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Dr, KOZMA. PÁL

a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 

tanszékvezető egyetemi tanár, rektor

A kertészeti termesztés és feldolgozás 

műszaki fejlesztésének problémái

Előadásommal Gergely elvtárs beszédéhez szeret

nék kapcsolódni, s a kertészeti termesztés, valamint a- ter

ményfeldolgozás műszaki fejlesztésének néhány problémá

ját vetem fel, leginkább a termesztés oldaláról

Kertészeti termesztésünk a felszabadulást követően 

méreteiben, technikájában fejlődött, népgazdasági jelentősé

ge nőtt, struktúrája a termeléspolitikai céloknak megfelelően 

változott. Ezt a fejlődést a mezőgazdasági szocialista nagy

üzemek létrehozása, hazánk közgazdasági adottságai, a ha

zai fogyasztóknak a kertészeti termékek mennyiségével és 

minőségével szemben fokozódó igényei, az export-piacok 

által kinált lehetőségek, a tudományos—technikai haladás 

alapozták meg, illetve serkentették.

Az egyes kertészeti ágazatok fejlődése azonban nem 

volt azonos méretű, ütemű. Az ágazatok közül a felszaba
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dulásig legjellegzetesebben a szőlőtermesztés alakult ki. 

Iparunk gyorsütemü fejlődése és a helytelen agrárpolitikai 

intézkedések 1956-ig viszont leginkább szőlőtermesztésün

ket sújtották. 1949-1956 között 73 ooo kh szőlő pusztult ki.

1957-től s  főleg a H. 5 éves tervidőszaktól kezdődő

en a kedvező agrárpolitikai intézkedések hatására kibonta

kozó fejlődés, rekonstrukció eredményeként az ültetvények 

területe 423 ooo kh-ra nőtt, de ez a növekedés általában 

a történelmileg kialakult s törvényes rendelkezésekkel el

határolt területekre terjedt ki.

A. gyümölcstermesztés, amely túlnyomóan szórványok 

bán, házikertekben folyt a felszabadulás előtt és sokkal in

kább a fák számával, mint területtel volt jellemezhető, nagy 

teret hóditott az  uj nagyüzemekben. Kétségtelen, hogy a 

nagyüzemi gyümölcstermesztés termőtáji magvai is megvol

tak /pl. a nyirségi, a zalai stb./ a felszabaduláskor, de a 

mai üzemi termesztési körzetek a II. 5 éves tervidőszak 

alatt alakultak ki, s ennek során uj, nagy területet vontak 

be a gyümölcstermesztésbe. Ez volt a legdinamikusabban 

fejlődött kertészeti ágazat.

A zöldségtermesztésnek is voltak speciális termesz

tőkörzetei /pl. a  makói hagyma, a kecskeméti paradicsom, 

villány-siklósi zöldborsó, a szentesi és a gyulai korai ter

mesztés, a szabolcsi káposzta stb./ a felszabadulás előtt 

A felszabadulás után ugyancsak jelentős uj területek ke

rültek az üzemi termesztésbe. A zöldségtermesztés kapta 

a legjobb talajokat, viszont a zöldségfélék termőterületét

• »*-
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befolyásolták legjobban a piaci árak Ingadozásai és a kézi 

munkaerő csökkenés a kertészeti ágazatok közül,

A. dísznövénytermesztés elsősorban a városokban 

és azok környékén alakult ki. Ebben a vonatkozásban 

lényeges területi változás nem jellemző.

Ma a kertészeti termesztéssel hasznosított terület az 

ország mezőgazdasági területének 8 %-a (mintegy 600 000 ha 

amely 1968-ban a mezőgazdaság bruttó termelési értékének 

15,6 %-át, a növénytermelés bruttó termelési értékének pe

dig 27,4 %-át adta.

Az egyes kertészeti ágazatokon belül jelentős szer

kezeti változások következtek be, amelyeket elsősorban a 

faj- és fajtaarányok ésszerű, gazdaságos változása alapo

zott meg, A hazai fogyasztók és az exportpiacok igénye, a 

konzervipar fejlődése és igénye, továbbá a környezeti vi

szonyok eredményesebb hasznosítására, a területeltartó ké

pesség növelésére, a munkaerőviszonyok hasznosítására 

irányuló törekvések hatottak a struktúra változására. Pl. a 

szőlőtermesztés fejlesztése, a vörösbortermelés csökkenté— 

se; a gyümölcstermesztésben a bogyósok, az őszibarack, a 

kajszi, a meggy és az almatermesztés fejlesztése; a zöld

ségtermesztésben a konzervparadicsom, a konzervborsó, a 

csemege- és fűszerpaprika, uborka, a fólia alatti és üveg

házi korai zöldségtermesztés stb.

A tudományos-technikai forradalom vívmányai beha

toltak a kertészeti üzemi termelésbe. Lehetővé és szükség—
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szerűvé vált a  termelés gépesítése, racionalizálása, korszer 

rtísitése -  az iparszerü termelés létrehozása, A. gépesítés 

forradalmi változást követelt az ültetvények szerkezetében 

/parcella, tábla, úthálózat, sorközszélesség, tökemüvelés, 

korona alak/, berendezésében /támaszrendszer, öntözési 

rendszer, növényvédelmi berendezések stb./, különleges igé

nyeket támasztott a fajtatulajdonságokkal /növekedés, termés 

elhelyezkedés, érési idő, termés tulajdonságok stb./ kapcso

latban. A gépesítés után, de azzal szinte hasonló hatásfok

kal fejlődött a kemizálás. A termésátlagok, a termésminőség, 

a termelési biztonság, a termelés gazdaságosságának a nö

velése, a társadalmi igény is a figyelem reflektorfényébe ke

rült. Mindezek megvalósítása érdekében nagyarányú kitató, 

adaptációs, szervezési tevékenység folyt.

A z egyes kertészeti ágazatok korszerűsítési lehető

ségei eltérőek voltak. A folyamat ugyan párhuzamos volt, 

de a haladás nem azonos gyorsaságú. Meghatározta ezt az 

ágazatok népgazdasági jelentősége, az erő- és munkagépek 

beszerezhetősége, illetve a beszerezhető gépek alkalmazha

tósága az ültetvényekben s nem utolsósorban az ágazatok 

fejlődési foka,

A kertészeti ágazatok közül kezdetben legnehezebb 

volt a szőlőtermesztés gépesítése, mivel a zömmel régi kis

üzemi ültetvényekből szerveződött nagyüzemekben a szűk, 

bakhátas sorközök, sok borvidéken a gyümölcsfával vegyes 

telepítés, a gyalogmüvelés és karós támasz, az egyenetlen 

méretű parcellák, keskeny utak nem tették lehetővé a köze-



21

pes és nagy teljesítőképességű sorközjáró erőgépek alkal

mazását. A. kis teljesítőképességű, keskeny sorközökben 

is üzemelő erőgépek beszerzése lehetetlen volt, de mint 

később kiderült - sem technikai, sem gazdaságossági szem

pontból nem feleltek meg sem a sik, sem a halmos homoki , 

bakhátas, sem a lejtős, nem terraszositott kötött, köves ta

lajú ültetvényekben. A hidas traktoros és csörlős traktoros 

kísérletek is kudarccal végződtek. A csak átmeneti megol

dást jelentő müvelőutas rendszer sem hozott sikert. Alkal

mas művelő— és növényvé dögé pék sem álltak rendelkezés

re. Az üzemek gépműhelyeiben átalakított vagy készített 

müvelőtestek alkalmazására kényszerültünk. A korszerű gé

pesített termelés ésszerű és gazdaságos rendszerének a 

kialakulása csak az ültetvények rekonstrukciójával, uj ül

tetvények létesítésével indulhatott meg.

A nagyüzemi ültetvények kialakulásával szükségsze

rűvé vált a nagyüzemi szőlőfeldolgozók és bortárolók épí

tése. Kezdetben a kisüzemi feldolgozógépeket és pincéket 

kellett kényszerűség miatt igénybe venni. Csak a III. 5 éves 

tervidőszaktól kezdve indulhatott meg nagyobb arányokban 

a nagyüzemi feldolgozók és tárolók építése, s a korszerű 

borászati technológia alkalmazása.

A gyümölcsösben rendelkezésre álló traktorok, talaj

művelő és növényvédő gépek sokkal inkább alkalmazhatók 

voltak. A termelés korszerűsítése viszont csak az alacsony, 

intenzív koronaformák bevezetésével vált lehetővé.
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Az uj nagyüzemi ültetvények termó'refordutasával és 

a nagy termések jelentkezésével különösen szükségessé 

vált a gyümölcsszedés és maniplulálás gépesítése és a 

hűtőtárolás.

