
Á gödöllői ikersoros kukoricatermesztés
tapasztalatai Szolnok megyében

Szolnok, megyében éppen úgy, mint országosan is, a búza után legfontosabb
szántóföldi növény a kukorica.

A megye 692 174 kat. hold szántóterületének 23.5 százalékán, 162 969 kat. holdon
termesztenek kukoricát. Ha a kukorica vetésterület szektoronkénti megoszlását néz-
zük, akkor az arányok nem jók, mert az állami gazdaságok szántóterületének csupán
9,5%-án, míg a termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok 14,3 százalékán
termesztenek kukoricát. A szocialista szektorokban azért kicsi a kukorica vetésterü-
lete, mert kevés a kézi munkaerő, a kukoricatermesztés gépesítése pedig ezideig nem
megoldott kérdés. Éppen ezért volt szükséges Szolnok megyében , is megkezdeni a
Kolbai Károly Kossuth-díjas egyetemi tanár által kidolgozott gödöllői ikersoros kuko-
ricatermesztési módszer nagyüzemi kipróbálását.

A következőkben az 1956—57. és 1958. évi eredményeket ismertetem.

19 5 6

1. Pusztakürti AG

2. Mezőhéki AG

3. Törökszentmiklósi Tang.

i. Csorbái AG

Ssz. Gazdaság neve:

Súlyozott átlag:

Művelési mód

Gödöllői ikersoros S
négyzetes
soros
Gödöllői ikersoros
négyzetes
soros
Gödöllői ikersoros
soros
Gödöllői ikersoros
soros

Művelési mód:

Gödöllői ikersoros
négyzetes
soros

k h

72
60
50

128
47

162
68
68
74
85

Átlg.
k h

342
107
365

Átlagterm.
q'kh

19,33
18.20
18.57
19.61
13.97
18.00
23.02
19.89
17.35
13.00

csövesterm.
q/kh

19.74
16.34
17.26

Tehát a soros kukoricához viszonyítva 2,48 q/kh, a négyzeteshez viszonyítva
pedig 3,40 q/kh többlettermés mutatkozott a gödöllői ikersoros kukoricatermes?tési
módszer javára.

Az Agrártudományi Egyetem Növénytermesztési Tanszékének adatai:

Ssz. Gazdaság neve:
1 9 5 7

Művelési mód: Atlg.
kh

csövesterm.
q/kh

1. Törökszentmiklósi Tang.

2. Surjáni ÁG

3. Pusztakürti ÁG

Gödöllői
soros
Gödöllői
soros
Gödöllői
soros

ikersoros

ikersoros

ikersoros

79
27
90

285
170
113

18.50
11.30
17.02
10.00
25.10
23.00
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4. Csorbái ÁG

5. Tiszasülyi ÁG

6. Felsőjászsági ÁG

7. Kunszentmártoni ÁG

8. Tiszaszentimrei ÁG

Súlyozott átlag:

257
148
48
48

166
15
90

150
90

308
990

1094

25.18
24.84
18.73
19.00
22.91
23.30
22.20
25.00
47.00
39.00
25.49
24.18

Gödöllői ikersoros
soros
Gödöllői ikersoros
soros
Gödöllői ikersoros
soros
Gödöllői ikersoros
soros
Gödöllői ikersoros
soros
Gödöllői ikersoros
soros

A gödöllői ikersoros kukorica 1957-ben 1,31 q-val termett többet, mint a soros
kukorica.

A Mezőgazdasági Fejlesztési Osztály is végzett kukoricatermesztési összehason-
lító kísérleteket országosan 1956—1957-ben, amelyben Szolnok megyéből két gazdaság
szerepelt: a törökszentmiklósi tangazdaság és a túrkevei Vörös Csillag Tsz.

A Mezőgazdasági Fejlesztési Osztály adatai szerint következőképpen alakult
az egyes művelési módok termésátlaga:

I. Törökszentmiklósi Tangazd. Művelési mód 19J56. évi adat:

70x70-es lOOxlOO-as 100x40-es Göd. iker. Soros
q^kh q/kh q/kh q/kh q/kh

18.94 20.94 16.40 22.46

Művelési mód 1957. évi adat:

25.35

70x60-as
q/kh

100x40-es
q/kh

Göd. iker.
q/kh

Soros
q/kh

1. Törökszentmiklósi Tang. 24.30 22.10 22.90 22.10
2. Túrkevei Vörös Csillag Tsz 22.60 22.50 23,80 22,50

A kimutatásból látható, hogy 1956-ban csupán a soros kukoricához viszonyítva
termett kevesebbet a gödöllői ikersoros kukorica, 1957-ben a túrkevei Vörös Csillag
Tsz-ben minden módszerrel szemben többet adott a gödöllői ikersoros módszer, pedig
a Mezőgazdasági Fejlesztési Osztály kísérletei 4—6 kh-as kis táblákon voltak.

