
A NAGYÜZEMI SZÁNTÓFÖLDI ÖNTÖZÉS KÉRDÉSEI
— A kiaújasálláai kísérleti telep kutatáai eredményei —

I.

Az öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet kisújszállási kísérleti telepe 1939.
óta működik, és 1950-ig, mint Növény- és Talajélsttani Kísérleti Állomás állt a kör-
nyék mezőgazdasági termelőinek segítségére. A Kísérleti Állomás akkori kísérleti
főfeladata a tiszántúli nagykiterjedésű szikes talajok fizikai-kémiai és élettani javí-
tási módszereinek kidolgozása, valamint a tiszafüredi öntözőrendszerben a néhány-
ezerholdas rizs és a kukorica öntözési módszereinek kikísérletezése volt.

A Kísérleti Állomás akkori 13 kat. holdas kiterjedésű szikes szántóterületé-
nek mésziszappal való megjavítása után három vetésforgó-típust állítottak be a
mésztelen szikes talajok legmegfelelőbb növényeinek megállapítása céljából. A több,
mint tízéves ezirányú vetésforgó-kísérlet (1. helyi vetésforgónak megfelelően búza
és kukorica, 2. hatszakaszcs pillangós vetésforgó, 3. hatszakaszos takarmányos vetés-
forgó) irányt mutatott a hasonló szikes talajokon megfelelő vetésforgó kialakítá-
sára, valamint a magasabb terméseredmények elérése érdekében nélkülözhetetlen
okszerű talajművelésre és trágyázásra. A helyi kétszakaszos búza -f- kukorica vetés-
forgó terméseredményeit összehasonlítva az említett két kísérleti vetésforgóéval,
300—400°'o-os termésnövekedés mutatkozik, ami kizárólag a helyesen összeállított
vetésforgó és az okszerű talajművelés és trágyázás eredménye.

A Kísérleti Állomás további feladata mind a talajjavítás, mind a növény-
termelés, valamint a rizstermelés terén is a szaktanácsadás volt. A szűk lehetőségek
azonban erősen korlátozták az Állomás tudományos feladatkörét.

A felszabadulás után Szolnok megye igen komoly segítséget kapott pártunk-
tól ér. kormányzatunktól mind a talajjavítás, mind az öntözéses gazdálkodás fej-
lesztése terén is. Különösen 1949. után rohamosan nőtt az öntözésre berendezett
területek nagysága. Ez szükségessé tette a szántóföldi öntözés módszereinek, agro-
technikájának kidolgozását, elterjesztését és széleskörű alkalmazásának előkészíté-
sét. A Kísérleti Állomás átszervezésével és kibővítésével ezért a Népgazdasági
Tanács 1950-ben létrehívta az öntözési és Talajjavítási Kutató Intézetet. A szántó-
földi nagyüzemi öntözés módszereinek kikísérletezése végett 1951-ben a kísérleti
telep területét főhatóságunk 470 kh-ra növelte, melyből 404 kh-t rendeztünk be
szántóföldi növények öntözésére.

II.
Szolnok megyében szántóföldünk jelentős részét öntözés, de főleg rizster- »\

mesztés céljára rendeztük be. Jelenleg megyénk öntözésre berendezett területének ^
nagysága közel 00 000 kh, melvből ebben az évben a termelők a Közeptiszai öntöző
Vállalattal 45 000 kh rizsre, 15 500 kh szántóföldi öntözésre és 3500 kh öntözött ker-
tészetre kötöttek szerződést. A fentmaradó 16 000 kh berendezett területen (főleg

szántóföldi öntözés

öntözéses kertészet

száraz gazdálkodás

Szolnok megye öntözésre berendezett területének felhasználása

- 5 —



Szolnok megye öntözésre berendezett területe,
az egész szántóterülethez viszonyítva, a felszabadulás előtt és ma

termelőszövetkezeteinkben) száraz gazdálkodás folyik. Megyénk öntözésre berende-
zett területe a szántóterület 9%-ának felel meg, míg a felszabadulás előtt mindössze
0,5%-a felelt meg ennek a célnak. Az öntözéses gazdálkodás eme nagyarányú fej-
lesztését, kiterjesztését, elsősorban az éghajlati viszonyok, másodsorban a nagykiter-
jedésű, rossz termőképességű szikes talajok, harmadsorban pedig a mezőgazdaság
szocialista szektorának nagyarányú szélesedése, annak megerősítése és további fej-
lesztése tették szükségessé.

