
y

A kisújszállási termelőszövetkezeti legelők öntözése

Az állattenyésztés jövedelmezőségét elősegíthetjük az állatok természetszerű
tartásával, a takarmány helyes előkészítésével, a legeltetés kiszélesítésével stb. Az
Alföldön, s így történetesen Kisújszálláson a megelőző években igen komoly gondot
okozott a nyári folyamatos legeltetés s a takarmányhiány következtében az állatok
átteleltetése. A legelőre kihajtott állatok alig hatvan napig jutottak elegendő fűhöz.
Július és augusztus hóban a szárazság következtében a gyep kiégett. A kihajtott
állatok a legelön csak mozoghattak, azonban kondíciójuk fenntartását, tejtermelésü-
ket betakarított takarmánnyal kellett biztosítani.

Az évi kevés csapadék, valamint a talaj rossz fizikai! és kémiai tulajdonságai
miatt ezen legelőterületek igen kevés állatot — 1.5—2.0 kat. holdon egy számos
állatot — tudnak csak eltartani. (Ezzel kapcsolatban meg kell említenem, hogy a
rizs vetésterületének nagyarányú fejlesztése nagyrészt legelőterületek felhasználá-
sával történt. Rendszerint a legjobb legelőket szántották fel. Többek között ez az
egyik oka annak, hogy jelenlegi legelőink nagyrésze az Alföldön rossz minőségű
szikes talajon terül el.)

Az Alföld mezőgazdasági termeivényeinek és legelőinek ihozama főleg azért
csekély, mert a tenyészidő alatt kevés a csapadék, és eloszlása rossz. Pl. Kisújszállá-
son a 30 éves csapadékátlag szerint a tenyészidő alatt mindössze 234 mm csapadékra
számíthatunk. Ennek eloszlása is rendkívül kedvezőtlen, s a sűrű gyepnövényzettel
beborított legelő nem jut elegendő nedvességhez. Az őszi és téli hónapok alatt lehulló
170 mm csapadéknak alig 20—25%^át képes a talaj tárolni, mert fizikai és kémiai
tulajdonságai rosszak. Mivel júliusig a legelő növényzete a talajban tárolt nedves-
séget felhasználja, és a július—augusztus hónapban lehulló kevés csapadék a nagy
meleg következtében gyorsan elpárolog, a gyepnövények fejlődéséhez nincs elegendő
nedvesség. Ez az oka annak, hogy a rossz vízgazdálkodású szikeseken a nyár köze-
péig a fű kipusztul, és az állatok legelő nélkül maradnak.

Tájékoztatásul közlöm Kisújszállás 30 éves csapadék- és hőmérsékletének ha-
vonkénti átlag-ínegoszlását:

Hónapok:

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

csapadek/mm

25
27
32
46
44
66
53
48
45
40
42
40

hő/C"

1.8
0.3
5.4

10.5
16.2
19.8
22.2
21.1
17.2
10.9
4.5
0.6

Évi átlag: 508 10.5

Az alábbiakban közlöm az utolsó 10 év (1945—55.) csapadék- és hőmérsékle-
tének havonkénti átlag megoszlását is. Feltüntetését azért tartottam szükségesnek,
mert a 10 éves csapadék összege 32 mm-el kevesebb, az évi középhőmérséklet 0.6
C°-al nagyobb a 30 éves átlagnál. Az utóbbi 10 év adatai szerint Kisújszálláson 500
mm-en aluli csapadékra számíthatunk.
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Hónapok:
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

csapadek/mm
24
28
21
35
51
65
51
44
28
35
56
38

hő/C°
1.3
0.1
5.3

11.8
17.0
20.4
22.7
22.0
18.2
10.2

5.4
0 9

Évi átlag: 476 11.1

A közölt adatokból világosan kitűnik Kisújszállás erősen aszályos időjárása,
amely rendkívüli módon megnehezíti az eredményes szántóföldi növénytermelést és
az okszerű legelőgazdálkodást.

