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30. ábra. A vértetű és a 
Vatta szerű csomókká) fer

tőzött fatörzs

3 1 . ábra. Balra fent a 
paízstetű, lent: pajzsok 

az ágon

zés a seb kezeléséből és a tetű elpusztítás 
sából áll. Ha a fiatal fákon kis mértékben 
jelent meg a vértetű, könnyen meggátol
hatjuk a baj elterjedését azzal, hogy a hó- 
szerűen belepett ágakat kézi kerti ollóval 
levágjuk és elégetjük. Téli félévben a fákat 
5%-os Noverida-oldattal rnegpermetezzük, 
Vagy a vértetűs telepeket ugyanolyan oldat
tal beecseteljük. A nyári félévben áprilistól 
augusztus végéig a fák törzsét és elérhető 
vastagabb ágait Novenda 5%-os oldatával 
bekenjük. Az ágakon lévő telepeket 1.5%-os 
Libéx-Universal, vagy más jól bevált szer
rel alaposan megpermetezzük. A sebhelye
ken levő telepeket meleg lenmagolajjal is 
jól kezelhetjük. Ne tűrjünk a fán sebhelyet. 
Minden metszés után azonnal kenjük be 
sűrűre főzött gyümölcsfaseb-kátránnyal. A 
Vértetűnek ellensége a fekete fürkész- 
darázs, amely petéit a vértetű-telepre 
rakja és álcái vértetűvel élnek. Ennek a 
darázsnak elszaporításával sokszor sikerült 
a vértetűt kiirtani. A darázs által bepeté
zett vértetű telepekből télen keveset vigyünk 
mindig védett, melegebb helyre, hogy a 
darázs el ne pusztuljon.

A pajzstetv x  a poloskák rokonságába 
tartozó szipókás rovarok. Párzás után a 
nőstény rengeteg petéjét egy csomóba rakja 
le az ágon s a peték fölött vastag viasz- 
foürokkal vonva be magát, elpusztul. Ha ezt 
a »paizsot« május közepén felemeljük, a 
rengeteg lisztfinomságú pete széthullik. 
Júliusra már kimásznak az apró tetvek és a 
fa levelein lakmároznak. Ősz elején az alig 
látható kis tetvek az ágak repedéseibe ván
dorolnak s ott áttelelnek. A következő 
tavasszal felmásznak a korona felső ágaira, 
ott párosodnak s a nőstény 2—3000 peté
jét lerakva elpusztul. Különösen a szilva- 
és almafat pusztítják. Legveszedelmesebb

közSttük az apró kaliforniai pafzstetü. 
Védekezés: A pajzsokat gondosan lédör
zsöljük az ágról s rügyfakadás előtt 5— 10 
% -cs gyümölcsfakarbolineummal perme
tezzük meg.

A levéltetvek apró szúró-szívó szájszervű 
rovarok. Gyakori fajai a zöld almalevéltstű, 
a barna körtelevéltetű s a fekete cseresznye- 
levéltetű. A leveleket összezsugorítják. 
Ha nagyon elszaporodnak, veszélyesek a 
fára. Ellenük május elejép 5%-os petró. 
leum emulzióval permetezünk (10 deka fel
aprított mosószappant 1 1 esővízben fel
forralunk s erős keverés és rázás közben 
2 1 petróleumot öntünk hozzá, ez a petró
leumemulzió. Ezt most 47 1 vízzel hígítjuk 
s ezzel permetezünk.) Háziszerként á szap
panos piretrum-permetlevet is használhat
juk : 1 hl esővízbe 1 kg piretrumport keve
rünk, majd 1 kg káliszappant adunk hozzá s 
kipermetezzük.

A  farágó lepkék hernyói erős rugóikkal 
többnyire gyümölcsfák fájában élnek és 
járatokat rágnak. A barnaszínű nagy jarágó 
lepke vörös hernyója a fűz- és nyárfában, a 
pettyes fehér kisfarágó sárga hernyója 
pedig az alma, körte, dió,. hársfa fájában 
pusztít. A hernyók hossza 4—5 cm, két 
évig élnek. A lerakott peték száma több 
száz. Védekezés : a hernyókat járataikban 
dróttal vagy befecskendezett benzinnel 
megöljük, a baj előrehaladott állapotában 
a fát ki kell'vágnunk.

