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!očnom stáJe a ;.>reto ste bol pokutovaný. Ak je tomu tak, 
petom je tu sm8rodatný pasienkov)• poria<lok. V § 15 tohoto 
poriadku býva pnsne určené za jakých podmienok mo~no 
osobitne pásf. Ak s-te jednali proti predpisom, t. j. ust.anon
niam pa:;. poriadku, sme toho názorll, že pokut. vám boh 
vyme·raná podľa platných us tanovení. Ak' sa veci majú ináč, 
opa'kujte svoj dotaz a opíšte dopodrobna všetko a musíte 
u::laf aj vaše plné meno 'a by.;lisko, lebo na nepo·dpísané do
tazy neradi odpoveJáme. T. 

Dotaz č. 4. Chcel by som sa venvvat intenzívnemu d1ovu 
hydiny a mienim postaviť kurín. Poraďte mi, pro.sím, ako te 
mám previesť a kde by som mohol dcstať na hydiw1 rs ke ciele 
ne•jakú poodporu. štefan Melicher, Vysoká n. Kysucou. 

Odpoveď č. 4. Kurín pre sliepky staviame hl•avne pre zvý
i'.enie zimnej snášky, keJ sú vajcia v cene. Na 4 kusy do;pe
lých ncsníc t~eba l m~ plochy, teda na WO sliepok 
~- u rín v podlahe 25 !':11 Kurín s taviame na suchom a chráne 
nom mieste. Okná a dvere umíeslime proti juhu ale<bo proti 
východu. Najlepšie sa osvc::dčilo drevo, a. to jednoduché :.:osky, 
pri čom špa.ry zvon.ka pobijeme latkami a zalíč·ime, z nútm 
dáme, •ako izoláciu, vrs·tvu trst•iny •a•si na 8-10 cm, omietneme 
a nlíčime (štukatúra). J užná fronta zo 4 /5 p lochy pripadá 
ra okná, ktoré sú cd zeme na 50 cm. Nad oknami dáme po 
l elei dlžke vc::lrá'L: v šírke :J.si 25 cm. Za okná drôtenú sie L 
Strechu robíme s jednoduchým spádom (punová) v Íllžnej 
ft on te na výšku 2.20 m, v severnej a.si 1..70 m, do šírky le:t asi 
2-31/ 2 m. Strecha kryje sa del.tovým papierom, ktorý alz 
musí sa sprá vne pribif, ináč zateká už prvým rokom. Vho:.lné 
BÚ tiež šindle, a:ko krytina (ľahké) . Podlahu robíme zo škvá
rového betonu. Podrobnosti udan~ s ú v spisku ,.Drôbež na 
1 of. dvore' ' od Ing, Svozila, ktorý vám :ta poii•adanie zd:~rma 

pošle Zemedel·ská rada pre Slovensko v B:atislave; táto vám 
tie! sdPlí prípadnú možnos~ na dosiahnutie podpory. 

Ing. Sv. 

Neuveriterné V'J'hadzovanie 
peňazi do <:udziny. 
Tri aj pol miliardy Kl za cudzie ovode. 
Ako pomáhať? 

O.i toku 1920 sme vydali za cudzie ovocie viac 'ako pol 
druhej miliardy Kč a za juž·né ovocie dve milia1rdy Kč. Sú si 
toho vedomí naši o·bchodnící s ovocím, naši ovocinári, roľní~i 
a všetci tí, kt•orí ovocie kupujú? 

Naše korpo.ráC'ie, predovšetkým Slo.ven.ská ovociná rska 
spoločnosť proopagujú len Paše domáce ovocie, je rOIVnako do
bré, ba ešte lepšie, ako ovocie cudzie. Treba· veľa porozumenia, 
veľa 'l'obo ty, keď však bud e táto práca prevádzaná s láskou 
a porozumením ll všdkých vrstiev , dočkáme sa aj v našom 
ovocinárstve ns lepších časov . Konzument žiada ovocie ja
kostné, treba mu dokázať, že •aj my toto prvotriedne ovocie 
máme, že a·! my s.tolové ·ov•oci•e vieme ·vypestov,ať doma, že 
aj my v zime. na Vianoce vieme trhu ,ponúknuť ovocie dobré 
a zdravé. 

