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Kelkaj eblecoj plialtigi la kvaliton de grajnaro de
Triticum en la respubliko Bashkortostano

Svetlana LEONOV A (RU)

La respubliko Baskortostano trovigas en Urala regiono de
Rusio. Tie la agrikulturo disvastigas sur tre granda teritorio, kies
partoj diferencigas pro naturaj kondiöoj. En la respubliko oni
distingas ses grundo-klimatajn zonojn (Tabeio 1), kiuj diferencigas
pro reliefo, fekundeco kaj kulturigo de grundoj, pro temperaturoj,
atmosferaj precipitadoj, ktp. Inter plugataj teroj plejmultas
diverskvalitaj humoj (61%), grizaj kaj malhelgrizaj arbaraj grundoj
(31%), la resto estas öiaj aliaj grundoj.

Klimato en la respubliko entute estas kontinenta kun longa
malvarma vintro kaj relative varma, seka somero. Mezaj
temperaturoj en januaro estas -150 C, en julio +190 C. Inter
negativaj klimataj faktoroj necesas mencii ofte ripetigantan sekecon
en sudaj kaj post-Uralaj regionoj kaj same malfruaj printempaj kaj
fruaj aütunaj frostotagoj.

Sub tiuj kondiöoj aparte gravas bona elekto de grenaj kulturoj,
adaptitaj al malfacilaj naturaj kondiöoj. Pro la nuna komplika
ekonomia situacio en nia lando ne öiam eblas venigi grenon el aliaj
regionoj de la lando kaj el aliaj landoj, kiel oni faris antaüe. Plej
bezonata estas nun grajnaro ne por nutri hejmajn bestojn, sed por
homa nutrado, taüga por refarado. Pro tio la kvalito de grajnaro
havas nun pli kaj pli grandan signifon. La plej valora nutrokulturo
estas Triticum. Pro tio en nia artikolo ni pritraktas kelkajn
problemojn, ligitajn kun gia produktado kaj uzo.

Baskiria Sciencesplora Instituto pri Agrikulturo selektadas
lokajn genrojn de printempa Triticum, kaj same aliregionajn. Por
la montarbara zono necesas trovi printempajn grenkulturojn kun
ege mallonga kreskperiodo. Por la suda parto de la respubliko estas
bezonataj mezrapide maturigantaj genroj, rezistemaj kontraii la
sekeco de aero kaj grundo je öiuj etapoj de sia evoluo. En la nuna
artikolo ni priskribos nur apartajn aspektojn de la produktado de
altkvalita grajno de Triticum kun la uzo de nemultekostaj metodoj.
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Estas vaste konata la fakto, ke la kvalito de grajno dependas je
40-50% de genetikaj faktoroj kaj proksimume same de eksteraj
kondiöoj. Se la kondiöoj estas la samaj, la öefan rolon ludas la
genro kiel genetika fonto de rikolto. Kulturante en öiu farmo 4-5
bone elektitajn genrojn, konformajn je grundaj kaj klimataj
kondiöoj, oni povas altigi la rikoltkapablon je 3-5 kvintaloj en
hektaro (2). La kvalito de grajno same grandparte dependas de
genraj eblecoj. Oni opinias (3), ke la kvanto kaj kvalito de grajna
gluteno dependas je 50% de genetikaj faktoroj kaj je 50% de
kreskadkondiöoj.

Kiam en iu zono estas jam elektita konforma altkvalita grena
genro, la unuan rolon ludas agrotekniko de gia kulturado. Pli alte ni
jam menciis, ke la kvalito de printempa Triticum dependas je 50%
de genro kaj je 50% de eksteraj kondiöoj. Ni povas dividi tiujn
eksterajn faktorojn je naturaj faktoroj (reliefo de tereno,
meteorologiaj kondiöoj ktp) kaj faktoroj, dependaj de homo
(tempolimoj, metodoj kaj kvantoj de fekundigo, metodoj de
grundprilaboro kaj aliaj agroteknikaj aspektoj).

