
Termelésszerkezeti meggondolások
Szolnok megye szikesein

A szikesek, melyeket a talajtani tudomány igen kifejezőén „beteg" talajokként
is említ, Szolnok megye összterületének 17,4%-át alkotják, kereken 170 000 kh-t.
E hatalmas terület, mintegy felerészben termő, másik fele úgynevezett „vak" szik.
Kedvezőtlen termelési adottságai, közismerten nehéz természeti és közgazdasági vi-
szonyai feltétlenül megkívánják, hogy különös gondossággal foglalkozzunk a szike-
sek problémáival. Keressük azokat a termelési és üzemvezetési formákat, amelyek
a szik sajátos viszonyaihoz alkalmazkodnak, s lehető legnagyobb mérvben csökkentik
a termelés alapadottságbeli hátrányait. Fontos ez azért is, mert e tipikusan mezőgazda-
sági területek lakosságának túlnyomó többsége a mezőgazdaságból él.

Az országosan állandóan fokozódó népsűrűség, az • életszínvonalemelés igényei,
az ipar nyersanyagkívánalma, a mezőgazdaság minden területegységének maximális
produktivitását követeli meg. Elengedhetetlen tehát, hogy a szik nagykiterjedésű terü-
lete is megfelelő mérvben részt vegyen a népgazdasági szükségletek biztosításában,
és lakosságának legalább az országosan átlagos életszínvonalat biztosítsa.

A szocializmus előrehaladásával az árak mindinkább kiegyenlítettebbek, a ter-
mék által képviselt társadalmi munka értékének mindig hűbb kifejezői lesznek, s a
mezőgazdasági termelés zömét képviselő ún. elsőrendű létszükségleti cikkek terén
állandóan csökkenő tendenciát mutatnak. Nem fogják ezenkívül sohasem kifejezésre
juttatni a termelés alapadottságainak különbségét, előnyösebb vagy kevésbé előnyös
voltát. Korlátozottak a népgazdasági lehetőségek is, melyekkel a szocialista állam
hátrányosabb helyzetű mezőgazdasági területeit segítheti. A szik mezőgazdasági dol-
gozóinak feladata tehát, megfelelő termelésszerkezettel, ennek keretein belül a legha-
ladottabb termeléstechnikával e tájak termelését megfelelő mérvben előrevirini, hát-
rányos helyzetét csökkenteni.

Az árrendszer mindig teljesebb, kiegyenlítettsége folytán egyre szűkebb térre
szorul a spekulatív tevékenység lehetősége, és eredményes termelési alapot csak a
helyes termelésszerkezet, jövedelmezőségi alapot a haladott termeléstechnika fog
biztosítani.

Nézzünk ezúttal néhány gondolatot arra vonatkozóan, hogy a mezőgazdaság mai,
szinte forradalmi ütemű átalakulása, fejlődése mellett hogyan alakulhat a szik ter-
melésszerkezete.

Természeti és közgazdasági adottságai ismeretében vessünk néhány pillantást
fejlődéstörténetébe, nézzük üzemi viszonyait, sajátosságait és felelevenítve a várható
mezőgazdasági fejlődés általános jellemzőit, keressük a szik távlatilag legmegfelelőbb-
nek tűnő termelésszerkezetét. Példaként a sziket meglehetősen jól reprezentáló, Karcag
város mezőgazdasági területét vegyük. E területek mezőgazdasági művelés alá vétele
a XIX. század közepén indult nagyobb arányokban, főterménye a legutóbbi időkig
a gabona (1876-ban 57,79° „, 1951—57. év átlagában 50,2%), fő jövedelmi forrása az
állattenyésztés. (Karcagon pl. 1889-ben 11512 sz. á. volt, 2,9 kh, szántónként 1 sz. á.)
Jelentős állattenyésztési ág a baromfitartás. (Karcagon 1889-ben 120 000 db.)

