
A tudomány és a termelés kölcsönhatása
a kukoricatermesztés terén

jy[ inden elmélet annyit ér, amennyit abból a gyakorlat hasznosít. A tudomány-
ból és a gyakorlatból leszűrt eredmények kölcsönhatása napjainkban

a kukoricatermesztés terén is igen hatékonyan érvényesült.
A kukorica termesztése Magyarországon mintegy háromszáz éves múltra tekint

vissza. Részben a szűz területek feltörésével, részben a kisebb használati értékű kul-
túrák háttérbe szorításával a kukorica termesztési területe mindinkább nagyobbodott.
Míg azonban a területegységre vonatkoztatott terméseredmények ezen háromszáz év
alatt lényegesen nem nőttek, az utolsó tíz év alatt ugrásszerű fejlődés következett be.

A Szovjetunió szakemberei hívták fel a figyelmet a kukoricát armesztés fel-
karolására. Az igények emelkedésével az ország hússal és állati termékkel való
ellátása nem látszott biztosítottnak, és amikor a módot keresték, miképpen lehetne
a termelést emelni, úgy találták, hogy a takarmanyellátást kell megszilárdítani.
Kézenfekvő volt olyan takarmányforrást keresni, mely nagytömegű, tápdús, az állat
részére jóízű tápanyagokat biztosít, szárazságtűrő, termése viszonylag biztos, termesz-
tése sok kézi munkaerő felhasználását nem igényli, teljes egészében gépesíthető.
Ezeknek a feltételeknek a kukorica felel meg legjobban. A szovjet szakemberek
az Egyesült Államokhoz tartozó Iowa állam fejlett kukoricatermesztési módszereit
tanulmányozták, majd ezt a termesztési rendszert a szovjet viszonyokra alkalmazták.
Az elért eredmények igazolták, hogy a célkitűzéseknek megfelelő takarmányforrást
sikerült megtalálniuk: a területegységre jutó takarmánymennyiség évről évre növe-
kedett.

A Szovjetunió igen nagy területen fekszik, és ennek megfelelően klímája is
nagy eltérést mutat. Vannak mérsékelt, enyhe és csapadékos tájai, nagy részében
azonban zord az éghajlat és az évi csapadék is kevés. A szovjet tudósoknak külön-
böző adottságoknak megfelelően a kukoricatermesztést oly módon sikerült általánossá
tenniük, hogy azokra a tájakra, melyeken az évi hőmérséklet elég ahhoz, hogy a
kukorica beérjen, szemes- és silókukorica termesztését ajánlották, a zord területeken
pedig a silókukorica termesztését terjesztették el.

A kukoricának két olyan biológiai jellemzője van, amely egyfelől tömegtakar-
mány termesztésére alkalmassá teszi, másfelől a törekvést, hogy termésátlagait növel-
hessék, megkönnyíti. Az egyik jellemző tulajdonsága, hogy minden része — szára,
levele, csöve — tápanyagban gazdag, és cukortartalma miatt az állatok szívesen
fogyasztják. A másik, hogy a tő tenyészterülete viszonylag nagy, és egy-egy hektárra
kevés tő jut, így megvan a lehetősége, hogy megközelítőleg tövenként gondozzák,
ápolják. Az utóbbi jellemző tulajdonságát kiegészíti még, hogy a növényen a hím-
és nőivarú szervek elkülönülve foglalnak helyet, s ezért megtermékenyítése irá-
nyítható.

