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Bevezetés 

A víz felbecsülhetetlen kincsünk, szerepe az életünkben vitathatatlan: víz nélkül nincs élet. Felszín- 

alakító hatása, közlekedési szerepe, települést vonzó tájakat és országokat elválasztó hatása közis- 

mert. 

A térképészek is a legfontosabb információként kezelik. Mind az általános, mind a tematikus térké- 

pen ábrázoljuk a vízrajzot, mint a terület legfontosabb tájékozódási elemét. 

A térképtörténelem során a vízi térképekből alkottak a legtöbbet a magyar térképészek. Fodor Fe- 

renc így írt erről 1952-ben: 

„Aligha tévedhetünk tehát, ha úgy gondolkodunk, hogy a magyar térképírásnak éppen a vízi térké- 

pekből volt legdúsabb, s igen értékes termelése.” 

A cikkben bemutatom a magyarországi vízrajz ábrázolás történetét a korai térképeken. Ezek a tér- 

képek ma is fontos információkat tartalmaznak és méltatlanul szorulnak háttérbe. 

Irodalmi áttekintés 

1. A nagy vízrendezési munkálatok ideje 

A 14/15. századi portollán térképek még szegényesen mutatták be térségünket, jószerével csak a 

Dunát ábrázolták. (Nováky, 2001) 

A 18/19. századi nagy vízrendezési munkálatok jelentették a legjelentősebb vízgazdálkodási tevé- 

kenységet Magyarországon - így a vízrajz térképezését is-, és ez új honfoglalást jelentett a vadvizek- 

től (Klinghammer, 1989). Az országos vízi munkálatokat olyan intézmények fémjelezték, mint 

azInstitutumGeometricum 1782-től és a József Ipartanoda 1850-től. Vedres István, Huszár Mátyás, 

Beszédes József, Vásárhelyi Pál, Tessedik Sámuel, Lányi Soma, Holecz András, Vozáry József, 

Bodoki Mihály, Bodoki Károly, Giba Antal, Halácsi Miklós, Kerle Antal, Gallacz János munkáinak 

eredményeként a 19/20. század fordulójára feltérképezték a folyóinkat és 1919-re az országban közel 

100 ármentesítési társulat, a Tiszán 50 vízhasználati társulat működött. Vályi Béla jelentős szerepet 

játszott a Tisza-völgy és a Duna-völgy térkép elkészítésében. Ekkor született meg a híres 

pocsolyatérkép, ami Lászlóffy megjegyzése szerint: „Az árvízjárta területek térképe nem a Kárpát- 

medence eredeti, természetes állapotát, hanem egy elvadult, elfajult vízrajzi körülmények utolsó 

állapotát ábrázolja.” 

2. A 18. századi vízrajzi térképezés még csak megyei érdekeltségű volt 

Általában a legelső vízrajzi forrásként az első katonai (Jozefinista) felmérést alkalmazzák a kutatók, 

pedig vízrajzi szempontból ez volt a leggyengébb. Erre az időszakra a lecsapolások, a megélénkülő 

hajózás, az első folyószabályozási törekvések a jellemzőek. 

Még nem országos szintről, hanem uradalmi, megyei, megyeközi vállalkozásokról van szó, mely 

munkálatokban Kiss Gábor, Szexti András, Plansker Ferenc, Kovács György, Petrovics Pál, Spatsek 

János alkotott jelentőset. 
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Anyag és módszer 

3. A vízrajz térképi ábrázolásának fejlődése a magyar térképészet kezdetén 

Munkámban néhány korai térkép vízrajzi ábrázolásaira mutatok rá, amelyek alapul szolgáltak az 

eddig említett munkálatokhozés amelyek alkalmazására felhívom a figyelmet térinformatikai elem- 

zésekhez és monitoring készítésekhez kiinduló grafikus adatbázisként. 

3.1 Lázár deák térképe: Tabula Hungariae ad quatorlatera (Magyarország térképe perem- 

vidékével…) 

A 14/15. század fordulóján, az egyes országok részletes térképeinek megjelenésekor részletessége és 

pontossága tekintetében kitűnik az első magyar térkép, melyet 1514 körül Lázár készített. (Török, 

1992) Lázár deák kéziratos térképét Tanstetter (Collimitius) bécsi matematikus-csillagász és Cuspi- 

nianus, a kiváló humanista és udvari történész javította át és rendezte sajtó alá. Petrus Apianus met- 

szette fába és nyomtatta ki Ingolstadtban 1528-ban. A különleges és elsőként e műnél alkalmazott 

nyomtatási eljárás miatt (kézi színezésű, fametszetű) 2007. június 19-én a "Szellemi világörökség" 

(Memory of the World) része lett. 

A térkép méretaránya kb. 1: 1 200 000, hegy- és vízrajza, valamint a település-névanyaga igen gaz- 

dag. A települések egymáshoz viszonyított iránya és távolsága helyes, melyből arra lehet következ- 

tetni, hogy a mérések pontos csillagászati helymeghatározásokon és helyszíni bejáráson alapulnak. 

Magyarország vízrajza (a Duna, Tisza mellékfolyóinak nyomvonala) tekintetében a leghívebb kö- 

zépkori térképnek számít. (Fejér, 2004) Monitoring készítéséhez Lázár térképével kezdjünk! 

Bár a helyrajzi részletek nem mindenütt tökéletesek, a tájolás sem megfelelő, az ábrázolás mégis 

gondos és pontos a településábrázolás és különösen érvényes ez a folyam menti településekre. Jól 

megkülönböztethetők a nagyobb helyek soktornyú, városfallal övezett, templomtoronnyal, monos- 

torral és várbástyákkal kombinált ábraképei a kisebb helyek egyszerűbb ábráitól. A korjelek, a tele- 

pülésnevek nélküli jelölések, a települések pontos helyét jelzik. (http1) 

„A mohácsi csatavesztést követően a török közelség már Bécset is fenyegette. Nyugat-Európa tehát 

nagy érdeklődéssel tekintett a magyarországi hadszíntér felé. Így az 1528-ban kiadott Lázár- 

térképnek különös jelentősége volt, majd további kiadásokat is megért (1553, 1559).” (http.2) 

Kisari Balla György vizsgálatai mutattak rá a Lázár térkép segítségével, hogy ötszáz év alatt sem 

változtak a tengerszint feletti magasságok (Budapest tengerszint feletti magassága 100-110 m, Sze- 

gedé 84 m, Zentáé 83 m és ezek a domborzati értékek nem változtak az idők folyamán.), így újra és 

újra létrejöhet a középkori tó, amikor a túlterhelt csatorna nem bírja elvezetni a több napos esőzés 

vizeit. (Pósa, 2005) 

Egyébként emellett a „See” láttán a Lázár térképről közvetve ma is következtetni lehet a Béga és a 

Temes tüneményes, vadmadarak százmillióit vendégelő lápvilágára, mely Herman Ottót is megigéz- 

te kócsagjaival és ráróival, kanalas gémeivel, batláival meg a zajos vadrucák számolatlan nemeivel. 

(Szepesi, 2013) (http.4.) 

Később a Lázár deák munkái nyomán készült, a szakma által Lazarus térképeknek nevezett térképe- 

ken LacusBecskerek néven szerepel ez a tó. 

A térkép közepén találjuk a Kunok mezejét (Cumanorum Campus), ami hatalmas, csaknem telepü- 

lés nélküli pusztaság, peremén néhány helységgel, mint Halas, Badány, Félegyháza, Körtvé- 

lyes,Szegedein(Szeged). 

A kunok nevét viselő pusztaság fölött egy másik óriás mező Debrecen városával. Oldalt csak egy- két 

falu van megírva. (Szepesi, 2013) (http.4.) 

3.2 Wolfgang Lazius 

Wolfgang Lazius (1514-1565) - aki a császár udvari orvosa és történésze volt - Lázár munkája alap- 

ján kétszer akkora méretarányú (1:460 000 és 1:650 000 között változó) térképet szerkesztett 1556- 

ban, melyet a helyszíni bejárások és a széles körű levelezések során megszerzett információkkal 
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egészített ki. A török kiűzését követő időkig Magyarország legjobb térképe, és az első olyan hazán- 

kat ábrázoló térkép, mely már jelmagyarázattal rendelkezik. 

Lazius nem ismerte fel a Lázár térkép tájolási eltérését, így amikor a Duna folyásának irányvonalán 

javított, lényeges torzulást hozott létre. Ennek következtében a javított térkép másolói évszázadokon 

át hibás térképészeti ábrázolást terjesztettek a Magyarországról, ill. a Duna folyásirányáról. Sylves- 

ter János szerepe a magyar nevek és a térkép hallatlanul gazdag magyar kultúrtörténeti vonatkozása- 

iban érvényesült; ezekben Lazius nemigen ismerős, így nem csodálkozhatunk azon, hogy a derék 

osztrák kartográfust mindenáron magyar származásúnak vélték. Markáns rajzú, egységes jelképek- 

kel ábrázolt, helytélő nevekkel megírt térképe egy évszázadon át szabta meg hazánk földrajzi képét. 

(Hrenko P., 1990) Először jelenik meg térképen háromnyelvű jelkulcs. 

3.3. Luigi FerdinandoMarsigli térképe 

A 17. század végén, 18. század elején több mint 150 év után megszűnt a török uralom, megkezdő- 

dött az ország gazdaságának talpra állítása. Ennek folyamatában a hajózáshoz fűződő hadászati 

érdekek előtérbe hozták a vízi utak fejlesztésének szükségességét. Ehhez térképi felvételekre volt 

szükség. Ekkor készültek el az ország első, mai értelemben vett pontosságú térképei Luigi Ferdi- 

nandoMarsigli és beosztottja Johann Christoph Müller irányításával. Marsigli főleg a Duna felvéte- 

lezésében jeleskedett. Marsigli közölte a Johann Christoph Müller által Magyarország területén 

végzett csillagászati észlelések adatait, ezek segítették a térkép szerzőjét, hogy a Duna és a Tisza 

futásának pozícióját térképének már az 1699-ben megjelent változatában is a kartográfia történeté- 

ben először helyesen ábrázolja, ami által az egész Kárpát-medence képe megújult. Térképei 1726- 

ban a hollandiai Hágában jelentek meg. Érdekességként megemlíthető, hogy a térképeken megjele- 

nik egy, a Dunát a Tiszával összekötő hajózható csatorna elképzelése. 

Az új térképezések jellemzői, hogy már földrajzi helymeghatározásokon, kocsikerék forgatásával 

mért távolságokon, valamint irányméréseken alapultak és ezek alapján elkészülhetett egy olyan 

felmérési anyag, mely elősegítette az új országtérkép megszületését. MarsigliMüllerrel vállvetve a 

Dunáról kb. 1: 100 000 méretarányú térképsorozatot készített, valamint 1: 400 000-es méretarány- 

ban megszületett az ország átnézeti vízrajzi térképe. Müller nevéhez fűződik Lázár deák óta az első, 

felmérésen alapuló térkép, mely 1709-ben jelent meg.Marsigli gróf jelmondata, mely többet mond 

bármiféle életrajznál: Nihil Mihi,azaz "semmit nekem" (http2). 

3.3.1 Marsigli Duna Mappa Generalis 1726 

A Duna átnézeti térképének méretaránya M= 1:103061. Az áttekintő térkép (70x91 cm) Kalhen- 

bergtől a bulgáriai Jantra folyóig 18 szelvényre osztja a Dunát. 

3.3.2 Mappa Potamographica 1741 

Eszmei szerzője L. F. Marsigli, megrajzolója J. C. Müller: 

A Duna Bécstől a Fekete-tengerig terjedő szakaszának vízrendszerét ábrázolja, részletekben, folyó- 

nevekben gazdag, az első tematikus vízrajzi térképünk. 

A vízrajzi részt a részletekben, folyónevekben gazdag Duna Bécstől a Fekete-tengerig terjedő sza- 

kaszának vízrendszerét ábrázoló, az első tematikus vízrajzi térképünk, a Mappa Potamographica. 

Marsigli a Magyar Királyság területén a Dunába ömlő szinte valamennyi nevezetesebb folyónak és 

pataknak, valamint tónak és mocsárnak átnézeti képét ábrázolja. A lap felső sarkában fontosnak 

tartotta felhívni az olvasó figyelmét arra, hogy a Dunát, a Tiszát, a Szávát, a Marost átszelő kis 

vonalak azokat a helyeket jelzik, melyeken a folyók szélességét és mélységét megvizsgálta. (…) A 

lap érdekessége a hegyek koszorúját a Kárpát-medence felett átkötő négy egyenes, melyekkel a szerző 

azt akarta megmutatni, hogy néhány jelesebb folyónak a medre a Dunához viszonyítva mi- lyen 

magasan van. Ehhez kapcsolódva egy külön lapon megrajzolta a Kárpát-medence metszetraj- zát, 

illetve keresztszelvényét, így alkalma nyílt a vonal által metszett hegyek, völgyek, folyók egy- 

máshoz viszonyított magasságát érzékeltetni: a Duna, Olt, Maros, Szamos, Tisza, Boszna, Drina, 

Száva, Temes, Verbas, Dráva, Ipoly, Garam és a Vág folyó szerepelnek a négy szelvényrajzon. 

Magasság méréseit barométerrel végezte. Miután a vízgyűjtőkről képet adott, egyenként ismerteti 
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aDuna felé siető folyókat, megnevezve forrásvidéküket, torkolatukat, hosszukat, valamint nagysá- 

gukat és II., III., és IV. osztályba (csoportba) sorolja ezeket. A Duna medrének struktúráját, összeté- 

telét és partjait, a Dunába bejutó vizeket is megvizsgálta: folyóvizeket, állóvizeket, kutak vizét, 

ásványvizeket, jégesőből, esőből valamint a termálforrásokból származó vizeket. Összegezve az 

eredményeket megállapította, hogy a Tisza vize volt a legrosszabb Szegednél. Miként mondja, ami- 

kor októberben megvizsgálta nagyon földszagú, kellemetlen mocsár ízűnek találta, színe pedig sötét 

volt, és nagyon sok volt bennea törmelék és a rovar. Legjobbnak a Maros folyó vizét mondja, me- 

lyet október 4-én vizsgált meg Makó közelében: tiszta, szagtalan és nagyon jó ízű. Ugyanígy érté- 

kelte a Duna mellékfolyóinak vizét és a Dunába futó vizeket. Ez a térképmű kiválóan alkalmas 

vízminőségi vizsgálatok alapjául. 

A Duna mentén honos növényeket négy hasábos táblázatba gyűjtötte. Az első hasábban egy ponto- 

san meg nem nevezett német nyelvű katalógus, HistoriaTabernamontanareformata alapján, a máso- 

dik oszlopba GasparusBauhin szerint, a harmadikba az általános előfordulási helyük szerint, a ne- 

gyedik a speciális előfordulási helyekről szól. Ezt Deák Antal András fejti ki részletesen im. Secti- 

oXI. (Pósa, 2005)A térképek jelei olyan szemléletesek, hogy a térképolvasásban járatlan szem is 

azonnal képet alkothat magának a tájról: mennyi az erdő, a mocsár és hogyan néz ki a köztük meg- 

búvó kisebb-nagyobb emberi település. Látható, hogy ez a térkép a növényföldrajzi, a földhasznála- 

tivizsgálatok alaptérképe lehetne. 

Eredmények és értékelésük 

A monitoring vizsgálatokat a jövőben a fenti térképeknél (és - itt a terjedelem hiányában nem emlí- 

tett- társaiknál) javasolt kezdeni a Kárpát-medencében, azt látjuk ugyanis, hogy ha elő is fordultak 

történelmi térképek a térinformatikai vizsgálatokban, azoknál csak a 18. századi katonai térképekig 

nyúltak vissza a felhasználók, pedig a Kárpát-medencére vonatkozó természeti és társadalmi tárgyú 

kutatások alapadat forrásai lehetnének, akár felszínborításai, akár vízrajzi vagy éppen település 

földrajzi tematikus adatok nyerhetők ki a múzeumokban meglapuló történelmi térképekből. 

Következtetések 

A Kárpát-medencét ábrázoló történelmi térképeink Kelet-Közép Európa történeti térképei is egyben, 

így a jövőben nemzetközi térinformatikai együttműködések alapjai lehetnek a környezetgazdálkodá- 

si kutatások terén. 

Összefoglalás 

A cikkben áttekintem a vízrajz ábrázolás fejlődését a korai magyar történelmi térképeken, egyben 

kitérek az egyéb, máig jól használható tematikus tartalmakra is. Ezeket a térképeket ajánlom a térin- 

formatikai rendszerek alapjának a Kárpát-medencében. 

 
 

Kulcsszavak:vízrajzi térképek, tematikus térképek, térinformatikai rendszerek (GIS) 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a cikk anyagának összegyűjtése és kiadásának előké- 

szítése során segítségemre voltak, különösen a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum, vagy 

Duna Múzeumsegítőkész munkatársainak. 
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Abstract 

From the History of the hydrographic maps 

Water is our valuable treasure, its role in our lives is indisputable. Without water there is no life. It 

modifies the surface, divides landscapes and countries, and makes settlements more attractive. Wa- 

ter flows are important transport routes as well. 

The cartographers treat it as the most important information. Both the general and the thematic maps 

use it as the most important orientation element of the area. 

During the history of the map, the Hungarian map makers made hydrographic maps mostly. 

In this article, I present the technological development of the printing of the map with regard to the 

presentation of waters. The history of the Hungarian hydrographic depiction will be shown on the 

early maps. These maps contain important information even today but they are discreditably down- 

graded. Monitoring studies should be started with them in the Carpathian Basin, and we see that  GIS 

studies use historical maps not before the 18th-century military maps, while natural and social 

research on the Carpathian Basin could use even earlier information as basic data. Surface cover, 

hydrographic or even settlement-geographical thematic data can be extracted from the historic maps 

of museums. The historical maps of the Carpathian Basin as Central-Eastern Europe's historical maps 

could be basics of international cooperation in geoinformatics. 

 
 

Keywords: hydrographic maps, thematic maps, GIS 
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Bevezetés 

A középkori Magyarország vízgazdálkodásának kutatása elsősorban a fokgazdálkodás témáját érin- 

tette az utóbbi évtizedekben. A tógazdálkodás emlékeinek feltárása elhanyagolt területnek számított 

a lelőhelyek hiánya és a kevéssé kiaknázott okleveles adatok miatt. A Magyarország Régészeti 

Topográfiája sorozat keretében számos középkori halastó maradványát sikerült a terepen azonosíta- 

ni, ezek közül több az MTA BTK Régészeti Intézetében folyó kutatások keretében az utóbbi évek- 

ben került a figyelem előterébe, különös hangsúllyal a Pilis-hegységben. A környezettörténeti kuta- 

tások kezdeti eredményei alapján, a tógazdálkodás az Árpád-kor kezdete óta fontos részét képezte a 

gazdálkodásnak, és sokkal elterjedtebbek voltak a halastavak, mint az korábban feltételeztük. A 

középkori tógazdálkodás kutatása nem csak történeti szempontból fontos, de napjainkban is mintául 

szolgálhat a kis energiaigényű és víztakarékos halastavi rendszerek kialakításánál. 

Irodalmi áttekintés 

Az édesvízi halak húsa iránti gazdasági igény új vizes élőhelyek és édesvízi ökoszisztémák kialaku- 

lásához vezetett a középkorban. A halastavak építése Európában a 11. században már általánosnak 

számított, és e létesítmények a 12. és a 13. században még elterjedtebbé váltak. A halastavak építése 

többnyire azokra az időszakokra tehető, amikor a lakosság létszáma és a gazdasági fejlődés együtte- 

se azt lehetővé tette (Hoffmann 1996). A halastavakat gyakran korábbi vizes élőhelyek helyén 

(vápatavak) vagy kisebb vízfolyások allúviumain (völgyzárógátas tavak) alakították ki. A halasta- 

vak építése során jelentős földműveket (töltések), valamint csatornákat és a vízszint szabályozását 

szolgáló műtárgyakat (zsilipek) alakítottak ki. A tavak parti zónája emellett egyfajta féltermészetes 

vizes élőhellyé alakult, nádasokkal és más makrofita vegetációval. 

Habár az újonnan létesített tavak elsődleges célja a haltenyésztés volt, mert ebből származott a leg- 

jelentősebb bevétel, a tó további fontos célokat is szolgált, magyarul komplex módon hasznosították 

azokat. A tavak leggyakrabban víztározóként szolgáltak, a vizével malmokat hajtottak, az erődítmé- 

nyek vízesárkait töltötték fel velük, vagy egyszerűen csak ivóvizet biztosítottak az embernek vagy 

háziállatainak (Ferenczi 2015). Az újonnal létrejövő vizes élőhelyek járulékosan a vadon élő állat és 

növényvilág élőhelyévé is váltak, mellyel a mezei haszonvételek sora gyarapodott. 

A középkori halastavak jó megtartású maradványai – bár egykor nagyon gyakoriak voltak – ma már 

elég ritkának számítanak Európában. A legalkalmasabb helyszíneket újrahasznosították és átépítet- 

ték az évszázadok során, megsemmisítve ezzel az egykori gátakat és műtárgyakat. A legtöbb közép- 

kori halastó a Csehországból, Angliából, Németországból és Franciaországból ismert (Aston 1988, 

Hoffmann 1996, 2005). Csehországban néhány tavat rekonstruáltak és újrahasznosítottak az elmúlt 

évtizedekben (Jankovska - Pokorny 2002, Pokorny - Hauser 2002). Az egykori Magyar Királyság 

területe látszólag fehér folt a középkori tógazdálkodás európai térképén (Hoffmann 1996; Tasnádi 

2002), holott egyes történészek felhívják a figyelmet a középkori tógazdálkodás gazdag emlékanya- 

gára, ami egyértelműen ennek a gazdálkodási formának a hazai meglétére utal (Ferenczi 2015), nem 

beszélve az eddig csak érintőlegesen felhasznált okleveles adatokról. 

A halászattal foglalkozó szakirodalom a magyar halgazdálkodás korai történetét Herman Ottó 1887- 

es „A magyar halászat története” c. műve alapján tárgyalja. Ezen korszakalkotó jelentőségű munká- 

ban Herman Ottó okleveles adatok alapján részletesen ismerteti a középkori halgazdálkodásunk 

emlékeit. Mind Herman Ottó, mind a rá hivatkozó szerzők számára a legjelentősebb problémát az 

jelentette, hogy a középkori halgazdálkodásunkban milyen arányban volt jelen a halastavi gazdál- 

kodás és a természetesvízi halászat. Fényes Elek (1847) országleírásában a halastavak rendkívül 

magas számáról ír: „Majd minden helységnek volt forrásból gyűjtött halastava, melynek kifolyása 

malmot vagy kallót hajtott.” Habár Herman Ottó egyértelműen állást foglalt a kérdésben, ti. voltak a 
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középkorban halastavaink, egyes mai szerzők egyenesen tagadják a halgazdálkodás korai meglétét. 

„A tógazdasági haltenyésztés nálunk tehát fiatal, mindössze száz egynéhány éves ágazat. Nem így van 

ez Európában. Lengyelországban a XIII-XIV., Csehországban és Németországban a XV-XVI. 

században épültek az első pontyos tógazdaságok.” (Tasnádi 2002). Azzal érvelnek, hogy természe- 

tes vizeink halbősége és a fokgazdálkodás feleslegessé tették a mesterséges halastavak létesítését és 

az intenzív haltenyésztést. Egyetlen kivételként a tatai Öreg-tavat szokás megemlíteni. 

Herman Ottó munkája óta jelentősen javult az okleveles adatok hozzáférhetősége, de azok értelme- 

zése csak megfelelő latin nyelvtudás, történeti és helytörténeti szakismeretek birtokában lehetséges. 

A középkori dokumentumok többnyire a tavak tulajdonjogi viszonyaival foglalkoznak, vagy vala- 

milyen peres ügyre vonatkoznak, így kevés információval szolgálnak a tavak kialakítására és mű- 

ködtetésére vonatkozóan, és e kevés adat értékelése különleges szakismereteket feltételez. A ha- 

gyományos módszertan tehát olyan korlátokkal rendelkezik, ami nem visz bennünket közelebb a 

kérdés megválaszolásához. 

A növekvő számú régészeti bizonyíték alapján az első halastavak a középkori Magyar Királyság 

területén az egyházi és hatalmi központok környékén jelentek meg a 11. században (Benkő 2015, 

2016). A leggyakrabban hivatkozott középkori halastó a Tatai Öregtó, amit az okleveles adatok 

alapján Zsigmond király építtetett 1430-ban (Ferenczi 2015, Tasnádi 2002). A tó célja a haltenyész- 

tés mellett vízimalmok működtetése és a vár vizesárkának feltöltése volt. 

Anyag és módszer 

Az utóbbi években a tájrégészeti elemzések több területről is kimutattak középkori völgyzárógátas 

halastavakat és csatornarendszereket hazánkból. Legpontosabb információval a környezettörténeti 

kutatások szolgáltak. A környezettörténeti módszerek segítségével nemcsak az egykori tájhasznosí- 

tást rekonstruálhatjuk, hanem a tavak létesítésének és felhagyásának időpontját, a víz minőségét és a 

tavi ökosziszémák fontosabb jellemzőit is ki lehet mutatni. A szerzők kutatásai alapján a halastavak 

jóval elterjedtebbek voltak a középkori Magyarországon, mint azt korábban gondolták, de utólagos 

károsodásuk miatt komplex környezettörténeti vizsgálatra csak viszonylag kevés ilyen lelőhely 

alkalmas. 

A középkori halastavak felkutatásában komoly segítséget jelentenek a korábbi régészeti terepbejárá- 

sok anyagai is, de a műholdfelvételeken a mocsári növényzet megjelenése jó támpontot jelentett a 

potenciális halastavak felismerésében. A katonai felmérések térképszelvényei gyakran jelzik a gáta- 

kat és vízimalmokat, melyeknek nem ritkán középkori előzményei is vannak. A távérzékelési mód- 

szerek és terepbejárások azonban csak a potenciális halastavak felkutatásában segítenek, a tényleges 

bizonyítékot a tavak középkori eredetére a környezettörténeti kutatások jelentik. 

A fúrásokat a paleoökológiai vizsgálatok során nemzetközileg elfogadott és használatos orosz-fejes 

kézifúróval végezzük. Ezekkel az egyszerű fúrókkal zavartalan magmintát tudunk venni az üledék- 

ből. A folyamatos és bolygatatlan magmintát laboratóriumban a különböző vizsgálati céloknak 

megfelelően elvágjuk, és a makrofosszília vizsgálatokra, valamint a későbbi pollenanalitikai, quar- 

termalakológiai és geokémiai elemzésekre szánt részeket 4 °C-on tároljuk (Sümegi 2001, 2003). A 

fúrás üledékfácies leírása során a Troels-Smith-féle (Troels-Smith 1955) nemzetközi lazaüledéktani 

kifejezéseket és szimbólumrendszert használjuk. A fúrásszelvények kormeghatározására teljes üle- 

dékmintát, faszén, fa vagy növényi makrofosszíliákat használunk fel, annak függvényében, hogy 

melyik hozzáférhető az üledékből. A halastavak létesítésekor és felhagyásakor gyakran nagy meny- 

nyiségű szerves anyag (pl. erdőirtásból származó faszén) kerül az üledékbe, ami lehetővé teszik az 

események korának meghatározását. A mintákon AMS kormeghatározást végeztetünk, az erre a célra 

szolgáló laboratóriumokban. A nyers radiokarbon adatok kalibrálása speciális ismereteket és szoftver 

csomagokat igényel (Reimer et al. 2014, Stuiver et al. 1998). 

A tavak vízszintváltozásait a geokémiai, szedimentológiai és növényi makrofosszília vizsgálatok 

segítségével rekonstruáltuk. A módszerek részletes leírása Jakab - Sümegi (2011) és Sümegi (2003) 

munkáiban találhatóak meg. A halastavak létesítése és felhagyása jellegzetes nyomokat hagy az 

üledékben, megváltozik az üledék jellege, pl. lecsökken vagy megnő a szerves anyag tartalom, meg- 

jelennek vagy eltűnnek a vízborítást jelző élőlények maradványai. Az üledék geokémiai tulajdonsá- 
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gai és az előkerült vízi szervezetek a víz minőségére, és ezen keresztül a tavak hasznosításának 

módjára is utalnak. A tavak műtárgyait klasszikus régészeti feltárással vagy roncsolásmentes kutatá- 

si módszerekkel (pl. magnetométer, talajradar) vizsgálhatjuk. 

Eredmények és értékelésük 

Az eddigi eredmények alapján a halastavak mérete, elhelyezkedése, kialakítása és vízminősége igen 

változatos képet mutat, ennek megfelelően a hasznosításuk is különböző lehetett. A középkori tava- 

kat többnyire komplex módon hasznosították, halastavak, malomtavak és víztározók is voltak. Jel- 

lemzőek a patakmedrek elgátolásával létrehozott völgyzárógátas tavak (Pilis, Szék), de néha forrá- 

sok vizét (Esztergom) vagy kiszélesedő völgyfők (Homoródszentpál) csapadékvizét gyűjtötték 

tavakba (1. ábra). A tavak és töltések helyét nagyon gondosan, a terepi viszonyokat maximálisan 

kihasználva választották ki. A tógazdálkodás nem csak a világi és egyházi központok környékén jelent 

meg, hanem azoktól távol is. 

A tavak egy része a táplálékszervezetek hiánya miatt csak a halak időszakos tárolására lehetett al- 

kalmas, míg más tavak gazdag hínárvegetációval és vízi gerinctelen faunával rendelkeztek, így 

alkalmasak voltak a halak szaporítására és nevelésére is. Egyes vizsgált tavak olyan távol esnek a 

nagyobb folyóktól és természetes tavaktól (pl. Szék, Homoródszentpál), hogy azokban biztosan nem 

a máshol kifogott halakat tárolták, hanem bennük haltenyésztés is folyt. 
 

1. ábra. 14. századi gát feltárása Sófalvi András régésztől a romániai Homoródszentpál határából. A töltés (A) alatt szerves 

anyagban gazdag agyagréteg helyezkedett el (B) fél méter vastagban. Az üledékréteg kora több mint 7000 év, ami az bizo- 
nyítja, hogy a gát építése előtt a terepet előkészítették, a fiatalabb üledékrétegeket eltávolították. 

Fig. 1. Cross-section of a dam from the 14th century near Sănpaul (Romania) at the archaeological excavation of András 
Sófalvi. A 50 cm thick clay layer (B) with high humus content lied under the dam (A). The age of this layer (approx. 7000 

yr) suggests the removal of upper sediment layers before the construcion. 