A századvégi belvízelvezetés után nagyarányú kopárosodás indult meg, majd
a legújabb időkig öntözési lehetőségei alapján ^rős fejlődésnek indul a rizstermelés.
Nem kielégítő azonban az állattenyésztés előrehaladása (1953-ban Karcagon 9156 sz. a.
5,5 szántó kh-ként 1 sz. á.).

Jellemző a viszonylag alacsony szántó (62,79%) és magas legelőhányad (23,97)
tört százaléknyi gyümölcsös (0,26%) és szőlő (0,04%). A területhasznosítás fő jellem-
zője a nagy kalászos %, 7 éves átlagban 50,2%, rizzsel 60%. kisterületű évelő pillan-
gós 7,1%. Jó alapadottságok a terület melegvíz és földgáz előfordulásai.

Az állatállomány megoszlása és sűrűsége 1957-ben az alábbi:
, Sz.-marha Juh Sertés Ló összesen

Számosállat 4478 1149 2023 1506 9156
% 48,87 12,52 22,20 16,41 100
100 kh szántóra 20,83 sz. á., 100 kh mmőt-re 13,83 sz. á.
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A talajjavítások, valamint az Öntözés jelentős beruházási igényeket támaszt, S
ez utóbbi csaknem megkétszerezi a szervéstrágya-szükségletet.

Mezőgazdasági foglalkozású dolgozó 11 869 fő, 100 kh mmőtre 18,8 fő, megle-
hetősen magas tehát; foglalkoztatása és megfelelő jövedelem-ellátása a gépesítés elő-
haladásával nagyfokú intenzitást kíván. A szikes területek e néhány adata után néz-
zük az általános mezőgazdaság fejlődésének irányvonalait.

Korunk hatalmas arányú tudományos és technikai előhaladása alapján meg-
gyorsul a mezőgazdasági fejlődés. Egyes országokban az utóbbi három évtizedben több
mint 60%-kal emelkedett a termelés, ezen belül mintegy 50 százalékkal a növény-
termelés, 75 százalékkal az állattenyésztés. Specializált, nagy méretek alakulnak ki,
amelyek nemcsak iparszerűen termelnek, de a beruházások- méreteiben is elérik,
egyes esetekben meg is haladják az egy dolgozóra eső beruházási hányadot illetően
az ipari vállalatokat. Hagyományos termelési módok mellett el sem képzelhető a
beruházások ilyen mérve, de az új mezőgazdasági üzemeknél is alaposan ki kell mun-
kálni a megfelelő termésszerkezetet és biztosítani minden termelés-technikai alap-
feltételt.

Különösen fontos ez szikes területeinken, amelyeknek hozama jelentősen elma-
rad fejlődése mai fokán a jobb üzemek átlagától.

Egyes kiemelkedő teljesítményű hazai üzemek termelési értéke 100 kh-ként az
1 300 000 forintot is meghaladja és 100 forint — mezőgazdasági művelés alatt álló
összterület állóeszközértéke több mint évi 70 forint termelési értéket biztosít, szem-
ben a sziki üzemek ez idő szerinti 2—300 000 Ft/100 kh termelési értékével.

Az élelmezéstudomány és az életszínvonal-emelkedés a világpiacon kialakított
kereslettel már kifejezetten jelzi a mezőgazdasággal szemben támasztott igényét és
ezzel a racionális termelés irányát.

Jelentősen emelkedik a nagy kalóriájú tápanyagok fogyasztása s vele az állati
termék-hányad. Az össz-tápanyag 35—40%-át alkotja a fejlettebb országokban. Külö-
nösen fokozódik a tej és tejtermék, valamint a húsfogyasztás. Ez utóbbi főként a
fiatal, nem elzsírosított marhahús és baromfihús termelésére hatott erősen, ösztön-
zően olyannyira, hogy egyes országok hústermelésében emelkedő tendenciával 40%
körüli a marha, csökkenő irányzatú, 35" n körüli a sertés és erősen fejlődő a baromfihús-
termelés, 14% körüli részesedéssel.

