
A Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszerei mezőgazdasági
hasznosításáról

Hazánkban a mezőgazdaságilag hasznosítható területek növelésére nincs lehetőség,
sőt a jövőben további területcsökkentéssel kell számolnunk. A lakosság fogyasztásának
növekedése, a könnyű-, és élelmiszeripar nyersanyaggal való fokozottabb ellátása, az
exportigények teljesítése - ugyanakkor - feltételezi a mezőgazdasági termelés növe-
lését, az egyes mezőgazdasági termékek (pl. takarmány) importjának csökkentését.

A mezőgazdasági termelés növelése az egységnyi területen elérhető nagyobb hoza-
mokkal, intenzívebb gazdálkodással valósítható meg. Ennek egyik fontos eszköze a
komplexen kialakított és szakszerűen gyakorolt öntözéses gazdálkodás.

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy nagy terméseket csak akkor érhe-
tünk el, ha a növény fejlődése számára az összes szükséges tényezőt egyidejűleg - a meg-
kívánt mennyiségben és minőségben - biztosítjuk.
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A legfon'osabb tényezők a következők:
a) A talaj termékenységének fokozása:

(szerves- és műtrágyázás, vízrendezés, talajvédelem és javítás, kémiai szerek szak-
szerű használata stb.)

b) A gépesítés fejlesztése:
(az adottságoknak megfelelő talajművelés, az agronómiai határidőkön belül végre-
hajtandó vetés, növényvédelem, növényápolás és betakarítás biztosítása érdekében)

c) Dj, bőtermő növényfajták nemesítése:
- termesztésének széleskörű elterjesztése

d) Korszerű termelési technológiák és módszerek:
- kialakítása, alkalmazása

e) öntözés:

Külön-külön, egy-egy eljárás, termelési tényező - például az öntözés - fejlesztése
ne:n jelent gazdaságos és gyors előrehaladást a termelés fejlesztésében. Bármely agro-
technikai tényező - így az öntözés is - csak akkor érvényesül megfelelően, ha termés-
fokozó hatásában egy másik tényező hiánya nem hátráltatja.

Az öntözés biológiai indokoltsága azonban még nem jelenti azt, hogy egyúttal
az gazdaságos is. Az öntözéssel a növény vízigényét - a termelési célnak megfelelően -
az adott körülmények között a gazdaságosság határáig kell kielégíteni.

A termelési cél - és vele együtt a termelési technológia - a biológiai ismeretek,
az anyagi-, technikai feltételek és társadalmi körülmények fejlődése miatt azonban
állandóan változik. Ennek megfelelően az öntözést - és az öntözéssel befolyásolható
tényezőket is - a mindenkori termelési cél és a termesztési körülmények figyelembevé-
telével és gazdaságosság szem előtt tartásával kell megítélnünk. A gazdaságosságot az
öntözés feltételeinek megteremtéséhez, és az öntözés végrehajtásához - több év átlagá-
ban - szükségei ráfordítások és az elérhető többlettermés aránya dönti el.

Az öntözéses gazdálkodásban eddig szerzett tapasztalatok jó alapot biztosítanak a
jövőbeni fejlődéshez, különösen a Kiskörei Öntözőrendszerek mezőgazdasági megala-
pozó munkálataihoz.

A Kiskörei Vízlépcső és öntözőrendszerei megépítésével hazánkban az eddigi leg-
nagyobb mezőgazdasági beruházás valósul meg. E tudatos beavatkozás a természet víz-
háztartásába messzemenő megfontoltságot és tervszerűséget igényel:- mind a mezőgazda-
ságfejlesztési, mind a vízműszaki tevékenység előkészítése és végrehajtása során.

E munka csak akkor lesz hatékony, ha a fejlesztés technikai, technológiai, biológiai
éi gazdaságossági egységét biztosíthatjuk.

I.

