
A rizstermesztés koncentrált fejlesztési lehetősége
a Kiskörei Vízlépcső hatásterületében

A JÁSZKUNSÁG czévi i. számában „A rizstermesztés helyzete a Tisza
völgyében" című cikkben leírt előzmények rövid ismertetéséből megállapítható,
hogy rizstermesztésünk mind területi, mind agrotechnikai vonatkozásban rohamo-
son fejlődik. Az elmúlt évtizedben lényeges változás történt a Kiskörei (II. tiszai)
Vízlépcső és Öntözőrendszernek hatásterületébe tartozó gazdaságok rizstermesz-
tésének módszerében. A fejlődés jellemző vonása, hogy nagymértékben csökkent
a kézi munkaerő és ezzel párhuzamosan szükségszerűen nőtt a gépesítés, vala-
mint a kémiai anyagok használata.

A rizstermesztés megyénkben egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. Ezt
a fontos gabonafélét döntően a Nagykunságban termelik, zömében gyenge termő-
képességű talajokon. Az ország rizstermö területének ma mintegy 56%-a esik
a megyére.

A rizs nagyüzemi termesztésének komplex technológiai rendszere napjaink-
ban van kialakulóban, amelyeket zárt termelési rendszerben, társulással valósí-
tanak meg a gazdaságok. Ennek vezérgazdasága a megyében az eredményes és
nagy termelési hagyományokkal rendelkező Karcagi „Lenin" Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet.

A gyakorlatban megállapítható, hogy a rizs jelenlegi termesztése nincs mű-
szaki létesítményekkel kellően megalapozva. Az utóbbi évek rizs vetésterületének
- mind a megyei, mind az országos - rohamos felfutását nem a rendelkezésre
álló agronómiai feltételek és az adott műszaki színvonal mértéke, hanem a ked-
vező nyereségráta okozta. A tapasztalat azt mutatja, hogy a rizstelcpek jelenlegi
állapota csak közepes terméshozamra képes a feltételeket biztosítani. A magas
termelési szint elérése céljából ma nagy gazdaságok törekednek arra, hogy az
elavult rizstelepciket rekonstrukcióba vonják és új rizstelepeket terveztessenek,
építsenek. A rizstelepek elavultsága mutatkozik ma a terméshozamok növelése
legnagyobb korlátjának. Ezért tartom szükségesnek ezzel a témával részleteseb-
ben foglalkozni. Így mielőtt a fejlesztésre vonatkozó javaslatomat leírnám, a kor-
szerű rizstelepek tervezésének, építésének és hasznosításának néhány fontosabb
szempontjait és adatait foglalom össze. A Szolnok megyei termelőszövetkezetek
rizsre berendezett öntözőtelepcinek nagysága közel 14 ezer hektár. A IV. ötéves
tervidőszakban ennek közel 50%-át rekonstrukcióba kívánják vonni, azaz kor-
szerű rizsteleppé akarják alakítani. A meglévő rizstermesztésre berendezett terü-
letnek több mint 25%-a mértékében új, a mai agrotechnikát kielégítő rizstelepe-
ket szándékoznak építeni.
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Az ország rizstermesztő állami gazdaságai is a meglévő berendezett terüle-
tűk (14700 ha) több, mint 30%-át tervezik felújítani, és ugyancsak 25% mér-
tékben irányoztak elő új rizstelepépítést ebben a tervidőszakban. Az országos
rizsterületekre vonatkozó távlati korszerűsítési javaslatok is a fenti arányban
alakulnak várhatóan.

A tervek számadatait vizsgálva megállapítható, hogv a rizsre műszakilag
berendezett területek 75-80%-a a közeljövőben már ki fogja elégíteni a nacv-
üzemi rizstermesztés igénvét. A jelenlegi rizstelepek jórészt 1964 előtt énültek
30-50%-os rizsarányra. Ma az állami gazdaságokban átlagosan 80%-os 1 tele-
pek rizzsel való hasznosítása, ami a kiépített kapacitásnak közel kéts-^rese.
A termelőszövetkezetekben 50-100%-ig ingadozik a rizshasznosítás ar-íny*. Fhhez,
ha még hozzászámítjuk a gazdaságokban jelenleg sikeresen a'kalmazott aero-
te'-hn'ka fajlagos vízsugárigénvét, mely a korábbi normatíváknak közel kétszerese,
akkor megállapítható, hogy a tervezett kapacitásoknak többszörösével üzemelnek
a rizstelepek.