A vizsgált tavakban az üledékfelhalmozódás kezdete gyakran az Árpád-kor elejére tehető. Fontos, 

hogy a tavak egy részénél (Sopron, Homoródszentpál) kimutatható a korábbi, császárkori használat 

is, tehát a középkorban csak felújítják ezeket a mesterséges tavakat. A török hódoltság kezdetén a 

tavak gyakran feltöltődtek, elmocsarasodtak, ami a gazdálkodás jellegének megváltozásával, a tó- 

gazdálkodás elhanyagolásával magyarázható. A vizsgált erdélyi tavak (Szék, Homoródszentpál) 

esetében viszont a 19-20. századig is folyamatos volt a középkori eredetű tavak hasznosítása. Habár 

a folyamatban lévő kutatások (pl. magnetométeres mérések) még további érdekességekkel szolgál- 

hatnak, az már most is kijelenthető, hogy a tógazdálkodás Magyarországon mintegy ezer éves múlt- 

ra tekint vissza, a terepi kutatásokkal pedig folyamatosan gyarapodik az ismerté váló középkori tavak 

száma. 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

10 

 

 

 

Összefoglalás 

A halászattal foglalkozó szakirodalom jelentősen megosztott a középkori tógazdálkodás Magyaror- 

szági jelenlétével kapcsolatban. Herman Ottó és a rá hivatkozó szerzők számára a legjelentősebb 

kérdést az jelentette, hogy a középkori halgazdálkodásban milyen arányban volt jelen a halastavi 

gazdálkodás és a természetesvízi halászat. A környezettörténeti módszerek segítségével nemcsak az 

egykori tájhasznosítást rekonstruálhatjuk, hanem a tavak létesítésének és felhagyásának időpontját, a 

víz minőségét és a tavi ökoszisztémák fontosabb jellemzőit is ki lehet mutatni. Az eddigi eredmé- 

nyek alapján a halastavak mérete, elhelyezkedése, kialakítása és vízminősége igen változatos képet 

mutatott, és hasznosításuk is komplex volt (halastavak, malomtavak, víztározók). 

Kulcsszavak: környezetrégészet, halastavak, középkor 
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The remains of Medieval lake management in Hungary 

 

Abstract 

The literature dealing with the history of fishery in Hungary is quite contradictory in the question of 

Medieval lake management. The most important problem of Ottó Herman and the following authors 

was the proportion of artificial fish ponds and freshwater fishery. Even though Herman argued that 

there could be many artificial ponds in the Medieval Hungary some recent authors questioned the 

former existence of such early fishponds. During the last years archaeological landscape research 

discovered some remains of Medieval ponds. Palaeoecological studies revealed the circumstances of 

fishpond constructions: the date of construction and abandonment, the water quality and ecosys- tem 

characteristics. The size, location, water quality and construcion of ponds are quite diverse, therefore 

the utilization could be complex, as well (fishponds, reservoirs, mill ponds). 

 
 

Keywords: environmental archaeology, fish ponds, Middle Ages 
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Bevezetés 

A világ számos országában a mezőgazdasági vízfelhasználásban a rizstermesztés jelentős hányadot 

képvisel, hiszen ez az egyetlen gabonanövény, amelyet sekély vízborítás mellett is lehet termelni. A 

rendelkezésre álló becslések szerint a kb. 160 millió hektáron termesztett rizs evapotranszspirációs 

értéke 859 km3, ez a teljes növénytermesztés becsült értékének a 12-13%-a (Bouman 2009). A ri- 

zsállományok evapotranszpirációs értékei 500-800 mm között változnak a világon, és csak ritkán 

haladják meg az 1000 mm-t. Az öntözővíz-felhasználás viszont még Magyarországon is 1000 mm 

felett van, de vannak a Földön olyan vidékek, ahol ez az érték meghaladja a 3000 mm-t (Simonné és 

Ipsits 1992), mindezekből következik, hogy az összes felhasznált öntözővíznek a 35-45%-át hasz- 

nálják fel a rizsföldeken (Bouman et al. 2007). Ezekből az értékekből is jól látszik, hogy az öntöző- 

víz mennyiségének csökkentése rendkívül jelentős hatásokkal járna. 

Irodalmi áttekintés 

Amikor a rizstermesztésre gondolunk, akkor jogosan az árasztott, síkvidéki rizsföldek jutnak 

eszünkbe.A szigorúan vett áraszott rizstermesztés (79 millió ha) mellett, a természetes csapadékra 

alapozott termelés is jelentős területeket foglal magába (54 millió ha). Ez utóbbi területeken a ter- 

mészetes csapadék ingadozása miatt már előfordulhatnak rövidebb-hosszabb vízhiányos időszakok 

is. Emellett körülbelül 11 millió hektáron terülnek el olyan rizsföldek, amelyek esetében rövidebb, 

hosszabb időszakokra a túl magas vízborítás, az áradások okoznak gondokat. 

A legkedvezőtlenebb helyzetben viszont azok a gazdák dolgoznak, akik a természetes csapadékra 

alapozott, domb és hegyvidéki körülmények között (14 millió ha) termelnek (Bouman et al. 2007). 

Ezeken a területeken a növények zömében extenzív termelési körülmények között, rossz minőségű és 

sokszor az eróziónak erősen kitett talajokon kénytelenek fejlődni. A szegény kistermelők számára a 

tápanyag-utánpótlás csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre. A csapadékeloszlás kiszámítha- 

tatlansága miatt, amit az előrejelzések szerint számos régióban erősíteni fog a klímaváltozás (Orge 

2015), az itt termesztett rizsfajták egyre fontosabb tulajdonsága lesz a szárazságtűrés (Dixit et al. 

2015). 

Ahogy korábban említettük, Ázsia legnagyobb rizstermesztő országaiban a termőterület majd 50%-a 

(rainfed systems) veszélyeztetett a vízhiánytól a természetes csapadék kiszámíthatatlansága és a 

klímaváltozás szélsőségeket fokozó hatásai miatt (Fischer et al. 2003). 

Létezik azonban olyan termelési rendszer is, ahol a folyamatos vízborítás hiánya tudatos termelői 

döntés következménye. Ez az aerob rizstermesztés. Az aerob rizstermesztés tehát alapvetően abban 

különbözik a korábban ismertetett természetes csapadékra alapozott (rainfed upland) termesztéstől, 

hogy a felhasznált termőterületek minősége általában kedvezőbb, a termesztéstechnológia alapvető- 

en az intenzív gazdálkodást jellemző elemekből áll (gépesítés magas foka, modern öntözés, táp- 

anyag-utánpótlás) és speciálisan ezek közé a körülmények közé nemesített, potenciálisan magas 

termőképességű és szárazságtűrő rizsfajtákat alkalmaz (Nie et al. 2012). Az aerob rizstermesztésnek 

a termés minőségére is kedvező hatása lehet, hiszen pl. az arzéntartalom jelentősen mérséklődhet,  ha 

ezt a termesztési módot alkalmazzuk (GRiSP 2013). 
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A legnagyobb aerob rendszer Brazíliában működik, ahol a Cerrado régióban 250 ezer hektáron 

termelnek aerob rizst (3-4 t/ha termés) szójával és más takarmánynövényekkel kombinálva. A víz- 

pótlást pedig esőztető öntözéssel oldják meg (GRiSP 2013). Jelentős aerob rizsfajtákról (5 t/ha ter- 

més) és azok elterjedéséről (80000 ha) Észak-Kínából számoltak be, de Indiában is jelentős erőfe- 

szítéseket tesznek a fejlesztések érdekében. Kisebb területeken, de legalább olyan látványosan foly- 

tatnak aerob rizstermesztést Madagaszkáron és Mauritiuson is („mighty rice”). 

Európában Ragaglini et al. (2011), valamint Ferrero és Vidotto (2016) számoltak be olaszországi 

tapasztalataikról, mindkét esetben csepegtető öntözés mellett vizsgálták a legelterjedtebb rizsfajták 

reakcióit. Előbbi szerint a hagyományos, olasz nemesítésű rizsfajták aerob körülmények között 

jelentősen kisebb termést hoztak, míg utóbbi szerzők a gyomborítottság változásait vizsgálták. 

Magyarországon az első árasztás nélküli rizstermesztéssel kapcsolatos próbálkozások egészen ko- 

rán, már az 1940-es években elkezdődtek. Ezek a kísérletek elsősorban a nagy vízáteresztő- képességű 

homoktalajokon való rizstermesztésre alkalmas fajták felkutatására és a technológiai alapok 

megteremtésére törekedtek (Máthé 1950) és végül átütő siker nélkül záródtak. 

Szarvason, a volt Öntözési Kutatóintézetben 1983-ban kezdődtek el az első kísérletek a rizs árasztás 

nélküli termesztésére, amelynek máraz alapvető célja az egyre költségesebb öntözővízzel való taka- 

rékoskodás volt (Simonné 1986). 

A rendelkezésre álló fajták közül ki kellett választani azokat, amelyek aerob körülmények között is 

megfelelő termésmennyiséget produkálnak, miközben megőrzik jó minőségi paramétereiket. A 

legújabb nemesítési törekvések eredményeként megszülettek azok a fajták, amelyek alkalmasak 

lehetnek az aerob termesztésre is, ezek a Ringola, a Sandora, az Ábel és a Janka. Ezeket a rizsfajtá- 

kat már nem csak Magyarországon, de Ausztriában is sikeresen (4 t/ha termés) alkalmaztuk. 

Anyag és módszer 

Kísérleteinket 2017-ben a NAIK ÖVKI Liziméter Telepén árasztás nélküli, aerob (korábban „szá- 

razrizs” elnevezésű) rizstermesztési rendszerbenvégeztük. E technológia előnye a szelekció során, 

hogy a vízhiány mellett, az alacsony hőmérséklet negatív hatásai is fokozottan érvényesülnek.A 

technológia kritikus pontjai az egyenletes vetés, a hatékony gyomirtás és a növények igényéhez 

szabott öntözés biztosítása.Az abiotikus stresszekkel szembeni tolerancia fokozása kiemelt nemesí- 

tési célunk, hiszen hazánkban a rövid tenyészidőszak, a változékony időjárás (hideg periódusok a 

korai vegetatív és a generatív szakaszban) és a gyengébb termőhelyi adottságok (erősen kötött, szikes 

talajok) miatt elsősorban e stressz faktorok csökkenthetik a termelés hatékonyságát. 

A hagyományos keresztezésekből kiinduló pedigree nemesítés mellett kutatócsoportunk a portok és 

izolált mikrospóra tenyésztési eljárásokat is alkalmazza. Az így felnevelt doubled haploid (DH) 

vonalak gyakorlati jelentősége többek között az, hogy a klasszikus pedigree nemesítéssel szemben 

egy generáció alatt tudunk teljesen homozigóta növényeket felnevelni, ami megfelelő szelekciós 

módszerekkel kombinálva nagyban javíthatja a nemesítési munka hatékonyságát. A DH vonalak 

korábbi sikeres nemesítési alkalmazását bizonyítja, hogy Simonné Kiss Ibolya, Heszky László és 

Pauk János vezetésével több rizsfajta (’Dáma’, ’Risabell’, ’Janka’ és ’Ábel’) kapott állami elisme- 

rést Magyarországon. 

A mikroparcellás összehasonlító kísérleteinkben csepegtető öntözéssel biztosítottuk a vízellátást, az 

öntözővíz forrása a Holt-Körös volt. A sortávolság 25 cm, a tőtávolság 2-3 cm volt. A talaj nedves- 

ségtartalmát Delta-T SM300 talajnedvesség- és hőmérsékletmérő érzékelőkkel követtük nyomon. A 

törzsek aratása, tisztítása és szárítása után a terméseket laboratóriumi körülmények között vizsgál- 

tuk. 

Eredmények és értékelésük 

A korábbi kísérleteinkre építve mikroparcellás kísérleteket állítottunk be a NAIK ÖVKI Liziméter 

Telepén aerob körülmények között, valamint a NAIK ÖVKI Galambosi Rizskísérleti Telepén ha- 

gyományos, árasztott termesztésben. Célunk az új DH törzsek 43 db) teljesítményének összehason- 

lítása volt a két eltérő termesztés esetén. 
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1. ábra. DH törzsek terméseredményeinek (g/parcella) összehasonlítása 

áraszott és aerob termsztésben (Szarvas, 2017) 

Figure 1. Yield of doubled haploid lines under conventional and aerobic conditions (Szarvas, 2017) 

A szelekciós vizsgálatok kiterjedtek a tenyészidőszak során a vízhiány és az alacsony hőmérséklet 

káros hatásainak felmérésére. A tünetek leírására a Nemzetközi Rizskutató Intézet általános szelek- 

ciós irányelveit alkalmaztuk. 

A vizsgált törzsek terméseredményeiben nagy eltéréseket találtunk (1. ábra). Összehasonlítva az 

egyes DH törzsek terméseredményeit az aerob termesztésben 8 g és 315 g között változtak a szem- 

termések, míg a hagyományos, áraszott területen 10 g és 390 g közötti eredményeket mérhettünk. 

Általánosan elmondható, hogy a vizsgált törzsek döntő többsége nagyobb szemtermést fejlesztett az 

áraszott körülmények között. Azonban a Tünde 19.III. és Tünde 14.I. törzseknél az aerob termesztés 

esetén sem csökkent jelentősen a termésmennyiség. Az előzetes vizsgálati eredményeink alapján a 

két, eltérő vízellátási módszer kombinációja a szelekciós munkában nagyobb hatékonysággal vezet- 

het az aerob termesztésben is sikeres genotípusok kiválasztásához, miközben a potenciális magas 

terméshozam az árasztott körülmények között is biztosítható. 

Következtetések 

Az aerob rizstermesztés számos területen versenyképes lehet a hagyományos termesztéstechnológi- 

ával, de ehhez megfelelő, az aerob körülmények között nemesített rizsfajták szükségesek. A mérsé- 

kelt égövi rizstermesztő országokban nem elég csak a szárazságtűrés javítása, hanem emellett ki- 

emelt szerepe van a biotikus stressztűrés mellett a hideg toleranciának is. Vizsgálataink alapján a DH 

előállítási technológia kombinálva a hagyományos nemesítés módszereivel, segíthet az aerob 

termesztésre is alkalmas új törzsek kiválasztásában. 
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Összefoglalás 

A mezőgazdasági vízfelhasználásban a rizstermesztés jelentős szerepet tölt be a világ számos orszá- 

gában. A termelés vízigényének csökkentése ezért világszinten is fontos cél. Más-más okok miatt 

(természetes csapadékra alapozott technológia, metán kibocsájtás csökkentése, öntözőrendszerek 

hiánya, új területek rizstermesztésbe vonása) az aerob termesztésre alkalmas rizsfajták nemesítése  és 

a hozzá kapcsolódó technológiafejlesztés az utóbbi évtizedekben felgyorsult. Magyarországon majd 

40 éves múltra tekint vissza az árasztás nélküli rizstermesztéssel kapcsolatos kutatómunka. A 

mérsékelt égövi rizstermesztés esetében nem elegendő csak a szárazságtűrésre fókuszálni, ha az aerob 

körülményeknek megfelelő genotípusokat akarunk kiválasztani, komplex megközelítést kell 

alkalmazni, hiszen a biotikus stresszek mellett a hidegtűrés fokozása legalább ilyen fontos. 2017- ben 

elindítottuk Szarvason azokat a kísérleteket, amelyek a kifejezetten az aerob körülmények kö- zötti 

nemesítést célozzák a DH előállítási technika felhasználásával. 

Kulcsszavak: aerob rizstermesztés, szárazságtűrés, rizsnemesítés 
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Abstract 

Water saving methods for aerobic rice cultivation 

Rice production is a major consumer of freshwater among the agricultural sectors in many coun- tries. 

Therefore, the reduction of water demand for rice cultivation is a significant goal worldwide. The 

breeding of aerobic rice varieties and the development of water-saving technologies were boosted in 

the last decades because of different reasons (rainfed rice regions, reduction of methane emission, 

lack of irrigation water). International and Hungarian examples of aerobic rice cultivation are 

presented in our paper. Moreover, a short introduction about the utilization of DH plants in aer- obic 

rice breeding is described. 

Keywords: aerobic rice, drought tolerance, rice breeding 
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Bevezetés 

A vízkészletek minőségi állapotának megóvása, a társadalom különböző jellegű vízhasználatainak 

történő kellő minőségű kielégítése a vízgazdálkodás egyik alapvető feladata (NVS 2017). Különös 

figyelmet érdemelnek ebből a szempontból a mezőgazdasági területek diffúz szennyezése, amely a 

társadalmi-gazdasági fejlődéssel arányosan növekvő mennyiségi-minőségi vízigények mellett erő- 

teljesen fokozódik. A mezőgazdaság környezeti problémái között a vízhez kapcsolódó kérdések 

kardinális helyet foglalnak el, mivel bármely gyártás során a konzekvens növénytermesztés szinte az 

egyetlen olyan termelési folyamat, amely a környezetet javító hatásokat fejthet ki. Mindennek 

előfeltételét jelenti a talaj, a vízháztartás, a termesztett növény és az alkalmazott agrotechnika alkot- 

ta rendszer megfelelő ismerete, a kölcsönhatások feltárása és célszerű felhasználása. A víz alkotja azt 

a közeget, amely egy adott terület (tábla) és azt határoló környezet közötti összetett kapcsolatot 

létrehozza. A mezőgazdasági termelést korlátozó, vízbő vízháztartási helyzetek bekövetkeztét elő- 

idéző hidrológiai okokat, folyamatokat javarészt már ismerjük, viszont a belvízminőségre ható agro- 

technikai tényezők feltárásáról kevés adat áll rendelkezésünkre. Mindezek alapján a belvíz okszerű 

felhasználásához a vízminőség ismerete elengedhetetlen. 

Irodalmi áttekintés 

A vízminőség meghatározza, hogy az adott felszíni víz alkalmas-e a vízigény kielégítésére. A minő- 

ségigény technológiánként változó. A gyakorlatban mindig valamilyen célra alkalmas vízminőség 

megállapításáról van szó (Rácz 2007). Az összegyülekezett belvizek minőségét a keletkezési hely 

tulajdonságai (talajtípus, domborzati viszonyok, talajvíz minőség, stb.) és az alkalmazott agrotech- 

nika határozza meg. 

A felszíni vizekből származó öntözővíz hatással van az egyes talajtulajdonságokra, és közvetlenül hat 

a növényélettani igényekre. Az öntözővíz minőségével szemben támasztott követelményekről az 

MSZ-10-640-1989. számú szabvány határoz, míg az öntözővíz minőségének vizsgálati, értékelési és 

minősítési rendjét az MI-10-172/9-1990 számú műszaki irányelv szabályozza (jelenleg nem hatá- 

lyos). Mindkettő az adott felszíni víz mezőgazdasági alkalmazhatóságának korlátaira vonatkozik, 

ugyanakkor a szükségszerű vízminőség javító beavatkozásokat is előrevetítik. A vonatkozó irányelv 

– részletes kémiai elemzésre támaszkodva – az öntözővíz-növény kölcsönhatásokra alapozza a fel- 

színi vizek osztályba sorolását. A kultúrnövényeket sótűrő képességük alapján sorolja be, azonban a 

besorolás nem teljes körű (Rácz 2007). 

Az öntözővizek minőségének elbírálásánál azt kell szem előtt tartani, hogy az öntözővíz és az öntö- 

zővízzel szállított anyagok hogyan befolyásolják a víz és a tápanyagok felvételét, a növény egyéni 

fejlődési sajátosságait, illetve az öntözött talajjal való kölcsönhatáson keresztül a talajképződési 

folyamatokat. Ezért az öntözővizek minőségi mutatóinak megállapításánál a talaj-növény-víz hár- 

mas kölcsönhatását kell figyelembe vennünk (Darab és Ferencz 1969). Az öntözővíz kémiai osztá- 

lyozásának elvei, azaz a minősítés alapjául szolgáló legfontosabb jellemzőka sótartalom, a hidro- 

karbonát és karbonát hatását kifejező mutatók, a nátriumionoknak a kalcium-magnéziumionokhoz 

viszonyított mennyisége és a magnézium relatív aránya. Az öntözővizek minőségi elbírálásához a 

talaj-öntözővíz kölcsönhatásban három alapjellemző a legfontosabb, úgymint az öntözővíz sókon- 

centrációja vagy vezetőképessége (EC), az öntözővíz relatív nátrium tartalma (Na%) ésaz öntözővíz 

nátrium adszorpciós aránya (SAR-érték).Az öntözővíz kémiai jellemzői és minősége közötti össze- 

függéseket Filep (1999) foglalta rendszerbe.A korábbi vízminősítési irányelvekkel és a talaj- 

öntözővíz kölcsönhatással kapcsolatos szakirodalmak felhasználásával asókoncentráció (EC), a 

Na%ésaSAR-értékalapján4nagy csoportot állapított meg a különböző minőségű öntözővíz kategóri- 

ákra (1. ábra). 

mailto:kerezsi.gyorgy@ovki.naik.hu
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1. ábra. Öntözővíz minőségi diagram (Filep 1999) 
Figure 1. Irrigation water quality diagram (Filep 1999) 

Az I. kategóriába a korlátlanul felhasználható öntözővíz került, melynek sókoncentrációja ki- 

sebb,mint 500 mg/l, SAR-értéke<2, illetve a megengedhető Na% 40-60 körüli értéket vesz fel. A II. 

csoportba a jó vízálló szerkezetű talajokon használható vagy minőségi javítás után alkalmas vizek 

tartoznak, ahol az összes sótartalom 1000 mg/1, a Na% 40-70, a SAR-értékpedig 2-4. A III. osztá- 

lyú öntözővizek összes sótartalma elérheti a 2000 mg/l-t, a Na% 50-85 és a SAR-értékkisebb 8-nál. 

Ezek – a vizek javítása után is – csak egyes talajok öntözésére alkalmasak. A IV. csoportba tartozó 

vizek semmilyen módon nem használhatók fel öntözővízként a nagy sótartalomvagy a magas nátri- 

umtartalom miatt. 

A belvíz párolgásával a talajoldat betöményedik, sókoncentrációja és SAR-értéke nő, ami pedig a 

talaj kationcsere egyensúlyát a nátriumionok adszorpciójának irányába tolja el. Mindez igaz az 

összegyülekezésből származó belvízelöntésre is, ugyanis az aktuális meteorológiai helyzetek (szél- 

mozgás, napsugárzás, párolgás, csapadék) mind a belvíztömeg mennyiségére, mind pedig a minősé- 

gére hatással van. A kis sókoncentrációjú nátrium-karbonátos, nátrium-hidrogénkarbonátos vizek 

javíthatók kémiai úton, ekkor az öntözővíz maradék karbonátértékének (szódaegyenérték) megfele- 

lő mennyiségű közepesen vagy jól oldódó kalciumvegyületet adunk az öntözővízhez, illetve hígítás- 

sal abban az esetben, ha a víz összessó-tartalma és nátriumadszorpciós aránya túllépi a megadott 

értéket és rendelkezésre áll kis sókoncentrációjú és SAR-értékű hígító víz (Tamás 2013). 

Anyag és módszer 

A belvízminőség vizsgálatát 2015 márciusában indítottuk el a Szarvas környéki belvízfoltok táp- és 

szennyezőanyag terhelésének meghatározására. Ekkor 12 belvízfoltból, egy vízborítás alatt álló 

eltemetett folyómederből (Ef) és a Veker-ér csatornából (VCs) vettünk vízmintát. Arra törekedtünk, 

hogy különböző művelési ágú (szántó - Sz;gyep - Gy) és művelési fázisban lévő (szántott - Sz, 

növényi kultúrával fedett - SzN) pontokról származzanak a minták. A mintavételezés 1,5 literes PET 

palackokkal történt. A mintavételi helyeket Trimble Recon XB GPS-el jelöltük meg, így a 

belvízfoltok helyén a későbbiekben megjelenő elöntések újbóli vizsgálatára nyílt lehetőség.A ko- 

rábbi elöntési helyek koordinátáinak pontos ismeretével, a mintavételezést 2016 márciusában meg- 

ismételtük, törekedve arra, hogy az ugyanott megjelenő belvízelöntésekből vegyünk vízmintát. Ekkor 

csak 9 belvízfolt volt alkalmas mintavételre, de még így is 8 folt azonos helyen helyezkedett el, mint 

2015 tavaszán. A 2016-os mintavételezéskor már nem csak a táp- és szennyezőanyagokra, hanem 

szermaradványokra (GC-MS módszerrel 35 db növényvédőszer-hatóanyag maradékot pl. carbofuran, 

metamitron, propachlor, stb. és további néhány bomlásterméket pl. DDE,DDD, hep- tachlor-epoxide, 

stb. elemezve) vonatkozó mintavételezést is végeztünk.2017 tavaszán a táp- és szennyezőanyagokra 

vonatkozó mintavételezést ismételtük meg. 2018 tavaszán pedig 13 helyről vettünk belvízmintát 

vizsgálva az öntözővíz osztályba soroláshoz szükséges paramétereket. 
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Eredmények és értékelésük 

A tavaszi belvízfoltok esetében a nitrát-nitrogén (NO3-N), az ortofoszfát-foszfor (PO4-P) és az am- 

mónium-nitrogén (NH4-N) koncentrációját illetően előfordultak határérték túllépések bizonyos 

mintáknál. Azonban itt a legszembetűnőbb jelenségként nem egy-egy paraméter határérték feletti 

koncentrációja emelhető ki, hanem az adott évek közötti különbségek. Ez pedig rávilágít a mező- 

gazdasági termelés belvízminőségre gyakorolt szerepére, mivel feltételezhető, hogy az évek közötti 
különbségek a területre kijutatott műtrágyákból származhattak (2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ábra. A tavaszi belvízminták nitrogén és foszfor formáinak éves átlagértékei 
Figure 2. Annual averages of nitrogen and phophoreus forms of excess water samples 

A növényvédőszer-maradékra vonatkozó vizsgálatokat 2016-ban a táp- és szennyezőanyag szeny- 

nyezéshez hasonlóan kedvező eredményeket tükröznek (Andrási et al. 2016). Mivel viszonylag kis 

számú szermaradvány volt kimutatható, és azok is szinte kizárólag a kimutatási határérték felett, de 

mennyiségi meghatározásra nem elegendő koncentrációban.A laboratóriumi vizsgálat eredmé- nyei 

alapjántehát a 2016-ban megmintázott belvizekben a szermaradványok mennyisége igen csekély 

volt. 

A 2018 tavaszi eredmények azt mutatják, hogy a tavaszi belvízminták öntözésre kiválóan felhasz- 

nálhatóak. Az öntözővíz kategóriába soroláshoz szükséges három alapjellemző közül minden minta 

az I. csoportba került. Filep (1999) szerint az I. csoport azt jelenti, hogy kifogástalan, bármilyen talaj 

öntözésére felhasználható a víz, ha: a sókoncentráció < 500 mg/l (EC≤0,78 mS/cm) és a SAR≤2.A 

megengedhetőNa% a sókoncentrációtól, illetve a víz elektromos  vezetőképességétől függ. A 2018-

as tavaszi mintavételezés során a szántó, a növényi kultúrával fedett szántó, a gyep, az eltemetett 

folyómedrek és a csatorna vízminősége között kiugró eltéréseket a nem tapasztaltunk (3. ábra, 1. 

táblázat), azonban megállapítható, hogy az azonos földhasználati osztályközök mintái kö- zött 

fellelhető magasabb értékek (pl. SzN_02, SzN_05, Sz_1, Gy_01, Gy_02) a talajok alaptulaj- 

donságaival magyarázhatóak, míg a Veker-érből vett minta a belvízgyűjtő területről származó nehe- 

zen azonosítható kevert vizeket tartalmazza. 
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3. ábra. A belvízminták nátrium egyenérték százaléka és nátrium abszorpció arány értéke (Jelmagyarázat: Veker-ér csatorna 

– VCs; Eltemetett folyómeder – Ef; Gyep – Gy; Szántó – Sz; Szántó növénykultúrával – SzN) 

Figure 3. The relative sodium content and sodium adsorption ratio of inland excess water samples (Abbreviation: Veker-rill 

channel – VCs; Dead river bad – Ef; Grasses – Gy; Arable land – Sz; Arable land with vegetation – SzN) 

 

 
Minta név 

 
VCs 

 
Ef_1 

 
Ef_2 

SzN_ 

1 

SzN_ 

2 

SzN_ 

3 

SzN_ 

4 

 
Sz_1 

 
Sz_2 

 
Sz_3 

 
Gy_1 

 
Gy_2 

 
Gy_3 

EC 

(mS/cm) 

 

0,20 
 

0,06 
 

0,10 
 

0,16 
 

0,13 
 

0,20 
 

0,08 
 

0,09 
 

0,12 
 

0,09 
 

0,05 
 

0,11 
 

0,06 

 

Na eé (%) 

 

34,57 
 

0,38 
 

34,47 
 

5,59 
 

51,98 
 

9,03 
 

6,92 
 

26,50 
 

10,38 
 

27,35 
 

57,69 
 

46,51 
 

5,96 

SAR 

(mgeé/dm3) 

 

0,93 
 

0,00 
 

0,68 
 

0,11 
 

1,38 
 

0,20 
 

0,16 
 

0,86 
 

0,19 
 

0,54 
 

0,96 
 

1,12 
 

0,08 

1. táblázat. A belvízminták az I. öntözővíz kategóriában (Jelmagyarázat: Veker-ér csatorna – Ve; Eltemetett folyómeder – 

Ef; Gyep – Gy; Szántó – Sz; Szántó növénykultúrával – SzN) 
Table 1. Irrigation classification I. of the excess water samples (Abbreviation: Veker-rill channel – VCs; Dead river bad – Ef; 

Grasses – Gy; Arable land – Sz; Arable land with vegetation – SzN) 

 

 
Következtetések 

Az okszerű belvízgazdálkodás célja a káros víztöbbletek megszüntetése, illetve a hasznosítható 

vízkészletek helyben tartása. A belvizek öntözéses hasznosítása során a vízben oldott szervetlen 

ásványi anyag tartalom (pl. nitrát) a növények általi felvétel által hasznosulhat, míg a káros anyagok 

(pl. szermaradványok) nem várt hatásokat érhetnek el. A felhasználás során tekintettel kell lenni a 

vízzel kijuttatott összes sótartalom optimális szinten tartására, melyet vízkezeléssel és a termesztés- 

technológia módosításával valósíthatunk meg. Az agrotechnikai módszerek összehangolása lehető- 

séget biztosít a gazdáknak a vízminőségből eredő káros hatások csökkentésére (Kun et al. 2017). A 

káros hatások között az esetleges extrém nagy tápanyag koncentráció kezelhető létesített vizes élő- 

helyek kialakításával, mely egyben a belvizek tározását és minőségének hosszabb távú fenntartását is 

lehetővé teszi. Az összes oldott sótartalom és a nagy nátrium koncentráció kezelhető hígító vízzel, 

mellyel mérsékelhetők a szikesedési folyamatok. Az agrotechnikai beavatkozások között a tömörö- 

dött talajréteg megszüntetése érdekében még jó minőségű öntözővizek esetén is kiemelt figyelmet 

kell fordítani a talajkímélő és talajnedvesség megőrző művelési módok alkalmazására, mivel így 

biztosítható a káros tárcsa- és eketalp kialakulásának veszélye és a vizek mélyebb rétegekbe történő 

beszivárogtatása. Következtetéseink szerint ezeknek a vizeknek a felhasználása megköveteli a fo- 

lyamatos figyelmet, amely a betározott víz minőségének és a talajállapot rendszeres monitorozásá- 

val érhető el. 