A. kemizálás kiterjesztése is szintén csak a gépe

sítés fejlesztésével vált lehetővé.

Az üzemi zöldség- és dísznövénytermesztés korsze

rűsítésének is alapfeltételei voltak a  gépek és a berendezé

sek. Sajnos, a hazai klímaviszonyainkra megfelelő, automa

tizált és gépesíthető üvegházak nem álltak rendelkezésre. 

Sem a külföldről beszerzett, sem az itthon gyártott üveghá

zak nem feleltek meg mindenben a műszaki követelmények

nek. A hollandágyak nem a nagyüzemi viszonyok közé va

lók. Az üvegházak téli fűtése költséges a drága koksz és 

szén miatt; az ipari hulladékvizek hasznosítása nehézkes 

körülményes és drága. A gáz és a kőolaj az üvegházak 

fűtésére egyre inkább felhasználható lesz, ami fütőenergla 

gondjaink megoldását megkönnyítheti.

A korszerű nagyüzemi üvegházak épitésének a ne

hézségei serkentően hatottak a müanyagfólia borítású be

rendezések kifejlesztésére. A fólia alatti korai termesztés 

rendszerének kidolgozása forradalmasította a korai zöld

ségtermesztést és palántatermesztést, jóval olcsóbbá, jö

vedelmezőbbé tette azokat, s erősen csökkentette a na

gyon drága üvegház—szükségletet.

A szabadföldi nagyüzemi zöldségtermesztés klbonta—
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kozását egyre nehezebbé tette, sőt fejlődésében visszave

tette a nagy kézi-munkaigény, és különösen a gépek hiánya.

A kertészeti vonatkozású tartósítóipar a felszabadu

lás utáni időszaktól a közel múltig külön utakon, más főha

tóság irányítása alatt fejlődött. Az uj nagy konzervüzemek 

és hütőházak jól gépesítettek voltak, inkább a rekonstruk

ció és a kapacitásbővítés volt a feladat.

A kertészeti üzemi feldolgozók létesítése főleg az 

egységes élelmiszergazdaság koncepciójának a kibontako

zásával, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 

létrejöttével, a termelőszövetkezetek árutermelésének és gé

pesítésének a fokozódásával, a mezőgazdasági dolgozók 

egyenletesebb foglalkoztatására s a nagyobb jövedelem el

érésére való törekvéssel, a növekedő termés értékesítésé

nek és értékesülésének a növekedő nehézségeivel került 

különösen előtérbe. A konyhai kész vagy félkész termékek 

előállítása, a nagyüzemi feldolgozókkal kooperációban az 

előfeldolgozás, száritmányok, aszalványok, porított termékek 

előállítása gazdaságos lehet a termesztő üzemeknek is. A 

kibontakozás azonban nehézkes, részben a műszaki beren

dezések, részben a szakemberek hiánya miatt.

Az elmúlt 25 éves fejlődési időszakot a termelés- 

centrikusság jellemezte, s ez bizonyos fokig rányomta a bé

lyegét egészen az utóbbi időkig a kertészeti termelés mű

szaki fejlődésére is. A jövőben egyre inkább jellemző lesz 

a piaccentrikusság, ami a műszaki fejlesztést gyorsítja és
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ésszerűsíti. A. piaccentrikusság még a fás kertészeti nö

vénytermesztésben is meggyorsítja a fajtaváltást, a gazdasá

gosabb fajok, fajtáik termesztésének a kiterjesztését, a ke

vésbé gazdaságosak termőterületének a csökkentését, sőt 

kivonását a termelésből, a korszerű és teljes műszaki bá

zis kifejlesztését.

A termesztés gépesítésének folyamatában általában 

jellemző volt a fokozatosság, s előbb a müveletgépesités 

elve érvényesült, majd most, amikor lehetőség nyílt a kom

plex gépesítésre, megvalósítható a kulturacentrikus elv.

Megállapítható, hogy az elmúlt időszakban nagyot 

haladtunk a nagyüzemi kertészeti termesztés műszaki fej

lesztésében, de az is igaz, hogy még nagyon sok a hiány, 

lemaradás, a tennivaló az un. világszínvonal elérése érde

kében. A kertészeti termesztő felületek mérete már a követ

kező időszakban nem nő, hanem az egyes ágazatokban 

inkább csökken, s  a feladat a megmaradó terület műszaki 

fejlesztése lesz. Gergely elvtárs előadása is beszédes szá

mokkal illusztrálta a kertészeti termeléssel kapcsolatos táv

lati igényeket és terveket mind a belföldi fogyasztás, mind 

az export vonatkozásában. Ezeknek a terveknek a IV. öt

éves tervidőszakkal induló megvalósításéihoz a kertészet 

tudományos és gyakorlati erőforrásait mozgósítani kell. Tu

dományos ülésszakunk is ezt a célt kívánja szolgálni. 

Vizsgáljuk meg együttesen termesztési és műszaki oldalról 

a fejlesztés problémáit hogy nagy vállalkozásunk a lehe

tő legjobb eredménnyel záruljon.
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A zöldségtermesztés fejlesztésének műszaki feltételei

A zöldségtermesztés műszaki bázisa kifejlesztéséhez 

a zöldségtermő terület méretét, annak vetésszerkezetét, a 

termesztés jellegét /szabadföldi, fólia- illetve üvegfelület 

alatti stb./, üzemi jellegét /kerti vagy üzemi, a koncentrá

ció foka stb./ vesszük figyelembe.

A szabadföldi vagy szántóföldi zöldségtermesztés

1969—ben 125 ooo ha, a kerti zöldségtermesztő terület pe—
2

dia 4o ooo ha. A z üveg alatti termőterület 4 millió m
, . 2
14oo ha/, amelyből csak o,5 millió m a magasüveg, a töb

bi hagyományos melegágy és hollandágy. A fütött és fütét

len műanyag termesztőberendezések /fólia-alagutak, fóliasát

rak és fóliaházak/ összfelülete 197o-ben elérte az looo ha—t. 

A magasüveg felületek o,5 millió m -ről 2 millióra /2oo ha- 

ra/, amüanyagboritásu felület pedig legalább 15oo ha-ra nö

vekedik a közeli években. A magasüveg és a müanyagfóiia 

felületek ésszerű aránya l:lo-12 lesz.

A termesztett zöldségnövények fajarányában további 

jelentős változások következnek be: a káposztafélék, s nem 

kívánt módon a dinnyefélék termelése tovább csökken, vi

szont a paradicsom, a zöldborsó, a zöldpaprika és az ubor

ka termelése emelkedik.

A nagyüzemi zöldségtermesztés mérete a IV. öt

éves tervidőszak alatt bizonyos fokig növekedik a mező- 

gazdasági termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok 

zöldségtermő felületének a növekedésével.
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A. zöldségtermesztés műszaki, anyagi bázisa javult 

az elmúlt években, de még ma is nagyon hiányos, A.z el

múlt időszakban inkább a palántanevelés és az ültetés, ápo

lási munkák gépesítése állt előtérben, a jövőben különösen 

fontos feladat lesz a betakarítási és áruelőkészitési munkák 

gépesítése.

Az üveg és a müanyagfólia alatti termesztés gépesí

tésének s komplex műszaki fejlesztésének a feltétele a ter

mesztő berendezések fesztávolságának növelése, a több hek

táros hajtatótelepek létesítése, továbbá azok talaj- és légfű

tésének, automatikus szellőzésének, öntözésének, világításá

nak kialakítása. A különböző üvegháztipusok közül a Venlo- 

ház paraméterei tarthatók kiindulási fejlesztési alapnak. A 

müanyagfólia-berendezések és az azok alatti termesztési 

rendszerek /növényi sorrend, vándoroltatás stb./ kidolgozá

sában Egyetemünk Zöldségtermesztési Tanszéke ért el ki

emelkedő eredményeket.

A termesztés gépesítésénél a komplex gépesítés 

elvét és feltételeit kell megvalósítani.

Az eszközhordozó traktorokat fokozatosan a na

gyobb - 90-120 LE-s - motorteljesitményüek kell hogy fel

váltsák. Ezek alkalmasak a nehéz kombinált munkaeszkö

zök üzemeltetésére. A konzervparadicsom és a vörös

hagyma-termesztésben való alkalmazásukat az un. ágyásos 

vagy vezetőbarázdás talajmüvelés teszi lehetővé.