A repülőgéppel gazdaságosan uralható tömbök kialakítása érdekében végzett
jelentős mértékű úi területek kiénítésével párhuzamosan a ieienleg rizstelepként
nyilvántartott szántóföldek egy része egyéb hasznosítás alá kerül.

A rizstermesztés és a nagyüzemi gazdálkodás igényét kielégítő öntözőtele-
pek tervezésére és építésére széleskörű előkészítő munka folyik, amelyhez néhány
fontos szempontot adhat az ismertetésre kerülő alapelv is.

Az agronómiai terv tartalmazza a rizsteleopel szemben támasztott követel-
ménveket, amely az öntözőtelep műszaki tervének elkészítéséhez kiindulásként
szolgál.

A tervezés mezőgazdasági irányelvei és a berendezések javasolt méreteinek
ismertetése előtt célszerűnek látszik vázolni a rizstermcsztésnek azon módszerét,
amelyet ma nagyüzemeink sikercsen alkalmaznak és összefüggenek a rizstelcpek
tervezésével, építésével, hasznosításával.

A gyakorlat szempontjából a Kiskörei Öntözőrendszer a rizstermesztcs leg-
északibb éghajlati határán van. így azokban a gazdaságokban, ahol a rizs áru-
termelésének múltja van, a termelők arra törekednek, hogy a tenyészidő alatt
rendelkezésre álló hőmennyiséget és napfényt a rizs teljes mertekben hasznosít-
hassa. Az öntözéses növénvek közül a rizst ma több évig önmaga után termeszt-
hetik árasztásos módszerrel. Ezért a rizstelep műszaki kiviteli tervéhez készítendő
gazdaságossági számításokban az ágazat eredményeit hosszabb távon kívánatos
számításba venni. A beruházás megtérülési idejének kiszámításánál a gazdaság
azonos típusú talajain, vagy a beépítendő területén korábbi években ténylegesen
elért tiszta jövedelmét érdemes a rizstermesztésscl reálisan tervezhető eredmé-
nyeivel összehasonlítani. A variációk kidolgozásánál a különböző rizs hasznosí-
tási arányra megépülő telepek fajlagos beruházási költségeit, termelési ráfordí-
tásait és eredményeit célszerű a kalkulációban szerepeltetni. Az öntözőte'eoek
fenntartási, karbantartási és felújítási munkálatait a termesztés-technológiában
szükséges megtervezni.

A jelenlegi termesztési módszer igazodik a növény igényéhez, ami a változó
vízszint tartását követeli meg. A rizs árasztóvíz-igénye a tenyészidő alatt 13-14
ezer m ! hektáronként. Az idénynorma + 10%-kal változhat a rizstermesztésre
számításba jöhető talajok minősége és a művelés mélysége függvényében.

A rizs öntözővíz-szükségletének kielégítése több ütemben történik. Az első
vízadagolási szakaszban futóárasztásokat végeznek a rizstelepen, amivel kelesztik
a rizst és a gyommagvakat is. A gyomok és a rizs megfelelő fejlődési állapota-
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ban elvégzett vegyszerezések után következnek az újraárasztások, amely ma a
vizsöntözés mértékadó időszaka, és így a legmagasabb fajlagos vízsugárt igényli.
Az adagolás harmadik szakaszában történnek a vízpótlások.

A termesztés szempontjából kívánatos, hogy a rizsföldben lévő magvak
minél rövidebD időn belül, a teljes termőterületen olyan nedvességviszonyok közé
kerüljenek, hogy csírázásuk viszonylag egyszerre meginduljon.

A gyomok egyenletes kelése lehetővé teszi a repülőgéppel végzendő, tökéletes
vegyszeres irtásukat. A rizs egyöntetű fejlődése - a többi gabonafélékhez hason-
lóan - a gépi betakarítás veszteségének csökkentését eredményezheti.

