
Az öntözhető területek talajerővisszapótlása
másodvetésű zöldtrágyanövényekkel

1. Az öntözött talajok trágyázásának jelentősége

Az öntözött területektől kimagasló terméseket csak az cselben lehet elérni, illetve
az öntözővíznek kedvező hatásfoka csak akkor jelentkezhet, ha az alapvető agro-
technikai műveleteken kívül a talaj kielégítő szervesanyagutánpótlásáról, trágyázá-
sáról is gondoskodás történik.

A trágyázás célja kettős: egyrészt a talaj szükséges táplálóanyag-tartalékának
pótlása, másrészt a termékenység kémiai feltételeinek szabályozása. Ezenkívül a trá-
gyázás további feladata a táplálék oldódó elemeinek — a különböző mikroorganiz-
musok bevonásával, illetve tevékenységüknek serkentésével — mielőbbi átalakítása
szervesanyagokká.

Mivel kellő tápanyagellátás esetében az öntözött területeken a nem öntözött ta-
lajok termésének 15C—2C0%-át lehet betakarítani, ezért fokozott gondot kell fordí-
tani a talaj termőerejének fenntartására, illetve növelésére. Az eziráhyú kutató-
munka eredményei, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján az öntözött terüle-
teknél átlagosan az évi 60 q/kh istállótrágya-felhasználás alapvető követelmény.

Sajnos, öntözőüzemeink ezen követelménynek az alacsony állatsűrűség — 8—12
kh szántóra jut egy számosállat — miatt nem tudnak eleget tenni. Ezért mindaddig,
amíg az öntözőüzemek állatsűrűsége a kívánatos szintet — 2—3 kh-ra jusson egy
számosállat — el nem érik, a talajerővisszapótlást zöldtrágya-növények beiktatásával
lehet megoldani, különben az öntözés termésfokozó hatása teljes9n nem érvényesül,
sőt szakszerűtlen öntözés esetén esetleg talajleromlás is bekövetkezhet. Mivel a?
öntözésre berendezett területeken az aszálykárok teljes egészében megszüntethetők,
illetve a növények vízszükséglete optimális mértékben kielégíthető, a zöldtrágya-
nyerésre alkalmas növények másodterményként még a rendszeresen aszálysújtotta
vidékeken is — ahol e nélkül a kettős termesztés csaknem minden évben eredmény-
telen — sikerrel termeszthetők. Éppen ezért az öntözésre berendezett területeken
a másodnövények termesztését elsősorban a talajerővisszapótlás szolgálatába kell
állítani, tehát zöldtrágyanyerésre alkalmas növényeket kell termeszteni.

2. A zöldtrágyázás biológiai és vízgazdálkodási kihatása

A zöldtrágyák a talaj könnyen bomló humusz anyagait gyarapítják ugyan na-
gyobb mértékben, tartós humusz anyagokat viszont csak kis mértékben nyer belőlük
a talaj, mégis a talajok termékenységének fenntartásához, sőt fokozásához nagy-
mértékben hozzájárulnak, különösen akkor, ha egyidejűleg műtrágyákkal ásványi
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tápanyagokat is juttatunk a talajba. A zöldtrágyák alakjában alászántott nagymeny-
•nyiségű szár- és levéltömeg, nem különben a zöldlrágyenövény gyökérzete a talaj-
ban élő mikroszervezeteknek bőséges táplálékot nyújt, s ezzel a talaj biodinamikaja
élénkebbé válik. Az élénkebb bicúinamika eredményeként még az egyébként ún.
tevéketlen talajok tápanyagszolgáltató képessége is megjavul, mert a nagytömegű
szervesanyag lebontása során keletkező szerves savak és széndioxid az ásványi ré-
szek mállását jelentősen fokozzák.