A következő táblázatban a különféle kukorica művelési módok utóhatásának
1957. évi vizsgálati eredményeit ismertetem:

Kimutatás a különféle elővetemények után vetett búza
1957. évi Szolnok megyei eredményeiről.

Ssz. Gazdaság neve: Elővetemény kh Búzatermés
q/kh

1. Csorbái ÁG

2. Mezőhéki ÁG

3. Pusztakürti ÁG

4. Törökszentmiklósi Tang.

Gödöllői ikersoros
Soros kukorica
Borsó
Gödöllői ikersoros
Soros kukorica
Borsó
Gödöllői ikersoros
Soros kukorica
Gödöllői ikersoros
Soros kukorica

74
75
84
40
91
43
72
50
90
68

15.35
1342
14.18
16.68
15.32
15.43
12.56
10.97
18.30
14,50

114,38
100,00
105,60
108.87
100,00
100,71
114.49
100,00
126,20
100,00
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Súlyozott átlag:
Borsó
Gödöllői ikersoros
Soros kukorica
Borsó

53
276
284
180

16.24
15.77
13.85
15.08

112,00

A táblázaton látható eredmények szerint a gödöllői ikersoros kukorica után
vetett búza 1,92 q-val termett többet, mint a soros kukorica után vetett és 0,69 q-val
többet, mint a borsó után vetett búza.

Az' 1956—57. évi üzemi kísérletek tapasztalatai:

Annak ellenére, hogy 1956-ban és 1957-ben is a gödöllői ikersoros kukorica töb-
bet termett, mint a soros vagy négyzetes kukorica, az üzemi kipróbálás nem volt
teljes értékű. A gazdaságok nem fedezték fel és nem használták ki a gödöllői iker-
soros kukoricatermesztő módszerben rejlő hatalmas gyakorlati értékeket.

A kérdés boncolásakor a következő hibákat taMltuk szinte minden gazda-
ságban.

1. A gödöllői ikersoros kukorica vetéstechnikáját nem ismerve, rosszul sikerül-
tek a vetések, és így a keskeny sorközök gépi ápolása nem vált lehetővé.

2. A gazdaságok nem vetették el az általunk előírt 18—20 kg vetőmagot kh-ként,
ami azt eredményezte, hogy ritkák, ligetesek voltak a vetések.

3 Az egyelést minden gazdaságban megkésve — az eddigi szokáshoz híven —
akkor végezték el. amikor már a kukorica 4—5 leveles korban volt, ami nagyon káro-
san hatott az "ikersoros kukorica későbbi fejlődésére is. A gödöllői ikersoros kukoricát
2 3 leveles korban kell egyelni, mert amíg nem fejlődnek a széles sorköz felé a
gyökerek, addig a kukorica senyved a sűrű állományban.

4. Az egyelést — kivéve a Tiszaszentimrei Állami Gazdaságot és 1957-ben a
Mezőhéki Állami Gazdaságot — mindenhol rosszul végezték. Az általunk előírt 20—25
cm-es tőtávolságot a dolgozók nem tartották be, hanem ahelyett 30—40 cm-re végez-
ték az egyelést, mert attól féltek, hogy a sűrű kukoricából csalamádé lesz. így a
kateszteri holdanként ideális (de csak a gödöllői ikersoros kukorica esetében)
15 500—17 500 növény helyett 8—9000 kukoricát hagytak meg csupán. Többéves kísér-
leteink bizonyítják, hogy a 250 + 50 X 40 cm-es 2 szálas művelés (ebben az esetben
18—19 000 tő van kh-ként) adja a legjobb termést, vagy pedig a 250 + 50 X 20—25
cm-es egyszálas művelés.

Ha az ikersorban folyóméterenként arányos állásban nem hagyunk legalább ö
növényt, akkor nem várhatunk jó termést.

A legnagyobb szárazságban is meg kell hagyni az általunk előírt növényszámot
kh-ként, hiszen — jól végzett gépi ápolás esetén — éppen az az igen jelentős előnye
a gödöllői ikersoros kukoricának, hogy a legnagyobb szárazság idején sem sül ki a
kukorica.