Megyénk csapadékban igen szegény: az évi csapadék átlaga 500 mm körül
mozog, s ez a csapadékmennyiség is jórészt ősszel és télen hull le. A tenyészidő
alatti csapadék eloszlása sokszor igen rossz, ezért kultúrnövényeink ki vannak téve
az aszálykároknak. Megyénk mezőgazdasági elmaradottságát tehát a korszerű agro-
technikai eljárások alkalmazásán, illetőleg bevezetésén kívül az öntözéses gazdálko-
dás széles körben való elterjesztésével tudjuk leghamarabb felszámolni. Mezőgazda-
ságunk fejlődésének iránya a szocialista nagyüzemi gazdálkodás. Természetes, hogy
öntöző gazdálkodásunk is csak nagyüzemi formában építhető ki és szervezhető meg.
Tehát olyan kísérleti gadaságokra volt szükségünk, melyek alkalmasak a nagyüzemi
öntözéses gazdálkodás problémáinak vizsgálatára, illetőleg a szervezett és üzemileg
bevált eredményeknek a gyakorlatban való bemutatására. Ezzel a céllal tervezte
és építette meg 1952-ben az öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet kibővített terü-
letén, 404 katasztrális holdon a kisújszállási kísérleti telepet. Az öntözéses nagy-
üzem üzemtervét, öntözési berendezését és a viljamszi komplex agrotechnikai rend-
szer követelményeinek megfelelő mezővédő erdősávok elhelyezési terveit az Intézet
szakszemélyzete dolgozta ki.

A kísérleti gazdaság főfeladaía a szántóföldi növények öntözéses agrotech-
nikájának kidolgozása, valamint a rizs vetésforgóban való termesztési kérdései-
nek megoldása, illetőleg a rizs legmegfelelőbb utónövényének megállapítása. Termé-
szetesen ezen feladatok megoldása csak akkor teljesértékű, ha a kidolgozott mód-
szerek a szocialista nagyüzemekben is alkalmazást nyerhetnek.

Bemutatók, patronálások és idegen gazdaságokban (T. Sz., Á. G.) beállított
kísérletek szolgálnak a módszerek gyakorlatban való bevezetésére. A 4 év alatt 7
öntözési és gépi bemutatót rendeztünk, melyen 445 fő vett részt. Ezenkívül számos
csoportos látogató járta be gazdaságunkat a nagyüzemi szántóföldi öntözés gyakorlat-
ban való tanulmányozása céljából. Patronáljuk a kisújszállási Sallai és Táncsics
T. Sz.-t; főleg a rizstermelésben és a szántóföldi öntözés gyakorlati kivitelezésében
és végrehajtásában nyújtunk segítséget. Szaktanáccsal, valamint az öntözőgazdasá-
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gokban szükséges gépek kőlcsönadásával mind a helyi termeíőszövetkezetek, mind
a környékbeli állami gazdaságok segítségére vagyunk. Nagyüzemi öntözéses szántó-
földi kísérletet végzünk a kisújszállási Táncsics T. Sz.-ben, (kukorica, rizsutó-
növény), a tiszasülyi állami gazdaságban (kukorica, répa öntözése és rizsutónövény),
a tiszaszentimrei állami gazdaságban (kukorica öntözése). Meg kell még említenem,
hogy ebben az évben a Hortobágyon az állami gazdaságok részére ideiglenes csatorna-
nyitó ekénkkel több, mint 40 000 folyóméter ideiglenes csatornát készítettünk.