A zöldtrágyázás tehát egymagában főleg a talaj nyerstápanyag-tőkéjét mobili-
?álja, de nemcsak a feltalajban, mert a zóldtrágya céljára használt növények leg-
nagyobb része, így a pillsrgcrok és a napraforgó nélyen gyökerező és a talaj mé-
lyebb szintjeiből is táplálkozó növények. A mélyebb rétegekből felvett ásványi táp-
anyagok a szervesanyag lebontása során a talaj fslső — biológiailag aktív szintjét —
gazdagítják. Ezzel a természetes tápanyagmozgósító folyamattal azonban csak kivé-
teles esetekben elégedhetünk meg. Általában a zöldtrágya-növény alá, vagy után
foszforsav-, káliumban szegény talajokon pedig kálium-műtrágyákat is kell adagol-
nunk, hegy r.e efjccül a talaj ásványi tápp.njagkcfzletére legyen utalva a talaj
mikroflórája és a termesztendő kultúrnövény. Ha viszont nem pillangós virágú nö-
vényt (napraforgót, fohórmustárt) termesztünk zöldtrágya céljára, mind a zöldtrágya
növénye alá, mind a ?öld1r;'igya-nóvény után — a leszántásra kerülő szervesanyag
mennyiségétől függő mértékben — nitrogénműtrágyázásra is szükség van.

Gyárfás és Kreybig szerint a napraforgó-zöldtrégyának jelentős szerepe van a
talajok vízgazdálkodásának megjavításában is. Még szikeseken is gyakran áttöri a
nem túl vastag akkumulációs szintet — ha az a repedéseken átnedvesedett —, s
ezzel egyrészt a talaj drénviszonyait és beázását, másrészt az utána következő növény
gyökérlebatolási lehetősegeit is megjavítja. Hasonlóan mélyíti az átnedvesedő réte-
get a napraforgó az ugyancsak kedvezőtlen vízháztartási adottságokkal rendelkező
réti agyag talajokon is.

Ezen megállapításokat alátámasztják Rotmistroff gyökérvizsgálati eredményei is.
Rotmistroff úgy találta, hogy a talaj tömöttsége — ha elég nedves és megfelelő lég-
tartalmú — nincsen befolyással a gyokérzet fejlődésére. Kreybig hazai kísérletei é.s
megfigyelései során az is beigazolódott, hogyha valamelyik szint kémiai vagy fizikai
adottságai nem megfelelőek, akkor a gyökérzet fejlődése már rendellenes. Ha a talaj-
ban lefelé haladva különböző nedvességtartalmú vagy különböző kémiai tulajdon-
ságú rétegek következnek, akkor a nedvesebb vagy jobb tulajdonságú szintekben
a gyökérzet sokkal bujábban fejlődik, különösen pedig sok hajszálgyökér képződik,
míg a szárazabb vagy hibás rétegekbe csak az erőteljes gyökerek hatolnak le.
Rotmistroff adatai szerint legmélyebbre hatolnak a napraforgó és takarmányrépa
gyökerei (140 cm), míg a len, mák, borsó, bab gyökerei csak 100 cm-ig jutottak le.
Hazai gyökéi-vizsgálatok eredményei (Kreybig) és a nagyszámú megfigyelések ada-
tai arra mutatnak, hogy nálunk a kultúrnövények gyökerei általában sokkal mé-
lyebbre hatolnak, ha ennek a talajadottságok megfelelnek és az időjárási viszonyok
ezt lehetővé teszik, mint az ogyesszai időjárási viszonyok mellett. Így pl. a napra-
forgó nálunk 250—280 cm mélyre is lehatol.

A napraforgó éppen ezen tulajdonságánál fogva a szikes vagy szikesedésre haj-
lamos és rosszul művelt (eketalpréteg) talajokon mint zöldtrágya igen nagy jelen-
tőségű.

3. A másodvetésű zöldtrágyanövények termesztésének jelentősége
Napraforgóval a gazdaságos zöldtrágyázást másodterményként, tarlóvetéssel old-

hatjuk meg. Jóllehet a másodnövények beiktatásával változatlan termőterületen a
termés nagymértékben növelhető, mégis a Tiszántúlon a másodnövények vetésterü-
lete ma is csekély annak ellenére, hogy a nagyüzemi gazdálkodás, a kettős termesz-
tés feltételeit is elősegítik. Ennek oka a termesztési adottságokban, főként pedig
a tény észidő csapadékmennyiségének és eloszlásának gyakran kedvezőtlen alakulá-



sában keresendő. Végső fokon ugyanis a sikeres másodtermesztést az éghajlati ténye-
zők döntik el. Példaként megemlítem Kisújszállás csapadék- és hőmérséklet-átlag-
adatait:

30 éves átlag 508 mm 10.5 Cu

10 éves átlag 479 mm 11,3 C"
Június 1—szept. 30-ig 212 mm 20,0 Cu

Július 15—szept. 30-ig 121 mm 21,2 Cu

Azokon a tájegységeken tehát, ahol a nyári aszálykárok rendszeresen jelentkez-
nek (pl. a Nagyalföld), a másodnövényeknek nagyobb területen való termesztése
(az elővetemények célszerű megválasztása nélkül) nem volna helyes. Ezeken a vidé-
keken, tájegységeken az eredményes másodtermesztés — különösen későbbi elővete-
mények után — csakis öntözéssel oldható meg.

Szolnok megye igen kedvező öntözési adottsága és főként közel 100 000 kh öntö-
zésre berendezett, illetve öntözhető területe nemcsak lehetővé, hanem egyben szük-
ségszerűvé teszi a másod-, különösen pedig a zöldtrágyanövényeknek kiterjedtebb
területen való termesztését.

Ha a jövőben ténylegesen rátérünk a rizses vetésforgók bevezetésére, és azok
összeállítása során figyelemmel leszünk a másodtermények termesztési feltételeire,
úgy hétszakaszos vetésforgó esetében (ezidois ez látszik legcélszerűbbnek) az őszi
búza után (14,0"o-on) sikerrel termeszthetünk másodvetésű zöldlrégyát. A zöldtrágya-
növények termesztése ezenkívül, főként a rizses vetésforgók bevezetéséig az ugar
évében, illetve a tereprendezés időszakasza alatt (előtte vagy utána) is megoldható.
A zöldtrágya-növények másodvetéseinek kiterjesztésével s megfelelő mennyiségű és
minőségű műtrágyák hozzáadásával, valamint a füvesherésekrek két évi termeszté-
sével megoldást nyerne a rizzsel hasznosított területek szervesanyag-visszapótlása.
A szántóföldi vetésforgóknál pedig s tápanyagvisszapótlást a zöldtrágyának kisadagú
istállótrágyával való kiegészítésével oldhatjuk meg.

öntözéses gazdálkodás esetében főként a másodterménykint vetett, nagy tömegűt
adó, a vizet jól megháláló zöldtrágyanövények jöhetnek elsősorban számításba. Mint-
hogy a másodvetésű zöldi ragyanövenyeket csak késő ősszel szántjuk alá, és szervetlen
trágyákkal is kiegészíthetjük őket, a vetésforgóban a kapásnövények elé iktassuk be
termesztésüket. A gazdaságosság elvének érvényesítése miatt az üzem távolabbi táb-
láin vezessük be a zöldtrágyanövények termesztését. Ezáltal ugyanis az istállótrágya-
szállításnál szükséges gépi és íogatos erő jelentős mértékben csökkenthető.

Mivel az öntözőgazdaságokban a növények fejlődéséhez nélkülözhetetlen víz ren-
delkezésre áll, a későn lekerülő elővetemények után (őszi búza, árpa) is sikerrel
vethetünk zöldtrágya-másodnövényeket, mert ezeknek késő őszi betakarítása nem
terheli az üzem szállító kapacitását.

4. A másodvetésű zöldtrágyanövények agro- és öntözéstechnikája
A másodvetésű öntözött zöldtrágyanövények termesztésével a Kisújszállási Kísér-

leti Gazdaságban 1950 óta foglalkozunk meszezéssel javított mésztelen savanyú szi-
kes talajon. A kísérleteket 1950—51-ben két kh-as, míg a későbbi években 20 kh
kiterjedésű üzemi táblákon is beállítottuk.