Az új rizstelepek műszaki berendezéseivel szemben támasztott legfontosabb
követelmények, hogy

- a rizstermesztés biológiai és agrotechnikai igényéből adódó vízellátást
biztosítsa;

- kielégítse a nagyüzemi gazdálkodást;
- kézi munkaerő takarékos megoldással épüljön, legyen üzemeltethető és

karbantartható.
A távlati igényeket is kielégítő, de már ma is gazdaságosan használható

korszerű nagyüzemi rizstermesztésre berendezett öntözöteleppel szemben támaszt-
ható mezőgazdasági alapkövetelmények és a hozzátartozó számadatok, a jelen-
legi ismereteim szerint az alábbiak:

- A legkisebb tervezési alapot képező területnek optimálisan a 250 hektár
négyzet, vagy maximálisan 1:2,j oldalarányú téglalap alakú terület tekinthető.
Ezek a méretek elsősorban a merev szárnyú repülőgépek - amelyek használata
elkerülhetetlen - gazdaságos munkáját biztosíthatja. Ezen a tömbön belül kerül-
nek kialakításra a földi gépekkel egyöntetűen művelhető táblák, amelyek meg-
egyeznek az egyéb hasznosítású üzemi tábla méretekkel. A kalitkák alakját, nagy-
ságát elsősorban a terep természetes felszín alakulása határozza meg, de töre-
kedni kell a minél nagyobb méretekre (8-10 ha), amelyeket egymástól művelő
eszközök és gépekkel átjárható gátakkal választanak el. Ezen belül az árasztóvíz
egyenletes vastagságban tartható legyen. Olyan termőterület alkalmas korszerű
rizstclep kialakításra, ahol a követelményeket hektáronként legfeljebb 1000 m'-es
földszállítással 300 m-en belül meg lehet oldani.

- A telep öntőhálózata tegye lehetővé a rizs elvetése után a teljes terület
elárasztását 10-12 nap alatt. A rizs vegyszeres gyomirtás jelenlegi módszerének
szakszerű alkalmazása miatt a mértékadó időszak öntözési csúcsvízigénye a vegy-
szerezés utáni elárasztás időszakára esik, amely 9-io°/o-kal magasabb, mint
az első vízadagolási szakasz fajlagos vízsugár mértéke. A jelenlegi termesztés-
technológia szerint a magas vízsugárszükséglet április 20. és május 10-e közötti
időszakban, valamint május és június hónapok végén jelentkezik.

- Az alkalmazott termesztési technológia és a rendelkezésre álló feltételek
lehetőséget adnak ma arra, hogy a rizst több éven keresztül sikeresen, önmaga
után termesszék. A magas fajlagos beruházási költségek is indokolják ezt a törek-
vést. Abban az esetben, ha az üzemen belül egy tömb van, 75%-os, két tömb
esetén 85%-os, három tömbnél ioo°/<r°s egyidejűséggel kívánatos tervezni a
hasznosítást és ennek megfelelően biztosítani az öntözővizet a tömbre.

- A tömb vízlevezető hálózatát olyan kapacitásúra ésszerű tervezni és meg-
építeni, hogy a teljes terület lecsapolása öt nap alatt megoldható legyen.

- A tömb vízvezető hálózatát célszerű olyan módon kiépíteni, hogy a ki-
alakított táblaegységek egymástól függetlenül eláraszthatok, illetőleg lecsapolha-
tok legyenek. A tömbön belül üzemelő és öntözésből kikapcsolt táblák művelése
mindenkor zavartalan legyen.
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- A telep úthálózatának méretezését és kialakítását úgy szükséges eszkö-
zölni, hogy a talajon mozgó erő- és munkagépek akadály és az öntözőtelep rend-
ellenes rongálása nélkül tudjanak közlekedni. A tervezés során szükséges külön
vizsgálni az alkalmazott betakarító gépek, kombájnok fordulékonyságát, számí-
tásba venni a táblára való be- és kijárást.

- A rizstelepck speciális műszaki berendezései és a hozzátartozó utak
agyagárok nélküli építése elengedhetetlen követelmény. Mind a tervezésnél, mind
az építésnél törekedni kell arra, hogy a rizstelep termőterülete az igénybevett
teljes szántónak több mint 90%-a legyen.

