csodálkozni azon, hogy az ország gabonavetés területé-
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nek túlnyomó nagy részét művelő termelőszövetkezeteknél és egyénileg dol-
gozó parasztoknál az esetek túlnyomó többségében nem kielégítő az érdeklő-
dés a nemesített vetőmagvak iránt. Amíg tehát az egyik részről megállapít-
ható, hogy bár a gabona vetőmagszaporítás országos színvonala némileg javult, 
másrészről azt tapasztaljuk, hogy a termesztők érdeklődése nem kielégítő és 
egyes területeken az illetékes szerveknek gondot okoz a rendelkezésre álló 
csekély vetőmagmennyiség kihelyezése is. 

Egyes szaporító gazdaságok érdektelensége mellett tehát megfontolandó 
jelenség maguknak a termesztőknek, többnyire tájékozatlanságból eredő érdek-
telensége a vetőmagfelújítás iránt. Ez a tájékozatlanság hiányos felvilágosító 
munka következménye. 

Ezen tapasztalatok alapján a nemesített vetőmagvak szaporítása körül 
észlelt hiányosságok két csoportba oszthatók. 

1. A szaporítási előirányzatot a szaporító gazdaságok esetenként nem 
teljesítik kielégítő mértékben, ennek következtében kevesebb vetőmag áll 
rendelkezésre, mint amennyi a négyévenkénti felújításhoz föltétlenül szük-
séges. 

2. A termesztők hiányos érdeklődése miatt sokhelyütt még ennek a 
csökkent mennyiségű vetőmagnak elhelyezése sem sikerül, vagy csak nagy 
nehézségek árán oldható meg. 

A fent említett hiányosságok kiküszöbölésére a következő szempontok 
mérlegelését javasolom : 

1. Felül kell vizsgálni a vetőmagszaporító gazdaságokat. A hiányos fel-
szerelést, gép-eszköz és magtártér hiányát pótolni kell. 

2. Űj vetőmagszaporító gazdaságokkal kell felcserélni azokat, melyek-
nek a talaj- és munkásviszonyok következtében túl nagy nehézségeik vannak 
a vetőmagszaporítással járó nagyobb agrotechnikai igények kielégítésénél. 

3. Fel kell világosítani a vetőmagszaporítás iránt kellő érdeklődést nem 
mutató szakembereket, kötelességükké kell tenni és meg kell őket győzni arról, 
liogy munkájuknak milyen nagy nemzetgazdasági jelentősége van. 

4. Széles körű felvilágosító munkát kell folytatni a termelőszövetkezetek 
és egyénileg dolgozó parasztok között. Ezek során meg kell őket ismertetni 
hazai gabonafajtáink tulajdonságaival, és meg kell őket győzni arról, hogy a 
nemesített vetőmag számukra terméstöbbletet, közvetlen anyagi hasznot 
jelent, többletmunka nélkül. 

Végezetül néhány szót a vetőmagfelújítási rendszer szervezetéről. 
Lényegesen megkönnyítené és olcsóbbá tenné az egész vetőmagfelújítást 

a rendszer decentralizálása. Olyan szervezetet kell kiépíteni, amelyben az 
egyes vetőmagszaporító gazdaságok a közvetlen környezetükben levő terület 
ellátását biztosítják. Ezáltal feleslegessé válik a vetőmagvak nagy távolságra 
való szállítása. A központi nyilvántartást és irányítást végző szerv feladata 
elsősorban az legyen, hogy a vetőmagszaporító gazdaságok működését ellen-

1 3 TV. Osztályközlemény VII /3—4 
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őrizze. Segítse őket annak a propagandamunkának megszervezésében és végre-
hajtásában, amely a vetőmagfelújítás iránti nagyobb érdeklődést hivatott a 
termesztők körében elterjeszteni. 

Amikor tehát újból hangsúlyozom, hogy a gabonafélék vetőmagszaporí-
tásánál az utóbbi évek örvendetes javulást hoztak, mégis úgy hiszem, a fel-
sorolt szempontokat figyelembe kell venni, hogy néhány éven belül teljes 
sikerről számolhassunk be. 

( 



A KUKORICA ÉS HETERÓZISKUKORICA 
VETŐMAGJÁNAK NAGYÜZEMI EUŐÁUUÍTÁSA 

PAP E N D R E , a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A kukorica-vetőmagellátásunk kérdésének fokozott jelentőséget ad az új 
heteróziskukoricák (tehát fajtakeresztezések és hibridek) elterjesztése, ugyan-
akkor azonban a feladat nehézségét is megsokszorozza. Közismert tény, hogy 
a heteróziskukorica termőképessége a legjobb eddigi faj tákat is jelentékenyen 
és biztosan felülmúlja. Most már sokéves tapasztalat alapján határozottan 
állíthatjuk, hogy a heteróziskukorica termése többéves országos átlagban leg-
alább 20%-kal többre tehető, mint a nem heterózisos fajtáké. Felesleges rész-
letezni, milyen döntő lépést teszünk előre, ha sikerül ezt a terméstöbbletet 
az ország egész kukoricaterületén érvényesítenünk. Ez lehetővé tenné, hogy 
kukorica-vetésterületünket 20%-kal csökkentsük változatlan össztermés mellett, 
s ezzel más termények, pl. a kenyérgabona szükséges területnövekedését köny-
nyen meg lehetne oldani. Ezért úgy hiszem, érdemes és szükséges a legnagyobb 
energiát fordítani arra, hogy a heteróziskukorica-termelésre való átállítás minél 
gyorsabban és eredményesebben legyen végrehajtható. 

Kormányzatunk az elmondottak tudatában múlt év decemberi határozatá-
ban huszonöt ezer kh. heterózisvetőmag előállítását vette tervbe. Erről a terü-
letről, feltéve, hogy a vetőmagelőállítás csak az eddigi eredményességgel fog 
történni, kb. az ország kukoricaterületének harmad részét lehet majd hete-
rózisvetőmagital ellátni, vetőmagtermesztésünk színvonalának emelkedése ese-

or? ' Ï-
tén azonban felét is. Természetesen végcélunknak ezen túlmenően annak kell 
lennie, hogy az ország egész kukoricaterületén heteróziskukorica termesztését 
tegyük lehetővé. Ez viszont a most előirányzott vetőmagelőállító terület meg-
kétszerezését teszi majd szükségessé. Megemlítem, hogy a nagy kukoricater-
mesztő országokban vagy már megtörtént, vagy küszöbön áll a heterózis-
kukoricára való teljes átállás. Jempljanev elvtárs, a legutóbb itt járt szovjet 
kormányküldöttség tagja, lígy informált, hogy a Szovjetunióban öt éven belül 
kizárólag hibridkukoricát fognak termelni. 

Természetesen az átmeneti időben változatlanul szükségünk van bevált, 
jó nemesített fajtáinkra, sőt jelentőségüket mint heterózis szülőpartne-
rek —- később is meg fogják tartani. 
13* 
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Lássuk most már, mennyire vannak meg kukoricavetőmag-eló'állításunk 
jelenlegi szintjén az előfeltételek arra, hogy az említett programot eredménye-
sen és simán meg tudjuk valósítani. Mik azok a hibák, melyek vetőmagellá-
tásunkat veszélyeztetik és miként kellene ezeket kiküszöbölni? 

A helyes vetőmagellátás előfeltétele, a jó fajták helyes körzeti beosztása. 
Véleményem szerint ezen a téren a helyzet kielégítő. Hiba azonban, hogy a 
körzeti beosztást a termelők sok esetben még a vetőmagelőállító gazdaságok 
közvetlen szomszédságában sem veszik figyelembe, és ezért gyakran a térbeli 
szigetelés hiánya miatt kell a OVEF-nek elsőfokú szaporítások elismerését 
megtagadnia. Ezen a téren a helyzet feltétlenül javításra szorul és ennek érde-
kében szükség esetén közigazgatási eszközöket is igénybe kellene venni. Arány-
lag kis területekről van itt szó, mert hiszen az árutermelésre szánt heterózis-
vetőmag előállításánál védőszegély vetés esetén igen kis szigetelési távolságok 
is elegendők. Formalizmus lenne a heterózisvetőmag előállításánál túlszigorú 
igényeket támasztanunk. Az így előállított vetőmagot csak 1 évig termeljük 
és 1—2% idegen beporzás a termőképességet észrevehetően nem változtatja. 

Szigorúan meg kell azonban követelnünk, hogy a szülőfajták megfelelő 
szigetelése biztosítva legyen. Rá kell mutatni arra, hogy it t minden mulasz-
tás súlyos népgazdasági kárt okoz. Egy ötven holdas heterózisszülőnek szánt 
szaporítótábla kiesése — ha anyafajtáról yan szó — következő évben a terv-
vel szemben 2500 kh. heteróziselőállítás kiesését okozza, ez pedig az azutáni 
évben 60 000 kh.-dal kevesebb heterózistermesztő területet és ezzel 1200 vagon 
terméscsökkenést von maga után. Ez eléggé bizonyítja annak alapvető fontos-
ságát, hogy a vetőmagtételek kiesését minden eszközzel megakadályozzuk, és 
a szükséges szigetelési távolságokat betartsuk. Ugyanez vonatkozik természe-
tesen minden más okra is, ami a vetőmagtermesztés sikerét veszélyezteti. 

Gazdaságaink nem minden esetben adják meg a szükséges agrotechnikát 
a vetőmagparcelláknak. Még mindig előfordul, hogy vetőmagtáblák elgyomo-
sodnak. Ez nemcsak kisebb termést, de egyenlőtlen beérést is von maga után. 
Még súlyosabb hiba azonban, hogy a vetőmagtételek betakarítása gyakran 
szakszerűtlenül történik. Az OVEF-től nyert értesülés szerint egyes fajtáknál 
40%-ig terjedt a múlt évben azoknak a tételeknek mennyisége, melyek már 
góré szemlén el voltak ismerve, de utóbb rossz csírázás vagy éppen penészedés 
következtében vetőmagnak nem voltak felhasználhatók. Még súlyosabban esik 
latba, hogy ilyen vetőmagnak nem való tételek a tsz-ek részére heterózis szülő-
partnerként szállításra is kerültek. Ez alig felmérhető kárt okozott nemcsak 
az elmaradt heteróziselőállítás által, de még inkább azzal, hogy a tsz. tagság 
előtt a heterózis akciót diszkreditálta. 
f A múlt évben szokatlanul hideg tél volt és ez hozzájárult a kukorica csíra-
képességének megromlásához. Azonban a fagy nem ártott azoknak a tételek-
nek, melyek beéretten voltak törve, góréba hordáskor előírás szerint válogatva 
és helyesen tárolva. Gazdaságaink egy része azonban nem tesz különbséget 
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vetőmag és árukiikorica között és a betakarítás egyébként helyes, mielőbbi 
elvégzését a vetőmagkukoricára is érvényes célkitűzésnek tar t ja . Kedvező 
száraz, enyhe őszi és téli időjárás esetén nem mindig okoz bajt a vetőkukorica 
betakarításának elsietése, vetőmagellátásunkat azonban kedvezőtlen telek után 
is biztosítanunk kell és ezért feltétlenül el kell rendelni, hogy a vetőmagkuko-
ricát személyi felelősség mellett csak teljesen beérett állapotban törjék le. 

Foglalkoznunk kellene a vetőkukorica mesterséges szárításának kérdésé-
vel is. Ez nyújtaná a legjobb biztosítékot arra, hogy vetőmagunk évről évre 
azonosan jó minőségű legyen. A jól szárított vetőkukorica sok esetben termés-
növelően hat. Az erre vonatkozó szovjet kísérletek ismeretesek. 

A vetőmagtermelő gazdaságok megfelelő górétérrel való ellátása termé-
szetesen ugyancsak előfeltétele a jó, csíraképes vetőmag előállításának. Amely 
gazdaságokban a kellő tárolási kapacitás még nincs meg, a beruházási terv-
ben soron kívül kellene górék építéséről gondoskodni. 

Az említettek fontosságának aláhúzására szeretném még megemlíteni, 
hogy a helytelen vetőmagkezelés akkor is súlyos károkat okoz, ha a vetőmag-
nak előírt csírázási %-a megvan ugyan, de csírázási energiája csökkent. Az 
ilyen vetőmagból kikelt kukoricanövények termése lényegesen alatta marad 
az azonos fajtájú, jó csírázási energiájú kukoricáénak. 

Az elmondottakban látom kukoricavetőmag-ellátásunk zavarainak általá-
nos okait. Ezek egyaránt vonatkoznak a fajtatiszta és heterózis kukoricára. 
A heteróziskukoricánál azonban további hiányosságok veszélyeztetik a sikert. 
Ezek a szülőfajták vetéskor és töréskor történő összekeverése, főleg azon-
ban a címerezés gondatlan és megkésett elvégzése. Berzsenyi kartárs felszóla-
lásában bizonyára részletesebben ki fog térni erre a kérdésre és általában a 
fajtakeresztezések kérdésére. A martonvásári 5. sz. hibrid üzemi előállításával 
kapcsolatban az üzemi címerezés terén ez évben magunk is szereztünk tapasz-
talatokat és örömmel állapítottam meg, hogy a címerezés helyes elvégzése, 
jó munkaszervezés esetén, semmi nehézséget sem jelent. A holdankénti négy 
munkanap, melyet mint címerezési munkaszükségletet meg szoktunk adni, 
feltétlenül elég. Szaporító gazdaságaink részben három munkanappal is ki-
fogástalanul elvégezték a címerezést. Szükséges azonban, hogy a felelős agro-
nómus tudatában legyen a munka fontosságának és azt előre, megfelelően 
betervezze. A címerezés az aratás idejére esik és helyes elvégzése nincs bizto-
sítva akkor, ha az aratástól ötletszerűen elvont munkaerőkre bízzuk, vagy 
éppen akkorra halasszuk, mikor az aratástól már munkaerőket lehet elvonni. 
A heterózis vetőmagelőállítás sikere akkor van biztosítva, ha a címerezés el-
végzését tervszerint beállított, külön kis munkacsapatra bízzuk, amely azonnal 
a címerek megjelenésekor elkezdi azok eltávolítását. így munkacsapatunk a 
munkába jól beletanulhat, annak kifogástalan elvégzéséért pedig lehetőleg 
prémiumban is részesedjék. A munkacsapat nagyságát megfigyelésünk szerint 
úgy kell megszabni, hogy kb. 4 holdra jusson egy dolgozó. 
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Nagymértékben hozzájárulna a heterózis vetőmagelőállítás sikeréhez az, 
lia a munkák kifogástalan elvégzéséért prémiumot állapítanának meg, mély-
ben a felelős agronómus, mnnkacsoportvezető stb. részesednének. Példaként 
megemlítem a négyzetes kukoricavetést, melvre prémiumot tűztek ki, és ez 
igen serkentően hatott. A heterózis vetőmagelőállítás sokkal kisebb területre 
terjed ki, nagyobb gondosságot igényel és ezért a négyzetes vetésnél lénye-
gesen nagyobb prémiumot érdemelne. 

Be szeretnék számolni még röviden a beltenyésztéses hibridek elterjesz-
tésének jelenlegi állásáról. Martonvásári 5. sz. hibridünk az elmúlt években 
igen jó, a fajtakeresztezésekén is túlmenő eredményeket adott és ezért múlt 
évben elkezdtük vetőmagjának nagyüzemi szaporítását. A hibridvetőmagot 
tudvalevőleg két egvmás utáni évben történő keresztezéssel állítjuk elő. Első 
évben négy beltenyésztett törzs között két egyszeres keresztezést végzünk, 
következő évben az egyszeres keresztezéseket mint szülőpartnereket ismét 
keresztezzük egymással. Az ebből nyert kettős keresztezésű vetőmag a hib-
ridvetőmag. 

A keresztezések előállítása ugyanúgy történik, mint a fajtakeresztezésé. 
Csupán az első évi keresztezés, melynek szülőpartnerei csökkent termőképes-
ségű beltenyésztett törzsek, igényel fokozott gondosságot. Ezért az egyszeres 
keresztezések előállítása csak kiválasztottan megbízható termelőkre bízható 
és feltétlenül szükség van arra is, hogy a beltenyésztett és egyszeres keresz-
tezésű vetőmag ára úgy legyen megállapítva, liogy a termelő gazdaságokat 
fokozott munkájukért és kisebb termésükért kárpótolja. Erre vonatkozó javas-
latomat az FM-ben már tárgyalták és remélem, hogy rövidesen megjelenik a 
rendelkezés, melynek alapján a jövő évi hibridvetőmag előállítás megindítható 
lesz. Megjegyzendő, hogy az említett árszabályozás kis területet érint.* 
150 ezer kb. hibridkukorica termőterület vetőmagellátásához csupán kb. 160 kh. 
egyszeres keresztezés szükséges. Ez évi tapasztalatunk szerint jó agrotechnika 
mellett az egyszeres keresztezés üzemi előállítása nehézséget nem okoz. 

A kettős keresztezés előállítása már bőtermő szülőkről történik és ezért 
hibridvetőmag árként megfelel a fajtaheterózis vetőmagra megállapított felár. 
Komoly problémát jelent azonban a termelés megszervezése és ellenőrzése. 
A beltenyésztett törzsek és egyszeres keresztezések korlátolt területét maga 
a nemesítő ellenőrizheti. A hibridvetőmag előállítás azonban nagy területen 
történne. 150 ezer kh. hibridterület vetőmagellátásához kb. 4 ezer kh. vető-
magellátó terület lenne szükséges. 1955-ben elő tudunk már állítani annyi egy-
szeres keresztezésű vetőmagot, hogy 1956-ra a hibridvetőmag előállítás kb. 4 
ezer holdon lehetséges legyen. Ily méretű termelés megszervezése és ellenőr-
zése természetszerűen messze túlhaladja a nemesítő lehetőségeit és ezért a 
hibridvetőmag előállítást valamilyen hatósági szervre kell bízni, mely termé-

* A rendelet azóta már megjelent. 
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szetesen szorosan együttműködne a nemesítővel. A hibridkukorica elterjeszté-
sének előfeltétele, hogy ez a szerv jól működjék és lehetőleg már 1955-ben 
megbízást kapjon. így az 1955. évi, még kisebb méretű vetőmag előállítás 
tapasztalatai alapján, kellően felkészülhetne a következő évi, országos jelentő-
ségű munkájára. 

Sok szervezési probléma áll még előttünk a hibridvetőmag előállítással 
kapcsolatban. Felmerül a kérdés, hogy ez általában szerződéses alapon történ-
jék-e, mint most a fajtakeresztezés előállítása, vagy pedig az egyes árutermelő 
gazdaságok maguk állítsák elő hibrid vetőmagjukat és csak az egyszeres keresz-
tezésekkel lássa el ezeket központilag a megbízandó szerv? Az egyénileg dol-
gozó parasztok hibridvetőmag előállítása természetesen csak központilag lesz 
megoldható. 

Kérem a jelenlevő szakembereket, hogy fejtsék ki véleményüket az el-
mondottakra vonatkozóan. A főkérdés az, hogy a fejlődés mai szintjén meny-
nyire számíthatunk arra, hogy az egyes gazdaságok kukoricaterületük részére 
a szükséges hibridvetőmagot megbízhatóan elő tudják állítani. Kísérletképpen 
1955-ben az erre jelentkező Fejér megyei tsz-eket ellátjuk az 5. sz. hibrid szülő-
partnereinek vetőmagjával és irányítani fogjuk vetőmagelőállításukat. Remél-
jük, adatokat nyerünk arra vonatkozóan, hogy a tsz-ek saját vetőmagelő-
állítása ajánlható-e jelenleg? Országos méretben természetesen ilven munkára 
nem vállalkozhatunk. 

Szeretném röviden megismételni azt a néhány pontot, melyeket különö-
sen lényegesnek tartok kukoricavetőmag előállításunk és különösen a hibrid-
vetőmag elterjesztése szempontjából. Ezek a következők : 

A szigetelési távolság betartása a fajtatiszta vetőmagszaporító táblák 
körül. 

Jó agrotechnika és főleg gyommentes művelés biztosítása vetőmagelő-
állító táblákon. 

A vetőmagkukorica éretlen állapotban való törésének feltétlen meg-
akadályozása. 

Gondoskodás a vetőkukorica részére szükséges kifogástalan tárolási lehe-
tőségről, későbbi perspektívában a vetőkukorica mesterséges szárítása. 

Heterózisvetőmag előállításakor a címerezés helyes megszervezése. A 
heterózisvetőmag előállítás terén kifogástalan munkát végző felelős agronómu-
sok prémiumban való részesítése. 

Beltenyésztéses hibridelőállítás részére mielőbbi megfelelő ármegállapítás. 
Az országos méretű hibridelőállítás szervezési kérdéseinek mielőbbi tisztázása. 

A felvetett kérdések nagy részét időközben az FM és a MT már megoldotta. 





A BURGONYA VETŐGUMÓ SZAPORÍTÁSÁNAK 
MEGSZERVEZÉSE 

GAJDÁCSI ÖDÖN 

A párt- és kormányhatározat — bár külön fejezetben nem foglalkozik 
a vetőmagtermesztés feladataival, mégis — éppen a burgonya termelésénél — 
elrendeli 1954. évtől kezdve a kísérleti és állami gazdaságok részére évente 
8000 kat. holdon a nemesített minőségi vetőgumó termelésének megszervezé-
sét azzal, hogy az elszaporított termést a termelőszövetkezetek és egyénileg 
gazdálkodó dolgozó parasztok számára cseréljék ki. Ezen túlmenően egy-egy 
termelőnek annyi nemesített vetőgumót kell adni, hogy vetőgumóparcelláján 
elszaporítva egész vetésterületét 3—4 évenként a felújított vetőgumóval ültet-
hesse be. 

Ezen rendelkezés hivatott kiküszöbölni a hozzánk nem való, ismeretlen 
értékű vetőgumó termesztését. A gyakorlati tapasztalat az, hogy hazai viszo-
nyaink között — a különböző tényezők folytán — 2—3 évi szaporítás után 
eredeti tulajdonságaikat megváltoztatva, erősen csökkent értékűvé válnak, 
alkalmatlanok lesznek köztermesztésre. 

Különösen fontos a hazai új fajták gyors és szakszerű elszaporítása, 
ami a legszorosabban kapcsolódik pártunk és kormányzatunk célkitűzésével, 
ill. a 33/1954. sz. FM Utasítással. Ezen rendelet szabályozza a vetőburgonya 
termelési rendszerét, s az országban 3 helyen (Kisvárda, Keszthely, Kecske-
mét) tájközpontot létesít Kisvárda irányításával. Ezen szerv van hivatva a 
párt- és kormányhatározatban lefektetett irányelvek betartásával az ott elő-
írt célkitűzések intézményes, tervszerű és folyamatos megvalósítását bizto-
sítani. 

A táj központok működési területe a következő : 
Kisvárdai központ : Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-

Bihar, Nógrád, Heves és Szolnok megye, 
Keszthely központ : Somogy, Veszprém, Győr-Sopron, Fejér, Komárom, 

Vas, Zala, Tolna és Baranya megye, 
Kecskemét központ : Bács-Kiskun, Pest, Békés és Csongrád megye. 
A tájközpontok feladata a nemesített vetőburgonya termelésének irányí-

tása és ellenőrzése az állandó jelleggel kijelölt kísérleti, állami gazdaságokban 
és termelőszövetkezetekben. 
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A tájegységeknek megfelelő faj ták mielőbbi elszaporítása érdekében, az 
egyes szaporítógazdaságokon belül kijelöli a legalkalmasabb szaporító táblákat 
és gondoskodik a helyes vetésforgó beállításával a mielőbbi elszaporítás fel-
tételeiről. 

A kijelölt szaporító táblákon a meghatározott vetésforgó betartásával 
gondoskodik a helyes és korszerű agrotechnika keresztülviteléről. 

A megtermelt vetőanyag biológiai értékének megőrzése a burgonyánál 
fokozott jelentőségű, mert a vegetatív úton továbbszaporításra kerülő anyag 
magával viszi és fokozza a betegségek terjedésének lehetőségét. Ennek megelő-
zése érdekében múlhatatlanul szükséges a vegetáció folyamán a minél gyako-
libb, de legalább háromszori negatív szelekciónak hiánytalan végrehajtása. 

A szelekciók minél tökéletesebb végrehajtása érdekében jelent meg kor-
mányzatunknak vonatkozó rendelete, mely kötelezően előírja, hogy »A vető-
burgonyaszaporító gazdaságok igazgatói kötelesek szaporító területük nagy-
ságához mérten a növénytermelő brigádon belül speciális burgonyatermelő 
munkacsapatot szervezni és biztosítani, hogy a burgonyatermelés minden 
speciális munkáját ezek a munkacsapatok végezzék«. 

A nemesített anyag tárolásának kérdése általában igen nagy jelentőségű, 
fokozott mérvű azonban a vetőburgonyánál, mert itt a tárolás nem zárt helyi-
ségben, hanem a szabadban, prizmázással történik, ahol több kedvezőtlen 
tényező behatásával kell számolni. 