Vráfme sa vša.k k š ta tistike. Po štátnom prevrate bol nas 
vývoz vvocia vyšší ako dovoz, neskoršie sa pome·:y rýchle me
r.ily v náš neprospech. Najväčší .:;ovoz je práve v posledných 
rokoch. V roku 1929 sme nakúpili v cudzin~ ovocia v hodnote 
185 milionov Kč, v roku 1930 za 203 mil. Kč, v roku 1931 za 
176 mil. Kč, v roku 1932 za 112 mil. Kč, min. roku od ja
nuára do októbra za 76 mil. Kč. 

Povšímnime si bližšie dovozu o.vocia v roku 1933. podľa 
druhov: 

Vínne hrozná 29.064 q 7,139.DOO Kč 

orechy a oriešky 12.149 q 29,487.DOO Kč 

jemné ovocie 73.712 q 18,844.()00 Kč 

jabl.ká, IJrttšky, slivky čersll·é 482.902 q 54,865.000 Kč 

~ Jivl,y 92.595 q 15.758.000 Ke 
cvocie upravené (sušené a pod .) 11.721 q 6,174.0.()0 Ke 

------------------------spolu 665.164 q 132,267.000 Kč 

Teda v toku 1933 doviezli sme 6.652 vagónov (a t CJ q) ovo
cia v cene 132 a štvrť mil. Kč. Z toho obyčajného ovocia 
čers•tvého 4230 vagónov za 55 miltonov Kč. Z toh0 prip'adá na 
obyčajn é jablká 2125 vagónov v hodnote 32.616 tisic Kč, na 
slivky 1930 vagónov za l<i.OOO ti síc Kč. N3 dr uhom mie3.te s:1 
orechy, Orechov lúpaných bolo do vezené 23 vagónov 11a 2.6 

milionoy Kč, orechov nelúpaných 118 vagónov za S milionov 
Kč. Orieškov nelúpaných bolo dovezených 3íl vagón ov za 1516 

'.isíc Kč, lúpaných 25 vagónov za 2().275 tisíc Kč. 
Na prv·ý pohľad vide{, že všetky uvedené druhý možno 

u nás s dobrým výsleákom pestov3f. Naše Považie, Pohroniz , 
se·verná Nitra , Gemer&ko. Ho·nt, výd1cdné Slovensko sú ako 
by stvorené pre past-ov·anie naj lepších jablk a slivák. Tt·eb>t 
len o·vOcínárstvu viac pozorno.;·ti venovať a sta.rat: sa o ovocný 
~ trom 'a ovocie. Mnohé kraje z uvedených sú sice aj na pe
•Stovanie orechov, ved nad>ádza :ne v nich krásne aj niekoľko 

storočné orechové stromy, ktoré dáv3jú p ;avidelné úr<;;ly. 
Ovšem naša produkcia liezkovcov je celkom b~zvýzn3mná. 

A prečo? P retože naši ovocinári a roľníci nesadia lie~kovccvé 

kríky, ktorým sa u nás znamenite darí. 
Márny je nárek na biedu a krízu, to nepomôžz. Treb'.i sa 

chopi ť svojpomoci. Zvlášť ·m.noho by mohli vykona{ v tomtlo 

3me·:e naši maloroľníci. 
A takzvané ovocie je mné? Marhule, broskyne, jahody. Aj 

tu by sme mohli byi sebestační, aj toto ovocie môže sa u nás 
~ o zdarom pestovaL Ba toto ovocie, u nás vypestované, je 
chutnejšie, šťavnatejš ie, •ako dovážané z cudziny, lebo cudzie 
musí sa obera,f predčasne, aby bolo schopné dopravy, 