A szántóföldi szerves és mütrágyaszórógépek a 

zöldségtermesztésben jól használhatók.
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Az üzemi zöldségtermesztés fejlődésének egyik fon

tos tényezője - a nem korai termesztést kivéve - a közvet

len magvetéssel termesztés. Erre a célra ki kell fejleszteni 

a sor— és fészkes-, továbbá a kombinált vetésre is alkal

mas vetőgép típusokat. Az aprómagvak szemenként! gépi 

vetése céljára kidolgozták az un. precíziós vetési módsze

reket - a pillirozott, papircslkos és granulált magvak vetését*

A palánták nevelésére a hazánkban eléggé elterjedt 

egyszerű tápanyagkockagyártó gépekkel készítik a tápkoc— 

kákát. A palántázást a karos félautomata rugalmas tárcsás 

palántaültetőgépek gazdaságosan és jó minőségben végzik, el.

A zöldségnövények növényvédelme eléggé elmaradott 

Emiatt sok év átlagában az évi átlagos kár 2oo millió forint. 

A kár nemcsak a mennyiségben, de a minőségben is jelent

kezik. A hatékonyabb növényvédelem megszervezésének 

alapfeltétele a több célú növényvédőgépek, s az egészség

re nem ártalmas, gyorsan bomló, az áru minőségét nem csök

kentő növényvédőszerek alkalmazása.

A betakarítás gépesitése ma a legfontosabb felada

tok egyike. A zöldségfélék jó részében ui. a termés-sze

dés meghaladja a gépesítés nélküli termesztés munkaerő 

szükségletének 60-80 %-át is.

Az előző Időszakban bizonyos előrelépést jelentett 

a traktorra szerelt klszállitógép, ez azonban csak a sze

dés kézi munkaerő szükségletének 4o-5o %~os megtakart-

U-fctoCt l tette lehetővé, s nem tekinthető kielégítőnek.
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A. termésbetakarltás teljes gépesítésének a megoldá

sa növényenként változó. Leggyorsabban megoldódott és e _̂ 

terjedt a zöldborsó betakarítás gépesítése.

A zöldbab betakarító gépek elterjedése folyamatban 

van. Ehhez fontos, hogy egyidőben érő bokorbab fajták áll

janak rendelkezésre.

A hagymabetakaritás gépesítésével már évtizedek óta 

foglalkozik a  Gépesítés! Tanszék. ígéretes a hajtott tárcsás 

hagymakiszedő gép, amely 4 — 6 sor hagymát szed egyszer

re, s az tisztitószerkezeteken keresztül jut a tartályládába, 

vagy a zsákba.

A konzervparadicsom betakarítása gépesítésében 

csak 1968-ben értünk el eredményeket. A hazai és az USA- 

ból beszerzett betakarító kombájnok kipróbálása 1968 óta 

folyik, s a  kísérletek nagyon biztatóak. Ezek a gépek a 

betakarításhoz szükséges kézi munkaerő 65 - 7o %-ának 

a megtakarítását teszik lehetővé. Egy konzervbetakaritó 

kombájnra 7o -  8o ha jut. Az egymenetes gépi betakarítás 

előfeltétele a kiegészítő egységek: a szállítógépek, lévonal 

biztosítása. Kaliforniában a szabadföldi konzervipari para

dicsomtermés 95 %-át kombájnnal takarítják be.

A gépi betakarításhoz a termékeny, koncentrált éré

sű /7o - 75 % —o s / ,  könnyen szakítható, az állandó helyre 

vetésnél biztonságos kelésü, egyenletes kezdeti fejlődésü, 

hidegtürő, rugalmas, vastaghéju, rugalmas husu stb. fajták 

szükségesek.
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Technikai követelmény a teljesen zárt, szönyegszeri^ 

viszonylag keskeny növénysávok kialakítása, átlag nagy nö

vény szám mai. A. gazdaságos kombájnos paradicsomszedés 

5oo - looo kh-as táblák esetében képzelhető el. Az ame— 

rilai kombájnok közül inkább a mozgó-vágó szerkezetűek, 

tárcsás-vágó szerkezetűek Ígérkeznek hazai körülmények 

között megfelelőbbeknek.

Az uborkaszedőgép kialakítása előrehaladt, ebben is 

jelentős munkát végzett Egyetemünk Gépesítési Tanszéke.

A gép felemeli az indákat, elvágja az uborkatövet, majd a 

gépbe hordott indákról a szárleválasztó hengerek az ubor

kákat leválasztják, és gyüjtőládába továbbítják. A gépi be

takarítás céljára az egyidőben érő nővirágu termékeny faj

ták felelnek meg.

A fűszerpaprika és a gyökérzöldségek betakarításá

val kapcsolatban is Ígéretes kísérletek folynak hazánkban 

több intézetben, s Egyetemünkön is, amelyek lehetővé te

szik a közeljövőben a teljes gépi betakarítást.

Az öntözés fejlesztése is fontos műszaki feladatokat 

ad. Ez a termésátlagok és a minőség jelentős emelését 

mozdíthatja elő. Az eredményes öntözés alapfeltétele a nö

vények vízigényének, az öntözések optimális idejének is

merete, az öntözést megháláló fajták használata és a foko

zottabb tápanyagutánpótlás /25o kg/ha vegyes hatóanyag^.

A biológiai és műszaki ismeretek ma már megvannak ah

hoz, hogy az öntözést nagy hatásfokkal alkalmazzuk, de 

a gyakorlat fejlesztésében még sok a tennivaló.
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Különleges műszaki feladatként jelentkezik a zöld

ségtermesztésben a gombatermesztés berendezéseinek, 

továbbá az üvegházi és fólia alatti termesztésben a szén

savtrágyázás, valamint az etiléngázas kezelés továbbfej

lesztése és általános bevezetésük a gyakorlatban,

A. kerti zöldségtermesztés műszaki fejlesztését 

sem szabad elhanyagolni. Ebből a  szempontból szüksé

ges a kisgépek gyártása és elterjesztése,

A gyógy-, illóolaj- és füszernövénytermesztés 

fejlesztésének műszaki alapjai

A gyógy—, illóolaj- és fűszernövények előállításá

nak a  jellege egyre inkább kikerül a gyűjtögetés fogalom

köréből, ma már a kultúrában termelt gyógynövényekből 

származik a felvásárolt mennyiségnek több mint 65 %-a. 

Termőterületük jelenleg 21 530 ha, termesztésük a követ

kező időszakban növekedik. Alig van megyénk, ahol ne 

termelnénk ezeket a növényeket, legnagyobb gyógynövény

termelő megyénk Békés megye (3043 ha), a legkisebb 

Zala megye (400 ha) .

Jelentősebb gyógy-, illóolaj- és fűszernövényeink: 

a kamilla, a csipkebogyó, a majoránna, a levendula, a 

mák, az anyarozs, a borsosmenta, a mustár, a gyűszűvi

rág, a rovar porvirág, a macskagyökér, a meténg, a kony

hakömény, az édeskömény, a koriandetj, az ánizs, a ka

por, a muskotályzsálya stb.
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A. gyógynövényeket a gyógyszeripar, az export 

és a belföldi lakosság használja fel, az illóolajokat az 

élelmiszeripar különböző ágazatai (llköripar, édesipar, 

konzervipar, húsipar stb.), a kozmetikai ipar (szappan, 

illatszer, fogápolási cikkek stb.), a fűszernövényeket az 

élelmiszeripar használja fel, A termelvények 45 %-a ex

portra kerül, amelynek a volumene egyre nő, s 99 %-a 

tőkés relációban értékesül.

A termelésfejlesztés fontos alapfeltételei: a neme

sitett korszerű fajták és jó minőségű szaporítóanyag biz

tosítása, a tápanyagfelhasználás növelése, a termésátlagok 

növelése, a termesztés és a betakarítás komplex fejlesz

tése.

A növénytermesztési folyamatok egyes mozzanatai 

megközelítően azonosak a zöldségtermesztésével, s az 

ott alkalmazott trágyázó-, vető-, palán tázó-, művelő-, ápo

ló és növényvédőgépek a gyógy-, illóolaj- és füszernö- 

vénytermesztésben is hasznosíthatók. Kivétel a menta és 

a mák. A menta ültetésére az UPR-6 palántaültetőgépet 

át kell alakítani. A mák vetését pedig úgy kell fejleszte

ni, hogy egyenként és a kellő tőtávra vesse a magvakat, 

hogy az egyelés elmaradhasson.

Különleges műszaki feladatot igényel viszont a gé

pi betakarítás fejlesztése. A gazdaságokban rendelkezés

re álló gépek a gyógynövények többségének betakarításá

ra is alkalmasak. így pl. az aratócséplőgéppel betakarít—
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ható a mák, megoldódott a koriander, a mustár és az 

édeskömény aratása is. A menta borsóaratógéppel, az or

vosi csucsor pedig kaszálva-rakodóval jól learatható. A 

drognövények szárítására a lucernaszáritó berendezések 

alkalmasak. Ki kell azonban alakítani a kamilla és a 

csipkebogyó betakaritógépet, s tökéietesiteni kell az anya- 

rozsbetakaritás eljárását.

