
A rizstermesztés helyzete a Tisza völgyében

Az országban Szolnok az öntözéses mezőgazdaság vezető megyéje és a nagy-
üzemi rizstermesztés központja. Hazánkban csakis öntözéssel termeszthető sikerrel
a rizs, ezért sokan még ma is „vízi gaboná"-nak nevezik. Tehát, amikor megyénk-
ben vízgazdálkodásról esik szó, akkor különböző növények öntözésén belül a rizs-
termesztésről is kell beszélni.

A rizs nagyüzemi árutermesztésének értékeléséhez a fogyasztó és termesztő
szemszögéből szükségesnek tartom röviden áttekinteni e növény hasznosságát mind
élelmezésünkben, mind pedig mezőgazdasági termelőszövetkezetcink, állami gazda-
ságaink öntözéses ágazataiban.

A rizs gazdasági jelentőségét meghatározza, hogy termése a lisztesmagú
növények közül a legmagasabb kalória tartalmú és biológiai értékű tápanyag.
A benne található fehérje a 100%-os fehérjéhez képest 8o%-°s, a búzafehérje
40%-os. A biológiai hasznosulása is igen jó, így a rizsben lévő táplálóanyagok-
nak élettani értéke magas. A rizs fehérje tehát megközelíti a teljesértékű állati
fehérjéket.

Az emberi nehéz fizikai munka csökkenésével párhuzamosan előretör a köny-
nyen emészthető táplálékok fogyasztása, amelynek tipikus élelmiszere a rizs. így
az egészséges táplálkozás szempontjából sgyre fokozódó jelentőséget kap a rizs
a hazai élelmezésben. Az egy főre eső fogyasztás hántolt rizsből a felszabadulás
utáni években 1,7 kg körül alakult, az ötvenes évek második felében meghaladta
a 3,0 kg-ot, és az elmúlt három évben 4,1 kg volt átlagosan.

A hazai rizsszükségletet közel 86 ezer tonna nyerszsír fedezte a negyedik
ötéves terv első felében. Ebből 80% közvetlen fogyasztásra került, 7,5%-ot vető-
magként használtak fel és 12,5%-ot a konzerv- és a söripar dolgozott fel, illető-
leg tápszereket, valamint takarmányokat állítottak elő e hányadból.

A rizstermesztés jelenlegi helyzetének bemutatása előtt ismertetem a rizs
főbb biológiai jellemzőit, amelyeket a termesztés során állandóan figyelembe kell
venni. A rizs a búzához, az árpához, a rozshoz és a zabhoz hasonlóan a pázsitfű-
félék családjába tartozó gabonanövény. Gyökérzete bojtos. Egy kg szárazanyag
előállításához azonos vízmennyiséget használ fel a növény, mint a száraz művelés-
ben köztermesztésben lévő gabonaféléink. A hazai éghajlati viszonyok között a
tenyészidő bizonyos szakában vízborítást igényel. A rizs hő- és napfényigényes
növény. A rizscsírázás minimális hőmérséklete, fajtától függően 18-22 °C-os napi
középérték elégíti ki a rizs szükségletét. Fényigénye a virágzás kezdetétől a meg-
termékcnyülés befejeződéséig, júliustól augusztus közepéig a legjelentősebb. A te-
nyészidő alatt a nálunk termesztett rizsfajták 2200-2900 °C hőösszeget és 900-
1300 napfényes órát igényelnek.
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A Meteorológiai Intézet Szolnok, Alcsiszigeti Színoptikus Állomásán mert
adatok alapján (amely számok a tiszántúli megfigyelő állomások átlagát reprezen-
tálják, ahol hazánkban ma a rizs termesztése folyik) megvizsgáltam az éghajlati
feltételeket. Az i. számú ábrán összehasonlítottam az utóbbi öt év országos rizs-
termés átlagokat, valamint a hőösszeg és a napfényes órák alakulását.
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(Jelmagyarázat: a folyamatos vonal a termésátlagot, a szaggatott a hőösszeget és
a pontozás a napfényes órákat jelzi. Az utóbbi két adat a négy és az öt hónapos,

májustól augusztus, illetve szeptember végéig mért átlagértékek.)