A Tisza-medence vízkészletének komplex felhasználására műszaki koncepció ké-
szült. E tanulmány nagy vonalakban meghatározta a Tisza vízkészletéből öntözővíz-
zel távlatilag ellátható terület nagyságát; javaslatot tett a Kiskörei Vízlépcső megépí-
tésére, valamint a főművek műszaki megoldására. A Kiskörei Vízlépcső komplex víz-
gazdálkodási fejlesztési programja részeként tanulmányterv készült a Vízlépcső haszno-
sítására. |

Ennek megfelelően a területileg illetékes megyei tanácsok és vízügyi igazgatóságok
- az üzemek egyetértésével - javaslatot készítettek az I. kiépítési ütemben megvalósí-
tásra kerülő 120 oco kh öntözőtelep területi és üzemi elhelyezésére. A központilag így
meghatározott feladat (a területi elhelyezés megtervezésével) teljesítettnek tekinthető.

A felülről tervező módszer, - a konkrét üzemek ismeretének hiányában - nem
tudja kiaknázni (a nagyszámú megoldási variáció: megtervezhetetlensége miatt), a szám-
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talán kombinációban rejlő lehetőségeket. Ugyanakkor^ ezek okszerűbb kihasználása biz-
tosíthatja leginkább az állami és üzemi beruházások gyorsabb megtérülését.

A Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszerei döntően mezőgazdaság-fejlesztési beru-
házás, a fejlesztésre fordított összegeknek az öntözővizet felhasználó mezőgazdasági
üzemekben kell megtérülni: ezért az üzemek ismeretében és azok igényeiből kiindulva
lehet megteremteni az öntözés végleges elhelyezését és a mezőgazdaságfelesztési és víz-
gazdálkodási munka egységét. Ezt indokolja még az is, hogy a mezőgazdaságnak az ön-
tözővíz fogadására való felkészítését a lcgracionálisabban a népgazdaság teherbíróké-
pességét legkisebb mértékben próbára téve, és leggyorsabban kell megoldani. Ez úgy ér-
hető el, ha az öntözővízzel ellátható területeken olyan gazdaságokat (tájegységeket)
választunk ki, amelyek a kedvezőbb természeti, közgazdasági adottságok, valamint a
szubjektív tényezők következtében már munkánk megkezdéséig az átlagosnál magasabb
gazdálkodási szinvonalat értek el, megközelítették a szárazgazdálkodás optimumát.

Az öntözésfejlesztés végleges területi elhelyezéséhez, a megvalósítás ütemének meg-
határozásához a következő kérdésekre kell választ adni:
a) az öntözővízzel műszakilag gazdaságosan ellátható területeken belül hol vannak

azok a gazdálkodási egységek, ahol az öntözővíz felhasználására legalkalmasabb
természeti és közgazdasági adottságok vannak.

b) az öntözéses gazdálkodásra kedvező feltételekkel rendelkező gazdálkodási egységek-
ben milyen hosszú idő szükséges a gazdaságos öntözés alapvető feltételeinek megte-
remtéséhez, lagyis:
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- á termelés szerkezetének és technológiájának átalakításához,
- a vezetés és munkaerő szakképzettségében szükséges változások végrehajtásához,
- az álló-, és forgóeszközök növeléséhez, szerkezetük megváltoztatásához,
- maguknak a létesítményeknek a megvalósításához.

Ezek a kérdések csak az üzemek adatainak és fejlesztési szándékainak ismeretében
válaszolhatók meg.

Az üzemi információk alapján lehet és szükséges megtervezni az üzemközi vízgaz-
dálkodási létesítmények méretét és területi elhelyezését is.