5. Több helyen néni alakítottak át megfelelő keskeny kultivátort a széles sor-
közök rendszeres ápolásához, és így miután a kukorica nem fért már el a traktor
„hasa" alatt, vagy tárcsával vagy lókapával vagy pedig ekével ápolták az ikersoros
kukoricát.
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Amint a képen is látható — de ezenkívül többszáz gyökérmosásunk is bizo-
nyítja — a gödöllői ikersoros kukorica legtevekenyebb gyökérzete közvetlenül a talaj
felső szintjében a felszíntől mintegy 7—8 cm mélyen halad. Sem a tárcsát, sem a
lókapát, sem pedig az ekét nem lehet sekélyen járatni, ezért azokkal — bármilyen
jószándékú legyen is az alkalmazásuk — minden esetben összévagdossák a legérté-
kesebb kukoricagyökérzetet.

A gödöllői ikersoros kukoricát csak a fejlődés kezdetén és viaszéréskor szabad
tárcsával vagy más mélyebben járó eszközzel ápolni. Egyébként minden esetben
sekélyen (3—5 cm) kultivátorral végezzük az.ápolást.

6. Szinte minden gazdaságban beérték azzal, hogy csak 4—5-ször tárcsázták
vagy kultivátorozták a kukoricát. Ez nem elegendő. Szabály legyen a következő: a
tavaszi és nyáreleji csapadékosabb időben 10—12 naponként, később pedig a gyorno-
sodástól és a talaj repedezettségétől függően három hetenként ápoljunk. A tenyészidó
folyamán legalább 7—8-szor, de akár 10-szer is kultivátorozzunk, mert minden kulti-
vátorozással elősegítjük a tálaiban lévő nedvesség megőrzését, megkönnyítjük a bak-
tériumok táplálóanyagfeltáró munkáját (ezáltal a kukorica kevesebb energiaveszte-
séggel jut táplálóanyaghoz), és érleljük a talajt a kukoricát követő búza számára.

Szőke Molnár Lajos intézeti mérnökkel végzett talajnedvességtartalom vizsgá-
lataink eredményei is azt bizonyítják, hogy a többször géppel ápolt gödöllői ikersoros
kukorica talajában jóval több a nedvesség, mint a soros, vagy négyzetes kukorica
talajában.

A következő két grafikon szemléltetően ábrázolja, hogyan alakult a tenyészidő
folyamán a talaj' nedvességtartalma gödöllői ikersoros, soros és négyzetes kukoricá-
ban 1957-ben.

A rtec/YSS'íáQtar/a/om vóltozaso 0 - !O cm - IQ

A nedvességtartalom v&fozdsa <O-2Q
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J. Gödöllői ikersoros kukoricatábla Szolnok megyében.

2. A gödöllői ikersoros kukorica kultivatoros ápolása.



3. Talajelőkészítés disctillerrel a Kunszentmártoni Állami Gazdaságban.

4. Szójás silókukorica.

II,



5. Köztesnövény a gödöllői ikersoros kukoricában (szója).

6. Köztesnövények termesztése a gödöllői kísérleti téren (bab).



7. A gödöllői ikersoros kukorica gépi ápolása.

8. Zetoros fűkaszával vágják a gödöllői ikersorost a jászboldogházi Űj Élet Tsz-ben.

IV,



Szeptember I8-án, tehát a búza vetése idején, a gödöllői ikersoros kukorica
talajában 4,27 súlyszázalékkal több nedvesség volt, mint a soroskukorica, és 2,06 súly-
százalékkal több, mint a négyzetes kukorica talajában.

A vizsgált táblák terméseredményei:

Gödöllői ikersoros 43,7 qkh,
Soros kukorica 35.— q/kh.
Négyzetes kukorica 42.57 q kh.

7. Nem használták ki a gazdaságok a gödöllői ikersoros kukorica jó elővetemény
hatását. Legtöbb helyen későn törték a kukoricát, és azután sem vetették el azonnal
utána a búzát, hanem megvárták, amíg a soros kukoricákat is letörik, és csak azután
vetettek. Ez helytelen, mert a gödöllői ikersoros kukorica könnyen törhető és rakható
a széles sorközben vontatott kocsira, a kukoricaszár pedig azonnal vágható, akár
zetoros fűkaszával, akár járvaszecskázóval. A szárvágás után elegendő egyszerű disc-
tillerezés vagy duplasoros tárcsázás, és máris vethető a búza.

A 3. képen látható, amint a Kunszentmártoni Állami Gazdaságban kukoricatörés
után azonnal disctillerrel végzik a talajelőkészítést őszi árpa alá.

