
Üj esőpótló öntözési módszer expresszkutakkal

Szolnok megye öntözéses gazdálkodása a felszabadulás óta rohamosan fejlődik.
Az öntözésre berendezett területek nagysága 1955-ben elérte a 82 000 kat. holdat.
Vetésforgók, pihentetés, stb. miatt azonban az öntözésre berendezett területeknek
évenként csak bizonyos hányadát öntözik, így a ténylegesen öntözött területeik nagy-
sága 50 000 kat. hold körül mozog. Az ellenforradalom után bizonyos visszaesés mutat-
kozott, de azóta állandó a fejlődés, és 1960-ban el kívánjuk érni a 60 000 kat. holdat.

Szolnok megye öntözésre berendezett területei az 1. ábra szerint a Tisza mentén,
a Tisza és Hortobágy—Berettyó között és a Körös mentén fekszenek. Kevesen tudják,
hogy az öntözéses gazdálkodás nemcsak azért fejlődött éppen ezeken a területeken,
meat a talaj itt volt rizsöntözésre alkalmas, továbbá nemcsak azért, mert a víz-
hozzávezetés ide volt a leggazdaságosabb, hanem azért, mert ezeken a területeken
öntözéses gazdálkodás nélkül bizonytalan a termelés. A legforróbb nyárban is buján
zöldelö öntözött területeket látva hamar elfelejtjük, hogy ezeken a területeken öntö-
zés előtt nagyobbrészt sovány legelő vagy kopár pusztaság volt, ahol nyár elejétől
kezdve jóformán alig lehetett zöld növényt látni.

Az öntözés fejlődésének megismeréséhez még tudni kell, hogy a konjunkturális-
nak látszó rizstermelés fejlesztése nem volt ésszerűtlen, mert a szóbanlevő, végsőkig
kizsarolt területeken az első lépésként bevezethető rizsöntözés nélkül aligha termel-
hettünk volna más öntözhető növényt. A víz magában nem termésfokozó tényező.
Ha nincs talajerő, hiába öntözünk. Esetleg rontunk. A rizstermeléssel járó alapos
talajmunka, a sok visszamaradt gyökér kimutatható talajjavító hatással jár a legtöbb
helyen. Ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a rizstermelés hozott leghamarabb
megfelelő gazdasági eredményt az öntözőművek beruházási költségeinél.

Ezek után érthető, miért alakult Szolnok megye öntözéses gazdálkodása a jelen-
legi állapotnak megfelelően.

Az említett 82 000 kh öntözésre berendezett terület több öntözőrendszerbe tar-
tozik. Ezek közül legnagyobb a tiszasüly—makkosi 7000 és a tiszafüredi 5000 kat.
holddal. Az öntözőrendszereket megfelelő méretű szivattyútelepek látják el öntöző-
vízzel. Méreteikre jellemző, hogy a makkosi szivattyútelep 8000, a tiszafüredi szivattyú-
telep 6000 liter vizet emel ki másodpercenként a Tiszából. Érdemes még a továbbiak
megértéséhez megjegyezni,'hogy a Hortobágy—Berettyó környéki öntözésekhez a Keleti
főcsatornából kapunk vizet.

Az 1. ábrát nézve feltűnik, hogy az öntözések nem oszlanak el egyenletesen a
megye területén. így sok helyen nem részesülnek az öntözéses lehetőség áldásaiból.
Igaz, a megye északnyugati része csapadékdúsabb, az aszály nem jelent akkora csa-
pást.' mint a Kunságban, de mindenütt rájöttek termelőink arra, mit jelent esőt várni,
és mit jelent csapadékhiány esetén öntözni.

Az 1. ábráról azonban azt is látjuk, hogy öntözőműveinket az eddigi módsze-
rekkel nem lehet a vízforrások mellől messzire vinni. Ez a beépítés kétszeresen gaz-
daságtalan lenne. A nagy távolságokon aránytalanul növekszik a beruházási költség.
Rontja a gazdaságosságot az is. hogy itt lazább talajok vannak, a nagy szivárgási
veszteség miatt burkolt csatornák jöhetnének szóba. A területek magasabb feWésűek,
lényegesen többe kerülne a vízemelésre fordított munka.

De, mint mondottuk, kétszeresen gazdaságtalan lenne ide nagy távolságról
öntözővizet vezetni, mert a terület csapadékosabb, itt általában úgynevezett esőpótló
öntözésről van szó.