Alföldi legelőink fűhozamának érdemleges elbírálásához feltétlenül szükséges
a szóbanforgó legelő talajának tüzetes ismerete is. Megvizsgáltuk a Kisújszállási
Legeltetési Bizottság Gyalpári (határrészen elterülő 236 holdas, öntözésre berendezett
legelőjének talaját. A fontosabb laboratóriumi vizsgálatok eredményeit a következő
táblázatban tűntem fel:

MinlavMtl helye

Szántott rész

Jó legelő rész

T 3
szint cm

0 — 20
2 1 — 40
41—125

126—135

0 — 20
2 1 — 55
56—115

116—135

r a j DH
színe HaO-bín

v. fekete
fekete

átmenet
s. sárga

sz. fekete
fekete

átmenet
s. sárga

6.3
6.2
6.4
7.2

6.6
6.4
6.5
7.1

KC.-ben

5.3
5.3
5.5
6.0

5.2
5.6
5.7
6.0

CaCO..

0
0
0
8.5

0
0
Ö
5.9

Braw-f.
Kötfttts.
siám

58
66
71
—

60
58
73
—

Összes
só
o/o

0.064
0.096
0.074

0.082
0.103
0.100

Yi

11.3
9.5
4.4
—

10.5
10.0

2.5
—

S z 6 d a

o/o

0.106

0.095

tiy

3.30
3.80
4.00

—

3.20
3.50
4.00

—

5 1) kap
vizem.
mm
115
104

92
—

123
131
106

—

A közölt két minta a legelő legrosszabb és legjobb részéről származik. A szán-
tott részen a fűállomány már nagyon meggyérült, összefüggő gyepnövényzet nem
volt rajta, s éppen ezért, hogy újra telepíthessük, feltörtük. A közölt vizsgálati ered-
mény is tükrözi ezen rész rosszabb voltát. Itt a humuszréteg vastagsága mindössze
40 cm, az öt órás kapilláris vízemelése 109.5 mm. Feltűnő mindkét minta esetében a
feltalaj -magas összessó tartalma, amely a talaj felületén, eső vagy öntözés után 2—4
rmn-es vastagságban kicsapódik. A sótartalom mind a három szelvényben igen nagy
százalékot képvisel, s éppen ezzel magyarázható rossz vízvezetőképessége, illetőleg
a természetes csapadék rossz hatásfoka. Az ilyen talajt mélyebben beáztatni csak
akkor lehet, ha repedezett. Ezért öntözése megfelelő hozzáértést és gyakorlatot igé-
nyel. Ellenkező esetben a helytelenül végzett öntözés a rossz vízvezetésű talajokat
könnyen elmocsarasítja, és a legrétegesebb növényállomány kipusztulását segítjük
elő a talajban bekövetkező aneroob körülményekkel. így megteremtjük a gyenge
tápértéket szolgáltató, vizet kedvelő növények kedvező életfeltételeit. Ennek követ-
keztében károsan megváltoztatjuk a legelő faállományának összetételét.

Nem vitás, hogy hasonló szikes legelők fűhozamának nagyarányú növelése
csakis komplex termelési tényezők biztosításával oldható meg. Legfontosabb a talaj
kémihatását rendezni. Tehát meszezéssel vagy kombinált javítóanyagok alkalmazá-
sával a talaj kedvezőtlen fizikai és kémiai állapotát megjavítjuk. A javítással egy-
idejűleg célszerű a talaj tápanyagtartalmát szerves és szervtelen trágyákkal pótolni.
Ha az öntözési adottságok megvannak, indokolt a területnek öntözésre való beren-
dezése.

* * *

Ezen elvi meggondolások alapján a szarvasmarha-állomány alaptakarmányá-
nak, a legelőterület fűhozamának biztonságossá tétele érdekében került sor 1954. év
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őszén a Gyalpari határrészen íekvő 236 kh legelőterület öntözésre való berendezésére.
A legelőt a Legeltetési Bizottság a Petőfi és a Táncsics Tsz-nek adta át használatra.

(Itt kell megemlítenem, hogy a Táncsics Tsz-t az öntözési és Rizstermesztési
Kutató Intézet Kisújszállási Kisérleti Telepe 1954. év óta patronálja. Ennek értelmé-
ben a Táncsics Tsz legelőterületének öntözésre való berendezésében és az öntö/és
gyakorlati kivitelezésében a telep dolgozói is résztvettek, illetőleg annak szakszerű
•hasznosítása érdekében jelenleg is aktív segítséget nyújtanak.)