Összefoglalás 

A mezőgazdaság, mint a legnagyobb földterületet használó ágazat, stratégiai hatást gyakorol a vizek 

N
a 

eé
 

%
 

m
g
eé

/d
m

3
 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

21 

 

 

mennyiségi és minőségi állapotára. A mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák fejlesztése, a 
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belvízzel való okszerű (mennyiségi, minőségi) gazdálkodás fontos eszköz lehet a negatív hatások 

mérsékléséhez. A helyben keletkező összegyülekezett belvíz alternatív vízforrásként szolgálhat az 

agrárium számára. A felhasználhatóság szempontjából meghatározó az öntözővíz minősítési kritéri- 

um-rendszernek való megfeleltethetőség (MSZ-10-640-1989; MI-10-172/9-1990), amely az adott 

felszíni víz mezőgazdasági alkalmazhatóságának korlátait jelenti, ugyanakkor a szükségszerű víz- 

minőség javító beavatkozásokat is előrevetíti. A belvíz minőségét a keletkezési hely (mikro- 

vízgyűjtő) és a tartózkodási körülmények (talajok fizikai és kémiai tulajdonságai, aktuális agrotech- 

nika, talajvíz, stb.) határozzák meg. Öntözési célú hasznosítás során figyelnünk kell a talajdegradá- 

ciós folyamatok elkerülésére (pl. szikesedés), illetve arra, hogy a növényi és állati szervezetek ak- 

kumulációs tulajdonsága révén ne kerülhessenek szennyeződések és egészségre káros anyagok a 

táplálékláncba. A belvizekkel való okszerű gazdálkodással összefüggésben két mérvadó kérdésre 

keressük a választ. Egyrészt a vizsgált területeken keletkező belvizek hasznosíthatók-e közvetlenül 

vagy közvetetten a mezőgazdaságban (részben kiváltva a belvíz-elvezetési kényszert), másrészt pedig 

a táblán belüli hosszú távon kiszámítható és fenntartható belvízhasznosítás érdekében – pl. az 

öntözéses gazdálkodás kiegészítő vízforrásaként – milyen agrotechnikát kell alkalmazni (növényvé- 

delem, gyomszabályozás, tápanyag-gazdálkodás, stb.) a szennyezettségi értékek csökkentéséhez. 

Kulcsszavak:belvízminőség, tápanyag-, só- és szermaradvány-tartalom, mezőgazdasági felhaszná- 

lás 
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Assessing water quality standards for irrigation on accumulative inland excess 

waters near Szarvas 

Abstract 

The agriculture is the major land use sector has undoubtedly a strategic effect on the status of water 

in terms of quantity and quality. Developing the agricultural water management technologies for 

rational (quantitative, qualitative) management of inland excess waters can be important means of 

mitigating negative impacts. The on-site sources of accumulative inland excess water may serve as 

alternative water for the agricultural sector. The irrigation water quality standards (MSZ-10-640- 

1989, MI-10-172/9-1990) describe the limited applicability of surface waters in the agriculture, in 

addition, envisage as the prerequisite for improving water quality measures as well. The inland excess 

water quality is characterized by its place of origin (micro-catchment) and its condition (physical and 

chemical properties of soils, current agrotechnics, groundwater, etc.). When used for irrigation 

purposes we shall pay attention to prevent the soil from degradation processes (e.g. salini- sation) and 

to avoid contamination and health-damaging substances in the food chain through the accumulation 

of plant and animal organisms. Regarding the sound management of inland excess waters, we are 

seeking answers to two crucial questions. On the one hand, the agricultural inland excess waters can 

recover either directly or indirectly in agriculture (by partially triggering the con- straints of excess 

water drainage). On the other hand, long-term predictable and sustainable use of inland waters as the 

additional water source for irrigation management - what agronomic interven- tions should be applied 

(pest control, weed control, nutrition management) to reduce contamination levels. 

Keywords: inland excess water quality, agricultural usage, irrigation, rural water management, 

agrotechnics 
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Bevezetés 

Hazánkban 1925 óta termesztik a szudánifüvet. A szudánifű (Sorghum sudanese). kiváló takar- 

mánynövény, zölden, silózva, szénaként, legelőként egyaránt hasznosítható, valamint másodvetésre 

is kiválóan alkalmas. A szudánifű kimagaslóan szárazságtűrő, azonban a biomassza tömege több- 

szörösére növekedhet öntözés hatására és az ásványi elemek felvétele is növekszik (Bocz 1994). 

Szennyvíz öntözéses hasznosítását vizsgáltuk meg kísérleti körülmények között szudánifű termesz- 

tésével. A kísérletekben a rendszeresen öntözött takarmánynövények növekedését, relatív klorofill 

tartalmát és a zöld termés NPK tartalmának alakulását követtük nyomon, amihez az egyik legna- 

gyobb termőképességű hazai szudánifű hibridet választottuk, a GK Csaba fajtát. A szennyvíz, ame- 

lyet alkalmaztunk, egy mezőgazdasági üzemben keletkező technológiai eredetű víz. A technológiai 

folyamatból távozó víz jelentős Na tartalma miatt méréseinket kiterjesztettük a növények Na felvé- 

telének nyomon követésére is. 

Irodalmi áttekintés 

A szudánifű tápanyag felvételét elemezték különböző NPK műtrágya dózisok mellett Li Wen-xi et al. 

(2016), és arra a következtetésre jutottak, hogy a N tápelem hasznosul a legjobban, majd azt követi a 

P és végül a K. Mind az NPK kezelés, mind az öntözővíz kedvezően hatott a termés növe- kedésére. 

A nitrogén alapvető szerepet játszik a növények hajtásnövekedésében és termésképzésé- ben, a 

növényi fehérjék létrehozásában, ezáltal a termés fontos minőségi mutatóiban is. Nélkülözhe- tetlen 

tehát a korai fejlődés és vegetatív növekedés szakaszában. A nitrogén látványosan növeli a hajtások 

tömegét és a termést.A foszfor szerepe a növényi életfolyamatokban a többi tápelemnél sokrétűbb, 

szinte minden anyagcsere folyamatban rész vesz. Építőeleme számos sejtalkotó vegyü- letnek, 

sejtmembránok, nukleinsavak fontos alkotórésze. A kálium nagymértékben javítja a növé- nyekben a 

vízfelhasználás hatékonyságát. Szerepe van a növények párologtatásában és légzésében a sztómazáró 

sejtek működésének szabályozása révén (Ördög és Molnár 2011). 

A szennyvizek öntözéses hasznosítása már az 1950-es évekre nyúlik vissza. Hasznosításuk mellett 

szól hogy azok a növények által közvetlenül felvehető tápanyagokban (főleg nitrogénben és fosz- 

forban) gazdagok (Vermes 1998). Több kutatás is beszámol arról, hogy az öntözővízként való hasz- 

nosításnál figyelembe kell venni a toxikus összetevőket is, pl. a magas sótartalmat (Ayers and Westcot 

1985). A nátrium és a sótartalom egyéb meghatározó formái perzisztensek és a legnehe- zebben 

eltávolítható komponensek közé tartoznak (Toze 2006). 

A hazai jogszabályi környezet a szennyvíz mezőgazdasági hasznosítását a 219/2004 (VII.21) Korm. 

rendelet, valamint a 6/2009 (IV.14) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletek szabályozzák. 

Anyag és módszer 

A szudánifű kísérleteket egységesen 50 kg talajt tartalmazó, 0,28 m2 felületű tenyészedényekben 

állítottuk be 2015. június 3-án, GK Csaba fajtával. A szudáni füvet 24 cm sortávolságban vetettük el, 

edényenként 2-2 sorban, az ismétlések száma 3 volt. A kísérleti talaj 2:1 arányú keveréke a réti talaj 

(Liziméter telep talajának) és az általános virágföldnek. A talajkeverék semleges kémhatású, fizikai 

talajfélesége agyagos vályog, tápanyagokkal nagyon jól ellátott, magas humusztartalmú és gyengén 

szoloncsákos. A kísérleti növényeket szennyvízzel (H30 jelű kezelés) és Körös vízzel (K30 jelű 

kezelés) öntöztük 30 mm öntözési normával, összesen 14 alkalommal, mivel a tenyészidőben lehullott 

csapadék mennyisége mindösszesen 172 mm volt. Az öntözött kezelések mellett öntözetlen 
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kontroll (Ø) kísérletet is beállítottunk, azonban a kiszáradás elkerülése miatt 105 mm öntözővízzel 

öntöztük meg, a többi kezeléssel együtt. 

A szennyvíz, amit öntözővízként hasznosítottunk, egy intenzív halnevelő telep technológiai eredetű 

elfolyó vize. Az elfolyóvíz vízminőségi paraméterei közül a növényi tápláláshoz fontos makroele- 

mek mennyisége mg/L-ben kifejezve a következő volt: N: 30,9; P: 2,78; K: 6,98. Az elfolyóvíz 

kedvezőtlen tulajdonsága többek között a jelentős Na tartalom, értéke átlagosan 283 mg/L, emiatt a 

Na% értéke is meghaladja az öntözővíz minősítésére vonatkozó 45%-os határértéket, átlagosan 86,9% 

körül ingadozott a tenyészidőben. 

A Körös víz vízminősége minden szempontból megfelelt az öntözésre. 

A szudánifű kísérletekben fenológiai megfigyeléseket jegyeztünk fel, mégpedig a növénymagassá- 

got és a levelek SPAD értékét. A SPAD érték a klorofill tartalommal arányos érték, a vizsgálatok- 

hoz hordozható, kettős hullámhosszon működő Konica Minolta Soil Plant Analysis Development 

(SPAD) 502-es típusú kézi készüléket alkalmaztunk. 

A szudánifű kísérleteket szeptember 28-án lebontottuk. A kísérleti növényeket növényi részenként - 

szár és levélzet, buga és szem, valamint a gyökérrészt - megmértük és analizáltuk N, P, K és Na 

tartalomra. A kémiai analíziseket a NAIK ÖVKI KAK laboratóriumában végeztük el, az elemek 

meghatározása ICP-OES műszeres analitikai módszerrel történt a növényi minták mikrohullámú 

feltárását követően. 

A kísérleti eredmények a Microsoft Excel adatelemzési programjával értékeltük. 

Eredmények és értékelésük 

A fenológiai megfigyelések eredményeit az 1. és a 2. ábrán mutatjuk be. Látható, hogy a szennyvíz- 

zel öntözött (H30 jelű kezelés) növények növekedése intenzívebbé válik a tenyészidő második felé- 

ben, amikor az átlagmagasság eléri a 138 cm-t. Az öntözetlen növényállomány (Ø) fejlődése szigni- 

fikánsan (p<0,05) elmaradt az öntözött kezelésekben termesztett növényektől (1.ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A szudánifű növényállomány magassága július 10. és szeptember 4. között 

Figure 1. The plant height of sudangrass between 10 July and 4 September 

 

 
A klorofill tartalommal arányos SPAD érték változásait a 2.ábrán szemléltetjük. A kísérletek keze- 

lései között szignifikáns eltérést nem mértünk. Ennek oka, hogy a tenyészedények talaja N táp- 

anyaggal jól ellátott volt, mind a kontroll, mind az öntözött növényeknél, továbbá a szennyvízzel 

kijuttatott N mennyisége nem növelte meg jelentősen a relatív klorofill tartalom értékét. 
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2. ábra. A szudánifű növényállomány relatív klorofill tartalma július 10. és szeptember 4. között 

Figure 2. The relative chlorophyll content of sudangrass between 10 July and 4 September 

 

 

A szudánifű ásványi elemtartalmát növényi részenként vizsgáltuk meg, a száraztömeg ismeretében 

pedig meghatároztuk egy-egy növény tényleges makroelem tartalmát, valamint a felvett Na mennyi- 

ségét is. 

Az 1. táblázatban a vizsgált N, P, K és Na tartalom "súlyozott" értékeit közöljük. A súlyozott értéket 

úgy kalkuláltuk, hogy a fajlagos elemkoncentrációt (mg/kg szárazanyag) megszoroztuk a hozzátar- 

tozó növényi résznek a száraz tömegével, majd a növényi részek elemtartalmát összegeztük. Az 

összegzett értéket 100%-nak tekintettük egy-egy növényre és kezelésre vonatkozóan, és így kaptuk 

meg a növényi részek súlyozott elemtartalmát. 

A szudánifű egyik legfontosabb ásványi eleme a nitrogén, amely a nyersfehérje tartalomra utal. Az 

öntözött kezelésekben a nitrogén főként a bugarészben és a szemtermésben halmozódott fel, és 

nagyobb arányban a halas elfolyóvízzel öntözött kezelésekben. Az öntözetlen kontroll növényeknél a 

levél és a szárrész Kjeldahl-N tartalma volt a legnagyobb. Takarmányozási szempontból lényeges, 

hogy a földfeletti részek minél kedvezőbb arányban tartalmazzanak makroelemeket, köztük a nitro- 

gént. 
 

Kezelés(1) Növényi rész(2) N P K Na 

  % 

H30 Buga+szem(3) 87,90 57,69 6,92 8,43 

H30 Levél+szár(4) 10,83 37,72 88,40 33,95 

H30 Gyökér(5) 1,27 4,59 4,68 57,62 

K30 Buga+szem 55,52 55,22 22,76 18,49 

K30 Levél+szár 38,64 36,39 71,74 36,26 

K30 Gyökér 5,84 8,39 5,50 45,25 

Ø Buga+szem 32,89 50,70 4,67 6,78 

Ø Levél+szár 58,78 40,27 84,91 46,78 

Ø Gyökér 8,33 9,03 10,42 46,44 

1. táblázat. A szudánifű NPK és Na tartalma a terméstömeg alapján 

Table 1. The NPK and Na content of different plant parts for sudangrass calculated under yield 

(1) Treatment, (2): Plant parts, (3): Panicle+grain, (4): leaves+stem, (5): root 

A tenyészedényes kísérleteinkben a fajlagos P tartalom csak a szemtermésben mutatott csökkenést a 

kontroll kezeléshez viszonyítottan; a vizsgálati értékek rendre a következők voltak: Ø kezelés: 3543 
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mg/kg sz. a., K30 kezelés: 2670 mg/kg sz.a., H30 kezelés: 3120 mg/kg sz.a. A terméseredmények- 

kel súlyozott értékeknél megváltozott a sorrend: Ø: 50,70%, K30 kezelés: 55,22%, H30 kezelés: 

57,69%. A növények szemtermésének foszfor felvétele az öntözéses kezelésekben csökkent. Erre a 

megállapításra jutottak Gergelyné et al. 2002-ben, méréseik szerint a szudánifüveknél a szennyvíz- 

zel öntözött kezelésekben csökkent a P, mintegy 30%-kal a GK Csaba fajtánál. 

A kálium a levél és szárrész fontos alkotóeleme. Kísérleteinkben a halas elfolyóvízzel öntözött 

növények földfeletti részében mértük a legtöbb káliumot 1 kg szárazanyagra vonatkozóan. A fajla- 

gos K tartalom kezelésenként a következőképpen változott a levélrészben: Ø kezelés: 41383 mg/kg 

sz. a., K30 kezelés: 27630 mg/kg sz.a., H30 kezelés: 50333 mg/kg sz.a. 

A makroelemeken túl megvizsgáltuk a szudánifű Na felvételét is, mivel a halas elfolyóvízzel a Na is 

belekerült a talaj-víz-növény rendszerbe. Mérési adatok szerint a Na növényi felvétele nagyon ala- 

csony, mindkét öntözött kezelésben a növények földfeletti részének fajlagos Na tartalma a kontrollt 

nem haladták meg. A gyökérzet fajlagos, 1 kg szárazanyagra vonatkozó Na tartalma azonban a  halas 

elfolyó vízzel öntözött kezelésekben a kontroll minták több, mint tízszeresére növekedett. Erre utal a 

százalékos elemzés adata is, miszerint az elfolyóvízzel öntözött kezelésekben a Na 57,6%-kal 

rendelkezett, míg a kontroll növényeknél 46,4%-kal 

Következtetések 

Vizsgálatok szerint a mezőgazdasági üzemben keletkezett szennyvíz alkalmas volt a szudánifű ön- 

tözéses hasznosítására. A szudánifű növekedése gyorsabb a szennyvizes kezelésekben, káros hatá- 

sok nem figyelhetők meg. Az öntözés hatására egy-egy növényen belül megváltoztak az elemará- 

nyok. A szennyvíz káros nátrium tartalma nem épült be sem a takarmányozás, sem a magtermesztés 

szempontjából fontos növényi részekbe. Szudánifű növényeken tesztelték városi szennyvíziszap 

kezelések hatását Uri et al. (2003), és méréseik szerint pozitív hatást értek el a szárazanyag produk- 

cióra vonatkozóan, továbbá a növények nem vették fel a káros és a toxikus elemeket. Külön vizsgál- 

ták a gyökérzet és a hajtásrészek nehézfém tartalmát. Kismértékű akkumulációt a gyökérzetben 

figyelték meg, a hajtásrészek toxikus elemtartalma a kontroll szintjén volt. 

 
 

Összefoglalás 

A szudánifű a talaj nedvességét és tápanyagait hatékonyan hasznosító takarmánynövény. Hőigé- 

nyes, a szárazságot jól tűri, de nagy zöldtömeget csak rendszeres öntözéssel ad. 

Kísérleti körülmények között vizsgáltuk meg a szudánifű N, P, K és Na elemfelvételét az öntözővíz 

mennyiségétől és minőségétől függően. A vizsgálatok helyszíne a Nemzeti Agrárkutatási és Innová- 

ciós Központ Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztálya (NAIK ÖVKI) keretében mű- 

ködő Liziméter telep. 

Az öntözővíz az intenzív halnevelő telep technológiai szennyvize, amely a tápelemek mellett jelen- 

tős Na tartalommal rendelkezett, és kontroll öntözővízként a Körös holtágának a vizét használtuk. A 

tenyészedényes kísérleteket egy szegedi fajtával állítottuk be (GK Csaba). A vegetációs időben 

fenológiai méréseket (növénymagasság, SPAD érték) végeztünk, majd a betakarítást követően az 

ásványi elemtartalmat határoztuk meg. 

Megállapítottuk, hogy a szennyvízzel öntözött növények növekedése intenzívebb, mint a Körös vízzel 

öntözött növényeké. A vizsgált beltartalmi mutatók közül a szudánifű nyersfehérje, P és a K elemek 

aránya kedvezőbb volt a szennyvízzel öntözött kezelésekben, míg a Na felvétel a kontroll kísérletek 

szintjén volt. 

Kulcsszavak:szudánifű, szennyvíz, öntözés, nátrium tartalom, makro-tápelemek. 
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The mineral content of sudangrass after irrigationwith wastewater originated from an agri- 

cultural factory 

 
 

Abstract 

 

Sudangrass utilizes the soil moisture and soil nutrients effectively. Sudangrass requires lot of heat, 

tolerates drought but gives large biomass only under regular irrigation. Our aim was to examine N, P, 

K and Na uptake of sudangrass depends on the quantity and quality of irrigation water under 

experimental conditions. The experimental site is located at the Lysimeter Station of the National 

Agricultural Research and Innovation Centre, Research Department of Irrigation and Water Man- 

agement (NARIC ÖVKI). The studied irrigation water is a result of technological process of inten- 

sive fish farm which contains high concentration of sodium beside nutrients. For control treatment 

surface water from an oxbow lake of Körös was used. The pot experiments were set up with a varie- 

ty of sudangrass (GK Csaba from Cereal Research Nonprofit Co., Szeged). The plant height and 

SPAD value were measured during the growing season and after the harvest the mineral elements 

were analysed. It was found that the growth of the crops irrigated with wastewater was more intense 

compared to the crops irrigated with Körös River. Among the analysed parameters of the chemical 

composition: the rate of crude protein, P and K were changed favourably in case of the wastewater 

treatments, while the Na uptake was not changed. 

Keywords:Sudangrass, wastewater, irrigation, sodium content, macronutrients. 
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Bevezetés 

A precíziós mezőgazdasági technológiák fontos eszközök lehetnek a klímaváltozás negatív hatásai- 

nak mérséklésében, hiszen a mezőgazdasági tevékenység jelentős hatást gyakorol a területek víz- 

háztartására. A jövőben várható és már a jelenben is érezhető negatív hatások csökkentése és kivé- 

dése, illetve az azokhoz való alkalmazkodás elősegítése érdekében a művelés alatt álló területeken  is 

jelentős intézkedéseket kell tenni a vízhasználat optimalizálása érdekében. A talaj vízháztartás- 

szabályozásának szükségességét az éghajlati viszonyok, a domborzat, a termesztett növények igé- 

nyei, valamint az agrotechnikai rendszer mellett a talaj nedvességforgalma szabja meg. A termőhe- 

lyi adottságokat helyszíni mérésekkel és laboratóriumi vizsgálatokkal állapíthatjuk meg. Mindeze- 

ket kiegészítik különböző korszerű távérzékeléses adatgyűjtési technológiák (drón, műhold), ame- 

lyek megmutatják a növények pillanatnyi állapotát. A rendszeres felvételek alkalmasak a talaj felső 

rétegének vagy a növényzet nedvességállapotának követésre, lehetőséget teremtenek a kedvezőtlen 

hatásokra (aszály, belvíz) történő gyors reagálásra. Ugyanakkor különböző szintű agrotechnikai 

beavatkozások (periodikus mélyművelés, talajlazítás, nedvességmegőrző talajművelés, talajtakarás 

stb.) hatása is nyomon követhető. 

Irodalmi áttekintés 

Az agrárinformatikai eszközök, rendszerek, szolgáltatások összessége általában a precíziós gazdál- 

kodás fogalmához kapcsolódik, amely mai definíciója szerint egy olyan komplex farmmenedzsment 

rendszer, amely az időbeli és területi változatosságoknak megfelelően alakítja a termelés folyamata- 

it a megfigyelés, mérés és beavatkozás eszközein keresztül. 

A mai értelemben vett precíziós, vagy más néven helyspecifikus mezőgazdaság megjelenése a világ 

fejlett mezőgazdasággal rendelkező államaiban (USA, Anglia, Németország) az 1980-as évektől 

indult meg, a hazai agráriumban pedig a ’90-es évek végén, a műholdas helymeghatározás révén 

kezdett el terjedni. A 2000-es években aztán a globális helyzetmeghatározó rendszer (GPS) pontos 

adatszolgáltatása révén bekövetkezett széleskörű elterjedésével, a mezőgazdasági gépek nagyfokú 

automatizálásának lehetőségével valamint a fejlett térinformatikai szoftverek (GIS) megjelenésével 

kialakult a precíziós gazdálkodás alapját a mai napig képező eszközrendszer, amely a gépekbe sze- 

relt precíz helymeghatározásra épülő navigáción, automata/félautomata irányításon és paraméterez- 

hető, automatizálható munkagép működtetésen alapul (Kemény et. al. 2017) 

Ezeknek a rendszereknek a használata révén a gazdálkodók elsődlegesen a gépek hatékonyságát 

tudták növelni (precíz talajművelés, csökkenő állásidő, üzemanyagfogyasztás és felhasznált input 

anyag mennyiség), de közvetve a georeferált adatgyűjtéssel a termelés teljes folyamatára is kihatás- 

sal voltak (Bakó 2014). 

A hely alapú adatgyűjtésre épülve indult el a 2000-es évektől, elsősorban az informatikában is lezaj- 

lott fejlődési trendek mentén a precíziós gazdálkodás második nagy fejlődési időszaka, amelyben a 

gépekhez kapcsolódó precíziós rendszerek kiegészültek a teljes termelési folyamatot lefedő további 

informatikai elemekkel, amelyek a gazdálkodást négy szinten támogatják: 

- Adatgyűjtés 

- Adatelemzés 
- Döntéshozatal 

- Beavatkozás 

A precíziós gazdálkodás nemcsak a gazdák számára fontos. A precíziós módszerek használata 

ugyanis nemcsak a termelés hatékonyságát, minőségének növekedését, a költségek jelentős csökke- 
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nését eredményezi bizonyíthatóan, hanem a gazdálkodás környezetkárosító hatásának csökkentésé- 

vel a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésére is alkalmas (Licskó 2005). 

Anyag és módszer 

A precíziós gazdálkodás sikeres megvalósításához új eszközökre és kutatásimódszerekre kidolgozá- 

sára volt szükség. Néhányat a technikai eszközök közül (pl. a hozammérő rendszerek, vagy a hely- 

specifikus kijuttatás gépei) ma már széles körben alkalmaznak,egyes specifikus elemek (pl. nitro- 

géntartalom-mérő szenzorok, fehérje- és olajtartalommérők) azonban megmaradtak a szűk alkalma- 

zói-szakmai körön belül. Az új kutatási módszerek közül a műholdas és a légifényképestávérzékelés 

szélesebb körű vizsgálata indokolt, hiszen ezek az eljárások a precíziós gazdálkodás következő 

generációs adatgyűjtési módszereinek az alapját jelentik. A távérzékelés számos előnnyel rendelke- 

zik a helyspecifikus gazdálkodásadatgyűjtése során. Az erőforrás-kutató távérzékelési műholdak 

közül a Landsat és Sentinel műholdak adatai megfelelő geometriai felbontással rendelkeznek a táblán 

belülieltérések vizsgálatához, így megfelelnek a precíziós gazdálkodás adatforrásaként. A 

távérzékelés alkalmazásai közül nem csak a műholdas (multispektrális), hanema repülőgépes vagy 

drónos (hiperspektrális, NIR, RGB, Lidar) adatgyűjtési rendszerek is megfelelő adatokkal szolgál- 

nak a precíziós mezőgazdaság számára.A szenzorok további fejlődése, valamint a miniatürizálás a 

dróntechnológia számára is olyan lehetőségekkel szolgál, amelyek tovább növelik az adatgyűjtés 

hatékonyságát, így a döntések megalapozottságát, végső soron a gazdálkodás sikerességét. 

Eredmények és értékelésük 

A helyspecifikus termelést, a termőhely adottságainak minél teljesebb körű ismeretét igényli. A 

területi vízgazdálkodás optimalizációjára is kínál megoldásokat a távérzékelt adatok elemzésén 

alapuló precíziós termelés. Az alábbi módszerek a talaj-növény rendszer vízforgalmának megisme- 

réséhez adnak adatokat, segítve ezzel a ideális vízháztartási állapotok és a fenntartható vízhasználat 

elérését: 

 
 

3D térképezés, erózió elleni védelem 

A háromdimenziós képfeldolgozással készült térképek készítése a mezőgazdasági alkalmazások 

során elsősorban a mikrodomborzati felméréseknél indokolt, hiszen ennek alapján tervezhetők pél- 

dául meliorációs beavatkozások. A mikrodomborzati térképek nagy pontosságú terepi mérésekkel is 

elkészíthetők, ebben az esetben azonban mindenképpen szükséges a kiválasztott területteljes bejárá- 

sa. Az UAV-k alkalmazása esetén a terepi bejárást kiválthatja, hogy az eszköz elrepül a vizsgálni 

kívánt tábla felett, majd a felvételek alapján az erre a célra fejlesztett szoftver elkészíti a háromdi- 

menziós képet. Betakarításkor vagy más szántóföldi munkaművelet során a GPS segítségével lehe- 

tőség van a terület magassági adatainak rögzítésére is, és ezáltal a domborzatmodell létrehozására. 

Dombos területeken az egyik legnagyobb probléma a talajerózió. Ez sok esetben talajkímélő műve- 

lési módszerekkel (mulcshagyó művelés, sávművelés) és talajtakaró növények alkalmazásával elke- 

rülhető, más esetekben szükség van a rétegvonalas művelésre. Ilyenkor a műveletek iránya mindig 

merőleges a lejtés irányára – csökkentve ezzel a lefolyó víz sebességét –, ezáltal mérsékelve az 

eróziót. Önmagában a rétegvonalas művelés 2-10 százalékos lejtésű területeken hatékony. Ennél 

meredekebb domborzati viszonyoknál, illetve barázdás és árkos erózió megjelenésekor célszerűbb az 

átjárható füvesített rétegvonalsávok vagy vízelvezetők kialakítása. A rétegvonalas művelés meg- 

valósításához szükséges kontúrvonalak a terület domborzatmodellje alapján jelölhetők ki, a későbbi 

műveletek során pedig a műholdas navigációval egyszerűen követhetők. 

Talajtérképezés 

Hagyományos talajmintavétel mellett az előző évi hozamtérkép, az elektromos vezetőképesség (EC) 

és a közeli infravörös tartomány (vegetációs indexek) alapján végzett felvételezés is alkalmazható a 

mintavételi zónák kijelöléséhez További megoldást jelenthet, a távérzékeléses módszerekkel is 

alkalmazható, száraz NIRS talajvizsgálati technológia (NearInfraredSpectroscopy). Ez a vizsgálati 

módszer infravörös közeli spektroszkópia segítségével ad lehetőséget a mezőgazdaság által elvárt 

talajvizsgálati paraméterek gyors és megbízható vizsgálatára. Az elkészített mintavételi terv alapján 
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elkészíthető a munkagép útvonalterve is, majd a mintavétel során az adott helyek koordinátáit is 

rögzítik, így a laboratóriumi vizsgálatok után elkészíthetők a területre jellemző talajtérképek. A 

Fizikai talajvizsgálatokkal kiegészülve ezek a térképek alkalmasak azon területek kijelölésére, ahol a 

jobb vízgazdálkodás érdekében különleges beavatkozások szükségesek (mélylazítás, tereprende- zés, 

talajszerkezet javítás, meszezés). 

Vízháztartási anomáliák 

Az ország jelentős részén probléma a mezőgazdasági területeken előforduló szélsőséges vízháztar- 

tási állapotok jelenléte. Az aszállyal és belvíz elöntéssel sújtott területek térképezése, kezelése, 

visszavezetése területi adatokat igényel. A hatékony belvízvédelemhez (megelőző tevékenység) és a 

védekezéshez (kárelhárító tevékenység) nagy területek belvízi-elöntés térképezésére van szükség. 

Ilyen esetekben általában távérzékelési módszerek alkalmazásával lehet a feladatot a leghatéko- 

nyabban megoldani. A terület domborzatmodellje alapján meghatározható az ideális lefolyást bizto- 

sító árok nyomvonala vagy nagyobb belvizes területeken az árokhálózat, annak mélysége és lejtése. 

A GPS-antennával felszerelt erőgép és ároknyitó egy szintezésvezérlő program alapján ezt pontosan 

el tudja készíteni. A vízgazdálkodás területén szintén sok helyen használhatóak fel atávérzékelt 

felvételek. A síkvidéki meliorációs munkák megalapozásához például elengedhetetlen a belvízzel 

veszélyeztetett területek ismerete. A korszerű elöntés-térképezés különböző távérzékelési módsze- 

rekkel valósítható meg, amelyek között a digitális, nagyfelbontású légifelvételezés (gyorsaságával és 

részletességével) egyre jelentősebb helyet foglal el. 

Öntözés, talajnedvesség 

A növényi vízigény meghatározása történhet a talaj vízkapacitásának vizsgálata alapján vagy a 

növények állapotának távérzékeléses vizsgálatával, valamint több tényező – domborzat, növényi 

borítottság, növényi vitalitás, talaj-vízpotenciál, napsugárzás – együttes figyelembevételével. A 

változtatható intenzitású öntözés egyik lehetősége a szórófejek vezérlése, másik lehetőség pedig az 

öntözőgép sebességének változtatása. Mindkettő megvalósítható a körforgó vagy lineár rendszer 

esetén is. Az önjáró berendezések nyomvonala DGPS vagy RTK navigációs rendszerekkel, vízadag- 

ja számítógépes programmal módosítható. Körforgó öntözőberendezéseknél akár 0,1 fokonként is 

képezhetők szektorok, a legkisebb lehatárolható öntözési zóna pedig pár négyzetméter is lehet. A 

technológia alkalmazásával megvalósítható az öntözőberendezés által bejárt területen lévő különfé- 

le, illetve eltérő állapotú növények differenciált vízmennyiséggel történő öntözése vagy a változó 

domborzati és talajadottságokhoz igazodó vízmennyiség kijuttatása.) A precíziós öntözéssel 9-26 

százalékkal csökkenthető a felhasznált víz mennyisége. A távérzékelő szenzorok fejlesztése olyan 

képi minőséget és részletességet eredményezett, amely a száraz talajfelszínek, nedves talajfelszínek, 

átnedvesedett (kétfázisú) talajfoltok, nyílt vízfelületek, vízben álló növényzet pontos elkülönítését 

teszi lehetővé és ezzel pontosabban tervezhetővé a vízkijuttatást. 