Gis hodiaü oni efektivigis jam grandegan kvanton da
eksperirnentoj, studante la efikon de diversaj fekundajoj je la
kvalito de grajno. Nun ni scias, ke el öiuj mineralaj elementoj nur
azote (nitrogeno) ludas gravan rolon (4), öar la kvalito de grajno
dependas unuavice de la kvanto de albumeno en gi. La azoto eniras
la albumenan molekulon. Plej efikas poparta nutrado de grunde per
azoto. Sed la prezoj de fekundajoj estas ofte tre altaj, kaj negranda
plialtigo de rikolto ne öiam kompensas la elspezojn.

Ni haltu je tiuj agroteknikaj metodoj, kiuj permesas altigi la
kvaliton de grajnaro sen altigi gian prezon. Ni faris studojn en
eksperiment-produkta farmo Bajmakskij (post-Urala stepo) kaj ni
ricevis sekvajn rezultojn en jenaj du diversaj eksperimentoj: unu
studis normojn de semado (6 variantoj post öiu antaüe semita
kulturo (antaüanto), la alia variantojn de nutrado (po 9 variantoj
?ost öiu antaüanto). La meza kvanto da gluteno en grajno estis
Jena:

post ripozanta kampe
post Pisum sativum

33,6%
32,8 %
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post Zea mais
post miksajo Vicia villosa Roth-Avena
post printempa Triticum

32,0%
31,9 %
29,1 %

Plej bona semadnormo post öiuj antaüantoj: 5,5 milionojn da
grajnoj per hektaro. Tiu norme altigas la kvanton de gluteno je
2,1% kaj la kvanton de sedimentado je 12 ml.

En öiu agrikultura teknologio la plej energielspeza parto estas
prilaboro de grundo. De gi dependas akumulado kaj konservado de
akvo en la grundo, same kiel kondiöoj de akvo-aera kaj nutra
regimo dum la kreskado de printempa Triticum, formigo de gia
alta rikolteco kaj kvalito. Nia celo estis esplori, öu nemultekostaj
teknologioj de grundprilaboro ne malaltigas teknologiajn kvalitojn
de rikolto. La eksperirnentoj estis efektivigitaj en sovhozo
Pugaöovskij (regiono Fedorovskij) kaj en Kazangula eksperirnenta
farmo (antaii-Urala stepo). En la sovfiozo Pugaöovskij ni
efektivigis niajn eksperimentojn sur la genro Triticum durum
Harkovskaja 46, en Kazangula farmo sur la genro Triticum
aestivum Simbirka. La rezultoj montrigas en la Tabeloj 2 kaj 3.

Necesas noti, ke ciferaj indikoj de grajnkvalito praktike ne
sangigis depende de malsamaj prilaboroj, nur dum minimuma
prilaboro de grunde iomete kreskas la maso je 1000 grajnoj.
(Tabelo 2).

En 1991-1997 en la sciencesplora farmo Kazangulovskij ni
efektivigis la studon de diversaj terprilaboraj sistemoj kaj
fekundajoj kaj de ilia influo sur fekundeco de la grundo, sur la
produktiveco de semalterno kaj sur la kvalito de produktajoj.
Alterno de agrikulturoj en seskampa grena-ripozanta-plugata
semalterno estis jena:

1) ripozanta kampo nigra;
2) aütunsemita Secale;
3) printempa Triticum;
4) Zea mais por silofurago;
5) printempa Triticum;
6)Avena.
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Tabelo 2

Metodoj de grundprilaboro kaj gia influo SUT kulturado de Triticum
post diversaj antaüantoj en sovhozo Pugaöovskij (mezmultjaraj indikoj)

Metodo prilaboro de Kvalitaj indikoj de grajnoj
grundo

Maso Naturo Vitreco Kvanto % Albumenoj
glI000 g/l % kvalitgrupo %
grajnoj de gluteno

Printempa Secale
Traplugado 36,8 738 94 29,9 - 11 16,93
Plattranöado 37,9 737 95 31,3 - 11 16,71
Minimuma prilaboro 39,9 738 96 30,9 - 11 16,66

Zea mais
Traplugado 39,7 751 97 30,7 - 11 16,80
Plattranöado 39,7 753 96 30,8 - 11 16,56
Minimuma prilaboro 40,3 755 97 30,5 - 11 16,89
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La grundo de eksperimenta parcelo estis tipa karbonata bumo
kun 7-8% da bumuso. Meteorologiaj kondiöoj en la jaroj de
eksperimento ege diferencigis, aparte malsamaj estis la kvantoj de
atmosferaj precipitajoj dum kreska periodo. En 1991, 1994, 1995
kaj 1996 la precipitajoj estis malpli altaj, kaj en 1993 kaj 1997 tro
altaj kompare kun mezaj normoj. La rezultoj de niaj eksperimentoj
trovigas en la Tabelo 3.