A fentiekből nagy távlatokon érvényes következtetés vonható le a sziki mező-
gazdasági üzemek termelésszerkezete kialakítására vonatkozóan is.

A várható kereslet, a „beteg" talajok javítása, a lassú, nehézkes talajélet foko-
zása, a nagyarányú föltétlen legelőterületek hasznosítása, a gyakori természeti csa-
lásoknak sokkal inkább kitett növénytermelés kockázatának ellensúlyozására, a fej-
lődés távlataiban ugyanúgy, mint volt a fejlődéstörténet során, az állattenyésztés
legyen a sziki üzemek fő termelési ága. Jelentőségét olyannyira érvényesíteni kell, hogy
a 'takarmánytermelés az árunövénytermeléssel teljesen azonos elbírálás alá essék.
(Istálló- és műtrágyajuttatás, agrotechnika.) Különös gondot kell fofdítani a legelők
javítására, felszereltségére, a modern legeltetés-technika érvényesítésére. Elsőrendű
kívánalom e szemlélet érvényesítése a szakmai oktatás területén is, de nem kevésbé
fontos a termeléstechnikai alapfeltételek biztosítása során sem.

Csak a megfelelő összetételű, nagyságú és hasznosítási irányú állattenyésztés
biztosíthatja a talajjavítások, e költséges beruházások megfelelő eredményét, a talaj-
erőpótlást, az öntözés hatékonyságának fokozását, szerkezet-romboló hatásának csök-
kentését, általában a hozam-fokozást, nénz- és hitelgazdálkodás szempontjából pedig
a szabályozott és rendszeres bevételi forrásokat.

A kísérleti intézet gazdasága 35 sz. á./lOO kh állatsűrűsége, illetve ennek meg-
felelő termelése eredményezte a helyi viszonylatban leggyengébb sziken a 862 200
Ft/100 kh termelési értéket 1957. évben, illetőleg a 12.20 q búza, 13.37 q őszi árpa
7 éves átlagot, amely a 7 éves városi átlagnak csaknem 160",o-a és biztosított a nö-
vénytermelés részére számottevő bázist, 35 q/kh évi istállótrágyát.

Az állattenyésztés mint fő termelési ág összetételét a sajátos sziki takarmány-
termelési viszonyok, a magas hányadú legelőterületek hasznosítási lehetőségei szab-
ják még. Általában is, de a sziken különösen a tömeges takarmányok adják a leg-
nagyobb tápanyaghozamot. A szemestakarmányok termelési lehetősége igen korláto-
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1 hk zöldlucerna
1 kh ő. kev.
1 kh lucernaszéna
1 kh őszi árpa
1 kh kukorica

kem. ért. Em. feh.
hozama q
8.— 2,9
7.— 2.—
7.20 2.80
6.02 0.56
9.36 0.82

Taparany

1:2,7
1:3.5
1:2,5
1:11
1:11,4

Évi
K. e.

20
24
38

szüks.
Em. feh.

2,1
3,4
6,—

Táparány

1:7,4
1:7,0
1:6,3

zott, s biztonság, valamint teljesebb eredmény szempontjából csaknem kizárólag üt
őszi árpára alapozott. Még a kísérő talajok sem adnak kielégítő szemestakarmány-
mennyiséget. Különösen szembetűnő a táparány, illetve fehérjehozam különbsége,
amely a termelés vagy a fiatal állat nagy fejlődési erélye kihasználása szempontjából
elhatároló jelentőségű.

így

Ha számításba vesszük, hogy a helyes gyakorlati takarmányozás, a silózási is-
meretek alkalmazásával tisztán tömeges takarmányon is komoly termelést ér el a
kérődzőknél, láthatjuk, hogy a szik állatállományunk zömét a szarvasmarha és a juh
fogja alkotni. A helyes arány meghatározása érdekében egyéb szempontok mellett
jelentős az a tény, hogy az egyes állatcsoportok milyen takarmányban, s milyen
arányban kívánják tápanyagukat.