III.
A gazdaság talaja változatos: egyharmad része mésztelen szikes, kétharmad

része pedig szikesedésre hajlamos réti agyag. A cél éppen az v.lt, hogy a kísérlete-
zés olyan talajtípuson történjék, amely a Tiszántúl, illetőleg a megye átlagos talaj-
típusának felel meg.

/. A gazdaság talajának termőréteg-vastagsága 25—60 cm között váltako-
zik, az akkumulációs (sziksós) réteg pedig 25—40 cm között helyez-

kedik el. A termesztés eredményességét nagymértékben befolyásolja a talaj kémiai
állapota is, s mindaddig tartós talajszerkezet kialakításáról tulajdonképen szó sem
lehet, míg a talaj kémiai viszonyait kedvezően meg nem változtatjuk.

Az előző évek tapasztalatainak, valamint a laboratóriumi vizsgálatok ered-
ményeinek figyelembevételével az 1952. és 1953. évben elvégeztük a gazdaság szántó-
területének talajjavítását. A savanyú, szikes és szikesedésre hajlamos talajokat
105—130 q kh légszáraz cukorgyári mésziszappal terítettük le. Előzőleg, a meszesedés
hatásának mielőbbi érvényesülése szempontjából, 200 q kh istállótrágyát dolgoztunk
a talajba. A mésziszapot a megszántott és elművelt talaj felületére szórtuk ki, s annak
talajba való bemunkálása első évben csak sekélyen történt. Ha ugyanis a mésziszap
mindjárt kezdetben mélyen kerül a talajba, talajjavító hatása csak megkésve (2—3
év múlva) jelentkezik. A művelt réteg vastagítása során figj'elemmel voltunk arra is,
hogy az élettelen, biológiailag még nem javított talajrétegnek hirtelen nagy tömeg-
ben történő felületre hozásával a talaj felületet eliszapoljuk, annak öntözését meg-
nehezítjük. A kívánt célt csak fokozatos mélyítéssel lehet elérni. A magas termés-
eredmények megalapozásához tehát feltétlenül szükséges volt a talajjavítás, trágyá-
zás és az okszerű talajművelés. Az öntözés csak ezen feltételek megteremtése után
ad kimagasló terméseredményt.

2. Az üzemtervben két párhuzamosan futó 8 szakaszos herefüves vetés-
forgót terveztünk, összesen 16 táblában. A rendelkezésre álló terület

figyelembevételével az átlagos táblanagyság így 20 kh-ra adódott. Miután a kisúj-
szállási kísérleti telepen vezettük be Magyarországon először a nagyüzemi szántóföldi
öntözést, különös gondot fordítottunk arra, hogy a szomszédos és hasonló módon
hasznosított 2—2 vetésforgó-szakasz együtt is öntözhető és művelhető legyen. Csak
az így kialakított kettős, tehát 40—40 kh kiterjedésű öntözőtáblák határain vezetjük
az állandó jellegű öntözöcsatornákat, míg ezen öntözőtáblákon belül az öntözővíz
elosztását ideiglenes jellegű csatornákkal oldottuk meg. Ezeket az ideiglenes csator-
nákat általában a növények öntözése előtt képezzük ki az erre a célra szerkesztett
ún. ideiglenes csatornanyitóekével, melynek napi teljesítménye 3—4000 folyóméter.
Ezzel elértük, hogy a 40 kat. hold kiterjedésű táblákon öntözési idényen kívül nincs
olyan csatorna vagy árok, mely a nagy gépek munkáját akadályozná. Az eljárás
bevezetésével és alkalmazásával lehetővé vált a gépierő teljes kapacitásának kihasz-
nálása, a nagy költséget igénylő és a sok hasznos terület kiesését okozó állandó
jellegű csatornák kiküszöbölése. Az ideiglenes csatornás eljárás mellett kb. 50—60
"0-kal kevesebb terület szükséges állandó csatornák építésére. Az öntözőtáblák hatá-
raira — vagyis az állandó jellegű csatornák mellett — telepítettük a mezővédő erdő-
sávokat olyképen. hogy a táblák egy részének a télen és kora tavasszal uralkodó
észak-keleti, másik részének a vegetációs idő nagyobb részében uralkodó észak-
nyugati szél ellen nyújtanak védelmet. A két változatot indokolja az a figyelmen
kívül nem hagyható szempont is, hogy míg a nyári aszályos szárító szelek ellen
való védelem az öntözött területeken is feltétlenül szükséges, addig a tavaszi szelek
szárító hatására a korai talajmegmunkálás érdekében szükség lehet.