Orgány našej štátnej ovocinárskej správy a zvlášf svojpo
mocná odborná organ·izácia: Slovenská ovocinárska spo!očnosť, 

kvnajú všetko, čo môžu, ale mnohé ich dobré snaí1y strosko
tajú pre úplný nezáujem •roľníi<Ov-ovocinárov. V Slovens.ktj 
Ovocinárskej spoločnos-ti .nali by byf sciružení všetci maj:teli'.~ 

ovocných stromov, potom by to šlo dobre. Ale takto? Roľník 
Ga vyhýba jedinému tomuio nášmu odbornému spolku len preto, 
že treba plati{ ročný čle·nký príspevok 3D Kč a zabúd3., že 
to nie je vyhoden)' peniaz, veď dostáva za to odbo·rný časopi> 
"Slovenské ovocinár$\vo" zdarma, ktor)' práve dokončil už 
XI. ročník. Spoločnos( poskytuje o·krem toho mnoho iných vý
hod, najmä •:šak spoPahiivé odborné vlldelanie, bez čoho dne$ 
už ovocinár nemôže obstáť, ak chce svoje c.voc ie riadne spe
ňaži ť . Kto by sa zaujímal o lútc dôležitú <:. úžitočnú našu usta
['IOvizeň, nech napíše Slovenskej Ovocinárskej spoločnosti v 
B~atislave, Matúškova 934 a dostane informácie obľ.ltom. 

Viktor Buchta. 

úrazové poistenie bospodárskqj čeľa.di. V januári musí 
byf skončený popis' h'Osp. čeľ-adi, potrebný k jej úrazovému p~
islHJiu, v tých obciach, kde čeľaď nastupuje službu a sa meni 
pc Novom roku. Tam, kde nastupuje službu po Všechsvätých, 
n'al byť popis prevedený uz v novembri. Popis prevá<lza ob~c
ný 'alebo notits:ky úrad lým, že ním poverená osoba chodí 
dom od domn a sluhov popisuje. Za sluhov podľa zák. čl. XL V. 
z r. 1907 považujú sa osoby, ktoré sa· zaviažu v hospodárstv~ 

p.1acova( za mzdu po dobu aspoň jedné-ho mesi•3.ca. Medzi nich 
pa t ria aj také osoby, -ktoré sa sjedn•ajú aj n·a práce v hospo
dárstve zamestnavateľov aj na práce v jeho domácnosti. Sú 
to zväčša s:úžk'y u zemeJelcov. Oalej medzi sluhov patria pa-

jedlickova_l
Text napísaný písacím strojom
1935, roč. 6
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DR. PAVEL BLAHO, predseda Slov. Zem. Rady: 

Pšenilnéi poli tik il. 
Jedon z najdôlež:itejších problémov ce

·loštá'tnvch i·e na·ša chlebová selbesta·čnosť. 
Nemáme dosť svoj.ho chleba, nestačí nám 
•Ja·ša vlastná múka, musíme kupovať -· 
dovážať. Veľké aktív,ne noložky našej ob
chodnej bi.laude za1se zjeme a· Ien zlomok 
cudzích valút ide k dobru finandí štát
nych. Miliardy vydávame ročne Amerike 
a naším súsedom za p.šenicu, múku. tuky. 
Spotrelba múkv PŠ•e•..!'i•čnei stúpa s iJOPU
láe'i>ou a vše·ohe·cným vzdelaním každým 
rokom. T·o•to stú.pa·ui·e ale nedrží krok s 
produkciou a s výnosom. Z tejto skutoč
nosti rodí s.a def:i!citové hospodárstvo 

v produkcii oibilne.i a svoj·ilm kél'Ž!doročným 
vzrastom ohwžu,je mier, život, zdravie 
obyvate.fov, otriasa zá,kladmi štátneho 
nášho hos,podárstva a sústavne schudzuje 
zem a jej obča•.lOV. 

