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FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNY ÖNTÖZÉSI 

TAPASZTALATAI 

Bakti Beatrix1 – Rásó János1 

1  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet, Ültetvényszerű 
Fatermesztési Osztály, 4150 Püspökladány, Farkassziget 3., baktib@erti.hu, rasoj@erti.hu 

Bevezetés 

A mezőgazdasági technológiai vizek elhelyezése leggyakrabban felszíni 

vízbefogadókban történik, amely jelentős környezetterhelést okoz. Tekintettel arra, 

hogy a vízkincs minőségének megőrzése, a talajok terhelésének csökkentése, illetve a 

víz- és energiatakarékos öntözési módok alkalmazása napjainkban egyre jelentősebb 

szerepet kap, az Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Erdészeti 

Tudományos Intézete (ERTI) és a Halászati és Öntözési Kutatóintézete (HAKI) 

együttműködésével 2013 áprilisában kísérletet hozott létre, a haltenyésztés során 

keletkező elfolyó víz energetikai ültetvényekben történő hasznosíthatóságának 

vizsgálatára, a Szarvas 0153/21-C hrsz-ú területen. A kísérletben két fafaj – nyár és fűz 

– teljesítményét vizsgáljuk, 3 öntözési kezelés mellett, valamint a rendelkezésre álló 

öntözővizek mennyiségi és minőségi paramétereit alapul véve elemeztük azoknak az 

alkalmazott fafajokra gyakorolt hatását. 

Irodalmi áttekintés 

Magyarországon az utóbbi időben a művelési ágak szerkezetében jelentős változások 

történtek, növekedett az erdő- és a mezőgazdasági művelésből kivett területek aránya, 

ami az energetikai célú biomassza-hasznosítás szempontjából kedvező tendenciának 

tekinthető (Szabó és Barótfi, 2009). Több százezer hektárra tehető azon szántóterületek 

nagysága, amelyeken nehezen garantálható a jövedelmezőség hagyományos 

növényekkel (Gyuricza et al., 2011).Az energetikai faültetvények jelentős környezeti, 

ökológiai hatással bírnak, mert az évenként változó szántóföldi kultúrákkal szemben 

15-20 évre stabilitást jelentenek az adott táblának. 

 

Napjainkban fontos szerepet töltenek be a mezőgazdaságban és az energetikai 

ültetvények létesítésében a víztakarékos öntözési módszerek (Qadir és Oster, 2003). Az 

öntözés fontossága a különböző szennyvizek, elfolyóvizek újrafelhasználásán alapul, 

például az intenzív halnevelő telepek elfolyóvizének hasznosítása. Ez az energetikai 

ültetényekre pozitív hatással lenne a biomassza növelés okán, mivel ezek az 

elfolyóvizek a növények számára magas tápanyagtartalommal rendelkeznek, továbbá 

biológiai szűrőként is hasznosíthatóak víztisztítás szempontjából (Dimitriou és 

Aronsson, 2003). Azonban problémát okoz halnevelő telepek elfolyóvizének magas 

sótartalma, amivel a talaj sótartalmát növelve másodlagos szikesedés is kialakulhat 

(Toze, 2005).  

 

A fűz és nyár növényeket a mély gyökérzetük teszi alkalmassá a só tűrésre, mely 

gyökérzet képes a telített zónából/zóna alól vagy a kapilláris rétegből vizet felhasználni, 

nagy párologtató képességgel rendelkezik, gyorsan növekedik és nagy bioprodukcióra 

mailto:baktib@erti.hu
mailto:rasoj@erti.hu


Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

2 

képes (Zalesny et al., 2008). Akár ipari vagy mezőgazdasági eredetű szennyvíz 

hasznosításáról, akár károsodott területek helyreállításáról, remediációjáról van szó, 

legtöbbször kulcsfontosságú kérdés az öntözésre szánt víz vagy a telepítésre kitűzött 

terület talajának sótartalma, mivel a magas oldott sótartalommal rendelkező víz a talajra 

és a növényre is számos negatív hatással van (szikesedés, fitotoxikus hatások), 

miközben befolyásolja a bioprodukció nagyságát (Steppuhnetal, 2008). 

Anyag és módszer 

A kísérletet 2013-ban létesítettük a szarvasi Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló 

Kutatási Osztály területén.  

A kísérleti terület talajszelvény vizsgálatának eredményeit az 1. táblázat mutatja. A 

terület talajtípusa erősen kötött réti öntéstalaj, a BC2 szintig magas agyagtartalommal. 

A talajszelvény teljes mélysége 120 cm, a talajvízszint 110 cm mélységben jelent meg. 

A talajszelvény vizsgálata során hat elkülöníthető réteget határoztunk meg. A felső 

szintekben (A, AB, B) mész göböket, a BC1 és BC2 szintben vas, mangán és 

mészkiválásokat tapasztaltunk. A C szint vizsgálatánál mangán és mész kiválást 

állapítottunk meg. Az egyes talajszinteknél az átmenet éles, kivétel a BC2 szint ahol 

viszont fokozatos. A két felső szint szerkezetét tekintve morzsás szerkezetű, ami 

hajszálgyökerekkel átszőtt illetve sok vastagabb gyökeret is tapasztaltunk. A 

talajszelvény alsóbb szintjei nem tömörödöttek, míg a AB szint egy erősen tömörödött 

réteg, ami valószínűleg a talajművelés hatására kialakult eketalp réteg. 
1.táblázat: A kísérleti terület talajszelvény vizsgálatának eredménye 

 

Table 1: Results of soilprofil intheexperimentalarea 

Soilhorizon, Depth(cm), Physicalproperties, Structure, Packingdenisty, Roots, Border 

A terület talajtípusa erősen kötött réti öntéstalaj. A felsőbb szinteken a talaj semleges 

kémhatású, de 79 cm mélység után az alsó két talajszintekben (BC2, C) 8,2-nél 

nagyobb kémhatást mértünk a vizes eljárással, ami már gyengén lúgos kémhatást jelent 

(1. táblázat). A talaj mésztartalmát tekintve közepesen meszes kategóriába sorolható, 

míg a legalsó szint (C szint) mindösszesen 2,8 %-os mésztartalommal gyengén 

meszesnek tekinthető. A fizikai talajféleség meghatározásában az Arany-féle kötöttség 

alapján az A szint nehézagyag, a B és az AB szintek agyag, míg az alsó szintek (BC1, 

BC2 és C) agyagos vályog kategóriába sorolhatóak.  
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A legkisebb szabadföldi, öntözött ültetvényen 18 darab, 13x10,5 méter méretű parcella 

került kialakításra, összesen 0,3 ha-on 2013-ban (2. ábra). A parcellák véletlen blokk 

elhelyezésűek, amelyeken két növényfajjal, három kezeléssel és három ismétléssel 

folynak vizsgálatok. A nyárklón NAIK ERTI sárvári kísérleti állomásán, Kopecky 

Ferenc által létrehozott államilag elismert, mesterséges hibrid (Populus 

×euramericanacv.Kopecky), míg a fűz szintén a NAIK ERTI által szelektált fehér fűz 

(Salix alba) klón (82-es kódjelű). 

1.ábra: A NAIK ÖVKI területén beállított szabadföldi kísérlet vázrajza 

Figure 1: Sketch of field experimentin the NAIK ÖVKI area 

A kísérletek kezeléseiben két vízminőséget és három öntözési dózist alkalmaztunk. A 

két kezelésben kétheti öntözési fordulóban kijuttatott intenzív halnevelő telepről 

származó elfolyó víz hatását vizsgáltuk. Az öntözővíz adagja 60 és 30 mm, jelölésük 

H2 és H1. A harmadik kezelés (öntözött kontroll) a kísérleti terület közvetlen közelében 

található Bikazugi-holtág (Körös) vizének öntözésével történt, 30 mm-es öntözővíz 

adaggal, jelölése K2.  
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Eredmények és értékelésük 

Az alföldi ültetvénygazdálkodásában alkalmazott nemes nyár és fehér fűz dugványok-

nak az öntözés eredményeként fejlődő gyökérzetéről viszonylag kevés információ áll 

rendelkezésünkre. Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy milyen hatással van a 

dugványok gyökérzetének a fejlődésére a fő felhasználási időszakban különböző 

intenzitással történő öntözés. 

A vizsgálatok során 3-3 mintaegyedet emeltünk ki minden kezelésből. A 

gyökérzetekről eltávolítottuk a talajszemcséket, meghatároztuk a gyökérszálak fő 

növekedési irányait, vastagságaikat, meghatároztuk a gyökértömegeket. Vizsgálataink 

alapján megállapíthatjuk, hogy 60 mm mennyiségű (elfolyó víz) vízadaggal történő 

öntözővíz alkalmazása esetében, mind a nemes nyár, mind a fehér fűz esetében a 

dugványokon kialakult gyökérzetre a főleg horizontális irányú növekedés jellemző. A 

növekedésnek induló gyökérszálak lényegesen vékonyabbak, rövidebbek és nagyobb 

tömegben fejlődnek a dugványok talajfelszín közeli rügyeiből. A gyökérszálak rövidek, 

ami arra utal, hogy a növényegyed az intenzív öntözés következményeként az egyed 

közvetlen környezetéből veszi föl a szükséges vizet és tápanyagot. Ezzel szemben a 

kisebb mértékű öntözés alkalmazása esetében főleg a dugványok talp-közeli rügyeiből 

indult a gyökérképződés. Ekkor a vastagabb és hosszabb gyökérszálakra a horizontális 

növekedés mellett a vertikális növekedés is jellemző volt. A kontroll öntözésnél, pedig 

ez a jelenség még erőteljesebben érzékelhető. A több éven keresztül végzett gyökérzet 

vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy ezt a kialakult gyökérzetforma jellemzően 

megmarad a további években is. 

2. ábra:Gyökérmorfológiai vizsgálat eredménye 

Figure 2: Root morphological examination results 
Poplar (River Körös water/2 or 1 week(s)) irrigation, Poplar (effluent water/week) irrigationin first and third 

years roots 

Willow (River Körös water/2 or 1 week(s)) irrigation, Willow (effluent water/week) irrigationin first and third 
years roots 
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A talaj a beszivárgó csapadékból és öntözővízből a víztartó képességének megfelelő 

mennyiségű vizet elraktároz. Az elraktározott víz hártyaszerűen tapad a 

talajszemcsékhez, és még a gravitáció hatására sem szivárog mélyebbre. A talajban 

elraktározódó csapadékvíz a talajnedvesség, amely a talajszemcsék közti hézagokat 

csak részben tölti ki. Időszakos mérésekkel regisztráltuk a talajnedvesség változásait a 

területen. A talaj nedvességének mérésére számos módszer szolgál, amelyek közül a 

vizsgálatunkban a dielektromos állandó mérésén alapuló módszert alkalmaztuk. A 

mintavételt nem igénylő, elsősorban szabadföldi körülmények között alkalmazott, 

talajnedvesség-tartalom meghatározási eljárás különösen alkalmas a talaj 

nedvességtartalmában bekövetkező változások regisztrálására azt tapasztaltuk, hogy az 

intenzív öntözés következtében a dugványmélységnél mélyebben levő talajrétegeknél 

telített állapotban volt a talaj, míg a felső 10-15 cm talajrétegben ettől lényegesebben 

kisebb volt a talajnedvesség. 