.1. A gazdaságot egy 20 méter széles erdősáv szegélyezi. A gazdaságot!
belül pedig az útvonalak mentén kelet-nyugati irányban 10 méter szé-

les, míg a táblákat elválasztó, állandó jellegű csatornák két oldalán 500—600 méter
távolságban 5—5 méter széles észak-déli irányú erdősáv húzódik. Az _rdősávok
tervezésénél figyelemmel voltunk arra, hogy az öntözőcsatornák árnyékos oldalra,
az utak viszont napos oldalra kerüljenek.

Az erdősávok összterülete 40 kh. a berendezett területnek 10%-a. A fentebb
említett erdősávok — amelyeket az Erdészeti Tudományos Intézet tervezett — kü-
lönböző faféleségekből tevődnek össze, s egyben kísérleti célt is szolgálnak. A gazda-
ságban 13 elegyes típus került kiültetésre és összehasonlításra. Ezek a következők:
1. nyár, 2. nyár-feketedió, 3. nyár-taxodium, 4. tölgy-nyár, 5. dió-tölgy, 6. tölgy, 7.
ezüstfűz-nyár, 8. tölgy-éger, 9. tölgy-kanadai nyár, 10. akác-juhar-tölgy, 11. kanadai-
nyár, 12. akác, 13. tölgy-kőris.

A fenti típusok nevében szereplő fák az uralkodó faféleségeket jelentik, míg
ezen belül típusonként változóan még 8—12-féle fafajta szerepel. A különböző fafajok
elhelyezésénél az volt a cél, hogy az erdősáv koronamagassága a széleken ültetett
cserjékből kiindulva az alacsony-, közép- és magastörzsű fák koronamagasságával
a középvonalig emelkedjék, illetőleg a másik oldalon a bokorszíntig csökkenjen.

A sortávolság a fafajtáktól függően 1—2 méter, míg a tőtávolság 1 méter.
Ezek szerint a 20 méteres erdősáv 14, illetőleg 15, a tízméteres 9, az ötméteres pedig
5 sor fából, illetőleg bokorból áll.

Az erdősávok létesítésénél alkalmazott különböző sávtípusok alkalmasak
annak tanulmányozására, hogy az egyes fafajok közül az adott talajtípusok és viszo-
nyok között melyek javasolhatók általános bevezetésre, a különféle társulásban mi-
képen fejlődnek, és miképen valósítják meg a kitűzött célt. Három éves megfigyelésünk
alapján eddig legjobb fejlődésűnek bizonyult: a nyár, ezüstfűz, kőris, akác, ámor;
közepesnek: a tölgy, szil. éger, fekete-dió, amerikai-kőris.

A 3 éves erdősáv átlagos magassága 3 méter. Hatása a tél folyamán a hó-
fúvásnál már jelentkezett is: az erdősáv melletti területek beázása mintegy 10—15
cm-rel mélyebb volt, mint a távolabbi részeké.

