
A népi meg fi gye lés sze rint a gaz dál ko dás ban egy év csa pa dé kos, egy év átla gos és egy év szá raz. Saj nos ez a

sor rend nem lát ható elõre, így a ter mesz tési évrõl csak utó lag tudunk véle ményt alkotni. Az elmúlt nyár aszá -

lyos idõ já rása ismét fel hívta a figyel met a mezõ gaz da ság súlyos füg gõ sé gére a lehul lott csa pa dék tól. 

Magyar or szá gon a szá raz gaz dál ko dásra ala po zott

mezõ gaz da ság hul lámzó gaz da sági ered ményt mutat, 

mivel az ország föld rajzi elhe lyez ke dése miatt idõ já -

rása nagyon vál tozó. A fel színre jutó nap ener gia több

víz elpá rol gá sát teszi lehe tõvé, mint amennyi csa pa -

dék hull, így víz mér lege nega tív. Csak szél sõ sé ges

évek ben hull meg fe lelõ mennyi ségû csa pa dék a

tenyész idõ szak ban. A víz pót lá sára a növény ter mesz -

tés különbözõ fázisaiban szükség van.

Az éghaj lat vál to zás irá nya a Kár pát-me den cé ben az

eddigi méré sek sze rint az óce áni jel leg felé haj lik.

Ennek jel lem zõje az enyhe tél, a sok, kicsi csa pa dék

és az ehhez kap cso lódó fel hõs ég. 

Ez a ten den cia a víz ház tar tás javu lá sát is okoz hatja

szán tó in kon. A téli csa pa dék ból nagyobb mennyi ség

szi vá rog hat a talajba, a kis csa pa dé kok a lég köri

aszályt, a fel hõs ég a párol gás ener gia for rá sát csök -

kenti.

A növény ter mesz tési tér (talaj+levegõ) tar tós víz hi á -

nyát aszály nak nevez zük. A ter mõ he lyi ténye zõk

közül a talaj meg ha tá rozza a tábla víz gaz dál ko dá sát,

melyet a hely te len talaj mû ve lés még ront hat is. Az

aszály meg je le né sé nek sem mi lyen elõz mé nye nincs,

akár egy ned ves téli félév után is bekö vet kez het víz hi -

ány a tenyész idõ szak ban.

A víz hi ány, a helyen ként mér hetõ komoly vesz te ség,

a víz pót lás meg ol dá sára ösz tön zik az érde kel te ket.

A víz pót lást gyak ran locso lás nak is neve zik, mely tar -

tal má ban jelen tõ sen külön bö zik az öntö zés tõl. 

Locso lás: víz pót lás a szá raz gaz da ság kere tei közé

ter ve zett növény ál lo mány ban, a ter més „men tése”

érde ké ben.

Öntö zés: a víz pót lás beil lesz tése a ter mesz tés tech -

no ló gi ába (talaj mû ve lés módja, fajta, hib rid kivá lasz -

tása, meg fe lelõ tõszám vetése, ehhez illesz kedõ táp -

anyag el lá tás) a folya ma to san opti má lis ned ves ség -

tar ta lom fenn tar tá sára, mely nek célja a gaz da ság

nye re sé gé nek növe lése. 

Az öntö zés egy tuda tos folya mat, mely nek kez dete

nem kötõ dik az éghaj lat pil la nat nyi álla po tá hoz. A víz -

pót lás irá nyí tása gaz da sá gon belüli, adott táblához

kötött. Az ered mé nyes ség szá mí tása a költ sé gek és a

ter més mennyi sége alap ján jól szá mít ható, kimu tat -

ható.

Az öntö zés hez a szük sé ges mennyi ségû és minõ ségû

víz éves mér leg sze rint hazánk ban ren del ke zésre áll.

Az ada tok azt mutat ják, hogy hazánk víz zel bõven

ellá tott terü let. Ez a hatá ron túl ról érkezõ fel színi és

fel szín alatti vizek nek köszön hetõ. 

Az ország éves víz kész lete kb. 170 km3-re becsül hetõ. 

Ebbõl 115 km3 a hatá ron túl ról érke zik, 55 km3

hazánk ban hull le, mely bõl 5 km3 elfo lyik, így déli

hatá ra in kon 120 km3 víz távo zik.

A befo lyó víz mennyi sé gét hosszú tá von sta bil nak

vehet jük, mivel nagy folyó ink víz gyûj tõi magas hegy -

sé gek ben (Alpok, Kár pá tok) van nak.

Az éves ivó víz kb. 0,4, az ipari víz fel hasz ná lás

0,2 km3-re tehetõ, melyek tisz tí tás után dön tõen

vissza ke rül nek a fel színi vizekbe.

A hiva ta lo san fel hasz nált öntö zõ víz mennyi sége kb.

0,3 km3/év.

Az eva po rá ció maxi má lis értéke az ország ban kb.