Szeretném vázolni a vetőburgonyaszaporító osztály eddigi munkáját. 
A vetőburgonyaszaporító osztály a miniszteri rendelet megjelenése előtt 

bár nagyon szerény keretek között — működését megkezdte s az 1953. évben 
3 kísérleti gazdaság és egy állami gazdaságban 408 kat. holdon 27 743 q hazai 
nemesítésű vetőgumót termelt s ezzel megindította a vetőburgonyaszaporítást, 
mellyel lerakta a vetőburgonyaszaporító osztály munkájának megindulási 
alapjait. 

Az 1954. évben az előbbi alapokról indulva, sok nehézséget leküzdve, 5535 
kat. holdon szaporított vetőburgonyát, melyből hazai nemesítésű anyaggal 
2322 kat. holdat, míg külföldi fajtával 3213 kat. holdat vetett be. 

Az 1954. évi termésből a vetőburgonyaszaporító osztály rendelkezésére áll 
68 580 q hazai nemesítésű vetőanyag. 

Ily eljárással az 1953. évben megindított 27 743 q hazai nemesítésű 
anyag az 1954. termelési év végére 68 580 q-ra szaporodott fel, amivel 
1955. termelési évben 4572 kat. hold terület állítható be szaporításba. 

Ezek szerint a párt- és kormányhatározatban 4 évre előírt feladatot a 
vetőburgonyaszaporító osztály előreláthatólag 3 év alatt fogja teljesíteni, ami 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hazai nemesítésű vetőanyag egy évvel előbb 
kerül be a köztermesztésbe, mint ahogyan azt terveztük és ezáltal korábban 
eltávolíthatjuk termesztésünkből a nemkívánatos és meg nem felelő külföldi 
fajtákat. 
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A hazai nemesítésű fajtáknál a folyó évben elért kimagasló eredményeket 
az alábbiakban szemléltetem : 

A Kisvárdai Kisérleti Gazdaság nagykállói üzemegységében termesztett: 

820-as fajtajelölt magonc 4 kat. holdon 121 q-ás átlagterméssel 
Margit 4,5 « « 130 « « 
776. fajtajelölt magonc 17 « « 102 « « 

A Balkányi Állami Gazdaságban termesztett : 
Margit 31 kat. holdon 108 q-ás átlagterméssel 
Aranyalma 17 « « 126 « « 
Gülbaba 10 « « 113 « « 
495-ös fajtajelölt magonc 21 « « 136 « « 

Az Újfehértói Állami Gazdaságban termesztett : 
717-es fajtajelölt magonc 6 kat. holdon 193 q-ás átlagterméssel. 

Új Alkotmány Császárszállási termelőszövetkezeti csoportnál termesztett 
249-es fajtajelölt magonc 10 kat. holdon 110 q-ás átlagterméssel 
bizonyítják helytállóságukat. 

Nyugodtan állíthatom azt, hogy ha a nemesítők mellett segítőtársként 
felsorakoznak a vetőmagtermesztők, agrotechnikusok, de főleg a gépesítők. 
és az együttműködés tervszerű, akkor termésátlagaink emelkedésével pár-
tunk és kormányzatunk célkitűzését ezen a vonalon is nagymértékben biz-
tosítani tudjuk. 





A LUCERNA VETŐMAGTERMESZTÉS 
IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 

BŐJTÖS ZOLTÁN 

A vitaülés keretében feltétlenül célszerű lesz vetőmagtermesztésünk 
egyik égető kérdésének, a lucerna-magtermesztés problémakörének felvetése is. 

Az a szerep, amit ez az értékes takarmánynövény talajaink termőerejének 
fokozásában és állattenyésztésünk biztos takarmányalapjának megteremtésé-
ben, végeredményben egész mezőgazdasági termelésünk fejlesztésében betölt, 
a legnagyobb figyelmet érdemli. Hazánk közismerten kedvező éghajlati adott-
sága és á megporzást végző hasznos rovarfauna gazdagsága, a lucerna vetőmag-
termesztésére nagy előnyt jelentenek. A kiválóan sarjadzó, szárazság- és fagytűrő 
»magyar lucerna« névvel jelölt ökotípust az egész világon ismerik. Vetőmagja 
keresett és előnyös helyzetünk a hazai szükségleten felül, még hagyományos 
vetőmagexportot is lehetővé tet t . Nyugodtan nevezhetjük egyik nemzeti kin-
csünknek. 

Mezőgazdaságunk fejlesztésének sok problémája közben azonban a lucerna 
magtermesztés háttérbe szorult az elmúlt években. A magtermesztés mennyi-
ségi és minőségi elmaradásának egyik legfőbb oka a mezőgazdasági termelés 
fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatározat megjelenése előtt érvényben volt 
alacsony vetőmagár. Nem ösztönözte a termelőket az sem, hogy a gépállomások 
a cséplés díját a terméstől függetlenül időbérben számolták el. A kevés és sok 
esetben elhanyagolt állapotban levő herefejtő cséplőgépek miatt a cséplés késő 
őszig vagy tél elejéig elhúzódott, s a vetőmag tekintélyes része kallódott el így. 
A magtermés minőségét erősen lerontotta az arankafertőzöttség elleni védekezés 
hiánya is. A lecsökkent területen magfogásra meghagyott lucernatáblákra az 
amúgy is elszaporodott magkártevők még jobban összetömörültek, s a védekezés 
teljes hiánya következtében nagy veszteséget okoztak a magtermésben. 

Lényeges javiüást jelentett a mezőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló 
párt- és kormányhatározat, a vetőmag árának jelentős felemelésével, a kedvező 
feltételű szerződéses-termelés bevezetésével és a kémiai védekezőszerek nagy-
mennyiségű biztosításával. A védekezést azonban sok gazdaságban nem a kellő 
időben és nem eléggé szakszerűen végezték el, sőt az általános agrotechnikai 
alapelveket sem tartották be a legtöbb helyen. így ebben az évben sem tudtuk 
lucerna-magtermesztésünket a kívánt mértékben megjavítani. 
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Lucerna-magtermesztésünk hiányosságai legnagyobb akadályát jelentik a 
hazai vetésterület annyira szükséges növelésének. A sürgős tennivalók első-
rendűek, mert vetésterületünk növelésének akadályai mezőgazdaságfejlesztési 
tervünk végrehajtását is hátrányosan befolyásolhatják. Lucerna-vetésterüle-
tünk elengedhetetlenül szükséges növelésének kulcsa a vetőmagtermesztés, 
foglalkoznunk kell tehát tudományos alapjaival és a gyakorlati végrehajtás 
módozataival. 

A legtöbb gazdasági növényünktől eltérően a lucerna-magtermesztés 
gyakorlatában a virágzásbiológiai és a termékenyülési viszonyok olyan prob-
lémáival találkozunk, amelyek az okszerű termesztéstechnikai eljárásokat meg-
nehezítik. Ennek következtében a lucerna kis és főleg bizonytalan magtermése 
általában mindenütt nagy problémát jelent. A magtermésben évenként, sőt egy 
éven belül területenként és kaszálásonként is igen nagy ingadozások vannak. 

A virágzásbiológiai problémák a rugószerű virágszerkezet következtében 
jelentkeznek elsősorban. A megtermékenyüléshez rendszerint az ivarszervek 
felcsapódása szükséges, amelynek mechanizmusa eléggé ismert. A virágok jelen-
téktelen számánál történhet ugyan felnyílás nélkül is termékenyülés, ez azonban 
gyakorlatilag elhanyagolható. Általában az ivarszervek felcsapódása és a bibé-
nek a termékenyüléshez szükséges mechanikai sebzése csak külső erőművű beha-
tásra történik meg. A természetben ezt majdnem kizárólag a virágra szálló, 
virágport gyűjtő vadméhek végzik el. Intenzív napsütéskor, rendszerint 30 Cr-nál, 
nagyobb hőmérséklet és kisebb levegőpáratartalom esetében automatikus virág-
felnyílás is előfordul. 

Ami a termékenyülési viszonyokat illeti, a lucerna túlnyomón idegenter-
mékenyülő, de az öntermékenyiilés is előfordul, tehát tipikusan fakultatív ide-
gentermékenyülő növény. Az öntermékenyülés kedvezőtlen hatással van a mag-
termésre. Nagy általánosságban idegentermékenyülést követően a magkötés 
több mint kétszerese annak, amit hasonló viszonyok között az öntermékenyülés 
jelent. Hazánkban az idegenmegporzást biztosító vadméhek száma általában 
bőséges, így a káros öntermékenyülés a gyakorlatban aránylag kismértékben 
fordid elő. A megporzáskor, a megporzástól a termékenyülésig, a termékenyülés-
től a magérésig tartó bárom fázisban a szükséges száraz meleg időjárás is nagy 
általánosságban biztosított. 

A normális magképződéshez mérsékelt talaj nedvességkészlet a legkedve-
zőbb. A növényfaj fiziológiai sajátsága következtében a virágzás és a magérlelés 
időszakában csökkentett vízellátást igényel. Bőséges talajnedvesség esetén a 
lucerna hatalmas vegetációs tömeget fejleszt, de kevés magot terem. A megdőlt 
növényállományban a kedvezőtlen mikroklimatikus viszonyok miatt sem lehet 
bőséges magtermés. A lucerna-magtermesztés egyik döntő tényezője tehát 
a maximális és a minimális talajnedvesség közötti nagyon szűk határ. 

Főként azonban az éghajlati és az időjárási viszonyoknak a mikroklímára 
gyakorolt hatása befolyásolja legnagyobb mértékben a magtermőképességet. 
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A legjobb lucema-magtermő körzeteknek azok a tájak számítanak, ahol az évi 
csapadék 400—500 mm, s ezenkívül ez a csapadékmennyiség is a fővirágzás 
idejéig hull le. Ez azért is lényeges, inert a lucerna pollenszemcséinek »csírázása« 
szigorúan meghatározott nedvességi viszonyok között történik meg. Mennél 
nagyobb a levegő relatívpáratartalma a virágzás idején, annál kevesebb lesz a 
magtermés. A napsütés intenzitása és tar tama, a levegő hőmérséklete és a levegő 
szabad körmozgása jótékonyan hat a magképződésre. Ha a virágzás idején csa-
padékos az időjárás, részben az előbb tárgyalt okok miatt, részben a megporzást 
végző rovarok elmaradása miatt csökken a magtermés. A megporzást végző 
rovarok aktivitása is elsősorban a klimatikus és más külső környezeti tényezők-
től függ teli át. 

A biotikus faktorok között a betegségeknek nincs nagy szerepe. A hasznos 
megporzó rovarokon kívül a nagyszámú állati kártevőnek óriási befolvása van 
a magtermésre. 

A virágzásbiológiai és a termékenyülési viszonyok részletes megismerésével 
tehát bebizonyosodott, hogy a lucerna a magképződés állapotában igen érzéke-
nyen reagál a különböző talaj és éghajlati viszonyokra. A magképződésben nagyon 
fontos biotikus faktorokat pedig főként a klíma befolyásolja. E három főtényező 
olyan szorosan összefügg, hogy csak kölcsönhatásuk vizsgálatával lehet a kér-
dést tisztázni. 

Tekintettel arra, hogy Magyarország talaj és éghajlati adottsága és a hasz-
nos rovarfauna gazdagsága következtében kiváló helyzetben vagyunk a lucerna-
magtermesztést illetően, növénynemesítői munkával nagyobb magtermést 
adó fajták előállítására tulajdonképpen nincs is szükség. A hazai lucernanemesí-
tők feladata a magyar lucerna-tájfajtáknál nagyobb takarmánytermést adó, 
nagy takarmányértékű, ellenálló fajták előállítása, a magtermő-képesség csök-
kenése nélkül. Nálunk a nagy magtermés biztosítása majdnem kizárólagosan ter-
mesztéstechnikái feladat, melynek gerince a magkártevők elleni védekezés. 

A vitabevezető előadás 1. pontjához kapcsolódva a hazai gyakorlati tapasz-
talatok és üzemi kísérletek eredményei alapján megállapítható, hogy a lucerna-
vetőmagszaporítás rendszerében a speciális, kizárólagos vetőmagtermő táblák 
beállítása csak kivételes esetben megokolt. A lucerna-magtermesztést egy adott 
gazdaság környezeti, természeti és üzemgazdasági tényezőinek figyelembevéte-
lével. mindig az adott helyzetnek megfelelően kell megszervezni. Ez természetesen 
nem mond ellent a vetőmagszaporító állami gazdaságok feltétlenül szükséges 
fejlesztésének. A gazdaságon belül a növényfaj évelőjellegének megfelelően, 
a vetőmagtermesztő parcellák kijelölésének gyakori változtatását teszi szükségessé, 
elsősorban az állati kártevők miatt. Ez azt jelenti, hogy egy-egy gazdaságnak 
a szükségesnél több vetőmagszaporításra alkalmas lucernatáblája legyen. 
Ebben az esetben tudja csak az adott természeti viszonyok között az arra 
legalkalmasabbat magnak hagyni, a felesleget pedig takarmányként fel-
használni. 
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A lucerna-vetőmagtermesztésben a korszerű agrotechnikai módszerek 
komplex alkalmazásának igen nagy jelentősége van. Ennek ellenére a legtöbb 
gazdaságban éppen a lucerna-magtermesztés agrotechnikájára fordítanak arány-
lag legkevesebb gondot. így pl. a nagyszámú állati kártevő elleni védekezésben 
sokkal fokozottabb tevékenységet kell a jövőben kifejteni. 

A gyakorlatban több termesztéstechnikái módszer jöhet szóba a nagyobb 
magtermés elérésére. A kísérletek és a gyakorlati tapasztalatok alapján jónak 
mondható a magfogás, az elsőéves lucernáról. Az elsőéves állományról kapott 
nagyobb és biztosabb magtermés fő oka az erőteljesebb sarjadzás és a megdőlési veszély 
hiánya, továbbá az állati kártevők ilyenkor még lényegesen kisebb száma. Ter-
mészetesen ez a magtermesztési eljárás biológiai okokból rendszerré nem tehető, 
jelenlegi vetőmaghiányunk következtében azonban átmenetileg nagyobb mérték-
ben alkalmaznunk kell. 

A későbbi években általában nagyon fontos a kaszálások idejének helyes 
megválasztása. Hazánk déli megyéiben sok esetben a harmadik kaszálás elő-
nyösebb magfogásra a kevesebb kártevő m i a t t , ilyenkor azonban az első két 
kaszálást korábban kell végezni. A korai tavaszi kaszálás, valamint a magfogást 
megelőző évben a gyakori kaszálás rendkívül előnyös. Általánosan ismert a 
ritkább növényállomány előnye is a magfogásnál. 

Megemlíthető az a tény is, hogy fűkeverékes vetésekben a megdőlés 
veszélye szintén kisebb és a tapasztalatok szerint a kártevők is kevesebb 
kárt okozhatnak. 

A ritkább növényállományból eredő előnyök, a kedvezőbb mikroklíma és 
az optimális talajnedvesség könnyebb biztosításának a lehetősége jól megold-
ható a növénynemesítésben használatos, 50 cm körüli sortávolságú kapáskul-
túra alkalmazásával. Ilyen széles sortávolság alkalmazásakor a növényápolási 
munkák gondos elvégzésével, különösen szárazságra hajló viszonyok között és 
sekélyebb termőrétegű talajainkon, igen nagy magtermést érhetünk el. Rend-
szeres és állandó alkalmazásának ugyan sok hátránya van (üzemgazdasági 
okok ; mélyebb fekvésben és csapadékos évben kétnövésű lehet ; megdőlés ; 
a kártevők fokozott elszaporodása az állandó magtermesztés miatt ; biológiai 
okok), de vetőmaghiány esetén előnyei is nagyok. Átmeneti szükség-megoldás-
ként előnyei a következők : a normális vetőmagszükséglet egyötöde ; már az 
első évben nagy magtermést ad ; aranka és gyommentes minőségi vetőmag 
előállítása lehetséges. 

Igen eredményes lehet ezenkívül a kettős gabonasortávolságú (kb. 25 cm) 
megoldás is, amely csak 60%-os vetőmagszükségletet jelent, ezenkívül mind 
takarmány-, mind magtermesztésre kiválóan alkalmas. A gyomirtás ebben 
az esetben csak az első évben jelent gondot. 

A trágyázási kísérletek és a gyakorlati tapasztalatok a foszfor és a kálium 
döntő hatását bizonyítják a magtermés növelésére. Újabban az oldható szulfá-
tok kedvező hatása is ismeretes lett. Napjainkban pedig a különböző vegyi-
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készítmények, így a virágzási időszakban alkalmazott alfanaftalinecetsavas 
permetezés (0,2%) kedvező hatása is bebizonyosodott. 

A megporzó vadméhek tájegységenkénti, mennyiségi eloszlásában vannak 
ugyan különbségek hazánkban is, ez azonban nem okoz komoly problémát. 
Szükséges lenne azonban a háziméhek virágporgyűjtő tevékenységét a lucerná-
ban is fokozni, bizonyos — a méhészetben ismert — hozzászoktatási mód-
szerekkel. így a háziméhet is fel lehetne használni a megporzás munkájában. 

A mechanikai eszközökkel végzett mesterséges virágfelnyitás hazai 
viszonyaink között kisebb jelentőségű. Sok esetben nagy a mechanikai kártétel 
is, ezenkívül ritkán sikerül a tömeges virágfelnyitás és az ezzel járó virágporfelhő 
előidézése. Így öntermékenyülés következik be, ami nemcsak a tényleges mag-
termés csökkenésében jelentkezik, hanem a vetőmag biológiai értékét is csök-
kenti. A tökéletes mechanikai pótbeporzóeszközök konstruálása még kísérlete-
zési stádiumban van. 

Viszonyaink között az állati kártevők elleni agrotechnikai, mechanikai, 
biológiai és főként kémiai védekezésnek van a legnagyobb jelentősége a mag-
termés fokozásában. A kémiai védekezés HCH porozással igen eredményesen 
megoldható. Feltétlenül be kell tartani azonban azt az alapszabályt, hogy 
csak zöldbimbós állapotig szabad az idegmérget alkalmazni. Ha virágzáskor 
porozunk, a hasznos méheket is elpusztítjuk. Ebben az évben sok helyütt 
követték el ezt a kettős hibát. Kettős hiba, inert nemcsak a kártevők 
elpusztításával késünk meg, hanem még a hasznos megporzó méheket is 
elpusztítjuk. 

Ha a lucerna-magtermesztés tényezőinek figyelembevételével az arra 
alkalmas növényállományunkat nem sablonszerűén jelöljük ki, és a helyes ter-
mesztéstechnikái módszerek betartása után a kártevők ellen is védekezünk, 
minden különösebb erőfeszítés nélkül nagy magtermést érhetünk el. Ezt bizo-
nyítják az utóbbi években elért kh.-kénti 2 q-ás magtermések, míg az ilyen 
magtermések közvetlen szomszédságában a helyes agrotechnika és védekezés 
hiányában csak 20—30 kg-os holdankénti terméseket értek el. 

A vetőmag biológiai értékének megőrzése és fokozása céljából általában helye-
sebb az idősebb táblákról magot fogni. A különböző évjáratú és különböző 
termőhelyen termett vetőmagtételek összekeverése fokozhatja az ellenállóképes-
séget és a termőképességet. A nyárvégi vetés többek között jó módszer a télállóság 
fokozására is. Általában minden tőlünk telhetőt meg kell tenni a hibrid növé-
nyek számarányának növelésére. A kapáskultúrában termett magot csak sűrű-
vetések beállítására szabad felhasználni. A kapáskultúra nem tehető rendszerré, 
mert fajtaleromláshoz vezet. 

Jelen vetőmagankét keretében felmerülhet az a kérdés, hogy lucerna-
vetőmaghiányunkon milyen sürgős átmeneti megoldással segíthetünk. A vető-
maghiány import útján való fedezését ugyanis mindenképpen el kell kerül-
nünk. mert hazai szélsőséges viszonyaink között a külföldi fajták nem állják 

1 4 IV. Osztály közlemény VII/3- 4 
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meg helyüket. A magyar lucerna hírnevét is csak úgy tudjuk megőrizni, ha leg-
jobb fajtáinkat használjuk fel a szaporításra. 

Mivel ebben az évben a vöröshere magtermésünk lényegesen jobb volt. 
azokban a tájegységekben, ahol egyformán díszlik a vöröshere és a lucerna, 
a vöröshere vetésterületét átmenetileg a lucerna rovására is ki kell terjesztenünk. 

Átmeneti megoldásként foglalkoznunk kell a kapáskultúrájú, gyorsított 
ütemű vetőmagszaporítás bevezetésével. I t t érvényesül igazán a vitabevezető 
előadás »A jó agrotechnika a gyors szaporítás alapja« című tétele. Az évek óta 
jelentkező vetőmaghiány miatt ez sürgős feladatnak bizonyul. .Jeleidegi helvze-
tünkben ez az átmeneti megoldás korlátozott területen, mintegy 10 ezer kh.-on 
javasolható. Ha az alapvető agrotechnikai eljárásokat elvégezzük ami nem 
több a kukoricára fordított munkálatoknál — igen eredményesnek ígérkezik. 
Elsősorban az ősi magyar lucerna-tájfajták sürgős elszaporítására alkalmazhat-
juk a gyorsított ütemű kapáskultúrájú vetőmagszaporítást. Az Országos Növény-
fa j takísérleti Intézet a martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézettel egvütt-
működve az 1950 — 53 években felkutatta, begyűjtötte, kísérletbe állította és 
elszaporításra kiadta az ősi magyar lucerna-tájfajtákat. Az állami gazdaságok-
ban több ezer holdon beállított szaporítóvetések sorsa a gondos agrotechnikán 
múlik. Igen fontos tehát, hogy nagyobb gondot fordítsanak erre az értékes 
anyagra, mert a magyar lucerna világhírneve csak így menthető meg. 

Végül az eredményes vetőmagtermesztést azzal is elő kell segítenünk, 
hogy sürgősen fokozzuk a herefejtő cséplőgépek gyártását. 

A lucerna minőségi vetőmagtermesztése jelenleg elsősorban a tá j faj ta-
begyűjtési munkán kell hogy alapuljon. Az ősi tájfajtáink sürgős szaporításán 
kívül gondoskodni kell a tiszántúli »zárt körzetben« megszervezendő tá j fa j ta 
rezervációk felállításáról is. I t t kell megőrizni értékes ősi tájfajtáinkat a mecha-
nikai és a biológiai keveredéstől. Ezekkel a rezervációkkal a növénynemesítés-
és a minőségi vetőmagtermesztés biológiai tartalékát biztosíthatjuk. 

Heterózis-vetőmag előállítását célzó növénynemesítői törekvések a távo-
labbi perspektívát jelentik. A hibridkukoricával elért nagyszerű eredmények 
alapján ma már a lucernanemesítési munkaközösség is heterózis-vetőmag 
előállításán dolgozik. 

Takarmánytermesztésünk fejlesztésének ma hiányzó láncszeme a vetőmag-
termesztés. Minden áldozatot meg kel) hoznunk tehát, hogy lucerna-vetőmag-
termesztésünk elérje azt a kiemelkedő színvonalat, amit természeti adot t -
ságaink alapján elérhetünk. 
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A kender vetőmagjának előállítása egészen különleges helyzetet foglal 
el a többi gazdasági növényünk szaporítása sorában. A kendermag ui. — miként 
a cukorrépa magja — az ipari termesztés során megsemmisül. A kendert , ill. annak 
vetőmagját miként a répafélékét - külön erre a célra és csakis erre a célra 
elvetett kultúrában állítjuk elő, függetlenül az ipari rostkendertől. A kendernek 
tehát éppen ez az egymástól gyökeresen eltérő termesztési módja, vagyis az 
ipari- és a magkender kettőssége magában hordozza e növény vetőmagtermesz-
ésének nehézségét, bonyolultságát. Gondoljuk csak meg, mennyivel egyszerűbb 
azoknak a növényeknek a szaporítása, amelyeknél a termesztés és felhasználás 
végcélja a magtermés, vagy a kettős haszonvételű növényeknél, például a inag-
és szártermés. A magtermesztés elkülönítése természetesen fokozza az ipari 
nyersanyag-bázis ellátásának kockázatát. A kendernek eme különleges helyze-
tét eddig figyelmen kívül hagyták a szakigazgatási és termelési szervek egyaránt, 
pedig nem kevesebbről van itt szó, mint arról, hogy el tudjuk-e látni nyers-
anyaggal a sokezer munkást foglalkoztató rostkikészítő- és fonó iparunkat. 

Talán egyetlen ipari növényünk magtermesztése esetében sem voltak 
olyan dürván kirívóak a hibák, a szakszerűtlenségek, a szervezetlenségek, mint 
a kendernél. Egyetlen növényünkre sem illik rá jobban az elhangzott előadás 
ama kitétele, mint a kenderre, hogy »még saját vetőmagszükségletünket sem 
fedezhetjük hazai vetésű vetőmagból, és ezért igen gyakran hozzánk nem való, 
ismeretlen értékű vetőmagvak behozatalára szorulunk«. Mindezek következté-
ben az utóbbi két év során kendermag átlagterméseink soha nem látott mély-
pontra süllyedtek. 