A dísznövénytermesztés fejlesztésének műszaki feltételei

A dísznövénytermesztés a hazai mezőgazdasági 

termeléspolitika eléggé mostoha gyermeke volt, ezért a 

legelmaradottabb ágazatok közé tartozik. Viszont nagy

mértékben megnőtt hazánkban a disznövényfogyasztás, az 

exportlehetőségek kitágultak, a korlátlan használatú köz

parkok területe jelentősen nőtt. A dísznövényekkel hasz-
2

nositott üvegfeiület 1969-ben elérte az 580 000 m - t

(58 ha), ami 1960—hoz viszonyítva 36 %-os emelkedést
2

jelent. A közparkok területe 1962—ben 24 millió m ,
2

1969-ben pedig már 42 millió m fölé emelkedett. 1969 -
2

1975 között pedig eléri a 48 millió m -t, ami nagymennyi

ségű dísznövény Ultetőanyagot igényel majd. A díszfais

kolák területe (138 ha) és termelési kapacitása sem tar

tott lépést a közparkok területi növekedésével. A szán

tóföldi egynyári és évelő növények, virágmagvak, gumós- 

és hagymásvirágok termesztésével hasznosított kb. 13oo 

hektár terület sem elégíti ki az igényeket.

Az országon belül a virágforgalom ugrásszerűen
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nő. 1966-ban 340 millió, 1969-ben 422 millió Ft volt, 

1971-ben pedig a tervek szerint 550 millió Ft lesz. Az 

export 1960 - 1968 között 14-szeresére emelkedett, 

mintegy 60 millió Ft értékben. A z exportált mennyiség 

50 %-a tőkés relációban került értékesitésre. A park- 

fenntartásra fordított összeg évente 200 millió Ft körül 

mozog.

A hazai dísznövénytermesztés műszaki színvona

lának fejlesztésében egyik fontos tényező a korszerű, 

klímaviszonyainknak megfelelő speciális, automatizált, 

nagy légterű üvegházak létesitése. Modern üvegházakat 

csak megfelelő egységek megvásárlásával tudunk létesí

teni, a hazai gyártás nem látszik gazdaságosnak. A 

zöldségtermesztésben alkalmazott Venlo-tipusok a dísznö

vénytermesztésben nem váltak be. Emellett a müanyagfó- 

liás berendezések alkalmazásának a lehetőségeit is fel 

kellene tárni. Alapvető fontosságú gazdaságilag is a fü- 

tőenergia típusának kiválasztása. A  területi adottságoktól 

függően a földgáz, a fűtőolaj és a geotermikus energia 

jöhet számításba.

A korszerű üvegházakban technikailag és gazda

ságilag is legkorszerűbb a tápoldatban termesztés. Ennek 

a műszaki feltételeit létre kell hozni. Nélkülözhetetlen a 

tápanyagvizsgáló és a növényegészségügyi laboratórium.

Nagyon kedvezőtlen a termelőüzemek kisgép-ellá

tottsága, elő kell segíteni azok importját.
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A. díszfaiskolai területen fejleszteni kell a telepítés 

és kiszedés, a  konténeres árutermelés és a koros fák 

nevelésének a gépesítését.

Az egynyári dísznövénytermesztés műszaki fejlesz

tésében is jelentős tényező a pillirozott magvak vetése.

További műszaki fejlesztési feladatok a kémiai ser

kentő— és gátlóanyagok, a mesterséges fény- és hőkeze

lési, csomagolási technika alkalmazása.

A gyümölcstermesztés fejlesztésének műszaki feltételei

Gyümölcstermő ültetvényeink területe a IV. ötéves 

tervidőszakban nem nő, inkább csökken — a mai 170 000 

ha-ról 166 860 ha-ra, még a 17 260 ha uj telepités elle

nére is. Viszont bizonyos mértékben javul a fajarány a 

nagyobb arányú nyári csonthéjas és bogyós telepítések 

eredményeként, de még ezután sem közelíti meg az opti

mális fajszerkezetet. Az ültetvények 55 %-át az alma,

13,4 %-át a szilva, 7,6 - 7,6 %-át a kajszi és őszibarack 

foglalja el. A meggy, a bogyósok 2-3 % alatt maradnak, 

tehát nem elégitik ki a hazai fogyasztók és az export 

igényeit. A csökkent termőterület ellenére a fokozottabb 

tápanyagellátás és öntözés, illetve hatékonyabb növény- 

védelem, továbbá a termékenyebb cseresznye, meggy, 

kajszi, bogyósgyümölcsüek és alma telepítése eredménye

ként a termésátlagok 35-40 %-kal nőnek majd, s az össz

termés eléri az 1,7 millió tonnát.
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A gyümölcstermesztés korszerűsítésében, műszaki 

fejlesztésében jelentős haladást értünk el. Üzemi gyümöl

csöseink többnyire gépesíthető területeken kaptak helyet, 

a széles sorközü ültetési rendszer, a téglalap alakú kö

tés, a törpe- és féltörpealanyu oltványok telepítése, az 

intenzív koronaformák (termőkaros orsó, sövény) nevelé

sének a bevezetése alapozták meg a gyümölcstermesztés 

műszaki fejlesztését. A nagyüzemi almaültetvényekben az 

intenzív koronaformák — a termőkaros orsó, a Hungária- 

sövény - területaránya már 50 %-os, s ezekkel túlszár

nyaltuk a legfejlettebb almatermelő nagyüzemeket mind az 

átlag terméshozamban (400 q/ha), mind a termékegység

re eső élőmunka ráfordításban (2,7 - 4 munkaóra/l q 

alma). Természetesen a termésátlagok növekedésében je

lentős szerepe volt a növekedő műtrágya adagoknak 

(15—20 q, sőt több vegyes műtrágya kh-anként) s a kor

szerű növényvédelemnek is.

A gyümölcstermesztés fejlesztésének további felté

teleit a következőkben sorolom fel.

Ki kell küszöbölni vagy legalábbis mérsékelni kell 

a termésszakaszosságot. Ki kell fejleszteni a kémiai és 

biotechnikai védekezési módszereket.

Meg kell oldani a kajszi gutaütés elleni védeke

zést, bővíteni kell az öntermékenyülő Pándy meggy típu

sú meggyfajták számát, fokozni kell az őszibarackfajták 

fagytürőképességét, be kell vezetni, illetve elő kell állí

tani a darabosabb árut adó szilvafajtákat stb.
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A. hazai és importból származó intenzív uj gyü

mölcsfajták bevezetése megkezdődött, s kell hogy tovább

haladjon.

A műtrágya adagok ill. hatóanyagtartalom mennyi

ségi növelésének egyik fontos tényezője a tápanya gvisz- 

szapótlás tudományos alapokra helyezése.

A trágyázás technikájának a fejlesztésében szere

pet játszik a  kombinált munkagépek, a talajművelő- és 

mütrágyaszóró egy menetben való működtetése, a mély 

műtrágyázás, a folyékony trágyának injektálással a talaj

ba juttatása.

A gyümölcstermelő nagyüzemekben növekedik a 

speciális, nagyobb (45-50, 90 LE-s) motorteljesitményü 

erőgépek (MTZ-50, Zetor Super, UE-28, UE-50, D-4 K) 

sorközjáró lánctalpas és motoroskapák felhasználási kö

re. Szükséges a segédberendezések, hidraulikus munka

hengerek és oldalazó gépegységek körének a bővítése. 

Az uj munkagépek kialakításával kapcsolatban fejleszteni 

kell a szerszámválasztékot, a munkaeszközöket is.

Terjed a gépi metszés, de gazdaságosságát növe

li majd a többollós, pneumatikus metszőberendezések, a 

nagyobb teljesítményű traktorokra szerelése.

A nyesedék zúzására a nagyobb munkaszélessé

gű, a vastagabb gallyak és ágak aprítására is alkalmas 

járvazuzók kifejlesztése indokolt.
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A. növényvédő gépekkel szembeni fokozódó köve

telmények ugyanazok, mint a többi kertészeti ágazatban. 

Különleges feladat a bogyósgyümölcsüek növényvédelmi 

gépesítésének a megoldása. Pontos, hogy a gyümölcsös 

növényvédő gépei alkalmasak legyenek a termés vegy

szeres kezelésére is (pl. az érés gyorsítására, a színe

ződés fokozására stb.).

A betakarítás gépesítésének szükségessége is ha

sonló más kertészeti ágazatokéhoz. A nyers fogyasztásra 

és tárolásra szedésnél a nagyarányú sérülés miatt az 

eddig kialakitott rázógépek még nem voltak bevezethetők. 

Viszont a konzervipari célra termesztett egyes csonthéja

soknál (kajszi, meggy, szilva, cseresznye), továbbá a 

diónál már több üzemben alkalmazzák.