IV.
A kísérleti feladatokat mindig a népgazdaság érdekei szabják meg; céljuk

a terméseredmények állandó növelése, öntözéssel a terméseredmények csakis úgy
fokozhatok, ha a talaj tápanyagellátása és a helyes talajművelés mellett megfelelő
vízadagolást alkalmazunk. Kutattuk ezért többek között az egyes növénykultúrák
öntözési módszereit, valamint az öntözővíz-normákat. Az öntözővízzel a talajból
kiszorítjuk a levegőt, szerkezetét rontjuk. Az öntözés eme hátrányain csak úgy lehet
segíteni, s az öntözéssel csak akkor érhető el magas termés, ha a természeti és ter-
mesztési adottságoknak megfelelően a rendelkezésünkre álló legkorszerűbb, legmeg-
felelőbb módszerekkel öntözünk, és a növények vízfogyasztásának megfelelő víz-
mennyiséget szolgáltatjuk. Kimutattuk ugyanis, hogy gyakori és kisebb vízmennyi-
ségek szolgáltatása esetében az öntözővíz hasznosulása sokkal kedvezőbb.

'• Kísérleteink igazolták azt is, hogy a kapásnövényéket barázdásan kell
öntözni. így kevésbé rontjuk a talaj szerkezetét, lehetőség van a kis vízmennyiség
(60—70 mm) szolgáltatására. A víz vezetésére szolgáló barázdákat rendszerint a má-
sodik kapálás után szoktuk a sorközökben kihúzni, amikor a munkagéppel még
nem okozunk kárt a növényzetben. A talajban tárolódott vízmennyiség ilyenkor leg-
többször már erősen lecsökken, amit a talaj repedezésével jelez. Az öntözésre ekkor
már szükség van. A barázdák iránya általában meg kell egyezzék a terepesés irá-
nyával, tehát a vetés ennek figyelembevételével történjék. A barázdák kiképzése
után elkészítjük az ún. ideiglenes csatornákat, melyek segítségével lehetővé válik
a barázdák vízellátása. A tenyészidő alatt a kapásnövényeket általában kétszer szok-
tuk öntözni, mégpedig a legerőteljesebb fejlődésük idejében. így pl. a kukorica víz-
igényes periódusa a címerhányás és csőképzés időszakában van, míg a répáé levél-
boruláskor és ezt követően 15—20 nap múlva. Ha ezen fejlődési időszakokban a kuko-
rica, vagy rép'a nem kap elegendő csapadékot, bő termésre nem számíthatunk. Főleg
ezzel magyarázható Szolnok megye alacsony kukoricatermése. A címerhányás és

— 8 —



csőképzés idején (július közepe és augusztus eleje) a terméseredményt eldöntő csa-
padék igen sok aszályos évben elmarad. Ezen túlmenően azonban öntözéssel a ked-
vező csapadékelcszlás mellett várható terméseredmények is növelhetők, mert az
öntözővízzel lehetővé válik a talaj tápanyagtartalmának fokozott feltárása.

Az öntözésnek éppen az a célja, hogy a legszükségesebb időpontban a talaj
kedvező nedvességi állapotát biztosítsa, s ezáltal növelje a holdankénti termést. Amíg
száraz szántóföldi termesztéssel szikes és szikesedésre hajlamos réti agyagtalajokon
15—20 q/kh csöveskukorica vagy 100—160 q/kh répa érhető el, addig öntözéssel
30—35 q/kh csöveskukorica és 350—500 q/kh répa takarítható be. A kísérleti telep
eddigi legmagasabb öntözött kukoricatermése 48 q/kh csöveskukorica és 503 q/kh
takarmányrépa volt.

összehasonlító terméseredmények.
A = száraz gazdálkodás esetén; B= öntözéses gazdálkodással;

kísérleti eredmény.
C -— legmagasabb

2. Igen sok termelő azt képzeli és állítja, hogy az öntözés aránytalanul
növeli a termelési költségeket. Erre vonatkozóan pontos statisztikai

adatokkal kimutattuk, hogy a kísérleti telepen 1 m3 öntözővíznek a növényig való
eljuttatása 53 fillérbe került. (Az említett összegben benne vannak a telep építési
költségei, a szivattyúk és az épületek amortizációja és a vízdíj is). A kukoricát két-
szer szoktuk öntözni ÍÍ0—80 mm vízmennyiséggel, ami kat. holdanként 465+465 m3

vizet jelent; vagyis 1 kh kukorica öntözése 246,45 Ft + 246.45 Ft = 492,90 Ft-ba kerül.
Száraz művelés esetében a kukorica kh-kénti termésátlaga 15,5 q (csövesen), viszont
öntözéssel, a kezdeti évek terméseit is beleszámítva, 33.— q; vagyis 17.5 q-val több
termést takarítottunk be 1 kh-ról. Az öntözéssel elért többlet-termelés forint értéke
1837.50 Ft (1 q májusi morzsolt kukoricát 105.— Ft-ért számolva), ebből levonva az



