
Az öntözéses gazdálkodás jelentősége
Szolnok megyében

Népgazdaságunk a mezőgazdaságtól is fokozottabb termelékenységet kö-
vetel meg, vagyis a hozamok növelésével egyidejűleg az önköltségek állandó
csökkentését is megkívánja. Szolnok megye mezőgazdasága e tekintetben — a
teljes szocializálás következtében — jelentős előnyben van, mert élni tud a nagy-
üzemi gazdálkodás adta lehetőségekkel. Az okszerű nagyüzemi gazdálkodás lehe-
tővé teszi az eddigi kisparcellás gazdálkodási forma mellett be nem vezethető,
jól bevált agro- és zootechnikai módszerek célszerű alkalmazását. Ez a magya-
rázata, hogy több évre visszamenően az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek
terméseredményei jelentősen felülmúlták az egyéniekét, s ugyanakkor a ráfordítási
költségek is sokkal kisebbek voltak.

A terméseredmények növelésének kérdését vizsgálva megállapítható, hogy
nagyüzemeink általában nem használják ki a táblás gazdálkodás adta előnyöket,
illetve a korszerű növénytermesztési módszerek lehetőségeit. E téren — véle-
ményem szerint — legnagyobb elmaradottság a helyes talajművelési és trágyá-
zási rendszerek kialakításában, az okszerű növényi sorrendek megállapításában
mutatkozik. A megye sajátos talajadottsága —- a nagykiterjedésű szikes és a
rossz vízgazdálkodású rétiagyag talajok — valamint a rendkívül szeszélyes csa-
padékeloszlás feltétlenül megkövetelik, hogy az eredményesebb gazdálkodás ér-
dekében az öntözés adta lehetőségeket is kihasználjuk, illetve az öntözést e ta-
lajtípusokon egyik leghatásosabb termeléstechnikai tényezőnek tekintsük. Az
eddig ismert agrotechnikai módszerek közül a leggyorsabb és leghatásosabb ered-
ményt — rossz vízgazdálkodású talajainkon — az öntözéstől várhatjuk.

Szolnok megye öntözési adottsága rendkívül kedvező, mert területét több
nagy vízszállító csatorna szeli át, s ezeknek összes vízhozama 52 m3/sec. Ez a
vízmennyiség -|- a helyi vízforrások kihasználása a 30 000 k. h. körül mozgó rizs-
vetésterület mellett kereken 100 000 k. h. szántóföldi növény, összesen tehát 130 000
k. h. terület öntözését teszi lehetővé. Ezzel szemben mintegy 70 000 k.h. ténylegesen
öntözhető (alkalmatlan területek levonásán kívül) területtel rendelkezünk. Ebből
1959-ben 31 500 k. h.-on termesztettünk rizst, és mintegy 9 000 k. h.-on folytattunk
szántóföldi öntözést, összesen tehát 40 500 k. h. berendezett területet (58%-ot)
hasznosítottunk rendeltetésének megfelelően. Ezek a számok világosan tükrözik,
hogy az elmúlt évben sem használtuk ki az öntözés adta lehetőségeket.

Megyénk öntözéses gazdálkodását még mindig a rizstermesztés jellemzi. Terme-
lőink rendkívül nehezen értik meg a szántóföldi növények öntözésének jelentőségét.
E káros magatartás több okkal magyarázható:
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1. Nagyüzemeink általában nem rendelkeznek a szántóföldi öntözés helyes
gyakorlati "kivitelezését ismerő dolgozókkal, s mivel ezeknek a növényeknek
öntözése a rizsnél jóval nagyobb szakmai ismeretet követel, félnek az egysze-
rűbb, olcsóbb végrehajtási módoktól.

2. Nagyüzemeink vezetőinek és dolgozóinak a szántóföldi növények öntö-
zését illetően általában az a téves felfogása, hogy ezeket sikeresen csakis a fej-
lettebb öntözési eljárásokkal (pl. esőztető berendezésekkel) lehet öntözni.

