
A Simazin és Atrazin alkalmazásáról Szolnok megyében

TJozánkban a kukorica termesztésének korábban is nagy jelentősége volt, s ez
az utóbbi években még nőtt. Ebből kifolyólag nagy érdeklődés kíséri a kuko-

ricatermesztés uj technológiájának kialakítását, melynek egyik lényeges része a
vegyszeres gyomirtás térhódítása. A vegj'szeres gyomirtás alkalmazása lehetőséget
ad a munka termelékenységének növelésére és az önköltség csökkentésére.

E rövid cikk keretében a Simazin és Airazin alkalmazásának lehetőségéhez kí-
vánok hozzászólni a Szolnok megyei csapadékviszonyok szempontjából vizsgálva a
kérdést.

Mindkét vegyszer szuperszelek tív; az ún. klóraminótriazin vegyületek csoportjába
tartoznak. Hatásukat mint asszimiláció-gátló vegyszerek fejtik'ki. A hazai kísérletek
alapján ismert, hogy miután a gyökérrendszeren át a növénybe kerülnek, bizonyos
mennyiség felhclmozódása után biokémiai zavarok kövelkaznek b;. Lényegében a
cukorképződés szenved gátlást. Mivel a vegyszert a növények a gyökereken keresztül
veszik lel, azt a talajba kell juttatni, abba a zónába, ahol a gyökerek többsége he-
lyezkedik el.

Az eddig említettekből látható, hogy a vegyszerek sikeres alkalmazását sok té-
nyező befolyásolja. Ezek közül a legalapvetőbbek a következők: 1. a gyomflóra nagy-
sága és összetétele; 2. a talaj típusa és kultúrállapota; 3. a csapadékviszonyok ala-
kulása; 4. az alkalmazás technikája.

Ezek közül most csak a csapadékviszonyokkal foglalkozom, mert úgy vélem,
hogy megyénkben ez a tényező nem minden esetben teszi lehetővé bármely vegy-
szer alkalmazását.

Az elemzés alapjául az FM ÁGF által kibocsátott anyagot veszem alapul, mivel
megítélésem szerint összefoglalóan és széles tapasztalatok alapján ismerteti a kérdést.

Eszerint a Simazin és Atrazin sikeres alkalmazásának — csapadék vonatkozásá-
ban — az a feltétele, hogy meglegyen a bemosó csapadék és a tavaszi-nyáreleji szük-
séges csapadékmennyiség.

A bemosó csapadékon azt az egy alkalommal lehulló csapadékmennyiséget értjük,
amely a vegyszert 5—10 cm mélyre bemossa a talajba. Ez a mennyiség különböző
talajtípusokon általában az alábbi:

Talajtípus

Barna homoktalaj
Homokos vályogtalaj
Középkötött vályog és mezőségi talajok
Kötött vályog és általában kötött talajok

A tavaszi és nyáreleji csapadékmennyiségen az április, május és június hónapok-
ban leesett csapadékmennyiséget értjük, ami legalább 150—180 mm legyen. Ennél
kevesebb csak akkor elegendő, ha a bemosó csapadék a vegyszer kipermetezése után
1—2 héten belül lehullott.

66

Simazin

9—12 mm
12—15 „
14—18 „
18—22 ..

Atrazin

7—10 mm
10—12 „
11—14 „
14—18 ..



Á továbbiakban vizsgáljuk meg e szempontból a csapadékviszonyok alakulását
Szolnok megyében. Alapul 10 évi (1951—1960) adatokat vettem Karcagról, Kisújszál-
lásról és Tiszaőrsröl, valamint 4 évit (1957—1960) Szolnokról.

Az 1. sz. táblázat mutatja, hogy a 34 megfigyelés átlagában hány áprilisban,
illetve májusban volt meg a 7, 10, 12 és 14 mm-es, illetve azon felüli napi csapadék.
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A 2. sz. táblázat azt mutatja, hogy április és május hónapokban együttvéve hány
esetben volt meg a bemosó csapadék.
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2. sz. táblázat.

14 mm és afe-
letti napi
csapadék

23 67,6" „

A berrxsó csaprdék alakulása után nézzük meg a tavaszi, nyáreleji csapadék-
mennyiséget. Április, május, június hónapokban az előbb említett helyeken az alábbi
csapadékmennyiség hullott:

Karcag
Kisújszállás
Tiszaőrs
Szolnok

1951—1960 1745,7 mm : 10 = 174,5 mm
1951—1960 1780,3 mm : 10 = 178,0 mm
1951—1960 1853,8 mm : 10 = 185,3 mm
1957—1960 623,5 mm : 4=155,3 mm

ll/lemezve az adatokat a következő megállapításokat tehetjük:
1. Megyénk talajléleségeinek többsége kötött vagy erősen kötött talaj. Ezért a

szükséges bemosó csapadék megyénkben általában 12 és 14 mm vagy afelett szüksé-
ges. Ez a csapadékmennyiség az évek többségében megvan.

2. A lazább talajokon a szükséges bemosó csapadék szinte minden évben meg-
van, ami a vegyszerek alkalmazását biztonságossá teszi.

3. A szükséges tavaszi-nyáreleji 150—180 mm csapadék 10 év átlagában megvan,
azonban egyes evekben nagy az eltérés az átlagostól. Pl. Karcagon az említett 10 év
alatt az április—május—júniusi együttes legkisebb csapadék 82,6 mm (1952) és a
legnagyobb 339.1 mm volt (1954).

4. A csapadékviszonyok alapján tehát előtérbe kerülnsk azok a vegyszerek, ame-
lyek kevesebb csapadékmennyiséget igényelnek. Ugyancsak foglalkozni kell a vegy-
szerek kipermetezésínek idejévtel is, hogy azok a téli, illetve koratavaszi csapadékok-
kal a talajba mosódhassanak. Az elemzés, de a gyakorlati tapasztalat alapján is meg-
állapíthatjuk, hogy az Atrazin alkalmazása megyénkben biztonságos, a Simaziné
pedig az évek többségében biztonságos.

5. öntözéses termesztés mellett mindkét vegyszer biztonságosan alkalmazható.

Sári Mihály
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