Hazánk 1949-ben még igen jelentős mennyiségű kendermagot exportált 
és azóta, rövid három év alatt, Európa egyik legnagyobb kendermag import 
állama lett. Az elmúlt két évben több száz vagon — azóta már sajnos ismert 
értékű — legkülönbözőbb országokból származó rostipari vetőmagot importál-
tunk, úgy, hogy az egész ország egy óriási kenderszortimentté vált. 

Nem kívánok foglalkozni részletesen kendermag termesztésünk mélypont-
jának okaival, hiszen ezek nagyrészt ismert, kérdések és a mezőgazdaságfejlesztő 
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kormányhatározatok előtt hasonló volt a helyzet más növények vetőmag-
szaporításánál is, csak talán nem olyan kirívó mértékben, mint a kendernél. 

Elsősorban az elitmag termesztés és szaporítás kérdéseit érinteném annyi-
val is inkább, mert e téren — a Tudományos Akadémia által rendezett múlt 
évi ankét óta — semmit sem változott a helyzet. A kontraszt kedvéért előzőleg 
néhány szóval ismertetem a szerződéses magkender helyzetét (vagyis a tulajdon-
képpeni másodfokú szaporításokat), amelynek lényegesen javult az állapota. 

Mint talán már ismeretes, a beváltási árat szabályozó, prémiumot és beszol-
gáltatási kedvezményeket nyújtó kormányrendeletek hatására, — az idei 
terméskilátások jóval kedvezőbbek, mint az elmúlt két év során. Noha pontos 
begyűjtési adatok nem állnak ez idő szerint még rendelkezésünkre, a becslések 
szerint a rostipar 1955. évi vetőmag szükséglete — egy csekélyebb mennyi-
ségtől eltekintve — biztosítottnak látszik. Ez kétségkívül az előbb említett 
árpolitikai és termelési-szervezési intézkedések jótékony hatása. Reméljük, 
ha így haladunk, 1955-ben már ismét tudunk néhány vagon vetőmagot 
exportálni. Ezzel az örvendetes helyzetjavulással szemben az elit- és elsőfokú 
vetőmagvak elszaporítása állami gazdaságainknál vigasztalan képet nyújt . 

Köztudomású, hogy elit- és elsőfokú vetőmagot nem lehetséges egy-két 
holdas, egyéni parcellákon termelni, noha a jelenlegi körülményeket figyelembe-
véve, ez lenne a célszerűbb megoldás. Az elitmag elszaporítása tipikusan nagy-
üzemi feladat. Állami gazdaságaink azonban e feladattal végképp nem tudnak 
megbirkózni, s a jelenlegi állapot mellett a jövőben is kevés remény van arra, 
hogy ez a kérdés megnyugtató módon rendeződik.. 

Az állami gazdaságok mindössze 1000 kh.-on termelnek magkendert, 
közelebbről I. és II. fokú vetőmagot. Ez képezi az ipari rostkender vetőmag 
bázisát. Ez a viszonylag kis terület 15 — 20 gazdaság között oszlik meg úgy, 
hogy egy-egy termelő egységre átlagosan mintegy 50 kh. terület jut. A mai 
munkáshiányt tekintve ez olyan nagy terület, hogy ennek aratása és cséplése 
— a gépesítés hiányában — csak a már jól ismert óriási szemveszteségek árán 
oldható meg. E helyen sajnos erős kritikát kell gyakorolnunk az illetékes szak-
igazgatási szervek felé, hogy a magkender aratásának és cséplésének gépesítése 
terén — a párt- és kormányhatározat óta eltelt, csaknem egy esztendő alatt — 
e határozat kifejezett utasítása ellenére mi sem történt. Pedig a régi és jól bevált, 
annak idején szabadalmaztatott Fleischmann féle kender-cséplőgép ma is Kom-
pokon várja felújítását és széleskörű használatba vételét. Fertődön а Веке 
Ferenc által szerkesztett fűrészes aratógép prototípusa úgy látszik szintén meg-
nem értett újítás marad. Ismételten felhívjuk az illetékesek figyelmét, hogy e 
gépeket sürgősen le kell gyártani, hogy az 1955-ös évben haladéktalanul hasz-
nálatba vehessük azokat. Hiszen az aratógépből egyenlőre 100 drb, a cséplőgép-
ből pedig 50 drb fedezné a szükségleteket. A gépekkel nem szükséges hosszadal-
mas kísérleteket végezni, mert azok részint már régóta szabadalmak voltak, 
részint pedig Fertődön kipróbálásra kerültek. A kendermag termelés gépesítése 
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nélkül ne várjuk, hogy állami gazdaságaink valaha is megfelelő mennyiségű 
és minőségű elitmagot állítsanak elő. 

Rátérve az egyéb szervezési kérdésekre, a következőket látjuk szükséges-
nek haladéktalanul végrehajtani. 

1. Javasoljuk, hogy a jövőben egy-egy állami gazdaság részére legfeljebb 
20—30 kh. magkender termelési feladatot szabad adni. Kivételes esetekben — 
figyelembe véve a munkás viszonyokat — ez a terület 50 kh.-ra növelhető. 

2. Sürgősen fel kell térképezni egy-egy fajta körzetén belül a magkender 
termelésre alkalmas gazdaságokat. A gazdaságok kijelölése ez évben is még 
mindig ötletszerű volt. Különösen tapasztalható volt ez a Fertődi fajta körzeté-
ben, ahol "Vas- és Zala megyékben hegytetőn és hegyoldalakon, erodált erdei, 
sokszor köves talajokon, vagy szűk víznyomásos völgyekben került az elitmag 
elvetésre. 

3. Az egyes arra alkalmas gazdaságokban elitmag szaporításra a tipikusan 
kendertalajokat kell kijelölni. Köztudomású, hogy a kender a talaj minőségét 
és tápanyagtartalmát illetően a legigényesebb gazdasági növény. 

Ennek ellenére ezt sehol sem veszik figyelembe. 
4. A legtöbb szaporító gazdaságban általános volt a panasz, hogy a terv-

feladatot rendszerint vetésidő előtt néhány nappal kapják csak meg az igazgató-
ságoktól. Ilyen körülmények között a magkendert oda vetették el, ahol éppen 
hely volt, mondanom sem kell, hogy a legtöbb helyen trágyázás nélkül. — 
Ezért feltétlenül szükséges még most ősszel kijelölni a gazdaságokat és megbízni 
azokat a terv-feladattal, hogy végre ezeknek a kirívó hibáknak elejét vegyük. 

5. Meg kell szüntetni az elitmag termelés helyének fluktuálását és az egyes, 
erre a célra természeti adottságokban és szakvezetésben — egyaránt bevált 
gazdaságok termelését állandósítani kell. Éppen a kender termelés speciális 
kívánalmai követelik meg tőlünk, hogy a kijelölt gazdaságok évről évre állandóan, 
minden külön megbízatás nélkül számoljanak e feladattal. 

6. A kendernél szerencsére nem játszanak közre vetésforgó kérdések, 
melyek a többi növénynél oly sok bosszúságot okoznak. A magkender termelés 
legfontosabb két tényezője az istállótrágyázás és őszi mélyszántás. Ha ezt a 
kettőt biztosítottuk, a kender az ő hallatlan növekedési energiájával a leghálá-
sabb növénynek bizonyul növényápolás tekintetében, mert az összes gyomokat 
elnyomja.. Ehhez azonban természetesen az is szükséges, hogy a magkendert 
megfelelő — a kísérletek által tisztázott — sor és növénytávolságra vessük, hogy 
a fogatos kapák akadálytalanul dolgozhassanak. E téren azonban még általános 
a hiba. A gazdaságok aránylag keskeny sortávolságra vetnek és sohasem egyel-
nek. Ez akadályozza a fogatos kapálást és csökkenti a nagy termést. Az újabb 
kísérletek azt bizonyítják, hogy a négyzetesfészkes művelés 70 X 70,80 X 80 
cm-es kötés) adja a legnagyobb magtermést. Ehhez azonban még nem tud ják 
az összes előfeltételeket biztosítani, ezért egyenlőre meg kell maradni a gépi vetés 
mellett, de feltétlenül a 70—80 cm-es sorvetés mellett. Ez alá nem szabad 
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menni. Soron belül 50—60 cm-re kell egyelni, bogy ;i bőséges elágazást biztosít-
suk. Ezt mindenütt elmulasztják megtenni. Pedig a ritkább állomány fokozza a 
inagterinést és csökkenti a növényápolási, aratási, és cséplési munkákat. 

7. A kendermag-termesztés egy másik még megoldásra váró — n a g y 
fejezete a hibrid vetőmag előállítás. Három éves kísérletek bizonyítják, hogy 
kínai hibridjeink 20%-kal több kórót és rostot adnak holdanként, mint a hazai 
tiszta fajták. Ez évben próbáltuk először ki a hibrid vetőmag előállítását nagy-
ban. 52 holdon F 1-et és 100 holdon kísérletképpen F-2 vetőmagot állítottunk 
elő. A jövő évben e területet meg kell ötszörözni ahhoz, hogy a rostipar minél 
előbb hozzájusson a hibridmagból termett kóróhoz. 

Az idei tapasztalatok általában biztatóak és arra mutatnak, hogvahím-
telenítést csak ot t nem hajtották végre szakszerűen, ahol nem vették figyelembe 
az útmutatás által megadott, az anyafajta egyelésére vonatkozó előírásokat. 
Ezzel kapcsolatban rendszeres alapokra kell fektetni a kínai anvafajta t isztán 
történő elszaporítását is, melynek kisebb körzetet kell kijelölni, hogy mint 
szülőpartner rendelkezésre álljon. 

Ha a tiszta fajták vetőmagja kitűnő export cikknek bizonyult, mennyivel 
inkább lenne az a hibridkender vetőmagja. E téren teljesen monopol helyzetet 
élvezünk és meggyőződésünk, hogy egész Európában versenyen kívül állna 
hibrid kenderünk. Az időbeli előnyünket, melyet szereztünk, azonban alaposan 
ki kell használnunk, mert feltehető, hogy eredményeink láttán a többi országok 
is hamarosan rátérnek erre az útra. Ezért erről a helyről is felhívjuk a külkeres-
kedelmi szervek figyelmét, hogy vessék latba befolyásukat a hibrid kendervető-
mag előállítása érdekében. Az eddigi árkérdések okozta akadályok megszűntek, 
mert a hibrid vetőmag árát nemrég szabályozták és azt 900 Ft-ban állapították 
meg mázsánként, tehát a kereskedelmi kender vetőmag áránál 50%-kal maga-
sabbak. 
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BERZSENYI-JANOSITS LÁSZLÓ, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A heteróziskukorica vetőmagtermesztésével kapcsolatos fő problémákat 
Pap Endre már rendszeres összefoglalásban elénk tárta, így csak néhány tapasz-
talatot, ill. gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Igyekszem rövid lenni, mert sajnos, 
ha a heteróziskukorica vetőmagtermesztésének bevezetésével kapcsolatos 
hibákat részletesen akarnánk tárgyalni, erre külön ankétra lenne szükség. 
A hibák felsorolásakor távol áll tőlem, mintha ezeket a hibákat elriasztásként 
akarnám felhozni. A hibák felismerése éppen arra való, hogy azokat lekiizdjük. 

A heteróziskukoricánál a -j 20% szerényen megállapított terméstöbblet. 
Nem is képzelhető el olyan nehézség, amit nem volna érdemes leküzdeni ezért 
a nagy többletért. A nehézségek felsorolását a címerezési munkával kell 
kezdenünk. Nem komplikált, nagyon egyszerű munkálat, de mégis a heterózis-
kukorica vetőmagtételek csökkenésének legnagyobb százalékát a címerezési hibák 
okozzák. Székely kartárs mondta, hogy a magyar mezőgazdaságban július és 
augusztus hónapokban a gabonafélék betakarításán és cséplésén kívül másra 
nem jut kézi munkaerő. Azokon a helyeken, ahol ez valóban így van, le kell 
mondanunk a heteróziskukorica előállításáról. A címerezés gépesítése meg-
oldhatatlan. 

A gyakorlatban a het.erózisyetőmagot előállító termelőszövetkezetek két 
csoportra oszlanak. A helyi körülmények két irányban hatnak. Vannak termelő-
szövetkezetek, ahol sikerült a kukoricát megfelelő időben, kifogástalanul elvetni, 
sikerült azt rendes időben megkapálni és ily módon gyors és egyenletes fejlődést, 
egyenletes állományt létrehozni. Ilyen állomány lecímerezése is könnyebb fel-
adat,ésnagyon szép a termés mennyisége is. Itt teljes a megelégedés. A legnagyobb 
örömmel és készséggel folyik a szerződés a további termesztésre. Ahol az össz-
hatás ellenkező irányú, ott eredményes munkát nem lehet várni. Ezeknek a 
tapasztalatoknak alapján a perspektíva kedvező, mert világos, hogy mező-
gazdaságunk fejlődése során egyre több termelőszövetkezet kerül az első csoportba. 
A szerződtetést végző szerveknek egyre több tapasztalatuk van a gazdaságok 
kiválasztásában. Az orvosság a megfelelő felár, hogy a jó munkát végzők meg-
kapják a jutalmat. Egyénileg is premizálni kell a termesztésben érdekelt vezető-
ket. Az egyénileg érdekelt személy módot fog találni arra, hogy az aratás alatt 
is legyen munkaerő a címerezés elvégzésére. 

A továbbiakban a fajtaheterózis vetőmag diszkreditálásáról szeretnék 
szólni. A legtöbb faj ta vetőmagja csökkent kelési eréllvel került ki ezekbe a 
gazdaságokba. A csökkentett kelési erély általában nagy kár, mert hiszen ellen-
súlyozza a nemesített fajták terméstöbbletét. Különösen nagy kár a heterózismag 
előállításában. Az egyik szülőfajta megkésett fejlődése a két szülőfajta együtt-
virágzását lehetetlenné teszi. Hiába a pontos kísérlet, ha az apafajta a megkésett 
fejlődés következtében nem szolgáltat virágport, amikor az anyakórók már 
virágzanak. Ezen a téren az történt, hogy a vetőmagvak fémzárolása túlsá-
gosan nedves állapotban került sorra. Ez a kukoricánál is felhívja a figyelmet a 
tárolás és szárítás körülményeinek fontosságára, mert előfordult, hogy a fém-
zároláskor kifogástalannak minősített tétel a zsákokban elvesztette csírázási 
erélyét. Ezzel kapcsolatban az a tanulság, hogy fokozottabb figyelmet kell 
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fordítani a fémzárolás alkalmával a vetőmag nedvességtartalmának megállapí-
tására. Fémzárolni csak kifogástalanul száraz vetőmagot lehessen. Ne várjunk 
a természetesen bekövetkező állapotra, mert akkor a vetés késne meg. Ilyen 
tételeket mesterségesen kell kiszárítani. Szükséges a nedvességi határértéket 
pontosabban kidolgozni, ill. a meglevő szabványt pontosabban betartani. Kétes 
esetekben a fémzárolás előtt el kell végezni a nedvességi vizsgálatokat. — A vető-
magélőállítás decentralizációját ma még több körülmény gátolja. Uj eljárásról 
van szó és az több ismeretterjesztést és fokozottabb gondot kíván. — Az izo-
lációs távolság tekintetében javasolom szigorúan megkülönböztetni a kétféle 
izolációs távolságot : a fajta tiszta fenntartása és elitmagszaporítása, másrészt 
pedig az árutermelésre szolgáló heterózis előállítása között. Ezen a téren kísér-
letezünk köpenyvetéssel, ami majdnem feleslegessé teheti az izolációs távolság 
szükségességét. Nagyon kérem a kartársak megfigyelését és adatgyűjtését is.— 
További kutatási probléma még a eímerezési munkák leegyszerűsítése. Talán 
sikerül ezt egyszerűbben, gyorsabban és pontosabban elvégezni. Ez igen nagy 
jelentőségű lenne, mert hiszen akkor a fajtaheterózis előállítása, nagy gyakorlatba 
való átvitele még könnyebben fog menni és a haladó agrobiológiának most még 
számunkra új módszerei, minél előbb és minél nagyobb mértékben szolgálhat-
ák majd népgazdaságunk fellendülését. 

GYIRES GYULA 

A mezőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló, elmúlt év decemberében 
megjelent párt- és kormányhatározat megállapítja, hogy a burgonyatermelés 
»felszabadulás előtti elmaradt állapota lényegesen nem változott. Az országos 
termésátlagok nagyon alacsonyak s emiatt a mezőgazdaság a növekvő szükség-
letet ebből a terményből nem tudja kellő mértékben fedezni«. 

Az alacsony terméseredményeknek sok oka van, amelyek közül a legsú-
lyosabb, hogy a vetőburgonyánk legnagyobb része erősen le van romolva. 
Termelőszövetkezeteink, de még inkább dolgozó parasztságunk egy része évek 
óta beteg, leromlott vetőburgonyát ül tet , ami miatt a termésátlagok helyenként 
nagymértékben csökkentek, illetőleg országosan a fölszabadulás óta nem vál-
toztak. Vetőburgonya termelésünk nem tudja teljesíteni a párt- és kormány-
határozatnak azt az utasítását, hogy »egy-egy termelőnek annyi nemesített 
vetőgumót kell adni, hogy azt vetőgumó parcelláján elszaporítva, egész vetés-
területét 3—4 évenként a felújított vetőgumóval ültethesse be«. 

Vizsgáljuk meg, miért nem tudunk kellő mennyiségű és egészséges vető-
burgonyát a termelők részére jut ta tni . 

1. Vetőburgonyatermelésünk az elmúlt években csaknem kizárólag import 
fajták elszaporításával foglalkozott, amely fajtákat az ország nagy részén nem 
szívesen termelik. 

2. A termelésben elterjedt jó minőségű hazai f a j t ák fenntartásával, illetve 
elszaporításával nem foglalkoztunk. 

3. A burgonyanemesítést hosszú ideig elhanyagoltuk. 
4. A vetőburgonyatermő területeket helytelenül választottuk és választjuk 

meg. 
5. A nyári ültetéssel való egészséges vetőgumótermesztést nem vezettük be 

kellő mértékben. 
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6. A vetőgumó termesztésben nem alkalmaztuk a leghelyesebb agrotech-
nikát és az állami gazdaságok, valamint termelőszövetkezetek részére a burgonya-
ültető és kiszedő gépeket kellő számban nem gyártottuk le. 

7. A burgonyavetőgumó termelést kedvező szerződéses feltételekkel nem 
támogattuk. 

A sikeres burgonyavetőgumó termelést akadályozó főhibákat a következők-
ben részletezhetjük : 

ad 1. A kapitalista termelési rendszer a felszabadulás előtti időkben nem 
törekedett arra, hogy a hazai viszonyoknak legjobban megfelelő burgonyafaj-
tákat nagy tömegben elszaporítsa, mivel lia a forgalombahozott vetőburgonya 
hamar leromlott, sűrűn kellett cserélni és így az üzlet jövedelmező volt. Már a 
felszabadulás előtti időkben megindult főleg Németországból a fogyasztók és a 
dolgozó parasztság által kevésbé kedvelt fajták importja. Sajnos a felszabadulás 
utáni években ezen a téren változás nem volt. A rosszul megválasztott vetőgumó 
felfrissítésnek iskolapéldája volt, amikor Hollandiából hoztunk be nagy mennyi-
ségben vetőgumót. A holland fajták az ottani csapadékos viszonyokat szokták 
meg és a mi száraz éghajlatunk alatt leromlottak. Ma már a Duna-melleti párás 
területek kivételével (főleg a Bintje fa j ta maradt még meg) ezekkel a fajtákkal 
csak elvétve találkozunk. 

Később a Szovjetunióból, a Csehszlovákiából és Lengyelországból hoztunk 
be vetőburgonyát. Ezek közül legkönnyebben a Szovjetunióból származó fajták 
aklimatizálódtak, mivel a két ország éghajlati viszonyai hasonlóak. Sajnos azon-
ban ezekből az országokból behozott faj ták legnagyobb része sárgahúsú, ame-
lyeket termelőink túlnyomó részben nem kedvelnek. Ezt a tényt igazolja, hogy az 
importfajták után származó vetőburgonyák elhelyezése ez év tavaszán is 
igen sok gondott okozott. 

ad 2. A felszabadulást követő években a legjobb fajták, a dolgozó paraszt-
ság és a fogyasztók által kedvelt burgonyáink, termőerejének fenntartásáról 
nem gondoskodtunk és az új fajták előállításával is keveset törődtünk. A tő-
szelekció nagy jelentőségére a dolgozó parasztság figyelmét csak az utóbbi 
években hívtuk fel. Néhánv éven keresztül megindult a legjobb faj tákat 
termő helyeken a szekciós körzetek kialakítása, azonban több évi eredményes 
munka után ezt a helyes eljárást is abbahagytuk. 

ad 4. A kedvező éghajlat és talajadottságok eredményeképpen kialakul-
tak hazánk legmegfelelőbb burgonyatermelési körzetei. Szabolcs megye és a 
hozzá közvetlenül csatlakozó homokos talajú Hajdú megyei terület adja jelenleg 
is a legegészségesebb vetőburgonyát. A savanyú homoktalajnak és a nem túl-
ságosan meleg éghajlatnak köszönhető, hogy a burgonya viszonylag egészséges 
marad. Ugyanilyen jó burgonyatermő területünk a somogyi savanyúhomok. 
Veszprém megye zirci járásának savanyú erdőtalaja, párosulva a hűvös időjárás-
sal, hazánk egyik legjobb burgonyavetőgumó területe. 

Annak ellenére, hogy az országban a legegészségesebb vetőburgonyát a 
fenti területek termelik meg, a minőségi vetőburgonyák előállítása nemcsak 
ezeken a területeken folyik. A vetőburgonyatermelést a Duna—Tisza közén még 
ma is fönntartjuk, pedig a kecskeméti burgonyakísérleti gazdaság megállapí-
tása szerint ezen a területen a burgonya háromévenként, sok esetben kétévenként, 
sőt helyenként évente is leromlik. Ezzel a káros jelenséggel a Pest és Bács megyei, 
dolgozó parasztság tisztában van és már évek óta vetőburgonyáját Szabolcs-
megyéből hozza be. A gyors leromlás okozója a Duna—Tisza közének meszes 
homokja és különösen a gumókötés idején uralkodó magas talajhőmérséklet. 
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Ennek ellenére még az 1955. évben is a burgonyavetőgumó termő területnek 
mintegy 8°/0-a a Duna—Tisza köze volt. 

ad 5. A nyári ültetésnek a vetőgumó termelésénél jelentkező előnyeit sem 
használjuk ki kellőképpen. Az állami gazdaságokban és a termelőszövetkeze-
tekben ezen a téren vannak eredmények, azonban az egyénileg dolgozó parasztság 
nyári ültetéssel alig foglalkozik. Nem jutalmaztuk az eredményeket elérő agro-
nómusokat sem, pedig a párt-és kormányhatározat előírja, hogy »elsősorban a 
Duna—Tisza közén és az ország déli részein nyári ültetéssel termeljük meg a 
vetőburgonyát«. 

ad 6. A vetőburgonyát termő területek trágyázása, műtrágyázása sem meg-
felelő és sok esetben előfordul. hogy a szerződéses vetőburgonyát is a tavaszi szán-
tásba ültetik. A növényápolás sok esetben egyetlen kapálásra szorítkozik és így a 
termésátlagok alacsonyak maradnak. Nem gondoskodtunk a zöldtrágya 
növények (elsősorban csillagfürt és somkóró) vetőmag ellátásáról. 

Az állami gazdaságokban, de még inkább a gépállomásokon csak néhány 
burgonyaültető és kiszedő gép áll rendelkezésre. A Szovjetunióban és nálunk 
is a gyakorlatban jól bevált burgonyaültető és kiszedőgépek legyártása csak 
lassan halad, pedig a burgonya ültetése, művelése és kiszedése nagymértékben 
gépesíthető. 

ad 7. A vetőburgonyatermelést kedvező szerződéses feltételekkel nem támo-
gattuk. Eveken keresztül az átvételi árakat közvetlenül az akciók lebonyolítása-
kor állapítottuk meg és emiatt sok késés állott elő. így történt ez ebben az évben 
is. A szerződés megkötés megindulásakor a termeléssel foglalkozó tsz-eknek 
azt mondottuk, hogy az átadott termést a beszolgáltatási kötelezettségbe be-
számítjuk, míg utólag ezt az igéretünket visszavontuk. 

A vetőgumó felújítás rendszerének megjavítása érdekében a következő 
intézkedéseket kell tenni : 

1. A vetőgumótermelést elsősorban hazai fajtákra terjesszük ki. 
a) A meglévő és a termesztésben közkedvelt fajták termőerejének fenn-

tartásával és az újonnan kinemesített fajták továbbszaporításával kell első-
sorban foglalkoznunk. 

b) Szelekciós körzeteket kell létesítenünk. 
2. A burgonya-vetőgumót főleg Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar (Szabolcs 

megyéhez csatlakozó homokos területeken), Veszprém megye zirci járásában és 
Somogy megyében kell megtermelni. 