A vetőágyat leginkább tarlóhántós betétes ekével, illetőleg egyirányú tárcsával
állítottuk elő. így aránylag kevésbé hantos-rögös magágyat kaptunk, ezenkívül a mun-
kafolyamat is gyorsabb volt, mint a közönséges ekével történő szántással. A kisebb
szintkülönbségek megszüntetése miatt vetés előtt a talajt az előző művelésre kereszt
vagy átlós irányban talajegyengető szánnal járattuk meg. Mivel a zöldtrágyanövé-
nyeket általában gabona- vagy dupla gabonasortávolságra szokás vetni, ezeket a
kultúrákat legolcfcjbban és legtökéletesebben sávos-csörgedeztető módszerrel tudjuk
megöntözni. Ennek érdekében vetés előtt — 8—12 m szélességben — ki kell képezni
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az ún. terelő töltéseket, melyeknek segítségével biztosítható az egyenletes vízszét-
osztás. A terelő töltések kihúzása után következik a vetés, ennek befejezése után
az ideiglenes csatornák kiképzése.

Az ideiglenes csatornák kihúzása után azonnal öntözzünk, hogy a másodnövs-
nyek rendelkezésére áJló rövid (70—80 nap) tenyészidőt ok nélkül ne szűkítsük.
Az öntözés előtt célszerű megállapítani az adagolandó vízmennyiséget. Általában
egy-egy öntözés alkalmával a talajt 30—40 cm mélyen kell átnedvesíteni, hogy a gyö-
kérzettel sűrűn átszőtt réteg kellő nedvességgel rendelkezzék. A mélyebben történő
öntözés nem kívánatos, mert az öntözés után előforduló természetes csapadékot
a talaj már nem tudja tárolni, s ennek következtében a talaj felületén vízállások
keletkeznek, ami a növény kipusztulását okozhatja.

Kísérleteink adatai szerint 1 cm vályogtalaj átnedvesítéséhez 1,8—2,2 mm, míg
kötött 1 cm-es talajréteghez 2,5—3,3 mm víz szükséges. Ennek alapján 30 cm-es
talajréteg átnedvesíttféhez 70, illetöieg 100 mm öntözővíz kell. Amennyiben a talaj
repedezett, a közölt értéknél jóval nagyobb vízfelhasználásra van szükség. A nagy
vízszükségletből következik a másedvetésű növények savos-csörgedeztető öntözésé-
nek előtérbe való helyezése.

A sűrűvetésű zöldtrágyanövényeket közvetlenül a vetés után és ezt követően
a talajnedvesség figyelembevételével 2—3 ízben kell öntözni. A sűrűvetésű napra-
forgó pl. az öntözést a szárbaszökés időpontjában hálálja meg legjobban. Ezért öntö-
zését lehetőleg e fejlődési szakaszban végezzük el. Az öntözés gyakorlati kivitelezése
akkor helyes, ha a terelő töltések között mozgó víz magassága az 5—6 cm-t nem
haladja meg. Ha a sávon belül ellenesés is van, akkor az idaiglenes csatornából a
vizet mindig a sáv legmagasabb részénél kell kiengedni. A sűrűvetésű másodnövé-
nyek öntözését lehetőleg szeptember elején be kell fejezni, hogy azok betakarítását,
illetőleg a terület őszi mélyszántasát időben és jóminőségben lehessen elvégezni.
Ettől eltekintve a későbbi öntözések hasznosulása már nem is kedvező, mert a növény
transpirációja már csökken, tehát a talaj nedvességkészletót nem tudja kihasználni.

A zöldtrágyának vetett másodnövények mind az alap, mind a kiegészítő mű-
trágyázást meghálálják. Legjobban a tenyészidő alatt — szárbaszökéskor — adott
nitrogén-műtrágyát hasznosítják. A műtrágyának oldatba való vitelét a kiszórás utáni
öntözéssel lehet biztosítani. Eddigi ezirányú kísérleteink szerint a napraforgó zöld-
tömegét 50—60 kg/kh kiegészítő trágyázással átlagosan 18—20%-kal sikerült növelni.

5- Zöldtrágyanyerésre alkalmas növények

öntözéses kísérleteink során — az öntozetlen tapasztalatok alapján — ezideig
zöldtrágyanyerés céljából a napraforgót, napraforgó + Viktória-borsót, szegletes led-
neket, egyéves somkórót, fehérmustárt és zabosbükkónyt termesztettünk. Az említett
növényeket gabonasortávolságra — a napraforgót gabona és dupla gabonasortávol-
ságra — vetettük el. A napraforgó esetében többéves kísérleti eredményeink azt iga-
zolják, hogy a napraforgó gabonasortávolsággal nagyobb és jobb minőségű zöldtöme-
get szolgáltat, mint a szélesebb sortávolság esetében.

