
Takarmánynövények termesztése és a talajerő növelésének fontossága
a Jászságban

A homoktalajokkal rendelkező termőtájakon a termelés két olyan adottságává) kell
számolnunk, melyek biztosítása csak következetes munkával valósítható meg. E kéí
adottság a talajok gyenge termőképessége és ami ebből következik, a takarmányhiánv
(mennyiségileg és minőségileg egyaránt).

Jászberénytől délre futóhomok, gyengén humuszos homok és csernozjom jellegű
homoktalajokat találunk kisebb nagyobb foltokban. A humuszréteg vastagsága és a
humusztartalom ennek arányában változik, nagymértékű termőképesség ingadozást
vonva maga után.

Szolnok megye évelő pillangós takarmánytermő területe, az összes szántóterüle'.-
nek 13,8 százaléka, ebből a lucernára 13,2 százalék jut. Míg a lucerna termőterülece az
elmúlt 10 év alatt jelentősen 6,9 százalékról 13,2 százalékra növekedett, ugyanakkor
a kataszteri holdankénti átlagtermés az 1940. évinek csupán 62 százaléka. Figyelembe
véve, hogy a mezőgazdaság műtrágyaellátottsága 1940 évtől a többszörösére emelkedett,
a fenti termésátlagok csökkenése elsősorban talajerőgazdálkodási hibákra utal. (A
csökkenés oka elsősorban az aranka! - Szerk.)

Takarmánygazdálkodás szempontjából, Szolnoktól északra Jászberényig, sokkal
rosszabb a helyzet, mert e térségben helyezkednek el a tápanyagokban kevésbé ellá-
tott vagy ellátatlan talajok. Éppen ezért szükséges a takarmánynövények termesztésének

a tápanyagpótlás szempontjából.

1. Talajerő növelése

A meszes, gyengén humuszos homoktalajokon a szerves trágyák kiegészítésére
és pótlására a kétéves fehérvirágú somkóró a legalkalmasabb. Erre alkalmassá teszi
gyirs, erőteljes növekedése, fejlett gyökérzete, nagy zöldtömege.

A kimutatott talajvizsgálati eredmények szerint e talajok felvehető tápanyag-
tartalma csekély. Nitrogén és foszfor tápanyagban a talajok ellátatlanok, míg kálium
a talajok kisebb részénél közepes értékeket, a nagyobb részénél ellátatlanságot mutat.
A fentiek alapján a trágyázás minden formájára szükség van, hogy a talajerőt iniha-
mjrabb egy optimálisabb szintre emelhessük. A jászberényi kísérletek t-anulsága
szerint a somkóró első évi trágya hatása, valamint a második évi gyökér hatása
egyaránt kedvező eredményeket ad. Kimondottan zöldtrágyának használva rendszerint
HÍ első évi alászántás az indokolt. Az első évi hatást őszi árpánál és dohánynál mét-
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hik íe. Áz őszi árpa somkóró elővetemény után 315 kg/kh terméstöbbíetet eredménye-
zett, szemben cukorcirok, kukorica elővetetnénnyel. A dohány termesztésénél a követ-
ke/ő hatás mutatkozott.
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A kalászos után végzett istállótrágyázás hatására több termés mucuckozott, de
róleg a III. osztályú dohánynál. A somkóró zöldtrágya után az I. osztályú dohány-
levelek mennyisége 10 százalékkal nagyobb volt, mely kisebb ráfordítás mellett, nagyobb
jövedelmet is jelentett a gazdaságnak.

A talajerőgazdálkodásnak másik fontos részét képezi a műtrágyázás. A felvehető
tápanyagok csekély voltából következik, hogy a műtrágyáknak kedvező hatása mucat-
ko/tik a kalászos, kapás és takarmánynövényekre egyaránt. E kézirat keretében a takar-
mánynövényekre vonatkozó műtrágyázási megfigyeléseket írjuk le, elősegítve ezzel ezek
termesztésének sikerét. A pillangós takarmányok (homoki lucerna, somkóró, vöröshere)
termesztésére a teijes NPK műtrágyakeverékek bizonyultak a legmegfelelőbbeknek. A
keverékben nitrogén műtrágya csak 12 százalékban szerepel, mely a kezdeti fejlődést
segíti elő a Rhizóbiumok kifejlődéséig.