8. A gazdaságok nem használták ki teljes mértékben azt a lehetőséget, hogy
ikersoros kukoricában 2—3-szorosára is fokozható a gépek teljesítménye.

Ha pl. 260 cm-es széles sorközben megfelelő biztonsági sávot hagyva (20—20
cm-t) ápolják a kukoricát, akkor 5-ös sebességgel is járathatják a Zetort, és így a
napi teljesítmény 30—35 kat. hold. A gyorsan végzett ápolómunka minőségileg is
jobb, mint a lassú munka, mert a kultivátor kései előző esetben gyorsan metszik,
míg utóbbi esetben lassan túrják, zúzzák a talaj testét.

Ügyes munkaszervezéssel és ügyes traktorossal meg lehet oldani azt is, hogy a
keskeny sorközöket is géppel ápolják (csupán kétszer van erre szükség), íev a kézi
munka csak az egyeléshez szükséges. Az egyelés meggyorsítható, ha szegletes sara-
boló kapákkal és nem nagy, szívalakú kapákkal végzik azt. A teljesítmény napi 1—1,2
kat. hold. A jászteleki Alkotmány Tsz-ben egy dolgozó 4 kat. hold ikersoros kuko-
ricát is kiegyelt ee,y nap alatt.

Érdemes áttanulmányozni pl. hogyan alakult a Muronyi Állami Gazdaságban a
munkaráfordítás a soros, négyzetes és gödöllői ikersoros kukoricák esetében.

A méréseket javaslatunkra Nicsovics György főagronómus irányításával Kiss
Mihály mg. mérnök végezte.

Soros művelés Négyzetes művelés Gödöllői ikers. művelés

Gépi Fogat Kézi M.-bér Gépi Fogat Kézi M.-bér Gépi Fogat Kézi M.-bér
nh. óra óra Ft nh. óra óra Ft nh. óra óra Ft

e g y k a t . h o l d r a
1.70 2 158.3 590.44 1.78 4 144.7 538.96 1.64 — 55.3 204.58

Az 1958. évi gödöllői ikersoros kukoricatermesztés értékelése.

Az 1958-as kísérleteket az 1956—57 évi tapasztalatok felhasználásával kezd-
tük meg.

Legfontosabb feladatunk és célunk az volt, hogy a tsz-ek, állami gazdaságok
szakembereit, vezetőit megtanítsuk a módszer szakszerű alkalmazására.

Az MSZMP Megyei Végrehajtó Bizottsága, valamint a Megyei Tanács Mező-
gazdasági Osztálya lehetőséget nyújtott arra, hogy megyei szinten kétszer is részle-
tesen ismertessük a gödöllői ikersoros kukoricatermesztő módszert. Azonkívül Túr-
kevén és Jászjákóhalmán szintén bemutatóval egybekötött előadást tartottunk ez év
tavaszán.

Meghívtunk az Agrártudományi Egyetem kísérleti terére több Szolnok megyei
szakembert, akik a későbbiek folyamán igen nagy segítséget nyújtottak munkánkban.

A vidéki gépállomások szakembereinek egy részét (Túrkeve, Mesterszállás,
Jászberény, Alattyán) megtanítottuk a vetőgépek és ápológépek helyes átalakítására.
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Ilyen előfeltételekkel indulva, ebben az évben több mint 2500 kat. holdon vezet-
tük be a gödöllői ikersoros kukoricatermesztő módszert. Csak a nagyobb ikersoros
kukorica vetésterülettel rendelkezőket említem meg:

Mezőhéki Táncsics Tsz 300 kat. hold.
Csorbái Állami Gazdaság 424 „
Túrkevei Dózsa Népe Tsz 83 ., '„
Vörös Csillag Tsz 86 .,
Jászjákóhalmai Béke Tsz 113 „
Jászteleki Alkotmány Tsz 96
Pusztakürti Állami Gazdaság 196 „
Surjáni Állami Gazdaság 103 ., „
Kunszentmártoni Állami Gazdaság 160 „ „
Mezőhéki Állami Gazdaság 100 ..
Törökszentmiklósi Tangazdaság 78 ..
Tiszaszentimrei Állami Gazdaság 116 „ „

A tenyészidő folyamán nem hagytuk magukra a termelőszövetkezetek és állami
gazdaságok szakembereit, hanem rendszeresen látogattuk őket és segítettük mun-
kájukat. Bekapcsolódtak ebbe a munkába segítőén az MSZMP megyei, járási és köz-
ségi vezetői, a Megyei Tanács és Rizstermesztő Igazgatóság szakemberei, valamint a
községi tanácsok és gépállomások szakemberei is. A rendszeres segítő munkának,
valamint a tsz-ek és állami gazdaságok szakembereinek köszönhető, hogy ebben az
évben már az eddig befutott adatok szerint is igen jól fizet a gödöllői ikersoros kuko-
rica. Szolgáljon tájékoztatásul néhány ez évi kukorica és búza eredmény.