3. Igen gyakori a műszaki fogyatékosságokra való hivatkozás. Bár öntöző-
telepeink egy részénél e tény valójában fennáll — a csak rizstermesztés céljait
szolgáló építkezések idejéből —, nagyobb részénél azonban, kisebb átalakítá-
sok eszközlésével, kellő hozzáállás és akarat esetében, a szántóföldi növények
öntözése is megoldható.

4. Nagyüzemeink egy része ezideig nem fordított kellő gondot a belterje-
sebb gazdálkodásra, beérte a táblásgazdálkodással együttjáró (pl. talajművelés,
gépi növényápolás stb.) tényezők termésfokozó hatásával.

5. A szántóföldi öntözés terén sem országos, sem megyei propagandánk nem
bizonyult elégségesnek. E kérdéssel lényegesen többet kellene foglalkoznunk.

6. Az öntözés munkaigényes voltát és ráfordítási költségeit termelőink na-
gyobb része még mindig a kisparcellás gazdálkodás szemüvegén át nézi, s ennek
következtében igen téves és helytelen következtetéseket vonnak le. Nem tud-
ják elképzelni az öntözés nagyüzemi kivitelezési lehetőségeit, s főként annak
kedvező jövedelmezőségét.

Mivel az élet egyre jobban sürgeti a mezőgazdasági hozamok állandó és
fokozatos növelését az önköltségek egyidejű csökkentése mellett, nagyüzemeink-
nek minél előbb ki kell használniuk mindazon termelési módszereket, eljárásokat,
melyeknek alkalmazása ezen cél érdekeit szolgálja. így többek között a jövőben
•a szántóföldi növények öntözésére is nagyobb súlyt kell fektetni.

A szántóföldi növények közül elsősorban a szálastakarmányt szolgáltató nö-
vények öntözése a legfontosabb egyrészt, mert ezeknek alacsony termésátlaga nem
teszi lehetővé az előirányzott állatállomány növelését és annak megfelelő ter-
melését, másrészt a kellő talajerővisszapótlást is e növények segítik elő legjobban.
Az eddigi kísérleti és üzemi eredmények szerint e célra a vöröshere vagy ennek
jűoel való keveréke felel meg legjobban. A vöröshere, mint egyik legvízigényesebb
növényünk, a helytelenül végrehajtott öntözés iránt korántsem olyan érzékeny,
mint pl. a lucerna. Éppen ezért az öntöző üzemek egyik legfontosabb növénye.
Fűvel történő (olaszperje) vetését alkalmazzák, mert ez esetben nagyobb ter-
mésre képes, és a talaj szerkezetére is kedvezőbb hatást gyakorol. Ha a két nö-
vény kedvező fejlődési aránya szerint állapítjuk meg a vetőmagot, a széna bel-
tartalomártéke sem romlik. Az ezirányú kísérletek alapján legkedvezőbb ered-
ményt a 87,5% vöröshere -f- 12.5%„olaszperjés keverékkel értük el. Kat. holdra
vetítve a mennyiséget (16 kg/k. h. vetőmagot számolva) ez 14 kg vörösherét és
2 kg olaszperjét jelent. Az öntözött másodéves füveshere gazdaságunkban (20
k : h',"a? táblákon) t o b b é v e s átlagban 74,5 q/k.h. szénaterméssel fizetett. A kis-
újszállási Búzakalász Tsz-ben a másodéves öntözött vöröshere — rizs után vetve
— közel 50 q/kh szénatermést adott. Hasonló eredményekkel dicsekedhet az
öcsödi Szabadság Tsz. is. Ahol a vöröshere öntözését szakszerűen végezték el,
kiugró eredményeket értek el a legegyszerűbb öntözési módokkal is. Öntözéssel
tehát az évelő takarmánynövények termése megkétszerezhető.