Precíziós tápanyag kijuttatás 

A precíziós gazdálkodás szántóföldi növénytermesztésben megjelenő másik alapvető fontosságú 

eleme az input anyagok pontos kijuttatásának támogatása. Az ehhez tartozó precíziós rendszert 

alapvetően a szenzoros technológiával támogatott automata vagy mintavételen alapuló manuális 

adatgyűjtés, a térinformatikai alapon történő szoftveres adatelemzés és a precíziós gépek progra- 

mozható mechanikája alkotja. A precíziós kijuttatás ezen rendszer alapján alapvetően két típusú lehet 

1. Térkép alapú (talkingfields), amelyben a kijuttatást vezérlő adatsor korábban rögzített ta- 

lajvizsgálati és egyéb termelői adatok révén áll össze egy térinformatikai adatbázisban egy 

reskripciós térkép formájában. 

2. Szenzor alapú, amely valós idejű adatokat gyűjt a gépre szerelt szenzorok révén, amelyet 

egy fedélzeti számítógép elemez ki és automatikusan vezérli az erőgépre szerelt precíziós 

kijuttató egységet 
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Növényállomány állapotfelvétele 

A növényállomány állapotának felmérése a precíziós gazdálkodás későbbi bevezetésének adatforrá- 

sa lehet. A felvételezések időzíthetősége lehetővé teszi, hogy a vegetációs időszak megfelelő pilla- 

natában elkészített képek a táblán belüli fejlettségi állapotok különbségeit kimutassák A háromdi- 

menziós képek elkészítése és a terepi felbontás növekedése értelemszerűen magában hordozza azt, 

hogy a mezőgazdasági táblán meghatározható legyen a teljes zöldtömeg. A növénymagasság meg- 

határozásából számos tulajdonságra lehet következtetni, ám az összehasonlítások jelenleg megkí- 

vánják a terepi méréseket is. Az évelő gyomok foltszerű megjelenése vagy az árvakelések a szenzo- 

rok fejlődésével egyre inkább detektálhatókká válnak. A specifikus tulajdonságokat vizsgáló felvé- 

telek segítségével akár az egyes gyomfajok elkülönítésére is lehetőség van, illetve lehetőség lesz a 

közeljövőben A vegetáció, illetve stressz térképezés speciális szenzorokat igényel. A legelterjedtebb 

vegetációs indexek (pl.: NDVI) kinyeréséhez a közeli infravörös tartományban készített felvételekre 

is szükség van. A vízhiány, illetve az eltérő fajták megjelenése szintén szépen kirajzolódik a felvéte- 

leken 

Következtetések 

A hagyományos gazdálkodás a mezőgazdasági táblát egy egységként veszi figyelembe és azon 

homogén kezeléseket valósít meg, így nem minden terület kap optimális kezelést, például a növényi 

vízigényeket és a talaj nedvességállapotát nem figyelembe vevő hagyományos öntözés esetén lesz- 

nek túl-, illetve alulöntözött területek. A precíziós gazdálkodás célja a táblán belüli heterogenitások 

feltérképezése és az ennek megfelelő agrotechnikai beavatkozások elvégzése. A módszer azokon a 

területeken hatékony, ahol a táblán belüli eltérések jelentősek. 

A precíziós gazdálkodás célja a termesztéstechnológiák optimalizálásával a termelésbiztonság foko- 

zása és a környezeti hatások minimalizálása. Ahhoz, hogy a precíziós mezőgazdasági termelés meg- 

felelő válaszokat adjon a klímaváltozás okozta problémákra a következő lépéseket kell megtenni: 

1. Aktuális információk áttekintése: talajvizsgálati térképek, károsító és kártevő térképek, csa- 

padék-adatok áttekintése, korábbi növénytermelési információk. 

2. Hozamadatok gyűjtése: hozamváltozékonyságok meghatározása. 

3. Eredmények vizsgálata. 

4. Adatok kiértékelése: döntés alapjául szolgáló térképek elkészítése. 

5. Stratégia kidolgozása, kezelési tervek kidolgozása. 

Az így megvalósított precíziós technológia legfontosabb előnyei a hozamnövekedés (mennyiségben 

és minőségben), a pontosabb és költséghatékonyabb vetés (csökkentett vetőmag-felhasználás), a 

csökkentett növényvédőszer- és öntözővíz-felhasználás (a területi optimalizálás révén), alacsonyabb 

költségek és kisebb környezetterhelés, a jövedelmezőség javulása, az elvégzett munka minőségének 

javulása és a termelés jobb nyomon követhetősége.Lényeges, hogy a precíziós gazdálkodás haté- 

kony használatához nagyfokú, rendszer szintű szakismeretekre szükséges.Ennek hiánya okozza ma 

nagyrészt azt, hogy nem tudjuk megfelelően kiaknázni a termőhelyspecifikus, precíziós gazdálko- 

dásban rejlő lehetőségeket. 

 
 

Összefoglalás 

A precíziós gazdálkodás integrált módonmodern technológiai eszközök sorát emeli be a gazdálko- 

dásba annak érdekében, hogy optimalizálja a területi vízgazdálkodást, a termelési folyamatokat és 

csökkentse a kockázati tényezők befolyását. A környezeti állapotok és a növényállapot folyamatos 

megfigyelése révén időben és célzottan be lehet avatkozni, ami növeli a terméshozam várható 

mennyiségét, illetve az optimalizált öntözővíz-felhasználás, tápanyagutánpótlás és növényvédelem 

révén csökkenhet a ráfordítások mennyisége és a költségek nagysága is. Mindez a mezőgazdasági 

eredetű környezetterhelés csökkenése és a gazdálkodás jövedelmezőségének javulása felé mutat. Ez 

jelentős lépés a fenntartható mezőgazdaság megvalósítása felé, ami a világ növekvő népességszáma 

miatt hatalmas jelentőséggel bír. 
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Solving water management problems with precision agriculture 

 

Abstract 

Technologies of precision agriculturecan be important of moderating the negative effects of climate 

change considering that agricultural activity greatly affects the water management of agriculture 

areas. In order to decrease and repel the forthcoming negative effects and help to get adapting to them 

appropriate actions should be taken to optimalize water management on cultivated areas. The 

necessity of regulating groundwater is defined by climate relation, relief, the demands of cultured 

crop as well as the movement of soil moisture together with agrotechnic system. The qualities of 

production site can be definedby local measurement and laboratory examinations also. All these are 

completed with contemporary remote sensing data collecting technologies (drone, satellite) which 

show the state of plants at a specific moment. Periodic recordings are capable of following the state 

of soil moisture and plants and make it possible to react quickly to negative affects (draught, ex- 

cesswater). The effects of separate agrotechnical interventions can be tracked down with these 

methods. 

Keywords: precision agriculture, water managenent, remote sensing, 
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Bevezetés 

Az éghajlatváltozás következtében tömegtakarmány termesztésünket jelenleg és a jövőben nagyobb 

biztonsággal alapozhatjuk a kis vízigényű őszi kalászos gabonafélékre - elsősorban a rozsra éstriti- 

káléra, amelyek a téli csapadékot hasznosítva kora tavasszal már nagy zöldhozamra (szilázs) képe- 

sek. Örvendetes, hogy ezt felismerve Magyarországon már növekszik a rozs tömegtakarmány termő 

területe, emellett a világ számos országában a tritikálét is elkezdték ilyen célra termeszteni. Így pl. az 

USA-ban, Mexikóban, Kanadában, Afrikában, Olaszországban és Ausztráliában is. Az eddigi 

kísérleti és termesztési eredmények alapján a magyar nemesítésű őszi rozs - és tritikálé fajták és 

vetőmagjaik kiváló biológiai alapokat biztosítanak a hazai kalászos gabona tömegtakarmány ter- 

mesztéshez. Jelen munka célja 2017-ben két magyarországi helyen végzett kísérlet zöld (szilázs) 

hozamainak bemutatása, értékelése, következtetések és javaslatok további megfogalmazása. 

Irodalmi áttekintés 

Hoffmann et al. (1998, 1999, 2001, 2002) cikkeikben arról számolnak be, hogy az 1998-2002 közöt- 

ti időszakban kutatásba bevont magyar nemesítésű rozs és tritikálé genotípusok jó stressztűrő képes- 

séggel rendelkeznek, elsősorban szárazságtűrésre, vagy tápanyaghiányra, de egyes genotípusok 

mindkét tényezővel szemben. Kruppa (1995) rozstermesztésről szóló cikkében kiemeli a középma- 

gas és magas szárú hazai rozsfajták kitűnő alkalmazkodóképességét. Ezen fajták gyenge termékeny- 

ségű homoktalajokon végzett kísérleteikben felülmúlták a külföldi (lengyel és német) fajták és hib- 

ridek termőképességét. A magánnemesítés eredményeként Állami Elismerésben és Növényfajta – 

oltalomban is részesült újabb magyar fajták; a Ryefood rozs és a Hungaro tritikálé étkezési - és 

takarmánygabona termesztésére is kiválóan alkalmasak és jó szárazság – és stressz tűrő képességgel 

rendelkeznek (Kruppa és Ifj. Kruppa, 2012). Új lehetőség a rozs és tritikálé tömegtakarmány (szi- 

lázs) célra történő hasznosítása, illetve a Hungaro az elsőolyan tritikálé fajta, amely étkezési célra  is 

alkalmas (Kruppa, 2015, 2016). A rozs korán betakarítva jó minőségű szilázst biztosít a nagytejű 

tehenek részére (Orosz és Hoffmann 2013, Orosz et al. 2014). A rozs tömegtakarmány termesztésé- 

hez rendelkezünk versenyképes hazai biológiai alapokkal – a Ryefoodfajtával, és annak fémzárolt 

vetőmagjával (Iván és Kruppa 2015).A Ryefood rozs fajtát egyre nagyobb mértékben termesztik 

zöldtakarmánynak (szilázs), amelynek nagy előnye, hogy korán ad jó minőségű tömegtakarmányt, 

tápanyag – és vízigénye kicsi, amely a téli csapadékkal és kevés műtrágyával kielégíthető. Az eddi- 

gi eredmények alapján a Hungaro tritikálé fajtával biztonságosan – rozshoz hasonló előnyökkel - 

tovább növelhető a tömegtakarmány (szilázs) előállító terület és betakarítása beilleszthető a rozs és 

lucerna közé. További előny, hogy a területet a rozs és tritikálé betakarítása (április) után még tava- 

szi fővetésű növényekkel hasznosítani lehet (Kruppa és Iván, 2016). Az őszi gabonafélék korai 

(áprilisban, amikor a kalász még hasban van) betakarításakor az alacsony keményítőtartalmat kom- 

penzálja a kedvező emészthetőség, továbbá a jól lebomló rostból származó energia és a magasabb 

fehérjetartalom. A rozs alapvetően ’egyfunkciós’ korai szilázs alapanyag. Érdemes olyan növé- 

nyekkel is kísérletezni, amelyek ’többfunkciósak’. Ilyen az új hazai tritikálé fajták közül kettő, ame- 

lyek ígéretesnek tűnnek, mert hozamukban és táplálóértékükben vetekszenek a rozzsal április végén, 

de tejes érésben betakarítva is még kiváló tömegtakarmányt biztosítanak a növendékek részére, sőt 
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érett szemtermésük is jó abraktakarmány (Hoffmann et al. 2016a, Orosz 2017a, Orosz 2017b, Orosz 

et al. 2017, Kruppa et al. 2017, Orosz et al. 2018). Mindemellett a tritikálé lassabban ’öregszik’ a 

kaszálás szempontjából kritikus kalászolási időszakban, ezért több idő áll rendelkezésre a jó minő- 

ségű szilázs alapanyag optimális időpontban történő betakarítására (a ’betakarítási ablak’ nagyobb). 

Mivel később kalászol, mint a rozs, ezért a rozs kaszálását befejezve folytatható a tritikáléval a jó 

minőségű szilázs alapanyag kaszálása, így továbbá csökkenthető az időjárásból eredő kockázat is 

(Hoffmann et al. 2016b, Orosz 2017a, Orosz 2017b, Orosz et al. 2017, Kruppa et al. 2017, Orosz et 

al. 2018). 

Anyag és módszer 

A hazai rozs és tritikálé fajtákkal végzett tömegtakarmány (szilázs) termesztési kísérleteket 2017- ben 

tovább folytattuk. A kisparcellás kísérletet 2 helyen állítottuk be jó termékenységű talajokon. Az 

egyik helyszín Szarvas, amelyik az Alföld egyik legszárazabb területe, a másik Iregszemcse 

(Dunántúl), amely Szarvashoz képest a tenyészidőszakban csapadékosabb terület, azonban dunántú- 

li viszonylatban mégis szárazabb térségben a Tolnai – Hegyháton található. A téli félévben (2016. 

október és 2017. március között) Szarvason 195,9 mm, Iregszemcsén 183 mm csapadék hullott. A 

kísérleti helyek közel azonos északi szélességen helyezkednek el. A parcellák 2016 őszén 4 ismét- 

lésben, véletlen blokk elrendezésben kerültek elvetésre és mindegyik parcella (kezelés) mindkét 

helyen azonos agrotechnikában részesült. A legkorábbi 1. kaszálás időpontja (amely csak a rozsnál 

történt) közvetlenül a rozs kalászolása előtt volt, ami Szarvason az eső miatt megcsúszott. A 2. 

kaszálás minden kezelésben a tritikálé szempontjából optimális kalászolás kezdetére lett időzítve. A 

3-6. kaszálásokra (a rozs kivételével, amelyet a továbbiakban már nem kaszáltunk) közel 7 naponta 

került sor. Szarvason végeztünk egy 7. kaszálást is június 5-én, viaszérésben. A vizsgált kalászos 

gabonák közül a Ryefood rozsot standardként használtuk a korai kaszálásokban. A Ryefood kiváló 

abiotikus és biotikus rezisztenciával rendelkező, kis víz – és tápanyagigényű, szárazságtűrő és nagy 

zöldtermésre képes rozsfajta. A kísérletben vizsgált tritikálé fajták (genotípusok) közül a Hungaro 

fajta a Nemzeti Fajtajegyzékben regisztrált fajták közül a legmagasabb szárú, nagy zöldtömeget és 

szemtermést adó, kiváló alkalmazkodóképességű, szárazság – és stressztűrő fajta, a Dimenzio pedig 

egy hasonlóan jó gazdasági értékmérő tulajdonságokkal rendelkező új fajtajelölt. A kísérletben a 

Ryefood rozs fajtát és a Kv. 119 (Dimenzio) tritikálé fajtajelöltet csak tisztán (önmagában vetve), míg 

a Hungaro tritikálé fajtát tisztán és keverékekben (őszi borsóval, őszi zabbal és olaszperjével társítva) 

is vizsgáltuk zöldhozamra. A kaszáláskor mértük a zöldtermést és szárazanyag tartalmat, továbbá a 

mintákból a takarmányértéket is meghatároztuk - jelen dolgozatunkban azonban ennek eredményeire 

nem térünk ki. 

Eredmények és értékelésük 

A kaszáláskor a parcellákon mért zöldtermések tömegét (a mért szárazanyag- tartalmuk alapján) - 

egységesen 30% szárazanyag tartalomra számítottuk át (szilázs hozam), és így hasonlítottuk össze (1. 

és 2. ábra). 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

36 

 

 

 

 

1. ábra. Hungaro triticale, Dimenzio fj. triticale, Ryefood rozs, valamint különböző keverékek (Hungaro + Őszi borsó, 
Hungaro + Olaszperje, Hungaro + Őszi zab) szilázshozama (t/ha 30% sz.a) külöböző kaszálási időpontokban, 2017-ben 

Szarvason. 
Figure 1. Hungaro triticale, Dimenzio fj. triticale, Ryefood rye, and various mixtures (Hungaro + Winter Peas, Hungaro + 

Italian ryegrass, Hungaro + Winter Oats), silage (t/ha 30% d.m.) at different mowing times, 2017 in Szarvas 

 

 

A 2 kísérleti hely közel azonos időpontjaiban betakarított terméseket összehasonlítva megállapítha- 

tó, hogy hasonló termésszintek voltak mérhetők – kivéve az áprilisi kaszálásokat. Jelen vizsgálatunk 

célja a téli csapadék által leginkább meghatározó kora tavaszi (áprilisi) zöldtermések értékelése. A 

rozs az 1. kaszálásban Iregszemcsén - optimális időpontban kaszálva - 14,5 t/ha szilázs hozamot 

produkált, míg Szarvason 8 nappal később 16,7 t/ha-t. Jelen vizsgálati cél szempontjából a tritikálék 

és keverékeik tekintetében a 2. kaszálási időpont (április 24. és 26.-i) termései a legfontosabbak, 

ugyanis a téli félév csapadéka ebben a kora tavaszi időpontban leginkább meghatározó a tritikálé zöld 

(szilázs) hozamára és annak takarmányértéke is ekkor a legjobb. Szarvason a legnagyobb ter- méseket 

a tritikálé fajták tiszta vetésben adták (19,8 és 19, 4 t/ha-t,kis különbséggel a 2 fajta között), 2-4%-al 

meghaladva az ezt követően 3. legnagyobb termést adó rozs termését (19 t/ha= 100%), ami viszont 

már túl volt a minőség (takarmányérték) szempontjából optimális fejlődési stádiumon. 
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1. ábra. Hungaro triticale, Dimenzio fj. triticale, Ryefood rozs, valamint különböző keverékek (Hungaro + Őszi borsó, 
Hungaro + Olaszperje, Hungaro + Őszi zab) szilázshozama (t/ha 30% sz.a) külöböző kaszálási időpontokban 2017-ben, 

Iregszemcsén. 
Figure 2. Hungaro triticale, Dimenzio fj. triticale, Ryefood rye, and various mixtures (Hungaro + Winter Peas, Hungaro + 

Italian ryegrass, Hungaro + Winter Oats), silage (t/ha 30% d.m.) at different mowing times, 2017 in Iregszemcse 

 

 

A Hungaro tritikálé keverékek 2,3-4,1 t/ha-al (12-21%-al) kevesebb termést produkáltak a tiszta 

vetésű Hungaronál és 8-17%-al kevesebbet a Ryefood rozsnál is. Iregszemcsén a legnagyobb ter- 

mést (25 t/ha) a standard Ryefood rozs adta, ami viszontmár szintén túl volt az optimális fejlődési 

stádiumon. Majd közel azonos terméssel (22,6 és 22,7 t/ha) a tritikálé fajták tiszta vetésben követ- 

keztek. A Hungaro tritikálé keverékek 1,5-3,8 t/ha-al (7-17%-al), tehát itt is lényegesen kisebb 

termést produkáltak a tiszta vetésű Hungarotritikálénál. 

Következtetések 

A kiértékelt kísérleti eredményekből következően - az irodalmakban közöltekkel összhangban – 

megállapítható, hogy a vizsgált hazai rozs és tritikálé fajták (genotípusok) 2017-ben is nagy zöld 

(szilázs) hozamot produkáltak, következésképpen jelenleg és a közeljövőben is javasolhatók tömeg- 

takarmány termesztésre, ugyanis ezeknek a téli félév csapadékát hatékonyan hasznosító kis vízigé- 

nyű őszi vetésű kalászos gabonaféléknek a klímaváltozás várhatóan nem fogja csökkenteni a kora 

tavasszal (áprilisban) már betakarítható zöldhozamát. 

 
 

Összefoglalás 

A klímaváltozás következtében várható kevesebb csapadék, a száraz időszakok hosszának növeke- 

dése és a hőmérséklet emelkedése miatt a tenyészidőszakban még tovább fokozódik a vízhiány, ami 

öntözetlen körülmények között egyre kockázatosabbá teszi a nagy vízigényű növények termesztését. 

Tömegtakarmány termesztésünket (szilázs) ezért nagyobb biztonsággal és kisebb költséggel alapoz- 

hatjuk a többi gabonafélénél igénytelenebb és szárazságtűrőbb magyar nemesítésű rozs és tritikálé 

fajtákra. Ezek kis vízigényű növényfajok (fajták) - a téli félév várhatóan növekvő csapadékával - az 

áprilisi kaszálásig növényvédőszerek felhasználása nélkül, környezetbarát technológiával és bizton- 

ságosan termeszthetők. A télen lehullott csapadék – megfelelő tápanyagellátás mellett - fedezi az 
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április eleje-vége között már nagy zöldtömeget adó (15-22 t/ha szilázs, 30% szárazanyag tartalom- 

mal) rozs és tritikálé vízigényét. 

Kulcsszavak:klímaváltozás, tömegtakarmány termesztés, kis vízigény, rozs és tritikálé fajták 
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New, low water demanding possibilities in rye and triticale production 

 
Abstract 

Water shortage in the growing season is expected to intensify due to climate change that brings less 

precipitation, longer drought periods and rise in temperature. This imposes more and more severe 

challenge to the production of plants with high water demand if irrigation is not sufficiently applied. 

Forage (silage) production can be far safer if we choose to grow more resilient and drought resistant 

rye and triticale varieties bred in Hungary instead of other cereals. These are low-water-demanding 

plant species and varieties that can be safely grown with the expectedly growing precipitation in 

winter chemically free and by environmentally safe technology until April reaping. With adequate 

nutrition supply, winter precipitation provides sufficient humidity for rye and triticale that produce 

massive green weight (15-22 t/ha silage with 30% dry matter content) already in the beginning or in 

the end of April. Accordingly, it is possible to avoid the risks of drought in the summer and, year- by-

year, excellent, low-input forage – cereal silage – can be grown early with high crop safety and low 

yield fluctuation. 

Keywords:climate change, mass feed cultivation, low water demand, rye and triticale varieties 
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Bevezetés 

Étkezési – és takarmánygabona termesztésünket nagyobb biztonsággal és kisebb költséggel alapoz- 

hatjuk a többi gabonafélénél igénytelenebb és szárazságtűrőbb magyar nemesítésű rozs és triticale 

fajtákra. Magyarországon áttörést jelentett a Hungaro triticale fajta előállítása, amely lehetővé teszi 

teljesen új élelmiszeripari termékek (lisztek, pékáruk, tésztafélék stb.), továbbá abrak – és tömegta- 

karmányok (szilázs) előállítását. A fajta kitűnő abiotikus - és biotikus rezisztenciájának, továbbá 

kiváló étkezési – és takarmányértékének köszönhetően új lehetőségeket kínál az étkezési-és takar- 

mány gabonatermesztésre, felhasználásra. 

Irodalmi áttekintés 

Kiss (1968) a triticale nemesítés célját így fogalmazta meg: „Erre ma már könnyen felelhetünk. 

Biztosan nagy termőképességű, télálló és fagyálló, jó takarmányértékű és később jó lisztminőségű 

törzsek, illetve fajták előállítása”. A Triticale turgidocereale (6x) képviseli a legfontosabb genom 

kombinációt, ugyanis egyesíti a rozs teljes RR genomját és a tetraploid búza teljes AABB genomját. 

A továbbiakban a figyelmet a hexaploid triticaléra kellene fordítanunk (Schlegel 1996). Varughese 

(1996) szerint mostanáig az egyetlen ismert hiányossága a triticalénak az, hogy az „R” genom rontja 

a sütőipari minőséget. Néhány kutatóintézetben már folynak a kísérletek, hogyan lehetne a nagy 

molekulasúlyú glutenint hordozó allélt a „D” genomról átvinni az „R” genomra. Ha egyszer ezt 

sikerül elérni, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a triticale sütőipari tulajdonságai elérik a búzáét. 

Ez óriási lehetőség a triticale számára, hogy a búza közvetlen versenytársává váljon az emberiség 

folyamatosan növekvő élelmiszerigényének kielégítésében. Kruppa és Hoffmann (2006) írásukban 

beszámolnak, hogy 2005 decemberében Állami Elismerésben részesült a Hungaro triticale fajta, 

amely lehetővé teszi egy teljesen új élelmiszeripari termék a jó minőségű triticale kenyér előállítá- 

sát, amely - a Ryefood rozs fajtával együtt - elősegíti a táplálkozás élettani szempontból fontos fél- 

barna, barna kenyerek elterjedését és ökológiai gazdálkodásban történő kenyérgabona előállítását. A 

Hungaro Durumrozs egy rekombinációs hexaploid triticale, amely szekunder hexaploid (2n=6x=42 

x 2n=6x=42) triticale fajták, törzsek keresztezéséből származik. Győri et al. (2009) megállapítása 

szerint a Hungaro triticale fajta versenyképes nyersanyaga a kenyérkészítésnek, köszönhetően a jobb 

rezisztenciának a környezeti hatásokkal szemben és a magasabb egészséges beltartalmi para- 

métereknek, amelyek új lehetőségeket kínálnak arra, hogy egészséges és szermaradvány-mentes új 

élelmiszeripari termékeket lehessen környezetbarát módon előállítani belőle. Bedő és Láng (1992) 

véleménye szerint a triticale a maga módján más, mint az eddigi gabonafélék és ennek a növénynek 

megvan a saját helye és szerepe a köztermesztésben. A lengyel fajták mellett a hazai fajták nagyobb 

arányú elterjedése is várható (Bóna 2004, 2011).’A tritikálé elterjedése a humán táplálkozásban új 

egészséges élelmiszer alternatívát jelenthet a hagyományos gabonafélékből készült készítmények 

mellett.’(Kruppa és Ifj. Kruppa, 2011) 

Anyag és módszer 

A hexaploid triticaléban a DD genompárt a rozsból származó RR genompár helyettesíti. (AABBRR). 

A Hungaro durumrozs nemesítésénél alkalmazott módszer a szekunder hexaploid triticale fajták 

keresztezése (2n=6x=42 x 2n=6x=42), amely lehetővé teszi a tulajdonságok rekombinálódását és 

aminek eredményeként nagyszámú, igen különböző hibrid keletkezik. Így hagyományos nemesítési 

módszerekkel is eredményes lehet a triticale lisztminőségének, sütőipari tulajdonságainak a javítása, 

mivel a szekunder hexaploid triticalék a tetraploid durum (vagy turgidum) búza és a diploid rozs 

genomon kívül tartalmazhatnak a hexaploid (étkezési) búza D-genomjából származó géneket is, 

amelyek érvényre juthatnak a rekombinációs hexaploid triticaléban. Ezt a lehetőséget kihasználva 
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rekombinációs hexaploid triticale genotípúsok (2n=6x=42 x 2n=6x=42) előállításával és azok fo- 

lyamatos minőségi tulajdonságainak vizsgálata mellett állítottuk elő az első étkezési triticale fajtát - a 

Hungaro durumrozsot (1. ábra). Martonvásáron a rozs és a D genomhoz tartozó kromoszómák 

kimutatásához mcGISH-t alkalmaztunk (Molnár et al. 2009). A gyökércsúcsból készített kromo- 

szóma preparátumokat denaturáltuk. A hibridizációs keverék biotinnal jelölt rozs (R) -, digoxigen- 

innel jelölt Aegilops tauschii (D) genomi DNS-t tartalmazott jelöletlen durum búza (AABB) genomi 

DNS mellett, amit a nem specifikus hibridizáció blokkolásához alkalmaztunk. A hibridizációs keve- 

réket az elődenaturált preparátumra helyezve 42 °C-on történt a hibridizáció. A biotinnal és 

digoxigeninnel jelölt szekvenciákat Anti-Dig-Rhodamine és Streptavidin-FITC antitestekkel detek- 

táltuk. A hibridizációs jeleket Axioscope A1 (Zeiss) fluoreszcens mikroszkóp segítségével tettük 

láthatóvá és a mikroszkóppal egybekötött CCD kamerával (Diagnostic Instruments, USA) fotóztuk. 

Eredmények és értékelésük 

A Hungaro durumrozs az első olyan magyar nemesítésű étkezési triticale fajta, amely elsősorban a 

durum búza és rozs tulajdonságait (genomját) egyesíti magában, de tartalmaz tulajdonságokat az 

étkezési búzából is (1. ábra). Lisztje önmagában (tisztán, keverés nélkül) is alkalmas kitűnő táplál- 

kozás-élettani hatású és finom ízű új élelmiszerek előállítására. Termesztési szempontból a rozs 

genom adja a kórokozókkal szembeni rezisztenciát és a jó alkalmazkodóképességet a kedvezőtlen 

ökológiai körülményekhez (éghajlat, talaj), beltartalom szempontjából pedig a magasabb ásványi 

anyag és rost tartalmat, továbbá a B-vitamin és E- vitamin tartalmat. A búza fajoktól örökölt gének 

biztosítják a nagy termést és jó sütő-és tésztaipari minőségi tulajdonságokat. 

 

 
1. ábra. Rekombinációs hexaploid triticale (Hungaro) előállítása 

Figure 1. Production of recombinant hexaploid triticale (Hungaro) 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

42 

 

 

A genomösszetételének vizsgálatához alkalmazott mcGISH módszer segítségével kimutattuk, hogy a 

Hungaro fajta hexaploid (42 kromoszóma), amelynek genomja tartalmazza a búza AB – genomját 

(AABB = 28 kromoszóma) és a teljes rozs (R) genomot (RR = 14 kromoszóma). D genomhoz tarto- 

zó teljes kromoszómát, vagy szegmentet nem tudtunk kimutatni (2. ábra) 

Következtetések 

A rekombinációs nemesítéssel előállított hexaploid Hungaro triticale fajta genomja tartalmazza a 

búza AB – genomját (AABB = 28 kromoszóma) és a teljes rozs (R) genomot (RR = 14 kromoszó- 

ma). D genomhoz tartozó teljes kromoszómát, vagy szegmentet nem tudtunk kimutatni (2. ábra). 

Mitózis/metafázisban lévő kromoszómák vizsgálatakor előfordulhat, hogy az mcGISH érzékenységi 

határán kívül esik a transzlokálódott szegmentum mérete, a jövőben ezért molekuláris markerek 

alkalmazását tervezzük. A Hungaro triticale (durumrozs) fajta fontos növény lehet a fenntartható 

mezőgazdaság számára, a belőle készült élelmiszerek (pékáruk, tészták stb.) fogyasztása pedig az 

emberek egészségének megőrzését segítheti. Jelenleg elsősorban abraktakarmánynak termesztik - 

mint minden más triticale fajtát -, de elindult a humán – és tömegtakarmány (szilázs) célú hasznosí- 

tása is. 

 

 

 

2. ábra. ’Hungaro’ triticale fajta GISH képe. A 14 db R genomhoz tartozó rozs kromoszóma jelölődött (világoszöld), a búza 
AB genomhoz tartozó 28 kromoszóma jelöletlen maradt. 

Figure 2. GISH image of ’Hungaro’ triticale variety. The 14 rye chromosomes belonging to the R-genome became marked 
(in light green colour), while the 28 chromosomes belonging to the wheat AB-genome remained unmarked. 