Következtetések 

A vizsgálatok eredménye jelzi, hogy a 60 mm öntözővízzel történő öntözés nyomán a 

gyökérzet fő tömege dugványmélységben (0-20 cm-ig) található. A párhuzamosan 

végzett talajnedvesség vizsgálat alapján azt tapasztaltuk, hogy a lágyszárú növényektől 

mentesen tartott talaj felső 12-15 cm-es rétege a besugárzás és a szél szárítóhatása 

következtében igen gyorsan elvesztette nedvességtartalmát. Nem, vagy kevéssé fejleszt 

mélyre hatoló gyökérzetet, így az öntözés esetleges elmaradása esetén fokozott stressz 

alá kerülhet. Ez azt eredményezi, hogy csökkenhet a dugvány víz- és tápanyagfelvétele, 

amely a primer biomassza termelés csökkenéséhez vezethet, ez pedig negatívan hathat 

az ültetvénygazdálkodás eredményességére. Ezzel szemben a kisebb vízadaggal történt 

öntözés eredményeként a gyökérzet horizontális növekedése mellett a vertikális 

növekedés is számottevő, vagyis a dugványok víz- és tápanyagellátását főleg a talajnak 

a dugványszinttől mélyebb, a szélsőséges klimatikus hatásoktól védettebb rétegei 

biztosítják. A gyakori kisebb vízadagokkal történő öntözés hatására összetett, 

többszörösen elágazó gyökérrendszert nevel a faegyed a víz és tápanyag optimális 

hasznosítása érdekében. A felszín közeli gyökérzet fejletlenebb, így a felszín közeli víz 

felhasználási hatékonyság kisebb, azonban a mélyre hatoló gyökérzet fejlettebbnek 

bizonyult, amely nagyobb termelési biztonságot jelent a rendelkezésre álló 

tápanyagforrások eredményesebb felhasználásával. E vizsgálat rámutat arra is, hogy az 

öntözéses ültetvénygazdálkodásban kiemelkedően fontos az optimális vízadagok, illetve 

a felhasználandó tápanyagok mennyiségének meghatározása és megfelelő alkalmazása. 

Összefoglalás 

A hazai mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kockázatát a megváltozó 

klímafeltételeknek való kitettsége adja. A rendszerváltást megelőző időszakban 

csaknem 400 ezer hektár volt az öntözhető terület nagysága, amely napjainkra már 100 

ezer hektár alá csökkent, ami kevesebb, mint a teljes szántóterület 3 %-a. Ezzel az 

aránnyal az Európai Unió országai között a leghátsó sorban kullogunk. Az elkövetkező 

évek agrárfejlesztéseinek középpontjában kell lennie a mezőgazdasági vízgazdálkodás, 

azon belül az öntözés fejlesztésének, ha az ágazat klímakitettségét csökkenteni, a 

kibocsátást pedig növelni szeretnénk. A mezőgazdaságban számos olyan vízigényes 

tevékenység működik, amely a felhasznált víz másodlagos felhasználását is lehetővé 
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teszi. Ennek egyik módja a fentiekben vázolt energetikai célú ültetvények öntözése, 

amely a nedvesség ellátáson túl, tápanyaggal is ellátja a növényeket. Az energetikai 

ültetvények termesztése több gyakorlati hasznot is jelenthet, ugyanis a kedvezőtlen 

adottságú területek számára öntözéssel kombinálva hosszútávon stabilizálja a 

mezőgazdasági termelést. 

Célkitűzésünk egy környezetbarát termesztéstechnológia kidolgozása, amely 

felhasználja a mezőgazdasági eredetű tápanyagban gazdag használt vizeket öntözési 

célra. A víz mezőgazdasági területeken való visszatartásával mentesíthetjük a felszíni 

befogadókat a tápanyag feldúsulástól és egyben újrahasznosítjuk azt.  

Kulcsszavak: öntözés, energetikai ültetvény, biomassza, gyökér, fűz, nyár 
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Irrigation experience in woody energy plantation 

Abstract  

The allocation of the agricultural technological water most often occurs in surface reservoirs which causes 
heavy environmental stress. Nowadays the preservation of the water quality, the decreasing of the soil stress, 

and applying energy and watersaving irrigation methods play more and more important role in the world. The 

National Agricultural Reasearch and Innovation Centre’s (NARIC) Forest Reasearch Institute (FRI) and the 
Research Department of Irrigation and Water Management (NARIC ÖVKI) are in a joint co-operation, and 

they have established an experiment at the 0153/21-C parcel number site of Szarvas in April 2013. The 

experiment was set up for investigate the usability of  the fish farm effluent water in energy plantation to 
increase biomass production. In the experiment we applied two tree species – willow and poplar – and 

investigated their yield using different combinations of two irrigation water sources (Körös river water and 

effluent water from fish farming). Two irrigation doses (30 and 60 mm doses) were applied using sprinkler 
irrigation method. During the season we analyzed the effect of different irrigation methods on these species 

with analyzes of phenology parameters and root growth. 

Keywords: irrigation, energy plantion, biomass, root, willow, poplar 
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Bevezetés  

A termőtalajok olyan komplex rendszerek, amelyekben az élő és élettelen alkotók 

szoros kölcsönhatása érvényesül. A termőtalaj az emberiség egyik legmeghatározóbb és 

sajátos erőforrása, amely csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre. Ez is 

magyarázza, hogy védelme, termőképességének fokozása és megmunkálásának 

hatékonyabbá tétele érdekében hosszú idő óta folynak kutatások, vizsgálatok.  

Cikk a művelésből származó talajfelszín egyenetlenség mérésének egy új lehetséges 

megoldását mutatja be. A felszíni egyenetlenség, vagy hétköznapi nyelven szólva a 

felszíni rögösség számos más talajjellemzőre gyakorol hatást. A teljesség igénye nélkül 

a következőket befolyásolhatja: 

• a levegővel érintkező felület nagyságát, 

• a vízháztartás alakulását (kipárolgás, víz befogadás), (Govers, Takken, & Helming, 

2000), 

• a besugárzás mértékét, 

• a talajélet alakulását, 

• a talaj gázemisszió mértékét, a nitrogéndioxid, a széndioxid és a metán kibocsátást, 

• a talaj erózió és defláció mértékét, 

• a felszínen mozgó gépek lengési, rezgési viszonyait. 

A felsorolt hatások külön-külön és együttesen is jelentősek lehetnek. A talajvédelem, a 

precízebb termelési technológiák kialakítása, a talajművelő szerszámok 

megalapozottabb fejlesztése egyaránt szükségessé teszi, hogy a mikro-felszín jellemzőit 

megfelelő szinten mérni és értékelni lehessen. A mai talajművelő munkagépek még 

nem képesek különböző mértékű beavatkozásra. Amennyiben megbízható mérési 

eredmények lesznek a munka minőségéről, akkor lesz érdemes ezeket felhasználó 

munkagépeket fejleszteni. 

Irodalmi áttekintés 

Kiforrott, egységes, szabványos mérési eljárás (felszín mérésen alapuló) mezőgazdasági 

munkák minősítéséhez jelenleg nincs. 

A talajfelszín mérésére a legelterjedtebb eszköz, az évtizedek óta használt profilmérő 

vagy profilográf. (Garcia Moreno, Diaz Alvarez, Saa Requejo, Valencia Delfa, & 

Tarquis, 2010) Sokféle kialakítás létezik, de működési elvük azonos. A keretbe foglalt, 

függőlegesen elmozgatható, meghatározott osztástávolságra elhelyezkedő pálcák, a talaj 

adott pontjait megérintve, lekövetik a mikro-domborzat profilját. Egy-egy pálca az 

érintett talaj adott pontjának relatív magasságát méri.  A letapogató pálcák felső 

végpontjai a profil alakulását tükrözik. Ez fényképen is rögzíthető. A kialakult 

gyakorlat szerint a mérést a művelés irányában végzik. 
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A jelen időszakban is folynak kutatások és fejlesztések a talajfelszín egyenletességének 

pontosabb és hatékonyabb mérésére és értékelésére. Ezek között említhető a lézeres, a 

radaros felszín letapogatás, illetve a hagyományos vagy sztereo fotók képfeldolgozása. 

(Jester & Klik, 2005). Az említett módszerek pontosabb és kiterjedtebb adatokat 

szolgálnak. Elterjedésüket jelenleg a nagy költségük és a jelentős mérés előkészítési idő 

igényük gátolja. 

 

Felszín mérési módszereket három területen elemeztem: 

- tribológia, fémmegmunkálás, 

- közúti közlekedés, út felszín 

- mezőgazdasági felület vizsgálatok. 

Az elemzés másik tengelye a vizsgálat során keletkezett mérő számok mennyisége: 

- felület szkennelés (nagyon sok) 

- ISO25178, minősítő paraméterek (kevés) 

- egy minősítő paraméter (egy) 

A mérőszámok mennyiségét nagyban befolyásolja, hogy mérés felülete: egyenes 

mentén (1D), vagy felületen (2D). A felület szkennelést leszámítva a vizsgálat egy 

vonal mentén történik. Általában van egy jellemző irány: 

-tribológia: megmunkálás iránya, 

-közút: haladási irány (megmunkálás építéskor), 

-mezőgazdaság: megmunkálás iránya, 

ami végső felhasználás szerint is kiemelt jelentőségű. Ezáltal jelentősen egyszerűsödik 

maga a mérés. A bejárt út a felhasználás irányával azonos, így arra jellemző eredményt 

ad. A mérés kiterjedése is egy csoportosítási lehetőség lehetne, de mivel a vonal menti 

vizsgálat a gyakoribb erre külön nem térek ki. 

 

1. táblázat. Felszín mérési módszerek 

Darabszám/Iparág Tribológia Közút Mezőgazdaság 
Egy ISO25178 IRI, ISO8608 RR 
Kevés ISO25178  Profilográf 

Nagyon sok 2D szkennelés  DEM 
 

Table 1. Methods for surface measurement 

 

Talajfelszín vizsgálati módszerek lehetséges megoldási 

 

2. táblázat. Talajfelszín vizsgálati módszerek csoportosítása 

 

Statikus/Kontakt Statikus Dinamikus 
Kontakt Profilográf Mobil robot IMU 
Non-kontakt Lézeres profilográf Légi fotó, radar 

Table 1. Methods for measuring soil surface 
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Dinamikus eljárás esetében egy jármű vagy mérőeszköz halad végig a talajon (kontakt) 

és a relatív elmozdulások alapján számítható a talajprofil. MEMS technológia és az 

IMU egységek megjelenése a dinamikus módszerek elterjedését hozza, változatos 

eszköz rendszerekkel és feldolgozó algoritmusokkal. 

Napjainkban kiemelt kutatási terület az önállóan közlekedő járművek területe. Ezeknél 

a járműveknél nagyon fontos feladat a „út” felület érzékelése, minősítése. Ezen mérések 

során nem a pontos részletes domborzat meghatározása a cél, hanem egy kategorizálás 

(aszfalt, macskakő, homok, fű). 

A dinamikus mérések három jellemző fázisai: 

-mérés (IMU, rezgésmérés, video, lézer szkenner) 

-feldolgozás: szűrés, transzformáció (alul áteresztő, Kalman szűrő, FFT) 

-minta felismerés (pattern recognition) 

Mind a három fázis változatos technikai megoldásokat vonultat fel. 

 

Anyag és módszer 

A mérés során általában egy MEMS eszköz kerül beépítésre. A kezdeti modellek a 

gyorsulást mérték 3 tengely mentén. Ma már általános a 6 szabadságfokú IMU 

szenzorok alkalmazása, ami a 3 tengelyű gyorsulás mellett, 3 tengely mentén méri a 

szögsebességet is.(1. ábra) 

 

1. ábra. Mobil robot a megművelt talajfelszínen 

Figure 1. Mobile robot on the soil surface 

A 2. ábra mesterséges akadályokon való áthaladást mutatja be. Az ábra felső részében a 

szögsebesség értékek láthatóak. Az alsó rész a gyorsulás értékeket szemlélteti. Az ábrán 

jól látható, hogy a gyorsulás értékek a mobil robot platform térbeli helyzetétől is 

függenek. A szögsebesség értékek csak a talajfelszín változás esetén vesznek fel 0-tól 
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eltérő értéket. A görbe alatti terület az elfordulás szögét adja meg. A tengely távolság 

alapján számolható a talajfelszín egyenetlenség. 