A gyakorlat, sajnos, az öntözött vörösherének nem tulajdonít kellő jelen-
tőséget sem takarmányozási, sem talajerővisszapótlási szempontból. Ez abból
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adódik, hogy a helytelenül végrehajtott öntözések következtében a várt több-
lettermés — a nagyarányú kiritkulások miatt — elmaradt, s a 20—30 q/kh szer-
vesanyagot visszahagyó vöröshere után a várt talajerővisszapótlás hatása sem
jelentkezett.

Állattenyésztési szempontból igen fontos továbbá a kukorica és a silókukorica
termésének növelése is. Az okszerű agrotechnikán kívül mindkét növény termése
öntözéssel nagymértékben fokozható. Termelőink egy része szerint a kapásnö-
vények öntözése csak esőztető berendezésekkel oldható meg, mivel ezek a növé-
nyek a vörösherénél sokkal érzékenyebbek a talaj levegőtlenségére. Mind a ku-
tatás, mind a gyakorlat beigazolta, hogy a kapásnövények öntözése a legegy-
szerűbb, legolcsóbb barázdás módszerrel is megoldható, ha a víz vezetését elő-
segítő barázdákat, ideiglenes csatornákat jól és idejében képezzük ki. Erre igen
jó például szolgálnak a kisújszállási Búzakalász és a túrkevei Vörös Csillag Tsz-
ekben silókukoricával és kukoricával végzett öntözési kísérletek eredményei.

Mindkét tsz.-ben öntözésre be nem rendezett, de arra alkalmas területen
történt a kísérlet beállítása. Túrkevén egy 7 holdas, három irányú esésű, -(- 40
szintkülönbségű, míg Kisújszálláson egy 25 holdas egyenletes felszínű táblát
rendeztünk be — műszaki felvétel nélkül — barázdás öntözésre. A túrkevei tábla
talaja sekély termőrétegű, igen kötött, szikes, míg a kisújszállási tábláé savanyú
rétiagyag volt. Vetés előtt mindkét helyen megállapítottuk a sorok irányát,
valamint az ideiglenes csatornák helyét. Túrkevén az Mv 39-es hibrid kukori-
cát 70 cm-es sortávolságra, míg Kisújszálláson az Mv 5-ös hibrid kukoricát —
silónak — négyzetes fészkesen, 70 x 70 cm-re 3—4 szemmel vetették el. A ku-
koricát 35—40 cm-re egyelték ki, ami 24 000 tő/k.h.-nak felelt meg, míg a siló-
kukoricát 3 tőre ritkították ki, ami holdanként 31 000-es növényállományt je-
lentett. A barázdákat a címerhányás előtt minden második sorban húzták ki,
ezt követően pedig az ideiglenes csatornák kiképzésére került sor. Kisújszállá-
son főcsatornánként a tábla mellett húzódó belvízcsatornát használtuk fel
töltéseinek sáncolóekével való megfej élésével. Az öntözés kedvező hatása —
az olcsó megoldások ellenére —- az 1959. évi rendkívül kedvező csapadékmeg-
oszlás ellenére, az alábbiak szerint nyilvánult meg. Természetesen mind a két
helyen a talaj tápanyagpótlásáról (200 q/k.h. istállótrágya + 100 kg/k.h. szuper-
foszfát és 100 kg/k.h. pétisó) gondoskodtak.

A kisújszállási Búzakalász Tsz-ben beállított silókukoricakísérlet termés-
eredményei:

K e z e l é s Terméseredmény
összes
q/k. h.

. . 370
. . 270
. . 340
. . 236

cső
q/k. h.

122
78

112
67

Cső
%

33
29
33
28

Viszonyszám

156,8
114,4
144,1
100,0

Mintaparcella (öntözött, műtrágyázott) .
Kontrollparcella (száraz, műtrágyázott) .
Üzemi tábla (öntözött, műtrágyázatlan) .
Üzemi kontroll (száraz, műtrágyázatlan)

A kistestű, — az öntözést kevésbé megháláló — Mv 5-össel elért termés
igen kedvező, mert az azonos száraz kezelés zöldtömegét 44,1%-kai haladta meg.
Az öntözés és műtrágyázás együttesen 56,8 %-os, míg a műtrágyázás önmagá-
ban 14,4%-os többletet eredményezett.
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A túrkevei Vörös Csillag Tsz-ben az öntözött kukorica termése:

K e z e l é s Csöves termés Viszonyszám
q/k.h. %

Kétszer öntözött 40,7 196,8
Öntözetlen 20,7 100,0

Az igen kötött szikes talajon a közel 100%-os terméstöbblet igen kiemel-
kedő eredmény, s ez évben a tsz. a barázdás öntözést már nagyobb területen
kívánja bevezetni.