öntözés többletköltségét (492,90 Ft), többletjövedelemként 1344.60 Ft jelentkezik kat.
holdanként. Ez a különbség természetesen még nagyobb, ha a kukoricát állaton
keresztül értékesítjük.

Meg kell említenem azt is, hogy ez a jövedelemtöbblet, illetőleg termésered-
mény csak úgy érhető el, ha a foíkozott tápanyagutánpótlást, vagyis az istállótrágyá-
zást és az esetleges fejtrágyázást egyidejűleg bizlosítjuk. öntözéses vetésforgó ese-
tében 4 évenként legalább 250—300 q/kh istállótrágya szükséges, hogy a termés-
eredmények növelhetők legyenek. A műtrágyák mennyiségi és minőségi alkalmazá-
sára kísérleti beszámolóink adnak részleges tájékoztatást. Az öntözőgazdaságok a
többtermelés révén nagyobb állatlétszámot (2,0—2,2 kh-on egy számos állatot) tudnak
eltartani, több istállótrágyát termelnek, valamint a zöldtrágyanövények beiktatásával
biztosítani tudják e fokozottabb tápanyagellátást. Mindezek végül is odavezetnek,
hogy a fokozottabb anyag- és munkaráfordítás eredményeképpen jelentkező magas
termések a termeivények egységére eső kiadásokat, tehát a termelés önköltségét
csökkentik.

jf. Kísérleteink rávilágítottak továbbá arra is, hogy a sűrűn vetett növé-
nyek legmegfelelőbb öntözési módja hazánkban a sávos csörgedeztető

módszer. Ennek lényege, hogy vetés előtt az öntözendő táblát a terepesés irányában
10—12 méterenként terelőgátakkal látjuk el. E gátak által határolt sávokra engedjük
az ideiglenes csatornákból az öntözővizet. A terelőgátakat erre a célra készült töltés-
húzóval készítjük, de ennek hiányában ekével való összevettetéssel is megoldható.
A sávos-csörgedeztető öntözésnél különösen fontos, hogy a talaj egyenetlenségeit,
amelyeket rendszerint a műveléssel szoktunk előidézni, megszüntessük. A talajegyen-
getést az ún. talajegyengető szánnal tudjuk elvégezni, de megoldható a nehezebb
talajsimítókkal is.

Sűrűvetésű növényeink közül a herefüveseket szoktuk öntözni, mert ezek
hálálják meg legjobban az öntözést. A kísérleti telep többéves herefüves-keverék
kísérletei közül legjobb eredményt a vöröshere + szálkásperje keverék adta (még-
pedig nem rizses vetésforgóban kh-ként 12 kg vöröshere + 4 szálkásperje vetőmag
súlyösszetételben). Az első évben az említett keveréket félmagmennyiséggel vetett
tavaszi árpára vetjük. Az ideiglenes csatornákat közvetlenül a vetés után létesítjük
a tábla legmagasabb vonulatain. Az első öntözést az árpa szárbaszökésének vagy
kalászclásának időpontjában szoktuk végezni. Az árpa aratása után ismét öntözünk.
A herefüveseket általában a kaszálás, illetőleg a széna betakarítása után öntözni
kell. Tenyészidő alatt az időjárástól függően a beállott herefüveseket 2—3 esetben

Barázdás és sávos-csörgedezteiő öntözésre berendezett terület,
ideiglenes csatornás eljárással.
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öntözzük. Egy-egy öntözés alkalmával 100—120 mm vizet szoktunk adagolni. Gyors
betakarítással és azonnali öntözéssel a másodéves herefüveseket általában négyszer
tudjuk megkaszálni. A négy kaszálással kat. holdanként 65—83 q száraz széna-
termést tudunk elérni. Megyénk átlagos szénatermése igen alacsony. 15—20 q/kh.
Az öntözött területeken a szálastakarmányok termésmennyiségét legalább 200—250
"o-kal tudjuk emelni.