Kimutatás a gödöllői ikersoros kukoricatermesztő módszer 1958. évi üzemi
kipróbálásának Szolnok megyei eredményeiről (nyers adatok). ...

Ssz. Gazdaság neve Művelődési mód kh Átlag csöves-
termés q/kh

1. Túrkevei Dózsa Népe Tsz

2. Felsőjászsági ÁG

3. Jászteleki Alkotmány Tsz

4. Mezőhéki Táncsics Tsz

5. Kunszentmártoni ÁG

6. Tiszaszentimrei ÁG

Gödöllői ikersoros 46 25.28
Soros kukorica 30 21.00
Gödöllői ikersoros 20 26.00
Soros kukorica 20 25.00

Gödöllői ikersoros 60 28.00
Kukorica köztessel 15 21.30
A kukoricában termesz-
tett borsó 15 5.10
Gödöllői ikersoros 300 30.00
Soros kukorica háztáji 173 26.00
Négyzetes kukorica 50 25.00
Gödöllői ikersoros 130 21.20
Soros kukorica 130 20.00
Gödöllői ikersoros 116 35.80
Soros kukorica 44 26.00

(Mindkét táblán belteny,észtéses hibrid előállítása volt.)
Az eddigi eredmények Gödöllői ikersoros 687 28.51
súlyozott átlaga Soros kukorica 397 23.60

Az eddig befutott eredmények szerint 4,91 q k h a terméstöbblet a gödöllői iker-
soros kukoricából.

Megfigyelések: A májusi és júniusi kánikulai forróságban, amikor már minden
kukorica .furulyázott", az ikersoros kukorica üdén virított, később pedig, amikor
már a soros kukoricák ..felsültek", az ikersoros kukorica legalsó levelzete is meg
zöldellt.

Még a 15—17 000 kat. holdankénti állomány is igen jól bírta a szárazságot, mert
nem találtunk meddő tövet.

18



Kimutatás az 1958. évi búza eredményekről

Ssz. Gazdaság neve Elövetemény kh Búzatermés
q/kh

1. Felsőjászsági ÁG

2. Tiszasülyl ÁG

3. Szenttamási ÁG

4. Pusztakürti ÁG

5. Jászteleki Alkotmány

Súlyozott átlag

Soros kukorica
Gödöllői ikersoros
Soros kukorica
Gödöllői ikersoros
Borsó
Lucerna
Soros kukorica
Gödöllői ikersoros
Borsó
Lucerna
Silókukorica
Gödöllői ikersoros
Borsó
Lucerna
Soros kukorica
Gödöllői ikersoros
Soros kukorica
Gödöllői ikersoros
Borsó
Lucerna

46
31
33
48
101
54
74
96
40
75
105,5
139
122,4
82,6

115
6

373,5
320
263,4
211,6

11.12 (tav. árpa)
13.23
8.61 (búza)
12.91 „
11.64 „
9.12 ..
10.07 „
15.05 ,.
14.55 „
14.15 ,.
11.50 ..
16.32 .,
11.59 ..
12.56 ..
7.00 ,.
15.05 ..
9.47 „

15.05 ..
12.06 ..
12.24

A táblázatból látható, hogy a soros kukorica előveteményéhez viszonyítva 5.58 q
búza terméstöbblet írható a gödöllői módszer javára. *

A következő fejezetekben a Kolbai Károly egyetemi tanár által kidolgozott
gödöllői ikersoros hibridtermesztési, silótermesztési és köztestermesztési eredmények-
ről számolunk be.

Hibridkukoricatermesztés gödöllői ikersoros módszerrel.
Tekintettel arra, hogy a sorosan végzett hibridkukorica termesztés ismeretes,

ebben a fejezetben csupán a gödöllői módszert ismertetem.
A területkiválasztás, talajelőkészítés, trágyázás úgy végzendő, mint a soros

termesztés esetében.

A szülőpárok elhelyezése:
a) változat:

Méretek: Széles sor: 260 cm. Töszám kh 22 000. Tőtáv: az apasorban 15—20 cm.
Keskeny sor: 50 cm. Anyatő kh 13 000. Tőtáv: az anyasorban 25—30 cm.