Preto ni'e· politická pohti'ka. ale pofi.Uka 
chleba, sebesbačnosti musí bvf alfou a 
omegou ná1šho · sna·ženia. zachrániť národ 
pred hladom a biedou hmotnou. Veď du
ševm1 bieda .ie len ná>sledlkom a spr'ievod
com bi,edv hmo·t·Je.i! Paup,ertas - ohudo
ba .ie slovenským problémom v 90 p.r01c. , 
rehanbíme sa p.r'iznať si túto sku1očnosť. 
Nechvastajme sa bohatstvom slovenskej 
zeme, ale uvažujme. čo z tei zeme je 
raše. čo z priemysl u. obchodu ie mt
še? .Jestli k celá republ'ka v obilnej pro
dukcii nesehesta·čná Cl! keď ie pravdou, že 
dovážame ročne 40.000 va2ónov p.šenice 
z cudziny. A t•ieto následky rastú, množia 
S;1 rýchlym tempom ni·elen v našom štáte, 
ale vo všetkých z,emiach. kde p.opullá-cia 
stúpa, v kra:.ioch preľudnených. v štátoch 
s priemvsel.Jou a odbytovou krízou!! Slo
ven~ko je vreľudnené, vysťahovalectvo 
znemožnené. zem bez industrie, moinosť 
zárobku minimálna!. Každý vážnv politik 
musí s tými·to faktami počítať! Každý 
slove·.1ský poN:tik musí ti•e to základy našej 
hospodárskeJ po·liíi<kv znaJť. musí vedi·eť , 
že .ie republik::~ v p•r·odukcii o:hilnárskej a 
živočíšnej pasívna a na dovoz odkázaná! 

Ale musí zároveň z1wf. aby jasne a prc
svedčive súdil, jaký rozdiel má na tejto 
pasivite Slovensko ::~ .iaké s(t možnosti na-

pravif tento stav a dľa možnosti odpo
môcť stávajúcej biede a zalbezpečiť Sl·o
ve111slm dôstojné miesto v celoštátnej pro
dukcii obilne•j a v pšenične.] zvlášte! 

Juž,.1é Sluvensko. výlbežky str,edosloven
s.kých hôr. údolia, ri·ek, Ž:itný Ostrov sú 
svojou po·lohou, složenim pôdy, k.l:imatic
kvr.li pomerami (pomeme· snchý vzduch) 
pre pe.st·ovanle pše:ndc.e veľmi vria.zni.vé. 
Pšenica sloveJJs.ká vyznačuje sa· výbornou 
kvalitou. podmielle.nou. vvsok§m obsahom 
le])tk:u. 

Os·ev'llá plocha pšenice v celej repuibli-
1ke obnáša dľa dát Štát"leho 1Úradu štatisti
ckého v r. 1925. 554.333 ha, z ktorý-ch na 
Slovensko pr.i.pada[o 241.237 ha, t. j. 44.5 
proc. celkove.i os•evnei J)l]ochv P•Še·nice 
v republike. Skľudz·eň C·e1loštMna odhad
nutá hola na 9,718.217 q, na čom partici
povalo Slovensko výnosom 3.740.057 q, čo 
všal< robí len 38. proc. celkovej sMudz.ne 
v republike. Priemerný výno.s pšenice na 
Slovensku je každoročne značne nižší ako 
v čechách alebo na Morave. V uvede
IIOm roku 1925 hola priemewá sk.fudzeň 
po ha v čechách 19.5 q, na Morave 19.9 q, 
na Slovensku však len 15.5 q, javí sa1 teda 
prieme•niá skľuldz·eň po }ednom ha. oiproti 
čechám o 4 q, oproti, Morave' o 4.5 q nli'Ž
šia. Difer-encia táto v j.ednot:lilvých ro
koch dostupuje až 6 Q. 