Mint az előbbiekben utaltunk rá: a kukorica termesztésének két ága van.
Egyik a szemes, másik a silókukorica termesztése. A kétféle kukorica termesztése
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között talajelőkészítés, trágyázás, vetés, növénygondozás tekintetében különbség alig
tehető. A nyert termés minőségét és használati értékét a betakarítás módja hatá-
rozza meg.

judósok megállapították, hogy a beltenyésztéses hibrid vetőmaggal elvetett
kukorica adja a legnagyobb termést. Ez a jelenség a heterózishatás eredmé-

nye. A megállapítás szerint az F, utódnál az előállott termésnövekedés 20—25%-os is
lehet, az F2, F3, stb. származéksoroknál a degenerálódás következtében a termés-
csökkenés fokozatonként 5—10ü

 0-os. Tehát a termesztést úgy kell megszervezni, hogy
a vetéshez évről évre F( származéksor álljon rendelkezésre. Ezt gyakorlatilag úgy
vitték keresztül, hogy a fajtakísérleti állomásokon a különleges képzettségű szak-
emberek kiválogatják a hibridek előállításához alkalmas fajtákat, melyeket bel-
tenyésztésben szaporítanak tovább. A magvakat a hibrid vetőmagot termelő üzemek-
ben váltakozva párhuzamos sorokban vetik el, a kikelt töveket az agrotechnika
követelményeinek megfelelően kezelik. Címerhányáskor azokat a sorokat, melyekről
hibrid csöveket kívánnak nyerni, kasztrálják, hogy a tábla felett lebegő pollen csak
a kereszteződésre kijelölt másik fajtáról származzék, és önmegtermékenyítésre se
legyen mód. Ha szükséges, mesterséges pótbeporzást is végeznek. A gondos kasztrá-
lás szükség szerinti megismétlését a kijelölt szervek ellenőrzik, és azt is ellenőrzik,
hogy töréskor csak hibrid csövek kerüljenek a tömegbe.

A termelt hibrid csöveket a vetőmag-feldolgozó telepre szállítják, majd átválo-
gatás után szárítják. A szárítás 40—42 C°-nál nem melegebb levegő áfúvatásával vég-
zik, mikor is a 30—36% nedvességtartalmu kukorica nedvességtartalmát 12—14%-ra
csökkentik. A megszárított kukoricát morzsolják, majd a léhától és egyéb szenny-
anyagtól megtisztítják, utána kalibrálják, vagyis a hosszúságra, szélességre ás vastag-
ságra megközelítőleg egyforma méretű szemeket külön osztályozzák. A kalibrálás
azért szükséges, hogy vetés alkalmával a vetőszerkezetet úgy lehessen beállítani, hogy
fészkenként azonos számú mag hulljon a fészkekbe. Ennek következtében a vetőmag-
felhasználásban megtakarítás mutatkozik, másfelől a ritkítási munka csökken, sőt
némely esetben feleslegessé is válhat. Az iowai vetőmag-feldolgozó telepek a magot
12—14 frakcióra osztályozzák, a magyarországi igények szerényebbek, és kevesebb
frakciót készítenek. A kalibrált vetőmagot csávázzák, majd egalizált zsákokba varr-
ják, és így szállítják a termelőkhöz.

A gyakorlat mutatta meg, hogy az ilyen gondos vetőmagelőkészítés szükséges,
mert csak így érhető el, hogy a hagyományos 30—36 kg-os vetőmag-felhasználással
szemben hektáronként 10—16 kg vetőmag elégséges.

A nagy tömegű kukoricatermesztés további előfeltétele, hogy a vélemény
a talajban mindazon feltételeket megtalálja, melyek zavartalan fejlődéséhez szük-
ségesek. Minél nagyobb tömegű a termés, annál nagyobb a tápanyagfelhasználás.
A kukorica tápanyagigénye ismert, és az adott talaj sókészlete megállapítható. De nem
állapítható meg annak üteme, hogy vajon mennyi idő alatt alakul át a talaj só-
készlete a kukoricanövény részére felvehető tápanyaggá? A talaj él, és a feltáródás
a talajélet intenzivitásának, a talajbaktériumok vitalitásának, a talaj nyirkossági
állapotának, hőmérsékletének és egyéb körülményeknek függvénye. Ezek miatt az
okok miatt a vetemény adott viszonyok közötti trágya- és műtrágya-igénye tudo-
mányos alapon nem állapítható meg, csak empirikus úton közelíthető meg részben
tenyészedényben végzett, részben szabadföldi kísérletsorozat útján.