3. A Duna—Tisza közén és az ország déli részén a nyári ült etéssel való vető-
gumótermelést kell elterjeszteni. 

4. Vetőgumóját minden termelő vetőmagtermő parcellán állítsa elő, 
amelyen a pozitív és negatív szelekciót el kell végezni. 

5. A vetőburgonyatermelés szerződéses feltételeit véglegesen rendezni kell. 
6. A vetőburgonya termelésénél a korszerű agrotechnikát kell alkalmazni. 

Ennek keretében gondoskodni kell a burgonyaültető, művelő és kiszedő gépek 
legyártásáról. 

A köztermesztésben szívesen termesztett Gülbaba, Margitsárga, Arany-
alma stb. faj ta vetőburgonyát céltudatos munkával termőerőben kell tartani s 
elsősorban ezeket a fajtákat kell elszaporítani. Gondoskodnunk kell nemesítőink 
által előállított és a gyakorlatban is jól bevált fajtáknak elszaporításáról. 

Szabolcs-Veszprém és Somogy megye területén elsősorban Gülbaba, Ella 
és esetleg más fajtákból is szelekciós körzeteket kell létesíteni. A szelekciós 
körzeteken belül a szelektálásért kh.-ként meghatározott összeget kell 
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fizetni, hogy így a szelektálás biztosítva legyen. Az it t termelt vetőburgpnyák 
felvásárlására az érdeklődő termelőszövetkezeteket és egyénileg dolgozó parasz-
tokat szállítási kedvezménnyel kell irányítani. Ilyen módon a meglevő fajtákat 
javítjuk és később a szelekciós körzeteket az újonnan előállított fajták tovább-
szaporítására is felhasználhatjuk. 

A burgonyavetőgumó előállításával elsősorban az állami gazdaságokat és 
a termelőszövetkezeteket kell megbízni, ha pedig ezekben a szektorokban elhe-
lyezni nemtudjuk, akkor az egyéni termelőkkel is termeltetnénk vetőburgonyát. 

A Duna—Tisza közén és az ország déli részén a nyári ültetéssel való burgonya 
vetőgumótermelés érdekében premizálási rendszert kell bevezetni. Az aki 
nyári ültetéssel termeli vetőgumóját, kat . holdanként meghatározott összeg 
juttatásban részesülne. A szervezési és ellenőrzési munkát a gépállomási községi 
agronómusokra bíznánk. 

A nvári ültetés elterjedését nagymértékben akadályozza, hogy a vető-
gumót hosszú hónapokon keresztül kell tárolni. Igen sok gumó elrothad és sűrűn 
előfordul, hogy az eredeti mennyiségnek csak a fele marad meg elültetésre. Ezt 
a hibát akarta kijavítani az Országos Találmányi Hivatal, és a szegedi Tudomá-
nyos Egyetem Növényélettani Intézetét bízta meg a kétszeres burgonyatermelés 
módszerének kidolgozásával. A kísérletezéseket Szalay István egyetemi ta-
nár vezette. 

A burgonya közvetlenül a kiszedés után. fajták szerint váltakozva, hosszabb-
rövidebb ideig nem csírázik. Szalay István kutatása során olyan anyagot kere-
sett, amely ezt a nyugalmi állapotott megszünteti és így a szedés után a gumó 
azonnal csírázásnak indulhasson. Ilyen anyag az etilénklorhydrid, amelyet más 
párologtató anyagokkal kevert. A frissen kiszedett vetőburgonyái zárt helyen 
helyezte el és az anyagot elpárologtatta. A kezelés 48 óráig tartott. Ezután a 
burgonya csírázásnak indult, sőt már ebben az évben termést is hozott. A kísér-
letek megtekintése alkalmával megállapították, hogy főleg a korai-sárga, korai-
rózsa, kisvárdai 495- és 502-es magoncok igen jól keltek és szépen teremtek. 
Az ültetés ideje július 8. és 22. között volt. Ezeken a fajtákon kívül a késő ül-
tetés ellenére (augusztus 2-án, 3-án) még jól kötött a Lorch is. 

Tovább folynak a kísérletek annak megállapítására, hogy melyik fajtának 
milyen erősségű anyagot kell adni, illetve a kezelést hány órán át kell folytatni. 
A legtöbb fajta a kisebb dózist és a hosszabb (72 óra) kezelést kívánja. 

Ez az új, nváriültetési eljárás igen nagy jelentőségű, mivel elmarad a tá-
rolási veszteség és a tárolás alatti sok munka. A vetőgumót a kezelés után 
azonnal el lehet ültetni, vagy pedig csíráztatás útján továbjű szelektálást lehet 
alkalmazni. Megállapításra vár, hogv az előállított vetőgumó a következő évben 
elültetve, milyen termést hoz, illetve az előállított vetőgumó a betegségekkel 
szemben milyen ellenálló. Helyesnek tartom, ha a következő években ezt az 
eljárást több állami gazdaság, sőt termelőszövetkezet is bevezeti. 

Feltétlenül el kell érni, hogy mind a termelőszövetkezetek, mind pedig az 
egyénileg dolgozó parasztság a vetőgumót a többi burgonyatermő területtől 
elkülönítve, külön parcellán termelje meg. így a különböző fajta gumók nehe-
zebben keverednek é.s a betegségek az áruburgonya területéről nem terjednek 
át. A vetőgumó-parcella lehetőleg a gazdaság közelében feküdjön, hogy a szelek-
ciót bármikor el lehessen végezni, illetve a parcella állandó megfigyelés alatt 
legyen. 

A szerződéses feltételeket a szerződtetés megindulásakor véglegesen ren-
dezni kell. Meg kell szüntetnünk azt a helytelen gyakorlatot, hogy a vetőbur-
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gonya árát a kereskedelmi burgonya árához rögzítjük, hanem ehelyett olyan 
magas árat kell szabnunk, hogy a termelőt a termelésben érdekeltté tegyük. 

A helyes agrotechnika alkalmazásával kapcsolatban nem szabad meg-
feledkeznünk a jó tárolás kérdéséről sem. Ha a tárolást gondosan végezzük el, 
a jó fajta tulajdonságokat megőrizzük, a gondatlan tárolással pedig a vető-
burgonyák értékét leronthatjuk. Az ősszel és tavasszal alkalmazott válogatással 
ugyancsak szelektálást végzünk. Koratavasszal a vetőgumót csíráztassuk és a 
beteg, cérnacsírás gumókat távolítsuk el. 

Ha a vetőgumó termelését a fenti elvek figyelembevételével átszervezzük, 
a decemberi párt- és kormányhatározat szellemében termésünket nagymértékben 
emelni tudjuk. 

LÁNG GÉZA, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A korszerű vetőmagtermesztés tudományos alapjául az előadás — igen 
helyesen — a micsurini biológiát jelölte meg. Ahhoz, hogy a növényfajtákban 
szunnyadó értékes tulajdonságok manifesztálódhassanak és tovább fejlődhesse-
nek, továbbá, hogy új tulajdonságok alakulhassanak ki, a vetőmagot termő 
növény számára megfelelő környezetet kell biztosítani. Ebből következik, hogv 
a vetőmagszaporítás helyének és az alkalmazandó agrotechnikának a meg-
választásakor nagyobb körültekintés szükséges, mint akkor, amikor közvet-
lenül fogyasztásra termelünk. 

Az optmiális ökológiai feltételek megteremtésének reális lehetősége azon-
ban nincs meg a szaporítás valamennyi fokán a gyakorlatban. Csak a szapo-
rítás kezdetén, a legértékesebb növényanyag számára lehet reálisan, a növény 
sajátos igényeinek igazán megfelelő környezetet biztosítani. A fajta további 
szaporításakor egyre inkább meg kell elégednünk a viszonylag legjobb területtel 
és agrotechnkiával. Ennek kétségtelenül az a következménye, hogy minél 
előbbre halad és minél inkább kiszélesedik a szaporító munka, és ezért minél 
kevésbé lehet biztosítani a biológiai igényeknek legmegfelelőbb környezetet, 
annál inkább csökken a fajta gazdasági értéke. De ebből önként következik 
az is, hogy minél nagyobb termést érünk el területegységenként, és így egyrészt 
minél inkább meggyorsítjuk a fa j La elszaporítását, másrészt minél kisebb terület 
elegendő a vetőmag előállításához, annál jobban lehet biztosítani az optimális 
környezetet, vagyis a vetőmag értékéből a szaporítás során annál kevesebbet 
veszít. 

Még egy fontos előny származik az elmondottakból. Éspedig az, hogy a 
nemesítő, aki legjobban ismeri fajtájának biológiai igényeit a környezettel 
szemben, megfelelőbben képes irányítani és ellenőrizni a vetőmagtermesztő 
munkát, aminek kedvező hatása a vetőmag értékében is megmutatkozik. 

Termesztett növényeink minden faja és fa j tá ja némileg eltérő környezetet 
kíván. Ennek megfelelően a t á j és talaj megválasztásakor, a növénysorrend 
és az agrotechnikai eljárások megválasztásakor különböző tényezőkre kell a 
figyelmet fordítani. E rövid felszólalás keretében ezért nem foglalkozhatom 
növényenként valamennyi kérdéssel. Vannak azonban olyan általános érvényű 
irányelvek, amelyeket a vetőmagtermesztéskor alapul kell venni. Az ökológiai 
tényezők közül — az agrotechnikai kérdéseket mellőzve — a területmeg-
választásnak néhány ilyen időszerű, általános érvényű irányelvére legyen szabad 
a figyelmet felhívni. 
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A vetőmagszaporításra legalkalmasabb táj megválasztásának irányelvei 
fajonként és fajtánként eltérőek és korántsem tisztázottak. Általános az a nézet, 
hogy a vetőmagot azon a tá jon termesszük meg, amelyen az majd felhasználásra 
kerül. Ennek gazdaságossága nyilvánvaló, mert hiszen tetemes szállítási költség 
megtakarítását eredményezi. A fajta biológiai értékének fennmaradása és tovább-
fejlődése érdekében is gyakran előnyös. 

Hiszen a kölcsönösen termékenyülő növények esetében csökken a keresz-
teződés és minden esetben a fajtakeveredés veszélye. A zárt körzetek kijelölése 
még inkább biztosítja a fa j t a tisztántartását. E megoldás esetén a fajta tulaj-
donságai a táj adottságainak megfelelően fejlődnek és ezért a termések bizton-
sága növekszik. 

Ha eltérő sajátságú, éspedig kedvezőbb éghajlatú tájon termesztjük a 
vetőmagot, illetőleg a vetőanyagot, a mostohább viszonyok közé kerülő növény 
termésében depresszió jelentkezhet, mert olyan tulajdonságok alakulnak ki a 
növényben, amelyek a termesztés helyén nem kívánatosak. Vannak azonban 
olyan esetek, amikor a növény számára optimális éghajlat, a fajta termő-
képességének kibontakozására kedvező. A harmadik lehetőség az, hogy mosto-
hább éghajlatú tájon összpontosítjuk a vetőmagtermesztést, mint amelyen fel-
használni kívánjuk majd. Ennek a megoldásnak is számos előnye lehet. 

A gabonafélék vetőmagját és általában azoknak a növényeknek a magját , 
amelyekből területegységenként viszonylag sokat kell vetni, és amelyek jelentős 
területet foglalnak el mezőgazdaságunkban, legcélszerűbb ugyanazon a tájon 
elszaporítani, amelyen a vetőmag majd felhasználásra kerül. A gazdaságosság 
elve ugyanis a szállítási költségek lehető csökkentését kívánja meg e növények 
esetében. 

Kivétel azonban ez általános irányelv alól is van. Példaképpen említ-
hetem a sörárpát, mely növényt gyakran olyan tájakon is termesztjük, amelyek 
a jó minőségű termés kialakulására nem teljesen megfelelőek. Ilyen tá jakra 
helyes, ha olyan körülmények közül hozzuk a vetőmagot, amely között értékes 
tulajdonságai tartósan megmaradnak. 

Ugyancsak a növény sajátos igényeinek lehető legoptimálisabban meg-
felelő tájon célszerű a vetőburgonyatermelést is összpontosítani. A kevésbé 
meleg nyarú, csapadékosabb tájakon értékesebb vetőanyag terem, és az ott elő-
állított vetőgumó mostohább körülmények között is nagy termést adó növénye-
ket nevel. E régi gyakorlati tapasztalatokon és tudományos megfigyeléseken 
alapuló módszer országos méretű megvalósításának azonban gátat vet a szállító 
kapacitás korlátozott volta és a szállítás tetemes költsége. Ezért igen nagy 
jelentőségű a Liszenko-féle nyáriburgonya termesztés, amely lehetővé teszi, hogy 
a terület megváltoztatása nélkül kedvezően megváltoztassuk a növényre ható 
időjárási tényezőket. 

A harmadiknak említett megoldás, vagyis hogy mostohább éghajlatú 
tájon összpontosítjuk a vetőmagtermesztést, gyakran szintén igen helyes. Példa-
képpen csak a lucernamagtermesztést említem. A lucernamagtermesztés súly-
pontját a szélsőséges éghajlatú alföldi tá jakra célszerű helyezni, hogy a termé-
szet szigorú szelektáló munkát végezhessen mind szárazságtűrőképesség, mind 
télállóság tekintetében. 

Az említett termelési körzetek és zárt körzetek kijelölésekor igen nagy 
körültekintéssel kell eljárni. Az országos fajtakísérleti hálózat a körzetek kijelö-
léséhez alapvető adatokat szolgáltat, szükséges azonban a helyi üzemi tapasztala-
tok mainál lényegesen szélesebb körű figyelembevétele is. Ennek kellően objektív 
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feltételeit főként az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek, tehát a nagy-
üzemek biztosíthatják azáltal, ha a hivatalos kísérleteken kívül a szóbajövő 
fajtákat maguk is kipróbálják. Szükséges lenne ezenkívül az egyénileg gazdál-
kodó dolgozó parasztokat is bevonni ebbe a munkábá, hogy ők is objektív 
adatokra és tapasztalatokra támaszkodva, reális véleményükkel segíthessék a 
fajtakörzetek helyes kialakítását. 

A zárt körzetek kijelölése még alaposabb munkát kíván. A zárt körzet 
rendszerének ugvanis, ha a kijelölés nem megfelelő, káros következménye is 
lehet. Példaképpen az édes-, vagy takarmány-csillagfürtöt említhetem. E f a j t a 
tisztántartása érdekében kijelölt, zárt körzetek akadályozzák a lényegesen 
nagyobb szervesanyagtömeget nevelő, edzettebb, élelmesebb keserűcsillagfüri 
termesztését zöldtrágyázásra, és emiatt e körzetekben lévő üzemeknek le kell 
mondaniok a talajtermékenység növelésének e kitűnő és igen hatásos mód-
szeréről, és ezáltal a termések gyorsütemű fokozásáról. E hátrány természetesen 
a takarmánycsillagfürt esetében sem abszolút érvényű. Az csak a takarmány-
csillagfürt nemesítésének jelenlegi helyzetében ilyen súlyos. Ha majd rendel-
kezünk bőventermő, kevésbé kényes takarmánycsillagfürtfajtákkal, amelyek-
nek generatív és vegetatív termése a most rendelkezésre álló fajtákénál lénye-
gesen jobb (részben gazdaságosabb termesztésénél, részben pedig zöldtrágyá-
zásra alkalmas voltánál fogva), a zárt körzetek hátránya csökkenni fog, esetleg: 
meg is szűnik. 

Igen nagy gondot kell fordítani arra, hogy a tájon belül megfelelő talajjal, 
elegendő géppel és eszközzel rendelkező, jól vezetett, kézi munkaerővel jól 
ellátott gazdaságokat jelöljünk ki vetőmagszaporításra. A gazdaságok terv-
feladatának megállapításakor a vetőmagtermesztés különleges üzemi hatásaira 
nagy gondot kell fordítani. Sokszor ugyanis, bár korántsem mindig valamely 
növény nagyméretű magtermesztése egyéb üzemágak, gazdaságok fejlesztését 
akadályozza. 

A vetőmagszaporítással foglalkozó gazdaságokban a kedvező szaporítási 
arány, továbbá a fajta értékének fenntartása és továbbfejlesztése érdekében 
fokozott gondot kell fordítani a fajták elszigetelésére, a növénysorrend, illetőleg 
a vetésforgók összeállítására, a gyomosodás, a rovarok és betegségek elterje-
dése, a fajtakeveredés .megelőzősére stb. 

Hangsúlyozni kell azt is, hogy elképzelhetetlen olyan gazdaság — legyen 
az állami gazdaság, termelőszövetkezet, vagy paraszti gazdaság, — amelyik 
saját szükségletének biztosítására vetőmagtermesztéssel nem foglalkozik. Ilyen 
gazdaságokban különleges és előre tervszerűen végrehajtott rendszabályok gyak-
ran nem valósíthatók meg, hanem esetenként rögtönzésekre is kényszerülünk, 
így pl. a gazdaság legtisztább, legjobban bevált, legtöbb termést ígérő táblájá-
ról fogunk vetőmagot. Különösen a lucernamag fogásánál kerül gyakran sor 
a régi gyakorlatnak megfelelően rögtönzésekre. 

E helyről is fel kell ezért nyomatékosan hívni a vetőmagszaporító és 
vetőmagot csak saját szükségletre termesztő gazdaságok dolgozóinak figyelmét 
a vetésforgó, a helyes növényi sorrend kialakításának roppant jelentőségére. 

SIPOS GÁBOR 

A vetésforgó jelentőségét, feltétlen szükségességét tárgyaló mezőgazdasági 
irodalom megállapításait röviden a következőkben lehet összefoglalni : „A vetés-
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forgó rendszert visz a szervezésbe, lehetőséget biztosít a helyes agrotechnikai 
eljárások kidolgozására és alkalmazására, ezért vetésforgó nélkül a termés-
eredmények céltudatos és állandó fokozása nem lehetséges." 

A terméseredmények céltudatos és állandó fokozása még nagyobb jelen-
tőségű a vetőmagtermesztő üzemekben. Kitűnő fajták gyors elszaporítása nagy-
mértékben attól függ, hogy a vetőmagtermesztő szakaszokon biztos és nagy 
termések legyenek elérhetők márcsak azért is, mert a nagy termés növeli a 
fajta biológiai értékét. Ezért elsőrendű fontosságú kérdés vetőmagtermesztő 
üzemeinkben a helyes vetésforgók megtervezése és bevezetése, mert ezzel vető-
magtermesztésünk egyik komoly akadályát hárítjuk el. 

A helyes vetésforgónak a formális alapelemeken kívül — összetétel, arány 
sorrend és rotáció — ki kell terjednie a talaj termékenységfokozás összes 
elemeire, így : 

a) a helyes területszervezésre, 
b) a helyes talajművelési rendszerre, 
c) a helyes trágyázási rendszerre, 
d) a helyes vetési, növényápolási és betakarítási rendszerre. 

A felsorolt elemek mindegyike egyformán fontos. Ha ezek közül csak 
egy is hiányzik, a vetésforgó nem tudja megoldani üzemi feladatát — azaz 
a tervfeladatban előírtak teljesítését —, de nem tudja megoldani az agro-
technikai feladatát sem, a talajtermékenység fenntartását, illetve fokozását. 

Hozzászólásomban a vetésforgó néhány tervezési és területszervezési 
kérdésével, valamint a talajművelési rendszer néhány kérdésével kívánok fog-
lalkozni. Hangsúlyozom, hogy nem szabályokat, hanem irányelveket szándé-
kozom felvetni, amelyeket minden egyes üzemre külön kell kidolgozni. 

A vetésforgóval kapcsolatban a vetésforgók száma, a rotáció hossza, a 
térbeli elhelyezés és a növényi sorrend kérdései azok, amelyek alapvetően 
befolyásolják az üzem produktivitását, de amelyek még mindig eléggé vitatottak. 

Ügy vélem, hogy a vetőmagtermesztő üzemek sokrétű, nehéz feladataikat 
könnyebben tudják teljesíteni, a térbeli elhelyezés, az eltérő talajtípusok és a 
változó domborzat problémáit inkább meg tudják oldani a több és kisebb 
összterületű vetésforgókban, mint az egész üzemet magában foglaló egy nagy 
területű vetésforgóban. Ezért célszerűbb lesz a kettő, vagy ennél több vetés-
forgók tervezésére gondolni. 

A rotáció hosszúságát illetőleg a közepes hosszú, 7—10 szakaszos vetés-
forgók tervezése lép előtérbe. Ugyanis a rövid, 4—6 szakaszos vetésforgókban 
igen nehéz a tervfeladatokat megoldani, a szakaszon belül igen sok tábla ki-
alakítása lesz szükséges, ami nemcsak a nagyüzemi agrotechnkia bevezetését 
akadályozza, hanem a vetőmagtermesztő üzemekben veszélyes fajtakeveredési 
lehetőségeket okozhat. Továbbá a kényes növények túl gyakran kerülnének 
vissza eredeti helyükre, ami feltétlenül gyors terméscsökkenéshez vezetne. 
A hosszú vetésforgók pedig megnehezítenék az áttekintést és a talajtermékeny-
séget helyreállító növények hatása nem terjedne ki a rotáció egész tartamára. 

A szakaszok térbeli elhelyezésének kérdése rendkívül fontos. Feltétlenül 
kerülendő az a sokszor tapasztalt káros gyakorlat, hogy a vetésforgó egyes 
szakaszait bevezetéskor a térben numerikus sorrendben helyezik el. Ennek 
a helytelen elhelyezésnek a káros következményeire a Magyar Tudományos 
Akadémiának október hó 11-én megtartott vitanapján Manninger G. Adolf 
professzor hívta fel a figyelmet és a vitaülés értékes anyaga helyes irányt 
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mutatott a kérdés megoldására, hogy ezzel lényegesen csökkenthető legyen 
egyes kényes növények rovarfertőzése. 

A megoldás módja, keresni azokat a kombinációs lehetőségeket, amelyek-
nél egyes kényes növények veszélyes szomszédsága a rotáció egész ideje alatt 
egyszer sem fordul elő, illetve a lehető legkevesebbszer fordul elő, mert egyes 
vetésforgókban a megoldás igen nehéz. Különösen nehéz akkor a megoldás, 
ha a kényes növény aránya nagy a vetésforgóban. 

Ennek a kérdésnek a vetőmagtermesztő üzemekben fokozott jelentősége 
van. Miután a káros és veszélyes szomszédság elkerülését valamennyi érintett 
növénynél megoldani nem lehet, a vetőmagtermesztő üzemekben annak a 
növénynek a megvédésére kell összpontosítani a sajnos eléggé korlátozott 
lehetőségeket, amelyik növény vetőmagszaporításával foglalkozik az üzem. 

A vetésforgó tervezés egyik legfontosabb kérdése a helyes növényi sor-
rend megállapítása. Ügy vélem, hogy vetőmagtermesztő üzemekben a vetés-
forgókat feltétlenül a klasszikus vetésváltás elve alapján kell felépíteni, akár 
füves vetésforgókról van szó, akár füves szakasz nélküli vetésforgókról. A vetés-
váltás elvének — az egyes növénycsoportok váltakoztatásának — betartása 
itt igen nagy fontosságú, de általában minden vetésforgóban kívánatos. Egyedül 
a kertészeti vetésforgókban és az egyoldalú gabonás árutermelő vetésforgókban 
vagyunk kénytelenek sok esetben erről a régi, de még ma is helytálló elvről 
lemondani. 

Felmerül még a vetőmagtermesztő üzemek vetésforgóinak a tömítési 
kérdése. Véleményem szerint ezeknek a speciális vetésforgóknak a tömítése 
nem kívánatos, ezért a vetőmagtermesztő üzemeket nem célszerű kettőstermesz-
tésre kötelezni. Nem célszerű azért, mert itt különösen ügyelni kell arra, hogy 
elegendő idő maradjon az előző növény lekerülése után a következő növény alá 
a talajművelés, trágyázás elvégzésére, amely munkákat a kettőstermesztés sok 
esetben nagymértékben aladályozza. 

Itt kapcsolódik a vetésforgó a talajművelési rendszerhez. A vetőmag-
termesztő üzemek talajművelési rendszerének kidolgozásánál két fő szempontot 
kell figyelembe venni, éspedig : 

a) a ta la j gyommentességét, 
b) a ta la j biológiai érettségét. 

A gyomok elleni küzdelem a vetőmagtermesztő üzemekben kétszeres 
fontosságú. Ügy vélem, teljesen felesleges itt a gyomirtás hatványozott fontos-
ságát hangoztatnom, mert ebben miuden szakember egyetért velem. De hang-
súlyoznom kell, hogy a vetőmagtermesztő üzemekben elsősorban és főleg a 
talajművelési munkák során kell a gyomok ellen védekezni, mert később a 
növényi kultúrákban és a magtárban sok esetben a gyomnövények, illetve a 
gyommagvak ellen már alig lehet védekezni. 

A másik főszempont a ta la j biológiai érettségének az előállítása, mert 
a nagy termések előfeltétele és alapja a Kemenesy Ernő által találóan elnevezett 
„biológiai talajművelés'". Vetőmagtermesztő üzemeinkben, ahol a biztos és nagy 
termések kétszeresen fontosak, a biológiai ta la j művelésre törekvés fő szempont 
legyen. 