 

 

2. ábra. Mesterséges akadályok IMU jelei 

Figure 2. IMU signals on artifical obstacles 

 

Eredmények és értékelésük 

Korszerű talajfelszín mérési eljárásként mobil robot platformra szerelt inercia érzékelő 

jeleit feldolgozva, a talajfelszín egyenetlenségeit, szintkülönbségét mérem 

folyamatosan. A szintkülönbséget a felszínen elhaladó mobil robot helyzetváltozása 

alapján határozom meg. A függőleges eltéréseket osztályba sorolom. Az osztályok cm-s 

pontossággal határozzák meg a szintkülönbségeket (1-2-3-4-5 cm-s szintkülönbség). Az 

osztályozás (darabszám) alapján eloszlást (valószínűség) számítok.(3. és 4. ábra) 
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3. ábra. Egyenetlenség relatívgyakoriság szántás után 

Figure 3. Surface parameters after plowing 

 

 

4. ábra. Egyenetlenség relatívgyakoriság boronálás után 

Figure 4. Surface parameters after smoothing 

 

A 3. és 4. ábra jól szemlélteti a talajmunkák eredményét. Szántás után jellemzően a 

nagyobb egyenetlenségek dominálnak. Boronálás következménye, hogy a nagy 

egyenetlenségek eltűnnek és a növénytermesztés számára optimális méretű rögök, 

talajegyenetlenség lesz a meghatározó. 

Következtetések 

A korszerű traktorok sok érzékelővel, minden fontos üzemi paramétert folyamatosan 

monitoroznak. Ma már egyre gyakoribb a folyamatos online felügyelet is, a táblán 

dolgozó gép adatai valós időben ellenőrizhetőek. Az ISOBUS-s munkagépek 

megjelenésével a munkagépek adatai is könnyen elérhetőek. 

A nagy fejlődés ellenére a talajművelő gépeket még nem mérik az elvégzett munka 

paramétereit, minőségét. 

A bemutatót módszer segítségével a talajfelszín egyenetlenség mérhető. A mérések 

eredményét felhasználva a talajművelő gépek hely specifikusan változó mértékű 

beavatkozással egyenletes minőségben dolgozhatnak. 

A mai talajművelő gépek még jellemzően nem képesek változó mértékű 

munkavégzésre. Stabil megbízható mérési eljárás után várható a munkagépek ez irányú 

fejlesztése. 

  

Összefoglalás 

Intézetünkben aktívan foglalkozunk a precíziós mezőgazdaság lehetőségeivel, 

fejlesztési lehetőségeivel. A korszerű érzékelők alkalmazásával mind a traktor, mind a 

munkagép oldalon sok fontos paramétert lehet megmérni. A paraméterek és a pontos 

földrajzi pozíció alapján egyenletes minőség érhető el, a hely specifikus igények 

figyelembe vételével. 
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5. ábra. Mérés elvi vázlata 

Figure 5. Measurement principle 

 

Módszerünk a talaj megmunkálási műveletek eredményét méri, minősíti. 

Az 5. ábra szemlélteti a mérés alapelvét. A felszínen halad egy kéttengelyes mérő 

platform (esetünkben egy mobil robot). A platformon elhelyezett inercia mérőegység 

érzékeli a talajfelszín egyenetlenségek miatt létrejött térbeli elfordulásokat. A módszer 

alkalmas arra, hogy a felszín egyenetlenségeket meghatározza.  

  

Kulcsszavak: talajegyenetlenség monitorozás 

Köszönetnyilvánítás 

A publikáció az EFOP-3.6.1-16-2016-0016 azonosítószámú, SZIE Szarvasi 

Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: 

mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi 

növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése című projekt 

keretében jött létre.  
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Soil surface monitoring 

Abstract   

One of the most important resources for agricultural production is the soil. The soil has 

many types of parameters. We can analyze it by chemical components or by physical 

parameters. Topographic maps present the landscape on a large scale: planes, hills, 

mountains have different agricultural advantages. Surface has its own importance as 

part of short scale geography. Every plant has an optimal surface. Moisture, 

dehydration also depends on surface and roughness. In our institute we are elaborating a 

new method to monitor soil surface roughness. In our method, a mobile robot is 

cruising through a field. While it is cruising, the chassis rolls over the clods of soil. By 

measuring the rolls we are able to estimate the roughness of the field. Using some 

statistical methods we can deduct the number of clods. Finally we calculate the entropy 

of the surface. Observing the entropy we are able to determine the end point of the 

measurement. 

Keywords:  soil surface, roughness, monitoring 
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Bevezetés 

A globális klímaváltozás hatásai az elmúlt években hazánkban is jelentkeztek. A 

változás hatásait legszembetűnőbben a tenyészidőszakokban lehulló csapadék 

csökkenése, a hőmérséklet változása illetve a szélsőséges időjárási viszonyok 

megjelenése és gyakoriságuk növekedése mutatja. A kukorica hazai termesztésének 

alapja a megfelelő mennyiségű és a növény számára felvehető formájú víz. A korszerű 

vízgazdálkodás azonban nagyon összetett módon befolyásolhatja a növényi 

produktumot. A kukorica jellemzően jól hasznosítja a talaj vízkészletét, mely a kiterjedt 

gyökérállományának is köszönhető. Tenyészidő alatti optimális vízigénye 400-450 mm. 

A kukorica vízigénye szempontjából ugyanakkor a nyári hónapok a legkritikusabbak, 

ezen időszak alatt a napi vízfogyasztása 4–6 mm között változik. Csapadék hiányában 

ezt a vízmennyiséget öntözéssel kell pótolnunk a megfelelő minőségű és mennyiségű 

termésproduktum eléréséhez  

 

Irodalmi áttekintés 

A kukorica termését számos tényező befolyásolja, mint pl. az elégtelen víz- és 

tápanyagellátás. Ezek a tényezők hatással vannak a kukorica levélterületére, ahol a 

fotoszintézis folyamata zajlik. Minden olyan tényező– köztük a növekvő 

tápanyagellátás – mely növeli a kukorica fotoszintetikusan aktív levélterületét, növeli a 

kukorica termését is (Futó, 2003). 

A kukorica hibridek számára az előveteménytől, évjárattól a talaj tápanyag-

ellátottságától függően, valamint a hatékonysági és környezetvédelmi szempontokból is 

elegendő a N40-120 P2O5 25-75 K2O 30-90 kg/ha hatóanyag. (Jakab, 2003) 

Nagy (1995) szerint a fontosabb növénytermesztésre ható tényezők között a 

tápanyautánpótlás 48 %-os, míg az öntözés 28 %-os részarányban képviselteti magát. 

A kukorica vízfogyasztásának üteme és növekedési tendenciája – a klasszikus 

megállapításoknak megfelelően – a növényfejlődés ütemévei párhuzamosan a növekvő 

vegetatív tömeggel párhuzamos. A fejlődés kezdetén és a szemtelítődés utáni 

időszakban kisebb a növények vízfogyasztása. Legtöbb vizet a kukorica a 

címerhányástól a szemtelítődésig terjedő időszakban igényli (Antal et al, 2005). 
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Anyag és módszer 

A megfelelő vízellátás a növény hozamain kívül jelentős hatást gyakorol a tápanyagok 

oldódására, azok felvehetőségére, amely komplexen növelik a kukorica hozamait. 

Kísérletünk célja, hogy feltárjuk ezeket a komplex összefüggéseket, számszerűsíteni 

tudjuk a tápanyagreakciók, és a vízellátásból fakadó öntözési reakciók nagyságát. 

Kísérletünket Szarvason, a Szent István Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Kar 

Galambosi kísérleti telepén végeztük. Monokultúrás tartamkísérletünkben a különböző 

arányú (N, P, K) tápelemek növényfiziológiai, termésképzési hatásait vizsgáltuk. A 

tényezők közötti összefüggéseket a tápelemek lehető legtöbb kombinációjában, öntözött 

és öntözetlen körülmények között vizsgáltuk. Jelen dolgozat terjedelmi határai miatt 

négy tápanyagellátási szintet elemez. Ezek a következők: 

 

- 1. tápanyagszint: 0kg ha-1 nitrogén, 0 kg ha-1 foszfor, 0 kg ha-1 kálium  

- 2. tápanyagszint: 70 kg ha-1 nitrogén, 30 kg ha-1 foszfor, 40 kg ha-1 kálium 

- 3. tápanyagszint: 140 kg ha-1 nitrogén, 60 kg ha-1 foszfor, 80 kg ha-1 kálium 

- 4. tápanyagszint: 210 kg ha-1 nitrogén, 90 kg ha-1 foszfor, 120 kg ha-1 kálium 

 

Az eredmények valós értékeléséhez mindenképpen szükséges az adott évjárat és a 

kísérlet talajvizsgálati eredményeinek a bemutatása is. 

A kísérleti terület 2017-es időjárási adatait a napi átlaghőmérséklet és a csapadék 

szempontjából az 1. táblázat tartalmazza. 

 
1. táblázat. Időjárási adatok 2017. január és 2017. szeptember között Szarvas Forrás: A szerző saját 

szerkesztése 

hónap (1) jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. 
összeg/

átlag 

Hőmérs. 

(°C)  
-6,7 2,6 9,4 11 17,2 22 22,8 

  

23,7 

 

  

16,6 

 

13,2 

Csapadék 

(mm)  
28,3 30,2 13,4 49,7 40,9 69,3 31,8 

  

33,3 

 

  

74,2 

 

371,1 

 

30 éves 

csapadék

átlag 

(mm) 

30,6 31,4 28,9 41,9 62,9 71,4 74,4 56,4 42,8 410,1 

Eltérés 

(mm) 
-2,3 -1,2 -15,5 7,8 -22 -2,1 -42,6 -23,1 31,4 -39 

Table 1. Data of weather between jan. of 2017. and sept. of 2017. Szarvas Source: Author 's own editing 

 

A 2017. évben január és szeptember között lehullott csapadékmennyisége 39 mm-el 

volt kevesebb, mint a sokéves átlag. A tenyészidőszakot figyelembe véve az áprilisi 

hónap csapadéka 8 mm-rel több volt, mint a 30 éves átlag mely a kukorica kelését és a 

kezdeti fejlődését segítette. A következő hónapokban láthatóan csapadékhiánnyal 
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küzdöttünk az átlagos értékekhez képest, s ez indokolttá tette az öntözések 

megkezdését. A szeptemberi 31,4 mm-es csapadéktöbblet a betakarításhoz szükséges 

száradást hátráltatta. 

A korábbi szelvényfeltárások és talajvizsgálatok szerint a kísérleti terület talaja mélyben 

karbonátos csernozjom réti talaj. A kísérlet talajának főbb jellemzőit az elvégzett 

talajvizsgálatok alapján (2. táblázat) az alábbiakban foglalhatók össze 

 

2. táblázat. A kukorica kísérlet talajának jellemzői (Szarvas, 0-30 cm-es talajréteg) Forrás: A szerző saját 

szerkesztése 

pH 
(KCl) 

KA CaCO3 Humusz 
(%) 

AL-
P2O5 

mgkg-1 

AL-
K2O 

mgkg-1 

Mg 
(KCl) 

mgkg-1 

EDTA-
Zn 

mgkg-1 

EDTA-
Cu 

mgkg-1 

EDTA-
Mn 

mgkg-1 

4,91 43,6 0,0 2,94 211 255 697 3,16 7,41 437 

Table 2. Characteristics of the soil experiment (Szarvas, 0-30 cm soil layer) Source: Author 's own editing 

A kísérleti parcellák méret 4m x 5m. Az 5 m-es parcella szélesség lehetővé teszi, hogy 

mindegyikben 76 cm-es sortávolsággal vetve 6 sor kapjon helyet. A vetést szántóföldi 

pneumatikus szemenkénti vetőgéppel végeztük a kísérleti terület egészére, melyből a 

kélés után utakat marózunk ki, kialakítva ezzel a parcellákat. A tőtávolságot 17,8 cm-

ben határoztuk meg, mely hozzávetőleg 75000 csíra ha-1-t jelent. A 6 sorból 2-t 

tekinthetünk szegélysornak, elkerülve az esetleges műtrágya átfedéseket a parcellák 

között. A vizsgálatokhoz szükséges mintákat, melyek „roncsolással” járnak a 2. és az 5. 

sorból vettük, míg a betakarítást és az egyéb méréseket a két középső sorban végeztük. 