A gépesített gyümölcsszüreteléshez lényeges, hogy 

a növényen a gyümölcsök minél nagyobb arányban egy- 

időben érjenek, s a szüretelőgép ne sértse meg a nö

vényt. A gyümölcs egyidőben érését különböző vegysze

rekkel (a 2,4 D—val, a 2,4,5 T— vei, az ethrellel) siettet

hetjük. A Szovjetunióban dolgozták ki és kiterjedten al

kalmazzák a bogyósgyümölcsüek ( ribiszke, köszméte 

stb.) traktorra függeszthető betakaritógépét (8 kézi vib

rátorral és speciális gyüjtőszerkezettel).

Hazánkban az almástermésüek betakarításánál 

egyelőre szedő segédberendezéseket ( állványok) hasz

nálnak. A szedőgépek továbbfejlesztését azonban igé

nyelni kell.
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A. termésbetakaritás jelentős mozzanata a lesze

dett gyümölcs elszállítása. Erre a célra az önrakodó pót

kocsikat alakították ki, amelyekre a termést rakodólapo

kon vagy tartályládákban lehet elhelyezni . A szállítás, 

rakodás korszerűsítésére a különböző teherbírású villás

emelők gyártása és bevezetése feltétlen szükséges a 

komplex szállitólánc kialakítása céljából.

A konténeres szállításhoz speciális szállító egysé

gek és rakodógépek is szükségesek.

Nagyüzemeinkben tovább kell azonban fejleszteni 

az osztályozó ( súly szerinti osztályozó) rendszereket s 

a tisztitó, kefélő és a viaszoló egységeket.

Korszerűsíteni kell a csomagolási módokat és cso

magológépeket.

A szőlőtermesztés fejlesztésének műszaki tényezői

Szőlőtermesztésünk fejlődése, korszerűsítése 1957— 

tői kezdődött nagyobb léptekben, s különösen a n. ötéves 

tervidőszak alatt öltött példátlan méreteket. 1965-ben érte 

el szőlőültetvényeink területe legnagyobb kiterjedését - 

249 000  ha-t. A XII. ötéves tervidőszak kisebb ütemű te

lepítései következtében csökkent a terület s 1975-re vár

hatóan 218 7 0 0  ha lesz.

A rekonstrukcióban nemcsak a terület növekedett,

de a nagyüzemi termesztés műszaki feltételeinek a meg

teremtésében is jelentős eredményeket értünk el.
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Szőlőtermesztésünk fejlesztésében megalapoztuk 

a minőségi bortermelés megvalósítását részben a minősé

gi és üzemi szőlőfajták telepítési arányának a növelésé

vel, részben a környezeti feltételek javításával, részben 

a termesztéstechnika és a borászati technológia korsze

rűsítésével. Növeltük és növeljük a csemegeszőlő ültet

vények területi arányát (7 %), s gyakorlatilag megsemmi

sítettük a nagyüzemekben a direkttermő fajták termeszté

sét. A. vörösborszőlő fajták területi aránya is csökkent 

a fehérborszőlő fajták javára. Ültetvényeink korösszetéte

lén is javítottunk, aminek termésátlagnövelő hatása ezután 

jelentkezik.

Az Alföldi borvidék homoki szőlőinek a felújításá

ban nagyarányú talajegyengetést végeztünk az ültetvények 

gépesítési lehetőségeinek s az ökológiai viszonyoknak a 

megjavítására. A lejtős területeken is megkezdtük a ter- 

raszok kiképzését, de lényeges előrehaladás nem történt.

Kialakítottuk a termesztés gépesítésére alkalmas 

és leggazdaságosabb parcella, tábla, tenyészterület mé

reteket, Fokozatosan haladtunk a keskeny ( 100-140 cm) 

sorközökről a középszéles (180-250 cm), majd a szé

les (300-350 cm) sorközökre, lehetővé téve ezzel a 

nagyüzemi viszonyok között leggazdaságosabban üzeme

lő 28-50 LE-s traktorok és müvelőgépek alkalmazását.
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A. domb- és hegyvidéki területeken bevezettük a 

magas kordonmüvelést. A fagyveszélyes homoki ültetvé

nyekben az alacsony, télire takarható, de erősen terhelt 

tőkemüvelésmód maradt az uralkodó. Az un. Moser-müve

tési rendszer egyesíti magában legáltalánosabban és leg- 

racionálisabban a korszerű technikai eljárásokat, bár a 

Moser-kordont egyre inkább a Sylvoz metszéssel kombi

nálják a nagyobb terhelés érdekében.

A termésátlagok növelésében alapvető fontosságú 

a talaj tápanyagtartalmának a növelése. Az állami gazda

ságok 65 q/ ha—os átlagterméseinek, sőt egyes gazdasá

gokban jóval efölötti terméshozamoknak, s az országos 

38 q-ás átlagtermésnek a növekedő mütrágyaadagok 

(15-36 q vegyes műtrágya/ha) az egyik fontos tényezője.

A tápanyagok gyors hasznosításának technikai el

járásait és eszközeit is bevezettük, a mélybehatoló mü- 

trágyaszórók a gyökerek közelébe juttatják a tápanyago

kat akkor, amikor a legkedvezőbb a hatásuk. S ezek a 

gyökerek megfiatalítását s a felszivógyökerek tömegének 

a növekedését is elősegítik. A homokfogó sorközi növény- 

sávok zöldtrágyaként növelik a homok szervesanyagtar

talmát, amely a talaj viz- és tápanyaggazdálkodását fo

kozza.

A szőlő hatékonyabb növényvédelmét az uj nö

vényvédőszerekkel, nagyobb teljesítőképességű növény

védőgépekkel, kevés helyen helikopterrel, tudtuk meg



-  41 -

szervezni. Sajnos, a keskeny, traktorral nem járható 

sorközök s különösen a lejtős területek növényvédelme 

kisüzemi jellegű maradt.

A. hagyományos régi kapálást felváltotta a kor

szerű földművelési elveken nyugvó gépi talajmüvelés, a 

gyomirtást részlegesen sok helyen átvették a herblcidek.

A termésbetakarités gépesítése nem megoldott, 

bár értünk el részleges eredményeket. Ilyenek: a cseme

geszőlő szedőállványos, több menetes szedése és hely

ben tisztogatása, válogatása és csomagolása, amelyek 

nagymértékben csökkentették a szüreti és árukezelési 

munkaerő szükségletet.

A borszőlő szüretelés racionalizálásánál a szedő

állványok, szedőedények, fürtök leszedését gyorsító eljá

rások, gyűjtő- és rakodógépek bevezetése jelentik az ed

digi előrehaladást.

Szőlőtermesztésünk általános fejlődésének, az or

szágos termésátlagok növelésének egyik fontos tényező

je: a már több állami és termelőszövetkezeti gazdaság 

magas színvonalú, korszerű termeléstechnikai rendszeré

nek nagymértékű alkalmazása, azaz a mintegy 50 000 - 

60 000 ha-on már megvalósított racionalizálást további 

kb. 60 000 ha nagyüzemben is végrehajtani.

Alapvető feladat a homokhátságokon a szélsősé

ges sivó—sovány, csak igen nagy költséggel megjavítható
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talajokon a szőlőtermesztés megszüntetése, lejtős, kötött 

talajú ültetvényekben az erózió elleni védelem bevezeté

se, a terraszositás és általában a  talaj mély tápterének 

kialakítása, tápanyagtartalmának növelése (25-35 q ve

gyes műtrágya/ha).

A. nagy parcellák, széles sorközök, a teherbíró s 

ugyanakkor olcsóbb huzalos támrendszer, a viszonylag 

legnagyobb termésbiztonságot adó, legértékesebb minősé

gi fajták telepítése, a környezetben legbiztonságosabb tő- 

kemüvelésmódok alkalmazása a műszaki fejlesztés további 

feltétele.

A nagyüzemi szőlőültetvények erőgépei a 35-50- 

-90 LE teljesítményű lánctalpas, a két- és négykerékmeg- 

hajtásu traktorok. A megmaradt különböző sorközök szá

méra a gyakorlati tapasztalatok szerint megfelelő traktor- 

típust kell fenntartani. A motorteljesítmény a továbbiakban 

fokozódik. A munkagépek függesztettek, tovább kell azo

kat fejleszteni a szőlőtermesztés igényeinek megfelelően. 

Fejleszteni kell a talajmüvelés, a metszés, a növényvé

delem gépeit, a kevés viz felhasználásával működő per

metezőrendszereket . Szélesebb körben kell alkalmazni 

a helikopteres növényvédelmet. Jelentős, sőt legfontosabb 

műszaki fejlesztési feladat a szőlőbetakaritás gépesítésé

nek megoldása.