A zöldtrágya céljából termesztett másodnö vényként üzemi keretek között csak
őszi búza, míg a kisparcellás kísérletekben az őszi búzán kívül egy-egy évben őszi
és tavaszi árpa, valamint zab is szerepelt, a különböző előveteményeknek a másod-
növények termésére gyakorolt hatásának megállapítása céljából. A vetés időpontja
az elővetemények szerint VII. 21. és VII. 31. között, míg a tenyészidő az elővetemé-
nyek lekerülési, illetve zöldtrágyanövények leszántási idejétől íüggően 70—89 nap
között váltakozott. Az őszi búza után, mint a másodvetésű zöldtrágyanövények szá-
mára legnagyobb vetésterülettel biró növény után átlagosan 76 nappal számolhat-
tunk. Mivel a zöldtrágyának használt növények a — 1 C° körüli hőmérsékleten nem
olyan érzékenyek, mint pl. a másodvetésü silókukorica, csalamádé vagy cirok, ezért
alászántásukat október hó közepéig végezhetjük. A kisújszállási meteorológiai állo-
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más adatai szerint a korai fagyok október 7. után rendszerint beköszöntének. Ezek
a kezdeti fagyok a zöldtrágyanövényekre általában még nem veszélyesek, azonban
a későbbi időpontban jelentkező —:«, —4 C -on aluli hőmérséklet már jelentős ter-
méskiesést okoz. Ettől függetlenül a napraforgó legmegfelelőbb leszántási ideje a
bimbózás körüli fejlődési stádium, mert a nagy zöldtömeg mellett, ezen időszakban
a legkedvezőbbek a növény kémiai összetevői.

A zöldtrágyanyerés céljából hétféle növényt, illetve keveréket próbáltunk ki.
A tisztavetésű borsófélék, a fehér mustár és az egyéves somkóró a hozzáfűzött remé-
nyeket — az öntözetlen termesztésből következtetve — nem váltották be. Kis ter-
mésük (51—62 q kh zcldtömeg), valamint a kelesztő öntözéssel szembeni túlzott érzé-
kenységük miati öntözött viszonyok közötti termesztésük nem vált be. Ugyanakkor
tisztavetésű sűrűsoros napraforgó a tíz év átlagában az előbbiek termésének négy-
szeresét adta. A kísérletekben szereplő zöldtrágyanövények évenkénti földfeletti zöld-
tömege az alábbiak szerint alakult.

Termesztett növény 1950 1E51 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Át-
lag

N forgó 12 cm
„ +N
24 cm
„ +N

Níorgó + Vborsó
Fehérmustár
Somkóró
Sregl. lednek
V.-borsó
Zabosbükköny

236

—
—
—
52
51
—
63
—

210

—
—
—
—
—
62
60
—

238
274
190
240
186

—
—
—
—

130

223
254
208
231

—
—
—
—
—
—

170
—
—
—

164
—
—
37
—
—

197
265
145

—
158

—
—
—
—
—

158
—
—
—
—
—
—
—
—
—

227
264

—
—
—
—
—
—
—
—

184
—
—
—
—
—
—
—
—
—

196
—
—
—
—
—
—
—
—
—

204
264
181
235
165

52
51
50
62

130

A kimutatás adatai szerint a napraforgó zöldtömegét az 50—60 kg kh N kiegé-
szítő trágyázással 12—27'' u-kal sikerült növelni. A 12 cm-es sortávolságra vetett nap-
raforgó álagosan 15" „-kai többet termett, mint a 24 cm-re vetett napraforgó, a napra-
forgó + Viktória borsós keverék termését pedig 28%-kal haladta meg.