A gyakorlat szerint a kukorica a bő istállótrágyázást meghálálja, és szívesen
fogad hektáronként 300—400 q, sőt ennél több jól kezelt és érett istállótrágyát, kiegé-
szítve nagy adag műtrágyával, melynek mennyisége hektáronként 4—6 q is lehet.
Kisadagú műtrágyának nincs serkentő hatása. A nagyon jó agrotechnikával munkált
szemre termesztett kukoricánál a termés nagysága esetenként a 80—100 q/ha-t is
elérheti, amelyhez még a mellékterményeket is hozzá kell számolnunk. A silótermés
sok esetben közelítette meg a 800—1000 q ha-t. Ily nagy tömegű növény megtermé-
séhez mindössze 150—180 nap szükséges, így nem csoda, ha a kukorica a tápanyag-
igényes növények közé tartozik.
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^ talajelőkészítésre vonatkozólag a következőket szükséges szem előtt tar-
tanunk:

A kukorica vízigénye nagy. Megállapítást nyert, hogy minden tő kukorica
naponta 2,5—3,5 1 vizet fogyaszt, ha-onként középértékben évi 1200 hl-t. Ehhez jön
a tíilajpárolgás, úgyhogy a kívánt átlagos csapadékszükség a tenyészidő alatt 400—500
mm körül van. Ennyi csapadékot hazánkban a kukorica csak kevés évben kap, miért
is a téli csapadék vizét tárolni kell. A tárolás a megfelelően végzett talajmunkával
biztosítható. (Szerencsés esetben a termelőterület adottságai lehetővé teszik az öntö-
zést.) A kukorica vízigényének kielégítését segíti elő a mélyművelés: gyökérzete aka-
dálytalanul hatolhat a mélybe, és a nedvességet az alsóbb talajrétegből is fei tudja
szívni, nem szólva arról, hogy a téli nedvesség a föllazított üreges talajban tartalé-
kolható. A sima művelésnél a párolgási felület kisebb, a porhanyós művelésnél a
talajszint porréteg fedi. A meleg levegő páratartalma nagy, s ha a levegő nagy
mennyiségben jut a talajba, a hideg talajban előálló páralecsapódás is sok nedves-
séghez juttatja a tenyészetet. A talajlazításnak ez a legszámottevőbb jelentősége.
A gyomnövények sok vizet használnak fel és párologtatnak el. A gyomirtást részint
kapálással, részint vegyi úton végzik.

Végeredményben megállapítást nyert, hogy kevés olyan növényünk van, mely
a mélyművelést mind tápanyagfeltárás, mind a vízgazdálkodás szempontjából úgy
meghálálná, mint a kukorica. Ez a tapasztalat már évszázados.

Üj utakat dolgoztak ki a tudósok és a szakemberek a kukorica vetésére. A régi
időben a kukoricát eke után vetették olyképpen, hogy a vetőmagot a barázda oldalába
(hogy a mag mélyre ne essék) szórták. Ez a vetési mód akkor módosult, mikor
a sorbavetőgépek használatba kerültek, és ez időtől a kukoricát sorba vetik. A terület-
egységre jutó vetőmag-felhasználás azonban nagy, és tetemes a ritkításra fordított
idő is. A korszerű technika kialakította a négyzetes vetőgépeket, melyekkel meg-
oldható, hogy fészkenként 2—3 szem mag legyen vethető, és a sorok kereszt-
ben-hosszában gépileg művelhetők, s a ritkítás kézimunka-igénye is kevesbedett.
Nem oldódott meg azonban a nyári kapálás lehetősége, mikor már a kukorica
a kultivátor hasmagasságát túlnőtte. Ezen a fogyatékosságon kíván segíteni a Kolbai-
féle ikersoros művelési rendszer, amelynél azonban a tőelosztás nem egyenletes,
s a. kézimunka-igény is nagyobb, mint a keresztsoros művelésnél. Vetésnél ügyelni
kell még az optimális talajhőmérsékletre, mely legalább 12 C° legyen, és a vetés
mélységére, mely a talajadottságokhoz igazodva 5—8 cm, bizonyos körülmények
között 8 cm is lehet.