Így a szm., sz. á.
juh '

. sertés

Konc. tak. Zöldtak. Siló és nedv. Széna Melléktermék
Ke. Em. feh. Ke. Em. feh. Ke. Em. feh. Ke. Em. feh. Ke. Em. feh.

Szm. sz. á. 14 12 43 38 16 20 14 26 8 4
juh 12 10 52 40 15 18 16 28 5 4
sertés 80 75 11 10 6 7 3 8 — —
A szarvasmarhatartás jelenleg alig 49 százalék, aránya igen alacsony. Az NDK-

ban 66.5°,o, a Szovjetunióban 69°0, az USA-ban 86,6% már 1953'54-ben a szarvasmarha
részesedése a számosállatlétszámban. A marhahús iránt mutatkozó kereslet, a számok
mellett kifejezetten jelzi a fejlődés útját.

A szarvasmarha a legkevésbé igényes takarmányozási szempontból kizárólag tö-
meges takarmányon is jól termel (fehérje, silók). Legkönnyebben biztosítja a sziki száraz
de öntözött viszonyok között még inkább jelentkező szervestrágyaigényt, a fejlődés fo-
lyamán az üzemben mindinkább visszamaradó fölözött tejjel értékes sertés- és baromfi-
takarmányt, a tejtermeléssel rendszeres havi bevételeket biztosít. Általában a szarvas-
marha az alapja az ún. belső dinamika megteremtésének, ami a legtermészetszerűbb
és leggazdaságosabb tényező a termelés-növelés szolgálatában. A szarvasmarha-

"tenyésztés tehát jelentősen emelkedni fog a termelés-technikai alapok előrehaladásá-
val. Aránya sziki viszonyok között is 65—70 százalékra fejlődik fel.

Fontosságában második állattenyésztési ág a sziken a juhtenyésztés 15—20°'n
részesedéssel, a föltétlen juhlegelők hasznosítására gyorsabb fejlesztési lehetősége és
kisebb beruházási igénye miatt főként a sziki, nagyüzemek kezdeti fejlődése idősza-
kában. A gyapjú és a műanyag vetélkedése, a kisebb arányú húskereslet miatt azon-
ban mielőbb ajánlatos áttérni a teljesebb tejhasznosításra, kulturáltabb fejlődési és
tejkezelési móddal a nagyértékű juhtej megfelelő feldolgozásra, a termékek meg-
ismertetésére.

A sertéstenyésztés a sziken a tehenészeti melléktermékre alapozott; a mester-
séges borjú- és baromfinevelés szükségletén felüli fölözött tej, mint takarmányalap
által megszabott keretek erejéig mintegy 10° 0 sz. á. részesedéssel. A fajta e viszony-
lag kis állománynál igen intenzíven tartott bacon vagy tőkesúlyban értékesíthető hús-
fajta lesz. Általában három tehenenként egy koca lehet a gyakorlati mutató a koca-
állomány beállításánál. Fejlesztése a tehenészetével párhuzamosan gazdaságos mére-
tekben a fölözés bevezetésével kezdődik.
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A baromfitartás távlatilag is, a fejlődés történetét illetően is a szik igen nagyjelen-
tőségű állattenyésztési ága. A baromfi a legjobb takarmányértékesítő. Egységnyi ter-
mékre legkevesebb beruházási igényt támasztó, s a leggyorsabb eszközforgást biztosító
termelési ág. A baromfihús után megnyilvánuló nagy kereslet mellett először válik
— reméljük minden más területet megelőzően — a szikeseken iparszerűen termelővé.
Méretei túlnövik majd az üzemi kereteket, s csaknem önálló „iparág'-ként fogják a
mezőgazdaság iparosításának első lépcsőit alkotni. A2 üzem csak kiegészítő takarmá-
nyokat fog a helyi tenyésztés részére termelni. Az alap vásárolt, gyárilag előállított
koncentratum lesz.