Annak érdekében, hogy a megépített rizstclep rendeltetésszerű használatba
vonható és fenntartható legyen, szükséges a kiviteli tervdokumentáció mellék-
leteként elkészíteni a rizstelep karbantartási és felújítási tervet. Ebben szükséges
kidolgozni az évenként és időszakosan az öntözőtelep állagának megőrzése érde-
kében elvégzendő feladatokat. A kiegészítő tervezetben célszerű a munkákat
a rizstelep építésénél és a művelésnél használt gépekre elkészíteni, természetes
egységben meghatározni és annak végrehajtási időpontját megjelölni. Az át-,
vagy újonnan épített rizstelepek műszaki átadását és átvételét szükséges a ter
mesztésbevonás éve előtt megejteni. Az üzemi próbát - öntözési csúcsidényen
kívül - kívánatos vízzel elvégezni, a csatornák és a telep talajának üregmente-
sítése, valamint az esetleges hiánypótló munkák megállapítása céljából.

A rizstermesztés fejlesztésére alkalmas gazdaságok kiválasztását egy gazda-
ságsoros, teljeskörű felmérés előzte meg. A Tisza völgyében található rizstermesztö
üzemeket az i-cs számú térképen jelöltem be.

V

"v—•
A. T7SXA. VCU-GVC-

A KISXÖKB V/'zuÉrCSO

A vizsgálat módszerénél általános szempontok voltak:

1. a gazdaság részéről meg van'a szándék a rizstermesztés fejlesztésérc;
2. a kért, vagy javasolt rizstermesztéshez szükséges vízmennyiség meglévő vagy

létesítendő vízszállító művekkel biztosítható;
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3. az öntözendő terület rendelkezik, vagy kialakítható korszerű vízlevezető
hálózattal;

4. biztosítható-c a gazdaságban a nagyüzemi rizstermcsztés minden feltétele.
A 126 rizstermesztő gazdaság feldolgozott adatai alapján a vizsgált években

57-ben meghaladta a vetésterület a 170 hektárt. Ezekben az üzemekben meg
volt a szándék a rizstermesztés fejlesztésére is. Mivel a javaslatban számításba-
vett gazdaságok teljes egészében a Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszereinek
hatásterületében helyezkedtek el, így elméletileg öntözővízzel elláthatók voltak.
Ezekben a gazdaságokban a rizs terméshozamai habár növekvő tendenciát mutat-
tak, mégis nagy intervallumban ingadoztak az egyes években. Az előbbi biztosí-
tékot igért a rizstelepi beruházások hatékonyságában, az utóbbi jelezte a fejlesztés
tartalékait. A fentebb leírt korszerű nagyüzemi rizstelepek és tömbök csak 45
gazdaságban mutatkoztak kialakíthatónak. így az ország rizsszükségleténck hazai
termelésből való biztosítását célzó területi és technológiai fejlesztési javaslat a ter-
melő gazdaságok 36%-át érintette. Ezekben az üzemekben - amelyeket a 2. sz-
térképvázlaton jelöltem meg - a vizsgált években szétszórtan 31 379 ha vízjogi-
lag engedélyezett terület volt, amelyhez műszakilag rizsre berendezett öntözőtelep
28 533 ha tartozott. A nagyüzemi rizstelep kialakítása után lényegesen nem nő
sem a vízjogilag engedélyezett, sem a beépített terület nagysága. A koncentráció
miatt - gazdaságonként változó mértékben - átlagosan 30% körül volt számít-
ható, hogy a hasznosítás miatt cserélődik helyileg a terület. A vetésterület növe-
lése mellé elkészült a termesztés fejlesztésére vonatkozó igények felmérése. Az
üzemek öntözőtelep építésének beruházási költsége, valamint a termesztés speciá-
lis eszköz- és anyagigénye a kialakulóban lévő új termelési rendszer lehetőségei-
nek megfelelően határozható meg.

A rizstermesztés koncentrált fejlesztési programjában jól beilleszthető zárt
technológiájú termesztési rendszerében valósítható meg - a 2830 mázsás hektá-
ronkénti országos átlagterméssel számolva - várhatóan az V. ötéves tervidőszak-
ban az a célkitűzés, hogy Tisza-tájon termelt rizst fogyaszthatunk.

Dr. Szakái György
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