Apatő kh 9 000.
Az a) változat előnyei a sorostermesztéshez viszonyítva:
1. A gépi kapálás lehetőségének megszűnése után fogattal a 130 cm-es sorköz

g könnyen ápolható.
2. Miután az apasorok elvégezték a beporzást, eltávolíthatók, és íey azonkívül,

hogy 35—10 q silókukoricát nyerünk, a további gépi ápolás lehetővé válik, a betaka-
rítás nem okoz komplikációt, mert csak. anyanövények maradnak a táblán.

3. Az értékes hibridvetőmagot termő terület 100%-os a soroshoz viszonyítva,
mert a soros állományban az anyanövényekkel borított terület maximálisan csak
66%-os lehet.

A Pusztakürti Állami Gazdaságban Tóth István igazgató és Fodor Sándor
föagrpnómus segítségével négyszeres ismétléses kísérletben ez a változat adta a leg-
több termést az anyanövényekből kh-ként.

b) változat: (Itt) egy apaikersorra két anyaikersor jut.)
x x anyasorok x x apasor oo ' xx x x o o
x x xx o o - xx x x o o

220—260 cm 220—260 cm 220—260 cm 220—260 cm
x x xx oo xx . x x o o
x x xx oo xx x x o o

19



Méretek: Tőszám/kh 20 000 (220 cm-es széles sorközökkel.)
Anyatő/kh 12 393
Apatő/kh 7 644
Tőszám/kh 17 262 (260 cm-es széles sorköz esetén.)
Anyatő/kh 11 392
Apatő/kh 5 870.

A b) változat előnyei:
1. A kukorica vetéstől betakarításig géppel ápolható olcsón.
2. A címerezés kocsiról iskolásgyermekekkel is végezhető úgy, hogy a széles

sorközben haladó kocsi két oldalán két-két iskolás áll és kocsira gyűjti a leszedett
címert. Az ilyen címerezés azért előnyös, mert nem vonjuk el munkaidőben a felnőt-
teket a nehezebb munkából.

3. Ai betakarítás is könnyen és olcsón végezhető úgy, hogy 'a széles sorközben
vontatott kocsira dobálják a letört kukoricát, miután már az apanövényeket eltávo-
lítottuk.

A Tiszaszentimrei Állami Gazdaságban Gergely István főagronómus javasla-
tunkra ezt a változatot alkalmazta ebben 3Z évben, és 116 kat. hold (átlagában bel-
tenyésztéses hibridkukoricából 35,8 q termést ért el, míg a 44 kat. hold kontrolltábla
26 q-t adott.

c) változat: (Itt egy apa ikersorra három anya ikersor jut.)
x x anyasorok x x apasor o o x x x x x x
x x 220—260 cm x x 220—260 cm o o 220—260 cm x x 220—260 cm x x 220—260 cm x x
X X ^ X X OO X X X X ' XX

Méretek: Tőszám/kh 17 262 (260 cm-es széles sorköz esetén.)
Anyatő/kh 12 926
Apatő/kh 4 336
Tőszám/kh 19 917 (220 cm-es széles sorköz)
Anyatő/kh 14 637
Apatő/kh 5 280.

Ebben a változatban még jobban növelhető az anyatövek száma.

Silókukorica termesztése gödöllői ikersoros módszerrel.

Szolnok megyében különösen nagy jelentősége van a silókukoricatermesztésnek:
nemcsak azért, mert a silókukorica ízletes, és az állatok szívesen fogyasztják, hanem
azért is, mert kataszteri holdanként a legtöbb táplálóanyagot biztosítja.

Például amíg a takarmányrépából kat. holdanként 30—35 q keményítőértéket
és 250—300 kg emészthető fehérjét, addig silókukoricából átlag 60 q keményítőértéket
és 350—400 kg emészthető fehérjét is meg tudunk termelni. A ráfordított költség pedig
egészen minimális a takarmányrépa költségeihez viszonyítva.

A silókukorica termesztése történhet sorosan, 60 X 25 cm-es kötésben, vagy a
nagyüzemekben ennél sokkal megfelelőbb négyzetes, 70 X 70 cm-es, 2—3 szálas kötés-
ben, de termeszthetjük a silókukoricát gödöllői ikersoros módszerrel is.

Két-három éves üzemi kísérlet után a tsz-ek és állami gazdaságok maguk dönt-
sék el, hogy melyik vetési módot alkalmazzák.