A lótenyésztés, mint igaszolgáltató, csak átmenetileg, s mindig kisebb arány-
ban, mint haszonállat, sport- és versenytenyészanyag pedig csak egész kismértékben
szerepel a nagyobb távlatok fejlődési valószínűségében.

A mélyebb fekvésű területek, a halgazdaságok, a régi vadvízmedrek, tocsogók,
a víziszárnyas-telepek sok természetes táplálékot nyújtó helyei lehetnek. A fentiek
alapján a sziki sz. á. az alábbi megoszlású lehet:

Szarvasmarha 70"»
Juh 15.,
Sertés 10 „
Ló 5 „

1 0 0 U ,i

Ilyen megoszlású sz. á. évi tápanyagigénye 22.42 q kem. ért., benne 3,6 q em.
fehérje az1 alábbi százalékos megoszlásban:

Konc. tak.-ban Zöldtak.-ban Siló és lédús. Szénában Melléktermék összesen-
Ke. Em. feh. K a Em. feh. Ke. Em. feh. Ke. Em. fen. Ke. Em. feh. Ke. Em. feh.

% % % % % %
28 25 40 37 14 12 11 33 7 3 100 100

Ha fenti takarmánycsoportokban adandó tápanyag megtermeléséhez a helyi sok-
éves átlagok alapján szükséges területet kiszámítjuk — tekintetbe véve és levonva
természetesen a melléktermékek, rét- és legelőhozamok tápanyagát — megkapjuk,
hogy egy sz. á. eltartása és termelése milyen megoszlású és mekkora területű takar-
mánytermelést kíván. Beszorozva e területet a számosállat létszámával, meghatároz-
hatjuk a növénytermelés szervezetének két legfontosabb elemét: a takarmánytermelés

"és árunövénytermelés helyes területi megosztását.
A fenti megosztású egy sz. á. évi eltartásához és megfelelő termeléshez szüksé-

ges a szokásos átlagtermelések alapján 1,65 kh szántó és 1,36 kh legelő, összevonva
1,92 kh szántóegység, ami az átlagtermelés emelkedésével csökken.

Harminc sz. á./lOO kh állatsűrűség tehát a szántóterület 49,5" o-át, valamint 40,8
kh legelőt kíván az állatállomány megfelelő termeléséhez és az üzem belső dinamikai
forrásaihoz 3000 q évi istállótrágyát ad. A baromfitartás gyári koncentrumok be-
szerzését, tehát inkább pénzeszközöket, mint közvetlen területet igényel.

A fentiek alapján a sziken el nem hagyható 10%-os tak. tartalékolási területtel
54,45%, 30 sz. á./lOO kh, s állatsűrűség esetén a tak. termő, és 45,55"',, az árunövény-
termő terület.

A szikes területek elöljáróban említett magas százalékú gabonatermelése e
„beteg" talajokon csak további talajerő- és szerkezetromlást eredményez és indoko-
latlanul nagy területet köt le a kis átlagtermések miatt a szükséges gabonamennyiság
megtermeléséhez. Nézzük meg, hogyan érvényesülhetnek különböző termelésszerkezet
esetén — tisztán e szerkezetből kifolyóan — a talajerőpótlás szempontjai, illetőleg e
szerkezetből fakadó dinamikai hatások Értékmérőül az istállótrágyaegyenétéket
vegyük.

Jelenlegi
Kalászos
Rizs
Kukorica
Cukorrépa
Évelő pillangós
Egy nyári tak.