A k o n y h a k e r t  á l l a t i k á r t e v ő i
A vetemányeskert növényeit pusztító 

állatok közül a leggyakoribb a káposzta« 
lepke. A  nappali lepkék csoportjába tarto
zik. A  hím sárgásfehér, szárnycsúcsán 
fekete folttal, a nőstény hasonló színű, de 
első szárnyán még 2-—2 kerek folt van. 

^zárnyszélessége 6 cm. Hernyója a káposzta 
"levelein nagy pusztítást végez. Két lepke- 
nemzedéke közül a tavaszi a repce- s a 
mustárfélékre rakja petéit, a másik nyári 
nemzedék a káposztafélék s a torma leve
leire petézik. A kékeszöld, sárga-fekete raj
zolatú hernyók pusztításával s a petecsomók 
összeszedésével védekezhetünk ellenük.

Gyakori kellemetlenkedők a viráglegyek 
is. Közülük a káposztalégy nyűve s káposzta-, 
félék szárában, a hagymalégy nyűve a hagy
mában él és annak korai elrothadását okozza. 
A beteg növények összeszedésével és meg-" 
semmisítésével védekezhetünk nagyobb- 
mérvű pusztításaik ellen.

A konyhakert rovarkártevőivel szemben 
általában úgy védekezhetünk a legolcsób
ban, ha a petéket s hernyókat gondosan 
összeszedjük, a beteg növényt pedig el
égetjük.

NÖVÉNYVÉDELEM ÁZ IDŐJÁRÁSSAL SZEMBEN

S z á r a z s á g ,  a s z á l y
Magyarország éghajlata a szárazságra 

hajlamos. Fontos kötelességünk ezért a 
felkészülés a szárazság és annak legve
szedelmesebb alakja, az aszály kártételének 
enyhítésére,' csökkentésére, sőt ahol lehet, 
teljes megszüntetésére.

A szárazság elleni védekezés nem új 
gondolata és tevékenysége az emberiségnek. 
Tanúskodnak erről az emberi kultúra 
ősrégi otthonaiban ma is meglévő, vagy 
ásatások alkalmával napfényre kerülő öntö
zőművek, amelyekkel még a hazánknál 
sokkal szárazabb éghajlatú vidékeken is 
(Mezopotámia Ázsiában, Nílus vidéke Afri
kában ) virágzó mezőgazdaságot és kert
gazdaságot tartottak fenn sokszáz, sőt 
ezer évvel ezelőtt.

A legtermészetesebb védekezés a száraz
ság ellen tehát az öntözés, helyesebben 
az öntözőgazdálkodás. A növény minden 
kilogramm szárazanyag megtermeléséhez 
többszáz liter vizet kíván, mert táplá
lékának legnagyobb részét csak vízben 
oldva tudja felvenni. Ha nem áll rendel
kezésére a szükséges vízmennyiség, nem 
termelhet szárazanyagot, kevés lesz a 
termés mennyisége.

Az öntözőgazdálkodás alkalmas beren
dezések (zárógátak, tárolómedencék, csa
tornahálózat) segítségével a patakok, fo
lyók vizét használja fel az esőben szegény 
területek vízellátására és a növényzetnek 
alkalmas időben juttat vizet; akkor, ami
kor annak a legnagyobb szüksége van. rá. 
Nem mindegy, hogy a növényt mikor 
öntözzük és mennyi öntözővizet adunk 
neki, mert minden terménynek más és más 
fejlődési időszakában van szüksége sok 
vízre és ha akkor nem kapja meg, később 
már kétszeres mennyiség sem segít rajta.