Tekintettel arra, hogy a soros és négyzetes silókukoricatermesztésről sok kiad-
vány jelent meg, ebben a fejezetben csupán a gödöllői ikersoros silókukoricatermesz-
tést ismertetem.

Ha fő vetésben termesztjük a silókukoricát, akkor a talajadottságokhoz mérten
legalább 30—35 cm mélyen végezzük el az őszi mélyszántást. Amennyiben a fő vetésű
silókukorica alá istállótrágyát akarunk adni, akkor azt csak a valamennyire is tevé-
keny talajokon mélyszántással juttassuk a talajba. Kissé még szokatlannak tűnik ez
a javaslat, de a szárazság elleni küzdelemben ez a megoldás hatásos. A szokásosnál
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Hibridl<ut<örfca v©fófnag!«rrn<2szfés gödöllői ikersoros
módszerrel .

mélyebben alászántoií istállótrágya miüú u i«,ii, mind a tavaszi, mind pedig a nyári
csapadékot magába issza és tárolja a kukorica számára. A sekélyen alászántott istálló-
trágya az ideihez hasonló szárazságban kiégeti a növényeket. Tekintettel arra, hogy
a mélyebben alászántott istállótrágya nehezebben bomlik, nehezebben fejti ki tápláló
hatását, célszerű vetés előtt és a kukorica 4—5 leveles korában 100—ÍOJJ kg N mű-
trágyát juttatni kat. holdanként a talajba.

A másodvetésként termesztett silókukorica esetében a fő vetés alá végzünk őszi
mélyszántást és istállótrágyázást.

A szántás elmunkálása és vetőágykészítés a szokásos módon történjék.
Célszerű silótermesztésre egyszerre 3—4 fajta kukoricát vetni; ebből X—2 rövid

tenyészidejű, 2—3 pedig hosszú tenyészidejű, nagy zöldtömeget fejlesztő fajta legyen.
A rövid és hosszú tenyészidejű fajták együttes termesztése az eddigiektől eltérően
sokkal jobb minőségű silót biztosít. *

Silótermesztésre alkalmas kukoricafajták: Szegedi sárga, Vas-féle silókukorica,
Övári 4-es fajtahibrid kukorica, Aranyözön, M. siló, az amerikai és szovjet hibridek,
valamint a rövid tenyészidejűek közül a Red-King, Mindszentpusztai sárga lófogú,
Martonvásári F. B.

Kataszteri holdanként 30—35 kg-ot célszerű vetni, tehát ugyanannyit, mint soros
vagy négyzetes termesztéskor.

A vetés módja:
x x xx xx
X X X X X X

60 cm 220—280 cm 220—280 cm
X X X X X X
X X X X X X

Méretek: Széles sorköz 220—300 cm. .Tő: fészkenként 5—6 cm.
Keskeny „ 50—70 „ Fészektávolság 50

f Ezek' a méretek nem kötöttek, 220 cm-től 309 cm-ig váltakozhat a nagy sorköz
izélessége — természetesen minél nagyobbak a széles sorközök, annál több legyen
fészkenként a kukorica.
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Vetésre megfelelő fogatos soros, traktoros 30 és 48 soros, valamint a négyzetbe-
vetőgép.

A vetőgépeket úgy kell átalakítani, hogy a gép szélességének középpontjától
jobbra és balra a kívánt méretre 130—140, vagy 150 cm-re egy-egy csoroszlyát, míg
azoktól kifelé jobbra és balra 50—60 cm-re még egy csoroszlyát teszünk. A fészek-
távolságot kanalas gép esetében, a kanalak állításával, míg négyzetes gép esetében
a vetőkorongon a furatok változtatásával eszközöljük.

A nyomjelzőt természetesen annyira hosszabbítjuk, mint amennyire a pontos
csatlakozás megkívánja.

Kiváló takarmány a szójás silókukorica is.
Ikersoros kukorica esetében a szóját vagy a fészkek közé vetjük a keskeny sor-

közbe, vagy pedig a széles sorköz közepére ikersorban. Egy ikersornál több szóját a
széles sorközbe vetni nem szabad. Szójás silóvetés esetén 30 kg kukorica és 1.0 kg
szója szükséges kat. holdanként.

A gödöllői ikersoros silókukorica ápolása vetéstől betakarításig teljesen géppel •
végezhető.

Első és második kultivátorozáskor a keskeny és széles sorközt együttesen ápol-
juk úgy, hogy az erőgép a keskeny sorköz fölött halad és a keskeny sorközt két be-
felé fordított fél kapatest kapálja.