La fekundajoj sub printempa Triticum en la dozo N40P 40 estis
aldonitaj SUT postsekva fono de 40 tlba da sterko, aldonitaj en
ripozantan kampon, kaj de mineralaj fekundajoj sub antaüantoj,
aütunsemitaj Secale kaj Zea mais.

Niaj esploroj permesas evidentigi la influon de tiuj faktoroj kiel
antaüantoj, fonoj de nutrado kaj metodoj de prilaboro de grundo.
La rezultoj montras, ke la kvanto de albumeno en grajnoj de la
semado post Zea mais plialtigis je 0, 1-1,4 %, kaj gluteno je 1,3-
2,1 % kompare kun la semado post aütunsemita Sekale (kiam ni
komparas identajn variantojn). Sekve, se ni semas printempan
Triticum post Zea mais, ni bavas iom pli altkvalitan grajnaron.

La fekundigo de grundo, evidente, altigas teknologiajn kvalitojn
de grajnaro. En la samaj variantoj de prilaboro la naturo kreskas
maksimume je 26 g/l, vitreco je 33%, gluteno je 4,8% kaj
albumeno je 2,4%.

Ni vidas öi tie ioman, negrandan influon de la metodoj de
grundprilaboro. Kiam oni semas printempan Triticum post
aütunsemita Secale, plej optimala evidentigas la prilaboro de
grundo pere de plugiloj PcV 40 kun labororganoj de tipo paroplaii.
Kompare kun la tradicia prilaboro, la kvanto da gluteno kreskas
meze je 0,4 %, kvanto da albumeno je 0,6 %.

Necesas noti, ke öiuj tiuj faktoroj ne influas la kvaliton de
gluteno. Ciuj glutenoj sen escepto apartenas al la grupo 1. Sekve, la
elasteco kaj la streöebleco de gluteno dependas plejparte de
genetikaj faktoroj kaj malpli de eksteraj kondiöoj, kompare kun gia
kvanto.

Nuntempe en Rusio lau aktualaj normoj la grajnaro de Triticum
aestivum estas dividata je kvin klasoj, depende de la sumo de
kvalitaj parametroj, kaj gi estas pagata diversmaniere.
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Tabelo 3
Resumo

Oni povas diri, ke apartaj agroteknikaj metodoj ne postulantaj
aldonajn elspezojn pennesas rikolti la grajnaron de Triticum de
komparebla, sed ofte de iomete pli alta kvalito kompare kun la
tradiciaj prilabormetodoj, kio donas evidentajn ekonomiajn
avantagojn alla produktantoj.

Influo de la metodoj de baza grundprilaboro kaj de nutrada fono sur kvalito
de printempa Triticum (mezaj indikoj por lajaroj 1991-1997)

Metodoj de prilaboro Kvanto % Kvalito Naturo Vitreco
gluteno gIl %

Albumeno Vitreco
Antaüantot
aidunsemita sekalo
Sen fekundigo
Plugado 12,4 21,1 1 789 47
cizela kun diskado 12,3 21,4 1 771 48
Plattranöado 12,6 22,4 1 768 40
Prilaboro paroplaü 13,2 21,7 1 769 62
Kun fekundigo
Plugado 14,0 25,4 1 784 57
cizela kun diskado 14,7 26,3 1 777 53
Plattranöado 14,3 25,0 1 773 72
Prilaboro paroplaii 14,5 25,6 1 778 60
Antaüantoi
maizo
Sen fekundigo
Plugado 13,2 23,0 1 788 50
Cizela kun diskado 13,4 23,5 1 785 53
Diskado je du spuroj 13,0 23,7 1 789 61
+ fendado
Plugado + fendado 13,5 23,7 1 788 53
Kun fekundigo
Plugado 14,9 27,2 1 797 60
Cizela kun diskado 14,8 27,1 1 799 50
Diskado je du spuroj 14,3 26,9 1 784 54
+ fendado
Plugado + fendado 15,0 27,0 1 786 61
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