Tízéves kutató munkánk során egyértelműen beigazolódott, hogy öntözéssel az
aprómagú növények, valamint a borsófélék kielégítő terméseredményt nem adnak,
illetve az öntözést nem hálálják meg kellően. Ugyanakkor a napraforgó nagy zöld-
tömege, valamint az öntözéssel szemben tanúsított kisebb érzékenysége miatt az öntö-
zött területek legmegfelelőbb zöldtrágyanövényének bizonyult.

6. A zöldtrágya-másodnövények trágyahatása

A zöldtrágyanövények tényleges értékét az utónöványek termésére gyakorolt
hatása szabja meg, illetőleg ennek alapján lehet megállapítani az istállótrágyához
viszonyított értéküket. A legnagyobb tömeggel űzető zöldtráeyar.övények trágyahatá-
sának megállapítása céljából utóhatásvizsgálatokat végeztünk. A zöldtrágyanövények-
nek és azok kezeléseinek trágyahatását 300 q kh istállótrágyamennyiséggel hason-
lítottuk össze. Egyébként öntözött körülmények között a Kisújszállási Kísérleti
Gazdaságban 4 évenként általában ilyen istállótrágyamennyiséget szoktunk felhasz-
nálni.

A zöldtrágyanövényeknek istállótrágyával való összehasonlítását két igen eltérő
termesztésű — rizzsel és szántóföldi — növényekkel mutatom be. Az utóhatásvizs-
gálat több évre terjedt ki. A rizs utónövénnyel beállított kísérlet három éven keresz-
tül — 1952—1954. évben — folyt. A szántóföldi növényekkel — kukorica, takarmány-
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Leszántott
trágyamennyiség
q/kh

210

60

62

300

kgkh

200
200

200
100

200
100

P
N

P
N

P
N

Mütrágyakiegészítés
1952

években

P
N
K
P
N
K
P
N
K
P
N
K

200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100

1953
kg

P
N
K
P
N
K
P
N
K
P
N
K

; k h

300
100
100
300
100
100
300
100
100
300
100
100

keverék + másodvetésü kukorica és borsó — az utóhatásvizsgálat ugyancsak három
éven keresztül történt.

A rizzsel végzett trágyahatás-vizsgálat a következő szervestrágyamennyiségek
alászántásával, illetve évenkénti mütrágyakiegészítéssel történt:

K e z e l é s

1. Napraforgó zöldtrágya

2. Viktória borsó zöldtrágya

3. Szegleteslednek zöldtrágya

4. Istállótrágya

(Megjegyzés: P = sima szuperfoszfát, N = pétisó, K = 40"0-os kálisó. A rizsfajta
mindhárom évben Precoce Allorio volt. Earnulásos — bruzone — megbetegedés

egyik évben sem fordult elő. Éppen rczisztens volta miatt vetettük ezt a fajtát.)
Az egyes trágyázási kezelésekkel az első évben igen eltérő tápanyagmennyisége-

ket vittünk a talajba. Legtöbb hatóanyagot a 300 q istállótrágya tartalmazott, ezt
követően pedig a műtrágyákkal kiegészített napraforgó-kezslés. A különböző keze-
lések a második évtől azonos féleségű cs mennyiségű műtrágya-dózisban részesültek.

Az egyes kezelések után a rizs évenkénti termése a következőképpen alakult:

K e z e l é s A r i z s t e r m é s e összesen Arányszám
1952. 1953. 1954. q/kh %

é v e k b e n q/kh

1. Napraforgó ilT 23,9 18,3 64,4 86
2. Viktória-borsó 20,8 27,9 16,5 65.2 87
3. Szegletes lednek 24,0 26,7 16,4 67,1 89
4. Istállótrágya 26,7 30,0 18,5 75,2 100

A három évi összevont terméseredmény alapján a műt • gyákkal (első évben)
kiegészített zöldtrágyanövenyek hatásfoka mindössze 13%-kal maradt a 300 q/kh-val
istállótrágyázott kezelés hatásfoka mögött. Az istállótrágyázitt kezelés három évi
rizslermése 10 q/kh-val haladta meg a zöldtrágyázott kezelisj'.t termését. A külön-
böző zöldtrágyanövények után vetett rizs három évi termése csaknem azonos volt.