Nama 1ie sa otázka pri týcht·o zaujíma
vých cifrách - čo zaprílčiňuje nízky prie
JTJHný vÝ'llOS p.o hektáre? Sú to v p>rVom 
rade nás.ledkv tll're·ckého gazdo•vania na
š:ich bývalých pánov - iMa1ďarov l Veľké 
boje v bývalom raJkúskom sneme o v·oľný 
dovoz uho·rskej mú:kv do koru~nnýoh zemí, 
O "mlynské rÍZC..l í''. O• refa•k!Cie, tarifné vir
hody sú v živej pamäti. Wekerle. Rubi1nek 
často si sťažova<Ji v anketách + v parla
mente, že výnosy PŠ·eni·ce po u1h. jutr·e sú 
ďaJ.eko za výnosami západných zemí, teda 
Čiech, Nemecka! ... Na našom Slove·ns·ku 
veľkostatkári sú ešte i dne,s tí sami. až na 
malé výuallllky (Bučany, šura·ny, Meder, 
'fiiose:,g) nezvý•š.·ilv pri,emerný výnos! Prí
čina: nedostatočná kultivácia zeme, špat
n}· výber osiva, SlpoJie,hanie na ž·ir11osť pô-
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dy! V swvnwní so stredJými a ma,lými 
roľníkmi sú veľkostatky hodne vyšš~i~e vo 
v\'rnose. Zapríč:irňuj,ú t~eda priemerný ní~ky 
v_\rnos pšenice na SJ:ovensku veľkostatky 
a malosta1ky spO'loóne, t'ileto posled1é via
cej! Ako vnútor:né pdčiny tohoto slovelll
ského mank1a ja via sa nám nasledovné sku
točnosti: 

Celkove ní~ka kultivácia pôdy. Nedo
statočná príprava pôdy, jed1a, dve orač
ky, špatné, zastaralé pluhy u malomf.ní
k~ov. Nevhodné strieda:n:k jednotlivých 
hospodái,sikych plodín (p,šeni'ca ~po p,šenici). 

Pestovanie pšenice vo vyšších polo
hách. 
Nedostatočné hnoienlie chlievskym bno

.iom, nep.ou1žíva:nde ume}ý;ch hnojív zvlášte 
u maloroľníkov. 
Ro~drobenosf sediJiackych parciel, malé 

kúskv nedajú sa str-o}ove obrá'bať. 
Malé používanie hospOidárSikych stroiov, 

pri .úpräve pôdy má:l<o sejačiek 
Výber osiva. Toto maloro'ľníci n·evy

meňu:]'ú. Uznané osi,vá uekupujú! Sejú 
osivo ne'čisté, m,emmené! 
ČÓ môže dos:ialhinuť zvýšená zemedel

ská ku'ltúra na slovenský,ch rov:j,ná<ch. toho 
dôkaz.om sú výnosy pšenice, z,i,ste,Jé Slo
venskou Zemede,lskou Ra~dou pri uzná
va'com riadení dorobených P'Šeníc v ro-
1m 1925. 

Tak v Buóa111och u Trnavy dosiah.mté 
bolo v r. 1925, na ploche 68 .ha priemerne 
úrody po l ha 36.2 q. U pe,stovateľa orig. 
pšenioe Seká1č dosi,ahnuté bolo na ploche 
145 ha vvnoSIU 30.4 q :na l ha. Najvyšší vý
nos obnáša! na parcele 24 hru vefk,ej 35.2 q 
po 1 ha. U pe1stovwt.e:ľa mig. pšenĽc Hat
vanských d01siwhnuté bolo . toho istého ro
ku na ploche 139.6 ha pr:iemernej skľudzne 
32.3 q po i ha, najvy,šší pr~ilemerný vý:nos 
na tomto podniku dosiahnllltý bol na. par
cele 21.8 ha skľudzňou 37.9 q na ha. Pri 
odg. P'Šen;idach Diosegskýloh dosiahnuté 
bolo celkového ·ori,eme:ru 33.4 q po l ha pri 
celkov~e.i osi:a'tej ploche 498.5 ha, ma:xéimál
neho vý,nosu dosiahnuté bolo vo výške 
37.9 q po l ha na parcele 37 ha ve:ľkej. 
Dáta tý'kaj1ú sa p1odnilwv p~revádzajúc1ch 
intenzívnu lml't:úru čo do olbrába:l1lia pôdy, 
tak a.i hnojenia. ako a<.i wšfa,chfov.ania a 
používania wšľa:chtenýd1 semi,en. 