A helyes vetésforgó és a helyes talajművelési rendszer kidolgozása, vala-
mint a kidolgozott rendszerek bevezetése alapvetően befolyásolja vetőmagter-
mesztő üzemeink produktivitását és ezzel a mezőgazdaság jó minőségű vető-
maggal való ellátottságát, végső fokon tehát az egész növénytermesztés hozamát. 
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GYÓRFFY BÉLA, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A vetőmagtisztításnak és osztályozásnak korszerű értelemben nemcsak az 
a feladata, hogy a vetőmagot megtisztítjuk a gyommagvaktól és kiválasszuk 
belőle a legnagyobbakat, hanem az is, hogy vetésre kiválasszuk a biológiailag 
legértékesebb magvakat. 

Gyakori eset, hogy a mag nagysága és fiziológiai értéke nem esik egybe. 
Ezért a vetőmag tisztításának és osztályozásának egyoldalú mechanikai szemlé-
letét biológiai alapokra kell helyezni. 

Első kérdés, amit tisztázni kell : melyek a biológiailag legértékesebb vető-
magok? 

Ismeretes, hogy kultúrnövényeink virágjainak képződése, virítása, meg-
termékenyülése és magképződése nem egy időben történik. Pl. A főhajtáson 
levő búzakalász virágzik előszőr és utána a sarjkalászok. De nem egyidejű a 
virágzás a virágzaton belül sem. A búza kalászában először a kalász középső 
részén levő virágok virítanak, és csak utána terjed a virágzás a kalász felső, 
illetve alsó harmadára. A zab és köles bugájának felső részén elhelyezkedő 
virágok virítanak először. 

Más a helyzet a hab és a borsó esetében. E növények alsó virágai nyílnak 
előbb és a virágzás alulról felfelé halad. A zab és köles bugáiból először a felső 
részen elhelyezkedő magok hullanak ki, melyek először értek meg a növényen. 
A bab és borsó hüvelyei közül az alsók repednek fel és ürülnek ki először. 

A természetes kiválasztásnak hasonló példáit sokat lehetne felhozni a 
gyomnövények köréből is. Pl. az acat esetében, repítővel csak a koránérő virá-
gok magvai vannak ellátva. 

A moszkvai Tvmirijazev Mezőgazdasági Akadémia növénytermesztési 
tanszékén Jakuskin akadémikus és munkatársai megállapították, hogy általá-
ban az elsőnek virító és termékenyülő virágokban képződött magvak, mint 
vetőmagok, biológiailag a legértékesebbek. Ebbe a munkába kapcsolódtam 
be 1950-ben, melyet most Martonvásáron folytatunk. 

Kísérleteimben négy kérdésre kívánok választ kapni. 
1. Milyen módszerekkel lehet vetés előtt, ha nem is teljes mértékben a 

vetőmag biológiai értékét meghatározni. 
2. Milyen külső bélyegek jellemzik a fiziológiailag legértékesebb magokat. 
3. Milyen tisztító és osztályozó gépekkel lehet legjobban az egyes növény-

féleségek magvaiból a biológiailag legértékesebbeket kiválasztani. 
4. Szántóföldi kísérletekben összehasonlítani a különböző módon osztá-

lyozott vetőmagokból nyert terméseket. 
Röviden ismertetni fogok néhánv tájékozódó kísérletet, amit a fent vázolt 

irányban végeztem. 
Különféle növényekből, búzából, babból, kölesből, árpából stb. növény-

mintákat gyűjtöttünk be. Búzából, árpából külön szedtük ki a kalász felső, 
középső és alsó részéből a magvakat, hasonlóan külön szedtük a köles bugájából 
a szemeket és a babból emeletenként a hüvelyeket. 

Az így nyert magvaknak meghatároztuk a csírázási százalékát ós csírázási 
erélyét, azonban ezen a téren lényeges különbségeket nem sikerült megállapítani. 

A különbségek legjobban a kezdeti növekedés dinamikájában mutatkoz-
tak meg. 

A kezdeti növekedés dinamikáját steril homokkal töltött , téglalap alakú 
kis tenyészedényekben állapítottuk meg, melyeknek mérete 6 X 12 X 12 cm. 

1 5 IV. Osztályközlemény VII 3 4 
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A magvakat nedves homokba vetettük és apró kaviccsal takartuk általában 
olyan vastagon, mint amilyen mélyen az illető növényt a szántóföldön vetik. 
A vetéstől számított 10 nap múlva megállapítottuk a növények földfeletti 
részének nyers és száraz-súlyát, hasonlóan a gyökerekét is. A kezdeti növekedés 
legjobb mutatójának a 10 napos zöldnövény-súlyt tart juk. 

Nézzük röviden a kapott eredményeket : 
Búzából 3 fajtával végeztünk 4 sorozatban kísérletet, sorozatonként 100 

növénnyel. 
A kapott eredmények azt igazolják, hogy a kalász középső részén elhe-

lyezkedő magvakból kelt növények kezdeti növekedésének a dinamikája sokkal 
jobb, mint a kalász felső, illetve az alsó részéből származóké. Ez megállapítást 
nyert a kísérleteimben szereplő mind a 3 búzafajta esetében. 

Különféle búzafajták kezdeti növekedésének dinamikája, a magvaknak a 
kalászban való elhelyezkedésétől függően : 

Fajta 

Kalász. 

Fajta 
felső középső alsó 

Fajta 
részéből származó magok 

Fajta 

11)0 db 10 napos növény nyers-súlya g-ban 

F. 481 7,02 8,35 7,79 

B. 1201 7,55 8,18 7,45 

MFB. 18 7,97 9,18 8,04 

Fajták átlaga 7,51 8,57 7,42 

A zöldsúlynak megfelelően a kalász középső részén elhelyezkedő magvak-
ból kelt növényeknek nagyobb volt a száraz súlya, valamint nagyobb volt a 
gyökerek súlya is. 

A legnagyobb különbséget az általunk vizsgált növények közül a bab 
esetében kaptuk. 

Fehér bokorbab kezdeti növekedésének dinamikája, a hüvelyeknek a 
növényen való elhelyezkedésétől függően : 

100 db 10 napos növény nyers súlya g-ban 

Alsó hüvelyekből származó magvak esetében 98,17 
Felső hüvelyekből származó magvak esetében 70,77 
Osztálvozatlan (egész növényből) 86,23 

A táblázat adatai világosan mutatják, hogy a bab alsó hüvelyeiben levő' 
magvakból kelt növények kezdeti növekedése a legerőteljesebb. 

Hasonló a helyzet a köles esetében azzal a különbséggel, hogy itt azoknak 
a növényeknek kezdeti növekedése a legjobb, melyek a buga legfelső részén 
elhelyezkedő magvakból keltek. Ősziárpánál (Beta 40-es) viszont nem kaptunk 
ilyen nagy különbségeket. Az árpa esetében a kérdést még tovább kell vizsgálni, 
mert a kapott eredmények nem elég meggyőzőek. 
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Az eddig végzett kísérleteinkből azonban minden kétséget kizáróan meg-
állapíthatjuk, hogy a kezdeti növekedés dinamikája azoknál a növényeknél 
legjobb, melyek az először képződött magvakból keltek. 

E megállapítás után a feladat az, hogy megkeressük : a biológiailag leg-
értékesebb vetőmagokat milyen fizikai tulajdonságok jellemzik? 

Eddigi vizsgálataink azt mutatják, hogy az először képződött magvaknak 
az 1000-szem súlya, ha nem is sokkal, de valamivel nagyobb, Pl. a búza ese-
tében. 

B. 1201. búzafajta magvainak 1000-szemsúlya a kalászban való elhelyez-
kedésüktől függően : 

Kalász felső részén elhelyezkedő magvak 39,5 g 
Kalász középső részén elhelyezkedő magvak 44,7 g 
Kalász alsó részén elhelvezkedő magvak 40,0 g 

Árpánál, kölesnél, babnál kb. hasonló arányok mutatkoznak. Addig, 
amíg a különbségek 1000 szem súlyában nem döntők, a leglényegesebb különb-
ségeket ez ideig a magvak fajsúlyában kapjuk. 

A magvak nagyságában sem kaptunk nagy különbségeket. Ezzel lehetne 
talán magyarázni, hogy azokban a kísérletekben, melyeket nagy és kis magvak 
vetésével végeztek, nem kaptak mindig pozitív eredményeket a nagyobb magvak 
javára. 

A magvak fajsúlyát (félreértés ne essék — nem hl-súlyát) toluollal töltött 
piknométerekben határoztuk meg. 

Ismertetek egy-két adatot a fajsúlyra vonatkozóan a magvaknak a növé-
nyeken való elhelyezkedésétől függően : 

Növény része. búza bab köles 
(ill.kalász v. buga) fajsúly 

Felső 1 , 1 4 1 , 0 6 1 , 1 9 1 
Középső 1 , 3 8 1 , 2 6 1 , 1 7 3 
Alsó 1 , 2 8 1 ,25 1 , 1 5 4 

A felsorolt adatokból megállapíthatjuk, hogy pozitív összefüggés mutat-
ható ki a virágzás sorrendje, a magképződés ideje és a magvak fajsúlya közt 

Tehát a vizsgált növényféleségek elsőnek virító virágaiból képződött 
magvakat nem az jellemzi elsősorban, hogy nagyobb méretűek, vagy nagyobb 
az 1000-szemsúlyuk, hanem sokkal inkább az, hogy nagyobb a fajsúlyuk. 

Rövid felszólalásomban csak egy-két kezdeti adatot ismertettem ; to-
vábbi kutatásaink feladata lesz, hogy magtisztító gépeinket felülvizsgáljuk és, 
ami a legfontosabb, a kérdést tanulmányozzuk szántóföldön is. Mert igen gyakran 
előfordul, hogy a kezdeti növekedés előnye később gyakran elenyészik. 

Mindezek ellenére az a véleményem, hogy a kérdés további behatóbb és 
alaposabb tanulmányozása feltétlenül szükséges. 

SZELÉNYI GUSZTÁV, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Vetőmagjaink nagy részére specializálódtak különféle rovarkártevők, 
amelyeknek egyes termeivények hozamában igen lényeges szerepük lehet. 
Ezek a kártevők két csoportra oszthatók, egyik csoportjuk a raktározott mag-
vakban él, másik csoportjuk a szabadföldön támadja meg az érésben levő. 

1 5 * 
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vagy más érett magvakat. Közvetett értelemben azonban vetőmagkártevő-
nek tekinthetünk minden olyan rovart, mely ha nem is támad meg közvetlenül 
bimbót, virágot vagy termést, a vegetatív szerveken okozott kár útján kerülő 
úton hat a magtermésre. A magkártevők köre, ill, a maghozamra döntő be-
folyást gyakorló kártevők csoportja tehát sokkal terjedelmesebb, mint ahogyan 
azt első pillanatban gondolnánk. Hogy csak egy példát hozzunk fel e tekintetben : 
a lucernabogár például nem számítható közvetlen magkártevőnek, hiszen 
szerepe nagyrészt a koranyárra korlátozódik és magérés idején már túlnyomó 
többségben visszavonult téli szállásaira. Nyár derekán előbúvó bogárnemzedéke 
azonban, amely csak egészen rövid ideig tartózkodik a lucernásban, előszere-
tettel támadja meg a lucerna oldalágait, mégpedig úgy, hogy ezeket tövüknél 
elharapdálja. Ennek következtében pedig a szár kóróvá kopaszodik, virágot 
hozni nem tud és természetesen magot sem. 

Végeredményben »magkártevő« a növénytermesztő számára minden 
rovar, amelv a magfogásra kijelölt állomány életét, akadálytalan fejlődését 
fenyegeti. 

A szabadföldi és raktározási magkártevők között sajátságos átmenetet 
képvisel a babzsizsik, mely a szabadföldön is fertőz, de magtárban is terjed, 
tovább is szaporodik, sőt kártétele oroszlánrészét is itt követi el. A magtárban 
főleg a gabonaféléket fenyegeti komolyabb kár, különösen, ha azok hosszabb 
ideig tárolnak. Az itt tevékenykedő kártevők közül leggyakoribb a gabona-
zsizsik. A mai védekezési előírások alapján elvileg könnyű sakkban tartani, a 
nehézségek ott mutatkoznak, hog} a magtár ritkán van üresen. Ez pedig ok-
vetlenül kívánatos ahhoz, hogy a zsizsikirtás teljes biztonsággal végrehajtassák. 

MANNINGER G. ADOLF, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Országos körutainkat 1949 óta először magunk, később a Zárszolgálat 
Laboratóriummal karöltve végezzük. Ezeken a körutakon egyöntetűen az volt 
a tapasztalatunk, hogy a nemesítő és magtermelő gazdaságokban érzik magukat 
különösen jól a kártevők. Ezt bizonyítja, hogy rekord adatainkat Bánkút, 
Mezőhegyes, Sopronhorpács és Martonvásár szolgáltatta egy-egy kártevőnél. 
Annak ellenére, hogy ezt a megállapítást már több ízben szóvátettem, csak 
Sopronhorpács és Martonvásár vette komolyan a figyelmeztetést és Sopron-
horpácson az 1949-es nagy pajorkártétel óta az általunk javasolt módszer 
bevezetése következtében nincsen komoly pajorkár (pedig 1955 tavaszán a 
nyugati megyékben több helyen 15 — 36 csiinasz fog kártékonykodni m2-ként, 
eddigi adataink szerint). Martonvásáron a lucernamagkártevők szaporodtak 
el olyan mértékben, amint azt másutt nem tapasztaltuk. Ennek ellenére a tan-
szék útmutatásai alapján idén is sikerült holdanként két mázsán felül lucerna-
magot termelni. 

Amikor vetőmagtermesztésről beszélünk, feltétlenül meg kell említeni 
azt az előrelátó intézkedést, melyről a leningrádi Zárszolgálati Laboratóriumban 
értesültem. A leningrádi zárszolgálati Laboratórium gondoskodik arról, hogy a 
külföldről beérkezett magvak első évben teljesen elkülönítve a mezőgazdasági 
területektől, a város közepén kerüljenek termelésre, növényvédelmi vizsgálatra ; 
második évben pedig a Ladoga tó egy egészen különálló szigetén vizsgálják 
tovább az anyagot kórokozókra, illetve kártevőkre és csak kétévi növényvé-
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delmi vizsgálat után kerülhet ki a külföldi mag növénynemesítő, illetve vetőmag-
termelő intézetekbe. Tekintettel arra, bogy a legfontosabb betegségek és kártevők 
terjesztője maga az ember, megfontolandónak és a lehetőséghez képest köve-
tendőnek javasolom ezt a szovjet példát. 

A helyes vetésforgót illetően a következő kiegészítéseim volnának : 
A tervezésnél nemcsak a növények egymásutáni sorrendjét, hanem a növények 
szomszédosságát is tekintetbe kell venni. 

A vita anyag talajuntsággal kapcsolatban a len és a répa példáját említi meg. 
A répafonálférgek leküzdésénél nemcsak az a fontos, hogy évekig ne vessünk 
arra a területre répát és zabot, hanem azt is meg kell mondani, hogy milyen növé-
nyeket vessünk. Idevonatkozó vizsgálatok azt mondják, hogy a répafonálféreg 
ellen rozsot, lucernát, kukoricát, bükkönyt, cikóriát és lent kell vetni, mert 
ezek megtisztítják a talajt a fonálféreg cisztáitól. 

A lucernamagfogásra vonatkozóan pedig a következőt kell javasolni: 
1. Az egész táblát magtermelésre kell kijelölni, ellenkező esetben a tábla 

egy része csalogatóvetésként szerepel. 
2. Az állami gazdaságokban, termelőszövetkezetekben és ott, ahol erre 

megvan a lehetőség, évenként váltogatni kell a lucernamagnak hagyott területet, 
hogy az az előző évitől minél messzebb legyen. 

3. A magfogásra vetett lucerna közelében ne csak kiöregedett lucerna-
tábla ne legyen, hanem előző évben feltört lucernatábla sem. 

A kártevők vegetáció alatti irtását a vetőmagtermesztésnél sokkal szé-
lesebb alapokra kell fektetni. Vetőmagtermelő gazdaságoknak sokkal több kár-
tevő ellen kellene védekezni. 

A kártevőknek kémiai úton való pusztítását semmiképpen sem nélkülöz-
hetjük Magyarországon sem ezentúl a lucerna és lóhere magtermesztésnél. 
Az elmúlt és azelőtti évekből is ige» jó eredményeink vannak a lucernamag-
termelésre vonatkozóan. Ebben az évben a Nógrád megyei tanács arról értesített 
bennünket, hogy ahol zöldbimbős korban megporozták a lucernát, ott 140 kg 
lucernamag termett, viszont ahol a porozás elmaradt, ott 60 70 kg mag termett 
csupán. Még szebb eredmény mutatkozott a martonvásári kutatóintézetnél, 
ahol Dolinka Bertalan diplomatervkészítő hallgatónk dolgozik második éve, 
és az idén a lncernabimbógubacs-legyek kinevelésével és így a leghelyesebb 
porozási időpont megadásával 2 —2,5 q magtermést is el tudtak érni ugyan-
akkor, amikor a kezeletlen területen semmi mag nem termett. 

Együtt akarunk és együtt is fogunk dolgozni növényvédelem terén a 
magtermelőkkel. Ez is egyik biztosítéka lesz annak, hogy a vetőmagtermelés 
ne csak elérje, de túl is szárnyalja régi hírnevét. 

ORSZÁGH SÁNDOR 

A jelen értekezleten a magyar agrártudomány legjobbjai vállvetve igye-
keznek felderíteni azokat a hiányosságokat, melyek a magyar vetőmagtermesz-
tés mai kedvezőtlen helyzetét okozzák. 

Előrebocsátom, hogy szerény megjegyzéseim nem vonatkoznak a kalá-
szosok magtermesztésére, amihez nem értek eléggé, hanem csupán a mezőgazda-
sági takarmánynövények és zöldségnövények magtermesztésére, főleg ami 
a tömeg szaporítást illeti. 
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Bánlaki helyesen állapítja meg. hogy a múltban a magtermesztés Magyar-
országon — úgy mint a többi termelő országokban is — tervszerűtlenül, mond-
hatni anarchikusan folyt, de még ilyen tervszerűt]enség és anarchia mellett 
is feleslegeket produkált. Annál feltűnőbb, hogy ma, mikor a magtermesztés 
a legapróbb részletekig kidolgozott tervek szerint történik, melyeknek betar-
tását egy egész apparátus ellenőrzi, behozatalra szorulunk még olyan magvakban 
is, melyek kimondott magyar specialitások, és melyeknek termesztése tekin-
tetében adottságaink folvtán előnyben vagyunk más termelő országokkal 
szemben. Ahol pedig exportfelesleget produkálunk, ezek meg sem közelítik 
akár a múltbeli exportok méreteit, akár azt a plafont, amit a külföld aktuális 
felvevőképessége jelent. Sok esetben a kivitel a belföldi szükséglet kielégítését 
veszélyezteti vagy veszélyeztetné, ha volna, míg a közelmúlt évtizedekben nem-
csak hogy ilyen aggályok nem merültek fel, de pl. a konyhakerti magvaknál a 
belföldi ellátás egyáltalán nem volt probléma, mert e célra az export számára 
termesztett mennyiségeknek egy töredéke is elegendő volt. Sietek hozzátenni, 
hogy ezzel távolról sem akarom azt mondani, hogy az ellátás minőségi szempont-
ból is kifogástalan volt. Sok volt a szakszerűtlen magtermesztés és a tudomány 
eredményei csak egyes vállalatok számára voltak hozzáférhetők, amelyek anyagi 
erejüknél fogva képesek voltak arra, hogy saját nemesítést folytassanak, vagy 
legalább. — ami pl. a konyhakerti magvaknál gyakorlatilag sok esetben elegendő 
is volt, — megfelelő berendezéseket létesítsenek és megfelelő szakembereket 
foglalkoztassanak a már ismert, külföldön bevezetett faj ták fajtatiszta fenn-
tartása érdekében. 

Csupán az emlékezet felfrissítése érdekében, vagy azok számára, akik 
talán abban az időben még nem működtek ezen a téren, legyen szabad elmon 
dani, hogy a második világháborút megelőző években a legfontosabb export: 
magvakból évente átlagosan a következő mennyiségek kerültek kivitelre-. 

Importra legfeljebb egyes virágmagvakban és kontinentális klímák alatt 
kevésbé eredményesen termeszthető brassicafélékben került sor. Abban az 
időben is mutatkoztak természetesen nehézségek a magtermesztés és értékesítés 
terén, ezek azonban egészen más természetűek voltak és az időnként mutatkozó 
túltermelésből vagy fogyasztáshiányból eredtek, amely jelenségek a tervszerűt-
len kapitalisztikus termeléstől elválaszthatatlanok és időnként szükségképpen 
fellépnek. 

Hogyan van az, hogy ma mégis ugyanabban az országban, mégpedig, mint 
arra még rá fogok mutatni, részben a magtermesztés számára még sokkal ked-
vezőbb előfeltételek mellett, mint aminők a múltban fennállottak, vetőmag-
hiány-problémákkal kell foglalkoznunk, melyek némely esetben olyan élesen 
jelentkeznek, hogy ha valamely magból exportálunk, azt megérzi a belföldi 
ellátás, mint pl. múlt évben a takarmányrépánál, vagy ha a belföldi szükség-

vető és étkezési bab . 
ve tő és étkezési borsó 
lencse 
konyhakerti magvak . 
bükköny vetőmagvak 
lucerna ve tőmagvak . , 
lóhere vetőmagvak . . 
bíborhere vetőmagvak 

1 5 0 0 - 2 0 0 0 vg 
1 0 0 0 - 1 5 0 0 « 

2 5 0 - 3 0 0 « 
1 0 0 - 1 2 0 « 
5 0 0 - 1 0 0 0 « 
200 - 300 « 
1 5 0 - 2 5 0 « 
500 — 800 « 
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letet akarjuk elsősorban biztosítani, akkor nem jut kivitelre, mint pl. a lucerna-
mag esetében. Ebben az esetben a helyzet különösen súlyos, mert egy esetleges 
lucernamag behozatal a magyar lucernamag külföldi jó hírét hosszú időre tönkre-
tenné. 

Sietek megállapítani, hogy a bajok oka nem ott van, hogy a tudomány és 
az államigazgatás nem nyújtana elég támogatást. A tudomány és a gyakorlat 
között a kontaktus soha sem volt olyan intenzív, mint ma. mikor a tudósok 
valósággal megosztják a termelőkkel a termesztés gondját. Az akkori Tudomá-
nyos Akadémiának nem jutott volna eszébe, hogy a maga hűvös előkelőségéből 
kilépve a gazdasági élet mindennapi problémáinak megoldását segítse elő. Arról 
nem is kell beszélnem, hogy az állam ma milyen intenzíven folyik be minden 
termelési kérdésbe, tehát a magtermesztés irányításába is, olyannyira, hogy sok-
szor az effektív termelés és annak irányítása között a határok valósággal össze-
folynak. A múltban az állam inkább akadályozta e téren a szabad kezdeménye-
zést. Mennyivel nehezebb volt a magyar magtermesztés helyzete a múltban, 
mikor idehaza az államilag agyontámogatott Futurával és Mezőgazdák Szövet-
kezetével, a külföldi piacokon pedig azokkal a hisztérikus rángatózásokkal kel-
lett megküzdenie, vagy azokhoz alkalmazkodnia, melyek sokszor minden számí-
tást keresztülhúztak. 

Más tekintetben kedvező feltételek alakultak ki ma egy sokkal szélesebb-
körű és eredményesebb magtermesztés számára, mert a mai állam egy tollvonás-
sal meg tud oldani olyan kérdéseket, aminőkön a múltban a magánérdekeltségek 
évtizedekig marakodtak. Gondolok pl. arra, hogy a múltban a magtermesztő 
vállalatok képtelenek voltak megegyezésre jutni tevékenységük valamilyen 
területi rajonizációja tekintetében, úgyhogy ugyanabban a határban sokszor 
4 — 5 vállalat is termeltetett, ami mindennek volt mondható, csak nem racioná-
lisnak. Tehát ma hasonlíthatatlanul kedvezőbb lehetőségek vannak a ter-
mesztés racionális megszervezése számára is. Világviszonylatban is kiváló 
növénynemesítőink eredményes munkája folytán fajtáink általában jobbak, 
bőtermőbbek. rezisztensebbek, mint azok, melyekkel a múltban dolgoztunk, 
tehát joggal vethető fel ezek után a kérdés, hogy miért nincs elegendő vetőmag. 