Rizs termésát lagok, hőösszegek és napfényes órák a lakulása
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Az ötven éves átlagérték (május-augusztus) négy hónapban 2420 °C hőösszeg,
szeptember végéig 2921 °C és napsütés 1114, illetőleg 1320 óra volt.

A fentiekből megállapítható, hogy a Tisza-völgyben adottak a rizs termesz-
tésének éghajlati feltételei és nincsen szoros összefüggés a termésátlagok, valamint
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az átlaghőmérsékletek és a napfényes órák alakulása között az eddig elért terme-
lési szinten. Az egyes gazdaságok eredményeit részletesen vizsgálva még nagyobb
eltérések mutatkoztak. így csakis az alkalmazott termelési módszerek és az időben,
szakszerűen elvégzett agrotechnikai müveletek befolyásolták a rizstermesztés ered-
ményességét.

A rizstermesztésünk jelenlegi helyzetének jobb megértéséhez célszerűnek
látszik az előzményeket ismertetni.

A hazánkban meglévő nagyüzemi rizstelepek kialakulását 1947. évtől lehet
számítani. A II. világháború utáni időszakban a szocialista országokkal szemben
meghirdetett áruforgalmi tilalmi rendszerben csak a rizst lehetett értékesíteni a
nyugati piacokon. Így a lakosság ellátásán túlmenően a kedvező exportlehetőségek
is ösztönözték a kormányt a rizstermesztés fejlesztésére. Az állam ebben az idő-
szakban különböző termeléspolitikai intézkedéssel segítette elő a vetésterület nö-
velését. A hiteleket, valamint különféle beruházási és egyéb kedvezményeket
igénybevevő termelők állami és magánvállalkozások, társulások formájában 3360
hektáron termeltek Magyarországon rizst. A termesztési módszert főleg kézi
munkára alapozták. Egy hektár rizs összes munkálataira 100-110 munkanapot for-
dítottak. Általában a szántásra és vetésre 10, gátjavításra 26, gyomlálásra 12,
aratásra 32-37, cséplésre és szállításra 12-17 kézi munkanapot használtak fel
a rizsvetés-területek hektáraira. A jórészt mélyfekvésű, szikes, kopár legelőterülc-
teken létesített rizstelepck építését és az alapvető talajmunkákat gépekkel végez-
ték. Tápanyag utánpótlására istállótrágyán túlmenően főleg foszfor tartalmú mű-
trágyát használtak. Az általánosan termesztett Dunghan Shali rizsfajta nagyfokú
érzékenységét a gombás és baktériumos betegségekre növelő nitrogén műtrágyák
alkalmazásától helyesen tartózkodtak a termesztők.

A rizs vetésterület 1947 évtől rohamosan nőtt. 1950-ben már 14 700 hektáron
termesztették hazánkban ezt az értékes gabonafélét. A betakarított terület 55%-a
állami gazdaságban, 17%-a mezőgazdasági termelőszövetkezetek közös gazda-
ságaiban és a többi egyéni területeken volt. A hektáronkénti 33,5 mázsás országos
átlaggal az eddigi legmagasabb terméseredményt érték el a rizstermesztésben.

Az állami gazdaságokban 36,1 és a termelőszövetkezetekben 34,6 mázsás
hektáronkénti hozammal az összes nyersrizstermés közel ötvenezer tonna volt.

A nagyobbarányú rizstclcp-létcsítést a tiszalöki öntözőrendszer kiépítése és
ez időszakban való üzembehelyezése is elősegítette. Az 1950-cs évek közepéig
több mint 86 000 hektáron építettek rizstermesztésre szánt öntözőtelepet.

1955-ben az 50300 hektáros rizstermőterülctnek 25%-a termelőszövetkezeti
volt. Kilenc év alatt több mint 15-szörösére emelkedett a rizs vetésterülete, amikor
igen kedvezőtlen időjárású év volt a rizsre és a fellépő barnulásos betegség, barna
rothadás (bruzóne) tönkretette a termést. A növényegészségügyi okokon túl a ter-
mesztésnek kultúr- és agrotechnikai fogyatékosságai is voltak. A rizstelepek
öntöző- és főleg lecsapoló csatornahálózata igen sok helyen nem volt megfelelő.
A rosszul lecsapolható rizstelepeken már néhány évi rizstermesztés után a talaj-
vízszint megemelkedésével sok helyen elmocsarasodás és másodlagos elszikesedés
mutatkozott. A gyomláláshoz egyre kevesebb kézi munkaerő állt rendelkezésre,
vegyszeres gyomirtási lehetőség nem volt, így a rizstelepek erősen elgyomosodtak.
Kevés tápanyagot tudtak a talajba visszapótolni, nem volt megfelelő minőségű
és mennyiségű műtrágya, aminek következtében kimerültek a rizsföldek.