 

 
Összefoglalás 

A Hungaro triticale fajtanemesítésénél alkalmazott módszer a rekombináció, azaz szekunder hexap- 

loid triticale fajták keresztezése (2n=6x=42 x 2n=6x=42), amely lehetővé teszi a tulajdonságok 

rekombinálódását és ennek eredményeként nagyszámú, igen különböző hibrid keletkezik. Ezt a 

lehetőséget kihasználva állítottuk elő az első étkezési triticale fajtát - a Hungaro durumrozsot. Mar- 

tonvásáron a rozs és a D genomhoz tartozó kromoszómák kimutatásához mcGISH-t alkalmaztunk 

(Molnár et al. 2009).A hexaploid Hungaro triticale fajta 42 kromoszómája közül 14 rozs (R) kro- 

moszómát detektáltunk – a 28 búza (AABB) kromoszóma mellett. A búza D genomhoz tartozó teljes 

kromoszóma, vagy szegment jelenléte nem volt igazolható mcGISH-sel, ehhez további vizs- gálatok 

szükségesek. Ma, amikor a világ a környezetszennyezésből eredő ártalmakkal szembesül, 
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akkor a Hungaro triticale új környezetbarát termesztési lehetőségeket kínál az egészségmegőrzést 

segítő új élelmiszerek és takarmányok előállítására. 

 
 

Kulcsszavak:rekombináció, hibrid, hexaploid triticale, genomösszetétel, étkezési és takarmány 
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Recombinant breeding and genome composition of 

hexaploid triticale genotype 

 

Abstract 

The applied breeding method of Hungaro triticale variety is recombination, i.e. crossing of secon- 

dary hexaploid triticale varieties (2n=6x=42 x 2n=6x=42) that enables the recombination of traits and 

results in immense number of highly varied hybrids. Exploiting this potential, we produced- Hungaro 

durum rye, the first triticale variety for human consumption. For the detection of the chromosomes 

belonging to the rye D-genome we used mcGISH technique (Molnár et al. 2009) in Martonvásár. 

From among the 42 chromosomes of the hexaploid Hungaro triticale variety, 14 rye 

(R) chromosomes were detected along with 28 durum wheat (AABB) chromosomes. Presence of 

whole chromosome or segment belonging to the wheat D-genome could not be detected by mcGISH; 

therefore further investigations are needed. Now, when the world has to face the harmful effects of 

pollution, Hungaro triticale offers new, environmentally friendly possibilities to produce health 

promoting, modern food products and forages. 

Keywords: recombination, hybrid, hexaploid tritcale, genome composition, for human and animal 

consumption 
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Bevezetés 

Izrael már felismerte, hogy a magas sótartalmú szennyvizek és brakkvizek öntözéses felhasználása 

következtében az ország mezőgazdasága a szikesedés rendkívül aggasztó problémájával néz szembe 

(Raveh és Ben-Gal, 2016). Az ország szűkösnek tekinthető jó minőségű öntözővíz készlete miatt a 

víz értéke a víz sókoncentrációjának függvényében változik (Kaner et al., 2017). Kínai kutatások, a 

sivatagi éghajlatú Shiyang-medence vízhiánya miatt, már a 9000 mg/l összes oldott sótartalmú (TDS) 

öntözővíz talajra és a növényekre gyakorolt hatásait is vizsgálják (Wang et al, 2016). Euró- pában 

elsősorban a mediterrán területeket sújtja leginkább a vízhiány, Spanyolország parti területein a 

vízhiányos időszakokban olyan talajvizet kénytelenek felhasználni öntözésre, amely 7610 μS/cm 

fajlagos elektromos vezetőképesség1 (EC) értékkel és 718 mg/l nátrium koncentrációval rendelkezik 

(Adrover et al., 2017). 

Ez a néhány példa – a számos nehéz helyzetben lévő ország közül – egyértelműen mutatja, hogy a 

különböző minőségű öntözővizek értékének megítélése nagymértékben függ attól a földrajzi kény- 

szerhelyzettől, amit a vízhiány határoz meg. A regionális különbségeken kívül a szükségszerűségből 

eredő vízfelhasználást erősítik még a klímaváltozás hatásai, a népességnövekedéssel együtt járó víz- 

és élelmiszerigény növekedés vagy a szektorok közötti vízért folyó küzdelem is. A fentiek miatt olyan 

nem konvencionális vízforrások mezőgazdasági felhasználása is megkezdődött, amelyek minősége 

(mai ismereteink szerint) nem felel meg az öntözővízzel szemben támasztott követelmé- nyeknek. A 

napjainkra jellemző vízkonfliktusok időszakában a kutatás nem vagy csak késve tartott lépést a 

vízminőség szabályozásával és a vízminőségből eredő károk mérséklésének módszereinek 

fejlesztésével, ezért számos területen már észlelhető a nem megfelelő vízminőség felhasználásából 

eredő talajdegradációs folyamatok következménye. Ilyen lehet – a hosszantartó terhelés következ- 

tében kialakuló talajt károsító folyamat – az öntözővíz minőségének hatására bekövetkező szo- 

loncsákosodás (sófelhalmzódás) és szolonyecesedés (nátriumosság, nátrium feldúsulás), amely 

folyamatok az antropogén szikesedés2egy-egy típusának tekinthetőek. 

Nemzetközi és hazai öntözővíz minősítő rendszerek a klímaváltozás szempontjából 

A legismertebb nemzetközi öntözővíz minősítő osztályozások azzal a céllal készültek, hogy valam- 

ennyi régióban elérhető legtöbb öntözővíz típus/minőség hatásáról és felhasználási feltételeiről 

információt nyújtsanak a felhasználó számára. Ugyanakkor napjainkban ezek a rendszerek már csak 

részben alkalmasak arra, hogy a felhasználni kívánt víztípusokhoz a legmegfelelőbb hasznosítási 

lehetőséget hozzárendeljük vagy a várható talajtani következményeket megismerjük, mivel az is- mert 

kategóriákon kívüli öntözővíz típusokat (szükségszerűségből felhasznált „extrém sós és nátri- umos” 

vizeket) nem tartalmazzák a rendszerek. 

Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) által kiadott, az USA Szi- 

kesedési Laboratóriumának munkatársai által írt, a szikes talajok kezeléséről és javításáról szóló 

kézikönyv, amelynek ötödik fejezete az öntözővíz minőségének legfontosabb szempontjait tárgyalja 

(Richards, 1954). A kézikönyvben található minősítő rendszer a víz SAR3és EC értékét veszi figye- 

lembe az öntözővizek osztályozásánál. Az amerikai öntözővíz minősítő rendszer 22000 vízminta 

vízminőségének vizsgálata alapján készítette el az öntözővizek osztályozását. Minden vízminőség 
 
 

1EC: fajlagos elektromos vezetőképesség, mértékegysége általában: µS/cm vagy dS/m. 
2Balog (2011) az antropogén szikesedés kifejezés használatát javasolja, amennyiben a talaj elszikesedése a hatótényezők 
emberi hatásra bekövetkező megváltozása miatt alakul ki. 
3𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆 

√(𝑆𝑆+𝑆𝑆)/
2 

(Richards, 1954). 
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osztály leírásánál utalt azokra a talajfeltételekre, amelyek mellett a víz alkalmazása javasolt vagy 

elővigyázatosságot követel, így a rendszer széleskörűen alkalmazhatóvá vált. Az amerikai rendszer 

EC értékek alapján 2250 μS/cm, összes oldott sótartalom alapján 3000 mg/l, nátrium koncentráció 

alapján 598 mg/l értékekig határoz meg vízminőség csoportokat. A felsorolt kategóriahatárok feletti 

értékek már nincsenek tovább differenciálva. 

Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) mezőgazdasági útmutatója4 szerint az 

öntözővíz minőségének megítélése szikesség, beszivárgásra ható tényezők, elem toxicitás és egyéb 

speciális hatások értékelése alapján történik (Ayers és Westcot 1989). Az útmutató gyakorlatias és 

általánosan alkalmazható az öntözéses mezőgazdaságban előforduló valamennyi vízfelhasználás 

esetén: felszíni víz, talajvíz, szivárgó víz, elfolyóvíz és szennyvíz. A FAO rendszere EC értékek 

alapján 3000 μS/cm, összes oldott sótartalom alapján 2000 mg/l, nátriumosság alapján SAR>9 érté- 

kekig határoz meg vízminőség csoportokat és a felsorolt kategóriahatárok feletti értékek már itt 

sincsenek tovább osztályozva, hasonlóan az amerikaihoz. 

A hazai öntözővíz minősítés egyik alappillére a Filep György által kidolgozott öntözővíz minősítő 

rendszer (Filep, 1999), amely négy nagy csoportba5 sorolja az öntözővizeket felhasználhatóságuk 

szerint, a SAR, nátriumszázalék6és EC paraméterek értékei alapján. A IV. csoportba tartozó vizek 8- 

nál nagyobb SAR értékkel, 2000 mg/l-nél nagyobb sókoncentrációval és 3000 μS/cm-nél nagyobb 

EC értékkel rendelkeznek. A 90/2008. (VII. 18.) a talajvédelmi terv készítésének részletes szabálya- 

iról szóló FVM rendelet szerint az öntözővíz szikesítő hatása szempontjából 10 minőségi osztályba 

sorolható 6 paraméter alapján. Az osztályok elkülönítése az öntözővíz szódaegyenértéke7, SAR 

értéke, a talaj vízgazdálkodási kategóriája, EC értéke és az összes lúgosság/összes anion hányados 

értéke alapján lehetséges a víz anion szerinti összetételének figyelembevételével. Az előző rendszer- 

re jellemző legnagyobb értékeket alig haladja meg ez a típusú kategóriarendszer, ugyancsak hasonló 

összetétellel rendelkező öntözővíz minőségek megítélésére alkalmas: a legnagyobb EC értékkel 

rendelkező kategória 3120 μS/cm, a legnagyobb SAR érték, amely alatt a kategorizálás előfordul 10,7. 

A bevezetőben hozott öntözővíz példák (9000 mg/l összes oldott sótartalom, 1172 mg/l nátrium 

koncentráció, SAR=25,3) esetében, a fenti rendszerek egyike sem nyújt megfelelő információt azok 

számára, akik a határértéken kívüli öntözővizet kénytelenek felhasználni. A nemzetközi extrém 

(azonban nem ritka!) példák mellett a klímaváltozás hatása a hazai vízkészletek nagyságára és elér- 

hetőségére is hatással van. Az éghajlatváltozás hatására bekövetkező aszályos időszakok gyakorisá- 

gának következménye a növekvő öntözővíz igény, amely a kisvízi időszakokkal azonos időben 

jelentkezik. A fokozott vízigény miatt időszakosan és/vagy regionálisan hazai területeken is kiala- 

kulhat vízhiány, amelynek egyik megoldása új, alternatív vízforrások felhasználása a mezőgazda- 

ságban. Más megközelítésben olyan vizek kerülnek előtérbe és felhasználásra, amelyek az eddigiek 

során nélkülözve voltak a gyengébb minőségük és az elegendő, jó minőségű édesvízforrások miatt. 

Stratégiai elemek a szikesítő hatású öntözővizek hatásainak mérsékléséhez 

 Kilúgozás és/vagy drénezés 

Az egyik lehetőség a szikesedési folyamatok szabályozására a kilúgozás elősegítése, amellyel a káros 

sók a gyökérzóna alá mozdulnak el (Carr 2011).Darab (1965) szerint a talaj sókészletének 

csökkenését okozhatja a természetes csapadék vagy az öntözővíz kilúgozása és a talajvíz áramlásá- 

val elszállított sók.A természetes kimosódás nem tud megvalósulni finom textúrájú, lassú vízvezető 

képességű talajokon, ilyen esetekben mesterséges drénezésről kell gondoskodni (Hoffmann et al. 

2007). 
 
 

4 Water quality for agriculture, FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev.1 
5 I. Kifogástalan. II. Csak egyes talajok öntözésére alkalmas, de javítás után minden esetben használható. III. A javítás után is 
csak egyes talajok öntözésére használható. IV. Öntözésre nem használható és nem javítható. 
6 [𝑆𝑆+] 

 

[𝑆𝑆2+]+[𝑆𝑆2+]+[𝑆+]+[𝑆𝑆+] 
∗  100 A nátriumionok viszonylagos mennyiségét az öntözővízben a víz nátrium száza- 

léka, ún. szikesedési hányadosa adja meg (Filep 1961, Darab 1962). 
7𝑆𝑆𝑆 = (𝑆𝑆𝑆3 + 𝑆𝑆3) − (𝑆𝑆 + 𝑆𝑆) A szódaegyenérték (Sze) vagy más néven maradék nátrium-karbonát (RSC) a 

kalcium 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

47 

 

 

kicsapódásának hajlamát mutatja (Bohn et al., 1985) 
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 Talajművelés 

Rhoades et al. (1992) szerint a megfelelő talajművelés megkönnyíti a sós víz biztonságos alkal- 

mazását a növénytermesztésben. Mélyszántás elvégzését javasolja 3-4 évente, optimális mélységé- 

nek 60 cm-t tekint, amennyiben nincs káros talajréteg a felszíntől a szántás mélységéig. A szántás 

fellazítja az aggregátumokat, növeli a talaj víztartó-kapacitását és lassítja vagy meggátolja a sófel- 

halmozódást (a megkönnyített kilúgozáson keresztül). 

 Talajjavító anyagok kijuttatása 

A víz nagy nátrium tartalma esetében a talaj javítóanyagok (gipsz, szerves anyagok, fizikai javí- 

tóanyagok) alkalmazása csökkentheti a talaj nátriumosságából adódó kedvezőtlen hatásokat: romló 

beszivárgási arány, kedvezőtlen szerkezet és vízgazdálkodási tulajdonságok (Richards 1954, Shaygan 

et al. 2017, Zsembeli et al. 2017). 

 Sótűrő növények termesztése 

A sós öntözővíz kezelési stratégiájának egyik fontos alapeleme, hogy a sótoleráns növények 

kerüljenek kiválogatásra a növénytermesztés során (Ayers és Westcot 1989, Maas és Grattan 1999, 

Lokhande és Suprasanna 2012). Nagy sótűrő képességgel rendelkező csoportba tartozó legfontosabb 

növények pl. árpa, borsó, cukorrépa, datolya pálma, gyapot, kelkáposzta,repce, spárga, spenót. 

 Termesztéstechnológia alkalmazkodása 

Rhoades et al. (1992) szerint az egyes növények termesztéstechnológiájának a sós vízzel történő 

öntözéshez való igazítása is hozzájárulhat a szennyvíz káros hatásainak mérsékléséhez. Bernstein et 

al. (1955, in Rhoades 1992) szerint a vetőmagágy előkészítése lehetőséget ad a mag sós környezeté- 

nek megszüntetésére. 

 Párolgás csökkentése 

Sigmond (1923) szerint a szikjavítás egyik módszere a párolgás elleni védekezés, amelynek három 

módját ismerteti: beárnyékolás, betakarás és a feltalaj fellazítása. Simmons et al. (2010) szerint 

felszíni párolgás csökkentése a növényi maradványok szántóföldön hagyása által hozzájárul az 

öntözővízből eredő szikesség mértékének csökkentéséhez. 

Fitoremediáció 

Sigmond (1923) szerint a beárnyékolásnak az az alapgondolata, hogy a dús növényzet elzárja a 

talaj felületén át való párolgást és helyette a növényen keresztül párolog el a víz, a felszívott sók, 

pedig a növényben halmozódnak fel és így a talaj sótartalma lassan egyre apad. A témában legutol- 

jára megjelent szemlecikkek szerint a szikes talajok növények általi kármentesítése hatékony, meg- 

fizethető és környezetvédelmi szempontból fenntartható beavatkozás, habár hosszú előkészítési időt, 

teljes figyelmet és szakértelmet igényel az alkalmazása (Nouri et al. 2017, Jesus et al. 2015). 

 Öntözővíz hígítása 

Szabolcs (1961) szerint az öntözővizek mechanikai vagy más szóval fizikai javításának egyik for- 

mája, hogy a nagy sótartalmú vagy nagy szikesedési hányadossal rendelkező vizet jó minőségű vízzel 

keverjük, ezáltal felhígítjuk. Simmons et al. (2010) szerint a szennyvíz édesvízzel való együt- tes 

öntözése megvalósulhat hígítás által vagy a két különböző víz ciklikus alkalmazásával. 

Kalcium-szulfát (gipsz) hozzáadása az öntözővízhez 

Simmons et al. (2010) a nagy sótartalmú vizek hosszú távú öntözéses felhasználása esetén a víz 

hígítását és ahol elérhető, kalcium tartalmú anyag hozzáadását javasolja helyspecifikus, megelőző 

gyakorlat és kezelési stratégia részeként. 
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Következtetések 

A klímaváltozás következményeként jelenleg édesvízzel jól ellátott régiókat is (hazánkat is) jelle- 

mezhet időszakos vízhiány, ezért az öntözővizek szigorú határérték szerinti megítélése és kizárása 

helyett arra kell törekedni, hogy megoldást találjunk az „új” vagy a kizárólagosan rendelkezésre álló 

vízforrások öntözéses felhasználására oly módon, hogy a környezeti állapot degradációja ne követ- 

kezzen be.A jelenlegi öntözővíz minőségi rendszerek kategóriái már nem alkalmasak az új vízforrá- 

sok széleskörű jellemzésére, mivel azok a rendszerekben előforduló paraméterek határértékeinél 

szélsőségesebb összetétellel rendelkeznek. Fontos lenne (1) ezeknek a vizeknek a felhasználását 

lehetővé tevő módszerek bevezetése, fejlesztése új kutatási eredmények alapján, (2) új vízminőség 

kategóriák kialakítása a minősítő rendszerekben és (3) melléjük felhasználási javaslat és módszer 

(talajtípus, vízkezelés, kultúrnövények köre stb.) hozzárendelése. A jövőben fejlesztendő területek: a 

természetes vagy mesterséges kilúgozás, drénezés, megfelelő talajművelés és termesztéstechnoló- gia 

alkalmazása, talajjavító anyagok kijuttatása, sóakkumuláló növények kiválasztása, a talajfelszín 

párolgásának csökkentése és az öntözővíz kezelése. A kutatási feladatokkal párhuzamosan elenged- 

hetetlen a fenti módszerek ismertetése a gazdálkodók körében. 

 
 

Összefoglalás 

A különböző minőségű öntözővizek értékelése nagymértékben függ attól a kényszerhelyzettől, amit 

a vízhiány kelt életre. A jövőben olyan új vízforrások (használt vizek, szennyvizek) is mezőgazda- 

sági felhasználásra kerülnek, amelyek következményeként a talajban szolonyecesedés és/vagy szo- 

loncsákosodás típusú szikesedési folyamatok indulhatnak el. Tanulmányomban a nemzetközi és hazai 

ismert vízminősítő osztályozások azon kategóriáit tekintettem át, amelyek a legnagyobb EC értékkel 

és Na koncentrációval rendelkező öntözővizeket tartalmazzák. Következtetésem szerint ezeknek a 

marginális vizeknek a minősítés alapján történő öntözésre való alkalmasságának kizárása és a 

meggondolatlan, közvetlen felhasználása közt számos olyan módszer létezik, amelyek mérsé- 

kelhetik a szikesedési folyamatokat. 

Kulcsszavak:vízhiány, vízkonfliktus, antropogén szikesedés 
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New challenges of irrigation water classification systems 

in the light of climate change 

 
Abstract 

The assessment of the value of different irrigation water quality depends on compulsive situation that 

is determined by water shortage. Apart from the lack of water from the regional/geographical situation 

the impacts of climate change, increase in water demand associated with population growth, the 

struggle for water between the economic sectors may induce water conflicts. Because of the above 

new water sources (wastewater, effluent water) are used in the agriculture but as a result of the 

unfavourable irrigation water quality salt and/or sodium accumulation processes are initiated in the 

soil. The categories of current irrigation water quality systems (IWQS) are no longer suitable for the 

characterization of new water sources because they have extreme values which is not con- tained in 

these conventional IWQS. It would be important: to develop the methods which make applicable the 

marginal irrigation waters based on new research. Several areas should be develop in the future: 

natural or artificial leaching, drainage, prosperous soil tillage and cultivation technology, soil 

conditioners, phytoremediation, reduce of the soil surface evaporation and irrigation water treatment. 

In parallel to the former listed research aims it is essential to disseminate this methods among the 

farmers. 

Keywords: water shortage, water conflict, anthropogenic soil salinization 
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Bevezetés 

A Délalföldi Kertészek Szövetkezete árualapjának több mint 70%-át a paprika teszi ki. Az elmúlt 

években a tész szaktanácsadói jelentős figyelmet fordítottak a fűtött paprikahajtatás technológiájá- 

nak fejlesztésére. A talajnélküli termesztés egyik fő költségtényezője a tápoldatozással kijuttatott 

műtrágya. Mind környezetvédelmi, mind termeléshatékonysági szempontból fontos a kijuttatott 

tápanyagokat és a növények fejlődési állapotát figyelemmel kísérni, a különböző tápoldatozási gya- 

korlatokat összehasonlítani a műtrágya használat csökkentése érdekében. A tész 2016-ban három 

termelőjénél kísérleti jelleggel vezeték nélküli érzékelő rendszert állított be a fóliás termesztés táp- 

anyag és öntözővíz használatának kontrollálására. Célunk volt a termelői döntések segítése a folya- 

matos monitoring lehetőséggel. 2017-ben két termelőnél a felhasznált tápanyag mérésére került sor 

kőgyapot és kókuszrost termesztő közegen a fehérpaprika egységnyi termés előállításához szüksé- 

ges tápanyag igényének meghatározása, egyúttal a termelés fajlagos tápanyag költségének bemuta- 

tása céljából. 

Irodalmi áttekintés 

A korszerű tápanyagellátás alatt az intenzív és komplett árutermelő technológia tápanyagutánpótlás 

részét értjük, melynek lényege a szabályozottság, és okszerűség, melyeket a gazdaságosság, illetve 

eredményesség érdekében alkalmazunk, kielégítve az egészséges élelmiszer termelés és a környe- 

zetvédelem elvárásait is (Horinka, 2010). A hidrokultúrástápoldatozási technológia a nedvesség és só 

szint ellenőrzésre alapozott tápoldatozási gyakorlat. A tápoldatreceptek az öntözővíz minőségre 

épülnek, a tápoldatok hőmérséklete azonos az optimális gyökérzóna hőmérsékletével, a gyökérzóna 

rendszeres kémhatás és tápanyagvizsgálata szükséges, melynek alapján a tápoldatot korrigálhatjuk. A 

hidrokultúrás termesztésben minden tápelemet az adott tápoldat biztosit. (Horinka, 2010.) A hazai 

paprikahajtatásban leginkább két termesztési közeg terjedt el: a kőzetgyapot és a kókuszrost. A 

kőzetgyapot az ásványi közegek közé tartozik, alapanyaga bazalt, mészkő és koksz, míg a kókusz- 

rost szerves közeg, a kókuszdió burkából préselt közeg. Mindkét közegből kialakított termesztési 

egység frakcionált részekből áll, az optimális tápoldat eloszlás és vízmegtartó képesség érdekében. A 

két közeg alkalmazásakor, különösen a kultúra indításkor, jelentős különbségek mutatkoznak az 

alkalmazott tápoldat összetételében. A kókuszrost esetén a forgalmazók ún. kalciumos feltöltést 

javasolnak a közeg magas kálium és nátrium tartalmának kiegyenlítésére. A javasolt optimális víz- 

kapacitás is eltérő, kőzetgyapot esetében 70-80%, míg a kókuszrostnál 65-75% (Ledóné, 2014). 

A paprikahajtatás hazánkban, a fóliaházakban is eredményes, míg a paradicsomot szinte már csak 

üvegházakban termelnek (Ehretné, 2015). A paradicsomhajtatásban a tápoldatozás költsége a teljes 

működési költség igen jelentős, 14-15 %-át teszi ki, függetlenül attól, hogy hagyományos fóliasá- 

torban, blokkrendszerű fóliaházban vagy korszerű üvegházban történik a termelés (Dorogi, 2016). A 

talajon és termesztőközegen hidegfólia alatt hajtatott paprikatermesztésében is hasonló arányú (14- 

17%) tápoldatozási költséget mutattak ki a teljes közvetlen költséghez viszonyítva. Ugyanakkor a 

talajnélküli termesztés közvetlenköltség-arányos jövedelmezősége jelentősen magasabb volt (+62, 2 

%). A talaj nélküli termesztésnek azonban két perem feltétele van: jelentős költségtöbblettel jár mind 

a beruházás, mind az éves költség tekintetében, valamint nagy szakértelmet kíván a pontos tápanyag-

gazdálkodás miatt (Kicska, 2015). 
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Anyag és módszer 

A tápanyag használat adatgyűjtése hosszú kultúrás, termálvízzel fűtött fólia sátorban termelt fehér 

paprika kultúra esetén történt 2017-ben. A hajtató berendezés eltérő technikai feltétellel rendelke- 

zett: 

1. Termelő: fólia mérete 5m x 100 m, 500 m2, a termelés közege kókuszrost volt. 

2. Termelő: fólia mérete 7,5m x 100 m, 750 m2, a termelés közege kőzetgyapot volt. 

Az ültetés január közepén 10 nap különbséggel történt (1. termelő január 20., 2. termelő január10.) 

Különböző tölteni való fehér paprika fajtát hajtattak: 

1. termelő OS 3255, 

2. termelő SV 9702. 

A termelők saját tápanyag–utánpótlást és öntözési módot követtek. 

A termelés során feljegyezték a kijuttatott műtrágya és sav mennyiséget készítmény típus szerint, 

valamint az egységnyi területen betakarított terméshozamot. 

A kapott adatokból kiszámoltuk a termés kilogrammra vonatkozó fajtagos műtrágya hatóanyag 

felhasználást. A műtrágya felhasználás költségszámításánál a Tész áruházban kapható készítmények 

átlagos fogyasztói árát vettük figyelembe. 

Eredmények és értékelésük 

A termesztés során a két termelő jelentősen eltérő termést takarított be négyzetméterenként. A kü- 

lönbség okát az eltérő technikai feltételekben, mint a fólia különböző mérete, így légtere, az eltérő 

fűtési paraméterekben kereshetjük. A különbségek kialakulhattak részben az eltérő közeg használat 

miatt is, de ezt a jelen vizsgálat módszerével nem tudjuk bizonyítani. (1. ábra) 

Megfigyelésünk elsősorban az egységnyi termés előállításához szükséges műtrágya hatóanyag fel- 

használására terjedt ki. Az 1. táblázatban bemutatott értékek szerint a kókuszrost közegen a termelő 

lényegesen több kalciumot használt (+41,5 %) egységnyi termés előállításához, mint ahogyan a 

kőzetgyapot közeg esetén történt. A kálium és magnézium kijuttatás is több volt (+ 12% és + 100%) 

egy kilogramm termésre számítva a kókuszrost közeg esetén, mint a kőgyapot termesztő közeg 

alkalmazásánál. Ugyanakkor a kőzetgyapoton a termelő lényegesen több salétromsavat juttatott ki, és 

foszforsavat is alkalmazott ellentétben a kókuszrost közeget alkalmazó termelővel. A négyzetmé- 

terre számolt fajlagos műtrágya költsége lényegesen magasabb értéket ért el. (2. táblázat) A két 

termelő által használt öntözővíz azonos forrásból származott, az eltérő savhasználatot a foszfor 

adagolás módja magyarázhatja. 

A termésre kalkulált műtrágya felhasználás fajlagos költsége a nem mutatott lényeges eltérést (2. 

ábra). 
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1. ábra. Egységnyi területen betakarított fehér paprika termés. 

Figure 1. Total yield of ivory conical pepper calculated on m2. 

(1) Grower number 1, cocopeat growing medium, variety name: OS3255, 
(2) Grower number 2, roockwool growing medium, variety name: SV9702 

 

 

Tápanyag- 

hatóanyag(1) 

Felhasznált 

mennyiség (g) 

termelő 1.(2) 

Felhasznált 

mennyiség (g) 

termelő 2.(3) 

Nitrogén(N) 11,8 10,5 

Foszfor (P2O5) 5,6 4,1 

Kálium (K2O) 15,0 13,4 

Kalcium (CaO) 21,8 15,4 

Magnézium 

(MgO) 
2,2 1,1 

1. táblázat. Fajlagos tápanyag-hatóanyag felhasználás (g/termés kg) 

Table 1. Specificactive ingredient quantity (g) of nutrients 
used for ivory conical production, calculated to the one kilo yield. 

(1) Active ingredient of nutrients, (2) Quantity used (g), grower number 1, (3) Quantity used (g), grower number 2 
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Felhasznált műtrágya féleség (1) Fajlagos műtrágya költség (Ft/m2) 
termelő1. (2) 

Fajlagos műtrágya költség (Ft/m2) 
termelő1. (3) 

Kálium nitrát 132,6 119,4 

Monokálium foszfát 117,8 103,7 

Magnézium szulfát 29,5 18,7 

Kálium szulfát 0,8 58,9 

Kalcium nitrát 129,6 110,37 

Ammónium nitrát 9,7 5,6 

Salétromsav(liter) 8,96 23,9 

Foszforsav (liter) 0 54,28 

Összesen 429,0 495,0 

2. táblázat. Fajlagos műtrágya felhasználás (Ft/m2) 

Table 1. Specific fertilizer cost (HUF) 

used for ivory conical productioncalculated to one squermeter growing surface. 

(1) Nutrients used for production, (2) Specific nutrient cost (HUF), grower number 1, (3)Specific nutrient cost 

(HUF), grower number 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ábra. Fajlagos tápanyag költség egységnyi betakarított fehér paprika termésre vetítve. 

Figure 2. Specific fertilizer cost calculated to ivory conical pepper yield. 

(2) Grower number 1, cocopeat growing medium, variety name: OS3255, 
(3) Grower number 2, roockwool growing medium, variety name: SV9702 

 

 
Következtetések 

Különböző termesztő közegeken hajtatott fehérpaprika - kókuszrost és kőzetgyapot- tápanyag fel- 

használásában lényeges különbség volt kimutatható. A termelők azonos minőségű öntözővizet 

használtak, viszont eltérő fajtát választottak. A tápoldatozás gyakorlata között kialakult egyik lé- 

nyeges különbség az volt, hogy a kőzetgyapot közeget alkalmazó termelő a salétromsav mellett 

foszfor savat is használt a pH beállítására. A termelő tapasztalata szerint az SV 9702 jelű fajta túl- 

zott nitrogén ellátás esetén hajlamos a hosszú ízköz képzésre és a hiányos terméskötésre, így a kí- 

vánt sav mennyiséget a foszforsavval pótolta. A másik eltérés a kalcium, kálium és magnézium 
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esetében volt kimutatható, mivel a kókuszrost közegen a termelő lényegesen nagyobb mennyiség- 

ben használta egységnyi termés előállításához. 

Vizsgálatunk rámutat a tápanyag-utánpótlás többféle megoldására és annak szükségességére, hogy 

további megfigyelésekre van szükség. Az egyszerű elemzések nem képesek feltárni a tápanyag 

használat összefüggéseit, viszont a bemutatott példával segíthetjük a termelők döntését. 