Ennek szerintem két fő oka van. Először is nem jó a magtermesztés mai 
szervezete és különösen helytelen annak gyakori változtatása. Másodszor, és 
különösen nem eléggé eredményes az elszaporítás. Ami az organizációt illeti, 
a tapasztalat azt muta t ja , hogy minden szervezet jobb, mint a szervezet folyto-
nos megváltoztatása. A gyakorlatban az elhibázott organizáció is idővel kicsiszo-
lódik. mindenre kialakul valami modus vivendi, de a szervezet minden egyes 
megváltoztatása súlyos fennakadásokat idéz elő és minden alkalommal hosszabb 
időt vesz igénybe a gyakorlat alkalmazkodása a megváltozott előírásokhoz. 
Szerintem alapvető hiba volt a magtermesztő vállalatok államosítása alkalmával 
megszüntetni az egyes vállalatok vertikális felépítését, mely az anyamag elő-
állításától az exportig tartott. Mikor az egyes vállalatok vertikális felépítettségét 
megszüntették és kiragadták annak egyes fázisait vagy etapjait, az anyamag 
előállítását, a szaporítást a magtisztítást a kivitelt stb. és az egyes vállalatok 
megfelelő részlegeit egyesítették több új vállalatban, ezzel szerény nézetem sze-
rint feleslegesen megszüntettek általában jól funkcionáló szervezeteket, melyekel 
csak összhangba kellett volna hozni és egységes irányítás alá helyezni, és ehelyett 
több új vállalatot létesítettek, melyek 6 év alatt sem tudtak kellőképpen össze-
forrni, minden mástól eltekintve már csak azért sem. mert majdnem minden 
évben megváltoztatták az úgynevezett konstrukciót. A többi vállalat koexis-
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tenciája folytán egyik sein felelős az egész magtermesztésért és így tulajdon-
képpen semmiért sem felelős. 

Az angoloknak van egy mondásuk, amely igen tömören így hangzik : 
»men not measures«. Emberekre, nem rendszabályokra van szükség. Es valóban, 
megfelelő emberekkel még hiányos organizáció mellett is jó eredményeket 
lehet elérni és itt kell utalnom arra, hogy a múltban sokkal kevesebb ember 
esett egy mázsa megtermesztett vagy exportált magra. Kevés számú, de jól 
qualifikált munkatárssal több eredményt lehet elérni, mint nagyszámú, de bürok-
ratikus beállítottságú garnitúrával. Természetesen jobb azonban, ha az organi-
záció is megfelelő. Erről pedig azt kell mondanom, hogy a magtermesztés fel-
építése annvi racionalizálás után még ma sem racionális. 

A régi jól bevált vertikális felépítés helyett, mely az általam ismert kül-
földi országokban is változatlanul funkcionál, a helyzet ma, amennyire tudom, 
a következő : 

1. A Kertészeti Magtermeltető és Vetőmagellátó Vállalat foglalkozik a 
hüvelyes, zöldség virág és takarmányrépamag szerződéses termeltetésével, 
begyűjtésével és tisztításával, raktározásával, valamint belföldi értékesítésével, 

2. a Magtermeltető és Vetőmagellátó Egyesülés foglalkozik a takarmány 
vetőmagvak, valamint olajos magvak szerződéses termesztésével, 

3. a Megyei Terményforgalmi Vállalatok gyűjtik be és annak raktározásá-
val, tisztításával, valamint a belföldi értékesítéssel már 

4. a Mezőgazdasági Magtisztító és Értékesítő Vállalat foglalkozik, 
5. valamennyi vetőmag exportja, illetve behozatala az Agrimpex Kül-

kereskedelmi Vállalat feladata. 
Ez a szervezet már lényegesen közelebb áll ugyan a vertikális felépítéshez, 

mint az azt megelőző organizációk, de még mindig túlságosan szétágazó és még 
mindig nem képes sikeresen megoldani a tömegeiszaporítás feladatát, amely 
pedig nem is tartozik a legnehezebbek közé. Hasonlíthatatlanul nehezebb fela-
dat 10 kg elitmagot előállítani, mint azt 40 vagonra elszaporítani, ami a legtöbb 
magfélénél egyszerűen 5 — 6 év különösebb fantáziát nem igénylő rutinszerűen 
beállított munkáját jelenti, semmi mást . A tömegeiszaporítás eredménytelensé-
gének hangsúlyozom, mindig csak a takarmány és zöldségmagvakról beszélek, 
— nem pedig gabona burgonya, kender és más olyan vetőmag elszaporításáról, 
mely más szektorokba tartozik, véleményem szerint az az oka, hogy a mag-
termelésre kijelölt állami gazdaságok és termelőszövetkezetek központi és nem 
mindig helyes előírás alapján és nem a saját készségüknek és az adott lehetősé-
geknek figyelembevételével termelnek és elegendő támogatást, helyszíni közvet-
len irányítást nem kapnak ; a dolgozó parasztok a legutóbbi időkig a kedvezőt-
len termelési árak miatt a termelésre nem szívesen vállalkoznak, részben egyéb 
irányú kötelezettségeik és bizonyos kedvezőtlen tapasztalataik folytán nem mer-
nek vállalkozni, egyáltalán a szaporítást nem olyan gazdaságok végzik, amelyek-
ben az eredményes termesztés tárgyi és személyi feltételei megvolnának. 

Hol van a kivezető út és miképpen lehetne főképpen a vetőmag tömegei-
szaporításának nagyobb, normális hatásfokát biztosítani a takarmány és zöld-
ségmagvaknál. Szerintem vissza kell térni arra a jól bevált elvi alapra, melyen 
a múltban állottunk és amely egyáltalán nem a kapitalisztikus gazdasági beren-
dezkedés velejárója, tehát egyáltalán nem ellentétes a szocialista gazdaságpoliti-
kával, bogy ti. a takarmány és zöldségmagvak egész termesztése és lehetőleg 
kivitele is egy vállalat, illetőleg több egynemű földrajzilag rajonizált legyen. 
Ezek a vállalatok gondoskodjanak az anyamag előállításáról, melyet a bel- és 
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külföldi igények számontartásával és értékelésével kell irányítani, gondoskod-
janak jó, megbízható szaporító gazdaságok megnyeréséről és beszervezéséről, 
ahol az anyamag nem pusztul el, hanem évről évre vagy helyesebben az évek 
átlagában normálisan sokszorozódik, e gazdaságok közt szerepeljenek a legjobb 
állami gazdaságok, célgazdaságok, melyeknek vetésforgójában a takarmány és 
zöldségmagtermesztés célszerűen beilleszthető, a legjobb termelőszövetkezetek, 
legjobb egyénileg termelő gazdák, akik a vetőmagtermesztésnél meg is talál-
ják a számításukat, mindig szem előtt tartva a termelő gazdaságok kiválasz-
tásánál, hogy a vetőmagtermesztés a legnehezebb, legtöbb szakértelmet és ob-
jektív előfeltételt igénylő ága a növénytermesztésnek. Nem szabad abba a hibá-
ba esni, hogy a vetésterület papiroson megvan ugyan, ténylegesen azonban annak 
egy részét olyan gazdaságok alkotják, melyeknek futólagos megtekintése is 
arról győzi meg az e téren tapasztalt szakembert, hogy ott eredményes megter-
mesztés akár a személyi, akár a tárgyi feltételek hiányában nem remélhető. 
Óvakodni kell a túlságos e'laprózástól is, mely a szakszerűség követelményeibe 
ütközik, mert az elaprózott termelést lehetetlen a termesztés kritikus időpont-
jaiban rövid idő alatt bejárni, és a termelőket szaktanáccsal ellátni, a kellő 
agrotechnikai eljárások elvégzésére ösztönözni. A magtermesztés elaprózása 
egyben a termelési költséget mértéktelenül megdrágítja és fajtavetőmagvak 
esetében fokozza a mechanikus keveredés és fajtaleromlás veszélyét. Apró 
parcellákon csak akkor szabad ilyen magvakat termeszteni, ha azok egy határ-
ban, egymáshoz közel vannak, könnyen elérhetők, és községenként meg vannak 
szervezve. 

Ezek a vállalatok nyújtanák azt a kellő helyszíni szakfelügyeletet, melynek 
időszerűen, valóban szakszerűen és gyakran való elvégzését nem tudom eléggé 
hangsúlyozni, mert azzal áll és bukik a magtermesztés sikere. Ezen a téren 
semmi áldozat nem sok és a legroszabb helyen alkalmazott takarékosság az, 
lia a magtermelő vállalat szakfelügyelője primitív közlekedési eszközökkel kény-
telen körútjait lebonyolítani, mert akkor képtelen feladatának idejében eleget 
tenni és legfeljebb utólag lehet megállapítani, sokszor még utólag sem, hogy 
tulajdonképpen mi okozta azt, hogy egyes gazdaságokban még a vetőmag sem 
térüli meg. Szerintem a magtermesztő vállalatnak már a magtermesztésre szánt 
tábla kiválasztásánál is ott kell lennie és az egész tenyészidő folyamán készen 
kell állnia arra, hogy gyors segélyt nyújtson. Ugyanannak a vállalatnak, mely 
a szorosan vett termesztést lebonyolítja, kell gondoskodnia a raktározásról 
és tisztításról is, elkerülve azt a gyakran előforduló hibát, hogy a már létrejött 
magtermés a 12-ik órában megy tönkre, mert a mag nem kerül kellő állapotban, 
vagy kellő időben szállításra és a raktározás alatt romlik meg. Mikor egy válla-
latról beszélek, úgy értem, hogy egy vállalatnál van a mag az elvetéstől (sőt 
már az anyamag előállításától) a kivitelig, vagy a belföldi értékesítésig, de 
regionális alapon több ugyanilyen vállalatnak kell működnie egymás mellett, 
nehogy egy olyan mammut vállalat alakuljon ki, melyet nem lehet kellőképpen 
kézben tartani és részleteiben áttekinteni. 

Még egy pár szót kell szólnom a kivitel kérdéséről. Tudjuk, hogy gazdaság-
politikánk egyik alapelve, hogy a kivitelt külön kiviteli vállalatok végzik. A vető-
magnál azonban az a speciális helyzet áll fenn, hogy annak minőségi tulajdon-
ságait csak az ismeri igazán, aki előállította és ha az exportvállalat, mint ahogy 
kellene is, pontosan ismerni akarja azt az árut, amelynek értékesítésével foglal-
kozik, akkor nem elég, hogy e tekintetben csak a termesztő vállalat sematikus 
közléseire támaszkodhatik, hanem tulajdonképpen saját szakembereivel végig 
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kellene kísérnie a magot a maga életútján. Mondanom sem kell, hogy ez gyakor-
latilag nem valósítható meg. 

Hangsúlyozom, nem arról van szó, hqgy a kivitellel megbízott vállalat 
nem végezné a feladatát olyan jól, ahogyan egyáltalán lehetséges az adott 
organizáció mellett, hanem arról, hogy a termesztő és exportáló vállalat sohasem 
tud úgy összeműködni, mintha egy vállalat volna. A termelő vállalatnál pedig 
hiányzik az exporttal való közvetlen kapcsolat és innen van az, hogv a termelő 
vállalatok az exportban való lemaradásukat inkább kötbér problémának érzik 
és nincsenek áthatva attól, hogy mit jelent ez exportvonalhúzásban. Véleményem 
szerint, ha nem lehet kivételt tenni azon szabály alól, hogy a termeivényt más 
vállalatnak kell exportálni, mint amelyik előállította, akkor meggondolandó, 
nem kellene-e a termesztő vállalatok vezetését személy szerint kereskedelmi 
szakemberekre, esetleg magának az Agrimpexnek egyes szakembereire bízni. 
Végeredményben legalább azoknak a magvaknak a termesztését, amelyekben 
a belföldi szükségletet jóval meghaladó exportlehetőségeink vannak a belföld 
szükséglet biztosítottságát mindig feltételezve —, az exportérdeknek kell alá 
rendelni. 

UDVAROS KÁROLY, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A növénynemesítésben még sok mindent nem alkalmazunk, amit pedig 
alkalmazhatnánk. Pl. nem használjuk ki a szervezet és környezet összhatását. 
A nemesítő sokszor a helyszínen nem vesz észre élettani különbségeket a fajtájá-
ban, azonban mihelyt a fajta kikerül a telepről, a különbségek morfológiailag 
is kitűnnek. Pl.: egv A-törzs felét másutt vetettem el. Hosszúháton kiegyenlített 
volt, Martonvásáron ugyanazon anyag sokkal tarkább képet nyújtott . Talán 
sokan közülük még mindig öntudatlanul a mendelizmus hatása alatt állnak. 
Nem gondolnak arra, hogy az örökletesség nem a magban rejlő kész valami, 
hanem a fejlődés folyamán bontakozik ki és akkor realizálódik, változik, éspedig 
külső behatásokra is. A fajták gyakorlati kihasználása tekintetében ma még 
meglehetősen kezdetleges fokon állunk. Néhány évtizeddel ezelőtt még nem volt 
nemesítés, csak formai kiválasztás. Nem az országos termésátlag növelése volt 
a cél, hanem a vetőmagfelár megszerzése. Nagyobb, fejlettebb fajtahasznála-
tot csak egy-két uradalomban lehetett találni. Utána a formalizmus következett 
és főleg búzánál a két fajtával való operálás. Ezt még mindig akadályozza a 
tudatlanság és a hozzánemértés. A körzetbeosztás valamit segít, de még ma 
is van állami gazdaságokban olyan extenzív teriilet, ahol Bánkutit vetnek, 
viszont Fleiscbmannt vetnek olyan helyeken, ahol az megdől. 

A fejlődés további menete szerintem előre felvázolható. A nemesítenek 
sokkal fokozottabb mértékben kell a saját tájával összeforrni, mozgási lehetősé-
get kell biztosítani, hogy alapos tájismeretre tegyen szert. A szaporítások, 
vetésállományok vizsgálatának bővítése is szükséges. A nemesítő kell, hogy ellen-
őrizze, hogy a fa j ta örökletessége mennyire változik. A különböző környezetben 
való termelésnél sokszor alig lehet a fajtára ráismerni. A jövőben a vetőmagel-
látás egyre inkább a nemesítő vállára fog terheket rakni és ezért a jövőben a 
nemesítőt jobban kell támogatni. A nemesítenek a tá j kisebb egységeihez kell 
alkalmazkodnia. Végső fokon az országban több fajtával fogunk dolgozni. Ez a 
munka természetesen megkövetel bizonyos decentralizációt, amit meg is lehet 
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csinálni. A szakszerűség, nemesítés és vetőmagszaporítás tekintetében talál-
kozik a decentralizációval, mint adminisztrációs, fejlettebb, egyszerűbb formá-
val, amelyre tényleg szükség van. Altalános volt a megállapítás az állami 
gazdaságok hiányosságai tekintetében. Csak annyit szeretnék megállapítani, 
hogy magával a megállapítással nem sokra megyünk. Az állami gazdaságok 
vezetői folyton változtak, nem a legjobbak a területek, gépek hiányoznak, a 
szállított munkagépek rosszak, hosszú ideig hiányzott az anyagi érdekeltség és 
ennek jótékony hatása mint hallottuk már meg is mutatkozik. A tömeg-
szaporításokra Berkó elvtárs kitért, de nein mondta meg, hogy miért lett olyan 
sok meg nem felelő. Túlságosan szigorúak a szabványok. Addig nem szabad 
selejteznünk, amíg nincs meg a megfelelő mennviség. 

Pap kartárs említette, hogy különálló szervezetet kellett létesíteni, mely 
kezébe venné a hibridkukorica problémát és lebonyolítaná. Ha tényleg az állami 
gazdaságok hivatottak, hogy a hibrideket szaporítsák és biztosítsák a vetőma-
got, akkor az Állami Gazdaságok Minisztériumának keretében kell a megfelelő 
erőt biztosítani, amely kifejezetten ezzel foglalkozik. Eddig ilyen szervezet 
nem volt. Nem tartom helyesnek, ha egy új szerv szól bele az állami gazdaságok 
területén belüli szaporításokba. Akkor is csak az lesz a lényeg, hogy góréra és 
munkaerőre van szükség, ezt pedig vagy tudja biztosítani az állami gazdaság, 
vagy nem tudja egy új szerv sem. 

Burgonyával kapcsolatban még senki sem gondolt arra, hogy bekapcsol-
jon a termelésbe egyszer egy generatív szaporítási szakaszt. Meg kell próbálni, 
mert jóformán semmibe sem kerül. Nálunk olyan fontos a burgonya-probléma 
hogy legalábbis meg kellene próbálni. Ha ez sikerülne, minden tájban, minden 
komolvabb gazdaságban lehetne előállítani. 

Teljes mértékben egyetértek azzal, amiket Bó'jtös kartárs mondott : első-
sorban említette a kártevők leküzdését, másodszor a központi lucernatermelő 
agronómus biztosítását és átmenetileg kapáskultúra beállítását. Nekem is van 
ezen a téren nagyüzemi tapasztalatom. Kisebb területen, ahol a kapálás bizto-
sítva van, átmenetileg jó' megoldás. Ebben az esetben én a kettős gabonasor-
távolságot tartom megfelelőnek. A fajta-rezervációk létesítése feltétlenül kívá-
natos. 

DEUTSCH MIKLÓS 

Több felszólaló a nagyüzemi fajtakísérletekről szólt. Ez a kérdés így kényes. 
Először azért, mert nem több ismétléses kísérlet, hanem csak egy egyszeri 
próba. Másodszor sajnos mi végeztettük ezeket a kísérleteket, azonban a leg-
több esetben a kísérletek, azaz a próbák megbízhatatlanok. Végül pedig a fajta-
körzetek megállapítói, de maguk a nemesítők sem igazodnának el a Fajta-
kísérleti Intézet adatai és a nagyüzemi próbák között. A fajtakísérletek 3 — 4 
éve folynak azonos területen, jó munkával lassanként jó erőben lévő talajon, 
tehát már intenzívnek mondható viszonyok között, míg a nagyüzemi próbák 
nagyon kevés kivétellel az extenzivitást jobban tűrő faj táknak biztosítanak 
előnyt. Ezért ezekkel a nagyüzemi próbákkal vigyázni kell. 

Többen beszéltek a mag osztályozottságának a kérdéséről is. Több mint 
25 évvel ezelőtt Halléban Röemer professzor mellett végeztünk apró- és nagymag 
vetésével kísérleteket. Ezek a kísérletek nem mutat tak különbséget. 1952 — 53-
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ban Jónap Lajos kartárs felkérésére újra vetettünk egész aprószemű búzát, 
normál tisztítottat és nagyszeműt. Ez a kísérlet sem mutatott szignifikáns 
differenciát. Bíborherénél végzett ez irányú kísérleteim viszont azt bizonyítot-
ták, hogy 2 gramm ezermagsúlyú bíborhere vetőmag lényegesen kisebb zöld 
tömeget és magot is hozott, mint a normál kemenesaljai 3,8 gramm ezermagsúlyú 
bíborhere. 

A gyakorlati rész, amihez hozzá szándékozom szólni az, hogy hibák 
vannak a mezőgazdaság szervezése körül is. Például megyémben, Vas megyé-
ben, a legcsapadékosabb és leghűvösebb járásokban késői szóját, késői kukoricát 
adnak ki termeltetésre. Az idén azt azzal tetézték be, hogy édes cirkot adtak erre 
a vidékre magtermeltetésre. így nem csoda, hogy a legtöbb gazdának, agronó-
musnak elmegy a kedve a vetőmagtermeléstől. 

Székely kartárs, az AGRIMPEX vezérigazgatója már említette, hogy a 
gépállomások hibájából körülbelül 100 vagon fehérhere ment tönkre. Én körül-
belül 150—200 vagonra teszem azt a bíborheremag mennyiséget, melyet a 
gépállomások későn, vagy egyáltalában nem csépelték el, és így 200 vagon 
bíborhere esett ki exportunkból. 

SCHERMANN SZILÁRD, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

Vetőmagtermesztésünk a vetőmagvizsgálat tükrében 

A vetőmagtermesztés közvetlen termékének : a vetőmagnak vizsgálatá" 
val és minősítésével foglalkozó megvizsgálok, mint jómagam is, örömmel üdvö-
zöljük a Magyar Tudományos Akadémia e kezdeményezését, mint amely alkal-
mat ad a vetőmag termesztése, kezelése, forgalombahozatala, vizsgálata és fel-
használása terén dolgozó elméleti és gyakorlati szakembereknek arra, hogy vető-
magtermesztésünk problémáit minden oldalról megvilágíthassák. Magam e 
kérdésekhez a magvizsgáló szemszögéből óhajtok hozzászólni. 

A hibák túlnyomó részét a gazdaságok követik el. Csák meg kell néznünk 
egy-egy nyers vetőmagtétel mintáját, vagy meg kell kérdeznünk akármely tisz-
títótelepet : nem egy esetben elriasztó adatokat kapunk. 

I t t van mindjárt az arankakérdés. A magvizsgálók több mint félszázad 
óta rendszeresen harcolnak ellene, szemüket elkoptatták az arankavizsgálatban : 
de az aranka jobban terjed, mint valaha, s mind újabb és újabb növényfaj 
magjában jelenik meg. Pedig rendeletekben nincs hiány : a régi törvények 
tilalmazásain kívül itt vannak a zárszolgálati rendelkezések, itt van a Növény-
védelmi Szolgálat és itt vannak a nemzetközi növényvédelmi egyezmények. 
Ezzel szemben a begyűjtőhelyekre olyan áru is befutott már, sőt mi több, a 
begyűjtőhely át is vette - fehérhere néven, amelynek nagyobbik felét nagy-
aranka alkotta. A tisztítótelepek modern mágnesgépekkel harcolnak az aranka 
ellen, de a telepek környékén térdig járhatunk az arankás gyomtengerben s 
egyes gépállomások a herefélék csépléséből származó keresetüket tisztítatlanul 
adják el termelőknek, sőt akadnak állami gazdaságok is, amelyek tisztítlan, 
nyers heremagot vetnek. így pedig az arankakérdést ítéletnapig sem oldjuk 
meg. E téren az arankafront teljes szélességére kiterjedő offenzívára van szükség, 
de olyan offenzívára, amely nem enged kibúvót, amely a nyersárut éppúgy ellen. 
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őrzése alá vonja, mint a tisztítottat, a tisztítási hulladékot éppúgy, mint a 
szántóföldeket és mesgyéket. 

És hogy az aranka ne álljon magában, itt van pl. újabban a szádor a napra-
forgóban, a kakaslábfű a rizsben és itt van általában az egész gyomkérdés. 
Szigorú szabványokat hozunk a gyomok ellen, de a begyűjtött nyersáruk gyom-
tartalma egyre nehezebb feladatok elé állítja a tisztítótelepeket. A gyomok elleni 
harc látszólag kétféle intézkedést követel : megelőző intézkedéseket abból a 
célból, hogy vetésünk gyommentes maradjon és irtást ott , ahol a gyom már 
megjelent és ahol irtása a legkönnyebb : az előveteményben, vetésben, vető-
magban. Persze, azzal is tisztában kell lennünk, hogy a vetőmag csak egyik — 
és nem is a legerősebb — forrása a gyomosodásnak. hogy a gyommagvakkal fer-
tőzött talaj évekig tartó rendszeres munkát követel, amíg ennek eredménye 
láthatóvá válik. Ilv módon ez a kérdés erősen hasonlít ahhoz a jelenséghez, 
amelyet a klasszikus ókor »circulus vitiosus« névvel jelölt. 

A következő lépés, amelyet a termésnek a tiszta vetőmag felé vezető 
útján tennie kell : a cséplés. Közismert dolog, hogy gondatlan csépléssel vagy a 
szóban forgó maghoz nem alkalmas cséplőgéppel mennyi kárt lehet okozni, főleg 
a kényesebb magvakban, mint pl. a bíborhere vagy a borsó. De fel kell hívnunk 
a figyelmet arra is, hogy a cséplés elhúzódása, késése is komoly veszteséget 
jelent : a vetőmag kipereg vagy megázik, megromlik. A herefélék cséplése a 
gabonacséplés idején többnyire háttérbe szorul, tekintet nélkül arra, hogy ily 
módon esetleg sokkal nagyobb a kár, mintha a gabona várt volna. \ál lalat i 
közlés szerint ez idén pl. kb. 100 vagon fehérhere ment veszendőbe a kellő idő-
ben való cséplés elmulasztása miatt, pedig ennek exportára mázsánként 200 
dollár. 

A következő állomás a begyűjtés. I t t is sok lehetőség nyílik a vetőmag 
minőségének kialakítására. Kívánatos volna pl. a vetőmagnak szánt szemes-
termény szárítását, zsizsiktelenítését már a begyűjtés alkalmával végrehajtani, 
s ezt megfelelő berendezésekkel lehetővé tenni, mert a tisztítótelepek nagyobb 
tömegűnyersárú egy időben való tárolására és kezelésére nincsenek berendezve s ez 
elkerülhetetlenül minőségi romláshoz vezet. A megfelelő tárolóhelyek hiánya 
vagy elégtelen volta egyébként a begyűjtőhálózatban is komoly nehézségeket 
okoz s gyakran eredményezi a vetőmagnak szánt termény megromlását, vagy más 
terménnyel való keveredését. De a begyűjtési hálózat pozitív irányban is elő-
segíthetné a vetőmag minőségének javulását, ha megfelelő rendelkezések alap-
ján módja lenne a jó vetőmag fokozottabb jutalmazására, valamint a rossz 
minőségnek az eddigieknél jóval szigorúbb elbírálására, sőt bizonyos határese-
teken túl, az áru értéktelennek nyilvánítására is. 