Rizstermesztési történetünkben az 1955-ös évben volt a legmagasabb vetés-
terület - habár ekkor sem érte el az országos szántó egy százalékát, de a főbb
rizstermesztő megyéknél már megközelíthette a 3%-ot - és a legalacsonyabb
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termésátlag. Ezzel az évvel lehet zárni a nagyüzemi rizstermesztcs kialakulásá-
nak első szakaszát, amikor nagy területeken termelték Magyarországon kisüzemi
módszerrel ezt a gabonafélét.

A következő tíz évben a rizstermő terület egyharmadára, az összes termés
mennyisége - az 1956-os rekordnak, amely több mint 96 ezer tonna nyersrizs

volt - egyötödére csökkent. Ebben az időszakban alakultak ki a rizstermesztés
nagyüzemi keretei.

Szocialista termelési szektorba koncentrálódott a rizs teljes egészében, amely-
ből a termelőszövetkezetek 60%-ban vették ki részüket. A nagyteljesítményű erő-
és munkagépek gazdaságok üzemeltetéséhez megfelelően alakították ki a rizs-
telepek tábláit, kalitkáit. Elsősorban állami gazdaságokban tereprendezték a rizs-
táblákat. Főként a lecsapoló hálózatot bővítették és áttértek a rizs vetésforgóbani
termesztésére.

Mindazokon a rizstelepekcn, ahol a talajadottságok lehetővé tették egyéb
szántóföldi növények termesztését, a rizst vetésforgóba állították. A sekélyebb
termőrétegű területeket pedig bizonyos ideig ugarolták, majd újra rizst termesz-
tettek rajta. A legrosszabb talajú telepeket, amelyeket „a szikes kopár tájon
a lyuk helyén" létesítettek, kikapcsolták a rizstermesztésből.

Sok gazdaságban többszakaszos és különböző rizsarányú vetésforgókkal dol-
goztak. Elsősorban a száraz szakaszban termesztett növények alá adták a tápláló-
anyagokat. Bővült a termesztett rizsfajták választéka is. A Dunghan Shali mel-
lett megjelent a Dubovszkij 129-es és az Uz-Rossz 17-es szovjet fajták, valamint
a Kákái 162 és 203-as magyar rizsek a köztermesztésben.

Az országos rizstermő terület rohamos és nagymértékű csökkenését csak
lassította a termesztés módszerében bekövetkezett változás. Az alacsony és bizony-
talan terméseredmények miatt csökkent a termelési kedv is. így 1960-tól rizst
exportáló államból importőrök lettünk, és az 1965. évben az eddigi legalacso-
nyabb termőterületen, alig több mint 17 ezer hektáron, termeltek a Tisza víz-
gyűjtőterületében rizst.

A jelenlegi rizstermcsztési időszakot több fontos intézkedés, a tudomány
és technika eredményeinek elterjesztése vezette be.

- 1966. március hónapban jelent meg a 17/1966. Földművelésügyi Miniszter
és az Árhivatal elnökének utasítása, amely a nyersrizs felvásárlási árát 800
forintban állapította meg mázsánként.

- Ezzel az utasítással párhuzamosan a 9 1966. F. M. számú rendelet előírta,
hogy az állami felvásárló szerveknek átadott rizs mázsánkénti átvételi árá-

ból a gazdaságok 45 forintot amortizációs alapba fizessenek be. Ezzel a rizs-
telepek felújításának és új rizstelepek építésének üzemi alapjait teremtették
meg. Megindulhatott a korszerűtlen rizstelepek rekonstrukciója, amelynek so-
rán tereprendezett, jól öntözhető és locsolható, nagyteljesítményű gépi mun-
kára alkalmas nagyüzemi rizstelepeket alakítottak ki, repülőgépekkel művel-
hető tömbökké.