Keresztsoros művelés esetén a nálunk elfogadott leggazdaságosabb sor- és
tőtúvolság 70X70 cm fészkenként 2 tővel, mikoris ha-onként mintegy 40 ezer kuko-
ricatő jut. Kevesebb tő esetén a csövek nagyobbak, több tő esatén kissbbek, de
mindkét esetben az átlaghozam kevesebb.

2—3 évvel ezelőtt a négyzetbe ültető gépek üzemeltetéséhez 6—7 kézi munka-
erőre volt szükség. Azóta megkonstruálták az automatikusan működő vetőgépeket,
melyek a dróthuzalt önmaguk vételik, és azóta 1, legfeljebb 2 személy is elég, akik
csak a gép helyes működését ellenőrzik. Arra is rájöttek a szakemberek, hogy
a kukorica fattyalása felesleges.

Más a kukorica betakarításának módja, ha a termesztést magnyerés, és más,
ha a silózás céljára végzik.

A magnyerés céljára termesztett kukoricát a régi időben pslyvalevelestül tör-
ték, és a letört csöveket a pelyvalevelekkel együtt szállították bs. Mikor már külső
munka végezhető nem volt. besötétedés után fosztották. Napjainkban száron fosztva
törnek. Az álló szárat kapával, sarlóval, vagy szárvágóval betakarítják, kévékbe
kötözik, a kévéket kupacokba gyűjtik, majd kazlakba hordják.

A kukoricatörés korszerűen géppel is végezhető, de a gépek még nsm eléggé
kiforrottak, és nagy a betakarítási veszteség, mely a termés 10—15%-át is kiteheti.
Ezért lehetőleg kézzel törik a csöveket. Kisebb a törtísi veszteség, ha a csöveket csuhé-
val törik, és a fosztást fosztógéppel végzik.
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A szárbetakarítás gépei kifogástalan munkát végeznek. A járva-szecskázók
a szárat levágják, felaprítják, s a felaprózott tengeriszárat a járva-szecskázó mellett
haladó kocsiba ejtik, mely a silóverembe szállítja. Egyes takarmánnyal jól ellátott
gazdaságban a szárszecskát nem gyűjtik össze, hanem a földön szétterítik, és a pento-
san-hatás elkerülése miatt nitrogén műtrágyával mint trágya-anyagot alászántják.

Amíg a szemnek termelt kukoricát érett állapotban törik, amikor nedvesség-
tartalma 30—36°'fl-nál nem több, addig a silókukorica akkor vágandó, amikor a szemek
liaszérettek. A kukoricát ebben az állapotban takarítják le, és felaprítva silólétesít-
rnényekben érlelik. A betakarítás teljesen gépesített, a kukorica levágását és felapró-
zását járva-szecskázóval végzik, és a szecskaanyagot a járva-szecskázó mellett haladó
járműbe ürítik.

Mind a tengeriszárat, mind a silotengerit úgy silózzák, hogy a szállító járművek
kocsiszekrényéről a szecskát vagy tépett szárat billentessél ürítik. A gyorsan és jól
letiport silóanyag erjesztő hozzáadása nélkül is tejsavas erjedésnek indul, és a jó szi-
lázs tejsavasan erjedt.