80 km3 lehet, tehát jelen legi kész le te ink bõl 90 km3-t

min den kép pen át kell engedni a déli országokba. 
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Az öntö zés hez a jelen leg kiter melt mennyi ség hez

képest nagyobb mér ték ben szük sé ges igénybe venni

a fel szín alatti kész le tet. Amennyi ben ezek jó minõ sé -

gûek, úgy meg spó rol ható a csa tor nák, csõ ve ze té kek

épí té sé nek költ sé gei, a mikroöntözésben a szû rési fel -

adat egy sze rû sö dik. A réteg vi zek után pót lása folya -

ma tos, mert a Balti ten ger felett kb. 62 m mély ség ben 

(a Vas kapu I. víz tá rozó szintje) a Kár pát-me dence

lefo lyás ta lan. 

A hegy sé gek (Északi közép hegy ség, Bihari hegy ség)

lába i nál jó minõ ségû öntö zõ víz emel hetõ ki, itt érde -

mes fej lesz té se ket végezni. 

A Duna-Ti sza közi homok hát ság alatti kõzet is alkal -

mas a két meder vizé nek a fel hasz ná lás helyére veze -

té sére. 

Az álta lá no san hasz nált próféció, mely sze rint „A jövõ

hábo rúi a víz hi ány miatt tör nek ki!” hazánk ban módo -

sí tás sal érvé nyes, itt a víz kor mány zása lehet ok konf -

lik tusra. A gond az lehet, ha a szom szé da ink ránk

enge dik a vizet, vagy aka dá lyoz zák a víz elfo lyá sát. 

Közép távú kilá tá sok az öntö zés 

alkal ma zá sá ban

1. Az öntö zött szán tó földi, tõzs dén for gal ma zott

növé nyek (búza, kuko rica) ter mõ te rü lete vár ha tóan

nem növek szik. A jelen legi, dön tõen szá raz gaz dál ko -

dásra ala pozó ter mesz tés tech no ló gia marad gya kor -

lat ban. 

Ennek okai: 

• A világ pi aci árak nem teszik lehe tõvé az öntö zés

költ sé ge i nek beépí té sét a ter mé nyek eladási árába,

így a víz pót lás nem gaz da sá gos min den üzem

részére. Csak a jó ter mõ he lyi adott ságú gaz da sá gok

képe sek több let nye re ség eléré sére.

• Az öntö zés sel elér hetõ több let ter més stra té gi a i lag

nem szük sé ges az ország nak.

Az ország szük ség lete kb. 5 mil lió tonna gabona

(búza+kuko rica), az évi ter més leg alább 8 mil lió

tonna. Egy eset le ges ala cso nyabb ter més ese tén a

stra té giai tar ta lé kok egy évre kiegé szí tik a ter mést,

más részt a világ pi ac ról besze rez hetõ a hiányzó

mennyiség.

2. A vetõ mag és gyógy nö vé nyek ter mõ te rü lete nem

növek szik. A bõví tés nem való színû, mivel a fel hasz -

ná lás az elmúlt évek ben sta bi li zá ló dott.

3. Az inten zív szán tó földi zöld ség nö vé nyek terü lete

vár ha tóan csök ken a szi gorú EU sza bály zá sok miatt. A 

„szen telt víz” hasz ná la tára szo rí tott hazai gaz da sá gok 

nem ver seny ké pe sek a tõlünk délre fekvõ ter me lõk kel 

szem ben, akik olcsóbb meg ol dá so kat alkalmazhatnak 

a termesztésben.

4. A gyü möl csö sök terü lete nõhet, mert igé nye sek a

ter mõ he lyi adott sá gokra, így délen jó részük nem

dísz lik. A mennyi ségi és minõ ségi igé nyek kielé gí tése

elen ged he tet lenné teszi a folya ma tos víz- és táp -

anyag-után pót lást, így a mikroöntözéses mód sze rek

használata szükséges. 

5. A bel te rü leti (ezzel együtt a szán tó földi) bel vi zek

gyors elve ze tése továbbra is kiemelt fel adat lesz a

víz ügy szá mára, ezzel sok sót távo lí ta nak el a tala jok -

ból, csök ken tik a kri ti kus talaj víz szin tet, ezzel a má -

sod la gos szi ke se dés veszé lyét. 

6. Ter jed nek a mikroöntözési mód sze rek, melyek

zárt, csõ ve ze té kes víz szál lí tást alkal maz nak, ahol

nincs párol gá si-, szi vár gási vesz te ség, szennye zõ dés, 

így haté kony és kör nye zet ba rát fel hasz ná lást tesznek

lehetõvé.

7. Növek szik a szak szerû táp anyag-után pót lást és

víz ke ze lést végzõ gaz da sá gok száma. Ehhez egy jól

mûködõ szak ta nács adói háló zat szük sé ges, ahol

mûsze res vizs gá la tok alap ján hatá roz zák meg a szük -

sé ges beavat ko zá so kat.

dr. Tóth Árpád
Aquarex ‘96 Kft.
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