Terméstöbblet
Műtrágya

q, kh %

NPK 12,6 10,3
N P 8.6 7,4
P 8,1 6,6
NK 7,1 5,6
N —5,2 —3,6

Figyelembe véve a terméstöbblet és a műtrágya értékét, valamint haíását 3 évre
számítva, 2-3-szoros megtérülési érték jelentkezik. A takarmánynövények leszántása után
a műtrágyák értékesülése még kedvezőbbnek mutatkozik, egyrészt a gyökér és nitrogén
hálás, másrészt a szerves kötések tápanyagának felszabadulása révén.

A talajerőgazdálkodás feladata', hogy a szerves (istállótrágya, zöldtrágya) és mű-
trágyázás optimális szintjének biztosításával a terméseredmények fokozatosan növe-
kedhessenek. Ehhez megfelelő kiinduló pontot ad a megelőző talajvizsgálat, melynek
a felvehető tápanyagokon kívül ki kell terjednie a legfontosabb talajtulajdonságokra
is. Miután a jászberényi talajok felvehető tápanyagokban nagy részt ellátatlanok, a
tápanyagok pótlása a termelés döntő fontosságú részét képezi.

2. A takarmánybázis elősegítése

Megfigyeléseink szerint a takarmánybázist elősegíthetjük a pillangós takarmányok
területének növelésével, alkalmi keverékek termesztésével, a talajerő növelésével és a
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takarmányok gazdaságos felhasználásával. Ezek közül a takarmány keverékek kérdé-
sével és élettani hatásával foglalkozunk. Három pillangósvirágú növény termesztése
a következő eredményt mutatta fel (3 év átlagában).

Megnevezés Zöldtömeg q'ha
Magában Keverékben Különbség

Homoki lucerna 409,— 530,6 121,— 29,3
Somkóró 501,5 694,5 195,4 38.4
Vöröshere 298,— 388,— 90,3 33 —

Átlag 402,— 537,5 135,5 33,5

A takarmánybázis növelése érdekében érdemes a pillangósvirágú növényeket
füvekkel való keverék vetésben termeszteni, mert jelentős 135,5 q/ha terméstöbblethez
jutunk a fehérje-arány kedvezőtlensége nélkül.

Kísérleteinkben a három pillangósvirágú növényt csomós ebirrel termesztettük
(2 sor pillangós és 1 sor csomós ebir váltakozó vetésével). A terméstöbblet nemcsak
zöldtömegben, hanem béltartalmában is jelentős tápanyag mennyiséget képvisel.

Megnevezés Terméstöbblet béltartalma q/ha
Fehérje Keményítőérték

Somkóró 4,6 23,2
Homoki lucerna 2,9 13,3
Vöröshere 1,9 10,8

A kezdeti gyors növekedése révén a somkóró produkálta a legnagyobb zöldtermést,
s ebben 4,6 q fehérjét és 23,2q keményítőértéket. A keverékekben is szűk a íeliérj;
koncentrációt állapítottunk meg. Ez egyben azt jelentette, hogy kedvezően használ-
hattuk termelő (hús, tej) és növendék-állatok rokarmányozására. A takarmányok fel-
használásánál, a korai kaszálással alacsony* n^e'rsrosttartalmaü és kumariiitartalmat,

• ugyanakkor kedvező emészthetőséget értünk el. A tertnéstöbblet béltartalmának fehérje
és keményítőértéke alapján a következő tej mennyiségek termelését teszi lehetővé.

Somkórós keverék 9200 liter
Homoki lucerna keverék 5300 liter
Vörösherés keverék 3800 liter

Az előbbiekben kifejtett előnyök miatt a zsenge állapotú takarmányok biztosí-
tására, külön vizsgáltuk a sarjadzást. Az első zöldtömeg lekerülése után három sarjií-
termcst kaszáltunk.