Az öntözőgazdálkodás bevezetésével or
szágunk éghajlatának legnagyobb vesze
delmét,, a szárazságot nemcsak leküzdjük, 
hanem szinte kihasználjuk a jobbminő
ségű termés eléréséhez. A termés minő
ségének, például a búzaszem acélosságának, 
a gyümölcsök és konyhakerti növények 
zamatának és vitamintartalmának elő
feltétele a bőséges napsütés. Amint ég
hajlatunk rövid ismertetéséből tudjuk,, 
növényzetünk elég napsugarat kap, ha 
tehát ehhez öntözőgazdálkodásunk megadja 
a vizet, a bőséges terméssel együtt remélhet
jük a jóminőséget is. így előnybe kerülünk
EleS és Tudomány Évkönyve

Nyugat-Eurőpa termelésével szemben, mez* 
ott ugyan több és egyenletesebb a csapa
dék, de kevesebb a napsütés. Ők mester
ségesen nem tudják pótolni a terményeik 
minőségéhez hiányzó napsugarat, mi azon
ban megkísérelhetjük a nálunk hiányzó 
csapadék pótlását az öntözőgazdálkodássah

Sajnos, nem mindenütt áll rendelkezésre 
az öntözéshez szükséges víz. Tudunk 
azonban más módokat, amelyekkel viz 
nélkül is enyhíthetjük a szárazság csapását. 
Ezek alkalmazását száraz gazdálkodásnak 
nevezzük. Lényege a talaj, növény és 
levegő csekély vízkészletének megőrzése, 
a vele való takarékoskodás.

A szárazgazdálkodás legelső, megelőző 
intézkedése: szélvédelem létesítése. A szél 
nemcsak romboló erőhatásával okoz kárt 
a növénynek, hanem azzal is, hogy az 
elpárolgást erősen fokozza. Szeles időben 
a talaj felső rétegei is kiszáradnak és a 
növény is több vizet párologtat el. mint 
szélcsendben. Erős szélben többet, mint 
gyenge légáramlásnál. Ha a szél erejét 
valamilyen módon (szélvédő fasor, sövény 
létesítése elsősorban az uralkodó szél 
irányában) megtörjük, tulajdonkép olyan 
hatást érünk el, mintha megöntöztük 
volna növényeinket, mert csökkentjük 
az elpárolgást és elősegítjük a harmat 
képződését. Más haszna is van a szél- 
védelemnek, mert megakadályozza a termő
talaj elhordását, kifúvását, megszünteti 
a növény károsodását a homokveréstőL 
Ne sajnáljuk ezért azt az aránylag kevés 
területet, amelyet a szélvédő fasor, sövény, 
esetleg közös földeken erdőpászta vagy 
liget elfoglal, mert annak a területnek 
sokszorosán enyhülnek az aszálykárok., 
csökken a szélverés meg a viharok romboló 
hatása és fennmarad -a talaj termőereje, 
amely szélvédelem nélkül évről-évre ha- 
nyatlanék.

A szárazgazdálkodás másik művelet®, 
a kellő időben végzett taiaimunka. A káváj. 
lás meglazítja, porhanyítja a talai fels* 
rétegét, megszünteti annak hajosövességét, 
amely felszívná és elpárologtatná a mélyebb 
rétegek víztartalékát. A  megkapált talaj 
felszínéről nem folyik el a víz, hanem 
behatol a mélyebb rétegekbe, ahol a növény 
gyökerei felvehetik. Lejtős területeken) 
sáncolással visszatarthatjuk az egyébként 
lefolyó és kárbavesző, sőt még a talajt is 
clhordó vizet.
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A szárazság mellett Magyarország ég
hajlatának másik veszedelmes jelensége 
a későtavaszi fagy. Aránylag gyakran 
előfordul, hogy enyhe március és már meleg
nek is nevezhető április után, amelyek 
kedveznek a természet ébredésének, sark
vidéki eredetű hideg és száraz légtömegek 
áramlanak májusban á Kárpátok meden
céjébe. Itt megnyugodva, a szélcsendes 
derült éjszakán még erősebben, a fagy
pontig vagy még tovább lehűlnek és haj
nalra fellép esetleg a — 5, — 8°-ot is elérő 
fagy. Elpusztul a virágzó növény, egész 
évi szőlő- és gyümölcstermés áldozatul 
eshet egy-két éjszakán a késői fagynak. 
Ez a jelenség annyira feltűnő, hogy a 
néphit is felfigyelt rá, mert »fagyos szen
teknek* nevezte el a május 12— 14-én 
névünneppel bíró Szervácot, Pongrácot és 
Bonifácot, nemkülönben a május 25-iki 
Orbánt. Természetesen nemcsak ezeken 
a napokon jöhet fagy, hanem májusban 
bármikor, különösen az elején.