 
 

Összefoglalás 

A Délalföldi Kertészek Szövetkezete árualapjának több mint 70%-át a paprika teszi ki. Az elmúlt 

években a tész szaktanácsadói jelentős figyelmet fordítottak a fűtött paprikahajtatás technológiájá- 

nak fejlesztésére. 2016-ban a tész három termelőjénél kísérleti jelleggel vezeték nélküli érzékelő 

rendszert állítottak be a fóliás termesztés tápanyag és öntözővíz használatának kontrollálására. 2017-

ben két termelőnél a felhasznált tápanyag mérésére került sor. Célunk volt a kőgyapot és a kókuszrost 

termesztő közegen a fehérpaprika egységnyi termés előállításához szükséges tápanyag igényének 

meghatározása, egyúttal a termelés fajlagos tápanyag költségének bemutatása. A gyűjtött adatok 

elemzése rámutat, hogy a termelők eltérő arányú alap tápanyag (N, P, K, Ca, Mg) felhaszná- lása 

mellett gyakorlatilag azonos fajlagos műtrágya költséget értek el. 

Kulcsszavak:paprikahajtatás, közeg, tápanyagigény, fajlagos tápanyag költség 
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Comparison of nutrition management of ivory conical pepper indoor production on different 

types of growing media 

 
 

Abstract 

The majority of total product of Cooperative of the Gardeners at the South Palin (PO) is made of 

peppers up to 70 %. In recent years consultants of PO’s paid considerable attention to developing the 

technology of indoor early heated pepper production. In 2016 a wireless sensor system for con- 

trolling the use of nutrient and irrigation water supply in foil production was experimentally intro- 

duced at three producers of PO’s. In 2017 the nutrient used was measured in the case of two pro- 

ducers. Our aim was the determination of nutrient requirements of white pepper unit crops produced 

on rockwool and on the coconut fibre medium and at the same time, the presentation of the specific 

cost of nutrient usage of pepper crops. The analysis of the data collected shows that the producers 

have achieved virtually the same specific fertilizer costs with the use of basic fertilizers (N, P, K, Ca, 

Mg) in different proportions. 

Keywords: indoor pepper production, growing medium, nutrient requirement, specific fertilizer cost 
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VALLEY 8120 KÖRBEN JÁRÓ ÖNTÖZŐ SZÁRNYVEZETÉK ÜZEMELTETÉSI 

TAPASZTALATAI 

Mészáros Miklós 

SZIE AGK TC, Szarvas, Szabadság út 1-3. meszaros.miklos@gk.szie.hu 

Bevezetés 

Az öntözővíz egyenletes elosztása, az öntözés minőségének fejlesztése a napjainkban egyre jobban 

teret hódító precíziós gazdálkodás rendszerében szintén kulcsfontosságú feladat. 

A precíziós gazdálkodás a műszaki, az informatikai, az információs technológiai és a termesztés- 

technológiai alkalmazások segítségével hatékonyabbá teszi a szántóföldi növénytermesztést és a 

gépüzemszervezést. Cél a termőföldek- és a környezet védelme mellett a minőségi növényi termé- 

kek előállítása, a költségek csökkentése és a gazdasági hatékonyság növelése. 

A sok szempontból inhomogén termőhelyhez igazodó termesztéstechnológiákban az egyes művele- 

tek a termőhely adottságaihoz alkalmazkodnak, vagyis táblán belül is változnak. A termőterület 

vízgazdálkodási szempontból is gyakori változékonyságához igazodó öntözéstechnika alkalmazása 

Magyarországon az öntözéses növénytermesztésben is egyre több gazdálkodót foglalkoztat. A pre- 

cíziós öntözés megvalósítása természetesen megfelelő technikát és gazdálkodási szemléletet igé- 

nyel. 

Kormányzati szándék mutatkozik az öntözési technika fejlesztésére és az öntözhető területek nagy- 

ságának növelésére. Arendelkezésre álló támogatások és saját tőke bevonása már elindíthat pozitív 

változásokat az öntözés korszerűsítésében. 

1. Irodalmi áttekintés 

1980-as években a fő művi rendszer már 520.000 hektár öntözött területet és halastavat tudott ellátni 

vízzel.A rendszerváltást követően az öntözött terület nagysága folyamatosan csökkent, a csatornahá- 

lózat állapota gyorsan romlott, a csatornák egy része eltűnt, a műszaki létesítmények állapota lerom- 

lott, használhatatlanná váltak. 

2014-ben Magyarországon 130.000 hektár területet öntöztek összesen. A terület nagy részét szántó- 

földi növénytermesztés foglalja el, ahol esőztető öntözőberendezéseket használnak (Hubai, 2015). 

Vízjogi engedéllyel 222.000 hektárnyi terület rendelkezik. Az öntözési lehetőség ki nem használá- 

sának okai között említhető az öntözőgépek-, a személyi-, anyagi kapacitás hiánya és a kisméretű 

területek. 

Elsősorban az öntözött területek növelése és az öntözés minőségének javítása a kormányzati cél. 

2014-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése során 6335 öntözés igénylőt regisztrál- 

tak.2015 őszétől több, változó intenzitású pályázat keretében új berendezésekhez lehet jutni, így 

nagyobb területen és jobb minőségben lehet majd az öntözést megvalósítani. (Feldman, 2015). 

A körben járó (center-pivot) öntözőgépek eddigi nagy hátránya a kör alakú öntözött terület volt. A 

saroköntöző egységek (corner) megjelenésével ez a hátrány megoldódni látszik, amely a hazai al- 

kalmazás terjedését is elősegítheti. A körben járó öntözőgépeknek ahhoz, hogy megfelelő munka- 

minőséget érjenek el, illetve illeszthetők legyenek a precíziós gazdálkodás rendszerébe, meg kell 

oldani a beöntözött területen az egyenletes vízkiadagolást, a szektoronként, vagy zónánként változ- 

tatható vízadagokat, valamint biztosítani kell a saroköntöző egység különböző szöghelyzeteiben a 

beállításra jellemző csapadékmennyiség kiadását. 

2. Anyag és módszer 

A SZIE AGK Tessedik Campus a vízgazdálkodási képzés gyakorlati feltételeinek fejlesztésére, 

sikeres pályázat keretében 2016 nyarán egy körforgó öntözőberendezést állított üzembe. A Valley® 

8120 modellszámú önjáró körforgó szárnyvezetékvízbevezetése a központi toronynál, energiaellátá- 

sa az elektromos hálózatról történik. Azöntözőtagok mozgását elektromos hajtómotorok biztosítják. 

A szárnyelemek gömbcsapokkal, a csővezetékek rugalmas tömlővel csatlakoznak egymáshoz. Az 
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öntözőgép 2 db öntözőtagből áll, melyek egyenként 49,13 m hosszúak. Azöntözőtagokhoz csatlako- 

zik egy 82,3 m-es 800C Corner saroköntöző elem. A berendezésre Nelson® R3000 Rotator típusú 

szórófejeket szereltek, melyek egy 239 cm hosszú tömlő közbeiktatásával a talaj közelben vannak 

pozícionálva. Az egyenletes vízelosztás miatt a központi toronytól távolodva a fúvókák mérete 

növekszik. Az első tagra 7 db, a másodikra 10 db, a saroköntözőre 33 db szórófej van kiosztva. A 

szórófejek átlagosan 5,73-5,76 m-re helyezkednek el egymástól. A saroköntöző utolsó szórófeje 

Senninger® spray típusú, a szórófejek egymástól való távolsága 2,19 és 2,93 m között változik. A 

saroköntöző elem végére egy Nelson® P85 típusú végszórófej van szerelve. Az öntözőgép a köz- 

ponti toronynál elhelyezett vezérlőpulttal, vagy a Tessedik Campus tanügyi épületében berendezett 

Basestation® segítségével rádiókapcsolaton keresztül vezérelhető. A rendszer GPS-kormányzással 

működik. A sebessége százalékosan állítható 1,47 és 31,5 mm vízborítások között. A körbefordulási 

idő 4,9 és 98 óra között változtatható. 

Az öntözőberendezés próbaüzemét követően végeztük el a csapadékeloszlás egyenletességére vo- 

natkozó méréseket. A mérőedényeket 2 m-es távolságban és 0,9 m magasságban helyeztük el sugár- 

irányban és a forgási sugárra merőlegesen. A mérőedényekben lévő csapadékmennyiséget a hitelesí- 

tésnek megfelelően korrigáltuk. 

3. Eredmények és értékelésük 

A méréseket gyenge 1-1,5 m/s szélsebességés 28 0C-os léghőmérséklet mellett végeztük, a cseppek 

elsodródása nem volt tapasztalható. Az üzemi nyomást a programban beállított 288-296 kPa között 

tartotta a frekvenciaváltós elektromos motorral hajtott szivattyú. A mérések elsősorban a sugárirá- 

nyú és a sugárra merőleges keresztirányú eloszlások vizsgálatára irányultak. A vizsgálatok eredmé- 

nyeinek bemutatását a programban beállított 8 mm-es vízborítás értékeken ismertetjük. 

3.1. Az 1-es öntözőtag vizsgálata 

A mérőedényeket a forgásponttól távolodva sorszámoztuk. Az első mérőedényt a középponttól 3 m- 

re, majd a továbbiakat 2 m-enként helyeztük el. 

3.1.1. Sugárirányú eloszlás 

Az 1. ábrán látható eloszlási diagramjelentős vízborítás ingadozásokat mutat. Az átlagos vízborítás 

9,77 mm-re adódott, kisség meghaladva a tervezett 8 mm-es értéket. 

A nagymértékű vízborítás ingadozás valószínű a különböző tangenciális sebességű szórófejek miatt 

adódik. Az első két mérőedény átlaghoz viszonyított alacsony értékei azzal magyarázható, hogy az 

első szórófej megközelítően a 3. és 4. mérőedények között helyezkedett el, és így csak a szórófej 

beöntözött területének széle érintette a mérőedényeket. A 4. mérőedényben több mint kétszeresére 

megnövekedett vízmennyiség a második szórófej átfedésére és a még viszonylag kis forgási sebes- 

ségre vezethető vissza. A vízborítás 4. szórófejtől kiinduló fokozatos csökkenése a növekvő forgási 

sugárral, illetve tangenciális sebességgel magyarázható. Az 1-es öntözőtag alatt számolt Cu = 

65,33%-os egyenletesség elmarad a megengedhető értéktől, de a jelentős eltérésekhez tartozó vi- 

szonylag kis terület miatt kisebb hibának minősül. 
 

 
1. ábra. Valley körben járó öntözőberendezés 1-esöntözőtagsugárirányú eloszlása 

Figure 1.1-Member radialdistribution of Valley center pivotirrigationsystem 
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3.1.2. Keresztirányú eloszlás 

A keresztirányú eloszláshoz a mérőedényeket a 20-as sorszámú mérőpontnál, a forgási sugárra me- 

rőlegesen a forgásponttól 41 m-re helyeztük el. A 2. ábrán megfigyelhető kismértékű ingadozás az 

öntözőberendezés szakaszos mozgásával magyarázgató. Az átlagos vízborítás értéke 8,36 mm, ami a 

tervezett 8 mm-től mindössze 4,5 %-os eltérést jelent. A Cu = 95,61 %-os értékkel kiváló ered- ményt 

mutat. 

 
2. ábra. Valley körben járó öntözőberendezés 1. tag keresztirányú eloszlása 

Figure 2.1-Member cross directiondistribution of Valley center pivotirrigationsystem 

 

3.2. A 2-es öntözőtag vizsgálata 

A mérőedényeket itt is a forgásponttól távolodva sorszámoztuk. Az első mérőedényt a keréknyom- 

tól 1 m-re helyeztük el, majd a továbbiakat 2 m-enként telepítettük. 

3.2.1. Sugárirányú eloszlás 

A 3. ábrán a sugárirányú eloszlásnál a mérőedényekben mért értékek átlaga 8,04 mm-re adódott. Ez 

kedvező érték lenne, ha a diagramon látható 21-es mérőedénynél a 13,5 kiugróan magas vízborítás 

nem jelentkezne. Ennek valószínű oka az öntözőgép szakaszos mozgása és a szórófej csepegése lehet. 

Megfigyelhető volt, hogy egyes szórófejeknél erőteljes csepegés alakul ki, ami álló helyzet- ben az 

éppen alatta lévő mérőedényben megemelheti a mért vízborítási értéket. A többi érték 6,8 mm és 9,6 

mm között ingadozik, ami elfogadható egyenletességet eredményezett. Ezt támasztja alá a Cu = 89,74 

%-os értéke is, ami szintén jónak mondható. 

 

 
3. ábra. Valley körben járó öntözőberendezés 2. tag sugárirányú eloszlása 

Figure 3.2-Member radialdistribution of Valley center pivotirrigationsystem 

 

3.2.2. Keresztirányú eloszlás 

A keresztirányú eloszláshoz a mérőedényeket a 21-es sorszámú mérőpontnál, a forgási sugárra me- 

rőlegesen a forgásponttól 90 m-re helyeztük el. A 4. ábrán megfigyelhető kismértékű ingadozást az 
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1-es számú mérőedény kiugróan magas értéke töri meg. A további 15 db mérőedény 7,1 és 8,2 mm 

közötti vízborítás ingadozást mutatott, 8,00 mm átlagos vízborítási érték mellett. A Cu = 90,96 %-os 

értékkel jó egyenletességi értéket jelent. 
 

4. ábra. Valley körben járó öntözőberendezés 2. tag keresztirányú eloszlása 
Figure 4.2-Member cross directiondistribution of Valley center pivotirrigationsystem 

3.3. A sarköntöző-tag vizsgálata 

A mérőedényeket a négyzet alakú tábla átlójának irányában, sugárirányba kifelé haladva és sorszá- 

mozva helyeztük el. Az első mérőedényt 2-es öntözőtag keréknyomától a tábla sarka felé 1 m távol- 

ságra, a továbbiakat 2 m-enkénttelepítettük. 

A saroköntöző tag sugárirányú eloszlása (5. ábra) rendkívül erőteljes ingadozással jellemezhető. A 

11,65 mm-es átlagos vízborítás mellett a maximális 24,5 mm-t, míg a legkisebb 5,5 mm értéket 

mutatott. 

 

 
5. ábra. Valley körben járó öntözőberendezés saroköntöző-tag sugárirányú eloszlása 

Figure 5.Corner- memberradial directiondistribution of Valley center pivotirrigationsystem 

 

 
A kedvezőtlen vízborítást alátámasztja a Cu = 65,64 %-os alacsony értéke is. A saroköntöző-tag 

szélén lévő vég-szórófejet is bekapcsoltuk a maximális sarokbeöntözés érdekében, ami valószínűleg 

közrejátszott az utolsó zónában lévő 29-32-es mérőedények magas vízborítási értékeinél. 

4. Következtetések 

A körben járó szárnyvezetékek tagadhatatlan pozitívuma az egyszerűbb és olcsóbb vízellátás, szá- 

mos országban előnybe részesítette alkalmazásukat. A saroköntőző-taggal felszerelt körben járó 

öntözőgépek a hazai piacon is versenytársai lehetnek a jelenleg elterjedt lineár típusú öntözőberen- 

dezéseknek. A vizsgálatok során tapasztalt sugárirányú csapadékeloszlás a 2-es öntözőtagnál megfe- 
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lelő, viszont az 1-es öntözőtag és a saroköntöző egység jelentős egyenetlenséggel juttatja ki az öntö- 

zővizet. A keresztirányú eloszlás mindkét öntözőtag esetén jó értékeket mutat. Az átlagos vízborítás 

az öntöző-tagoknál a beállított érték közelébe volt, a saroköntözőnél már 3-5 mm-rel meghaladta a 

tervezett értéket. A sugárirányú mérések összesített vízborítás átlaga 10,04 mm-re adódott és az ebből 

számolt összesített Cu egyenletességi érték 67 %-os lett. Azonban megállapítható, hogy a vizsgált 

berendezés méretei, az összesen 98,26 m-es szárnyvezeték és a 82,3 m-es saroköntöző elem 

aránytalansága is jelentős szerepet játszhat az összesített sugárirányú eloszlás kedvezőtlen alakulá- 

sában. A próbaüzem során elvégzett mérések tapasztalatai alapján tehát törekedni kell, különösen a 

saroköntöző elem pontosabb beszabályozására. 

 
 

Összefoglalás 

Az időjárási anomáliák gyakorisága, az elérhető öntözési támogatások, a precíziós gazdálkodás és a 

kedvező tapasztalatok egyre több gazdálkodóban generálnak szemléletváltást. A saroköntőző-taggal 

felszerelt körben járó öntözőgépek versenytársai lehetnek a hazai piacon a jelenleg elterjedt lineár 

típusú öntözőberendezéseknek. Az egyszerűbb és olcsóbb vízellátás, a domborzati viszonyokhoz 

történő jobb alkalmazhatóság és a könnyebben automatizálható üzem a gazdálkodók döntéseit a 

körben járó öntözőgépek irányába terelheti. A próbaüzemet követő mérések eredményei biztatóak, 

precízebb beállítással az észlelt hibák valószínűleg mérsékelhetők és a megkívánt csapadékeloszlás 

egyenletessége elérhető. 

Kulcsszavak:körben járó öntözőgép, csapadékeloszlás, vízborítás 
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Operating Experiencesof Valley 8120 center pivot irrigation system 

 

Abstract 

Irrigation machines with a corner element can be competitors on the domestic market for the cur- 

rently-used linear type irrigation equipment.Simpler and cheaper water supply, easier automation can 

make farmers' decisions in the direction of center pivot irrigation machines around.The results of the 

test measurements are encouraging, with a more precise setting, the detected errors are likely to be 

moderated and the uniformity of the required precipitation distribution can be achieved. 

Keywords: center pivot, distribution of precipitation, water coverage 
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A BÉKÉS MEGYEI NAGY AGYAG TARTALMÚ TALAJOK VÍZGAZDÁLKODÁSI 
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Összefoglaló 

A nagy, duzzadó agyag tartalmú talajok vízgazdálkodási problémái évtizedek óta ismertek. Azok 

speciális fizikai, kémia, morfológiai és azt meghatározó vízgazdálkodási tulajdonságai indokolja e 

talajok külön talajcsoportként történő tanulmányozását és az alkalmazkodó agrotechnika kidolgozá- 

sát. Az előadás bemutatja e talajok említett jellemzőit, koncentrálva a Békés megyei sajátosságokra, 

kitér e talajok helyére megújított osztályozási rendszerünkben, és a nemzetközi tapasztalatokra e 

talajok agrotechnikai eljárásaiban. 

Kulcsszavak: duzzadó agyag talajok, Békés megyei talajok, talajok új osztályozási rendszere 
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Bevezetés 

Az agráriumban tevékenykedő szakemberek szinte kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy a ma- 

gyarországi szabadföldi növénytermelés – elsősorban egyes szántóföldi és kertészeti, valamint ül- 

tetvényes kultúrák – számára az öntözhető területek növelése óriási lehetőséget adhat, sőt egyenesen 

szükségszerű (Kemény etal. 2018). Ennek okán az öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, észszerű 

fejlesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét a Kormány állami feladatnak 

tekinti. Ezt a szándékot jeleníti meg az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotását elrendelő 

1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat. Az Öntözésfejlesztési Stratégia elkészítésében kiemelt szere- 

pet kap a Magyarország területére vonatkozó öntözési kataszter elkészítése, amely figyelembe veszi 

a talajvédelmi, a környezetvédelmi, és természetvédelmi korlátokat, valamint a növénytermesztési 

feltételeket és az öntözésre alkalmas területek. 

Irodalmi áttekintés 

A szabadföldi öntözéses gazdálkodás mértéke jelentősen csökkent a rendszerváltás után és a mező- 

gazdaság konszolidációjával sem sikerült elérni, hogy ismét növekedjen az öntözött területek aránya 

Magyarországon. Mindez annak ellenére történt, hogy az öntözéses gazdálkodás a legalább közepes 

és jó minőségű talajokon, főként az intenzív kultúrák esetében – magasabb hozzáadott értéket, ma- 

gasabb jövedelmet, nagyobb foglalkoztatást eredményez, mint a szárazművelés. A jövőre tekintve 

pedig elmondható, hogyazöntözés érdemi választ jelenthet a klímaváltozás okán egyre szélsősége- 

sebbé váló termesztési viszonyok kezelésére (Pepó 2014, Biró etal.2011, Szűcs 2011, Szűcs és Apáti 

2011). 

Az öntözésre vonatkozó lehetőségeketa természeti befolyásoló tényezők (domborzat, talajadottsá- 

gok, aszály, ökológiai szempontból sérülékenyebb területek stb.) mellett az öntözéshez szükséges 

megfelelő mennyiségű és minőségűvíz rendelkezésre állásavalamint a termesztett növény piaci 

lehetőségei befolyásolják. Szabadföldi, különösen nagyobb területet érintő esetben öntözési célra 

elsősorban a felszíni vízkészlet hasznosítása jöhet szóba. Ugyanakkor kisebb vízigények kielégíté- 

séhez – bizonyos korlátok között – a felszín alatti vízkészlet is felhasználható (Kereszturszkyetal., 

1998). Hazánkban 1150 millió m3 felszíni és 280 millió m3 felszín alatti öntözésre fordítható víz- 

készlet áll rendelkezésre. Országos szinten a jelenlegi öntözési vízigények (400 millió m3) és a reá- 

lis fejlődési igényekhez tartozók (850 millió m3) egyaránt kielégíthetők. A jelenlegi öntözővíz- 

fogyasztás 90 százaléka a Tisza- és a Körös-völgyben, a Duna-völgyi főcsatorna mentén és a Rába 

vízgyűjtőjére koncentrálódik (Oszkó, 2003). 

Az öntözési igényre, vízkeresletre ható természeti tényezők, valamint az öntözővíz megléte, kínálata 

mellett még egy fontos tényező határozza meg, hogy végül hol kerül sor öntözésre, ez pedig a me- 

zőgazdasági termelő, aki megvalósítja a beruházást. Ha ugyanis nincs öntözést tervező termelő, akkor 

hiába áll rendelkezésre a víz és a megfelelő termőhelyi adottságú terület, nem készül el a beruházás, 

mert nem lesz, aki megvalósítsa. Ezért kulcsfontosságú annak ismerete, hogy van-e a termelőkben 

hajlandóság az öntözésre (Kemény etal. 2018). Ezt a hajlandóságot elsősorban az emlí- tett piaci 

lehetőségek, az öntözésfejlesztés- és üzemeltetés szabályozási és támogatási környezete valamint a 

közvetlen és közvetett együttműködés, hosszú távú tervezés és tervezhetőség befolyásol- ja. 
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mailto:kemeny.gabor@aki.gov.hu
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A most elvégzett felmérés előzményének tekinthető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az 

öntözésfejlesztés elősegítése céljából 2014-ben végrehajtott országos felmérése (első körös öntözési 

felmérés). Akkor a gazdák az utóbbi években átlagosan öntözött 100 ezer hektár mellett további 300 

ezer hektár terület öntözésének igényét jelezték (NAK közleménye, 2014).Az első országos víz- 

igényfelmérésből (2014) kiderült tehát, hogy a jelenlegi öntözött területek négyszeresére lenne ön- 

tözési igény. Azonban az akkori felmérés nem törekedett a konkrét, legnagyobb fejlesztési potenci- 

ával bíró területek konkrét területi lehatárolására. Ugyanakkor a szűkös térbeli elemzési lehetőségek 

is azt mutatták, hogy a jelentkező vízigények és így az öntözésfejlesztés egyik gátja az, hogy az esetek 

többségében hiányzik a vízkivételi lehetőség. 

Anyag és módszer 

Az Öntözésfejlesztési stratégia alapvetően az öntözéses gazdálkodás lehetséges területeihez (ahol van 

megfelelő időpontban, megfelelő mennyiségben- és minőségben elérhető víz, kedvezőek a természeti 

adottságok, termesztenek intenzív kultúrákat), a vízgyűjtő rendszerekben rendelkezésre álló 

vízkészletekhez és a tényleges öntözési igényekhez került kialakításra (Tasnádi 2017). Ennek 

megfelelően a jelenlegi 68 felszíni víztestekre alapozott öntözőrendszer hatásterületén történt a 

második körös öntözési igényfelmérés (1. ábra). Ez a lehatárolt terület 1,2 millió hektárt jelentett és 

összesen 43 026 gazdálkodót érintett. A NAK, az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) és Belügy- 

minisztérium (BM) 2017. december 1. és 2018. január 31. között a falugazdászok bevonásával fel- 

mérte(online kérdőív segítségével) a gazdálkodók öntözéssel kapcsolatos tapasztalataikat, valamint a 

jövőbeni vízigényeket. A kérdőív három időhorizontra fókuszált, a múltbeli és a jelenlegi helyzet- re, 

valamint a jövőbeni tervekre kérdezett rá oly módon, hogy a kitöltés eredményeként parcel- laszinten 

láthatóvá vált, hol van igény az öntözésre és hol nincs. A kérdőívet összesen 39 076 gaz- dálkodó 

töltötte ki, így az eredmények ezt a közel 40 000 gazdálkodó véleményét tükrözi. Az Öntö- 

zésfejlesztési Stratégia kidolgozásághoz kapcsolódó öntözési igényfelmérés kiemelt célja volt a  több 

termelőt érintő öntözőrendszerek kialakításának legvalószínűbb helyszíneinek feltárása, bele- értve 

az öntözni kívánt területek nagyságát, elhelyezkedését, termeszteni kívánt növényeket, alkal- mazni 

kívánt öntözéstechnológiát. 

1. ábra. Az Öntözésfejlesztési Stratégiához kapcsolódó öntözési igényfelméréssel érintett területek (jelenlegi 68 felszíni 
víztestre alapozott öntözőrendszer hatásterülete) 

Figure 1. Survey area of the Irrigation Development Strategy (the current delimited irrigation systems’ impact area based on 

68 surface water bodies) 

Eredmények és értékelésük 

A 39 076 gazdálkodó legnagyobb része (93,7 százalék) jelenleg nem rendelkezik jogerős vízjogi 

engedéllyel, 5,4 százalékuknak van jogerős vízjogi engedélye, 0,3 százalékra tehető azok száma, akik 

igényeltek, de nem kaptak vízjogi engedélyt, és 0,6 százalékuknak folyamatban van a vízjogi 

engedély megszerzése. 
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A kérdőívet kitöltő gazdálkodók közül 3 880 rendelkezett öntözésre berendezett földterülettel, 

amelynek 27,4 százaléka Hajdú-Bihar megyében, 24,7 százaléka Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 

13,1 százaléka pedig Békés megyében folytatja gazdálkodását. A fel nem sorolt megyék esetében az 

öntözésre berendezett területtel rendelkező üzemek aránya nem érte el a 10 százalékot sem. A 3 880 

termelőből 1 537-en öntöztek 2017-ben. A jövőbeni öntözési lehetőségben jelentős potenciál rejlik, 

mivel csupán a válaszadók 35,8 százaléka öntöz azon területén, amely már jelenleg is öntözésre 

berendezett. A KSH adatai alapján 2016-ban alig több mint 100 ezer hektárt öntöztek a gazdálkodók 

Magyországon (Internet 1). A felmérés alapján azon üzemek, akik rendelkeznek öntözésre berende- 

zett területtel összesen 64 195 hektárt öntöznek, mely az országos öntözött terület több, mint 60 

százalékát fedi le (1. táblázat). 
 

Öntözésre berendezett terület- 

tel rendelkezők (db) (1) 

Öntözésre berendezett területe 

van és öntözött 2017-ben (db) (2) 

Öntözött terület 2017-ben 

(ha) (3) 

3 880 1 537 64 195,1 

1. táblázat:Öntözésfejlesztési Stratégia igényfelmérés legfontosabb sarokszámai 

Table 1. Basic figures of the survey related to the Irrigatiion Development Strategy 

(1) Number of farms with the possibility of irrigation (equiped area), (2) Number of farms with the possibility of irrigation 
(equiped area) and irrigating in 2017, (3) Irrigated area in 2017 

Ennek a területnek 27,8 százaléka Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 21,8 százaléka Békés megyé- 

ben, 18,3 százaléka pedig Hajdú -Bihar megyében található. Kiemelendő, hogy közel 5 500 hektárt 

öntöznek a Bács-Kiskun megyei gazdálkodók is, de ott az öntözésre berendezett terület alig 40 

százalékán öntöztek 2017-ben. Ez a területi megoszlás jól tükrözi a 2017. évi aszály intenzitás terü- 

leti eloszlását (2. ábra). 

2. ábra. 2017. évi PAI területi eloszlása 

Figure 2. Regional distribution of PAI in 2017 

Az öntözésre berendezett területtel rendelkező, 2017-ben öntözés folyató termelők közül 895 gaz- 

dálkodó bérelt területtel is rendelkezett, melynek 7,4 százalékára rövid távú (5 évnél rövidebb), 92,6 

százalékára pedig hosszú távú bérleti szerződést takart (2. táblázat). A 10 hektár alatti területtel 

rendelkező gazdálkodóknál, akik rendelkeztek rövid távra bérelt földterülettel, azok közel 60 száza- 

lékánál 75 százalék feletti volt a bérelt terület aránya, a 10-20 hektár közötti területtel rendelkezők- 

nél 50 százalék, a 20-50 hektárnyi területet művelőknél pedig már csak 31,8 százalék volt ennek 

mértéke. Az 50 hektár feletti területtel rendelkezőknél az előbbi arány fokozatosan emelkedett, sőt a 

300 hektár felettieknél 100 százalék volt az arány mértéke. A kisméretű mezőgazdasági földterület- 

tel rendelkezőknél –akik rendelkeztek bérelt földterülettel– a hosszú távú bérletnél inkább a magas 

bérleti arány volt a jellemző. A 20-50 és az 50-100 hektárt művelő üzemek –bérelt földterülettel 

rendelkezők– 60 százaléka területének kevesebb mint felét bérelte. 
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Méretkategória 

(1) 

Bérelt terület 

aránya (a teljes 

üzemterület 

alapján készí- 

tett kategó- 

ria)(2) 

Rövid távú 

bérleti 

szerződéssel 

rendelkező 

üzemek 

(db)(3) 

Az öntözésre 

berendezett és 

2017-ben öntözés 

folytató termelők 

közül a rövid 

távú bérleti 

szerződéssel 

rendelkezők 
aránya (%) (4) 

Hosszú távú 

bérleti szerző- 

déssel rendel- 

kező üzemek 

(db) (5) 

Az öntözésre 

berendezett és 

2017-ben öntözés 

folytató termelők 

közül a hosszú 

távú bérleti 

szerződéssel 

rendelkezők 
aránya (%) (6) 

 

0 – 10 ha 

0-25 % 4 0,7 28 4,6 

25-50 % 8 1,3 44 7,3 

50-75 % 1 0,2 14 2,3 

75-100 % 19 3,1 64 10,6 

 

10 – 20 ha 

0-25 % 2 0,9 23 10,8 

25-50 % 3 1,4 37 17,4 

50-75 % 2 0,9 17 8,0 

75-100 % 7 3,3 31 14,6 

 

20 – 50 ha 

0-25 % 11 5,0 36 16,5 

25-50 % 2 0,9 34 15,6 

50-75 % 2 0,9 23 10,6 

75-100 % 7 3,2 30 13,8 

 

50 – 100 ha 

0-25 % 2 1,5 35 25,5 

25-50 % 3 2,2 25 18,2 

50-75 % 2 1,5 14 10,2 

75-100 % 5 3,6 24 17,5 

 

100 – 300 ha 

0-25 % 2 1,1 29 16,6 

25-50 % 2 1,1 37 21,1 

50-75 % 0 0,0 21 12,0 

75-100 % 7 4,0 59 33,7 

 

300 – 1200 ha 

0-25 % 0 0,0 2 1,4 

25-50 % 0 0,0 10 6,9 

50-75 % 0 0,0 9 6,3 

75-100 % 11 7,6 107 74,3 

 

1200 ha felett 

0-25 % 0 0,0 1 2,3 

25-50 %  0,0  0,0 

50-75 % 0 0,0 1 2,3 

75-100 % 2 4,5 36 81,8 

2. táblázat: Az öntözésre berendezett területtel rendelkező és öntözés folytató termelők közül a bérleti szerződéssel rendelke- 
zők megoszlása üzemméret alapján 

Table 1. Distribution of farms with short and long term lease among farms equiped with irrigation and irrigate in 2017; (1) 
Farm size category, (2) share of leased area (relative to total farm size)(3) number of farms with short (less than 5 years) 

lease, (4) share of farms with short term lease among frams with equiped area and irrigation in 2017 (%) (5) ) number of 

farms with long (more than 5 years) lease, (6) share of farms with long term lease among frams with equiped area and irriga- 
tion in 2017 (%) 

A felmérés alapján a felmérés által érintett területen azöntözésre berendezett terület összesen 144 ezer 

hektár volt, melynek a 2017. évi Egységes Kérelemben bejelentett adatok alapján csupán 35,8 

százalékát öntözték a termelők. A két legnagyobb területen termelt főnövényt, a gabonanövényeket 

és az ipari növényeket 510,1 ezer, illetve 287,5 ezer hektáron termelték, de csak alig 2,2 illetve 3,1 

százalékukat öntözték. Ugyanakkor a szántóföldi szaporítóanyag illetve szántóföldi zöldségnövény 

területek 55,5 illetve 37,1 százalékát öntözték .Méretkategóriánként az üzemek jellemzően a szántó- 

földi szaporítóanyagokat a szántóföldi zöldségnövényeket illetve zöldségnövényeket öntözték 

(55,5%, 37,1% és 16,8% területarányban). Mind a háromfőnövénykategória esetében az öntözésre 

berendezett terület több, mint 75 százalékát öntözték az üzemek. 
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Növénykultúra (1) 

A jelenleg öntö- 

zésre berendezett 

terület aránya az 

összterületen 

belül(2) 

A 2017-ben 

öntözött terület 

aránya az össz- 

területhez 

viszonyítva (3) 

A jelenleg 

öntözésre 

berendezett 

területek 2017. 