Hazánk éghajlata közismerten szélsőséges, és ha vannak is területek, ahol a
növények tenyészideje alatt lehullott csapadék elegendő is. a megoszlás nem meg-
felelő, s vannak olyan időszakok, amikor a nedvességet pótolni kell. Szolnok megye
északnyugati része is ilyen zónába tartozik.

Ha öntözővizet nem lehetett erre a területre vezetni, parasztjaink kerestek és
találtak is helyben. Mégpedig a felszín alatti vizek formájában.
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/ ábra.

expressz kutak
öntöző telepek

Szolnok megye öntözési térképe.

Felszín alatti vizeinket durván két csoportba oszthatjuk: általában csapadékból
származó és a talaj felsőbb rétegeiben összegyűlő talajvizeidre és úgynevezett föld-
alatti vizekre. A talajvíz is föld alatt van, de a közönséges ásott kutakban összegyűlő
talajvizet mégsem érzi senki földalatti víznek. A földalatti víz a felszínközeiben
található talajvíztől eltérően viselkedik, a felszíni vizek mozgástörvényéitől eltérő
módon mozog a talajban.

Főként öntözővíz után kutatva, parasztjaink rájöttek arra, hogy a Mátra lej-
tőinek peremén, a vízátnemeresztő réteget áttörve igen sok helyen vízdús kavicsréteg
található, melyből a vízszerzés könnyű szerrel megoldható.

A 2. ábra a Mátra alján szokásos úgynevezett expresszkutak metszetét mutatja.
A földalatti vizek szokatlan viselkedése az ábrából létható. A kutak nagyobb részé-
nél ugyanis a kútvízszint nyugalomban magasabb, mint a vízátnemenesztő réteg.
Ezt az ottani kútásók gyakran tapasztalják. Fúrás közben az átnemeresztő réteget
áttörve, vízfeltörés indul meg, és 30—50 cm-rel hirtelen megemelkedik a vízszint,
világosan igazolva, hogy az átnemeresztő réteg alatt nyomás alatt volt a víz.

Az expresszkutakira jellemző, hogy a területek nagy részén a talajszerkezet
állékony, a kútfal sem a fúrás alatt, sem azután nem omlik össze, nem kell csővel
bélelni. Általában egy tejeskannaszerű, alul vágóéllel ellátott fúródobbal 30—40 cm
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átmérőjű, 6—7 méter mélységű lyukat fúrnak, ebből két-három évig minden kar-
bantartás nélkül szivattyúznak. Egy kút fúrása négy munkásnak egy napig tart-
innét az expressz elnevezés.

Megyénk határához közeleső Tarnabodon, Boldogon többszáz ilyen kút van
Egy-egy kútból tartósan 100—200 liter vizet lehet percenként kiszivattyúzni, ami
általában fél hold erősen vízigényes, vagy egy hold közepes vízigényű növény' öntö-
zéséhez elegendő.

Meg kell jegyezni, hogy parasztjaink a laza talajba fúrt expresszkút kérdését
is megoldották: szükséges mélységig bővebbre fúrták a lyukat, és betongyűrűvel
bélelték, így nem omlott be sem a fúrás alatt, sem azután.

Noha a kutak helyenként egészen közel esnek egymáshoz — gondoljunk a
nadrágszíj-parcellákra és az egyéni gazdálkodásra —, felületes szemlélettel a kutak
látszólag nincsenek egymásra hatással, nem szívják el egymás elől a vizet. Ebből
többen arra következtettek, hogy a felszín alatti vizekből korlátlan mennyiség áll
rendelkezésre, így az öntözés legmagasabb szintű fejlesztésének ezen a területeken
sincs akadálya. Ez nyilvánvaló tévedés. Kellő vizsgálatok hiányában ma még nem
mondható meg, hogy a Mátra aljának felszín alatti vizeire mennyi öntözést lehet
biztonságosan fejleszteni.

Az expresszkutak kérdése igen érdekes az államot terhelő beruházások szem-
pontjából. A fentiek alapján érthető, hogy nagy beruházások nélkül is megoldható
a vízszerzés, fejleszthető az öntözés — feltéve, ha van víz!

Jelenleg folyamatban vannak a szükséges kutatások. Ezek alapján megállapít-
ható az a határ, ameddig az öntözést ezen területen biztonságosan lehet fejleszteni
egymás zavarása és károkozás nélkül.

Sin ás által ki-'
alakult QödSr
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Az expresszkuiak metszete.