Védekeznünk kell az utófagyok ellen, 
mprt előrelátással, kis munkával, kevés 
költséggel nagy értéket menthetünk meg.

A későtavaszi fagy legerősebben az 
úgynevezett »fagyzúgokban« fejlődik ki. 
Ezek a mélyedések, gödrök, árkok, laposok, 
ahová a lejtőkről lefolyik és összegyűl 
a derült, csendes éjszakán át lehűlő súlyos, 
hideg levegő. Kerüljük a gyümölcs és 
szőlő telepítésében a fagyzúgokat I Ott 
mindig 3— 4"-kal erősebb a lehűlés, mint 
a környezetben. Ha fel kell használnunk 
ez ilyen területet is, oda fagyálló fajtákat 
ültessünk. Biztosítsunk árkok ásásával 
lefolyást a hideg levegőnek, távolítsuk 
ei útjábói az akadályokat. A  lejtő felső 
részén pedig sövény, tömör kerítés léte
sítésével áll luk el az útját a hideg levegőnek.

A fagyveszC/es éjszakán, amikor az 
Országos Meteorológiai Intézet 100% biz- 
tosságú fagyveszélyjelzést ad. kíséreljük 
meg á védekezést, amelynek a különböző 
helyi körülmények között többféle módja 

. Ss van.
A  legeredményesebb az Amerikában 

használt eljárás, a terület levegőjének 
melegítése apró kályhákkal, amelyek szén
nel, fával, olajjal fűtenek. Jelenlegi szegény
ségünkben erre nem igen van lehetőségünk. 
Helyette halmokban, csomókban sűrű, nehéz 
füstöt adó hulladék-tüzelőanyagot éget
hetünk, venyigét, almot, szalmát, nedves 
rőzsét, falevelet' stb. A füst mint mester
séges felhő borul a megvédendő terület 
fölé, megakadályozza, hogy a talajból 
kiinduló láthatatlan hőkisugárzás lehűtse 
a talajmenti levegőréteget. Szeles időben 
természetesen hiábavaló a füstölés, mert 
a füstöt elviszi a széL

Szokásos a növények takarása a fagy
ellen. Szalmával, deszkával borítják be 
a kényes, fiatal ültetvényt, vagy minden 
egyes növényt papírsüveggel, sapkával 
takarnak le, megakadályozva ezzel a növény 
és a körülötte lévő levegő és az. alatta 
lévő talaj erős lehűlését. A permetezés 
és elárasztás is sokszor-célravezető-eljárás, 
mert a nagy hőtartalékkal .rendelkező 
víz jelenléte lassítja a lehűlést és esetleg 
meg tudja gátolni a fagypont alá történő 
lehűlést.

Természetesen csak akkor védekezzünk, 
ha tényleg fennáll a veszély. Ennek fel
ismerésében a Meteorológiai Intézet előre
jelzésén kívül tapasztalatunk és mete
orológiai ismereteink segítenek. A derült 
ég, tiszta, száraz levegő, szélcsend kedvez 
az éjszakai lehűlés kifejlődésének, a borult 
ég és szél mellett, vagy nedves, poros 
levegőben jóval kisebb a fagyveszély, 
mert a felhők és a levegőben lévő vízpárák 
és por gátolják - a hőkisugárzást, a szél 
pedig összekeveri az alsó hideg levegő
réteget a felső melegebbel és ezzel a talaj- 
fnenti lehűlést csökkenti.