A herefüvesek öntözéses termesztésével lehetővé válik megyénk szálas-
takarmány-bazisának megteremtése, valamint leromlott talajaink szerkezetének
megjavítása is.

4, Az öntözéses gazdálkodás igen nagy lehetőséget nyújt a másodvelésű
növények termesztésére is. A másodvetések beiktatásával lehetővé

válik a takarmányalap kiszélesítése változatlan termőterület mellett, és ezen keresz-
tül a zöldfutószalag megszakítás nélküli biztosítása, valamint az abraktakarmány-
termés ily módon való növelése is. Ezirányú kutatásaink szerint őszi takarmány-
keverék után sikeresen termeszthető rövid tenyészidejű kukorica magnak, ősziárpa
után silókukorica és circkcsalamádé, míg öszibúza után kukoricacsalamádé, borsós-
keverék és napraforgó zöldtrágya nyerése céljából. Másodvetésű kukoricából kat. hol-
danként 22—28 q csövestermést, silókukoricából 160—250 q zöldtermést, cirokcsala-
mádéból 140—180 q zöldtermést, kukcricacsalamádéból 160—210 q zöldtermést, zabos-
bükkönyből 90—110 q zöldtermést, napraforgóból + borsócsalamádéból 170—220 q
zöldtermést, míg zöldtrágyának vetett napraforgóból 190—276 q zöldtömeget értünk el.

A fentiekből látható, hogy öntözéssel mily nagy mértékben fokozható az
1 kh-ra eső jövedelem, ami feltétlenül igazolja, hogy megyénkben az öntözéses
gazdálkodásnak igen nagy létjogosultsága van, s nem ok nélkül épült megyénkben
a sok öntözőtelep.

V.

Igen fontos és sürgető kutatási feladatunk a rizsnek vetésforgóban való ter-
mesztése, illetőleg a legmegfelelőbb rizsutónövények kikísérletezése. Megyénkben
az öntözésre berendezett területeken főleg rizst termelünk, míg a szántóföldi növé-
nyeket igen kis területeken öntözzük. (Az öntözésre berendezett terület 22%-án vég-
zünk szántóföldi öntözést.) Ennek cka főleg az. hogy termelőink csak a rizste-mesz-
tésben látták ezidáig az öntözés jövedelmezőségét és nem gondoltak arra, hogy 50
q-s hcldankénti szénatermeléssel, vagy egy 40 q-s csöveskukcricatermeléssel a rizs
jövedelmezőségét lényegesen felül lehet múlni. Éppen ez, valamint a talaj szerkeze-
tének leromlása feltétlenül szükségessé teszik, hogy a rizs monokultúrás termeszté-
sét beszüntessük, s azt mielőbb vetésforgóba állítsuk.

Megyénkben évente közel 8000 kh rizsterületet kapcsolunk ki, mely területek
további hasznosítására eddig igen kevés gondot fordítottunk. Ennek folytán évről-
évre nőtt a hasznosítatlan öntözésre berendezett területek nagysága. Igaz ugyan az
is, hogy a rizstermesztéssel főleg a gyengébb minőségű — szikes — talajokat igye-
keztünk hasznosítani. Ez helyes is, hisz ismeretes a rizsnek viszonylag igénytelen
volta. Igazolja ennék helyességét az is. hegy olyan területeken, ahcl nyár derekán
még o birka sem talált legelőt, rizstelepet berendezve, igen jó eredményeket értünk
el. Azonban ezek a területek a 3—4 éves rizstermesztés után nem válnak érték-
telenné, sőt a sok gyökér- és tarlómaradvány leszántásával, a gyakori vízcserékkel
(sókimosás) bizonyos fokig megjavulnak, tehát azoknak további javítása és hasz-
nosítása megoldható, s igen fontos népgazdasági érdek.