A keskeny sorközt csupán kétszer szükséges kapálni, mert később a felnövő
kukorica levélzete összeborul és elfojtja a gyomot.

A széles sorközöket a gyomosodástól és a talaj repedezésétől függően 6—8-szor
is célszerű kultivátorozni.

Vetéskor, egyelés idején (amikor a kukorica 3—4 leveles) és címerhányás előtt
célszerű 1—1 q N műtrágyát adni. A kiegészítő műtrágyát Zetorral vontatott fogatos
vetőgéppel úgy juttatjuk a talajba 4—5 cm mélyen, hogy a kukoricasoroktól mintegy
30—40 cm-re kerüljön.

Az ikersorosan termett silókukorica betakarítása teljesen gépesíthető. A gépek
teljesítménye közel kétszer annyi, mint a soros vagy négyzetes silókukoricában, mert
ebben az esetben a területnek csupán '',; vagy '7-ről kell betakarítani a silókukoricát.

Köztesnövények termesztése a gödöllői ikersoros kukorica kultúrában.

A gödöllői ikersoros kukoricatermesztő módszer új, az eddiginél sokkal meré-
szebb, biztonságosabb lehetőséget nyújt a nagyüzemi köztes termesztésre.

Pál István gödöllői egyetemi tanársegéd, aki Kolbai Károly egyetemi tanár irá-
nyításával végzi a köztestermesztési kísérleteket, mind 1957-ben, mind 1958-ban igen
jó eredményekről számol be. így pl. 1957-ben a gödöllői egyetemi kísérleti téren kat.
holdanként 575 kg borsó és 29 q csöveskukorica termett 31 q tisztán termesztett csö^
veskukoricával szemben.

Szolnok megyében is megvan a lehetőség a nagyüzemi köztestermesztésre, hi-
szen pl. 1958-ban a jászteleki Alkotmány Tsz-ben is .510 kg borsó és 21,3 q csöves-
kukorica termett kh-ként, a jászjákóhalmai Kossuth Tsz-ben pedig 3 q babot és 28 q
kukoricát takarítottak be.

Természetesen csak akkor eredményes a köztestermesztés, ha azt szakszerűen
végzik, és megvannak alkalmazására a feltételek.

Attól függően, hogy zöld-trágyának, zöldfogyasztásra vagy pedig magnak ter-
mesztjük a köztesnövényt, más-más időpontban és más-más elrendezésben kell a
vetést végezni.

Zöldfogyasztásra, vagy magnak vethetünk babot, borsót és szójababot a követ-
kező elrendezésben:
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Méretek: Széles sorköz 260—280 cm. Kukorica tőtáv. 25—30 cm.
Keskeny „ 40—50 cm. Köztes sorköz 40—50 cm.

Fészektávolság 10—15 cm.

Köztesnövényként vethetünk borsót, babot, szegletesledneket, szójababot, lucer-
nát és vörösherét, ültethetünk korai burgonyát és hagymát. A magnak, vagy zöld-
fogyasztásra szánt köztesek kizárólag ilyen elrendezésben vethetők, mert így nem
akadályozzák sem a kukorica fejlődését, sem pedig a nagyüzemi gépi ápolást. A szé-
les sorközök teljes mértékű elfoglalása köztesekkel kapzsiság és szakszerűtlenség.

Zöldtrágyának vethetünk borsós búzát, rozsos bükkönyt, szegletesledneket, som-
kórót, csillagfürtöt stb. A zöldtrágya növényeket kizárólag ny_ár végén a kukorica
megkötése után vetjük, amikor már nem csökkentik a kukorica termését.

Zöldtrágyaként vetett köztesnövények esfetében mindenképpen tavaszi növény
kövesse a kukoricát.

A nagyüzemi köztestermesztés feltételei: jó erőben levő gyomtalan talaj, ele-
gendő kézi munkaerő, szakszerű kiegészítő műtrágyázás és megfelelő szakértelem.

E rövid beszámolóban ismertettem Kolbai Károly egyetemi tanár gödöllői iker-
soros módszereinek Szolnok megyei módszereit. Ezek a nagyszerű eredmények akkor
lesznek majd igazán egész Szolnok megye számára értékesek, ha az MSZMP Megyei
Végrehajtó Bizottsága, a Megyei Tanács és a Megyei Gépállomási Igazgatóság segít-
ségével, irányításával a becsületes úttörő munkát végző mezőgazdasági szakemberek
egyre nagyobb területen alkalmazzák Kolbai professzor nagyüzemi módszerét.

László Domokos
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