A kisújszállási Kísérleti Gazdaságban az Mv 39-essel 54 q/k.h. csövestermést
értünk el.

A közölt eredmények arról tanúskodnak, hogy az idejében és szakszerűen
végrehajtott öntözéssel — még kedvező időjárás esetében is — a silókukorica,
illetve a kukorica termése 50—90%-toZ fokozható.

Az öntözéstől kiemelkedő eredményt — az optimális agrotechnikai műve-
letek biztosításán kívül — csak az esetben várhatunk, ha a megfelelő tőszámon
kívül az öntözést jól megháláló fajtákat részesítjük előnyben. Erre vonatkozóan
igen megbízhatóak a már több éves kukoricafajta-összehasonlító kunhegyesi
kísérletünk eredményei:

Fajták megnevezése

Pioneer 344 . . .
Mv 1
Mv 50
Mv 39
Mv 48
Mv 49
Mv 5
O 5
F Kompolti . . .

A közölt adatok szerint hazai hibridkukorica-fajtáink közül az Mv 1, Mv
50 és Mv 39 hálálják meg legjobban az öntözést, tehát lehetőleg ezeknek a faj-
táknak termesztésére törekedjünk.

A kukorica termését a tőszám, illetve a tenyészterület igen jelentős mér-
tékben befolyásolja. Idevágó kísérleteink szerint jó táperőben levő talajon öntö-
zés esetében a legkedvezőbb holdankénti tőszám 20—25 000, ez 2 400—2 800
cm8 tenyészterület esetében biztosítható. A 2 400 cm2-es kezelésnek termése
10,5%-kal volt nagyobb, mint a 2 800 cm2-es kezeléseké. A tenyészterület további
szűkítése már nem járt kellő eredménnyel, mert az átlagcsősúlyok csökkenése
kedvezőtlenebb morzsolási arányt okozott, s emiatt lényeges szemterméskülönb-
ség nem volt kimutatható.

Jövedelmezőségi és népgazdasági szempontból az öntöző üzemek egyik leg-
jövedelmezőbb növénye a cukorrépa. Bár a répa a túlöntözésre a kukoricánál érzé-
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Csöves termés
q/k.h.

80,2
74,0
73,3
72,3
71,2
68,8
67,0
61,5
56,9

Mv 5-höz viszo-
nyított %

119,7
110,4
109,4
108,2
106,3
102,7
100,0
91,8
84,9

Szemes
termés
q/k. h.

66,6
63,6
63,0
61,6
59,8
58,5
58,5
52,4
50,4

Mg 5-höz viszo-
nyított %

113,8
108,7
107,7
105,3
102,2
100,0
100,0
89,6
86,2



kenyebb, barázdás öntözése megoldható. Barázdás öntözés esetében a talaj ol-
dalirányú vízvezetésének figyelembevételével történjék a vetés. Szikeseken és
rétiagyag talajokon minden negyedik 40 cm sortávolság után következzék egy
60 cm-es sorköz a barázdák kihúzása céljára, míg vályogtalajokon minden 6
sor répa után elegendő a 60 cm sorköz biztosítása. Ilyen vetési mód esetében
egy kis hozzáértéssel elkerülhető a túlöntözés veszélye, s ugyanakkor a holdankénti
kívánatos 60—65 000 gyökérszám biztosítható.