A rizsnek vetésforgóba való állításával és a rizs legmegfelelőbb utónövé-
nyeinek kutatásával a telep 1950. óta foglalkozik. Az említett talajtípuson, általában
Szolnok megye rizzsel hasznosított területein legmegfelelőbbnek mutatkozik a hét-
szakaszos vetésforgó bevezetése (I—III.: rizs, IV—V.: herefüves, VI.: öszibúza. VII.:
istállótrágyázott kapás). Az említett vetésforgóval vagy ehhez hasonlóval az okszerű
szerves vagy szervetlen trágyázással, valamint a helyes talaj műveléssel lehetőség van
a talaj szerkezelének helyreállítására, tápanyagutánpótlására.

Annak tanulmányozása céljából, hogy a vetésforgóban mi a rizs legjobb elő-
veteménye, a következő kísérleteket végeztük: 1. herefüves, 2. istállótrágyázott ugar,
3. szója, 4. zabosbükköny, 5. napraforgó, 6. zab, 7. cirok. Az ugar, valamint a korán
lekerülő elővetemények után még az év augusztusában herefüvesl telepítettünk, míg
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a kapások után következő év tavaszán vetettük el a herefüves keveréket (12 kg
vöröshere + 5 kg szálkásperje magmennyiséggel).

A közölt kísérletek közül kimagasló eredményt adott a tavasszal telepített
és az ugar után vetett herefüves. A tavasszal vetett herefüves első évben 15 q/kh,
második évben 62 q/kh, az ugar után vetett herefüves pedig a következő évben 72
q/kh száraz szénatermést adott. A zab szemtermése 6 q/kh, zabosbükköny szénának
lekaszálva 30 q/kh termést adott. A kapások közül a napraforgó adta a legjobb ered-
ményt: 7—9 q/kh szemtermést. Ezeket az eredményeket kis parcellákon értük el.

Itt kell megemlítenem, hogy a rizs utónövényével a Szolnok megyei állami
gazdaságok is foglalkoznak. A tiszasülyi és bánhalmi gazdaság e téren komoly ered-
ményt ért el. A tiszasülyi állami gazdaság ebben az évben rizs után 1700 kh-on ter-
mel herefüvest, 40 kh szarvaskerepet magnak, 50 kh-on alexandriai herét, 120 kh-on
(ugar után) őszibúzát, több, mint 100 kh-on pedig zabot. Herefüvesből az évi termés
40—50 q/kh-ra becsülhető, a szarvaskerep magtermése 150—200 kg/kh, az őszibúzáé
10—12 q/kh, a zabé 6—7 q/kh-ra. Ezek a nagyüzemi eredmények azt bizonyítják,
hogy a kísérleti eredmények felhasználásával, helyes talajműveléssel, öntözéssel és
nem utolsó sorban jó szakmai felkészültséggel és gyakorlattal a nagyüzemben is
megoldható a rizses vetésforgó bevezetése, a kikapcsolt rizsterületek gazdaságos
hasznosítása.

Termelőszövetkezeteink ez évben tapasztalható nagy fejlődése lehetővé teszi,
hogy a kísérletek eredményeit felhasználva s az állami gazdaságok példája nyomán
áttérjenek a rizses vetésforgó bevezetésére. Az idén Kisújszálláson már több ter-
melőszövetkezet — mint a Sallai, Táncsics, Petőfi — rizs után hasznosította területét
részben zab, részben herefüves keverékek vetésével. A legszebb eredményt a Tán-
csics T. Sz. mutatta fel, ahol mind a talajelőkészítés, mind az öntözés szakszerűen
történt.

Mihalyfalvi István
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