Az üzemi tervezés három szakaszból áll:

1. Az öntözővízzel műszakilag gazdaságosan ellátható területeken belül lévő üzemek
helyzetének felmérése és gazdálkodási színvonaluk értékelése.
A helyzetfelmérés során szerzett információk - a termelés objektív és szubjektív

tényezőinek mérlegelése - alapján kerülnek kiválasztásra az öntözésfejlesztésre javasolt
üzemek. >«MÍ

A felmérésről készült elemző értékelésnek tartalmaznia kell az öntözendő terület
üzemenként) várható nagyságát, megközelítő területi elhelyezését, az öntözővíz megje-
lenésének kedvező időpontját, az öntözőfürtök beruházási céljainak elkészítéséhez szük-
séges tervezési alapadatokat.
2. A felmérés alapján kiválasztott üzemekben komplex üzemfejlesztési terv készül,

melynek kettős feladatot kell megoldania:
a) az üzem termelési - gazdálkodási színvonalának a szárazgazdálkodás optimumára

emelését az öntözés bevezetésének időpontjáig, és
b) az öntözése: gazdálkodás folytatásához szükséges speciális fejlesztés megtervezését.
3. A harmadik szakaszban folyik a létesítmények konkrét műszaki tervezése.

Mintaüzemek létesítése

A MÉM. Tiszavidék Mezőgazdaságfejlesztési Irodája és az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság az Agrártudományi Egyetem Üzemtani Tanszékével együtt kidolgozta a
modell, vagy mintaüzemek létesítésének módszerét.

A mintaüzemek a hasonló természeti és közgazdasági adottságú, termelési szerkezetű
üzemek kialakításához adnak tapasztalatokat. Ezekkel összehasonlítva lehet majd meg-
állapítani, hogy a továbbiakban fejlesztésre kerülő üzemekben milyen nagyságú és ösz-
szetételű beruházásokra, termelésszerkezeti, technológiai változásokra, érdekeltségpoli-
tikai megfontolásokra van szükség ahhoz, hogy az öntözéses gazdálkodásra való átté-
rés üzemi és népgazdasági szinten hatékony és jövedelmező lehessen.

E sokirányú munka összehangolására, a mezőgazdaságfejlesztési program előkészí-
tésére, majd irányítására hívták életre 1966. VII. i-el a MÉM. Tiszavidék Mezőgazda-
ságfejlesztési Irodáját (TMI), amely az illetékes tudományterületek és a gyakorlat leg-
kiválóbb művelői közreműködésével - hosszútávú program alapján - végzi munkáját.

Szolnok megye mezőgazdasági üzemeinek öntözésfejlesztése
a Kiskörei Öntözőrendszerekben

Másfél esztendeje annak, hogy önkéntes jelentkezés alapján 54 Szolnok megyei
gazdaság jelentette be öntözési szándékát.

A gazdaságokról - természeti, közgazdasági helyzetüket figyelembe véve, gazdál-
kodási színvonalukat mérlegelve - helyzetfelmérő tanulmányok készültek. E munkát az
Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézet, vala-
mint az Öntözési és. Rizstermesztési Kutató Intézet - az üzemekkel közösen - készítették.
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Jelentős az a tevékenység is, amelyet az Agrártudományi Egyetem Uzemtani Tan-
székének művezetése mellett, Szolnok megye 2 mintaüzemében (modell gazdaság) vé-
geznek.

Végső soron az a cél, hogy az öntözni szándékozó gazdaságok felkészülten (a szük-
séges tárgyi és személyi feltételeket biztosítva) fogadják az öntöző vizet. Ezért a gazda-
ságokat, fejlesztési lehetőségeiket figyelembe véve 1973-75 (I. ütem), és 1975-80 (II. ütem)
évek közötti ütemekbe soroltuk az alábbiak szerint.

Megnevezés

I. ütem Tsz-gazdaság
I. ütem Ali. Gazdaság
Ö s s z e s e n :

II. ütem Tsz-gazdaság
II. ütem Ali. Gazdaság

Ö s s z e s e n :
Kizárt üzemek:

Tsz-gazdaság
Ali. Gazdaság

Ö s s z e s e n :
MINDÖSSZESEN:

Üzemek
száma

17
2

19

24

1
25

7
3

10

54

I. ütem

19 001
3640

22 641
—
—

—

22 641

II. ütem

15 388
—

15 388

24 098

3020
27118

42 506

Szabó

I+II. ütem
összesen

34 389

3640
38 029

24 098

3020

27118

65147

Lajos
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