50,2%
9,8,,

Egyéb (ebből hüvelyes

(bükkönnyel) 37%
60,00% 6%
15,97 „

1.90,,
7,10 „
5,60 „

0,3/9,43%, ebből. hüv. 4»„)

Kívánatos

43%
16,.
2„

16.,
10 „
13%



Fenti termelésszerkezetek 100 kh-ként 4"o évenkénti lucernakiszántással az
alábbi istállótrágya-egyenértéket adják;

1. példa 2. példa.
Lucernakiszántás 1.8 kh 360 q 4 kh 800 q
Hüvelyes 0,3 kh 10 q 4 kh 120 q bükköny a kalá-

szosok 50%-án.
„ növénytársítások — — 18 kh 270 q

Összesen: 2,1 kh 370 q 26 kh 1190 q

Az álló kultúrákkal együtt tehát az első esetben 9.2" (l a talajgazdagító növények
aránya, 370 q 100 kh istállótrágya egyenértékkel szemben a második eset 42 kh talaj-
gazdagító terület és 1190 q istállótrágya egyenértékkel. A különbség 8200 q istálló-
trágya egyenérték egy 1000 kh-as gazdaságra vonatkozóan, a termelésszerkezetből ki-
folyóan minden befektetés nélkül. Tagadhatatlan, hogy az átmenet igen nehéz, mert
a szükséges gabona megtermeléséhez a jelenlegi átlagok mellett kell a nagy terület.
Megoldás tehát csak az lehet, hogy a gabonatermesztés jól ismert és tisztázott agro-
technikája, növényvédelme és műtrágyázási eljárásai felhasználásával a legjobb vető-
magvakkal és agrotechnikával, növénytársításokkal, rövid időn belül megemeljük a
termésátlagot. Ennek alapján csökkentjük a vetésterületet. A felszabaduló területekre
pillangóst; telepítünk, majd a megfelelő " „ elérése után tak. növényeket vetünk. Eze-
ket az állatállomány megfelelő felfejlesztéséig szerződéses magtermesztéssel haszno-
sítjuk. Teljes gépesítéssel maximálisan csökkentjük a gabona és takarmánytermelésre
fordított kézi munkát, és a felszabadult kézi erőt nagy munkaintenzitás mellett Is
megfelelő jövedelmű termelési ágakkal foglalkoztatjuk. A kísérőtalajokon c. répa,
magrépa, aprómagvak, primőrkertészet, gyümölcsös.

Mindenképpen kapja meg azonban az extenzíven szervezett, de a lehető leg-
intenzívebben kezelt sziki gabonatermelő terület is a szükséges istállótrágyát, illetve
egyenértéket még a kísérő területek rovására is, ahol a munkaintenzitás és a fokozott
adagú műtrágya könnyebben kiegyenlíti az istállótrágya esetleges kényszerű hiányát.

Fokozatos átmenettel a növénytermelés szerkezete úgy alakítható ki, hogy a
dinamikai határok maximális érvényesítése mellett kifejezésre jutnak a kedvező elő-
vetemény-helyzet, a munkaigény kiegyenlítettségének szempontjai is.

A fentiek alapján bevezetett céltudatos törekvésekkel rövid átmenet után je-
lentősen emelkedni fognak a szikesek legfontosabb árunövényei, a búza és a rizs ter-
mésátlagai, s a megfelelő arányú takarmánytermeléssel az állattenyésztés hozamai is.

A fentiekben néhány gondolattal igj'ekeztem foglalkozni azon célzattal, hogy a
nehéz alapadottságú, fokozott beruházási igényt támasztó szikeseken alakult üzemek,
üzemágaikat illetően megfelelő arányú és egymással összefüggő élő organizmussá ala-
kuljanak, s kihasználva minden lehetséges belső dinamikai erőforrást, mielőbb fel-
számolják adottságbeli hátrányaikat.

Meggyőződésünk kell legyen, hogy az állattenyésztés tradicionális szeretetére és
ismeretére alapozott, haladott termeléstechnika fogja a mind teljesebb öntözési lehe-
tőségek kihasználásával, a szikes területek mezőgazdasági kultúráját jelentősen előre-
vinni és a fejlődés egyik alapfeltételét jelentő, állandó talaj- és termelőerő fokozását
biztosítani.

Szarvas Ferenc
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