A zsizsiktelenítéssel kapcsolatban feltétlenül szóvá kell tennem, hogy az 
erre használt ciángáz minősége ellen panaszok hangzanak el. A ciánozást emiatt 
gyakran többször is meg kell ismételni, ami a többszörös be- és kirakással kom-
binálva érzékeny többletköltséget jelent. 

Fentebb említettem már, hogy kívánatos a tisztítótelepek bizonyos fokú 
mentesítése, főleg szárítás és zsizsiktelenítés terén. Ez lehetővé tenné a tisztító-
telepek nyugodtabb és folyamatosabb munkáját, a telepek kapacitásának jobb 
kihasználását, nemkülönben a szabadban való kényszerű tárolás veszedelmei-
nek elkerülését. Ugyancsak a kapacitás jobb kihasználását jelentené, ha pl. a 
MAGÉRT tisztítótelepek bértisztítást is vállalhatnának, ami értesülésem sze-
rint ma — nem tudom miért korlátozva van. Ez idő szerint ugyanis ezek a 
telepek, valamint a »Kertimag« telepei tisztítófelszerelés és tapasztalatok terén 
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lényegesen jobban állanak, mint a TERRA telepek, bár mindkét irányban a 
további fejlődés csak hasznára válik mindkét, sőt mindhárom vállalat telepei-
nek. A legutóbb behozott kitűnő holland szeparátorok pl. sok nehéz tisztítási 
problémát tökéletesen megoldottak s nincs kétség, hogy a korszerű gépekben 
rejlő lehetőségek maradéktalan kihasználásával a tisztítótelepek a jó vetőmag 
előállításának leghasznosabb munkatársai lesznek. Persze, csodára ezek sem 
képesek s a gazdaságokból beérkező, sokszor rendkívül gyenge nyersárukat 
csak korlátolt mértékben és nagy veszteségek árán tudják feljavítani. Sőt, sok 
esetben a feljavítás helyett kénytelenségből, vagy talán kényelemből — az 
engedménykérés útját választják, úgyhogy hovatovább több lesz az engedmé-
nyes, mint a szabványos vetőmag. Itt ismét az árszabályozás segíthetne, ha az 
az engedményes árut olyan árlevonással terhelné meg, bogy feljavítása tisztán 
vállalati szempontból is érdemesnek tűnjön s lia a vállalat a jó vetőmag elő-
állítását, a tisztítási veszteségek csökkentését, valamint a határidők betartását 
az üzemi dolgozók megfelelő premizálásával is elősegítené. 

Néhány szóban érintenem kell Bánlaki kartárs előadásának azt a meg-
állapítását, hogy mai vetőmagtermesztésünk elégtelensége miatt »igen gyakran 
hozzánk nem való, ismeretlen értékű vetőmagvak behozatalára szorulunk«. 
Ezt a kérdést Bánlaki kartárs előadása további folyamán nem érinti, pedig ez 
a kérdés további megfontolásra érdemes. Feltűnő ugyanis, bogy amikor pl. 
hazai tájfajtáink védelmére intézkedéseket teszünk, ugyanakkor a mienkétől 
teljesen eltérő klímák alól minden termesztési ellenőrzés nélkül hozunk be 
vetőmagot, holott a múltban a nem megfelelő tájfajták távoltartására szigorú 
intézkedéseket hoztunk, és a vetőmagvizsgálat ezek felismerésére legérdekesebb 
módszerei egyikét : a származási vizsgálatokat dolgozta ki. E téren legalább 
annyit érdemes Ápolna tenni, hogy a behozott vetőmagvak hazai viselkedésé 
figyelemmel kísérjük és további termelésüket ettől tesszük függővé. 

ÚJVÁROSI MIKLÓS, a biológiai tudományok kandidátusa 

A jó agrotechnika igen sok fényezőből tevődik össze, és annak egyik meg-
nyilvánulása a gyommentes talaj , ami a megfelelő vetőmagszaporítás elenged-
hetetlen feltétele. Tudjuk, hogy ma még ezen a téren igen sok kívánni valót 
találunk országszerte. A következményeit pedig nem kell külön hangsúlyoz-
nom, mert a nagy mennyiségű gyom egyrészt elhasználja a ta la j víz-és tápanyag 
készletét, elnyomja a fejlődő növényt, másrészt az itt termelt kevesebb mennyi-
ségű, gyengébb minőségű vetőmagot gyommagvakkal fertőzötté teszi, így annak 
az értékét ilyen alapon is lerontja. Emellett különösen a vetőmag szaporítás-
nál igen súlyosan esik latba, hogy a gyomnövények egy egész sor kártevőgom-
bának és rovarkártevőnek a köztes gazdái is. 

Az 1947—1953-ig országosan folyó szántóföldi gyomfelvételezésem össze-
sített eredményként országosan a búzavetésben 29,6%, a rozsvetésben 22,2%, 
az árpavetésben 25%, a zabvetésben 22%,, a tarlókon 68,3%, a tengerivetésben 
39,9%, a répavetésben 22,1% a burgonyavetésben 36,9%, a napraforgóvetés-
ben 22,6% gyommennyiséget mutattam ki. 

Ez a vetőmagtermesztés szempontjából azért igen fontos, mert nagyon 
jól meg kell választani azt a parcellát, amit vetőmagszaporításra kijelölünk. 
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Sőt itt tovább megyek, a kijelölés nem is történhet meg egyszeri helyszíni szem-
lével, hanem csak olyan szakember részvételével, aki a jelzett területet évek 
óta jól ismeri. Tudjuk, hogy bármely területet a gyomnövények egész sora 
népesíti be. Nálunk az a gyomirtásban az egyik legfőbb baj, hogy a gyomfajokat 
nem ismerik gvom-gyom mondással egy kalap alá veszik az összesei, pedig azok 
között nemcsak különböző kártékonyságéi, hanem a legkülönbözőbb igénvű 
gyomokat is találunk. 

Ha a kalászosok területét nyár utolján jelöljük ki, akkor a kalászos gyo-
mokat ott a kijelölés időpontjában nem találjuk meg. A tarló és kapásokban meg-
található gyomok viszont az évelőktől eltekintve a kalászosokat nem, vagy csak 
kisebb mértékben károsítják. Ezért szükséges, hogy a terület kijelölését mindig 
olyan szakember bevonásával végezzük, aki a területet évek óta igen alaposan 
ismeri. Továbbá ajánlatos, hogy a kalászosok szaporításának terület kijelölését 
még aratás előtt, a kapásokét viszont aratás után végezzük. 

Mivel megfelelően tiszta terület az egész országban alig akad a szükséges 
mennyiségben, arra kell törekednünk, hogy a vetőmag szaporítás céljára gyom-
mentes területet készítsünk, tehát a szükséges területet a szaporítás előtt tisz-
títsuk ki a benne levő gyomok magjaitól és élő részeitől. Erre megvan a mód 
és lehetőség, de a művelet nem végezhető el azonnal, hanem hosszabb idő kell 
hozzá. Kézenfekvőnek látszik, hogy a lassanként mind nagyobb mennyiségben 
rendelkezésre álló szintetikus-hormonos vegyirtó szerekkel megpermetezve 
a talajt , illetve a gyomnövényzetet, tisztítsuk meg a talajt. 

Sokkal eredményesebb és biztosabb azonban a gyomokat a helyes agro-
technikával irtani, ha a gyomokat és ezek igényeit ismerjük. Ez az eljárás rá-
adásul nem igényel különösebb gyomirtó berendezéseket, anyagot, felszerelést, 
csupán abból áll, hogy az amúgy is szükséges munkálatokat a gyomirtás érdeké-
ben alkalmazzuk a helyi adottságokhoz. 

Ha végignézünk a szántóföldi, talajmíívelési és vetésápolási munkákon 
abból a szempontból, hogv a gyomok irtása érdekében mit tehetünk, akkor a 
következőket látjuk : 

Tarlóhántás. Elpusztítja az összes, az aratásig a gabona között levő gyo-
mokat, és megakadályozza azok magérlelését a tarlón. Az évelő tarackosokat csak 
levágja, vagy összedarabolja de nem pusztítja el és azok rövidesen újra haj-
tanak. A tarlóhántásnak azonban nemcsak ennyi a szerepe, hanem amint arra 
már régi szakkönyveink is rámutattak, az is, hogy a talajban levő gyominagva-
kat kiosírázáshoz segíti és azok így elpusztíthatók. I t t azonban meg kell állnunk. 
Az, hogy tarlóhántással az összes szántóföldi gyomokat kicsírázásra bírhatjuk, 
mint az a szakkönyvekben található, egyszerűen nem állja ineg a helyét. A kalá-
szosokban magot érlelő gyomtársaság magjai késő ősszel, vagy kora tavasszal 
csíráznak, azok még a legcsapadékosabb nyáron is csak imitt-amott, igen kis 
százalékban fognak a tarlóhántáson kicsírázni. Tehát éppen a kalászosok gyom-
jai nem irthatok a tarlóhántással. Ellenben mindig kicsíráznak a tarlóhántáson 
a nyárutói gyomok magjai. 

A tarlóhántást rengeteg dolgozat és közlemény propagálta már, ennek elle-
nére a legtöbb helyen ma is felületesen végzik. A tarlóhántás után rendesen 
hiányzik a borona, henger és ha azt száraz nyáron még jól megkésve is végzik, 
akkor a talaj felső rétege annyira kiszárad, hogy ott semmiféle gyommag nem 
képes kicsírázni. Ha azonban a közvetlen aratás után végzett tarlóhántást lehen-
gerezzük. akkor a nedvességet megőrzött talajban ténylegesen rengeteg gyommag 
indulhat csírázásnak. Ahol sok az évelő tarackos gyom, pl. acal, ott a tárcsa nem 
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ér semmit, mert az erős szárak között még az éles tárcsa is kitér és nem vágja el 
azokat. Ilyen helyeken vagy a sekély szántás, vagy a kultivátorozás jár jó ered-
ménnyel. Azonban a borona, henger sehol sem nélkülözhető. A következő hiba 
ott szokott lenni a tarlóhántásnál, hogy azt őszig további kezelés nélkül hagyják, 
holott a kikelt gyomokat csíraállapotukban egy boronálással meg lehetne sem-
misíteni. 

Másik gyomirtó vagy gyomnevelő tényező szántóföldjeinken a kapásnövé-
nyek vetése. A kapálásokat rendesen végezve az gyomirtó. Sajnos csak a kapálás 
gyomirtó, mert maga a kapás növény éppen tág térállása következtében egyene-
sen gvomnevelő. Éppen ezért kapálás nélkül a gyomok el is hatalmasodnak 
benne. Azonban a rendszeres kapálás mellett a kapás vetésekben elpusztulnak 
a későbben kelő tavaszi gabonagyomok és ezt követőleg a második kapálástól 
kelő nyárutói gyomok is olyan mértékben, amilyen mértékben a kapálásokat 
végezzük. Ezzel egy időben a gyakori kapálás meggyengíti az ott levő éveinket 
is. Nyár közepéig tehát a kapásokban nagymértékben tisztul a talaj a benne levő 
gyommagvak mennyiségétől. Megváltozik azonban a helyzet a kapálások bevég-
zése után, amikor a kikelő gyomokat már senki sem háborgatja őszig, a legven-
gített évelők is újból megerősödnek és mind az egyévesek, mind az évelők hihetet-
len mennyiségű magot érlelnek őszig. Ilyen módon a talaj kitisztítása soha sem 
fejeződik be, mert minden nyár második felében utána pótlódik az, amit anyái-
első felében nagy költséggel és rengeteg munkával kitisztítottak. A gyomírtó-
nak nevezeti kapálás tehát csak akkor lesz ténylegesen gyomirtó, ha nyáron 
is megkapáljuk a kapásokat. 

Azt most nem akarom részletesen kifejteni, hogy azok a százalék-számok, 
amiket a hozzászólásom elején elmondottam az egyes vetések gyommennviségei-
nek az illusztrálására, nemzetgazdaságilag mit jelentenek. Hiszen a búzavetések 
29,6%-os gyommenyisége azt jelenti, hogy a búzával bevetett terület 30%-a nem 
búzát, hanem gyomot termett. Ha ebből leszámítjuk a búza közt már aratás 
előtt kikelt nyárutói gyomokat, melyek az érő vetésben már kevesebb kárt 
tesznek, az igazi gabonagyomokra még mindig 20%-nál több terület jut, ahol 
sok ezer mázsa búza teremne gyommentes vetésterület esetében, aminek az értéke 
évenként sok százmillió forint. Ha ez így található a köztermesztésben, mennyire 
súlyosabb a helyzet az értékesebb vetőmagtermesztés esetében, a közvetett 
károkról nem is beszélve. 

Az elmondottakban arra akartam rámutatni, hogy a gyomnövényeket és 
azok életritmusát, igényeit ismerve mennyire módunkban van azok ellen a leg-
célravezetőbb módon védekezni. Mikor ezt a munkát végezzük, ne felejtsük el, 
hogy a gyomnövények, bár a legteljesebb mértékben alkalmazkodtak a szántó-
földi körülményekhez, mégis növények és egyáltalán nem áll az, hogy mindent 
kibírnak. 

Hogy mennyire fontos a gyomfajok életkörülményeinek ismerete, arra még 
egy példát legyen szabad az évelők közül felhozni. Azt tudjuk, hogy a leggyako-
ribb és legtömegesebb gyomunk országosan a folyondár szulák, a Convolvulus 
arvensis. Kártétele igen sokirányú, mert rácsavarodva megdönti a gabonát, azt 
beárnyékolva nem engedi felnőni, mélyrehatoló gyökérzetével kiszárítja a talajt, 
igen nagy mennyiségű tápanyagot használ el stb. Jól fejlődő, sűrű őszi kalászo-
sokban azonban kártevése összezsugorodik, mert az árnyékolást nem tűri. 
Indái ősszel lefagyva, tavasszal csak akkor indulnak fejlődésnek, amikor a talaj 
már felmelegszik. Ha addig a vetések már megbokrosodtak, akkor azok elnyom-
ják. Tavaszi kalászosok esetében ez már nehezebben megy, de elérhető. Ugyan-
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akkor azonban ez az eset nem áll fenn a tarackbúzára, mely egész télen át nem 
fagy le és már a legkorábbi tavasztól kezdve együtt nő a vetéssel. Az ugyancsak 
tarackos csillagpázsit azonban még a szuláknál is később indul fejlődésnek. 
Tehát tarackbúzás föld nem használható kalászos magszaporításra, de csillag-
pázsitos igen. 

Még arra szeretnék egészen röviden rámutatni, hogy a legtöbb gazdaság 
eljárása szerint az istállótrágya rengeteg gyommaggal van fertőzve, és istálló-
trágyázás után rendesen a gyommagvak millióival fertőződnek a talajok, melyek-
nek kiirtása esetleg ismét csak több év rendszeres munkájával érhető el. A vető-
magszaporítás jó táperőben levő talaj t kíván, ezért a trágyázás nem nélkülöz-
hető. Alkalmaznunk kellene azonban nagyobb mértékben különösen a szaporító 
gazdaságokban a trágya meleg erjesztését, amelynél a gyommagvak csírázó 
képességüket a trágyában elvesztik. Helytelenül kezelt, gyommagvakkal fertő-
zött trágya alkalmazása a vetőmagszaporítás előtt már egy évvel is kerülendő, 
a kalászosok esetében és ahol az lehetséges, kívánatosabb a műtrágyázás alkal-
mazása. 

Mivel a vetőmagszaporítás haszonnal, többlet bevétellel jár, talán be lehetne 
vezetni, hogy azt csak a gyomirtásban élenjáró gazdaságok végezhessék, és ha 
a gyomirtás kívánalmainak nem tesznek eleget, akkor a szaporítás jogát elvesztik. 

Még csak a vegyszeres gyomirtásról szeretnék befejezés előtt egy pár szót 
szólani. A mai bormonos szerek sok esetben jó eredménnyel alkalmazhatók. 
Abban az esetben, ha olyan körülmények adódnak elő, mint pl. az idei évben a 
vadrepce uralomrajutása, az idejében alkalmazott permetezés igen sikeres lehet, 
mert a szaporított vetőmagból az ilyen tömeges gyomot vagy kipusztíthatjuk, 
vagy legalább a magérlelését megakadályozhatjuk. Vonatkozhatik ez pl. az 
acattal, pipaccsal, vagy más tömeges gyomfajokkal erősen fertőzött szaporí-
tásokra is. Mindig számolnunk kell azonban azzal, hogy lesznek olyan gyom-
fajok, amelyekre a' permetezés hatástalan lesz, és így azok magot fognak érlelni. 

B E R K Ó JÁNOS 

Az Akadémia Agrártudományok Osztályának ma meguyitott ankétja 
hiányt pótló kezdeményezés és mint ilyent örömmel üdvözölünk. A kétnapos 
értekezleten résztvevő szakemberek termékeny vitája hosszú időre megszab-
hatja a vetőmagtermesztés és felújítás terén követendő utat. 

Észrevételeimet két csoportba sorolom, mégpedig : 
1. Vetőmagtermesztés (az előállított vetőmag elszaporítása). 
2. Vetőmagfelújítás (az elszaporított vetőmag köztermesztésbe-jutta-

tása). 
A nemesített vetőmagtermesztés és vetőmagfelújítás rendszerének meg-

javításáról szóló — ez évben megjelent — 96/1954. sz. FM. utasítás valamennyi 
hazai nemesítéeű vetőmag szaporítási rendszerét egységesen meghatározza. 

A vetőmagszaporítási rendszer szempontjából legjobban kikristályoso-
dott őszi kenyér- és takarmánygabona vetőmagvak 4 lépcsőben történő szaporí-
tását az 1952 54. években elemezve az alábbi beszédes számok érdemelnek 
figyelmet. 

1 6 IV. Osztályközlcmény VII/3- 1 
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Elit-vetőmají előállítása/vagon 

Fémzárolt vetőmag 

Persp. 
Megnevezés vetőmag szüks. 1952 1953' I954F 

Őszi búza 2000 2580 3700 2490 
Rozs 560 960 1490 1200 
Őszi árpa 230 1040 1140 528 

I. fokú szaporítás 

ősz i búza 1 5 0 , - 2 1 9 , - 180,6 153,8 
Rozs 4 4 , - 5 2 , - 65,2 35,6 
Őszi árpa 20,6 31,1 10,9 23,5 

II. fokú szaporítás 

ősz i búza 1 0 0 0 , - 1 0 8 0 , - 1251,9 1005,5 
Rozs 277,— 200.5 331,5 293,7 
Őszi árpa 1 4 8 , - 141,3 274,3 116,9 

III. fokú szaporítás 

Őszi árpa 6 2 5 0 , - 2 7 0 0 , - 4 6 8 7 , - 4 2 2 0 , -
Rozs 1 8 0 0 , - 6 3 0 , - 1 0 8 0 , - 1 0 6 0 , -
Őszi árpa 1 0 1 3 , - 6 2 0 , - 7 7 0 , - 8 0 0 , -

Az egyes szaporítási fokokon termelt és rendelkezésre álló vetőmag kész-
letek összehasonlításából — ami egyébként nagy általánosságban valamennyi 
nemesített mag szaporítására jellemző — világosan megállapítható, hogy 

1. A nemesítőtelepek az elit vetőmagot minden évben kellő mennyiség-
ben, sőt egy-két évben tervszerútlenséget bizonyító aránytalanul nagy mennyi-
ségben állítják elő. 

2. A vetőmagszaporító gazdaságok az I. és II. fokú szaporítású vetőmagot 
— egy-két rendkívüli időjárású évtől eltekintve, mint pl. az 1954. évi őszi árpá-
nál — ugyancsak megfelelő mennyiségben állítják elő. 

3. Annak ellenére, hogy a II. fokú szaporítású vetőmag minden évben nagy-
jából elvetésre kerülhet és kerül is, a tulajdonképpeni közvetlen felújítást szol-
gáló III. fokú szaporítású vetőmag egy évben sem áll rendelkezésre és végső 
fokon felújítási tervüket csak részben tudják teljesíteni. 

A kielégítő eredménnyel termelt elit, I. és II. fokú szaporítású, valamint 
a kétséget kizáróan megengedhetetlenül rossz eredménnyel termelt III. fokú 
szaporítású vetőmagvak összehasonlításánál elsősorban a termesztési viszonyok-
ban fennálló különbségre kell rámutatnom. Amíg az elit vetőmagot néhány neme-
sítő gazdaság, az I. és II. fokú szaporítású vetőmagot pedig harminc egynéhány 
kijelölt — bizonyos mértékig már vetőmag termelésre profilírozott — szaporító 
gazdaság termeli, addig a III. fokú szaporítású vetőmagot ún. tömegszaporító ál-
lami gazdaságok és Tsz-ek árutermelő területükön termelik meg. 1952 őszétől 
pedig a felújítás szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható — III. fokú 
szaporulatú vetőmag egy része az Ag-ok és Tsz-ek saját vetőmag termelő par-
celláin kerül előállításra. 
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Tekintettel arra, hogy a felújítási tervek teljesíthetetlenségét az utolsó 
szaporítási lépcső hibái akadályozzák, megéri, hogy az itt jelentkező problémá-
kat kiemelve tárgyaljuk. 

A III. fokú szaporítású kalászos vetőmagvak előállítása 1953 óta két for-
mában történik, mégpedig mintegy 65°-területen tömegszaporító gazdaságok-
ban, s mintegy 35%-területen pedig saját parcellákon. 

Tömegszaporítást az e célra esetenként kijelölt ÁG-ok és Tsz-ek végzik. 
Az itt folyó eredményes szaporító munkát a gazdaságok nagyszámú és ennek 
következtében nehezen ellenőrizhető volta akadályozza. A szaporító gazdaságok 
a vetőmagot árugabonaként kezelik, nem végzik a talajmunkát megkülönböz-
tetve és az idegenelésre, izolációra nem fordítanak gondot. A takarmánygabona 
vetőmagvak különösen a tavasziak nagy része feltakarmányozásra kerül, 
éppen azért azok felújítási eredménye lényegesen rosszabb az előzőekben ismer-
tetett ősziek felújítási eredményénél. Általános megállapítás, hogy a tömegszapo-
rító állami gazdaságok és termelőszövetkezetek a vetőmagszaporításban nem 
látnak annyi hasznot, s örülnek annak, ha a szaporító terület alkalmatlan 
minősítést nyer — ezt nem egy esetben maguk segítik elő mi által az »alkal-
matlan« vetőmagot szabadon értékesítik, illetve felhasználhatják. 

Hasonló súlyos a helyzet a Tsz-ek saját vetőmagtermelő parcelláin évről 
évre növekvő mennyiségben előállítandó III. fokú szaporítású vetőmagvaknál. 
A Tsz-ek nem értik a saját parcellás vetőmagszaporítás jelentőségét, a parcel-
lát nem kezelik megkülönböztetett gonddal, s nem egy esetben nem is tudják, 
hol van II. fokéi szaporítású vetőmaggal bevetett »vetőmagtermelő parcella«. 
Éppen ezért a saját parcelláról felújításba kerülő vetőmagmennyiséget óvatosan 
kell kezelni. 

Hozzászólásom második részében az előbb ismertetett módon megtermelt 
vetőmag köztermesztésbe juttatásáról, annak eredményeiről akarok szólni. 

Évről évre ismétlődő rendszeres vetőmagcsere 1951. ősz óta folyik és mint 
elöljáróban mondtam, főleg őszi és tavaszi kalászosokra, kukoricára és az 
utóbbi két évben burgonyára szorítkozik. 

A felújítási tervet egyetlen növényfajnál, egyetlen évben sem sikerült 
teljesíteni az előzőekben ismertetett okoknál fogva. 

Az évi felújítás őszi kenyér- és takarmánygabonából pl. 1951 — 54. években 
az alábbiak szerint alakult : 

Ószi búza 
Rozs 
Ószi árpa , 

64 
36 
85 

27 
24 
32 

75 
54 
76 

60 
43 
56 

A tavaszi búza, de különösen a tavaszi árpa, zab és a kukorica felújítása 
a már említett okoknál fogva messze alatta marad az őszi gabonák felújításá-
nak. Egy-egy megye felújítási eredménye általában az országos újítási ered-
ménnyel megegyezik. 

Érdekes összehasonlítani a I I I . fokú szaporítású vetőmaggal — általános 
csere keretében — felújított egy-egy nagyobb terület termés alakulását az azo-
nos adottsággal rendelkező fel nem újított területen a termés alakulásával. 
Így. pl. Hajdéi megyében 1953. év őszén az általános rozs vetőmag cserében 
részesített nagvlétai járás átlagtermése Tsz vonalon 5,6, egyéni vonalon 5,4 

.16 * 
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volt. Ugyanakkor az azonos adottságokkal rendelkező — vetőmagcserében nein 
részesített — debreceni járás Tsz-ei 4,9 egyéni termelői 4,2 átlagtermést értek 
el. A biharkeresztesi járásban В 1201-es őszi búza általános cserével az 1954. 
évi termés 5,3 volt, ugyanakkor a közvetlen mellette lévő — vetőmagcserében 
nem részesített berettyóújfalusi járás termés átlaga 5,1 volt. Ez utóbbi 
esetben a termésátlag különbség nem lényeges ugyan, az általános vetőmagcseré-
ben részesített biharkeresztesi járás javára mégsem hanyagolható el, mert 
a 20 kg/kh. többtermés sok 1000 kh.-ra vonatkozik. 