A legelőt öntözésre a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság rendezte be. A tervezés
során felhasználták a Szovjetunióban jól bevált ún. ideiglenes csatornás eljárást,
amelyet hazánkban 1951-ben a kisújszállási kísérleti öntözőgazdaság építése során
alkalmaztak először. Ezen eljárás előnye., hogy a legelőt mindössze két állandó jel-
legű csatorna szeli át, amelyekből a rétegvonalaknak, a domborzati viszonyoknak
megfelelően ágaznak ki a terepet uraló egyes utolsórendű vízszállító ideiglenes csa-
tornák. Az említett eljárással aránylag kevés földtömeget kellett megmozgatni. Ezzel
lehetővé vált a munka gyors elvégzése és a költségek csökkentése. Kat. holdanként
mindössze 840 Ft beruházási költségre volt szükség.

Az ideiglenes csatornás eljárással megépített legelőnek további előnye, hogy
az ideiglenes csatornák jóval kisebb helyet foglalnak el a legelő területéből, mint az
állandójellegű csatornák. Ezeken a keskeny szelvényű csatornákon az állatok köny-
nyen átjárnak, és csak az állandó öntözőcsatornákat kell óvni a taposástól. Az ideig-
lenes csatornákat 1955-ben a 236 kat. holdon 28 munkaóra alatt húzták meg. Az idén
a Táncsics Tsz területén (118 kat. holdon) tisztításukat, újbóli kihúzásukat 12 mun-
kaóra alatt végeztük el, aminek forint-értéke 588 Ft. Tehát egy kh-ra évente 4.13 Ft
fenntartási költség esik.

Az elmúlt gazdasági évben mindkét tsz megöntözte legelőterületét. Az első
öntözést július hó közepén, a második öntözést augusztus 20. körül fejezték be. Az
öntözővizet csörgedez tetve juttatták el a legelőre. Az állandójellegű csatornákból az
ideiglenes csatornákba az öntözővizet szivornyák segítségével vették ki. A víz az
ideiglenes csatorna átvágása után szétterült az öntözendő területen. Az ideiglenes
csatornák töltését mindig a terep legmagasabb pontjain vágták át, hogy az öntözővíz
megfelelő eséssel csörgedezzék végig a benedvesítendő területen. Az első öntözés
alkalmával a víz adagolása és vezetése nem a legszakszerűbben történt, mivel a
tsz-tagoknak az öntözésben még nem volt megfelelő gyakorlatuk. Bár a legeltetésben,
illetőleg a szakaszok legeltetési időpontjának betartásában is mutatkoztak hibák,
mégis sikerült 1.2 kat. holdon egy számos allatot mintegy 140 napon keresztül bősé-
ges alaptakarmánnyal ellátni. A tejtermelésben ez idő alatt csökkenés nem állott
elő. A növendék állatok is igen kedvezően gyarapodtak a legeltetési idő alatt. Mivel
erre vonatkozó mérési adatokkal a Táncsics Tsz nem rendelkezik, megemlítem a
Borsósi Állami Gazdaság öntözött legelőn tartott szarvasmarháinak súlygyarapodá-
sát. Ebben a gazdaságban a legelő öntözését megkésve, július végén végezték el,
amikor a legelő kezdett már kisülni, és az állatok kondíciója romlott, öntözés után,
augusztusban ezek a növendékek 30—35 kg-os súlygyarapodást értek el.

Ebben az évben a szerzett tapasztalatok alapján a Táncsics Tsz legelőjén az
öntözés és a legeltetés egyaránt szakszerűen történik. A legelő három szakaszra van
felosztva. Egy-egy szakasz területe 39 kh. A szakaszos legeltetést és az öntözést a
következőképpen oldottuk meg: 6 nap öntözés, 20 nap pihentetés és legelőápolás.
13—14 nap legeltetés. Eszerint a rotációhoz 40 nap szükséges, ami tökéletesen ele-
gendő az egyes szakaszok okszerű hasznosításához. Az első szakasz öntözése ez év-
ben már befejezést nyert, most folyik a második szakaszé. Az öntözést 4 lány végzi.
Az első szakaszt 160 óra alatt öntözték meg, vagyis egy hold legelő öntözésére 4
munkaóra volt szükséges. Egy hold legelő megöntözésére mintegy 630 m3 öntözvíze!
használtak fel. Ez a vízmennyiség csaknem 110 mm csapadéknak felel meg. Az ön-
tözővíznek a már repedezett talajba való beszivárgására több, mint 48 óra vált
szükségessé.

Számításaink szerint 1 m3 öntözővíznek a legelőre való juttatása 24 fillérbe
került. Ebben az összegben a vízdíj, a szivattyú költsége és kezelése, az öntöző-
munkások munkaegységének pénzértéke is benne foglaltatik. Tehát 1 kh. legelő
öntözése 151,20 Ft-ba került. A legelőt háromszor akarják megöntözni, tehát 1 hold
legelő egész évi öntözése mintegy 453,60 Ft-ba fog kerülni.