A betakarítás kézi erővel történt. 

A kísérlet öntözését a csapadékviszonyokhoz és a növények fenológiai fázisaihoz 

igazítottuk. A kukorica vízfelvétele szempontjából legkritikusabb nyári hónapokban 

ráadásul relatív csapadékhiány volt tapasztalható az elmúlt 30 év átlagmennyiségeihez 

képest. A tenyészidőszak alatt két alkalommal öntöztünk.  A virágzás idején júliusban 

20 mm mennyiséget, majd pedig augusztus folyamán újra 20 mm öntözővizet juttattunk 

ki. Az öntözést mindkét alkalommal csévélődobos rendszerű öntözőkonzolos eszköz 

segítségével végeztük esőztető öntözési móddal. Az öntözőkonzol jellemzően az erre a 

célra kialakított parcellaúton mozgott, ezáltal is elkerülve a terméseredményeket torzító 

taposási károkat. 

 

Eredmények és értékelésük  

A kézi erővel történt betakarítás során mintákat vettünk a betakarítási szemnedvesség 

megállapítása céljából. A kukoricacsöveket morzsológép segítségével lemorzsoltuk, a 

parcella szemtermését megmértük, párhuzamosan a csutkatömegeket is megállapítottuk. 

Az eredmények feldolgozása során a parcellasúlyokat 15 %-os nedvességre korrigáltuk. 

A vizsgált négy tápanyagszinten mért terméseredmények ismétlésenkénti átlagát az 1. 

ábra szemlélteti. 
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Már a kapott adatokból valószínűsíthető volt, hogy az egyes vízellátottsági szinteken a 

tápanyagszintekben nem lesz szignifikáns különbségre utaló eredmény. Míg az öntözés 

hatására fellépő termésnövekmény eléri a szignifikancia határát. 
1. ábra. A vizsgált tápanyagszintek átlagos terméseredményei (t ha-1) öntözött és öntözetlen körülmények 

között. Forrás: A szerző saját szerkesztése 
 

 
Figure 1. Average yields of tested nutrient levels (t ha-1) in irrigated and not irrigated conditions Source: 

Author 's own editing 

 

Mindezen feltevésünket varianciaanalízissel támasztottuk alá, melynek eredményeit a 3. 

és a 4. számú táblázat tartalmazza. 

 
3. táblázat A kukorica terméseredményeinek varianciaanalízise . 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model 26,355a 1 26,355 46,513 ,000 

Intercept 873,989 1 873,989 1542,478 ,000 

Öntözés 26,355 1 26,355 46,513 ,000 

Error 12,465 22 ,567 
  

Total 912,809 24 
   

Corrected Total 38,821 23 
   

R Squared = ,679 (Adjusted R Squared = ,664) 

Table 3. Variance analysis of yield of maize 
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4. táblázat A kukorica terméseredményeinek varianciaanalízise . 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model ,662a 3 ,221 ,116 ,950 

Intercept 873,989 1 873,989 458,083 ,000 

Trágyaszint ,662 3 ,221 ,116 ,950 

Error 38,159 20 1,908 
  

Total 912,809 24 
   

Corrected Total 38,821 23 
   

a. R Squared = ,017 (Adjusted R Squared = -,130) 

Table 4. Variance analysis of yield of maize 

A továbbiakban a szignifikáns különbséget okozó öntözés, termésnövelő hatását 

Pearson-féle korrelációs vizsgálattal és regresszió analízissel is alátámasztottuk. A 

korrelációs vizsgálat eredményeként 0,824 értékű korrelációs együttható pozitív előjelű 

szoros összefüggést mutat az öntözés és a terméseredmények között. A kapott adatokat 

az elemzésről az 5. számú táblázat szemlélteti.  

 
5. táblázat: A kukorica termésátlaga és az öntözés közötti korreláció vizsgálata 

 Termésátlag Öntözés 

Termésátlag 

Pearson Correlation 1 ,824** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 24 24 

Öntözés 

Pearson Correlation ,824** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Table 5: Examination of correlation between maize yield and irrigation 

 

Következő lépésként regresszió elemzést végeztünk, hogy bebizonyítsuk az 

összefüggést az öntözés és a terméseredmények között. A kapott eredmények is 

bizonyították hipotézisünket, mely szoros összefüggést feltételez a terület 

vízellátottságának növelése és a terméseredmények között. A kapott R2 érték 0,679 ami 

szintén a szoros összefüggést bizonyítja a két tényező között. A terméseredmények és 

az öntözés közötti regresszió vizsgálatot a 2. ábra mutatja be.  
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2. ábra: A kukorica termésátlagainak, valamint az öntözési körülmények lineáris regressziója 

 

 
Figure 2. Linear regression of maize’s yield and irrigation 

Következtetések 

Következtetésképpen megállapítható, hogy a kísérletünkben vizsgált tápanyag 

kombinációk szignifikáns különbséget nem okoztak a kukorica terméseredményeiben. 

Ugyanakkor megállapítható volt, hogy az öntözés és a terméseredmények között szoros 

pozitív korreláció van, tehát az időben kijuttatott, megfelelő mennyiségű víz 

termésnövelő hatása jelentős. A vizsgált parcellákon 30-54 %-os hozamnövekedést 

tapasztaltunk a tápanyagszintek függvényében, ami számszerűsítve 1,63-2,53 t ha-1 

terméstöbbletet jelent. Az eredmények továbbá az is megmutatták, hogy az öntözés 

hatására a tápanyaszintek közötti termésingadozás kiegyenlítődött, ami már 

ökonómiailag is stabilitást, gazdaságosságot vetíthet előre. 

Összefoglalás 

A kukorica hazai termesztésének alapja a megfelelő mennyiségű és a növény számára 

felvehető formájú víz. A korszerű vízgazdálkodás azonban nagyon összetett módon 

befolyásolhatja a növényi produktumot. A megfelelő vízellátás a növény hozamain 

kívül jelentős hatást gyakorol a tápanyagok oldódására, azok felvehetőségére, amely 

komplexen növelik a kukorica hozamait. Kísérletünk célja, hogy feltárjuk ezeket a 

komplex összefüggéseket, számszerűsíteni tudjuk a tápanyagreakciók, és a vízellátásból 

fakadó öntözési reakciók nagyságát. Kísérletünket Szarvason, a Szent István Egyetem 

Agrár és Gazdaságtudományi Kar Galambosi kísérleti telepén végeztük. Monokultúrás 

tartamkísérletünkben a különböző arányú (N, P, K) tápelemek növényfiziológiai, 
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termésképzési hatásait vizsgáltuk. A tényezők közötti összefüggéseket a tápelemek 

lehető legtöbb kombinációjában, öntözött és öntözetlen körülmények között vizsgáltuk. 

Jelen dolgozatban 4 tápanyagszinten mért eredményeket és azok összefüggéseit 

szeretnénk bemutatni és különböző statisztikai kiértékelésekkel alátámasztani. Az 

eredményekből kiderült, hogy a 2017-es évben a terméseredmények az öntözés hatására 

30-54%-ban növekedtek a tápanyaellátottsági szintektől függően. Az ily mértékű 

termésátlag növekedés már ökonómiailag is gazdaságos volt.  

Kulcsszavak: kukorica, tápanyag utánpótlás, öntözés, terméseredmény 
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Research of the nutrient reaction of maize (Zea mays L.) to the 

yields in a monoculture long-term experiment at irrigated and not 

irrigated conditions 

Abstract  

The domestic production of maize is based on the amount of water that can be absorbed into the plant. 
However, modern water management can affect the plant product in a very complex way. Proper water 

supply, besides plant yields, has a significant effect on the dissolution of nutrients, their availability, which 

increases the yields of maize complexly. The aim of our experiment is to reveal these complex relationships, 
quantify the magnitude of nutrient reactions and water supply irrigation reactions. Our experiment was set up 

at Szarvas, at the Galambos experimental field of the Agricultural and Economics Faculty of Szent István 

University. In our monoculture long-term experiment, we studied the physiological and yielding effects of 
different ratios of nutriment elements (N, P, K). The correlations between factors were studie in as many 

combinations of nutrients as possible, at irrigated and not irrigated conditions. In this dissertation, we would 

like to present 4 nutrition levels and their correlations and support different statistical evaluations. The results 
showed that in the year 2017 yields increased by 30-54% due to irrigation depending on the nutritional levels. 

This rate of increase in yields was economically. 

Keywords: maize, nutrient supply, irrigation, yield 
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KVASSAY JENŐ TERV TÜKRÉBEN 
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Bevezetés 

A „Kvassay Jenő Terv” (KJT) nemzetünk 2020-ig terjedő szakpolitikai vízstratégiai 

intézkedési terve, amely egyben meghatározza 2030-ig tartó keretstratégiai 

irányelveinket is. A tervezet legfontosabb célkitűzése vízbázisaink megőrzése a jövő 

nemzedéke számára, valamint konkrét intézkedési stratégiát fogalmaz meg a fenyegető 

vízválság és vízkár kezelésére. A terv rendelkezik egy stabil vízügyi intézményi 

rendszer kialakításról, valamint meghatározza azokat a sarokpontokat, amelyek a hazai 

vízgazdálkodás legfontosabb ágazatait a legkonkrétabban érintik. Ilyen sarokpontnak 

ítéli a területi vízgazdálkodást, amelyre tanulmányomban részletesebben is kitérek. A 

vízstratégiai terv megfogalmazza az innovatív fejlesztési irányokat, és meghatározza az 

olyan környezeti, humán és gazdasági szempontokat is, amelyek érintik a területi 

vízgazdálkodás egyes kiemelt ágazatait. Pl.: a sík- és dombvidéki vízrendezést, és 

mezőgazdasági vízgazdálkodást. Ezeket a stratégiai ágazati területeket 

tanulmányomban részletesebben is ismertetem. 

Irodalmi áttekintés 

A Köztársasági Elnök a New Yorki-i ENSZ- konferencián is felhívta a figyelmet a 

világot fenyegető katasztrofális vízhiányra, a globális felmelegedésre, az aszályra és 

áradásokra és a világ területi szegmenseit fenyegető ivóvízhiányra. A vízválságot még a 

klímaváltozásnál is súlyosabb válságként nevezte meg. A Kvassay Jenő Terv (38/2012. 

(III.12. sz. kormányrendelet) egy vízügyi szakpolitikai intézkedési stratégia, amely 

Magyarország vízügyi területi adottságaira, és vízgazdálkodásunk szakmai szervezeti 

hátterére építve nevezi meg a vízgazdálkodás főbb irányelveit.  

A KJT intézkedési jogköre országos, és minden vízzel kapcsolatos tevékenységet, 

ágazati részfolyamatot érint. Kiemelt célja, hogy hazánk a hazai lehetőségek 

kihasználására fókuszálva a világméretű vízválságot elkerülje. A KJT azért született, 

hogy a reális hatásokat és lehetőségeket feltérképezze és ennek elérése érdekében 

szakmai támpontokat, adjon. A dokumentum a hazai és az Európai Uniós alapelvekhez 

igazodik. Célja, hogy vízkincseinket az ország képes legyen megőrizni a jövő 

generációk számára, biztosítva erőforrásaink hosszútávú védelmét.  