/  d S j  e l z é s m ű s z e r  n é l k ü l
Az Országos Meteorológiai Intézet na

ponta kétszer kiadja időjárásjelentését, 
közli a várható időjárást. Az időjárás 
alakulásának előrejelzését a rádió és a 
hírlapok juttatják el a közönséghez. A 
háború pusztítása nyomán beállott sze
génységünkben azonban sokan nem tart
hatnak rádiót és nem olvashatnak újságot, 
nem érdektelen ezért, ha röviden ismer
tetjük, hogyan lehet műszer nélkül, pusz
tán a légköri jelenségek és a természet 
megfigyeléséből következtetni az időjárás 
alakulására. Milyen módon 'tudunk helyi 
előrejelzést készíteni. Persze, távolról sem 
c'yan tökéletességgel és biztonsággal, mint 
a nemzetközi hírszolgálattal, műszerekkel 
és tudós személyzettel rendelkező Mete
orológiai Intézet. Természetesen egyetlen 
jelenség megfigyelése nem elég és csak 
akkor bízhatunk előrejelzésünkben, ha 
minden jel egyértelműen arra mutat, 
hogy a várt fordulat küszöbön áll, ille
tőleg egyetlen jel sem mutat változás 
bekövetkezésére.

Az időjárás változásait legtöbbször az 
idegen területről ideáramló, az ittenitől 
eltérő tulajdonságú légtömegek megér, 
kezése okozza. Legfontosabb ezért a lég
tömegek hordozójának, a szélnek a meg
figyelése. Különösen a szél fordulását, 
irányváltoztatását kell figyelemmel kísér
nünk. Nálunk az idójárásváltözást rend
szerint délies irányú légáramlás előzi meg. 
Ha tehát száraz időben változó irányú 
szélfúvás után kitartó és határozott dél

keleti, déli szél fúj, amelynek iránya 
lassan délnyugativá változik, nagy való
színűséggel következtethetünk időválto
zásra, amely előbb borulásban, később eső
ben, majd a szél északira, északnyugatira 
fordulásában fog megnyilvánulni. Az idő
változás lezáródását az északi, észak- 
nyugati szél gyengülése mellett bekövet
kező derülés jelenti.

A levegő mozgását a légkör magasabb 
rétegeiben a felhők alakja és huzama 
mutatja meg. i>Ha a felhő nyugatra megy, 
kiderülte figyelte meg a nép. Tapasztalt 
felhőmegfigyelőnek sokat árul el a légkör 
titkaiból a felbodorodó zivatarfelhő, a 
lassan felvonuló fátyolfelhő, az egyre vasta
godó lepelfelhő. Ha valaki nyílt szemmel 
figyeli vidékének felhőjárását és összeveti 
vele gondolatban a különböző irányban 
megjelenő különböző felhőalakok után 
bekövetkező időjárást, elég szoros össze
függést állapíthat meg a felhők és a velük 
kapcsolatban jelentkező időjárás között. 
Megtudja, hogy a látóhatár melyik irá
nyából (viharsarok, »rohadt« sarok) érkező 
felhőzet jelent csapadékot, mfg ugyan
olyan, sőt fenyegetőbb felhőzet más irány
ból való felvonulása nem jár időváltozással.

A száraz idő után következő csapadékos 
időjárás közeledtét legtöbbször a nyugati, 
északnyugati vagy északi égbolton lassan 
felvonuló fátyolszerű jégtűfelhők árulják 
el. Ezek mutatják, hogy a légkör magasabb 
rétegei vfzpárában gazdagok. A fehér, 
finom fátyolfelhő egyre terjeszkedik, vasta
godni látszik, alatta megjelenik a sima 
szürke réteg, a lepelfelhő, amelyen még 
sokszor áttetszik a Nap vagy a Hold 
korongja. Ha ez déli, délnyugati légáramlás, 
szélcsend és melegedés kíséretében törté
nik, nagyon valószínű az eső bekövetkezése. 
A  fátyol és lepeifelhő alatt előbb kisebb 
majd nagyobb gomoiyok tűnnek fei, 
pár óra múlva megered az eső, meleg 
nyárban megdördül az ég és kitör a zivatar.