A műszaki fejlesztés soron következő 

feladatai borászatunkban

A szőlőtermésátlagok és a bortermelés gyorsütemü 

fejlődésével nem voltak arányban a borászat járulékos be

ruházásai annak ellenére sem, hogy a III. ötéves tervidő

szakban Kormányzatunk jelentős beruházások feltételeit te

remtette meg.

A z utóbbi évtizedben elért eredmények ellenére, 

még mindig kevés a korszerű szőlőfeldolgozó és bortároló, 

amelyben a korszerű borkészítés! és borkezelési technoló

gia alkalmazása lehetővé válhat. A jövő piaci kívánalma 

kötelezően előírja borászati nagyüzemeink számára a pa

lackozás fejlesztését és ezzel párhuzamosan a minőség 

javítását a borok palackállóságának, stabilitásának, első

sorban fizikai eljárásokkal végzendő növelését.

A szőlőfeldolgozó kapacitás növelése is fontos fel

adat, de ennél is sürgetőbb feladatot jelent a tárolótérnek 

2,1 millió hl-rel bővítése és a nagyteljesítményű borkezelő

gépek beszerzése,

A tárolóedényzet növelésében változatlanul a vas

betontartályos tárolótér bővítése a legjelentősebb, de foko

zottabb mértékben növekszik a bortárolásban a fém- és a 

müanyagtartályok szerepe is.

A borászati gépek közül elsősorban nagyteljesítmé

nyű szivattyúkat keli beszerezni, de el kell látni a nagy—
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Üzemeket nagyteljesítményű szeparátorokkal, szürőgépek- 

kel és hőkezelő berendezésekkel /lemezhőcserélős pasz

tőröző és hűtőgépekkel/. A. borok palackállóságának, sta

bilitásának fokozása érdekében a korszerű nagyüzemekben 

a bor stabilizálás fizikai módszereinek - kémiai tartósító 

anyagokkal szemben — a jelenleginél lényegesen nagyobb 

szerephez kell jutnlok.

A borászatban a leggyorsabb fejlődés a borpalac- 

kozós területén várható a IV. ötéves terv időszakában. A 

belföldi borkereslet alakulása és az exportunk gazdaságos

ságának javítása egyaránt megköveteli a meglévő palacko

zó üzemek bővítését, korszerűsítését. Ez természetesen 

jelentős műszaki és technológiai faladatot jelent, amelynek 

ellátására csak a nagy borászati üzemek, a legalább 

3o - 4o ezer hl-es pincészetek vállalkozhatnak. Borpa

lackozásunk fejlesztése a raktárak /palackraktár, göngyö

legraktár, készáru raktál/ bővítését és a szállító berende

zések /szállítószalagok, emelővillás targoncák, tehergépko

csik/ beszerzését is szükségessé teszik.

Jelenlegi pezsgőgyártásunk - amely a korábbi 

25o - 3oo ezer palackkal szemben ma már 3,5 millió pa

lack - néhány év alatt megkétszereződik.

Gyorsan fejlődik a szénsavas gyöngyözőbor készí

tés is. A Balaton bogiári Állami Gazdaság Chasselas és 

Csaba gyöngye borainak kedvező fogadtatása után több 

gazdaság is /Debreceni Állami Gazdaság, Izsáki Állami 

Gazdaság/ megkezdte a gyöngyöző borok készítését.
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Az elkövetkező években növelni kell a speciális 

vörösborerjesztő berendezések számát is, mert a fogyasz

tók érdeklődése ismételten fokozottabb mértékben irányul 

a vörös és a rozé borokra.

Borászatunk fejlesztése vákuumos és fagyasztással 

működő mustsUrifő berendezések üzembeállítását, a mellék- 

termékek feldolgozása és a borpárlatkészités /konyakgyár

tás/ fokozása pedig a korszerű lepárló berendezések be

szerzését teszi szükségessé.

A gyümölcs- és zöldségfélék tartósítása 

és feldolgozása

A kertészeti termesztés és Így a nyersanyagok 

termelésének a fejlődésével kapcsolatban haladt a gyü

mölcs- és zöldségféléket feldolgozó konzerv- és hütőlpar 

is. A kertészeti termelésből származó termés gazdaságos 

hasznosulásának, a belföldi lakosság változatos konzerv

ipari termékekkel való egyenletes ellátásának, a kulturált 

és korszerű étkezésnek, másrészt a háztartás modernizá

lásának alapfeltétele a fejlett élelmiszeripar. A tartósitotl 

f's tárolt cikkek exportban is gazdaságosan hasznosíthatok.

A tartósítóipari cikkek belföldi forgalma gyümölcs- 

és zöldség-konzervárukból ugrásszerűen növekszik. 1969- 

ben 26 %-kal volt nagyobb az előző évinél. A növekedést 

a választékbővülés is elősegíti. A gyümölcs-, zöldségkon

zerv és a gyorsfagyasztott áruknak 1969-ben 85 %-a ke

rült expótra. Egyes készítményekkel kapcsolatban nagy ér



46

deklődést tanúsít a kapitalista piac is ( pl. bogyósgyü- 

mölcsüek és piros gyümölcsök, kajszi, paradicsomkészit- 

mények, mélyhűtött gyümölcsök és zöldségek).

A gyümölcstermesztés lermésértékesitésében nagy 

jelentősége van a hütő tárolóknak. Ezek kapacitását 1975-re 

600 000 t- ra kell növelnünk, mivel 1975-ben már 95o 000 

tonna alma és 95 000 tonna körte terméssel, igy mintegy 

600 000 t alma és körte rövidebb-hosszabb idejű tárolá

sával kell számolnunk. Az almából és a körtéből táro

lással és a nyári fajták felhasználásával megoldható az 

egész évi ellátás.

A műszaki fejlesztés soréin figyelembe kell venni, 

hogy az looo t—nál nagyobb tárolók az előnyösebbek a 

gépi manipuláló berendezések alkalmazása és a racioná

lis kihasználás szempontjából. Az építési módok közül 

előnyben kell részesíteni a könnyüsz erkezetes építési mó

dot /pl. a tuzséri, a budaörsi stb. hütőházak/.

Szélesebb körben s főként a március után export

ra kerülő gyümölcsöknél /a tárolt gyümölcsmennyiség 

15-25 %-ára számítva/ be kell vezetni a szabályozott ösz- 

szetételü, csökkentett oxigéntartalmu atmoszférában táro

lást. Az ezzel kapcsolatos kísérletek eredményesen zá

rultak Egyetemünkön is. A tárolhatóság növelhető azzal 

is, ha a gyümölcsöt a fáról leszedése után néhány órán 

belül lehűtik a tárolási hőmérsékletre /az un. vízhűtéses, 

hidrocooling-os eljárás/. Nagy figyelmet érdemel a Szov

jetunióban végzett kísérletek szerint a tárolási hőmérsék-
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. o  \
letnek fokozatosan a krioszkópos hőmérséklet alá (-8 C ) 

csökkentése, a KÉKI-ben folytatott hazai kísérletek az 

ionozó sugarakkal való kezelésnek Is jövőt jósolnak.

Gyümölcstárolóink egyes kiegészítő műszaki berend- 

dezéseit is szükséges továbbfejleszteni /pl. uj hűtőkom

presszor konstrukciók kidolgozása, léghűtők továbbfejlesz

tése, a bordáscsöves alumínium hütőtestek gyártási prob

lémáinak a megoldása, a hazai gyártmányú manipuláló gép

sorok tökéletesítése stb./.

Szükséges a gyorsfagyasztott árutermelés növelése 

céljából a mély hőmérsékletű /-2o, -25 C°/ tárolókapacitás

nak 1975-ig további 2ooo v-nal való növelése. A. mélyhű

tött árutermelés a jelenleginek 4o %-ával növekedik 1975—re.

A konzervtermelés fejlesztése megoldható uj kon

zervgyárak építése nélkül is, viszont szükséges a meglé

vők s különösen a régebbiek korszerűsítése. A korszerű

sítés eredményeként a maihoz képest 5o %-kal nőhet a 

konzervipar termelési kapacitása.

A konzervipari választék is bővül /főzelék készít

mények, mélyhűtött, fagyasztva szárított készítmények stb./.

A tartósítóipar fejlődésének fontos tényezője a ter

mesztéssel való szoros kooperáció, a jobb minőségű és 

rendszeresen, kellő mennyiségű alapanyag biztosítása.
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A rövid, áttekintő értékelés, összefoglalás alapján 

is örömmel állapíthatjuk meg, hogy nagyüzemi kertészeti 

termelésünk a  II. és III. 5 éves tervidőszak alatt kibonta

kozott, fejlődésnek indult. A rendelkezésre álló alapokat, 

ha azok egy része kisérleti költségként és tandíjként 

hasznosultak is, eredményesen használtuk fel. Magunk 

teremtettük meg a korszerűsítés alapjait, tényezőit; kutat

tunk, kísérleteztünk, tévedhettünk, de előre haladtunk.