Fontos a vízkárelhárítás szakmai koordinálása, élettereink, a természetes és az épített 

környezet megóvása az esetleges vízügyi haváriáktól. A dokumentum kiemelten 

fontosnak tartja felszíni vizeink védelmét, azok ökológiai és fizikai-kémiai állapotának 

fenntartását, valamint a mezőgazdasági területeken a vízgazdálkodási szempontok és a 

fenntartható tájhasználat kérdésének minél szakszerűbb összehangolását (pl.: Nemzeti 

Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia). 2015-ben az ENSZ elfogadta a 

„Fenntartható fejlődési célokat” tartalmazó intézkedési tervet, amelyben a 
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vízgazdálkodás kiemelt hangsúlyt kapott. A terv tartalmazza többek között a 

vízminőség-javítási lehetőségeket, a vízhatékonyság növelésének koncepcióját, az 

integrált vízgazdálkodás megvalósításának feltételrendszerét, valamint a vízi 

ökoszisztémák védelmének szükségességét. A KJT az ENSZ céljaihoz igazította a hazai 

vízgazdálkodás főbb fejlesztési irányainak kijelölését is. Az elmúlt évtizedekben a 

környezetterhelő és szennyező tevekénységek súlyos minőségi károkat okoztak felszíni 

és felszín alatti vizeink állapotában. Évente fenyegető probléma az árvízkérdés, mely 

hazánkban mind a lakott, mind a mezőgazdasági területeket rendszeresen veszélyezteti. 

A KJT tartalmazza a naprakész ismeretekhez és a vízkárelhárításhoz szükséges 

országos monitoring hálózat kialakításának részleteit, valamint a terhelés-hatáselemzési 

azonosítási rendszer alapjait is. A KJT az EU Víz Keretirányelv és az Árvízkockázat 

Kezelési Irányelv alapján, kulcskérdésként jelöli meg az ehhez szükséges adekvát 

intézményrendszer kialakítását. 

Módszertan 

Az időintervallumot figyelembe véve (2014/2018-2020/2030) a KJT terv hosszútávú 

szakpolitikai stratégiai dokumentum. A megadott módszertant tekintve, a koncepció 

kialakításához össze kellett hangolni a modern vízgazdálkodáshoz szükséges ökológiai, 

környezetvédelmi, műszaki, társadalmi és gazdasági szempontokat. A Terv kidolgozása 

során a DPSIR integrált keretmodellt követték. (DPSIR – hajtóerők, terhelések, 

állapotok, hatások és válaszok összesített szempontrendszere). A stratégiai tervezési 

folyamat legfontosabb kezdeti lépése a precíz helyzetelemzés (ökológiai állapot, 

szennyezettség mértéke, vízhozam stb.), a probléma-feltárás (szennyezőanyagok kémiai 

azonosítása, árvízvédelmi problémák, vízhozam eltérések stb.), valamint az elérendő 

célállapot megnevezése, és a megvalósításhoz szükséges intézkedések (pl. 

vízkárelhárítás) meghatározása.  

Eredmények és értékelésük 

Természetvédelem és vízgazdálkodás 

Magyarország felszíni vizeinek döntő többsége természetvédelmi oltalom alatt áll. Az 

összes vízterület 71,5%-a „Natura 2000” területként van nyilvántartva. A „Ramsari 

Egyezmény” hazánkra is kötelezettségeket rótt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy be 

kellett kapcsolódnunk a vizes élőhelyek nemzetközi védelméről szóló egyezmény 

végrehajtásába. Hazánkban 29 Ramsari terület található (ezek összterülete 243 ezer ha). 

A 2020-ig zajló „Nemzeti Biodiverzitás Program” értelmében, lassítani kell az 

ökoszisztémák (ezen belül a vizes élőhelyek) degradációját, valamint elő kell mozdítani 

az ökológiai gazdálkodási formák integrálását a kiemelt vízgazdálkodási ágazatok közé. 

A vizes élőhelyek ökoszisztéma-szolgáltatási értékének megőrzése létkérdés felszíni 

vizeink jó vízminőségű állapotának fenntartásához. A természet közeli vízgazdálkodási 

területeken jelenlevő talajtípusok vízmegkötő képességének javításában, és a víz 

természetes rendszerekben történő tárolása is fontos sarokpont. 

Adaptív vízgazdálkodás 

Adaptív vízgazdálkodás megnevezés alatt a térben és időben változó, környezeti 

körülményekhez alkalmazkodó vízgazdálkodási stratégia-rendszert értjük. A változó 

környezeti paraméterek számos vízzel kapcsolatos tevékenységet eredményeznek, 
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többek között a vízkárelhárításhoz kapcsolódó komplex intézkedési tervet is. A 

dokumentumban a településeken és a mezőgazdasági területeken jelentkező 

vízproblémák szerepelnek: pl.: a települések szilárd burkolatainak köszönhetően 

változó vízlefolyási paraméterek, a vízhiányos területek és a veszélyeztetett öntisztuló 

képességű vízfolyások számának növekedése, a vizes élőhelyek számának és 

területének csökkenése, illetve a vízproblémákból fakadó humán egészségügyi 

kockázatok növekedése.  

Stratégiai indikátorok: a területi infrastruktúra árazása és szabályozása 

A vízpótlás és vízelvezetés tekintetében ösztönző jellegű infrastruktúra kialakítása 

szükséges. Olyan módszer a megfelelő, amely képes alkalmazkodni a folyamatosan 

váltakozó környezeti körülményekhez (időjárás, vízjárás), elősegítve a vízháztartás 

egyensúlyban tartását. Pl.: az arid és vízbő időszakok során jelentkező változó 

szükségletű vízvisszatartást szabályozza. Az infrastruktúra megvalósításához 

rendelkezésre állnak gazdaság-szabályozási eszközök. Ilyen eszköz a vízszolgáltatások 

költségeit minden felhasználó felé egyértelműen követhető árrendszer. Mindezeken 

kívül természetesen továbbra is ösztönözni kell a vízvisszatartást elősegítő 

területhasználati alkalmazkodást.  

Olyan költség-megtérülést biztosító árpolitika kialakítására van szükség, amelyet a 

mezőgazdasági vízgazdálkodás irányába is ki kell terjeszteni, mivel ez a terület a 

vízgazdálkodási infrastruktúra használatának ex-ante feltétele. Kedvező árpolitikával a 

mezőgazdasági vízfelhasználók a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésében 

érdekeltté tehetők. A területhasználati tevékenység részét képező tározási- és 

vízvisszatartási kapacitások bevonása a megvalósítás másik fontos sarokpontja. A vízbő 

időszakokban, a csatornákban lévő vízmennyiség a vízigények biztosításához teljes 

mértékben elegendő, sőt ilyenkor jelentős többlet vízkészlet halmozódik fel. A 

mezőgazdasági vízhasználathoz szükséges vízmennyiséget ebből a vízkészletből 

érdemes pótolni. Lényeges kérdés még a vízelvezetési-rendszerek túlterheltségének 

problémája, valamint a víztesteket érintő szennyezés-terhelések felszámolása is.  

Területhasználat 

A vízigények leggyakrabban területhasználati formában jelennek meg. Az 

önkormányzatok az adott terület vízfelhasználási problémájának megoldására állami 

normatív támogatást is igénybe vehetnek. Külterületek esetében (pl.: Duna-Tisza köze) 

a felszíni vizek bizonyos időszakokban akadályozzák a terület megfelelő használatát 

(pl. mezőgazdasági feladatok zökkenőmentes elvégzése). Az időszakos vízborítású 

helyeken sokszor néhány hetes periódusokban változik a felszíni víz mennyisége. Az 

arid és vízbő időszakváltásokból eredő környezeti változások (pl.: tavak szikesedése) és 

az állandó vízborítású helyek (pl.: mocsaras területek) kezelése eltérő besorolású.  

A 83/2014. [III. 14.] sz. kormányrendelet kimondja, hogy a vízjárta területeket fel kell 

tüntetni és a tájak mezőgazdasági hasznosulása a terület vagy tájhasználó 

tulajdonosának (adott esetben az önkormányzatnak) a belegyezésével történhet. 

Belterületek esetében is fontos kérdés a vízjárta területek kijelölése és használatba 

vételének szabályozása. A települések koncentrált vízigénye leginkább az életvitelhez 

alkalmazkodó vízbiztosításban nyilvánul meg.  

Ezzel szemben, a gazdasági termőterületek vízigénye az öntözést, és az árvizekkel 

szembeni védekezést is magába foglalja, valamint az árvízzel megjelenő belvíz-
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elöntéssel kapcsolatos vízproblémákat is. Magyarország területeinek (újszerű) 

birtokszerkezete az elmúlt több mint száz évben lényegi változtatásokon ment keresztül. 

Megindult a parcellázás, aminek következtében nadrágszíjtelkek és nagyobb méretű 

mezőgazdasági jellegű telkek is keletkeztek. A kialakult új birtokszerkezeti viszonyok 

jelentős kihívást jelentenek a vízellátás, öntözővíz-biztosítás valamint a 

szennyvízelvezetés szempontjából is.  

A megváltozott birtokszerkezet rontotta a vízkárokkal szembeni védekezés 

hatékonyságát. A nagyméretű birtokok képesek a területrészek közötti eltérő vízkárokat 

ellensúlyozni, kiegyenlíteni, ezzel szemben a kisméretű birtokokon (jellemzően a 

családi gazdálkodók esetében) a vízkárok beláthatatlan és költséges következményekkel 

járnak. Az évtizedek alatt megváltozott terület- és vízhasználat jelenlegi helyzetében 

hosszú távon nem lesz fenntartható, mivel nagymértékben csökkenti a stratégiai 

vízkészleteket. Ehhez társul a nem rendeltetésszerű területhasználat (főleg a tájba 

illeszthetőség szempontjából kérdéses területeken) ami együttesen, és egymást erősítve 

fokozza az árvíz és belvíz kockázatát kiemelten érintve vízfelhasználást.  

A folyók irányába történő településterjeszkedés ugyan ősi múltra tekint vissza, ellenben 

sokszor kifejezetten nehezítik az árvízvédelmi feladatok szakszerű végrehajtását. A 

fentiekben vázolt összefüggésrendszer feloldása leginkább a település- és 

területfejlesztési stratégiákban jeleníthető meg.  

A területi vízgazdálkodási stratégia  

A területi vízgazdálkodás több szakterületet integrál (vízkárelhárítás, sík- és 

dombvidéki vízrendezés, belvízkérdés, mezőgazdasági vízgazdálkodás, vízkészlet-

gazdálkodás, folyógazdálkodás, vízenergia termelése és biztosítása valamint a vizes 

élőhelyek védelme). Az említett szakterületek összehangolását nehezíti a környezeti 

paraméterek és indikátorok folyamatos változása, valamint a gazdasági növekedési 

igény és a területhasználati kérdések. A Kvassay Jenő Tervben megfogalmazott 

állítások lefedik a területi vízgazdálkodás jelenlegi legfontosabb feladatait. 

 A klímaváltozás miatti vízgazdálkodási szélsőségek kezelése 

 A rendelkezésre álló vízkészletek egyenlőtlen térbeli és időbeli elosztásának 
feloldása, az okok feltárása 

 A területhasználatok vízgazdálkodási szempontokat figyelmen kívül hagyó 
eddigi fejlesztéseinek felülvizsgálata 

A területi vízgazdálkodás feladatait másképpen is megfogalmazhatjuk. Kiemelhetjük, 

hogy fontos a helyi területi vízvisszatartás, tározási lehetőségek javítása (kis kapacitású 

tárolok építése, számuk igény szerinti folyamatos növelése: a sík- és dombvidéki 

víztározás kapacitását 2020-ra 400 millió m3-re kell emelni), illetve a vízhiányos 

területekre történő térségi vízátvezetés megvalósítása. A fent említett feladatrendszer 

szükséges intézkedi terveket a Kvassay Jenő Terv dokumentálta.  