Lehet, hogy a közölt összeg egyszeri rátekintésre nagynak látszik. Ha azon-
ban figyelembe vesszük, hogy ezzel a költséggel egy számos állat 130—140 napi jó-
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minőségű alaptakarmányát (mintegy 75—80 q zöldtermést) biztosítottuk, és ezáltal
lehetővé válik, hogy a szántóföldön megtermelt szálastakarmányt télire elraktároz-
zák, mindjárt mást mutat a kép. Kitűnik, hogy ennél olcsóbban állataink nyári
takarmányozását megoldani nem tudjuk. A szántóföldön megtermelt tömegtakar-
mány betakarítása, szállítása és előkészítése ugyanis nagymértékben megdrágítja a
takarmányt, illetőleg az ebből származó súlygyarapodást.

Az öntözés hatására a gyepnövény társulása is változást mutat. A tápláló-
anyagban gazdagodó foltokon már található legelőink legértékesebb füve, a réti-
perje. Az eperhere, fehérhere szintén nagyobb területet foglal el. Tehát az öntözés
nemcsak mennyiségi, hanem minőségi eredményt is hoz.

Ha az öntözésadta lehetőségeket még jobban kihasználjuk, és a fűhozam
növelésére a már említett talajjavítást és trágyázást is végrehajtjuk, akkor a szó-
banforgó öntözésre berendezett terület költségei már 2—3 év alatt megtérülnek.
Ezzel egyidejűleg az egy mázsa zöldtömeg előállítási költsége is lényegesen csök-
kenni fog.

Az öntözött legelő fűhozamának növelése céljából a Táncsics Tsz területén
1955. telén dr. Gruber Ferenc a következő legelőjavítási kísérletet állított be:

K e z e l é s * ) Szénái
M. i. + N + P + K
M. i.
N
M. i. + H + N + P + K
O
N +K
N + P
M. i. H
N + P + K
H
O

termei
8.5
4.2
3.3

21.0
2.3
3.2
5.1
7.3
9.9
5.1
2.4

A közölt táblázat adataiból világosan kitűnik, hogy a javítóanyagiban és a
teljes táplálóanyag-utánpótlásban részesített kezelés csaknem háromszor-négyszer
nagyobb termést adott, mint a különböző trágyaszerekkel ellátott parcellák. A ter-
méseredményből kiviláglik az is, hogy mindenegyes kezelés eredményesnek mutat-
kozik a kontroli-parcellákhoz viszonyítva.. Ezek a termések azonban a komplex táp-
lálóanyagokban és mésziszapban részesített parcellákhoz képeset alacsonyak. Ebből
következik, hogy a hasonló talajtulajdonságokkal rendelkező öntözetlen, de különö-
sen eddig öntözésre berendezett legelőterületek talajjavítása elengedhetetlen követel-
mény. Mindaddig, míg a talaj kémhatását, fizikai-kémiai tulajdonságát követelmé-
nyeinek megfelelően meg nem változtatjuk, sem az öntözővíz, sem a különböző
trágyaszerek nem tudnak kellően érvényesülni. Ugyanis a talaj rossz vízvezető ké-
pessége miatt az alacsonyabb talajszelvény nem nedvesíthető át megfelelően, illető-
leg a talajban felhalmozódott különböző sók a műtrágyák hatóanyagát lekötik.

A Táncsics Tsz 74 holdas rizstelepét a tsz 1955. tavaszán — négyévi rizster-
melés után —' legelőnek alkalmas fűkeverékkel vetette el (szálkásperje, kurtaperje,
rétícsenkesz, vöröshere, korcshere). A talaj kémhatásának rendezése céljából 1954.
telén 205 q cukorgyári mésziszapot szállítottak az ősszel megszántott területre. A
mésziszapot tavasszal dolgozták be a talajba, s ezzel egyidejűleg előkészítették a mes-
terséges legelő gyepnövényeinek vetőágyát is. Az elvetett magvak egyenletesen ki-
keltek, és a nyári melegek beálltáig jól megerősödtek. Az 1955-ben bevetett területet

*) A felhasznált trágyamennyiség q/kh-ra számítva:
N=;pétisó: 190 kg P=sima szuperfoszfát: 190 kg
K=kálisó: 95 kg H=sertéstrágya: 30.7 q
M. i.=cukorgyári mésziszap: 96 q
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legeltetéssel hasznosították. Ez évben, mivel az öntözött legelő állatállományuk (83
db tehén, 27 db növendék) fűszükségletét fedezi, a rizstelep gyeptermését lekaszálták
Az első kaszálás kat. holdanként 8.5 q szénatermést adott.