A szilázsnak levágott kukorica több tápanyagot tartalmaz, mint amennyi a sze-
mes kukorica és melléktermén.} einek tápanyagtartalma, még oly esetben is, ha a sze-
mes kukorica szárát és leveleit lesilózzak, és a siló tápértékét hozzászámítják a szemes
kukoricáéhoz. így ha egy hektár területen 50 q májusi morzsolt kukorica termett,
a szár és a levél tömege 75 q, a nysrt tömeg összes keményítőértéke 33,5 q. Ugyanez
a kukoricaállomány viaszérésben betakarítva ha-onként 600 q zöldtömeget ad, mely-
nek keményítő értéke 72 q. Ugyanis a beérett kukorica szára elfásul, benne a rosszul
vagy egyáltalán nem emészthető cellulóz több, ezenkívül a tápanyag csökkenését külső,
mechanikai tényezők is elősegítik.

Természetesen mind a szemes kukoricának, mind a viaszérés állapotában letaka-
rított szilázsnak használati értéke más. Sertések és baromfiak hizlalásához feltétlenül
szemes kukoricát kell használni, míg a növendék- és tejtermelő állatok részére a szi-
lázs túlnyomó etetése mind étrendi hatásában, mind tápanyagtartalmánál fogva meg-
i'elel. Így beigazolódott, hogy tehenenként adagolt napi 25—35 kg viaszállapotban
letakarított silótakarmány és 5—6 kg pillangós széna — mint alaptakarmány — a napi
10 kg-os tejhozamot teljes mértékben biztosítja. Hízómarhák alaptakarmányozására
is elsőrendű.

Silókészítésnél feltétlenül kell tápynyagveszieséggel számolnunk, ami egyrészt
az elkerülhetetlen romlásnak és szennyeződésnek, másfelől az erjedésnek tudható be.
Ha az üzemeltetők betartják a szakemberek előírását, a veszteség nem több 5—6",0-nál,
a gyakorlatban többnyire 20—25"'n-os. míg hanyagság, nemtörődömség esetén teljes
megromlás is bekövetkezhet. Az erjedés akkor tökéletes, ha egy-egy silóverem meg-
töltése és tömörítése 48 órán belül befejeződik, és a levegőt teljes mértékben sikerült
a silószemcsék körül kiszorítani. Ez utóbbi művelet a legolcsóbban és a legtökéleteseb-
ben lánctalpas traktorral való tipratással végezhető el. A silóanyag műanyagból készült
ponyvával zárható le, mikor feleslegessé válik a siló leföldelése és a szennyeződésnek
elejét lehet venni.

A siló kitermelése, illetve a tárolótérből az állatok elé juttatása teljes egészében
gépesíthető.

A felszabadulás előtti 10 év alatt a kukoricából elért terméseredmény májusi
morzsoltban ha-onként 19 q volt. A hibrid termesztése, a négyzetes vetés, a kí-

vánt tápanyagpótlás s talajnedvesség-gazdálkodás és új irányú agrotechnikai eljárások
olyan országos akció megindulását tették lehetővé, mely ha-onként 53 q-s termés
elérését tűzte ki célul (30 q/kh).
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Egyes gazdaságok nagyüzemi átlagban a kitűzött céit máris túlhaladták. Siló-
kukorica termesztésében élenjáró gazdaságaink ha-onkénti 800—1000 q termést értek
el. Nem lebecsülendő a jelentősége, ha tekintetbe vesszük, hogy Magyarország szántó-
területének 28%-án termesztik a szemes- és silókukoricát, az előbbit 1 300 000, az utób-
bit több mint 100 000 ha-on.

További eredményként könyvelhető el a i'etőmag-megtakarítás. Míg kézi vetés-
nél a ha-onkénti vetőmag-felhasználás 30—36 kg volt, és ez a szám a gépi soros vetés-
nél sem csökkent lényegesen, addig a kalibrált magból négyzetes vetéssel a szükség-
let nem több, mint 10—16 kg/ha.