A Mátra alján eddig mintegy 400' kat. hold öntözéséhez vettek ki felszín alatti
vizet Ezt a kivételt a környék sehol sem érezte meg, a felhasználásnak tehát káros
következménye nem volt. Ez azonban még nem biztosíték arra, hogy a tervezett
tízszeres sőt húszszoros öntözés nem járna helyenként katasztrofális következmény-
nyiel Gondoljunk csak a nem öntözött területek várható talajvízszint-csökkenéséből
származó fokozatos kiszáradásra és az ebből folyó terméscsökkenésre!

A szivattyúk 6—6 5 méterig képesek felszívni a vizet. A mértéktelen vízkivétel-
nél törvényszerűen bekövetkezik a vízszint-süllyedés. Az expresszkutak szintje ez
idő szerint 3—4 méter mélyen van. Ha ez 7 méterre süllyedne, a szivattyúzási lehető-
ségek megszűnnének. Vannak eljárások mélykút-szivattyúzásra, de ezek drágák.
Költségüket az öntözéses gazdálkodás még zöldségtermelésnél sem bírja el.
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Á mezőgazdaság szocialista átszervezésével kapcsolatban az expresszkutak
ügye igen érdekes kérdéssé vált. Az expresszkutas öntözés eddig kifejezetten kis-
üzemi, sőt törpeüzemi gazdálkodás volt. Vajon az expresszkút alkalmas nagyüzemi
vízszerzésre?

Az előzőkből láttuk, hogy egy-egy kút tartósan 100—200 liter vizet ad percen-
ként. Erőltetése a kút beomlását, tönkremenetelét eredményezi. Nagyüzemű öntö-
zéses gazdálkodás viszont csak 40—50 kh-on felül jöhet szóba. Csak ilyen egységben
eredményesebb és hoz többet a termelőszövetkezetnek, mint a törpeerőműves öntö-
zés. Ilyen nagy öntözéshez viszont 2400—2600 liter vízire van szükség percenként.
Vizsgálni kellett tehát, milyen módon lehet az expresszkutakbol ilyen nagy víz-
hozamokat kivenni. A felszín alatti vizek más módon való megszerzése ismét magas
beruházási költséggel járna.

Igen érdekesen befolyásolja a kérdést az esőszerű öntözés fejlődése is.
Az expresszkutak vizét eddig felszíni öntözéssel, árasztással, bolgár módon hasz-
nálták fel. Annak ellenére, hogy itt mindenütt laza talajról van szó, a felszíni öntö-
zés kárt nem okozott, a szomszédos területek nem nedvesedtek el, a szivárgás talán
előny volt a szomszédos területekre nézve. Az öntözött területek kisparcellákon
szétszórtan feküdtek, nagyobbmérvű elnedvesedésről tehát szó sem lehetett.
Nagy, összefüggő tábláknál laza talajon azonban már nem jöhet szóba rend-
szeres árasztásos öntözés. Itt már az esőszerű öntözésnek van létjogosultsága
annál is inkább, mert ennél lényegesen 'kevesebb a vízfogyasztás. Az árasztásos
öntözésre felhasznált víz mintegy 40%-ával ugyanazt az eredményt lehet elérni, ha
esőszerű öntözést alkalmazunk.

Az esőszerű öntözések elemei a szórófejek. Nagyüzemű öntözéshez négy szóró-
fejjel működő permetező berendezés jöhet szóba. Igen ám, de már egy szórófejhez
is legalább 400 liter víz kell percenként, így még a részeire bontott berendezést sem
lehet egy expresszkútra telepíteni a már ismert okok miatt. Ha tehát az expresszkút
vízhozama nem fokozható, nem volt más lehetőség, mint kútcsoportot képezni, és
több kutat egyszerre szívni. Ezt a feladatot ez év őszén már megoldották, és Tarna-
bodon be is mutatták. Az eredmény tehát az, hogy az expresszkutas vízszerzés nagy-
üzemű esőszerű öntözéshez alkalmas. Csupán még azt kell tudnunk, hogy ezek egy-
másrahatás szempontjából milyen közel telepíthetők egymáshoz, és mennyi a biz-
tonsággal felhasználható vízikészlet.

Expresszkút nem fúrható mindenütt. Boldogon, Tarnabodon a jelenlegi kutak
közelében is vannak helyek, ahol ilyen módon nem nyerhető víz. Ha kellő számú
kísérlet megyénkben még nincs is, a Duna—Tisza-közi példák nyomán feltehető,
hogy a felszín alatti vizek hozzáférhetővé válnak, és olyan területre is kiterjeszt-
hetjük az öntözést, ahol eddig nem részesültek az öntözés áldásaiban.

Biró István
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