Az égitestek körül látható fényes foltok, 
az udvarok és a színes gyűrűk a magasabb 
légrétegek sokszor még egyébként láthatat
lan vékony felhőfátylát vagy már vastagabb 
felhőleplét árulják el, a holdudvar és hold
gyűrű este és éjjel is mutatja a jégtűfelhők 
és lepelfelhők megjelenését. Ezek legtöbb
ször csapadékos idő előjelei. A nyugati 
szivárvány esőt, a keleti szivárvány derü- 
lést jelez.

A növények és állatok viselkedése az 
emberi test, különösen a beteg érzései is 
egy-egy időjárási elem változását jelent
hetik és annak alakulására műszer nélkül 
is figyelmeztetnek. Első jele a nép megfi
gyelése .szerint, ha a réti lóhere felegyene
sedik, a jerikói rózsa ágai kiterjednek, 
n vadzab szálkái és a gólyaorr pelyvái

kibontakoznak, az esős peremér virága 
csukva marad. Megbízhatő időjelzők á 
rovarok : eső jön, ha a szokottnál szemte
lenebbek és erősebben csípnek a legyek, 
szúnyogok és a bolhák. A pók a hálója 
sarkába húzódik, a földi giliszta túrása 
nagy számban található, a méhek nem 
távoznak a kastól messzire, este később 
hagyják abba a gyűjtést, a hangyák a boly 
körül tömegesen sürögnek-forognak, a_csere
bogarak már reggel röpködnek. A rák eső 
előtt kimászik a vízből, a halak gyakran 
felugrálnak, a leveli békák különlegesen 
brekegnek, a pióoa a víz színe közelében 
úszkál, sok varangy mutatkozik. A veréb 
és a tyúk a porban fürdik, a kacsák, libák 
örömükben nem férnek a tóba, este a tyúkok 
nehezen ülnek el, a kakas túlsókat kuko
rékol, a páva kiabál, a gyöngy tyúk csörög, 
a fecske alant repül, a pintyőke napkelte 
előtt énekel, a varjú sokat károg. A szamár 
ordít, a disznó csutkát, rongyot tép, 
fickándozik, sokat mosdik a macska, 
a vakond magasra túrja a földet, a barmok 
a levegőt szaglásszák, sokat bőgnek és 
ingerlékenyek.

A szép időt is jelzik az állatok : a fecske 
és a pacsirta magasan repül, a pók hálója 
közepén terpeszkedik, a mezei- és házi
állatok korán kelnek, nyugodtak, jókedvűek, 
a pióca és a halak a víz mélyén maradnak.

Az ember időérzései: Sokaknak a feje 
fáj, csúzos, reumás Ízületei nyilallanak, 
gyógyult sebei fájnak, viszketnek, fagyott 
testrészei megduzzadnak és bizseregnek, 
füle viszket,, tyúkszeme fáj, tenyere eső 
előtt száraz. Reggel szívesen tovább al
szik, napközben sokat ásftozik, lehangolt, 
mielőtt beáll az esős idő.

Az élettelen tárgyak is mutatják a csa
padékos idő egyes jeleit : Bedagad az ablak
ráma, feszül a ládafia, megereszkedik a húr, 
kemény a harangkötél, szoros a zsákmadzag, 
feketedik kapa, kasza, foltos a kő, nyirkos 
a só, bűzlenek a csatornák, trágyadombok; 
eső lesz. Messzire hallik a harangszó és a 
vonat dübörgése, lecsap a füst.

Természetesen hangsúlyozzuk, hogy 
egyetlen jelenség önmagában még nem 
elég az előrejelzéshez, de sok egybehangzó 
megfigyelés alapján műszernélküli idő
jelzésünk nagyon szép eredményt adhat 
és tájékoztathat az időváltozás közeledé
séről.