A legjelentősebb eredmény azonban az állati termelés vonalán jelentkezik, a hús.
a zsír, a tej és általában az állati termékek növekedésénél. Az egy ha-ról letakarított
siló keményítőértékben egyenértékű 1400 q takarmányrépával vagy 28 q takarmány-
árpával, vagy 48 q pillangóstakarmánnyal. A szilázs nagyjából és általában a klasz-
szikus takarmányok egy ha-on megtermett keményítőértékének 2,3-szeresét teszi ki,
ami annyit jelent, hogy azonos mennyiségű takarmánytermő területen 2,3-szer több
állat tartható, a hús, zsír, tej és egyéb állati termékek termelése 2,3-szeresére növel-
hető. A klasszikus takarmányok sorába a felszabadulást megelőző mód szerint ter-
mesztett kukorica is beletartozik a ha-onkénti 19 q átlaghozamával.

A termesztési eredményeken túlmenően tekintetbe kell még venni az új eljárás
pénzügyi kihatását. Vitathatatlan, hogy a kialakult rendszer szerint termesztett kuko-
rica ha-onkénti előállítási költsége — akár szemes-, akár silókukorica termesztéséről
van is szó — több mint a régi eljárás szerint termesztetté. A hibrid vetőmag, a talaj-
előkészítés, a mélyszántás, az altalajlazítás, a megfelelő talajállapot megteremtése,
a trágyázás és a műtrágyázás költsége nagy. Ugyancsak költséges a növényápolás is.
De ha összehasonlítjuk a gépi munka költségeit a íogatos és kézi munkaerő költsé-
geivel, oly nagy eltolódás mégsem mutatkozik, mely ne állna arányban az elért
2,3-szeresre növekedett hozadékkal.

A szemes kukorica betakarításának komplex gépesítése megnyugtatóan még
meg nem oldott. Az importált gépek a mi viszonyaink között meg nem engedhető
szemveszteséggel működnek. Ha megfelelő betakarító gépek állnak majd rendelke-
zésünkre, a termelési költség még tovább csökken. A silókukorica betakarításának
gépesítése tökéletesnek mondható.

]\fem érdektelen, ha az egy ha területre jutó munkaidőfelhasználásszl is fog-
lalkozunk. Fogaterőre támaszkodva kézierőfelhasználással a kisparaszti

gazdaságok egy ha megmunkálására 25—30 munkanapot fordítanak. A jelenlegi orszá-
gos átlagtermés töréskor mintegy 30 q/ha, egy munkanapra 1—1,2 q csöves-
kukorica termése jut. Ezzel szemben a jól gépesített Egyesült Államokban az átlag-
termés 48—50 q/ha, a munkaidőráfordítás 12—13 óra. 8 munkaórát véve alapul,
1 munkanapra közel 40 q kukoricacső előállítása jut. Nagyüzemeinkben, ahol elérték
az 53 q/ha termést, a talaj művelést, trágyázást, vetést, szerves- és műtrágyaszórást
géppel végzik, kultivátorral kapálnak, a csöveket kézzel törik, és a csuhét fosztó-
géppel távolítják el, a szárat járva-szecskázóval takarítják le, a munkaidő-felhasz-
nálás ha-onkénti 4—5 napra tehető. Egy munkanapra 12 q kukoricacső előállítása
jut. Nagy eredmény az 1 napra jutó 1—1,2 q termelékenységgel szemben, de messze
elmarad az USA 40 q-s termelékenységétől.

A három adat összehasonlítása és egymás mellé állítása fejezi ki legtárgyila-
gosabban a tudomány és termelés kölcsönhatásának eredményét a kukoricatermesz-
tés terén. A három jellemző szám 1,2—12—40, egyik a múlt, másik a jelen index-
száma, a harmadik az elérendő mutatószám.*

Kcrtai Dénes

• A Természettudományi Közlöny szerkesztő bizottsága 1960-ban is meghirdette pályá-
zatát magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő cikkek írására, s a folyóirat 1960 decemberi
számában közzétette a pályázat eredményét. E szerint közlésre javasolta többek között K e r t a i
D é n e s mezőtúri mezőgazdasági mérnök pályaművét, melyet — a JÁSZKUNSÁG szerkesztő
bizottságának kérésére — lapunknak engedett át közlésre. (Szerk.)
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