Zvýšeni'e' produkoi.e pšenice neleží už 
dnes v zemiach českých, ale na Sloven
sku. Priemer výnosu nedá s~a už v hi
storických z,emiad1 va'I.ne zvýšU. Zvýše
nie slovenského 'Priemeru a priemer český 
je možný a dosažitef•ný. To znamenalo by 
o 15.000 vag-ónov viacej, teda treHnu 

množstva k nám dovezenej 'P'Š,enke vyro
bili bv sme na Slovensku. Vyše l miHmdy 
zostalo by nám vo vačkoch k dohm náš
ho zemedelstva a ·štátnej pokJadltlii'oe. 

Jako to dosiahnuť? Spojený;m:i, silami! · 
Mini<Sterstvo zemedelstva mllls.í zaviesť 

rozsiahlu akci•U' štátnu na rozšk.enie os1ev
nej plochy P'š'e,nke na' S1oven1sku. Väčši111a 
položiek na zveľadenie P'Še.ničnej produik
cic musí sa venovať Slovensku'. 

Bude to investk:ia ak<tívna. ktorá u1ž v 
prvých dvoch-troch roko!Ch1 bude sa jav:iť 
vo 2--3000 va>g-ónoch zvyš,enéhio vÝ'nosu:. 

RentabiHta pelstovania P'še:n&ce mu's'í byť 
dľa možnosti štabilizovauá a zabe·z,peče
ná: agrárnymi clami, z ktorých nie je 
možno ani haliera sfavif. štabilizáciou me
ny a rozunmou obchodnou politikou. 

Kľud, ustálenosť pome:rov vyvolá i ustá
lenú, systematickú a hospodárs,ky odô
vodnenú výrobu zemedets'kú. 

Komasácia rozdrobených pozem:kov je 
prvou podmienkolll zvýš.en,ia pestovania 
pšeni,ce a lepšieho výnosu! 

Odvodnenie, zmeliorovanie len pol mil. 
hektárov močiarov'itej pôdy slovens,kej, 
premena rozsiahlych rovinových, rwplod
ných pastvín na Ol"ll1Ú pôdu, dodá nám be
hom 10--15 rokov, druhých 15.000 vagó-

v o l . nov ~senwe .... 
Pšeničná politika má budúcnosť na Slo

vensku, kto jei porozumi,e, opa:trí národ 
bielym chkbom a prospeje re,publiike. 

Túto reáťnu peršpektívu dáJvam ako 
novomčný dár.ok v'šetkým mys.Jiac:inn Slo
vákom a všetkým hospodá:rskym činite 
ľom v rJa'ŠOm štáte. Uva,žujte a k,onajte! 

Kontrola hospodárnosti prevozu prvou podmíen~ 
kou najvyššieho úspechu zemedelskej výroby 
Pn lent ohlásený. Z6kono:rn chránené 

Fosfion 
prístroj pre zistenie potreby hnojenia pôd fos" 
forečnýmí hnojivami, dľa metody Dr. Ing. ANT. 
NEMCA umožňuje ľavným, veľmi jednoduchým 
a každému prakt. roľníkovi prístupným spôsobom 

racionálne hospodárenie 
s fosforečnými hnojivami 

k rôznym plodinám 
Cena Kčs 560 

· Objednávky .. 
príjíma, informácie a tlačivá na požiadanie zašle 

Eduard Macek, 
Praha-Karlín, Podebradova 3S6 
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