T á j  t e r m e l é s
A növénytermesztés eredményeit tér

képeken ábrázolva azt látjuk, hogy az 
ország különböző vidékei nem egyformára 
alkalmasak minden növény termesztésére. 
Az egyik tájon nagy_ mennyiség és kiváló 
minőség terem, a másik területen ugyan
akkor kevés és silány ugyanabból a termei*

l£*
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vényből az eredmény. Az orosházi búzával 

- nem versenyezhet a soproni búza, a makói 
hagymával a somogyi hagyma, a szegedi 
paprikával a szabolcsi paprika, a tokaji 
borral a homoki bor, a csabai, gyulai 
hentesáruval (kukorica) az egri kolbász, 
a kecskeméti barackkal a gödöllői barack. 
Ezer és ezer példát lehet még arra felhozni, 
hogy az egyes tájaknak különleges tulaj
donságaik, előnyeik, adottságaik' vannak, 
amelyek egyes termények minőségét ki
válóvá teszik, terméseredményeit fokozzák.

A nagy különbségek okára nyomban rá
jövünk, ha az országos termelési térképeket 
a2 éghajlati és talajtérképekkel egybe
vetjük. Ott terem legtöbbet és legjobbat 
a növény, ahol éghajlati és talajígénye 
teljes mértékben kielégítést nyer. Vannak 
szárazságot tűrő, sok napsütést kívánó 
növényeink (búza, kukorica), ezek a napos, 
száraz Alföldön érzik jól magukat és ha 
kellő időben megkapják a nekik szükséges 
aránylag kevés csapadékot, kiváló termést 
hoznak. Más növényeknek több csapadék 
kell, kevesebb meleggel és napfénnyel is 
beérik (burgonya, zab), ezek a hűvösebb, 
esősebb Dunántúlon nagyobb termést ad
nak, mint a száraz, forrónyarú Alföldön. 
Ismét más növényeknek nagy a hőigényük

(ricinus, rizs), ezért csak az ország melegebb 
vidékein termeszthetők sikerrel,' Az egyes 
tájak éghajlati és talajbeli sajátságai tehát 
eldöntik, hogy milyen növény termeszthető 
ott a legnagyobb mennyiségben és legjobb 
minőségben.

Az időjárás szeszélyes, ezért előfordul, 
hogy egy-egy esztendőben a növény a leg
megfelelőbb éghajlatú vidéken sem hoz 
kellő terméseredményt, de rendszerint ilyen
kor is többet és jobbat, mint az éghajlati 
igényeinek meg nem felelő tájon. Az évek 
többségében kapott jó terméshez képest 
egy-egy ilyen kedvezőtlen időjárású esz
tendő gyenge eredményei jelentéktelenek.

A táj termelés elve: minden növényt
elsősorban a neki megjelelő talajú és éghaj
latú tájon termeljünk, mert akkor érhetjük 
el a legnagyobb mennyiségű és legkiválóbb 
minőségű termést. Ném azt jelenti ez, 
hogy háziszükségletre ne termeljünk meg 
minden szükségeset otthon, még ha nem 
is olyan jó a terméseredménye, mint az 
ország más vidékén lenne, hanem azt, 
hogy eladásra szánt, piacra kerülő árunk 
csak akkor lesz versenyképes, ha terü
letünkön a táj éghajlatának és talajának 
megfelelő növények termelését részesítjük 
előnyben.

Á IJvA T -
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S z a r v a s m a r h a
Magyarország szarvasmarha állományá

nak nagy része a magyar-tarka fajtához 
tartozik (színe: barnáspiros-fehér-tarka),
amelynek kialakításában a svájci eredetű 
szimentálínak volt a legnagyobb szerepe, 
ősi fajtánk : a magyar-alA'óldi (fehér, hosszú- 
szarvú) és az Alpokból hozzánk származott 
bo-zderes (szürkésfekete) együttesen csak 
20%-át adják a szarvasmarha-állományunk
nak.

A szarvasmarha három irányban hasz
nosítható állat. Hústermelés, erőtermelés 
(igázás). de legfőképpen tejtermelés végett 
tenyésztik. Tejelőképessége tág határok 
között mozog, (Az elmúlt évtizedben a 
rekordot Dáma 1 év alatt 20.000 liter és 
Auguszta 13.000 liter tej jel-tartotta. Noha 
az utóbbi kevesebb tejet adott, viszont 
sokkal zsírosabb teje lévén, évi 7 és fél 
mázsa vaj került ki ebből.)