A rizs évenkénti termésalakulását vizsgálva, legnagyobb termés a második évben
volt. Az egyes évek közötti terméseredményeknél a rizsnél általában tapasztalható
nagy termésingadozás — a nagyobb műtrágya-dózis használa a ellenére — ugyan-
csak megvolt.

A zöldtrágyanövények után a három év átlagában elért 22 q/kh rizstermés igen
jónak mondható, és arról tanúskodik, hogy a rizs egyéb szántóföldi növényeinkhez
hasonlóan a bő tápanyagellátást rendkívül meghálálja. Tehát a rizs átlagtermésének
növelésére a rizses vetésforgók bevezetése mellett a zöldtrágya növények ilyen irányú
kiterjesztésével nyílik legnagyobb lehetőségünk. Ezért érthető, hogy az olaszok a
rizs zöldtrágyázását miért helyezik előtérbe.

A szántóföldi növényekkel végzett trágyahatásvizsgálat a következő kezelések
beállításával történt:



K e z e l é s

leszántott
zöldtrágya-
mennviség

q kh

1. Napraforgó, kezeiellen 170
2. Napraforgó vetése elölt 150 q kh istállótrágya 254
3. Napraforgó leszántásakor 150 q kh istállótrágya 178
4. Borsós napraforgó leszántásakor 300 kg kh szuperfoszfát + 100 kg kh

pétisó 164
5. Szegletes lednek lsszántásakor 300 kg kh Sp 37
6. Istállótrágya 300 q kh

A második és harmadik évben a fenti kezelcs?k talajába vetett növények azo-
nos műtrágyakiegészítésben részesültek. A lak.-keverék alá 100 kg kh pétisót, a má-
sodvetésű kukorica alá 150—150 kg kh szuperfoszlátot cs pétisó., míg a borsó alá
200 kg kh szuperfoszfátot adtunk.

Az egyes kezelések utónövíny-tsrmasének összehasonlíthatóságáért a termés-
eredményeket gabonaegységre számítottuk át, mivel erre a célra ez az összevetési
alap felel meg leginkább. Ennek alapján a gabonaegysé?re átszámított kezelések
kat. holdankénti termése a következőképpen alakult:

K e z e l é s

1. 170 q kh napraforgó kezeletlen
2. 150 q kh istállótrágya

254 q kh napraforgó
3. 178 q/kh napraforgó -f-

150 q kh istállótrágya
4. 1G4 q kh borsós napraforgó -+-

L'OO kg kh S P + 1 0 0 kg kh P
5. 37 q/kh sz. lednek +

300 kg kh Sp
6. 300 q/kh istállótrágya

Á t l a g : 37.1 1 5 , 3 + 1 6 . 9 = 3 0 . 5 10,4 77,7

(Megjegyzés: a gabonaegységre átszámított értékekben a szár-, illetve a szalma-
termés nem szerepel.)

Az egyes kezelósek utónövényeinek három évi összevont termését vizsgálva ki-
tűnik, hogy a napraforgó leszántasa után adott 150 q kh istállótrágyás kezelés ter-
mése mindössze 5"„-kal maradt a 300 q kh istállótrágyában részesített kezelés ter-
mése mögött. A többi kiegészítő trágyázásban részesített kezelés utónövényei átla-
gosan 13%-kal kisebb értéket adtak, mint az istállótrágyázott kezelés. A magában
leszántott napraforgó-zöldtrágya utónövényeinek termése viszont 30" i r k a l volt ke-
vesebb az istállótrágyázott talajba vetett növényeknél. A magában alászántott nap-
raforgó és a kiegészítő trágyázásban részesített kezelések közötti terméskülönbség
19°n. míg az utóbbiak és az istállótrágyázolt kezelés között a különbség 11"o. Tehát
a szerves és szervetlen trágyákkal kiegészített zöldtrágyák hatásfoka 5—13%-kal
volt kisebb, mint az istállótrágyáé.