Volt-e valaha is olyan nagyszerű összefogás a tudomány 

és a gyakorlat képviselői között, mint ebben a társadalmi 

szintű, alkotó munkában? Ágazataink fejlődése nem volt 

azonos ütemű ebben a korszakban sem, számos tényező 

hatott azok fejlődésére. Valamennyi ágazaton belül is a 

fejlődés különböző fokozataival találkozhatunk. Az élenjáró 

üzemek ott vannak a világszínvonalnál, sőt a világ minden 

tájáról jönnek azokat tanulmányozni, s vannak bizony még 

lemaradó üzemek, kezdetleges műszaki berendezéssel.

Nem problémamentes és nem felhőtlen a mai látha

tár sem. A nagyüzemi kertészeti termelés fejlődésének, 

eredményességének legfontosabb tényezője a műszaki ha

ladás. Sajnos, a műszaki fejlesztésnek jelentős akadályai 

vannak nálunk sok területen. Hazai mezőgép és kertésze

ti gépgyártásunk elmaradott, üzemeink nem tudnak könnyen 

hozzájutni a szükséges erő— és munkagépekhez, a kom

plex gépesítettség megvalósulása egyelő re nem latható tel

jesnek. Nem valószínű, hogy a több országból beszerzés

re kerülő gépekből sikerül az ésszerű, legmegfelelőbb 

összeválogatás, a kellő ütemü fejlesztés. Egyelőre hiá
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nyos az a nemzetközi együttműködés is, ami a viszonyla

gosan kedvező helyzet kialakításához vezetne. A. króni

kus alkatrész hiányt nem is említettem. De ezek ellenére 

nem lehetünk pesszimisták, optimizmusra késztetnek ben

nünket az eddigi eredmények, s a Munkás-Paraszt For

radalmi Kormány, részéről megnyilvánuló megértés^ és tö

rekvés nemzetközi kapcsolatokból biztosítani műszaki ha

ladásunknak azokat a feltételeit, amelyeket saját iparunk 

nem képes szolgáltatni.

A drága műszaki létesítmények, berendezések, gé

pek és eszközök gazdaságos hasznosulásának alapfelté

tele az azokat a termelés számára megtervező, üzemelte

tő, kezelő szakember gárda. Nem kisebb feladat volt en

nek kiképzése, a gyakorlat számára nagyon is áldozatos 

felnevelése. Ők együtt nőttek fel a műszaki fejlesztéssel. 

Meg kell állapítanunk azonban, hogy különösen a gépke

zelő szakmunkások kiképzése késve Indult meg, s okta

tási anyagukban nem volt arányos a biotechnikai és gé

pészeti ismeretanyag s éppen az utóbbi rovására. A ker

tészeti szakmunkás kiképzési iránya - a gépekkel való 

termesztési folyamatok ismerete s a végrehajtás képessé

ge legyen, a legszükségesebb biológiai ismeretekkel. A 

tudomány és technika nagy iramú fejlődése szükségessé 

teszi a mérnökök, technikusok és szakmunkások rend

szeres továbbképzését, hogy képesek legyenek a műsza

ki színvonal magas szinten tartására.
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Jó érzéssel állapíthatom meg, hogy Egyetemünk is 

kivette részét lehetőségeihez mérten a kertészeti termelés 

műszaki fejlesztésében, kivette kísérleti munkájával, a 

gyakorlatba bevezethető kutatási eredményeivel, elméleti 

szintetizáló, adaptációs, népszerűsítő tevékenységével s 

nem utolsó sorban a korszerű technikát ismerő, azt az 

árutermelő nagyüzemekben alkalmazni, fejleszteni képes 

kertészmérnökök képzésével. A.mi hazánk kertészeti ter

melése műszaki fejlesztésében történt, annak fő részesei 

a nálunk végzett kertészmérnökök voltak, együttműködve 

a mezőgazdasági gépészmérnök, technikus és szakmunkás 

kollégákkal.

Ez a tudományos ülésszak többek között arra is 

alkalmat ad, hogy a műszaki fejlesztés problémáinak a 

megvitatása mellett Egyetemünk oktatási anyagát és lehe

tőségeit is értékeljük. Jó lenne, ha a műszaki ismeretek 

elméleti és gyakorlati oktatásához jobban felszerelt bemu

tató és kutató gépészeti laboratórium és gyakorlati gépek 

is rendelkezésre állhatnának. Nem kell bizonyítanom, hogy 

ez a kertészeti termelés műszaki fejlesztésének egyik leg

gazdaságosabb tényezője lehetne. így kertészmérnökeink 

a technikusok és a szakmunkások élén a tudományos 

technikai forradalomnak még aktívabb cselekvő, alkotó 

részesei, vezetői lehetnének. Kérem ebben is a Tudomá

nyos Ülésszak résztvevőinek a segítségét.
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KORREFERÁTUMOK

Dr. TOMPA BÉLA

a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, 

a MÉM Termelés— és Műszaki Fejlesztési Főosztályának 

osztályvezetője

A műszaki fejlesztés közgazdaságpolitikai kérdései

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szerény véle

ményemet nyilváníthatom e témakör legtekintélyesebb isme

rői előtt olyan nagy jelentőségű kérdésben, mint a kerté

szeti termesztés műszaki fejlesztése. Az ágazat múltja, je

lene, e szakmai kérdés jelentősége, a katedra tekintélye 

és a "Lippai János" Tudományos Ülésszak hagyományai 

még tovább növelik felelősségérzetünket. Ezt igazolták az 

előttem szólók gondolatai is. Törekvésem tehát olyan irá

nyú, hogy a feloldott szerény gondolatok tudományosan meg

alapozottak legyenek, és alapul szolgálhassanak egy újsze

rű gazdasági tevékenység vezérlő elvét alátámasztó kezde

ményezésnek.

Mint ahogy dr. Gergely István miniszterhelyettes 

elvtárs ezt említette, a legutóbbi két évtizedben a kerté

szeti ágazatok növekedése volt a legdinamikusabb az élei-



52

miszergazda ságban. A. hazai fogyasztás növekedése mel

lett az 196o év óta elért exportnövekedés mintegy felét is 

ezek az ágazatok adták.

A kertészeti termelés extenziv fejlesztésének kor

szaka lényegében már a III. ötéves tervben lezárult. Ez 

az Irányelv átadta helyét a minőség, az ágazaton belüli 

szerkezetjavítás, a gazdaságilag hatékony nagyüzemi ter

melés és feldolgozás arányát növelő, intenzív fejlesztési 

szakasznak.

Az uj szakaszban a kertészeti ágazatok verseny- 

képességét, létét, illetve továbbfejlődését azonban csak az 

a gazdaságpolitikai elv biztosítja, amely szerint nagytöme

gű homogén, jóminőségü árut kell előállítani gazdaságosan, 

a műszaki fejlesztés, illetve magas színvonalú technológiá

ra alapozva.

Ebből a  gazdaságpolitikai elvből következik, hogy 

az elkövetkezendő időszakban mindinkább előtérbe kerül

nek a nagyüzemi termelési és műszaki fejlesztésnek olyan 

közgazdasági tényezői, kategóriái, mint a gazdaságosság, 

termelési költség, jövedelem. Ezek a kérdések azért vál

nak a tudomány és gyakorlat élő tényezőivé, mert a ki

alakult, uj közgazdasági környezet hatására a termelési 

faktorok, sőt a  jövedelmezőségi mutatók is változást szen

vednek. így pl. az elmúlt években a termelőszövetkezetek

ben a zöldségtermelés egységnyi területre jutó halmozott 

termelési értéke - mintegy 800 Ft-tal - csökkent. A vesz-
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teség egyre inkább növekedett és az 1969 évi hivatalos - 

de nem teljes - elemzések szerint loo Ft termelési költ

ségre 12 Ft veszteség jut. Az említett adatok szerint a 

bruttó jövedelem a zöldségtermesztés átlagában csak a 

közvetlen élőmunka költségek kiegyenlítését teszi lehetővé.! 

A vöröshagymatermesztésben is észlelhettük, hogy a mint

egy 4 %-os átlaghozam növekedés és a kedvező piaci vi

szonyok ellenére sem javult a termék gazdasági helyzete.

A termelési költségeknek és a termelési értéknek viszonya 

illetve pozitív vagy negatív változása szervesen összefügg 

a termék jövedelmi pozíciójának változó tendenciájával.