- A kidolgozott komplex vegyszeres növényvédelem bevezetését lehetővé tette
a repülőgép alkalmazása. A gyomosodás ellen a korábbi években változó
sikerrel használt Dikonirt, Dikotex (2,4 D és MCPA hatóanyagú) vegysze-
rek helyébe léptek a szuperszelektív gyomirtószerek. A kakaslábfű-félék
elleni védekezésre széleskörben alkalmazták a Stam F-34, Surcopur, Syn-
pran N (3,4 DPA hatóanyagú) vegyszereket, a legszívósabb évelő gyom,
a zsióka ellen a propanil és 2,4 D vagy MCPA hatóanyagú vegyszerek
kombinációja vezetett sikerre. A repülőgépes vegyszerezésre fordított összeg
a rizs termelési költségének 3%-a körül alakult, amely egy hektár rizsföldön
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50-70 kg hántolatlan rizs értékéből fedezhető. Nagyüzemi adatok szerint
10-13 mázsára tehető hektáronként a vegyszerezetlen területekhez viszo-
nyított terméstöbblet.

- A tápanyagutánpótlás a rizs speciális nitrogén hatóanyagú (ammónium-
szulfát) műtrágyával megoldható.

- A fajtaválaszték tovább bővült. Ma már a betegségekre érzékeny Dunghan
Shali rizsfajtát nem termesztik, helyette közel tíz rizsfajta van köztermesz-
tésben.

- Sokat javult a gépesítés szintje. Az alapvető talajmunkákon túl a betakarí-
tást is kombájnokkal végzik a nagyüzemi rizstermelő ágazattal rendelkező
gazdaságokban.

Az új lehetőségek és feltételek mellett megindult a rizstermesztésünk fejlő-
dése mind területileg, mind eredményeiben. Az elmúlt hat évben több mint
másfélszeresére emelkedett a vetésterület. Így 1971-ben 26 427 hektáron termesz-
tették a Tisza völgyében a rizst. A megalapozott és átgondolt, ezáltal hosszú távon
is eredményesnek látszó termesztéssel a hazai szükségletünknek 78,3í)/o-át sikerült
biztosítani tiszavidéki rizsből.

Az országos rizstermésátlagok alakulása nem tükrözi kellően a fejlődés mér-
tékét, bár a 25,2 mázsás hektáronkénti eredmény ez időszakban jónak mondható.
Megvizsgálva részletesebben a gazdaságok rizstermő ágazatait - amelyek nagy-
üzemi területtel rendelkeznek és hatékonyan alkalmazzák a korszerű agrotechni-
kát —, több éves átlagban magas termelési szintet, 28—30 mázsás hektáronkérti
átlagot produkálnak.

Jelenleg hazánkban hét megyében - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves,
Pest, Szabolcs-Szatmár és Szolnok - termesztenek rizst. A termőterület 6^%-a
termelőszövetkezeti, 37%-a állami gazdasági. A 126 üzemben megvizsgáltam
a rizságazat nagyságát. 60 hektár alatti rizsvetésterülettel 45 gazdaság rendel-
kezik, 60-170 hektárral 46, 170-520 között 26 és 520 hektár felett kilenc üzem.

A Tisza-völgy öntözőrendszereiben vizsgált gazdaságok számának kategó-
riánkénti %-os megoszlását a 2. sz. ábra mutatja. Az ezt követő 3. sz. ábra kör-
grafikonja érzékelteti a vetés területének megoszlását.

2. sz. ábra 3. sz. ábra
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I. 60 ha alatti rizsterület

II. 60—170 ha között „

III. 170—520 ha között „

IV. 520 ha feletti „

Az öntözőtelepek rizzsel való hasznosítását vizsgálva megállapítható az
a tény, hogy országos átlagban növekvő tendenciájú. Az 1969. évben országosan
68,5% volt a rizstömítettség a telepeken, a gazdaságokban 50-100%-ig változott
a rizsarány.