 Az állami csatornahálózat terület tározásra való átállításának terve 

 Az összességében ~11 ezer km hosszú dombvidéki vízfolyások teljes 
környezet- és természetvédelmi célú rehabilitációja 

 A hazai ~256 db holtág vízgazdálkodási célú felülvizsgálata (az ökológiai és a 
rekreációs szempontok figyelembe vételével megvalósuló vízrendezés és 
szabályozás) 
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Árvízvédelem 

Magyarország területén 145 db árvízvédelmi öblözet található, melyeket állami 

tulajdonú árvízvédelmi töltések mentesítenek a víz elöntésétől. Az árvízvédelmi 

öblözetek összes területe megközelítőleg 21 ezer km2. Az ezeket a területeket védő 

árvízi gátak 12 vízügyi igazgatóság kezelésébe tartoznak, melyek összességében 110 

árvízvédelmi szakaszon, 4157 km hosszúságú gátrendszert tartanak fenn. Az árvizek 

kockázata az előrejelzések szerint (a megváltozott környezeti viszonyok és az emberi 

beavatkozások következtében) évről évre növekedni fog. Ennek okai a gyakorta szűk 

hullámterek, a folyók nagyvízi levezető képességének romlása, az árterületek 

feliszapolódása, a természetes árvíz visszatartási képesség területhasználat miatti 

csökkenése, az árterületek talajviszonyaiban bekövetkezett vízgazdálkodási változások 

(pl. a talajok kapilláris, valamint teljes vízkapacitásának romlása). Az említett 

problémák elhárítása érdekében elkészült az árvízvédelmi kockázati térképezés illetve 

az ehhez kapcsolódó kockázatkezelési terv, megvitatásra kerültek a nagyvízi 

mederkezelési tervek, valamint kijelölték az előforduló legnagyobb vizek alapján az új 

mértékadó árvízszinteket. 

Síkvidéki vízrendezés, belvízkérdés 

Magyarország területének egyes területei (vízgazdálkodási szempontból) síkvidéki 

vízrendezési feladatokat igényelnek. Hazánk területének közel fele belvízveszélyes. Az 

ország sík területein a belvízcsatornákhoz csatlakozó szivattyútelep kettős 

üzemeltetésének kérdése kulcsfontosságú lehet a síkvidéki vízrendezés megvalósítása 

szempontjából. Ezek a szivattyútelep képesek lennének nem csupán a belvizek 

átemelésére a csatornahálózatból a vízfolyásokba, hanem öntözővíz szállítására is 

alkalmasak lennének. Ebből is látható, hogy a hazai síkvidéki vízrendezés és 

belvízvédelem kapcsán milyen problémák jelentkeznek: fontos a helyi, az állami és a 

magán vízrendezési feladatkörök egyértelmű lehatárolása, valamint a vízi társulásoktól 

és önkormányzatoktól átvett vízfolyások és csatornák folyamatos karbantartása. 

Dombvidéki vízrendezés 

Magyarország területének közel fele dombvidék. Az árhullámokkal szembeni 

védekezésben a dombvidéki vízrendezésnek is kiemelt feladata van (ilyen a 

vízvisszatartás vagy éppen a lefolyási intenzitás csillapítása). A dombvidéki víztározók 

kedvező hatással vannak a víztestek morfológiai viszonyaira, valamint a vizek jó 

ökológiai állapotára. Ugyanakkor ezek a mederszakaszok az erősen módosított víztestek 

közé vannak sorolva. A Kvassay Jenő Tervben megfogalmazottak alapján, hazánk 

dombvidéki területeit a nem megfelelő víz visszatartás, és az egyre gyakoribbá váló 

villámárvizek jellemzik. A Terv fontos célként fogalmazza meg a dombvidéki 

kisvízfolyások ökológiai állapotának javítását, mely az általános víz visszatartó 

képesség javulását eredményezi. 

Térségi vízelosztási kérdések 

Ez a szabályozási keret a rendelkezésre álló vízkészletekhez való hozzáférést javítja, 

valamint megszünteti az egyenlőtlen térségi vízelosztási jelenséget. A területi 

vízelosztást szolgáló, az egyenlőtlenségek ellensúlyozását jelentő hálózat ma már nem 

elegendő a kérdés megoldására. Kiemelten fontos a meglévő vízszétosztó létesítmények 

műszaki fejlesztése, valamint újak kialakítása. 
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Összefoglalás 

A 2030-ig terjedő ciklusra megfogalmazott komplex KJT intézkedési terv 

meghatározza az ésszerű és megfelelően gazdálkodó vízfelhasználás középtávú 

célkitűzéseit. A középtávú vízstratégia felhívja a figyelmet a vízkészlettel történő 

optimális gazdálkodás fontosságára, kiemelve az általános területi és mezőgazdasági 

vízgazdálkodást, a társadalom vízfelhasználási szokásit. A területi vízgazdálkodással 

kapcsolatban kifejtett teendők és stratégiai intézkedési tervek lefedik a vízgazdálkodás 

fontos területrészeit. A Kvassay Jenő Tervben (Nemzeti Vízstratégiában) foglaltak, a 

vízgazdálkodás számos szakterületét hangolja össze. Minden egyes hazai terület, 

különböző fejlesztési mechanizmusrendszert igényel. A vízhasználati kérdések 

szabályozása, az állami feladatok meghatározása, a mezőgazdasági vízgazdálkodási 

lehetőségek konkretizálása magában foglalja a környezeti, társadalmi, gazdasági és 

műszaki fejlesztési igényeket. A Kvassay Jenő Terv dokumentálja és lefedi mindazon 

részterületeket, melyek a szakmailag megalapozott sík- és dombvidéki vízrendezéshez, 

a belvízvédelmi kérdések kezeléséhez, az ésszerű és megvalósítható vízkészlet-

gazdálkodáshoz, valamint a vizes élőhelyek átfogó védelméhez szükségesek. 

Kulcsszavak: Területi vízgazdálkodás, KJT, fejlesztési irányok, vízgazdálkodás 
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Abstract 

The Jenő Kvassay Plan, the National Water Strategy, Hungary's Action Plan for 2020 and its 2030 

Framework Strategy. This Plan is a water policy strategy of our country. Among its aims to preserve water 

bases and natural waters for future generations, to avoid the water of the world, to efficiently support the 
economy with the opportunities offered by water and to protect our values from water damage and risk. The 

Plan also provides for a basic water institutional system. The Plan also regulates the cornerstones that are 

largely affected by all sectors of domestic water management. One of these cornerstones is territorial water 
management, which is a part of my study. The Plan sets out the development directions that concern the 

territorial water management, the planar and hilly landslides and the agricultural use of water, both from the 

environmental, the human and the economic point of view. In my study, I undertook to explain these areas. 

Keywords: Landscape, Water management, Jenő Kvassay Plan, Developing directions 
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Bevezetés 

Mára már mindenki számára ismert témakör a klímaváltozás, ennek hatásai érezhetőek 

a mezőgazdasági termelésben is. Az éghajlatváltozás és az ezzel járó felmelegedés 

hatása miatt az utóbbi években csökken a hó mennyisége, emiatt egyrészt nő az őszi 

vetés kifagyásának esélye, másrészt jelentősen csökken a talajban raktározott víz 

mennyisége. Az éves csapadék eloszlása jelentősen megváltozott, nagy mennyiségű 

csapadék és száraz időszakok váltják egymást, akár tárgyéven belül előfordul a tavaszi 

árvíz, belvíz fenyegetettség és az ezt követő nyári aszály. A felszíni vizeken az 

áradások intenzitása nőtt, mindemellett évről évre jelentős károkat okoz a belvíz. 

Jelentősen nőtt a kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése, megnőtt a felszíni vizek 

hőmérséklete, ami hatást gyakorolt az öntözővíz csatornák vízellátottságára. Békés 

megye termőföldi adottságait országos szinten is a legjobbak között tartják számon. 

Ezeken a jó termőképességű csernozjom talajokon is, évről évre nagy terméskiesést 

okoz a tavaszi belvíz.  

Talajművelés célja Megfelelő feltételeket biztosítani a kultúrnövény szaporítóanyagá-

nak a csírázáshoz, a keléshez, a gyökeresedéshez, majd a vegetáció során a fejlődéshez 

és a termésképződéshez. Hosszabb időszakra vonatkozó célja a talaj szerkezetének és 

felszínének védelme, biológiai tevékenységének, nedvesség- és levegőforgalmának 

kedvező befolyásolása. E tényezők együttesen jellemzik a talaj fizikai és biológiai 

kondícióját, vagyis kultúrállapotát. 

A tervezett kísérletekkel arra keressük a választ, hogyan lehetne optimalizálni a talaj-

művelést annak érdekében, hogy a talaj vízgazdálkodása a lehető legjobb értéket elérje, 

a talaj vízmegtartó képessége javuljon, ugyanakkor a fenntartható mezőgazdasági ter-

melés mellett a növénytermesztés vízminőséget veszélyeztető hatása minimális szintre 

csökkenjen. Kísérletünk célja: a legfontosabb természeti erőforrásunkat képező talaj-

készletek ésszerű hasznosítása, védelme, sokoldalú funkcióképességének megóvása. 

A megfelelő öntözési mód kiválasztásához, az öntözővíz hasznosulásának fokozásához 

optimalizálni kell a talaj vízháztartását. A talajművelési eljárások helyes megválasztásá-

val erre keressük a választ. 

 

Irodalmi áttekintés 

A talajművelés közvetlenül és közvetve okoz változásokat a talaj állapotában. 

Közvetlenül az egymással összefüggő részecskék elhelyezkedését, vagyis a talaj 

szerkezetét változtatja meg. Módosul a talaj agronómiai szerkezete, térfogattömege, 

porozitása, háromfázisú rendszere, változik a talaj víz-, levegő- és hő-forgalma. 
(Gyárfás.1922). A csapadék helyben tartása ezért alapvető agronómiai feladat, a talaj 
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műveléstechnológiájának egyik meghatározó eleme kell, hogy legyen. A jól 

megválasztott művelésmód biztosítja a csapadék befogadását, beszivárgását, az elfolyás 

megakadályozását, a csapadékvíz megőrzését a gyökérzónában, a párolgási veszteségek 

csökkentését és megakadályozza vagy mérsékeli a talaj felső rétegének 

kiszáradását.(Szalóki 1989). A forgatás nélküli talajművelési eljárások több éves 

tapasztalatai mutatják, hogy kedvező hatással vannak pl. a talajaink víz- és tápanyag-

gazdálkodására és jelentős gázolaj-megtakarítást eredményeznek a szántásos 

technológiához viszonyítva. (Jóri 2013).  Az előnyös tulajdonságok mellett 

folyamatosan felmerülnek az elővetemény után visszamaradó szár-, és 

gyökérmaradványok által előidézett növényvédelmi problémák, valamint az utónövény 

vetési minőségét negatívan befolyásoló hatások. (Hajdu. 2014). Nyugat-Európában a 

művelési rendszereket három csoportba sorolják: hagyományos, csökkentett és művelés 

nélküli. Mindhárom esetében legfontosabb törekvés a talaj védelme, amely a 

rendszerektől függően különböző szinten teljesül. A Strip-till (zone-till), sávos művelés 

alkalmazásánál a vetősáv talaját lazítják, a tarlómaradványokat a sorközbe tolják. A 

sávos művelés időben megelőzheti a vetést, és annál mélyebb lehet, kiterjedhet a 

szelvényben kialakult tömör réteg átlazítására. Cél a termesztendő növény igényének 

megfelelő talajállapot kialakítása a termőhely körülményeihez szabott lehető 

legkevesebb eljárással. (Antos 2017) 

 

Anyag és módszer 

Kutatási területként a Szent István Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Kar „Kákai” 

kísérleti területét megfelelőnek találtuk arra, hogy a talajművelési kísérleteket 

elvégezzük a kiválasztott területen. A terület talajtípusa réti talaj, nagy 

agyagtartalommal, és nagy kötöttségi értékkel. A kötöttség és a tömörödésre való 

hajlam miatt kiváló feltételeket biztosít a kísérletek beállítására. A területen öntözési 

lehetőség megoldott, így lehetőséget nyújt a terület az öntözött és az öntözetlen kontrol 

parcellák összehasonlítására. 
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1.ábra. A kísérlet bemutatása 

 

Illustration 1. Introduce the experiment 

 

 

 

Alkalmazott talajművelési eljárások: 

- Mélylazított (min. 60-70 cm-es melioratív lazítás, mely a 

talajszelvény ismeretében megszünteti az esetleges tömődött rétegek 

hatását) 

- Hagyományos mélyművelés, mélyszántás (rendszeres forgatásos 

művelés, a növény igényének megfelelően) 

- Közép-mély lazítás (40-45 cm mélységű, lazítás évenkénti 

rendszerességgel) 

- Sekély művelés, tárcsa, (20-22 cm mélységű tárcsás művelés) 

- Sávos strip-till technológia alkalmazása (Sávos művelés a kultúra 

soraiban) 

A kiválasztott tesztnövény a kukorica. A növény kiválasztásánál a három egymást 

követő évet figyelembe véve, a választás lehetősége a kukoricára szűkült. 
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Eredmények és értékelésük  

Számos értéket kívánunk összevetni, a legfontosabb vizsgálati értékek a talaj 

nedvességtartalmára és vízgazdálkodási paramétereire vonatkoznak. A talajnedvesség, 

talajellenállás folyamatos monitorozása egy lényeges eleme a vizsgálatnak, hiszen arra 

keressük, a választ mely művelési eljárás biztosítja legjobban a növényünk számára a 

hosszan tartó egyenletes vízfelvételt. 