Kezelések
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27,0
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q ha
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ú

2,6
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3,2

10,0
3,0

10,0
4,0
7,0

Összes

68
94,1
92,3
92,3
80,1
77,1
73,2
70,2
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Á sarjadzásokra a kálium-műtrágya mutatkozott legelőnyösebbnek, külön és nit-
rogén-kiegészítéssel együtt. A káliumnak egy fontos szerepe van a protoplazma egész
életfunkciójában és szintetizáló enzimek működésében, így a szénhidrátképzésben. A
hajiáskcpződcshez is sok kálium szükséges, mert a tenyészcsúcsok fejlődő részeiben
ion alakjában nagy mennyiségben van jelen és könnyen vándorol. A hajtásképződést
illetve a sarjadzást a műtrágyázás akkor segíti elő, ha a kálium-foszfor adagolásánál
a káüumé (hatóanvagban kifejezve) a vezető szerep.

A takarmányok élettani hatását hússertés tenyészsüldők etetési kísérletével (y
napon át) mértük le.

Megnevezés

Pépesített zöldtakarmány

Sertésfalka db
Beállítási súly kg/db
Végsúly kg'db
Súlygyarapodás kg db
Napi súlygyarapodás gramm
Súlygyarapodás %

I.
somkóró

1 kg
30
30
70
40

519
117,7

S ü l d ő f a l k a
II.

lucerna
1 kg

27
32
69,5
37,5

487
110,4

III.

—

28
35
69
34

441
100

A zöldsomkóró takarmányozáfát 30 cm magasságnál kezdtük és 50-52 cm-es ma-
gasságnál fejeztük be. A többi takarmányt is hasonló fejlettségi állapotban kaszáltuk
A somkóró kedve »őbb élettani hatása a benne kis mértékben levő kumarinnal magva-
rázható. Kis mennyiségben a vérbe juttatott kumarin fokozza a hasnyálmirigy nedv-
kiváiasztó tevékenységét, s ezáltal a takarmány értékesülése kedvezőbbé válik. Ezt a
hatást fejti ki a zöldsomkóró etetése is. Ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy a
zsenge állapotú, kevés kumarintartalmú, tápanyagban gazdag, jól emészthető som-
kórot- eredményesen takarmányozhatjuk. A kérődző állatoknál a felfúvódás veszélyé:
veg)ük figyelembe. A somkórós legelők alkalmasak termelő állatok, főleg juhok
legeltetésére. A somkóróban levő fehérje rendkívül kedvező hatású a gyapjú növeke-
désére. Megfigyeléseink és méréscink szerint normál téli takarmányozás mellett, előtte
3-4 hónapi somkóró legelőn való legeltetés nagyban hozzájárult az anyák 6 kg. db
fölötti átlagos gyapjúhozamának eléréséhez.

Meszes homok- és gyengén humuszos homoktalajokon kiterjedtebben használhat-
juk a somkórót, mert eredményesen használhatjuk takarmányozásra, zöldtrágyázásra.
Takarmány- és magtermés után visszamaradó tarló- és gyökérmaradványra jelentős
„gy jkcrtrágya"-hatású.

A takarmánynövények tápanyagigénye nagy, a pillangósvirágúaké is, ezért a talaj
felvehető tápanyagtartalma alapján lássuk el bőségesen tápanyaggal. (Kísérleteinkben
12.3 q ha vegyes "műtrágyát használtunk fel.)

A pillangós növények termőterületének növelése mellett, a takarmánybázis biz-
tosítása érdekében termesszünk pillangós takarmánykeverékeket, somkórós és egyéb
pillangóssal dúsított legelőket.

A fenti kísérletek eredményének leírása támpontot ad olyan gazdaságpolitikai
célkitűzések megvalósítására, melyek révén az állatenyésztés alapját képező takarmány-
bá;is biztosítása könnyebbé válik.

Dr. Galgóczi József
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