Az állami gazdaságok nzstelepei korának %-os arányát megyénként az alábbi
táblázat mutatja 1968. évben:

Hasznosítási
év

Szolnok
B é k é s -

Csongrád
H a j d ú -

Bihar
* Országos

átlag

1
2
3
4
5

év felett

12,0
24,6
9,4

11,4
2,8

39,8

26,3
21,6
24,7

7,4
7,1
2,9

21,4
23,4
44,2
11,0

—
—

24,0
22,0
19,7
9,0
5,5
19,8

* Mezőgazdasági termelőszövetkezet és állami gazdaság együtt.

4. ábra
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Az üzemekben a műszakilag rizstermesztésre berendezett telepeken belül
tömbösített gazdálkodást folytatnak. így csak a terület egy részén vetnek rend-
szeresen rizst, ami ma a hasznosítási arányt 80% fölött alakítja.

A fentiekből megállapítható, hogy a rizstermesztő üzemek közel 28 ,0-a
uralja a vetésterület 70%-át. Ezekben a gazdaságokban lehet a tudomány és
technika vívmányait sikeresen, megfelelő eredménnyel alkalmazni.

A termőterületnek 97,2%-a Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád me-
gyében van. Ezen belül megyénk a szántóföld 4%-án az ország rizsterületénck
több mint felét biztosítja.

Az elmúlt időszak rizsvetésterületének szektoronkénti %-os arányát a 4. sz.
ábra mutatja.
1

A Tisza-völgy öntözőrendszereiben, a rizstermesztés területi és termelési
színvonalának megállapítása végett legfontosabb tényezők vizsgálata után meg-
állapítható:

1. A rizstermesztő gazdaságok növénytermesztésében az általam vizsgált évek-
ben a rizs megtalálta helyét a megelőző évtized termelési hanyatlása után.
A nyersrizs árrendezése óta az üzemek nyereséggel zárják a rizságazatukat.
Fokozatosan nő a termelési kedv. Az országos vetésterület évenként közel
2000 kh-val bővült. A termőterület emelkedése a berendezett öntözőtelep
rizzsel való hasznosításának növelésével járt. A rizstelepen belüli rizsarányt
fokozza az a tény, hogy a gazdaságok üzemen belül koncentrálják a ter-
melést.

2. A termelés lassú fejlődését elsősorban a rizs növény igényét kielégítő öntöző-
telepek alacsony területi arányában és az egyéb termelési feltételek üzemen
belüli hiányosságában látom.

3. A sikeres rizstermesztést hazánk klimatikus és talajadottsága lehetővé teszik.
A rizstelepek mértékadó időszak fajlagos vízsugarát a korábbi 2-ről 4 1 'sec
ha-ra szükséges növelni, mivel az alkalmazott korszerű technológiai művelet
során a termelési tényezők közül a víz került minimumba.

4. A telepek rizzsel való hasznosításának aránya növekszik, 1969. évben 68,5n/,>
volt, ma 80% körül van. A korszerű öntözőtelep a fejlett tápanyagellátási
rendszer és a kémiai anyagok szakszerű használata mellett tovább növelhető
a rizstömítettség a termésátlagok lényeges csökkenése nélkül.

5. A nagyüzemi rizstermelés olyan időszakát éljük, amikor a termelőszövetkezeti
gazdaságokban is az alapvető termelőeszköz koncentráltsága folytán meg-
teremthetők a feltételek egy-egy üzemben a korszerű technika hatékony és
gazdaságos alkalmazására.

6. A rizstermesztő gazdaságok 36%-ban a jelenlegi termőterület 75%-án, mind
az üzemelő, mind a beépített telepek nagysága eléri a korszerű nagyüzemi
méretet.
Megállapítható, hogy rendelkezésre áll a gazdasági keret, amelyen belül
kialakítható olyan üzemágnagyság, amely jelenleg is gazdaságosan termel
rizst és távlatokban is belterjes irányban fejleszthető.

7. A rizs termesztésének 24 éves tapasztalata az utóbbi négy év termelési
eredményeinek részletes értékelése amellett szólnak, hogy éghajlati és talaj-
adottságaink megfelelő termesztési feltételekkel párosulva, lehetővé teszik
az (28-30 q'ha) országos termésátlag - elérését. Az ágazat így megfelelő
mértékben hozzájárul a gazdaság eredményéhez.

Dr. Szakái György
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