Ezek együttes hatására az ágazaton mutatkozó esetleges 

veszteség meghaladhatja a felhasznált anyagköltségek ér

tékét is. A vöröshagyma esetében a műszaki színvonal 

emelésével megváltozott a jövedelmi szint. Az uj technoló

gia uj eredményeket, a gazdaságpolitikai elveknek megfe

lelőbb fejlődési ütemet szült.

A zöldségtermesztésen belül az egyik legfontosabb 

növényünk a paradicsom. A MÉM kísérleti felméréseinek 

adatsorából azt a következtetést lehet levonni, hogy a pa

radicsomtermelés zöme a termelőszövetkezetekben koncen

trálódik, és itt a termék csaknem mindig veszteséges volt, 

s az elmúlt években az is maradt. Nem vonatkozik ez a 

megállapítás azokra az egyes gazdaságokra, ahol a terme

lés színvonala kielégítő, koncentrált, nagyüzemi termelést 

folytatnak.

A gyümölcstermelés kedvezőbb gazdasági helyzetét 

az almatermesztés magasabb jövedelmének köszönheti. Ez
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esetben a termelési költségek és a hozamok változásának 

eltérő aránya a  jövedelemtömeg jelentős mértékű emelke

dését eredményezte. Hogy milyen tényezők hatására tör

tént az, arra szives engedelmükkel később térnék ki. Ez 

az átlag azonban nem szabad hogy megtévesszen bennün

ket, mert egyes gyümölcsfajok esetében a műszaki színvo

nal igen alacsony.

A. szőlőtermelés tekintetében a jövő gazdasági cél

kitűzései - a belföldi fogyasztás és az export növelése - 

komoly feladatokat ró a mezőgazdasági üzemekre. E fel

adatok elsősorban a termelés korszerűsítésének bonyolult 

igényét vetik fel.

A gazdasági elemzések azt mutatják, hogy a szőlő-* 

termesztés az állami gazdaságokban - a termelőszövetke

zetektől bizonyos mértékig eltérően - a korszerűbb terme

lés hatására, a  nettó jövedelem szintje elegendő az ága

zat fejlesztési igényeivel kapcsolatos anyagi megterhelés 

fedezésére. Ez csupán részben vonatkozik a mezőgazda- 

sági termelőszövetkezetekre, de nem teljes az állami gaz

daságokban sem.

A röviden vázolt jellemző vonások táléin elegendőek 

bizonyos gazdaságpolitikai szemlélet kialakítására a kerté

szeti ágazatban. Ebből a nézőpontból kivánok csatlakozni 

a bevezető előadásban dr. Gergely István miniszterhelyet

tes elvtárs, valamint dr. Kozma Pál, a MTA levelező tag

ja által már vázolt, - a kertészeti termelés műszaki fej

lesztése - feladataihoz. A jelenlegi közgazdasági ösztön
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zők és a közgazdaságpolitikai környezet hatására a mü- 

sztki színvonal fejlesztését illetően legtöbb teendőnk két

ségtelenül a zöldségtermesztési ágazatban van. A. terme

lés mennyiségi növelésének feltételei között elsősorban az 

anyagi-műszaki ellátás javítását, a növényvédelem haté

konyságának fokozását, a termésbetakaritás gyors Ütemű 

mechanizálását, a termesztőberendezések növelését sze

retném magam is kiemelni.

Az üveg, illetve a fólia alatti palántanevelés és 

termesztés fejlesztése terén mennyiségi és minőségi vo

natkozásban egyaránt előbbre kell jutni. Az üveggel fedett 

területek jó kiegészítői a műanyag, illetve fóliából készült 

termesztőberendezések. A fütött és fütetlen műanyag-ter

mesz tő berendezések gyors ütemü fejlődését a közgazdasá

gi környezet jelenleg jobban biztositja. A műanyag termesz

tőberendezések kialakítása és továbbfejlesztése terén - 

ami a műszaki haladás egyik fontos tényezője - igen ered

ményes munkát végzett a Kertészeti Egyetem fejlesztő 

kollektívája, a Zöldségtermesztési Tanszék vezetésével.

A korszerű termesztőberendezések létesítésének 

gyorsítása érdekében közgazdasági elemzésekkel alátá

masztva olyan intézkedéseket helyes foganatosítani, ame

lyek összhangban vannak a jelenlegi gazdaságpolitikai 

elképzelésekkel és előbbre viszik a műszaki elgondolá

sokat. Ezek közül:

- az uj termesztőberendezéseket a legmodernebb konstruk

cióban helyes épitenünkj
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- célszerűnek látszik a korszerű termesztőberendezéseket 

licenc-vásárlás, vagy még inkább nemzetközi kooperá

ció segítségével is gyártani;

- a gazdasági ösztönzőkkel olyan termesztőberendezések 

építését kell elősegíteni, amelyek méretük alapján alkal

masak a termesztési folyamatok teljes gépesítésére, il

letve a legmodernebb termelés technikai folyamatok beve

zetésére.

Az igaz, hogy a szántóföldi zöldségtermesztés - 

a fogyasztási tendenciák alapján - egyre nagyobb jelen

tőségű. De ebben az ágazatban sem alakult még ki a 

komplex fejlesztési szemlélet^ amely összhangot teremtene. 

Következésképpen nem minden esetben biztosított a gép

láncon belüli szükséges fokozatosság.

A jövőben jelentős fejlődés várható a termesztés

technológiák, valamint az ezekhez igazodó gépek fejlesz

tése terén. A fejlesztési tervek kidolgozásánál követett 

elvek — egyetértve az előttem elmondottakkal -  a követke

zők szerint rögzíthetők;

- az összes zöldségnövényre kiterjedő teljes fejlesztés 

helyett a konzervparadicsom, az étkezési vöröshagyma, 

a zöldborsó és a zöldbab, az uborka és a gyökérzöld- 

ség-félék komplex fejlesztését javasoljuk sorrendiség be

tartásával célul tűzni,

- az egyes ágazatok, illetve növényfajok komplex fejlesz

tésének elősegítésére üzemi kísérleteket indítottunk a
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MÉM Termelés- és Műszaki Fejlesztési Főosztály irá

nyításával és anyagi támogatásával, a Gépkisérleti In

tézet, az AGROMAS közreműködésével. Ebben részt- 

vesz több állami és termelőszövetkezeti gazdaság, hű

tő- és konzervipari vállalat és a Konzervipari Tröszt. 

Eredményként könyvelhető el, hogy a komplex kísérle

tekben a teljes géplánc gépi betakarításra alkalmas faj

ták, teljes termesztéstechnológiák kerültek kipróbálásra.

A. fejlesztési célkitűzések közül a legnagyobb kézi 

munkaerő igényű munkafolyamatnak, a betakarításnak a gé

pesítése a legalapvetőbb feladat.

A betakarítás gépesítésének az előfeltétele a meg

felelő talaj előkészítés, a vegyszeres gyomirtás, továbbá a 

megfelelő fajták alkalmazása.

A gyümölcstermesztésben az egyik legfontosabb mun

kaművelet, a növényvédelem gépesítésének fejlesztése a 

cél. A fejlődés e téren az eddiginél valószinüleg gyorsabb 

ütemű lesz. A minőségi fejlesztésnél az üzembiztonság ja

vítása, uj technológiai eljárások bevezetése, a munkaminő

ség javítása az elérendő. A mennyiségi fejlődésnek a gé

pek darabszámának növelésében, a permetezési fordulók 

jelentős csökkentésében kell megmutatkoznia.

Javasoljuk az üzemi hűtött tárolók kapacitásának to

vábbi növelését. Egyre növekszik a gáztárolók létesítése 

is. Igen sürgős feladat a szállítás, rakodás és a hütött- 

tárolók belső anyagmozgatásának gépesítése.



5 8

A szőlőtermesztés gépesítésének témakörében első

rendű feladat a  növényvédelem korszerűsítése, fejlesztése.

A szőlő szüretelése, szedése munkaigényes műve

let. Ezért is üdvözölhetjük örömmel a szüret komplex gé

pesítésére - a  támberendezés módosítására, uj metszési 

mód alkalmazására, szőlőkombájn kialakítására - irányuló 

reményteljes hazai fejlesztési tevékenységet. E téren is 

komoly segítséget nyújtanak a Kertészeti Egyetem kutató, 

fejlesztő szakemberei a Szőlőtermesztési Tanszék irányí

tásával, a gépfejlesztő szakembereknek.

Referátumomban elsődlegesen arra törekedtem, hogy 

gondolatokat ébresszek. Ezekkel a gondolatokkal szeret

tem volna hozzájárulni ahhoz, hogy a kertészet komplex 

műszaki fejlesztése tárgyában kialakuló vélemények rend

szer ezhe tőkké, összefoglalhatókká váljanak és napi mun

kánkban hasznosíthatok legyenek.