Legnagyobb érdeklődésre a legelő permetezőöftitözése számíthat. Az- Új Élet
éis Sallai Tsz az öntözés előtt a már lelegeltetett legelőre kat. holdanként 80 kg péti-
sót szőrt ki a növényzet növekedésének meggyorsítására. A műtrágya hatása hama-
rosan észrevehető volt a már előző napokon megöntözött területen.

A permetező berendezés szórófejei és gyors kapcsolórészei az NDK-toól valók,
a szivattyú, motor és csőhálózat magyar gyártmány. A permetező szórófejek felsze-
relése mindössze 5—6 percig tart. A gyors átszerelés érdekében, valamint a csövek
átrakásához szükséges két dolgozó állandó foglalkoztatására leghelyesebb, ha a hat
szórófejlből egyszerre csak hármat működtetünk. A szivattyúval egybeépített motort,
valamint a főcsöhálózatot a munkaidő és a teljesítmény tökéletesebb kihasználása
céljából úgy kell felhasználni, hogy a mellékcsőihálózatot mindkét oldalára rá lehes-
sen szerelni. A szórófejeket a mellékesiőhállózat gyors kapcsolórészeire kell erősíteni.
Ennek megtörténte után kinyitjuk az elzáró csapokat, és. megkezdjük az öntözést az
•említett három szórófejjel. Közben a másik három szórófejet az oldalcsővezetékkel
együtt a kijelölt helyen kell felszerelni. Amikor a működő szórófejek az előirányzott
öntözővizet kiadagolták, a már összeszerelt másik vezeték szórófejei időveszteség
nélkül megkezdhetik a vízszolgáltatást.

A szórófejeket egymástól 24 méterre helyeztük el, mert csak így volt tökéletes
az egész terület megöntözése. Az oldalvezetékre szerelt három szórófejjel egyszerre
450. m2 területet lehet benedvesíteni. A szórófejek teljesítőképességét jelentős mér-
tékben befolyásolja a vízkivétel helyétől való távolság. Komoly következtetést még
nem vonhatunk le a szóbanforgó' permetező teljesítőképességéről. A három szórófej
egyszeri üzemeltetése sorén szórófejenként és óránként 23 mm csapadékot szolgáltat.
Ehhez még hozzá kell adni a párolgási veszteséget is, azt, ami a levegőben vész el.

A permetezőöntözés gadaságossági számítását még nem tudtuk elkészíteni. A
nyár folyamán ezt is elvégezzük, hogy összehasonlítható adatunk legyen az egyéb
felületi öntöző módszerékkel.

Négy éven át folytatott rizstermesztés után a Táncsics Tsz zab védőnövénnyel
vörÖshe,re-szálkásp"ferjé:s keveréket vetett 1955. tavaszán. A zab bugahányásának idő-
pontjában végeztük el az öntözést. A zab 470 kg szemtermést adott holdanként, a
herefüves, pedig 8 q szénaterméssel fizetett.

Ez év tavaszán a 65 klh másodvetés herefüvesből mintegy 12 kih-at 150/kg péti-
sóval fejtrágyáztunk. A pétisózott terület növényzete élesen elvált a kezeletlen par-
cellák növényzetétől. A legmeggyőzőbb ereményt azonban a mázsálás mutatta. A
kezeletlen terület Bzénatermése holdanként 21—24 q volt, a pétisózott területen hol-
danként átlag 32 q széna tenmett. A betakarítás után azonban megindult az öntözés.
Ebben az. évben háromszori kaszálással holdanként több, mint 50 q száraz széna-
terroésre számítanak a tsz tagjai. Ez a termés bőségesen fedezi téli szálastakarmány-
szükségletüket. #

i

é Mindezek azt bizonyítják, hogy a rossz termőképességű, erősen kötött szikes
talajon és csapadékban szegény vidéken is lehetséges a természetes termelési ténye-
zők kiaknázásával, valamint a kutatási eredmények felhasználásával a legelők meg-
javítása, a nagyobb fűhozam elérése és az olcsóbb, természetszerűbb állattartás.

Mihályfaivy István