Élesebben mutatkozik a termésátlag különbség Békés megye két járásá-
nak, ill. községének összehasonlításánál. Az 1953. év őszén В 1201-es őszi búzával 
felújított szarvasi járás 1954. évi termésátlaga 5,5 volt, míg a fel nem újított 
gyomai járásé 4,03. Az ugyanazon időben felújított Kondoros község termés-
átl aga 10,1 a felújításban nem részesült Hunya község termésátlaga 8 volt. 

Somogy megyében 1953. év őszén a marcali járás búza vetésének 65%-a 
nemesített vetőmaggal került bevezetésre és 1954. évi termésátlaga 9,7 volt. 
A vetőmagcserében nem részesült csurgói járás 1954. évi búzatermésátlaga 
ugyanakkor csak 8,9 volt. Hasonló több termés állapítható meg a vetőmag-
cserében részesített Böhöny község 9,5 és a vetőmagcserében nem részesült 
Nagybajom község 7,9-es községi átlagterméseinek összehasonlításánál. 

A mennyiségi eredmény mellett nem hanyagolható el a vetőmag cserében 
részesített területek minőség terén mutatkozó különbsége sem. A Terményfor-
galmi Egyesülés, illetve a Begyűjtési Minisztérium által az elcsépelt termények-
ről évről évre készített minőségi térképen az előző évben felújított terület elcsé-
pelt termése egyöntetű, kultúr- és gyommag keverékesség szempontjából messze 
alatta marad a szokásosnak. 

Fentiekből következik, hogy a vetőmagcsere kézzelfogható eredménnyel 
jár, s ha nem hajtjuk végre 100%-ig mint ahogy nem hajtjuk végre — az 
felbecsülhetetlen terméskieséssel jár. 

Az elmondottak alapján mind a vetőmagtermelés, mind a vetőmag fel-
újítás terén sok tennivaló van. A hiányosságok kiküszöbölése érdekében feltét-
lenül megoldandónak tar tom az alábbi problémákat : 

1. A tömegszaporító állami gazdaságokat és termelőszövetkezeteket 
a legnagyobb körültekintéssel úgy kell kiválogatni, hogy a szaporított vetőmag 
megtermelése és rendeltetésszerű felhasználása biztosítva legyen. 

2. A takarmánygabonafélék beadását vetőmagbeadással egy időben tör-
ténő cseretermény jut tatással kell biztosítani. 

3. A III . fokú szaporítású kalászosok árát úgy kell megállapítani, hogy a 
szaporító gazdaságokat gondos munkára ösztönözze, s a többlet ráfordítás 
megtérüljön. 

4. A saját vetőmagtermelő parcellákat csak az arra alkalmas — megfelelő 
szakemberrel rendelkező — Tsz-ekben szabad engedélyezni. A parcellák rendel-
tetésszerű üzemeltetésének biztosítása érdekében ismeretterjesztő leírást kell 
kiadni. 

5. Az általános vetőmagcsere hatásfokának emelése érdekében a cserénél 
további kedvezményeket kell biztosítani. 

Lehetővé kell tenni, hogy azonnali cseretermény beadása mellett egyéves 
kölcsönre is kapjanak a termelők nemesített vetőmagot. 

Fenti javaslatok véleményem szerint alkalmasak arra, hogy a nemesített 
vetőmagcserét a párt- és kormányhatározatban előírt szélesebb alapokra 
helyezzük, s ezzel is elősegítsük a nagyobb termés elérését. 
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VIRÁG ISTVÁN 

A nemesített vetőmagvak elszaporítása és a vetőmagfelújítások terén a 
felszabadulás óta jelentős eredményeket értünk el. A szaporító gazdaságok kez-
deti nehézségeinek, a szaporítást irányító szervezet hiányosságainak ellenére 
évről évre nagyobb mennyiségű nemesített vetőmagot tudtunk főképpen 
gabonaféléből biztosítani, a vetőmagfelújítás céljaira. Amíg 1947. évben a terve-
zett búzaterület 8,8% -át, 1953. évben már 75%-át sikerült felújítani. Rozsból 
a felújítás 1947-ben 7,6%, 1953-évben 54%, őszi árpából 1947-ben 1%, 1953. 
évben 76% volt. Gyengébb volt a fejlődés a tavaszi kalászosok vetőmagszaporí-
tásánál és felújításánál, 1947-ben a tavaszi árpa tervezett területének 11%-át, 
1953-ban még mindig csak 39%-át tudtuk felújítani. Ezek az eredmények azon-
ban még nem kielégítőek, mert a felújítással még egyik évben sem tudtuk a 
100%-ot elérni és a vetőmag minőségével szemben is nagyon sok még a kívánni-
való. A burgonya felújításban csak a kezdet kezdetén vagyunk, takarmányfélék-
ből pedig kevesebbet és rosszabb minőséget termelünk, mint évekkel ezelőtt. 
A vetőmag és vetőburgonya akciók lebonyolítása is nehézkes, mert a termelők 
nem bíznak a kiosztásra kerülő magvak belső értékében, termésfokozó hatásá-
ban, és nagyon sokszor az általuk termelt szokvány gabonákat jobbnak tar t ják 
a, cserére szállított nemesített vetőmagvaknál. 

A Szovjetunióban hosszú évek tapasztalata alapján kialakult a vetőmagter-
mesztés bevált módszere. Eszerint a sikeres vetőmagtermelés alapfeltételei. 

1. a különleges vetőmagtermelő gazdaságok rendszere, 
2. a vetőmagtermelés során különleges technikai és agrotechnikai eljárá-

sok alkalmazása, 
3. különleges kiegészítő gazdasági felszerelések, 
4. különleges képesítésű, a vetőmagtermelés technikájának és agrotech-

nikájának sajátosságait ismerő vetőmagtermelő agronómusok és tecnhikai 
személyzet közreműködése. Ez a rendszer teszi lehetővé, hogy a nemesítők 
által külső és belső tulajdonságait megtartva, alapját képezi az árutermő terü-
leteken, a növénytermelés magas terméshozamának. Nem elég tehát a nemesítők 
munkája, az új fajták előállítása, hanem vizsgálni kell a vetőmagszaporítás 
tartama alatt is és a közternlesztésben már bevezetett fa j ták viselkedését. 
Eszerint kell az ország eltérő viszonyainak megfelelően megállapítani a fajtakör-
zeteket. Gondoskodni kell a helyes agrotechnikai módszerek bevezetéséről, 
javítani kell a szántóföldi minősítések eljárásán, biztosítani kell a vetőmagvak 
helyes begyűjtését, tárolását, tisztítását. Laboratóriumi vizsgálatokkal, illetve 
ezen vizsgálatok eredményei alapján gondoskodni kell a vetőmagvak külső hasz-
nálati értékének megőrzéséről is. 

A vetőmagtermelés szervezése és irányítása terén komoly előrehaladást 
tettünk. 

1. Sokat segített a 96/1954. sz. földművelésügyi minisztériumi utasítás-
ban lefektetett vetőmagtermelési és felújítási rendszer bevezetése. Az I. és II. 
fokú vetőmagot előállító gazdaságok már stabilizálódtak. Ezekben a gazdasá-
gokban az agrotechnika is egyre javul, a megtermelt vetőmagvakat is már sok 
helyen helyi laboratóriumokban vizsgálják. 

A III . fokú szaporítások azonban még igen kedvezőtlen körülmények 
között folynak. A szaporítási lépcső harmadik fokozatáig a vetőmagvak minő-
sége nagymértékben leromlik. Emiatt már a szántóföldi minősítésnél nagyobb 
kiesésekkel kell számolni. Pl. a B. I201-es elit búza vetésterületének ez évben 
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100%-a alkalmasnak bizonyult, de a már szaporított tételeknek első fokon 
6,9%-a,II. fokon 7,3-a, III . fokon 19,3%-a esett ki. A Lovászpatoiiai rozsból 
III . fokon 24,5%, a Fleischmann rozsból 24,0%, а В 40-es őszi árpából 59,9%, 
a Lovászpatoiiai Universal tavaszi árpából 24,5% bizonyult alkalmatlannak. 
Az MFB. 104-es tavaszi árpa területének I I . fokú szaporításánál 29,2%, III . 
fokon 24,4%, a peresztegi tavaszi árpának I I I . fokon 36,8%-a esett ki. 

2. Az elmúlt évekhez viszonyítva nagy haladást jelentett az Országos 
Yetőmagfelügyelőség megszervezése. Ez az intézmény felállításának első évében. 
1953-ban még csekély létszámmal dolgozott, emiatt hiányos volt a vetőmagszapo-
rítások irányítása és agrotechnikai ellenőrzése. Ez évben azonban már létszámá-
ban megerősítve és szakmailag is fejlődve nagyobb gondot tudott fordítani a 
szántóföldi minősítések és fémzárolások mellett a vetőmagtermelés iránvítá-
sára is. 

Vannak azonban még olyan hibák, amelyeket mielőbb ki kell küszöbölni : 
1. Az országos fajtakísérletek adatain kívül nem rendelkezünk olyan statisz-

tikai adatokkal, amelyek megvilágítanák, hogy az egyes nemesített vagy a 
gyakorlatban egyes vidékeken elterjedt tá j fa j ták az ország eltérő éghajlati 
és talajviszonyai esetén hogyan viselkednek, hogy az eltérő életfeltételek, kör-
nyezeti körülmények és termelési eljárások mennyiben rontották le vagy növel-
ték a fajták örökletes értékét. 

2. Sok gazdaságban még hiányosak a vetőmagtermelési feltételek, rosszak 
az agrotechnikai viszonyok, kevés a munkaerő, emiatt a szaporításokkal járó 
különleges feladatokat nem képesek végrehajtani. Pl. a burgonya vetőgumó 
szaporításoknál a szelekciók elmulasztása ez évben is fokozta a betegségek elter-
jedését, és a kezdetben jónak Ígérkező és minőségileg is kifogástalan növény-
állomány termése a második, ill. harmadik szántóföldi szemle során kiesett a 
továbbszaporításból. Több gazdaságban a növényápolás hiányosságai miat t az 
elit kukorica termésátlaga nem éri el az árutermő területek termésátlagát. Egyes 
helyeken a kukoricának nagyobb területeit a szigetelés teljes hiánya miatt kel-
lett alkalmatlannak minősíteni. A vetésforgó, növényi sorrend helytelensége 
következtében még a legdurvább hibák is gyakran előfordulnak, amikor a szapo-
rított fajta idegen fajú növényekkel kevert. 

3. A gazdaságok nincsenek tisztítóberendezésekkel mindenütt felszerelve. 
Sok helyen a férőhelyek elégtelensége miatt még az elit vetőmagot sem tudják 
megóvni a magtárakban a mechanikai keveredéstől. Máshol a vetőmag tárolásá-
nál a helyhiány miatt dohosodás, befülledés csökkenti a magvak esírázóképes-
ségét, biológiai értékét. 

4. Egyes növényfajok és fajták szaporítása igen sok helyen apró parcel-
lákon történik. Azokban a termelőszövetkezetekben pl., ahol 23 kh.-on 
szaporítanak sokszor különböző fajtájú burgonyákat, nem lehet fajtatiszta, egy-
séges, jó minőségű vetőgumót termelni és még a keveredéstől sem lehet a termelt 
vetőgumót megóvni. 

5. Hiányos a vetőmagszaporítást végző emberek képzettsége, nemcsak 
fajta, de a gyom és kórtani ismeretek terén is. Ez különösen mutatkozik a vető-
magszaporító gazdaságokban. Szakoktatási intézményeink (talán kivéve az 
Agráregyetemet) nem sokat foglalkoznak a vetőmagtermelés minősítés és vizs-
gálat speciális kérdéseivel. Még a gyakorlatban dolgozó szakemberek jórésze 
sem érzi át a vetőmagtermelés fontosságát. Az ÁVF-ek által a szántóföldi szem-
lékbe időszakonként bevont agronómusok évenként változnak, emiatt a szántó-
földi minősítések igen sok esetben szakmailag hiányosak. 

/ 
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6. a III. fokú vetőmagszaporításra kijelölt gazdaságok sok esetben nem 
alkalmasak az értékes vetőmagvak szaporítására (helyi körülmények, táblásí-
tás, vetésforgók hiánya). A gazdaságok kijelölésénél nagyobb körültekintéssel 
kell eljárni. 

7. A termelőszövetkezetekben és a vetőmagot nem szaporító állami 
gazdaságokban, amelyek árutermő területeik ellátására vetőmagparcellákra 
kapnak nemesített vetőmagot a vetőmag előállítása és a felújítás nem rend-
szeres. Legtöbb gazdaságban a vetőmag parcellák vagy teljesen hiányoznak, 
vagy nincsenek elkülönítve a többi parcellától. A vetőmag parcellákon nem a 
legjobb agrotechnikával állítják elő a vetőmagot, emiatt még azokban a termelő-
szövetkezetekben is, ahol a vetőmagparcellákat bevezették, a szántóföldi szem-
lék alkalmával ezeknek a területeknek 70—75%-a alkalmatlannak bizonyult. 

8. Az árak kérdésében is vannak hiányosságok. A nemesített vetőmagvak 
ára nincs arányban a ráfordított többletköltségekkel. Sokszor az árakat későn 
állapítják meg, pl. a vetőburgonyáét ez évben csak akkor, amikor a termést már 
betakarították. Ez csökkenti a termelési kedvet, a leszerződött gazdaságok 
nem látják a vetőmagtermelés jövedelmezőségét, és nem végzik el azokat a 
többletmunkákat, amelyek nélkül jó minőségű vetőgumót előállítani nem 
lehet. 

9. Nincsen biztosítva a vetőmagszaporító gazdaságokban a szaporított 
takarmánynövények, árpa, zab, kukorica szokvány áruval való kicserélése. 
Emiatt a gazdaságok szívesebben veszik, ha a takarmánytermő területek a 
szántóföldi minősítésnél kiesnek, s ezáltal a vetőmag takarmányozási célra 
visszamarad. 

Be kell vezetni a vetpmagszaporító gazdaságokban a főagronómusok, 
növénytermelési agronómusok, brigádvezetők és magtárosok premizálását, a 
szaporítási felár terhére. 

10. Fontos valutát hozó növényünknek, a rizsnek szaporítását is rend-
szerbe kell foglalni. Jelenleg sem a rizs nemesítése, sem a minősítése nincsen 
megnyugtatóan megoldva. A tsz-ek vetőmagszükségletét egyszerű kiválogatással 
állítják elő, pedig ezt is éppen úgy, mint a többi kalászos vetőmagját vetőmag-
szaporító gazdaságoknak kellene előállítani. 

11. Hiányosságok vannak az aratás és cséplés körül is. A gabonafélék 
helytelen időben és módon való aratása sok esetben lerontja a megtermelt vető-
magvak minőségét. A kukorica teljes beérés előtt való törése csökkenti a vető-
mag biológiai értékét és csírázási erélyét. 

12. Bár az utóbbi években egyes vetőmagtisztító telepek új tisztítógépe-
ket kaptak, ezen a téren mégis elmaradtunk a fejlődéstől. A tisztító telepek gépi 
berendezése általában korszerűtlen és elavult, emiatt a vetőmagvak kitisztítása 
s nehézkes. 

Javaslatok 

1. A növénynemesítők nagyobb mértékben foglalkozzanak a tájfajtákkal, 
különösen vonatkozik ez a takarmányfélékre. A bevált helyi tájfajták elszaporí-
tását szaporító körzetek alakításával kell megszervezni. 

2. A konyhakerti növényeknél — ahol még alig van törzskönyvezett 
vagy elismert fajta — és a vetőmagellátást igen sok megbízhatatlan fajtának 
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szerződéses alapon való elszaporításával biztosítjuk. Ezeknek a fajtáknak érté-
két felül kell vizsgálni, csökkenteni kell a faj ták számát, a bevált faj tákat pedig 
a nemesítésbe való bevonás után szervezettebb rendszerbe kell elszaporítani. 

3. Gondoskodni kell a vetőmagtermelésben és minősítésben résztvevő 
szakemberek és kisegítő személyzet szakmai továbbképzéséről. 

KOPPÁNY IMRE 

Véleményem szerint — szükség van olyan kívülálló s a termelésben esz-
meileg érdekelt tényezőre is, mely alapjában véve szoros kapcsolatban áll a minő-
ségi vetőmagtermesztéssel, illetve az egyes növényfajták vetőmagjának elsza-
porításával. Ez a független tényező : a vetőmagszaporítások szántóföldi minő-
sítése, a MNOSZ 6353 szabvány szerinti szántóföldi szemle, mely nagymérték-
ben járul hozzá a növénytermesztésünk alapfeladatát képező vetőmagtermelés-
hez. A szántóföldi minősítés feladatát az Országos Vetőmagfelügyelőség látja 
el. Talán nem lennék elfogult, ha azt mondanám, hogy a jó vetőmagtermesztés 
és a szántóföldi minősítés elválaszthatatlan termelési folyamat. 

A minősítő vizsgálja azt is, hogy a nemesítő tenyészkertje és a fajtakísér-
letek kötöttebb kiegyenlítettebb életlehetőségei után, a különböző tájegységek 
és kötetlenebb nagyüzemi formák között, miként bizonyítják be az új fajták : 
termésfejlesztő és átlagtermést növelő képességeiket. Vizsgálja és megállapítja, 
miként mutatkozik meg a nemesített vetőmagban rejlő jobb fajt aérték, s miként 
válik produktív gyakorlattá a növénynemesítők magas színvonalú elméleti 
tudása. A szántóföldi szemlén állít ki bizonyítványt a vetőmag belül szunnyadó 
termelési értékéről, melyet a belőle fejlődő növényzet termőképessége, termés-
biztonsága, minősége, betegségek-, kártevők- és fagyokkal szembeni ellenálló-
képessége, szárazság és nedvességtűrőképessége mutat meg. Ezeket a saját-
ságokat csak a szántóföldön lehet kellőkép elbírálni s ezért látszik legmegfele-
lőbb eljárásnak, a vetőmag termelési értékének helyes elbírálására a szántó-
földi szemle. 

Akadnak is oly an szakemberek, akik a szántóföldi szemlét mint minősítési 
eljárást feleslegesnek tart ják és azt vallják, hogy annak megállapításait a 
laboratóriumi vizsgálatok megfelelően tudják pótolni és helyettesíteni. Úgy 
vélem, felesleges ezt a felfogást kellőképpen méltatni, helyette inkább Jurjev 
idevonatkozó megállapításaiból idézek. Jurjev »A szántóföldi növények nemesí-
tése és vetőmagtermesztése« című könyvének 426. oldalán azt mondja : »Saj-
nos vetőmag alapján a fajtát csak erősen korlátozott mértékben határozhat-
juk meg, mert ugyanazon növény különböző fajtáinak vetőmagja külsőleg 
nagyon hasonló. Ezért az egész növény valamennyi bélyegét figyelembe kell 
vennünk, vagyis a lábonálló vetést kell megvizsgálnunk.« A 428. oldalon többek 
között ezt írja : »a vetés vizsgálatánál történik a mezőgazdasági növények 
lábonálló vetéseinek elbírálása fajtatulajdonságok alapján, illetve a gazda-
ságok ellenőrzése abból a szempontból : megtartják-e a nagy és jó minőségű 
magtermést biztosító vetőmagtermesztés szabályait!« 

Ügy vélem, fentiekből világosan kitűnik, hogy a vetésvizsgálut vagy hazai 
formája, a szántóföldi szemle, mennyire hozzátartozik a minőségi vetőmag elő-
állításához. 
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A szántóföldi szende fogalma az alábbi tennivalókat egyesítené magában : 
Kezdődnék : a vetőmagszaporítások tervének agrotechnikai átbeszélésé-

vel (Vetőmagfelügyelőség és szaporító gazdaság Főagronómusa között), 
folytatódnék : a ténylegesen bevetett szaporító területek nyilvántartásba-

vételével és térképezésével, 
kiegészülne : a tenyészidő folyamán megtartandó vetésápolási, növény-

ápolási és növényvédelmi tennivalók szakszerű végzésének ellenőrzésével, 
befejeződnék : a minősítendő növények szántóföldi szemléjével, s a megter-

mett vetőmagtételek szakszerű tárolásának, tisztításának, fémzárolásának stb. 
ellenőrzésével. 

Ez a folyamatos közreműködés eredményezné, hogy a vetőmagszaporítás 
mindenmozzanatáróltndomása lenne a Vetőmagfelügyelőségnek, s a szükségeshez 
mérten szaktanácsaival, javaslataival segítségére lehetne a szaporító gazda-
ságoknak. 

Lehetőség nyílna arra is, hogy a különböző növényfajtáknak a nagyüzem-
ben tanúsított élettani megnyilvánulásait figyelemmel kísérhesse, s észleletei 
alapján javaslatot tehessen az egyes fajták nemesítési irányának, illetve a fajta-
körzeteknek részleges módosítására is. Ezenkívül a szemlét végző összeköttetést 
tart fenn a fajtakísérleti állomásokkal, az ott látottakat összehasonlítja a nagy-
üzemben tapasztaltakkal, s a kapott eredmények gyakorlati hasznosítása érde-
kében is segítheti a szaporító gazdaságokat. 

A minősítendő területek óriási kiterjedése és széteső volta, a minősítés 
végzésére álló rövid határidő parancsolólag írja elő az Országos Vetőmag-
felügyelőségnek (továbbiakban OVEF), hogy a kötelékében dolgozó szakembere-
ken kívül külső szakkádereket is igénybe vegyen a szántóföldi szemlékhez. 
Ezek a különböző szakképzettségű káderek évről évre változnak, s így elméleti 
és gyakorlati kiképzésük is évről évre visszatérő gondot okoz. 

Nehézkes a szemlét végzők menetközbeni irányítása és ellenőrzése is, mert 
az OVEF nem rendelkezik a szükséges járművekkel, s azok biztosítása szintén 
külön gondot okoz. 

A múltban erősen hátráltatta a munkát a szaporító gazdaságok szak-
embereinek gyakori változása is, mert sok esetben az az agronómus, aki vetett, 
aratáskor már nem volt ott, s így gyakran nem volt, aki a minősítendő területet 
meg tudta volna mutatni a szemlét végző kiküldöttnek. 

Javaslatok 

Ezeknek és a hasonló nehézségeknek kiküszöbölésére célszerű lenne, ha : 
1. 1955-től kezdve a külső szakkáderek közül csak azok végeznének 

szemlét, akik 1954-ben is végeztek. Ennek érdekében Minisztertanácsi határo-
zat intézkednék, hogy ezek a szakkáderek — OVEF névjegyzék alapján — 
1955-ben is kirendelhetők legyenek a szemlék végzésére, tekintet nélkül akkori 
beosztásukra. Kivételt képezne az, lia az illető már nincs állásban. 

2. pénzügyi természetű kérdések miatt a szemlékkel kapcsolatos kiszál-
lási költségek megtérítése is sok esetben okozott nehézséget. Ezért jövőben a 
szemlékkel kapcsolatos kiszállási költségeket, bármilyen közülethez tartozó 
szemlét végző részére, célrovaton biztosított ellátmányából az OVEF térítené 
meg. 
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3. A rendes munkaidőn túl végzett minősítési munka ellenértékének 
megtérítését, a szemlék minőségi munkával és határidőre történő elvégzéséért 
céljutalom formájában kapnák meg a szemlét végzők. A céljutalom fedezetét 
— az OVEF javaslata alapján — a Földművelésügyi Minisztérium biztosítaná. 

4. Az elit vetések minősítéséhez és a szemlét végzők munkájának menet-
közbeni ellenőrzéséhez szükséges járműveket a Közlekedésügyi Minisztérium 
biztosítaná, megfelelő számú — OYEF által igényelt bér gépkocsival! 

5. Az elit vetőmag előállításokat a fajta nemesítőjéből és az OYEF elő-
adójából álló bizottság végezze a Kísérleti Gazdaságokban. Ez a módszer jól 
bevált az elit kenderek minősítésénél. 

6. A szemlék eredményességét segítené elő és hiányokat pótolna, ha a 
növénynemesítők a tenyészidő folyamán több ízben is meglátogatnák a szaporító 
gazdaságokat, figyelemmel kísérnék nemesítvényeik fejlődését, és szaktaná-
csaikkal ők is segítenék a minőségi vetőmagtermesztést. Célszerű lenne az is, 
ha itt nyert tapasztalataikat közölnék az OVEF-el. Ez irányú tevékenységük 
előmozdítása céljából a nemesítőket is el kellene látni megfelelő járművekkel. 

7. Végül a minőségi vetőmagtermelés előmozdítását szolgálná az is, ha az 
alkalmasnak minősített területekről származó vetőmagtételek keveredésmentes 
tárolása és szakszerű tisztítása érdekében külön minőségi vetőmagbegy űjtő rak-
tárakat jelölnének ki, ahol vetőmagtisztítási tanfolyamot végzett raktározási 
szakemberek kezelnék a minőségi vetőmagot. 
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