A kisújszállási Kísérleti Gazdaságban 1959-ben végzett táblás kísérletünk-
ben — szikes talajon — az öntözött cukorrépa holdanként 258 q, míg az öntö-
zetlen 215 q gyökterméssel fizetett. Az ez évi rendkívül kedvező — a tenyészidő
alatti — esős időjárás ellenére az öntözés holdanként 43 q, illetve 20% többlet-
termést eredményezett. A holdankénti többlettermés forintértéke 1935 Ft, ami
— az öntözés közvetlen költségeire 280 Ft-ot levonva — 1655 Ft többletbevé-
telt jelent. Szokásos időjárás esetében az öntözött cukorrépa nettó hozama 3500—
—4000 Ft/kh körül szokott mozogni, tehát a rizs jövedelmezőségét is meghaladja.

Öntözésre berendezett vagy berendezkedő nagyüzemeink termelékenységét
rendkívül befolyásolja a szervesanyag visszapótlásának hiánya. Ezeknek az üze-
meknek istállótrágya-termése ugyanis általában kevesebb (pl. rizstermelő állami
gazdaságok) vagy csak a szárazgazdálkodású üzemekével (tsz-ek) azonos. Ez a
mennyiség viszont még az öntözetlen talajok talajerővisszapótlására sem elég-
séges. Öntöző gazdaságaink jelenlegi alacsony állatsűrűsége (100 k.h. szántóra
10—15, háztájival együtt 19—20 számosállat jut) nem is teszi lehetővé a kívá-
natos szervesanyag-visszapótlást. Ezért mindaddig, míg az illető üzem állat-
sűrűsége, illetve istállótrágya-termelése nem fedezi az öntözés fokozottabb talaj-
erővisszapótlási igényét, a szervesanyag legolcsóbb és leggyorsabb előállításához
a zöldtrágyanövények kiterjedtebb területen való termesztéséhez kell folyamod-
nunk. Öntözésre való berendezés esetében a zöldtrágyanövények másodnövény-
ként is megtermelhetek, mert a tenyészidő alatti csapadék mennyiségét öntözés-
sel a kívánatos mértékig kiegészíthetjük. A másodvetésű zöldtrágyanövények
termelésével a főnövények vetésterülete változatlan marad, s a rendkívül cse-
kély termesztési költségek (300—350 Ft/k.h.) az utónövények többlettermésében
sokszorosan megtérülnek. A zöldtrágyatermesztés további üzemgazdasági elő-
nye, hogy az a gazdaság területének bármely részén előállítható, s ennélfogva
az istállótrágya tárolási helyétől távolabb fekvő táblákon termelhetjük, aminek
révén a szállítási költségek teljesen elmaradnak.

Az eddigi ezirányú táblás kísérleteinkben is — szikes és rétiagyag talajo-
kon — a gabonasortávolságra vetett napraforgó-zöldtrágya vált be legjobban.
A napraforgó előnye az egyéb zöldtrágya-nyerésre alkalmas növényekhez képest
nagy zöldtömegtermése, és hogy a talajba mélyen behatoló karógyökérzetével
megjavítja a talaj alsóbb rétegeinek drénviszonyait. Tehát kedvezőbb víz- és
levegőarányt alakít ki. Mivel a napraforgó zöldtömege igen csekély nitrogént
tartalmaz, ezért annak leszántásakor nagyobb mennyiségű nitrogén- és foszfor-
tartalmú műtrágyák bedolgozása szükséges. Enélkül a napraforgó-zöldtrágya
terméscsökkenést eredményez. Gazdaságunkban a vetésforgóba beiktatott őszi-
búza után vetett napraforgó 160—270 q/k.h. zöldtömeggel fizetett. Leszántása-
kor — a zöldtömeg figyelembevételével — 200—300 kg/k.h. szuperfoszfátot és
150—300 kg/kh pétisót szoktunk adagolni.