Kísérletünknek másik fontos eleme a talajfizikai mérések, melyek kapcsán arra 

kívánunk rávilágítani, hogy az egyes művelési módok, azonos termesztéstechnológia 

mellett, hogyan befolyásolják a talaj porozitását, hogyan változik ez az érték az 

öntözések hatására. Mely esetekben, és mekkora vízmennyiségnél mozdulnak el az 

értékek pozitív vagy negatív irányba.  

A talajlégzés az állományklíma folyamatos mérése szintén választ adhat a kérdéseinkre. 

Kiválasztott növényünk a kukorica, jó választás, hiszen a növény nagysága, biomassza 

hozama, termése, annak mennyisége számszakilag és küllemileg jól mérhető 

tartományokat mutathat. 

A kísérleti parcellákra azonos mennyiségű szerves és műtrágya kerül kiszórásra. 

Azonos mennyiségű öntözővíz kijuttatása mellett mérjük a hozamot. Várakozásunk 

szerint eltérések várhatóak. A terméshozam mellett a teljes biomassza tömeget is 

mérjük, választ keresve mely művelési módnál hasznosult legjobban a kijuttatott 

tápanyag és öntözővíz. A biomassza tömegbe a gyomosodás mértékét, a gyomok 

összetételét (összcsíraszámot) is mérjük. Arra a kérdésre is keressük a választ, eltérő 

talajművelési eljárások befolyásolják-e a stesszenzimek hormonok összetételét. 

A talajban lévő felvehető szabad vízmennyiséghez kapcsolódva a növények 

vízháztartási együtthatóját (WHE) is folyamatosan mérjük, választ keresve a lehullott 

csapadék és az öntözés utáni értékek alakulására. 

A talajélet egyes paramétereit is mérjük. A földigiliszták számát vizsgáljuk, a 

talajművelési technológiák szerint. A földigiliszták nagyon érzékenyen reagálnak a 

modern mezőgazdaság különböző elemei, mint például a növényvédő szerekre, illetve a 

talaj tömörödésére. A talajművelés egy kényes kérdés, hiszen megzavarja a 

földigilisztákat és lerombolja az alagút rendszerüket. A talajművelési technológia 

mellett a talaj víztartalma is meghatározza a talajban lévő földigiliszták számát. 

Következtetések 

A kutatási eredmények választ adnak milyen további talajművelési eljárások 

alkalmazásával érhető el a legjobb talajszerkezet. A szarvasi öntözési kutatási 

lehetőségeket kihasználva további lehetőségek nyílnak az öntözés és a talajművelés 

optimalizálására. A képzési struktúrába beilleszthető illetve az aktuális képzésekben, 

mint például a Mezőgazdasági Vízgazdálkodási szakirányú képzés tananyagába 

beépíthetőek a kísérletek eredményei. 
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Összefoglalás 

A forgatás nélküli talajművelési eljárások több éves tapasztalatai mutatják, hogy 

kedvező hatással vannak pl. a talajaink víz- és tápanyag-gazdálkodására és jelentős 

gázolaj-megtakarítást eredményeznek a szántásos technológiához viszonyítva. A 

szántóföldi kultivátorok jó vízbefogadó képességű, levegős talajszerkezetet hagynak 

maguk után, amelyben kedvezően alakítható ki a magágy. Kevésbé porosítanak, mint az 

ugyancsak nagy területteljesítményre képes és szintén elterjedt tárcsás talajművelők. 

Használatukkal elkerülhetők a káros tömör rétegek (eketalp, tárcsatalp) kialakulása. Az 

általunk alkalmazott másik technológia a strip till technológia előnyeit értékeljük. 

A sávos művelés előnye, hogy a teljes területtel szemben csak sort/sávot műveljük. A 

művelt sávban a növény számára a legjobb talajállapotot biztosítjuk azáltal, hogy csak a 

sorban történik meg a magágy készítése, a vetés és a műtrágyázás. Hazánkban az új 

technológia bevezetését a KITE kezdeményezte, aki rendelkezik a szükséges műszaki-

technológiai alapelemekkel. 

 

Kulcsszavak: talajművelés, vízgazdálkodás 
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Water management effects of different tillage systems 

 

Abstract  

The aim of the planned experiments is to find out how to optimize soil cultivation so that the water 
management of the soil reaches the best possible value, the soil's water retention ability can be improved, 

while, in addition to sustainable agricultural production, the water-quality impact of crop production will be 

reduced to a minimum. 

The research results give an answer as to what additional soil cultivation techniques can be used to achieve 

the best soil structure. At the Agricultural and Economics Faculty of Szent István University utilizing the 

irrigation research opportunities, there are further opportunities to optimize irrigation and soil cultivation. The 
results of the experiments can be integrated into the training structure and in the current training courses, such 

as the Agricultural Water Management Specialization Course material. 

Keywords: soil cultivation, water management 
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Bevezetés  

Az ökoszisztéma szolgáltatások vizsgálatánál kiemelkedő szerepet kap az ellátó 

szolgáltatások (élelmiszerellátás, vízellátás, fa és rostanyagok) számbavétele. A bennük 

bekövetkezett változások szoros kapcsolatban állnak a szabályozó szolgáltatásokkal 

(éghajlat-, árvíz-szabályozással, betegségek terjedésének ütemével, víztisztítás 

lehetőségével). A Millennium Ecosystem Assessement 2005 c. dokumentum 

továbbiakban arról számol be, hogy az ellátó szolgáltatás legerősebb és közepesen 

meghatározó társadalmi gazdasági összefüggést mutat, a jólétet biztosító alapvető 

anyagok hozzáférését, valamint hasonlóan erős de kevéssé meghatározó kapcsolatot tár 

fel a személyi biztonság, a természeti erőforrások védelme, és az egészségvédelemmel 

összefüggésben. Az ellátó szolgáltatás hosszabb idősoron történő változásának 

tanulmányozásával számos tényezőre fényt deríthetünk. 

Irodalmi áttekintés 

A világon minden ember többé-kevésbé valamilyen ökoszisztémától és annak 

szolgáltatásaitól függ. Az elmúlt 50 év alatt az emberiség gyorsabban változtatta meg az 

ökoszisztémákat, mint azt a korábbi időszakokban tette. Nőtt az igény az élelmiszer, az 

ivóvíz, a fa- és rostanyagok, valamint az üzemanyagok tekintetében. Az 

ökoszisztémákból származó források hozzájárulnak az emberi jólét és a gazdaság 

fejlődéséhez. A Millennium Ecosystem Assessment (továbbiakban MEA) tanulmány a 

következőkben csoportosítja az ökoszisztéma szolgáltatásokat. 1) A fenntartó 

szolgáltatás alá az ökoszisztémák alapvető mozgatórugóit sorolja, mint primer 

produkció, talajképződés, elem körforgalom. A fenntartó szolgáltatás és a további 

szolgáltatások között fennálló szoros kapcsolat miatt szinte részeinek tekinthető az 

ellátó, szabályozó és kulturális szolgáltatások. 2) Az ellátó szolgáltatás, az élelmiszer-, 

víz, fa és rostanyagok és üzemanyagokat foglalja magába. 3) A szabályozó szolgáltatás 

az éghajlat szabályozást, élelmiszerellátást, egészségszabályozást, árvíz- és 

ivóvíztisztítást tartalmazza. 4) A kulturális szabályozás alá sorolja az esztétikát, 

spiritualitást, az oktatást és rekreációt. A MEA megállapítja, hogy a társadalmi igények 

a szolgáltatások iránt a következő 50 évben növekedni fognak, stagnáló népesség 

növekedés esetében is. Mára az ökoszisztéma szolgáltatás iránti igény növekedésével a 

szolgáltatások 60%-a károsodott valamilyen mértékben (MEA, 2005 Török, 2009). 

Jelen tanulmányban megvizsgáljuk, hogy milyen dinamikával jellemezhető az 

ökoszisztéma szolgáltatások változása a Szarvas-Békésszentandrási holtág vízgyűjtő 

területén. 
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A vizsgált terület, az Alföld nagytáj keleti részén, a Hármas-Körös közvetlen 

részvízgyűjtőjén található. Magába foglalja a Hármas-Körös töltéssekkel határolt 

hullámterét a folyó teljes hosszában, a Hármas-Körös jobb parti holtágainak a 

Hortobágy-Berettyó torkolat és a Gyomaendrőd-Dévaványa közút közé eső 

részvízgyűjtőt, a Hortobágy- Berettyó bal parti részvízgyűjtőjének a Csurgó-

Alsóréhelyi csatorna alatti részét, és a Hármas-Körös 19 fkm feletti bal parti 

részvízgyűjtőjét. A terület átalakításait a 17-19. században végzett folyószabályozások, 

valamint a 19-20. században készült vízkormányzó, vízlevezető, vízpótló, vízátvezető 

rendszerek kiépítése eredményezte. A természeti környezetben is jelentős változások 

történtek. A nagy kiterjedésű időszakosan illetve tartósan vízjárta területek helyét, nagy 

kiterjedésű, mezőgazdasági művelésbe vont területek foglalták el (VKKI, 2010). Erről 

számol be Gallacz (1896) monográfiai írásában. A Körös-Berettyó vidékén 14400 

hektár vízállás és mocsár volt. A halászok, pákászok, csíkászok világa volt ez. Rengeteg 

volt a vízi szárnyas, elszaporodtak a darvak(Gallancz, 1896). A vízborítottság 

megszüntetését, a táj arculatának valódi átalakítását a Körösök kanyarulatainak 

levágása, a lefolyás megváltoztatása hozta magával. Ezek a vízszabályozási munkálatok 

Bokody Károly nevéhez fűződtek az 1830-as évek derekán (Czakóné, 2009). A 

szabályozást követően, az átmetszésekkel a Békés és tiszai torkolat közötti 265 

kilométeres folyóhossz, mindössze 103 kilométerre rövidült. A terület kiszáradt, így 

újra helyet kapott a szántóföldi gazdálkodás. Míg a korábbi tájban csak szórványos 

szántóföldi gazdálkodásra volt lehetőség, mára a terület 90,3 százaléka mezőgazdasági 

művelés alatt áll (Ihrig, 1973). 

A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös a térség legnagyobb belvíz befogadója. 