A jó tejelő jellegű tehén bőre vékony, 
könnyen ráncolható, szőre rövid és nem' 
sűrű. Az állat hátsó fele erősebben fejlett
nek látszik, mint a mellső, ellentétben a 
bikával (ivarjelieg). A tőgy nagyterjedelmű, 
mirigyes tapintatú, símabőrú. Kemény 
csomók, vagy daganatok nem tapinthatók 
ki benne.

A  jó tehén sem ad' azonban annyi 
tejet, amennyit képessége szerint adnia 
kellene, ha a takarmányozása nem meg
jelelő. És itt nemcsak a takarmány mennyi
sége, hanem még sokkal inkább minősége 
a fontos. A jó tejelő takarmány a fehérje- 
dús pillangós-, vagy rétiszéna, pillangósok 
zölden, az -abrakfélék közül pedig az' olaj
pogácsák, zsirtalanftott darák, hüvelyes
magvak és a korpa.

Mint legnagyobb napi fejadag a külön
féle tömegtakarmányokból a következő 
mennyiségek adhatók : széna 10 kg, vagy 
répa, párolt burgonya 40 kg, vagy zöld
takarmány 50 kg. Egy 500 kilós és 9 liter 
tejet adó tehénnek például a következő 
keverék adható naponta: 3 kg vöröshere- 
széna, 5 kg tavaszi szalma, Í0 kg takar
mányrépa vagy burgonya. 1 és fél kg nap

raforgópogácsa, 1 és fél kg kukoricadara, 
fél kg korpa. A  napi mészpótlék 50— 100 g] 
só 20— 40 g.

A tehenet azonban nemcsak az elles tői 
kezdve kell bővebb takarmányozásra fogni, 
hanem a későbbi tejelése érdekében, de 
a magzat fejlődése érdekében is, már a 
vemhesség utolsó harmadában fahérje- 
dúsabb táplálásról ajánlatos gondoskodni.

A tehén ápolása a tejkezelés érdekében 
fokozott tisztaságot kíván meg. Fontos^ a 
bő almozás, a trágya gyakori eltávolítása 
az istállóból és a fejest megelőzően az állat 
bőrének és szőrének letisztítása, különö
sen, ha a legelőről sárosán, vagy porosán 
tér haza. Lefejő tehenészetekben is, ahol 
borjút nem nevelnek, fontos a tisztaság, 
mert piszkos istállóban, piszkos állatoktól 
osak rossz minőségű tejet nyerhetünk és 
az ilyen tejből nem lehet kifogástalan 
vajat, vagy sajtot sem készíteni. A legtöbb 
tejhibának a tisztátalan fejes az oka.

A tehén vemhesságe 9 hónapig tart. Az 
ellás legcélszerűbb ideje a tél vége és a 
tavasz, mert így a zöldtakarmányozás a 
tejelést eredményesen befolyásolhatja.

A  borjú felnevelése legegyszerűbben a 
természetes módon, tehát az anyja szop
tatása által történik, de előnyös lehet a 
mesterséges borjúnevelés ott, ahol a tehén 
gümőkóros, vagy ahol fontos, hogy a tej 
minden cseppje a legcélszerűbben használ
tassál* fel. Az elválasztás a 3—-4. hónap
ban történik, de helyesebb a borjút a kor
tól függetlenül akkor elválasztani, ha már 
egy bizonyos fejlettséget elér és a takar* 
mányfogyasztáshoz hozzászokott.

A választott borjúkat a legeltetési alkal
mak alapos kihasználásává!, de nemcsak 
a legelőre utalva tartjuk, hanem a legelőfii 
mellett a fejlődő állati szervezet még abra
kot is kíván. A fiatal korukban rosszul 
táplált borjúk menthetetlenül wssököt- 
tek«-ké válnak.

A helyes takarmányozás mellett lényeges 
a fiatal állatok fejlődése szempontjából a 
gyakori mozgási alkalom. Ha legelőre netn 
járhat a borjú, akkor az árnyékos kifutó
ban mozogjon minél többet.