évi kihasznált- 
sága (4) 

A jövőben öntözni 

szándékozott nö- 

vénykultúrák terüle- 

ti aránya a jelenlegi 

összterülethez viszo- 
nyítva (5) 

Gabona növények (6) 10,4% 2,2% 21,0% 33,7% 

Ipari növények (7) 11,5% 3,1% 26,9% 32,0% 

Takarmánynövények (8) 10,1% 3,1% 30,3% 28,2% 

Szántóföldi szaporítóanyag (9) 78,3% 55,5% 70,8% 89,2% 

Szántóföldi zöldségnövények (10) 60,2% 37,1% 61,7% 123,8% 

Egyéb szántóföldi (11) 11,0% 2,8% 25,9% 30,9% 

Zöldségnövények (12) 45,4% 16,8% 37,1% 68,8% 

Ültetvény (13) 16,9% 7,4% 43,8% 39,2% 

Energiaültetvény (14) 1,4% 0,3% 18,2% 10,1% 

Gyep (15) 0,4% 0,0% 0,5% 5,2% 

Egyéb (16) 0,6% 0,0% 0,0% 3,3% 

Végösszeg (17) 11,7% 4,2% 35,6% 31,6% 

3. táblázat:Jelenleg öntözött és jövőben öntözni szándékozott 
területarányok megoszlása növénykategóriák szerinti bontásban 

Table 3. The current and future irrigation area 

distribution among main crop categories, % 

(1) crop, (2) share of irrigation equiped area in the total area (3) share of irrigated area in 2017 relative to the total area(4) share 
of irrigated area in 2017 relative to equiped are, (5) share of planed irrigated area relative to current total area(6) cere- als, (7) 
industrial crops, (8) forrage, (9) seedling area, (10) arable vegetables, (11) other arable crops(12) vegetables, (13) orchards, 
(14) energy plantations, (15) grassland, (16) other crops, (17) sum-total 

A gazdálkodókat arról is megkérdeztük, hogy tervezik-e a jövőben öntözni területeiket, függetlenül 

attól, hogy jelenleg rendelkeznek-e öntözésre berendezett területtel. Terveik szerint a jövőben a 

megjelölt főnövények esetében 332,2 ezer hektárnyi területet kívánnak öntözni, ami a jelenlegi 

főnövények teljes területének 31,6 százalékát jelentené. A jövőbeni terveik alapján az üzemek a 

jelenleg öntözésre berendezett területekhez képest háromszor nagyobb területen tervezik a gabona-, 

az ipari-és a takarmánynövények öntözését. A szántóföldi szaporítóanyagok és jellemzően kertészeti 

vetésforgóban művelt zöldségfélék vonatkozásában nem mutatkozik számottevő növekedés. Az 

ültetvény területek jelenlegi öntözésre berendezett arányához képest több mint kétszeres növekedést 

mutat a felmérés. A szántóföldi zöldségnövények (pl. zöldborsó, csemegekukorica, burgonya) ese- 

tében a jelenlegi összterületet is meghaladó területen jelezték öntözési szándékukat. A jelenleg el- 

enyésző arányban öntözött gyepterületek esetében is kimutatható növekedés, azonban a jövőben 

öntözni szándékozott gyepterületek nagysága még így is csak 11,6 ezer hektár (3. táblázat). 

Mivel elég magas volt a rendelkezésre álló öntözésre berendezett területtel rendelkező, de mégsem 

öntöző termelők aránya, kitértünk kutatásunk során arra is, hogy ennek milyen okai lehettek. A 

megkérdezett gazdálkodók 36,1 százaléka szerint beruházás-gazdaságossági, 33,5 százaléka szerint 

üzemeltetés-gazdaságossági, 10,3 százalékuk szerint időjárási okai voltak az öntözés elmaradásá- 

nak, egyötödük pedig egyéb okokat sorolt fel (3. ábra). 

 

 

Üzemeltetés-gazdaságossági 

 

Beruházás-gazdaságossági 

 

Időjárási 

 

Egyéb adminisztratív 

 
 

3. ábra. Az öntözés elmaradásának okai 

Figure 3. The main factors causing non use of currently irrigation equiped areas 
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Korábbi kutatásaink során megállapítottuk, hogy évente mintegy 70 milliárd forint termelési értéket 

veszít az ország az öntözés hiányával (Kemény etal. 2018). Jelen felmérésben arra is kitértünk, hogy 

az üzemeknél milyen gazdasági és nem gazdasági okai vannak annak, hogy egyes termelők a jövő- 

ben nem kívánnak öntözni. A válaszadók 44,7 százaléka legfőbb gazdasági oknak az öntözőberen- 

dezés beruházási költségeit jelölte meg, több mint egyharmadukat pedig az öntözőberendezések 

üzemi-fenntartási költsége (karbantartás, üzemanyag, stb.) tartja vissza attól, hogy a jövőben öntöz- 

zenek. Csupán 13,2 százalékuk vélte úgy, hogy a termékértékesítés bizonytalanságai (pl. nem meg- 

felelő ár) tartja vissza őket az öntözéstől. A nem gazdasági okok tekintetében a válaszadók 26,2 

százaléka szerint az általuk termesztett növénykultúra nem igényel öntözést, 13,6 százalékuk úgy 

vélte, hogy nincs rendelkezésre álló víz megfelelő mennyiségben, 11,1 százalékuknál az öntözendő 

terület nitrátérzékeny, 19,3 százalékuk szerint az adminisztratív teher (szakhatósági és kormányhi- 

vatali) tartja vissza őket, hogy a jövőben öntözzenek, illetve 30,5 százalékuk egyéb tényezőket jelölt 

meg indoknak (4. ábra). 

Gazdasági okok Nem gazdasági okok 
 

 

Beruházási költség 

 

Rendelkezésre álló 

vízkészlet 

Nitrátérzékenység 

 

Üzemifenntartási költség 

 

 

Termékértékesítés 

bizonytalanságai 

 

Egyéb 

 

Növény nem igényel 

öntözést 

Adminisztratív teher- 

szakhatóság 

Adminisztratív teher- 

kormányhivatalok 

Egyéb 

 

4. ábra. Jövőbeni öntözés hiányának gazdasági és nem gazdasági okai 

Figure 4. Econonomic and non-economic reasons not to irrigate in the future 
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Következtetések 

A jövőbeni öntözési lehetőségben jelentős potenciál rejlik, ugyanakkor egy-egy tábla öntözésre való 

berendezése sem jelent feltétlen garanciát a folyamatos kihasználtságra. Jól jelzi ezt, hogy 2017-ben 

csupán a válaszadók 35,8 százaléka öntözött azon területén, amely öntözésre berendezett. Legin- kább 

azon termelők akarnak öntözni, akik saját területtel vagy hosszú távra érvényes bérleti szerző- déssel 

rendelkező földterületen gazdálkodnak. A megyék közül 2017-ben Békés megyében volt a 

legmagasabb az öntözési tevékenység 61,1 százalékkal, míg a Jászságban 31,5 százalék a Hajdú- 

ságban pedig 32,0 százalék az öntöző üzemek aránya. Kiemelkedik még Pest megye, ahol az üze- 

mek 6,7 százaléka rendelkezik öntözésre berendezett területtel, melyből 71,3 százalékuk öntöz is. 

 
 

Összefoglalás 

Az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotását elrendelő 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat 1. pontja 

értelmében el kell készíteni Magyarország területére vonatkozó öntözési katasztert, talajvé- delmi, 

környezetvédelmi, természetvédelmi korlátok, növénytermesztési feltételek, öntözésre al- kalmas 

területek figyelembevételével. A kormányhatározat ezen feladatának végrehajtása a jelenlegi 68 

felszíni víztestekre alapozott öntözőrendszer hatásterületén történt (1, 2 millió ha), a gazdálko- dók 

öntözéshez kapcsolódó érintettségének és szándékainak online kérdőíves megkérdezésén ke- resztül. 

Közel 40 000 termelő megkérdezését követően az alábbi főbb megállapításokat tehetjük: A felmérés 

által érintett területből a 2017-ben öntözött területek 82,5 %-a 4 megye területére esik, legnagyobb 

területaránnyal Jász-Nagykun-Szolnok megye rendelkezik, ezt követi Békés, majd Hajdú-Bihar és 

végül Csongrád megye. A gazdálkodókat arról is megkérdeztük, hogy tervezik-e a jövőben öntözés 

bevezetését, függetlenül attól, hogy jelenleg rendelkeznek-e öntözésre berendezett területtel. Terveik 

szerint a jövőben a megjelölt főnövények esetében 332,2 ezer hektárnyi területet kívánnak öntözni, 

ami a főnövények teljes területének 59,8 százalékát jelentené. 

Kulcsszavak: öntözésfejlesztési stratégia, igényfelmérés, öntözési kataszter 
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Firstlessonsfromthesecondroundirrigationsurvey 

 

Abstract 

AccordingtotheGovernment Decision (X. 17.) 1744/2017 forthe establishment of IrrigationDeve- 

lopmentStrategytheirrigationcadastre of Hungary should be prepared. Thisshouldtakeinto account 

protection of soil and environment, natureconservationlimits, cropproductionconditions, and areas- 

suitableforirrigation. Toimplementthistaskfarmers' currentinvolvement and futureintentionsrelated- 

toirrigationwasinvestigatedby an on-linequestionnaire. The surveywascompleted in theareacovered- 

bythecurrentdelimitedirrigationnetworkimpactareabasedon 68 surfacewaterbodies. 

The main purpose of thesurveywastoexplorethedemandforirrigation and thepointingareasaffecting- 

several farmers. Moreover, theassessmentalsoconsidersthesize and location of theareas, theplan- 

nedcrops and irrigationtechnologies. Wewould like topresentthefirstresultsfromtheevaluation of 

thequestionnaires and theexperiences of thesurvey. 

Keywords: irrigationstrategy, survey, irrigationcadaster 
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Bevezetés 

A sikeres zöldséghajtatás alapfeltétele, hogy minél több környezeti tényezőt minél precízebben 

tudjunk szabályozni. A klimatikus tényezők esetében ennek sikere a növényház technikai adottsága- 

in múlik, míg a tápanyag- és a vízellátás optimalizálása a talaj nélküli termesztés alkalmazásával 

lehetséges. Ezért minél fejlettebb egy termesztő-berendezés, annál kevésbé kérdéses, hogy abban talaj 

nélküli termesztést kell folytatni. 

Magyarországon az 1990-es évek közepe óta van folytatólagosan üzemi szintű talaj nélküli zöldség- 

termesztés. 2007-re a felület elérte a 200 hektárt (Terbe és Pap, 2008) és azóta is egyre növekszik a 

terület. Ma a zöldségtermesztésre használt 130-150 hektárnyi üvegház és az 500-600 hektár fűtött 

fóliaborítású termesztő berendezés (FruitVeB) döntő többségében talaj nélküli hajtatást folytatnak és 

a fűtetlen berendezésekben is egyre elterjedtebb ez a tevékenység. Tehát a talaj nélküli zöldség- 

termesztő területünk már nem maradhat el nagyon sokkal az ezer hektártól. 

Hazánkban jelenleg szinte kizárólag nyílt talaj nélküli termesztő rendszereket alkalmaznak. Ezekben 

a növények által fel nem vett tápoldatot, az úgynevezett drént, elvezetjük a termesztő-rendszerből, 

abban már nem használjuk fel újra. Drén mindigképződik a talaj nélküli termesztésben, átlagosan a 

kijuttatott mennyiség 25-40%-a, mert csak így lehet tartani a gyökérzónában az optimális tápanyag 

koncentrációt (Szőriné Zielinska, 2017). A drén konkrét mennyisége függ az alkalmazott közegtől, a 

termesztett fajtól, a termesztési időszaktól és a felhasznált öntözővíz minőségétől. 

A drén kiengedésével nagy mennyiségű tápsó kerül ki a környezetbe. A drén EC értéke általában 3 

dS/m feletti. A tápoldatok esetében 1 dS/m kb. 850 mg/l sókoncentrációnak felel meg (Van Os et al., 

2016), így 2,5 kg/m3 tápsó kerül ki a termesztésből. Hosszú kultúrás paradicsomtermesztésévi 

3.500 m3-es hektáronkénti drénmennyiségével (Szőriné Zielinska, 2017) számolva tehát közel 9 tonna 

ionról van szó. Lee (2011) számításai alapján csak a nitrogén esetében elérheti a 950 kg/ha/év értéket 

az „elpazarolt” mennyiség. Így a nyílt rendszerek alkalmazása a környezetvédelmi aggályok mellett 

gazdaságossági kérdéseket is felvet. A megoldás a drén újra felhasználása; vagy más kultú- rákban 

vagy pedig az adott rendszerbe visszaforgatva, úgynevezett zárt talaj nélküli termesztő rend- szert 

kialakítva. 

A zárt rendszerű talaj nélküli termesztőrendszerek felépítése, feltételrendszere 

A zárt rendszerben az első lépés a drén gyors összegyűjtése egy tartályba. Mielőtt a drén ebbe az 

úgynevezett koszos tartályba kerülne, átesik egy szűrésen, melynek célja a nagyobb méretű szeny- 

nyeződések eltávolítása (Bar-Yosef, 2009). A drén összegyűjtését sok, talaj nélküli termesztést 

folytató gazda megteszi már nálunk, főleg azok, akik függesztett rendszerű termesztést alkalmaz- nak. 

A piszkos tartályból kikerült drén egy finomabb szűrésen után átesik egy fertőtlenítésen, ami a 

rendszer kulcs eleme, ezért ezt külön részben tárgyalunk. A fertőtlenítésen átesett drén az úgyneve- 

zett dréntiszta tartályba jut és innen kerül majd bekeverésre a frissen készített tápoldatba. A vissza- 

forgatás szabályozása térfogat (25-30%), illetve EC arány alapján történik. Paradicsom hajtatásban az 

új tápoldatban 0,8-1 egység EC a drénből nyerhető, a többit a frissen készített tápoldat adja. A drén 

összetétele több termesztési és környezeti tényezőtől függ. EC és pH értéke magasabb, nitro- gén, 

kalcium, magnézium és kén kon-centrációja 25-50 %-kal nagyobb, míg foszfor és kálium tart- alma 

25 %-kal alacsonyabb, mint az alap tápoldaté (Szőriné Zielinska, 2017). Ezért az optimális 

tápanyagellátás érdekében természetesen rendszeresen változtatni kell az újonnan készített tápoldat 

összetételén, a számításnál figyelembe véve a drénben lévő ionok mennyiségét. 

Emiatt a nyílt rendszerekhez képest gyakrabban, akár 7-10 naponta (Lee, 2011) kellene elvégezni a 

drén vizsgálatát. A legjobb megoldás az lenne, ha folyamatosan nyomon lehetne követni a drén 
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ionösszetételének alakulását és ehhez igazítva automatikusan változtatni lehetne az újonnan készí- 

tett tápoldat összetételét. Ez régóta akut kérdése a zárt rendszereknek. Megoldására sokáig az 

ionszelektív elektródokat tartották a legalkalmasabbnak, de megnyugtató megoldás máig nem szüle- 

tett. Ezért továbbra is a labor analízis eredményei alapján történik a korrekció. 

Zárt rendszerben megnövekszik azon elemek koncentrációjaa tápoldatban, melyeket egyáltalán nem, 

vagy csak kis mértékben vesznek fel a növények. Ezért kulcskérdés a felhasznált víz minősé- ge, 

kémiai összetétele. A zárt rendszerű termesztés szélesebb körű elterjedésének egyik legnagyobb 

akadálya a jó minőségű víz hiánya, illetve a vízminőség javításának költségei (Stanghellini et al., 

2007). Alacsony EC-értékű (<0,5 dS/m), alacsony Na, Cl, SO4
2-, és B tartalmú, kórokozóktól men- 

tes vízre van szükség (Voogt és Van Os, 2012). Legfontosabb hajtató körzeteinkben az öntözővizek 

sajnos nem elégítik ki ezeket az igényeket (Rácz, 2007). Az esővíz és a fordított ozmózissal tisztított 

víz felhasználása a legjobb megoldás (Van Os, 2010). Bár a fordított ozmózis elég drágaeljárás, már 

hazánkban is jó néhány termesztő alkalmazza a vízminőség javítására. Megjegyzendő, hogy kör- 

nyezetvédelmi okok miatt a fordított ozmózist a jö-vőben várhatóan szigorúan szabályozni fogják 

Hollandiában (Voogt és Van Os, 2012). 

Fertőtlenítés 

A fertőtlenítés célja az, hogy a drénben jelen lévő, vizes környezetben jól fejlődő kórokozók ne 

fertőzzék meg a teljes állományt (Szőriné Zielinska, 2017). Ettől a kockázattól tartanak leginkább a 

zárt rendszert elutasító termesztők, mind anyagi, mind növényegészségügyi szempontból. Számos 

különböző megoldást dolgoztak ki az évek során, kémiai és fizikai eljárásokat. Az a módszer tekint- 

hető ideálisnak, amely: 

a) teljes mértékben sterilizálja a drént, megsemmisíti a kórokozók 99,9%-át, 

b) nem változtatja meg a drén összetételét, 

c) a lehetőségekhez képest kicsi a beruházási és az üzemeltetési költsége, 

d) könnyen működtethető, automatizálható és teljes mértékben kontrollálható, 

e) gyors, hiszen a szubsztrátot alkalmazó rendszereknél hektáronként napi 10-30, a vízkultú- 

rásoknál pedig napi 100 m3 drén fertőtlenítéséről van szó (Van Os, 2009), 

f) és mindezek mellett esetleg alkalmas a növényvédőszer maradványok elbontására is a leeresz- 

tésre szánt drénben (Van Os, 2010). 

A fizikai módszerek közül az UV fertőtlenítés a legjobban elterjedt megoldás (Voogt et al., 2013). 

Runia (1995) ajánlását követve minden szerző a 254 nm-es hullámhosszt, valamint gombák és bak- 

tériumok ellen a 100, vírusokra pedig a 250 mJ/cm2-es dózist javasolja használni. Sajnos időnként 

előfordulnak fertőzések az UV fertőtlenítés ellenére is (Voogt et al., 2013). A tápoldat kémiai össze- 

tételét nem befolyásolja, kivéve a vaskelátok elbontását, ami 4,5 alatti, illetve 6,0 feletti pH értékek 

esetén fordul jobban elő. Leginkább az EDDHA-t károsítja, ezt követi a DTPA, legkevésbé pedig az 

EDTA-t (Sonneveld és Voogt, 2009). Peroxiddal kiegészítve alkalmas a növényvédőszerek elbontá- 

sára is (Van Ruijven et al., 2017).Egyes kelátok használatával, tőzegnél és kókuszrostnál a termesz- 

tés első 8-10 hetében gondot okozhat, hogy a drén színe barnás lesz, így lényegesen csökken a fer- 

tőtlenítés hatékonysága (Szőriné Zielinska, 2017). Megoldás lehet, ha a drénhez már a fertőtlenítése 

előtt hozzákeverik az új adag öntöző-vizet és így halványabb lesz annak színe (Márkus, 2008, szó- 

beli közlés). Van Os (2009) szerint beruházás igénye nem nagy, működtetése viszont drága. Ezért 

kéthektárosnál nagyobb üzemeknél ajánlja alkalmazását. Egy egyhektáros üzemben végzett olasz kí-

sérlet adatai alapján Ruijs (2011) rendkívül hosszú, 8,7 éves megtérülési időt kalkulált. 

A pasztőrözés volt a legelsőként alkalmazott drén fertőtlenítési módszer (Sonneveld és Voogt, 2009). 

A baktériumok elpusztításához 40-60, a gombákéhoz 40-85, a vírusokéhoz 80-95°C-os hő- mérséklet 

szükséges. Ezért 97°C-on 30 másodpercig tartó kezelést szoktak ajánlani (Van Os, 2009). A hőkezelés 

során a kalcium és a magnézium könnyen kicsapódhat. Ennek elkerülésére Sonneveld és Voogt 

(2009) a kezelést megelőzően a drén kémhatásának csökkentését, 4,0-es pH érték alá vite- lét ajánlja. 

Kifejezetten energiaigényes módszer, de a felhasznált energia egy része hőcserélőkkel 

visszanyerhető. Beruházási igénye viszont nem olyan nagy (Van Os, 2009). 

A homokszűrésa talajlakó kórokozókat távolítja el megbízhatóan. A 100 L/m2/órás szűrési sebessé- 

get és a 0.15-0.35 mm-es szemcseméretet találták a legjobbnak. Olcsó, de lassú módszer, elsősorban 
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kisebb, 1-2 hektár alatti üzemeknek ajánlható (Van Os, 2009). A korábban már említett olasz kísér- 

let alapján Ruijs (2011) teljesen elfogadható, 2,6 éves megtérülési időt kalkulált a homokszűrő be- 

ruházására. A membrán-, más neveken ultra-, vagy nano szűrés a 10 μm feletti részeket szűri ki a 

drénből. Kifejezetten hatékony, de drága megoldás (Van Os, 2009). 

A kémiai módszerek közül az ózonozás a leghatékonyabb fertőtlenítési eljárás, 10 g/óra/m3-es dó- 

zisban minden kórokozót elpusztít (Runia, 1995). A vas- és mangánkelátok közül az EDDHA-t 

elbontja, de a DTPA-t és az EDTA-t nem (Sonneveld és Voogt, 2009). Nagy beruházási igényű, drága 

módszer (Van Os, 2009). Alkalmas a növényvédőszer maradványok elbontására is a kieresz- tésre 

szánt drénben, e célra viszont nagyobb dózis alkalmazása szükséges (Van Ruijven et al., 2013). Egy 

kókuszroston végzett mexikói paradicsomos kísérletben az ózonnal történő fertőtlenítés ellenére 

fellépett a clavibakteres betegség (Osuna-Canizalez et al., 2012). 

A hidrogén peroxidos módszer olcsó, de nem túl hatékony; inkább az öntözőrendszer tisztítására 

használják és nem a drén fertőtlenítésére (Van Os, 2009). Voogt és munkatársai (2013) szerint vi- 

szont kezd újra népszerűvé válni a drén fertőtlenítésére is. A DTPA-t bontja (Sonneveld és Voogt, 

2009). A klórtartalmú vegyületeket (nátrium-hipoklorid, kalcium-klorid) alkalmazó módszerek 

olcsók, de kevésbé hatásosak a vírusok ellen (Runia, 1995). Alkalmazásuk esetén fitotoxikus mér- 

tékben felhalmozódhat a klór a tápoldatban (Van Os 2010). Elsősorban az öntözőcsövek tisztításá- 

hoz ajánlhatók (Van Os, 2009), bár Voogt és szerzőtársai (2013) szerint kezd népszerűvé válni a drén 

fertőtlenítéséhez is. A réz-ezüst-ionizáció, valamint az aktív szén adszorpció módszerét Van Os 

(2009) kevésbé ajánlja a drén fertőtlenítésére. 

Víz- és műtrágya felhasználás alakulása 

Környezetünk védelme természetesen nagyon fontos tényező, de a termesztők számára kevésbé 

forintosítható. A zárt rendszerre való áttérés és az üzemeltetés költségeit tehát az elérhető víz- és 

műtrágya megtakarításból kell fedezniük. Nagy általánosságban 30% körüli vízmegtakarítást és akár 

40%-kal kisebb műtrágya felhasználást szoktak említeni, elsősorban holland tapasztalatok alapján 

(Van Os, 2010). 

Toszkánában végzett fűtetlen fóliás paradicsom kísérletben a nyílt rendszerrel megegyező termésát- 

lagot sikerült elérni a zárt rendszerben, 21%-os víz, 35%-os N, 20%-os P és 17%-os K megtakarítás 

mellett (Pardossi et al., 2011). Egy mexikói paradicsom kísérletben 30%-kal kevesebb vizet és mű- 

trágyát kellett kijuttatni (Osuna-Canizales et al., 2012). Dél-Spanyolországban perlit közegen papri- 

kával 50%-nak adódott a víz- és a tápanyagspórolás (Alarcon et al., 2001). Bar-Yosef (2009) számí- 

tásai szerint Izraelben hektáronként 1,5 tonna nitrogént lehet megtakarítani. Hosszúkultúrás paradi- 

csomtermesztésben évente és hektáronként 400-800 kg N, 130-190 kg P, 700-1100 kg K és 300-450 

kg Ca megtakarítás érhető el a zárt rendszerben (Szőriné Zielinska, 2017). Egy a zárt rendszert két 

éve alkalmazó hazai paradicsomos házban 30% körüli víz- és műtrágya felhasználás csökkentést 

sikerült elérni (Márkus, 2008, szóbeli közlés. Lee (2011) közel 1 €/m2 költségcsökkenést kalkulált, 

ami szerinte elegendő fedezetet nyújt a zárt rendszer kialakítására és működtetésére. Ezzel szemben 

Ruijs (2011) véleménye az, hogy az elérhető 0,45-0,90 €/m2-es megtakarítás kevésbé motiválja a 

termelőket e beruházásra. 

A holland példa 

A talaj nélküli termesztés törvényi szabályozása közismerten Hollandiában a legszigorúbb. Ez nem 

véletlen, hiszen két jól behatárolható kis körzetben helyezkedik el nyolcezer hektárnyi talaj nélküli 

termesztés (Voogt et al., 2013). A kezdeti szabályozási anomáliákat követően 1995-től lépett ér- 

vénybe az első, nemzetközileg is ismertebb szabályrendszer. E szerint a drént csak akkor lehet le- 

ereszteni, ha a tápoldatban a nátrium koncentrációja meghaladja a 8 (paradicsom), a 6 (paprika, 

tojásgyümölcs, uborka, sárgadinnye, cukkini), vagy a 3 (szamóca) mmol/L-t, vagy ha igazoltan 

fennáll a fertőzésveszély (Voogt és Van Os, 2012). A termesztőknek nyilvántartást kell vezetniük a 

felhasznált műtrágya és víz, valamint a kieresztett drén mennyiségéről. 

A tapasztalatok és a mérési eredmények alapján azonban a szabályozás nem érte el teljesen a célját. 

A termesztők túl gyakran eresztették le a drént, elsősorban a fertőzés veszély, a nátrium és a klorid 

felhalmozódás, valamint a tápanyagarányok eltolódása miatt. Ezért 2003-ban új megállapodást 
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(GLAMI) kötöttek a termelői szervezetek az állami szervekkel. Ebben már nem kötelező előírások 

szerepelnek, hanem meghatározott időpontokra megadott célértékek. Például 2018-tól a hektáron- 

ként évente a környezetbe kiengedhető nitrogén mennyisége paradicsomnál 67, uborkánál 75, a többi 

zöldségfélénél 25, zöldségpalántáknál pedig 125 kg. A 2027-re előirányzott határérték pedig zéró, 

mind a nitrogén, mind a foszfor, mind a növényvédőszer maradványok vonatkozásában (Voogt et al., 

2013). Az erőfeszítéseknek köszönhetően az irodalmi adatok alapján a kibocsátott drén/tápanyag 

mennyiség aránya folyamatosan csökken. Van Os (2010) 10-40%-ot, Beerling et al (2014) 10%-ot, 

Vermeulen et al (2017) 2-5%-ot említ. 

A zéró cél elérése érdekében még sok mindent kell tenni. A drénben a nátrium és a klorid felhalmo- 

zódás csökkentése érdekében 1 mmol/L-nél nagyobb nátrium vagy klorid koncentrációjú vizet nem 

lehet felhasználni a tápoldatok készítéséhez (Voogt et al., 2013). Szükséges a nano-szűrés, a folya- 

matos ion koncentráció mérés és a precíziós adagolás technikáinak további fejlesztése (Lee, 2011). 

Következtetések 

A zárt talaj nélküli termesztés alkalmazásával ki lehet küszöbölni a nyílt rendszerek környezet- 

szennyező hatását. A módszer jelentős költségei és az esetleges fertőzés-veszély miatt a termesztő- 

ket viszont általában nehéz rávenni arra, hogy áttérjenek erre a megoldásra. A törvényi szabályozás 

kényszerítő ereje helyett talán jobb, ha a gazdaságossági megfontolások és a környezet iránti fele- 

lősség motiválja a váltást. Jó példák erre azok a horvát, lengyel és magyar termesztők, akik már zárt 

rendszert alkalmaznak. Hazánkban jó pár termesztő üzemben már teljes mértékben adottak a techni- 

kai feltételek (központi dréngyűjtés, esővízgyűjtés, fordított ozmózisos víztisztítás) a zárt rendszer 

bevezetésére. Ezeken a helyeken várható a zárt rendszer bevezetése a nem túl távoli jövőben. Nem 

árt felkészülni arra, hogy nálunk is szigorodhat majd a szabályozás. Hiszen például Hollandiában arra 

az uniós vízkeret irányelvre hivatkoznak a törvényalkotók, ami hazánkra is érvényes hatályú. 