A műtrágyákkal kiegészített, napraforgó-zöldtrágya után vetett rizs három
évi össztermése 15,7 q/kh-val múlta felül a zöldrágyában nem részesített terület
termését, ami csaknem egy évi rizstermésnek felelt meg. Ugyanakkor az utána

19



vetett kukorica csövestermése — több éves átlagban — 0,8—3,5 q/k.h.-val volt
kevesebb, mint a 250 q/kh-val istállótrágyázott területé. Tehát a napraforgó-
zöldtrágya műtrágyákkal kiegészítve közel azonos termésfokozó hatással bír,
mint a közepes mennyiségű istállótrágya.

A fentiekből kiindulva nagyüzemeinknek már ez évben ki kell használniuk
a másodvetésű napraforgó termesztési lehetőségeket. Öntözésre berendezett te-
rületüknek egy része őszi kalászosokkal van bevetve. Ezeknek a betakarítása
után — a belső berendezések elkészültével — lehetőség nyílik a napraforgó-
zöldtrágya termesztésére. Ezenkívül termesztése igen jól megoldható a rizs utáni
ugar évében — amennyiben az tereprendezésre kerül, ez esetben annak befe-
jezése után — is. Ezzel a termesztési eljárással a rizses vetésforgó szervestrá-
gyázása istállótrágya nélkül is megoldható.

Megyénk rét-legelőinek helyes ápolása és öntözése ugyancsak nagy lehe-
tőséget nyújt állattenyésztésünk számára. Legelőink általános jellemzője, hogy
június közepétől már nem képesek a szárazság miatt a legelő állatokat eltartani
s emiatt azoknak termelése erősen visszaesik. Az eddigi tapasztalatok arról ta-
núskodnak, hogy az öntözött legelők fűhozama meghaladja a 30—40 q/kh-t.
Ugyanakkor a legrosszabb talajt képviselő szikes legelőink öntözés nélkül 12—16
k.h.-nál nagyobb termést nem adnak.

A legelők öntözése a legegyszerűbb árasztási módszerrel is megoldható, ha
a területet előzetesen ideiglenes csatornás rendszerrel beépítettük. A kisújszál-
lási Búzakalász Tsz. már 1955. óta hasonlóan öntözi legelőjét, s így szarvasmarha-
állományának egész nyári legeltetése biztosított volt. Nagy Zoltán adatai szerint
egy kh öntözött és műtrágyázott mesterséges legelőterület 2,5 számosállat egész
nyári takarmányszükségletét fedezte, s ugyanakkor a legelőn tartott tehenek
literenkénti tej önköltsége az 1 Ft-ot nem érte el.

Ha megyénk igen kedvező öntözési adottságait ésszerűen kihasználjuk, szántó-
területének közel 20%-án az eddigi terméseredmények igen rövid időn belül megkét-
szerezhetők, ami azt jelenti, hogy tsz-eink munkaegység-értéke igen jelentős mér-
tékben növelhető. Ennek érdekében természetesen fel kell hagynunk a már tradi-
cionálissá vált egyoldalú rizstermesztéssel: vetésforgóba való iktatásával vetés-
területe az összes öntözésre berendezett területnek 40—50%-ánál több ne legyen.
A fentmaradó területen elsősorban az állattenyésztés hozamát és a talajerővissza-
pótlást elősegítő vörösherét vagy füvesherét helyezzük előtérbe, ezt követően
pedig a kukorica és silókukorica termesztésére törekedjünk. Ugyanis ezeknek
a növényeknek kedvező százalékos arányú vetése és nagy termése teszi lehetővé
az állattenyésztés hozamának nagyarányú növelését, s ezen keresztül az öntöző
üzem jövedelmező gazdálkodását.

Ha öntöző üzemeink az öntözés adta lehetőségekkel az elmondottak alapján
élni fognak, az öntözött terület minden 2,5—3,0 kh-ján egy-egy számosállat
(elsősorban szarvasmarha) eltartása és annak kedvező termelése biztosítható.
E réven nemcsak az öntöző üzem kedvező jövedelmezősége alakítható ki, hanem
a fokozott tápanyagvisszapótlás is megoldható, s fokozatosan leküzdhető lesz
az e tájra annyira jellemző termelési bizonytalanság.

Mihályjalvy István
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