A kísérlet eredménye alapján a nagyobb termések eléríse érdekében a termesz-
tett zöldtrágyanövényeket kiegészítő trágyákkal kell alászántani, illetve a nagyobb
hatásfok elérése céljából a zöldtrágyák alászántása alkalmával kisadagú istállótrá-
gyát használjunk. Ezáltal nagyobb területen lehet a teljes istállótrágyázás hatásfokát
megközelíteni. A másodvetésű zöldlrágyanövények istállótragyával vagy műtrágyák-
kal kiegészítve az öntözőgazdaságok talajeröutánpótlásában tehát döntő fontosságúak,
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1955.
kukorica

30.G

34,8

36,3

37.6

41,2
42,0

1956.
tak. keverék :

másodv. kuk.

6,7 + l',8^= 21.5

15,3 + 17,1 = 32,4

16,9 + 19.7 = 36,6

13,3 + 16.5 = 29.8

11,0 + 15.0 = 26.0
16,8 + 18,0 = 34,8

1957.
borsó

9,5

10,1

11,0

10,6

9,8
11,4

össze-
sen

61.6

77,3

83,9

78,0

77,0
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95
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87
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7. Összefoglalás

Az öntözőgazdaságok jelenlegi szűkös istállótr.ígya-termelését, illetve az öntözött
talajok fokozottabb tápanyagigényét másodvetésű, elsősorban napraiorgó-zöldtrágya-
növények termesztésével meg lehel oldani. Különösen a rizsterm?sztó gazdaságokban
fontos e módszer bevezetése, ahol ezáltal a fekete ugar is megszüntathető, továbbá
a sűrűvetésű napraforgóval a vízgyomok is igen eredményesen irlhatók. Az apró-
magvú, az öntözés következtébsn hamar bekövetkező talajlsvegőtlenségre érzéke-
nyebb növények termesztése nem ajánlatos.

A napraforgó legtöbb és legjobb zöldtömeget 12 cm sortávolsággal adja. Nagv
nyersrcst-tartalma miatt leszántását a virágzás kezdeti állapotában kell elvégezni,
amikor nagy tömege mellett móg a C/N arány is kedvező. A nagy tömeget adó nit-
rogénben szegény napraforgó után ugyanis csak az esetben lehet kiemelkedő termést
elérni, ha a lebontási folyamatok kedvezőbb lefolyása érdekében elegendő mennyi-
ségű nitrogéntartalmú műtrágyákat használunk.

Az adagolandó nitrogénmennyiségei a leszántásra kerülő zölotömeg határozza
meg. Kísérleteink szerint 150—200 q/kh napraforgó-zöldtömeg leszántása esetében
150—200 kg/kh pétisó a kedvező lebontási folyamatokhoz elegendőnek bizonyult.
Ezenkívül az utónövény vetésekor célszerű még 80—100 kg kh pétisót a talaj felső
— 6—10 cm-es — szintjébe bedolgozni. A zöldtrágyanövényeket — így a napraforgót
is — célszerű nagyadagú (200—300 kg kh) foszfortartalmú műtrágyákkal leszántani,
mert így azok hatóanyaga jobban érvényesül.

A műtrágyákkal kiegészített különböző zöldtrágyanövények utáni rizs három
évi összevont termése átlagosan 12" n-kal maradt a 300 q kh istállótrágyában ríszesí-
tett kezelés termése mögött. A szánlóföldi növények esetében pedig a kiegészítő trá-
gyázásban részesített kezelések 5—13" 0-kal adtak kevesebbéi, mint a 300 q kh-val
istállótrágyázott terület.

A többéves zöldtrágyázási kísérletek eredményei arról tanúskodnak, hogy ön-
tözéssel a másodvetésű zóldtrágyanövények sikeresen termeszthetők, és ha leszán-
tásukkor megfelelő mennyiségű és minőségű műtrágyákat h sználunk, az istállótrá-
gyát pótolni lehet.

Az öntözéses gazdálkodásra berendezkedő üzemek jelenlegi, valamint a közel-
jövő lehetőségeit meghatározó adottságok (állatférőhely, állft'étszám, stb.) különösea
nagy jelentőségűvé teszik a másodvetésű napraforgó-zöldtrágyának a közöltek értel-
mében történő felhasználási módszerét, mert ez a több éves kisparcellás és üzemi
kísérleti eredmények, adatok szerint biztos alapokat nyújt a talajerővisszapótlásra,
illetőleg a terméseredmények fokozására.

Míhályialvy István
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