 
 

Összefoglalás 

A talaj nélküli zöldséghajtatás Magyarországon is egyre népszerűbbé válik. Viszont jelenleg szinte 

kizárólag úgynevezett nyílt rendszereket használnak, melyek esetében a növények által fel nem vett 

tápoldat, a drén nem kerül visszavezetésre, kikerül a rendszerből. Ez környezetvédelmi szempontból 

természetesen aggályos. Az egyik megoldás a drén visszavezetése, újra felhasználása és ezáltal a 

rendszer zárttá tétele. Ez viszont nemcsak technikai és gazdasági kihívásokat hordoz magában, hanem 

növény-egészségügyi veszélyeket is. Más részről a zárt rendszerek használatával csökkent- hető a 

környezeti terhelés és növelhető a víz- és tápanyagfelhasználás hatékonysága. Hollandiában, már jó 

ideje kötelező a zárt rendszerek alkalmazása. A kérdés az, hogy jogszabályi előírás hiányá- ban, a víz- 

és tápanyag-felhasználásban elérhető megtakarítás elegendő motiváció ahhoz, hogy ilyen 

rendszerekbe való befektetésre bírja a termesztőket. Egy másik fontos kérdés az öntözővizek össze- 

tétele, mely hazánkban nem igazán optimális a zárt rendszerek számára. A megfelelő vízminőség 

elérése tisztítás útján tovább növelheti a költségeket. 

Kulcsszavak:drén, víz- és tápanyag felhasználás, fertőtlenítés 
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Closed soilless production systems - Advantages, disadvantages, challenges 

 

Abstract 

Soilless vegetable production is getting increasingly popular in Hungary. However, presently main- 

ly open systems are employed presenting an environmental challenge due to the effluent nutrient 

solution. Installation of closed systems, in which the effluent drain water is recycled, would be nec- 

essary. However, this presents considerable technical and economical challenges, beside the risk of 

plant infestation by diseases. On the other hand environmental load could be decreased, while water 

and nutrient use efficiency could be increased by using closed systems. In The Netherlands, closed 

systems are compulsory to use. The main question is that without legal regulation, is the decrease in 

fertilizer cost enough reason for the growers for investing into closed soilless systems? Another 

important factor in Hungary is the composition of the irrigation water, which is not optimal from the 

viewpoint of nutrient solution recirculation. Employment of treatment improving water quality could 

further increase operation costs of closed soilless systems. 

Keywords: drain water, water and fertilizer use, disinfection 
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Bevezetés 

A hidrokultúrás termesztés szuperintenzív technológia, a környezeti tényezők technológiai szinten 

szabályozottak, az elérhető legmagasabb termésmennyiség a cél. 

A magas fokú szabályozottságot a talaj kiiktatása is szolgálja, hiszen a talaj fizikai, kémiai és mik- 

robiológiai rendszere összetett és közvetett módokon kihat a gyökérzet működésére, áttételesen a 

termésre. A hidrokultúrás közegek ezzel szemben csak csekély mértékben módosítják a víz- és 

tápanyag viszonyokat, elsődleges feladatuk a gyökérzet megtartása, a gyökérzóna levegőzöttségé- 

nek biztosítása, egyes közegek esetében eltérő mértékben pufferoló, tápanyag-víz megkötő képessé- 

get is tapasztalunk. 

Irodalmi áttekintés 

Az intenzív technológia kiemelkedő víz- és tápanyag igénnyel párosul, ami rendszeres öntözéssel, 

célzott mennyiségű és minőségű tápoldattal kerül pótlásra. Az üzemi technológiák jelentősen eltér- 

nek a fölösvíz (drénvíz) kezelésében. Amennyiben a túlfolyás (drénvíz) elhagyja az üzemet, nyitott 

technológiáról beszélünk, aminek nagyobb az ökológiai hatása, a drénvíz tápanyagtartalma veszte- 

ség, ami nem csak a környezetet terheli, a gazdaságosságra is kihat. Zárt rendszerekben visszaforga- 

tással csökkenthető a tápanyagok környezetbe kikerülése, ezért gazdaságosabbá teszi a zárt rendsze- 

reket, egyúttal növeli a növényvédelmi kockázatot. Magyarországon a hidrokultúrás üzemek főként 

nyitott rendszerűek, a túlfolyás elhagyja a rendszert. Ezért lényeges kérdés, hogy mennyi vizet és 

mennyi tápanyagot használnak fel egységnyi termék előállításához? Nyitott rendszerekben 30-60 

%-os tápanyagvesztést ír le a szakirodalom (Siddigi-Glass, 1981), míg a zárt termesztés 20-30 %-os 

vízmegtakarítást és 20-50 %-os tápanyagcsökkentést jelenthet a nyitott rendszerekhez képest, szak- 

irodalmi adatok alapján (Voogt-Sonneveld, 1996; Tüzel et al., 2001). Fontos technológiai irány, 

hogyan lehetne a nyitott rendszerek tápanyag veszteségeit csökkenteni, a víz- és tápanyagok hasz- 

nosulását javítani, miközben a zárt rendszerek növényvédelmi kockázatát elkerüljük (Grewal et al., 

2010). 

A hidrokultúrás rendszerek értékelésénél továbbra is nyitott kérdés, hogyan mérhetjük a víz és a 

tápanyagok hasznosulását. 

Kutatási előzményként (Rácz, 2007) közölt egyszerűsített módszertant, amely a szántóföldi ter- 

mesztésnél bevált tápanyag hasznosulási % -ot adaptálja hidrokultúrára. Ezzel próbál olyan mutató- 

számokat meghatározni, amelyek alkalmasak a víz és a tápanyagok termésben történő érvényesülé- 

sének mérésére. Azóta világossá vált, hogy különösen nyitott rendszerek esetében egyre fontosabb a 

környezeti hatás számszerűsítése. Olyan mutatószám kidolgozása lenne célszerű, amely által külön- 

böző üzemek vagy különböző technológiák/fajták/ kezelések nyomán a víz- és tápanyag mutatók 

összehasonlíthatók. Egy korrekt módszertan lehetővé tenné annak eldöntését, hogy adott beavatko- 

zás valójában segített-e vizet vagy tápanyagot megtakarítani, ezáltal a veszteségeket, környezeti 

hatásokat csökkenteni. 

Jelen tanulmányban egy új értékelési rendszer kerül felvázolásra és összevetésre a korábban közölt 

(Rácz, 2007) adatokkal. A következtetések levonása után a módszertan értékelhető és fejleszthető. 

Anyag és módszer 

A kísérleti paradicsom (Solanum lycopersicum L.) állomány Szarvason, a SZIE Galambosi Tan- 

üzeme területén megtalálható, 2016-ban készült közel 2000 m2 bruttó, 1800 m2 nettó területű, 6 m- es 

magas légterű üvegházban került beültetésre. A paradicsom palánták (Aruba) ültetése 2017. feb- ruár 

16-án történt, 3,6/m2 szálsűrűséggel egyszer használt kókusz paplanba. A tápoldat egy Priva 
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gyártmányú automata berendezéssel került kijuttatásra,2 db automata öntözőszelepen keresztül. Az 

EC és pH szabályozás kettős ellenőrzéssel, automatikusan történt. A tápoldat bekeverése 500l-es 

törzsoldat tartályokban történt, melyeket 100x hígításban adagolt ki az öntözőgép. 

A termesztés során az öntözési adatok és a termés adatok folyamatos regisztrációra kerültek. Ültetés 

előtt 1 napos paplan feltöltés történt, majd 4 különböző tápoldat recept fogta át a teljes termesztési 

ciklust. 
 

Tápoldat, 
mg/l 

Feltöltés 
1-3 fürt 

virágzása 

5-10 fürt 

virágzása 

12. fürt vi- 

rágzástól 

Kultúra 

végéig 

N 353 376,7 306,2 265 249,7 

P 76,5 47,2 49,4 49,4 26,7 

K 361,2 529,7 488 342,8 353,3 

Ca 322 242 181 194 216 

Mg 75,2 66,2 52,2 48 59,2 

S 138 109 94,2 98,1 103 

Időszak: 02.16. 02.17.-04.23. 04.24.-07.31. 08.01.-10.07. 10.08.-12.15. 

1. táblázat. A vegetációs időszak alatt felhasznált tápoldatok fő összetevői, 2017 

Table 1. The main components of the nutrient solutions used during the growing season, 2017 

 
A kijuttatott tápoldatok napi mennyiségei és azok tápelem tartalma alapján a teljes víz- és tápanyag 

kijuttatás számolható. A leszedett termés mennyiség is összegzésre került, minden adatot 1 m2-re 

vetítve közlünk és értékelünk. A Galambosi kísérleti üzemeredményeit a 2007-ben közölt, 3 üzem- re 

megadott eredményekkel kívánjuk összevetni. 
 

Üzem sorszáma 
Termés 

kg/m2 

Felhasznált tápanyag 

g/m2 

  N P K Ca Mg 

I. 42,5 226,0 54,8 358,2 162,6 42,8 

II. 39,2 299,7 79,4 545,3 165,7 68,7 

III. 22,5 224,9 75,5 408,0 136,0 65,1 

2. táblázat. 3 különböző paradicsomhajtató üzem termése és tápanyag adatai (Rácz, 2007) 

Table 2. Yields and nutrient demand in tomato hydroponic cultivation (rockwool) in 3 different greenhouses, Rácz(2007) 

 

 
Eredmények és értékelésük 

Az összegzett termés, tápoldat és tápelem mennyiségek kiszámolásra kerültek. A napi adatokból a 

teljes termesztési ciklusra göngyölített értékeket képeztünk, abból a célból, hogy a függvényszerű 

ábrázolás lehetővé teszi bármely kiválasztott értéknél egy kérdéses paraméter leolvasását. 
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1. ábra. A paradicsom termésmennyisége és a tápoldat felhasználás a termesztési időszakban 

Figure 1. Yield of tomato and nutrient solution during the cultivation 

2. ábra. A paradicsom termésmennyisége és a nitrogén felhasználás a termesztési időszakban 

Figure2. Yield of tomato and nitrogen demand during the cultivation period 

Feltételezésünk szerint ez a módszer lényegesen nagyobb rugalmasságot biztosíthat a különböző 

üzemek eredményeinek összehasonlítására, mintha a termesztés végén a teljes termés adatból és a 

teljes tápanyag felhasználásból egyetlen hányadost képeznénk. 
 

Üzem 
Termés 

kg/m2 

Tápoldat 

l/m2 

Felhasznált tápanyag 

g/m2 

   N P K Ca Mg 

Galambos 43,35 1443,19 429,6 69,4 649,2 278,9 75,1 

3.táblázat. A Galambosi Tanüzem kísérleti berendezésében nyert 
termés és tápanyag adatok, 2017 

Table 3. Yields and nutrient demand in tomato hydroponic cultivation 

in Galamos greenhous, 2017 

Az összegző függvények alapján leolvashatók a 2007-ben közölt termés adatokhoz tartozó értékek is, 

így megtörténhet az összehasonlítás. 
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Üzem 
Termés 

kg/m2 

Felhasznált tápanyag 

g/m2 

  N P K Ca Mg 

I. 42,5 429,6 69,4 649,2 278,9 75,1 

II. 39,2 428,4 69,3 647,5 277,9 74,9 

III. 22,5 324,2 50,1 500,0 195,5 54,1 

4.táblázat. A Galambosi Tanüzem kísérleti berendezésében mért 

tápanyag igények elltérő termésszintnél, 2017 

Table 4. Nutrient requirements for different yield levels 

at Galamos greenhous, 2017 

A 3. és 4. táblázat adatai rávilágítanak arra, hogy a Galambosi Tanüzem termesztéstechnológiája 

jóval több vizet és tápanyagot igényelt, mint az a korábbi üzemekben adódott (2. táblázat). 

 
 

Következtetések 

Az összegzett adatok lehetővé teszik, hogy a termesztés tartományában bármely termés mennyiség- 

hez tartozóan leolvashatjuk az addig felhasznált tápelem mennyiséget. Az így kapott adatokkal elvileg 

összehasonlíthatóvá válnak más üzemek tápanyag és víz mennyiségi adatai is. A módszer azonban 

csak korlátozottan lesz alkalmas a tápanyag és víz hasznosulásának értékelésére. Legin- kább a nagy 

terméskülönbségek jelentenek kockázatot, ugyanis nem mindegy, hogy egy kultúra 22 kg/nm 

termésre képes, vagy eddig csak 22 kg-ot szedtek le és még további termések várhatóak. Másik 

kockázatnak látszik a Galambosi Tanüzem példáján, hogy jelentős különbségek adódhatnak a 

közegek között is. A kőzetgyapot kis megkötő képessége vélhetően kevésbé módosítja a tápanyagok 

hasznosulását, mint a nagy megkötő képességű kókuszrost. 

A göngyölített függvények azonban alkalmasak lehetnek arra, hogy közeli terméseredményekkel és 

ugyanolyan közegen összehasonlíthatjuk üzemek között a víz- és tápanyag felhasználást. 

A módszertan fejlesztése még több kutatást kíván, azonban összegzésként az megállapítható, hogy 

minden olyan beavatkozás (kezelés, innováció, technológiafejlesztés) jobb tápanyag és vízhasznosí- 

tást eredményez, amely többlet terméssel jár, de ehhez nem kíván többletet a tápoldatból. Vagyis a 

nyitott rendszerek esetében is folyamatos technológiai kutatások, fejlesztések szükségesek a kör- 

nyezeti terhelés csökkentése érdekében. 

 
 

Összefoglalás 

A hidrokultúrás termesztés szuperintenzív termesztéstechnológia, a környezeti tényezők technológi- 

ai szintű szabályozottságával az elérhető legmagasabb termésmennyiség a cél. Az intenzív techno- 

lógia intenzív víz- és tápanyag igénnyel párosul, ami rendszeres öntözéssel, célzott mennyiségű és 

minőségű tápoldattal kerül pótlásra. Az üzemi technológiák jelentősen eltérnek a fölösvíz (drénvíz) 

kezelésében. Amennyiben a túlfolyás (drénvíz) elhagyja az üzemet, nyitott technológiáról beszé- 

lünk, aminek nagyobb az ökológiai hatása, a drénvíz tápanyagtartalma veszteség, ami nem csak a 

környezetet terheli, a gazdaságosságra is kihat. 

A szakirodalom szerint a tápanyagok és a víz hasznosulását több technológiai tényező is szabályoz- 

za. Az egyes üzemek fajlagos mutatóit nehéz összevetni, mert a termés mennyisége is hatással van a 

fajlagos mutatókra. A szerzők egy olyan számítási modellt mutatnak be, amellyel különböző üze- 

mekre, különböző termésmennyiség esetén is elvi lehetőség nyílik az összehasonlításra és értékelés- 

re. 

 
 

Kulcsszavak: talaj nélküli termesztés, paradicsom, nyitott rendszer, víz- és tápanyag felvételi haté- 

konyság, környezet 
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Establishing a calculation model in hydro-culture technologies to assess speci- 

fic nutrient and water management indicators 

 

Abstract 

Hydroponic cultivation is a super intensive technology and the regulation of environmental factors at 

the technological level ensures that the highest yield is the production goal. Intensive technology is 

coupled with intense water and nutrient demand, which is replaced by regular irrigation, targeted 

amount and quality nutrient solution. Hydroponic technologies differ significantly in the treatment of 

excess water (drainage systems). If the overflow (drain water) leaves the greenhouse, we are talking 

about open technology, which has a greater ecological effect, the nutrient content of drain water is a 

loss, which not only impacts the environment, also affects economic efficiency. According to the 

literature, the utilization of nutrients and water is regulated by several technologi- cal factors. The 

specific indicators for each greenhouse technologies are difficult to compare, beca- use the amount of 

yield also affects these specific indicators. The authors present a computational model that allows 

comparisons and evaluations for different hydroponic technologies and different yields. 

Keywords: hydroponic cultivation, tomato, open system, water and nutrient uptake efficiency, 

environment 
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A téma aktualitása 

Az akvakultúra világviszonylatban a leggyorsabban fejlődő mezőgazdasági szektor. A legnagyobb 

növekedést Kína produkálta, ahol éves szinten 16%-kal nőtt a termelés az elmúlt 20 évben. Ameny- 

nyiben Kínát kihagyjuk a statisztikai számításokból, úgy a világ akvakultúrából származó termelése 

évi 6,3 %-kal emelkedett az elmúlt 30 év során (OECD/FAO, 2017). A becslések a humán populá- 

ció növekedését jósolják, amelyek, ha helytállóak, úgy 2030-ra - a jelenlegi fogyasztási normákkal 

számolva - az emberiségnek további 40 millió tonna akvakultúra termékre lesz szüksége. Az egyre 

növekvő szükséglet kielégítése miatt nagyobb nyomás nehezedik az akvakultúra szektorra is, haté- 

konyabb termelői rendszerek fejlesztését eredményezve. Az intenzív termelésre nagy hatással van a 

takarmányok minősége, és annak ára, amelyek optimalizálása folyamatos kihívást jelent a kutatók 

számára. Ehhez járul még, ha a tengeri fogásokat nem sikerül növelni, vagy ha azok mennyisége 

csökken. Az igények kielégítéséhez elengedhetetlen az akvakultúrából származó árucikkek előállí- 

tásának felgyorsítása, a termelés intenzifikálása. 

Az intenzifikált termelés új, környezeti kihívásokat von maga után. A környezettudatos termelés 

kialakítása és fenntartása napjainkban különös fontosságú. A takarmányozás nem megfelelő módon 

történő alkalmazása, a rossz akvakultúra-technológia tápanyag-felhalmozódást okozhat a víztestben 

(Verdegem 2013) és ez a tápanyagtöbblet potenciális kockázatot jelent a halastó vízminőségére, 

illetve vízcserét vagy lecsapolást követően a befogadó víztér ökológiai viszonyaira is. A fölöslegben 

lévő tápanyagok, valamint az oldott oxigéntartalom nagyarányú ingadozása a halastavak termelés- 

csökkenését okozhatják, valamint a természetes vizek károsodását idézhetik elő (Kolasa-Jamiñska 

2002; Ćirić et al., 2015; Marković et al. 2016). 

Napjainkban fontos szerepet játszik a fenntarthatóság kérdése. Ennek elérése érdekében a haltakar- 

mányozástan komoly hangsúlyt fektet az új alapanyagok kutatására. A haltakarmányok egyik leg- 

fontosabb és legdrágább összetevője a fehérje, különösen ragadozó halfajok esetében. A halliszt 

kiváltásának alternatívái lehetnek az egyéb állati és növényi eredetű fehérjék, mezőgazdasági és 

élelmiszeripari melléktermékek, illetve a tápgyártási technológiák továbbfejlesztése. Ezen fehérje- 

források felhasználásánál azonban figyelembe kell venni azok már ismert tulajdonságait, úgymint pl. 

a rosszabb emészthetőséget, a csontliszt, baromfiliszt magas nyershamu tartalmát, a vér- és hús- 

lisztek alacsony esszenciális aminosav tartalmát, amely elmarad a halak szükségletétől. Ugyanakkor 

ezek a hátrányok a tápgyártási technológia fejlesztésével, új tápreceptúrák kidolgozásával, valamint 

aminosav- (pl. lizin, metionin és izoleucin), vitamin-, és mikroelem-kiegészítésekkel, emésztést 

segítő enzimek alkalmazásával jelentősen csökkenthetőek. Manapság a kísérletek alapját képezik az 

emészthetőség vizsgálatok. Ezek az adatok megfelelő támpontot adnak a további fejlesztésekhez. Az 

alapvizsgálatokat azonban a technika fejlődésének köszönhetően ma már teljes körű, multidisz- 

ciplináris vizsgálatok követik. Mindezek után jelenthető ki egy-egy alapanyagról, hogy használható 

–e, ha igen milyen mértékben. 

Az olajos magvak, a hüvelyesek és a gabonafehérjék manapság fontos alapanyagai a haltakarmá- 

nyoknak. Összehasonlítva az állati eredetű fehérjékkel, a növényi eredetűek kisebb biológiai érték- 

kel rendelkeznek a halak számára (esszenciális aminosav hiány, nehezen hozzáférhető foszfor tarta- 

lom, antinutritív anyagok jelenléte, nagyobb szénhidrát tartalom). A legtöbb növényi fehérje nem 

tartalmaz elegendő kéntartalmú aminosavat (metionin, cisztein), a teljes foszfor tartalom megközelí- 

tőleg 2/3-a fitát formájában van jelen, amit a hal részlegesen vagy egyáltalán nem képes hasznosíta- 

ni. A növények természetes védekezési mechanizmusuk során számos metabolitot termelnek, me- 

lyeket gyakran antinutritív anyagokként említenek. Ezek jelenléte a növényi alapanyagokban csök- 
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kentheti a táplálóanyag hasznosulást és/vagy a halak tápanyag felvételét. Néhány antinutritív anyag 

elbomlik az extrudálás során (pl.: proteáz inhibítorok, hemagglutininok, anti-vitaminok), mások 

viszont ellenállnak a magas hőmérsékleti körülményeknek is (pl.: fitátok, szaponinok, nem kemé- 

nyítő poliszacharidok, antigén fehérjék, fitoösztrogének, fenolos vegyületek, glükozinolátok) (Ta- 

con et al., 2009). 

Mindazonáltal növényi fehérje alapanyagokat alkalmazva - a feldolgozás magas szintű technológiá- 

jának köszönhetően és a halak igényeinek ismeretére építve – előremutató eredményeket értünk el a 

hasznosításban, az állatjólétben és a húsminőségben (Cheng et al., 2003). 

A klímaváltozásnak komoly hatása van az élelmiszereken keresztül az emberi egészséget veszélyez- 

tető káros vegyületek képződésének gyakoriságára. Ezekkel a nem kívánt szennyeződésekkel egyre 

gyakrabban találkozunk a teljes élelmiszerláncban, az elsődleges termeléstől kezdve a végterméke- 

kig. Számos úton hat a klíma az élelmiszer termelésre. Elsősorban a szélsőséges időjárási jelensé- 

gek, úgymint a nagy hőség, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, az óceánok felmelegedé- 

se, savasodása és a szennyezőanyagok transzport útvonalának megváltozása mind-mind hat az élel- 

miszerek minőségére. A klímaváltozás mindezek által társadalomra és a gazdaságra is hatással van. 

Változnak a mezőgazdaságban, állattenyésztésben alkalmazott technikák, hatással van a nemzetközi 

kereskedelemre, az árakra, a demográfiára, az emberek viselkedésére (Tirado et al., 2010). Az Eu- 

rópai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) honlapján 2012-ben megjelent modellszámítások sze- 

rint, ha az átlaghőmérséklet +2 °C-kal nő, akkor a kukorica aflatoxin szennyeződésének kockázata a 

dél-európai régióban nagymértékben, míg hazánkban mérsékelten növekszik. A többi gabona 

aflatoxin szennyeződésével a tanulmány szerint egyelőre hazánkban nem kell számolni (Battilani et 

al., 2012). A mikotoxinok akár már 50 ppb koncentrációnál kockázatot jelenthetnek számos halfaj, 

például a ponty, tilápia, szivárványos pisztráng esetében (Greco et al., 2015; Pietsch et al., 2015, 2014; 

Tola et al., 2015). Az aflatoxin 46%-ban fordult elő a vizsgált takarmányok esetében. A hal- 

takarmányokban használt más alapanyagok, mint a szója, búza és búzakorpa, rizsliszt, árpa, a szeny- 

nyezettség jóval alacsonyabb. 

A vízi élőlényeket érzékenyebben érintik a környezeti változások, mivel közvetlen, meg nem szűnő 

kapcsolatban vannak a vízzel, annak fizikai-kémiai tulajdonságaival, ezáltal a vízi ökoszisztémák 

sokkal sérülékenyebbek (Anater et al., 2016). Az oxigén nélkülözhetetlen elem a vizekben, a bioló- 

giai szervezetek többsége szabad oxigént igényel (aerob élőlények). Az oxigén a légkörben korlát- 

lan mennyiségben áll az élőlények rendelkezésére, de a vízi életközösségek számára az oldhatósági 

viszonyok miatt mégis meglehetősen korlátozott az oxigénkészlet. A vizek oldott oxigén tartalma 

jelentős évszakos és napszakos ingadozást mutat, a vízhőmérséklettől és a fotoszintetikus oxigén- 

termeléstől függően, melyet még számos egyéb tényező befolyásol (pl.: biológiailag lebontható 

szerves szennyezőanyag tartalom). A fotoszintézis ciklus napi minimuma hajnalban van, maximuma 

a kora délutáni órákban (Szűcs et al., 2009). 

A nitrogénháztartás komponensei az oxigénháztartás komponensei után a legfontosabb mutatócso- 

port. A nitrogén vegyületek közül az ammónia, ammónium, nitrit, nitrát, szerves nitrogén valamint az 

összes nitrogén koncentrációját mérik. A szabad ammónia és ammóniumion koncentráció viszo- nya 

a víz kémhatásának függvénye. Az ammóniumion mennyiségének ismerete a szerves szennye- zések 

megítélése szempontjából fontos, az ammóniát, mint mérgező anyagot is meg kell különböz- tetnünk. 

A szabad ammónia - szemben az ammóniumionnal - a sejtmembránon áthatol, s így sejtmé- reg. Az 

ammónia mérgező hatása függ az oldott oxigén, szabad szén-dioxid, keménység, lúgosság értékétől 

is (Barótfi, 2000). A vizekben a szerves nitrogén és az ammónia friss szennyeződésre, a nitrát jelenléte 

korábbi szennyeződésre utal. 

A foszforháztartás komponensei közül hosszú ideig csak az ortofoszfát-ion (PO4
3-) tartalmát tekin- 

tették a víz minőségét meghatározó tényezőnek, az eutrofizálódás problémájának előtérbe kerülése a 

többi foszfor-forma meghatározását is szükségessé teszi. A vizek szempontjából a foszfor limitáló 
tényező, mert egyes algafajok a levegő nitrogénjét is fel tudják használni anyagcseréjükhöz (Szűcs et 

al. 2009). 
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Célkitűzés 

Fenntartható haltakarmány alapanyagok kutatása és azok vízminőségre kifejtett hatásainak vizsgála- 

tának a célja, hogy gazdaságilag fontos, különböző táplálkozási habitusú halfajok (ponty, amur, 

európai harcsa) takarmányozására olcsó, fenntartható tápot állítsunk elő, mely jól beilleszthető a hazai 

tavi termelési eljárásokba. Ebből a célból a bioetanol gyártás mellkéktermékét, a DDGS-t 

(kukoricatörköly – Dried Distillers’ Grain with Solubles) alkalmaztuk összetett takarmányok előállí- 

tására és vizsgáltuk a növekedési paraméterekre, hasznosításra, emészthetőségre, illetve számos 

élettani paraméterre (vérkémiai, hisztológiai és génexpressziós vizsgálatok) gyakorolt hatásait. 

Környezeti szempontból a takarmány tápanyagösszetétele kiemelten fontos, hiszen a jól emészthető 

takarmányok kevesebb járulékos veszteséget és szennyezőanyagot eredményeznek. Ebből kifolyó- 

lag a zárt rendszerben végzett kísérletek eredményeit alapul véve félüzemi tavi etetési kísérlet során 

vizsgálni kívánom az egyes takarmányok vízminőségre gyakorolt hatásait, különös tekintettel az 

egyes tavak víztestjeinek környezeti kockázattal járó nitrogén-, foszfor- és szervesanyag-tartalmát. 

Mindezek mellett az egyes kísérleti csoportok növekedési teljesítményét, illetve azok gazdasági 

mutatóit is elemezni kívánom, és összehasonlítom a hagyományos, extenzív tartástechnológiával 

nevelt csoportokkal. 

Módszertani lehetőségek a vízminőség meghatározására 

A felszíni vizek kémiai vizsgálata szükségessé teszi, hogy mintát vegyünk a vizsgálandó víztestből, 

hiszen az egész víztest nem vizsgálható. A vízmintavétel, mint a vizsgálatok jelentős része, rögzített 

feltételek teljesítése esetén vezet megbízható eredményekhez. Ezért a mintavétel módja és a víz- 

vizsgálatok ma már szabványban rögzített körülmények között történnek. A mintának a teljes vizs- 

gálandó közegre reprezentatívnak kell lennie azzal a kiegészítéssel, hogy a mintavétel és az analízis 

közötti időtartam alatt a minta összetétele lehetőség szerint ne változzon. Ez megfelelő mintavételi 

eszközökkel, a vízminta megfelelő kezelésével, tartósításával érhető el. 

A mintavétel történhet pontszerűen (pontminta), illetve a megfigyelési időtartamban átlagmintával. 

Pontminta vételezés során a rendelkezésre álló mintavevő eszközt a kijelölt helyen egyszeri merítés- 

sel megtöltjük. A mintavételkor csak tiszta edényt (például műanyag flakon, műanyag vödör, üveg- 

pohár vagy palack) szabad használni. A mintavevő vagy mintatartó edényben nem változhat meg a 

víz összetétele, nem léphet fel veszteség sem az edény falán történő adszorpció, sem a párolgás 

következtében. A minta idegen anyaggal sem szennyeződhet. A legtöbb esetben célszerű a vizsgá- 

landó vízzel átöblíteni a mintavevő edényt, kivéve akkor, ha erre a vizsgálat előírása szerint nem 

kerülhet sor. A mintatartó edénynek könnyen tisztíthatónak, sima felületűnek kell lennie. Oldott 

gázok vagy a levegővel való érintkezéstől megváltozó komponensek vizsgálatára vett minták tárolá- 

sára speciális edények szükségesek. Felszíni mintákat legegyszerűbben vödörrel vagy szélesszájú 

palackkal vehetünk úgy, hogy a víztestbe engedést követően a megtelt edényt kiemeljük. (Szalkay, 

Penksza, 2010). 

A kapott vízminta kezelése, tárolása, azonnali felhasználása az előre elhatározott, alkalmazni kívánt 

módszer függvénye. Egyes vizsgálatokat azonnal el kell végezni, mint például kémhatás, oldott 

oxigén. Más esetekben a mintát tartósítani kell. Amennyiben a felszíni vízből származó minta vizs- 

gálatára nem kerül sor a helyszínen, akkor előírás szerint a mintát aszeptikus körülmények között, 

hűtve kell a vizsgálólaboratóriumba szállítani oly módon, hogy a hőmérséklete a ±5 °C hőmérsék- 

let-tartományt ne lépje át, valamint összetétele a szállítás során ne változzon. Esetenként csak az 

oldott komponensek meghatározása a vizsgálat célja. Ilyenkor a mintavételt követően az oldhatatlan 

szilárd fázist el kell választani a vizes fázistól, a mintát meg kell szűrni. A gyakorlatban legelterjed- 

tebb szűrő pórusmérete 40 µm. 

A kémiai oxigénigény (KOI) a vízben lévő oxidálható szerves anyagok mennyiségéről nyújt kvanti- 

tatív adatot. Meghatározásához ismert térfogatú vízmintát oxidálnak kálium-permanganáttal, vagy 

kálium-dikromáttal. 

A nitrogén- és foszforformák mérésének alapelve, hogy a meghatározandó komponensekhez megfe- 

lelő reagenst hozzáadva oldatot képezünk, aminek megmérjük a fényelnyelését. 
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Research of sustainable fish feed ingredients and assessment of their impacts 

on water quality 

 

 

Abstract 

Aquaculture sector is the fastest growing part of agriculture. Intensification is coming into the front 

everywhere, what can carry environmental risks. During this research project, we would like to assess 

the new, sustainable artificial fish feeds’ impacts on the water body’s chemical parameters during 

intensive fish farming in earthen ponds. 
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