Ökológiai állapota jelentős mértékben függ a vízgyűjtő területének tájhasználatától. A 

belvíz befogadó funkció mellett komoly elvárások vannak a holtág megfelelő 

vízminőségének fenntartása iránt a holtág turisztikai jelentősége miatt.  

Anyag és módszer  

A terület tájhasználat-váltás során bekövetkezett minőségi változásokat az 

ökoszisztéma szolgáltatások módszertanának segítségével, a legpontosabb 

településstatisztikai adatok felhasználásával állapítjuk meg. A felmérés adatgyűjtése az 

ellátó szolgáltatások, növényi termékeinek (szántó területek, szőlő, rét és legelő, erdő és 

nádas) változását mutatja be.  

A Hármas-Körös teljes vízgyűjtő területére 23 település tartozik teljes 

közigazgatási területével. Pontos statisztikai adatok az 1900-as évek végétől állnak 

rendelkezésünkre, de meg kell jegyezni, hogy az adatgyűjtés nem folyamatos. A 

földhasználati adatgyűjtés szempontjából Németh (1988) mezőgazdasági statisztikai 

adatgyűjteményt, az Általános Mezőgazdasági Összeírás 2000 év adatait gyűjtöttük ki, 

továbbá a Központi Statisztikai Hivatal 2010-re vonatkozó adatait használtuk. Az 

adatgyűjtés során nyilvánvalóvá vált, hogy az 1990-es évekből nem állnak 

rendelkezésre településsoros adatok. Különbség mutatkozik a korai és a 2000, valamint 

a 2010 általános mezőgazdasági összeírás, statisztika kategóriái között. A korábban 

használt kert, gyümölcsös, kategória szétbontva találhatók konyhakert, üvegház és fólia, 

szőlő kategóriákban. Az adatokat a következő módon csoportosítottuk, a kert-

gyümölcsös adatsoraiban jelenítettük meg a konyhakert, üvegház és fólia, valamint a 

gyümölcsös területeit. Meg kell említenünk továbbá, hogy a 2000 és 2010 statisztikában 
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a rét- legelő területeket, bár külön-külön megjelenítik, de közös gyep statisztikai 

kategóriaként tüntetik fel. 

A kigyűjtött adatokat Microsoft Excel táblázatkezelő szoftverrel dolgoztuk fel. A 

gyűjtések alapján jelen tanulmányban az 1895, 1913, 1935, 1962, 1966, 1971, 1984 a 

2000 és 2010 évek területhasználati adatait (szántó, kert, rét, legelő, szőlő, erdő, nádas) 

vizsgáljuk. Arra kerestük a választ, hogy hogyan változtak a vizsgált paraméterek, és 

ezek hogyan járulnak hozzá az ökoszisztéma szolgáltatások változásához. Továbbá 

meghatároztuk a változások legkritikusabb pontjait, ás hogy ez milyen további nem várt 

folyamatokat hoz magával. 

Eredmények és értékelésük  

A felhasznált statisztikai adatok kategóriáit az ellátó szolgáltatás tükrében vizsgáljuk. 

Globálisan az 1950-t követő harminc évben több terület lett átalakítva művelt területté, 

mint ezt megelőzően 1700 és 1850 között. Mára a művelt területek a szárazföldi 

területek egy negyedét adják (MEA, 2005). A vizsgált területen hasonló tendencia nem 

állapítható meg. Ennek magyarázata lehet, hogy a vízgyűjtő területen számos 

településén csak az 1962-s adatgyűjtésből állnak rendelkezésre adatok. A már meglévő 

települések művelt területei növekedési és csökkenési tendenciát egyaránt mutatnak. A 

következőkben részletesen bemutatjuk a szántó területek, kert, nádas, erdő, rét és legelő 

területek változásait. A vizsgált időszakot két részre bontjuk, melyben az elválasztó 

1971-es statisztikai adatsort bázis évnek tekintjük. Az eredmények értékelése során 

szem előtt tartjuk, hogy a területen két nagy területi változással járó beavatkozás történt. 

Mindkét esemény megvalósult a bázisév, 1971 előtt.  

A szántó területek alakulása a teljes vízgyűjtő területén 1895-1971 közötti időszakban 

43,4 százalékos csökkenést mutat. Az 1984-2010 időszakban a csökkenési tendencia 

lassul 37,2 százalék (1. ábra). Az ábrán nyomon követhető az egyes településekre, adott 

időszakban jellemző növekedési, illetve csökkenési tendencia. A csökkenési tendenciát 

a negatív előjelű számok mutatják a terület százalékos változását. A növekedési 

tendenciát a pozitív előjelű számok mutatják. A csökkenés magyarázható a kisebb 

települések közigazgatási határainak változásával a korábbi települések területének 

rovására. Ez főként a szomszédos települések estén tapasztalható, mint Szarvas-

Csabacsűd, Békésszentandrás-Hunya, Csorvás-Gerendás, Kondoros-Kardos, 

Kétegyháza-Lökösháza, Újkígyós-Szabadkígyós. A szántó területeken megtermelt egy 

hektárra eső termésmennyiség eközben növekszik. Egyrészt a technológiai fejlődéssel 

magyarázható (gépesítés és öntözés elterjedése), másrészt a tápanyag bevitel (N és P) 

növekedésével. Az ökoszisztéma szolgáltatás szempontjából a szántó területek 

csökkenése kockázatot jelent az élelmiszerellátásban, a felszíni vizek minőségére és az 

elemek körforgalomára.  

A vidék bővelkedett gyümölcsösökben, szőlő ültetvényekben, számos településnév 

hordozza ennek emlékeit. Az 1895-1971 a gyümölcsös szőlő, zárt kert területek jelentős 

növekedést mutatnak. Viszont az 1984-2010 időszakban a csökkenés oly mértékű, hogy 

a kert kiterjedése nem éri el az 1895 – ös év felét (2. ábra).  
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1. ábra. Szántóterület csökkenése 1895-2010 

 
Figure 1. Decline in arable land between 1895-2010. 1) 1895-1971; 2)1984-2010; 1895-2010 

 

2. ábra Kertterület csökkenése 1895-2010 

 
Figure 2. Garden area decrease 1895-2010. 1) 1895-1971; 2)1984-2010; 1895-2010 
 

A korai időkben a külterjes legeltetéses állattartás volt jellemző, a nagy kiterjedésű 

legelők ezt a funkciót látták el. A piaci igények megváltozásával a legelő területek 

kiterjedése 71% -al csökkent 1971-re. Az ezt követő időszakban a csökkenési tendencia 

lassul, de az állatlétszám csökkenésével továbbra is érvényesül, az 1984-2010 időszak 

között 63% ra tehető (3. ábra).  
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3. ábra. Legelőterület csökkenése 1895-2010 

 
Figure 3. Pastureland decrease 1895-2010. 1) 1895-1971; 2)1984-2010; 1895-2010 

 

4. ábra Nádasterület csökkenése 1895-2010 

 
Figure 4. Decline of the reed section 1895-2010. 1) 1895-1971; 2)1984-2010; 1895-2010  

Az állattartás szerkezetének átalakulását támasztja alá a rétek területi változása. Az 

1895-1971 –es időszakban a területi arány 36,1 % csökken, addig a 1971-2010-es 

időszakban kiterjedésük 13%-os növekedést mutat. Fa- és rostanyag kategóriák alatt a 

nádas és erdőterületek változásait vizsgáljuk. A korábbi monográfiák kiterjedt nádas 

területekről számolnak be. Mára ez drasztikusan lecsökkent (4. ábra). A vizsgált 
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időszakokban 1895-1971 között 74,6 százalékkal 1984-2010 között 29,4 százalékkal. 

Mivel kicsi területekről beszélünk, az 1 hektár növekedése 2 hektárra 50 százalékos 

növekedést jelent, ezzel magyarázható a nagy százalék eloszlások az ábrán. A nádas 

területek fennmaradása, csak a felszíni vizek közvetlen partján, kis kiterjedésben, a 

természetvédelem alatt álló területekre jellemző. A nádas területek eltűnésével sérült a 

kulturális szolgáltatás (nádgazdálkodás eltűnése) és a szabályozó szolgáltatás, 

mégpedig a nádas területek víztisztító szolgáltatása, éghajlat és árvíz szabályozó 

szolgáltatása. Nem utolsó sorban sérül a biodiverzitás, a genetikai változatosság, mely 

nagyban hozzájárul a természetes ökoszisztéma sérülékenységéhez. 

Az erdő területek korábban sem jellemezték a tájat, a török hódoltságot követően csak 

az árterekben maradt fenn valamennyi erdős terület. Ligetes területek, főként puhafa 

ligeterdők a vizesebb területekhez kötődtek. Az erdő területek visszaállítására történt 

beavatkozásokat a statisztikai adatok is jól tükrözik. Az 1895-1971 időszakban 2,8 

százalékos növekedés, 1984-2010 között 1,1 százalék az erdős területek növekedése. A 

települések esetében Szarvas, Hunya, Kardos és Lökösháza területén növekszik az 

erdősültség. Az erdő területek növekedése az ökoszisztéma szolgáltatások 

szemszögéből a következőket jelenti, habár ezek többsége nem tekinthető természetes 

ökoszisztémának, csak faültetvénynek. Az ellátó szolgáltatásban javul az üzemanyag 

szolgáltatás, rostanyag ellátás képessége, a szabályozó szolgáltatásban az éghajlat 

szabályozás, árvíz-szabályozás. A fenntartó szolgáltatások között növekszik a 

biodiverzitás, genetikai változatosság. 

Következtetések  

Az ökoszisztéma szolgáltatások változása nem azonos az ökoszisztémák változásával, 

mégis az ökoszisztémák változása, jelentősen hozzájárul a szolgáltatások változásához. 

Az emberi társadalom, hajlamos eltekinteni a kisebb problémák felett, míg a saját 

bőrünkön nem érezzük, nem foglalkozunk a környezeti problémákkal. A Szarvas-

Békésszentandrás holtág természeti környezete nem érezteti az itt lakókkal, hogy 

tevékenységükkel negatívan befolyásolják állapotát. Apró figyelmeztető jelek évente 

megjelennek, melyeket legtöbbször maga a természet orvosol. Úgy használjuk a 

természeti erőforrásokat, mintha azok folytonosan, állandóan rendelkezésünkre 

állnának. Félő, hogy a globális hatások, felerősítik, kiszámíthatatlanná teszik a helyi 

környezeti problémákat. A vizsgált szolgáltatások területi csökkenése, nem jelenti a 

fenntartható használatukat. A kapott eredményekből elmondható, hogy a hagyományos 

gazdálkodási formákat, (legeltetéses állattartás, gyepgazdálkodás, nádgazdálkodás, 

gyümölcs, szőlő és kertgazdálkodás), ipari jellegű termelési formák vették át. Ez a 

túlhasználatot feltételező gazdálkodási forma veszélyezteti a természetes 

ökoszisztémákat, ezen keresztül az általuk fenntartott szolgáltatások biztonságát. A 

vizsgálat rámutat olyan folyamatokra, melyben sérül a vízminőség-, az éghajlat 

szabályozó funkció, sérül továbbá a biodiverzitás és a genetikai sokféleség fenntartása. 

Összefoglalás  

Az ökoszisztéma szolgáltatás ellátó funkciója, helyi szinten közvetlenül befolyásolja az 

emberi jólétet, annak meghatározó paramétereit (egészséget, szociális kapcsolatok, 

biztonság, alapvető anyagokhoz való hozzáférést). A vizsgált területen a XIX. 

században következett be a legnagyobb változás a Körösök vízrendezésével. A 
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természetes ellátó szerkezetek, nagyüzemi szerkezetekké alakultak. Az átalakulás az 

élelmiszer és takarmányellátás növekedését eredményezte, miközben sérült a terület 

víz, fa- és rostanyag ellátó funkciója. A változással nem várt eredmények születtek. 

Csökkent a klíma-, víz és betegségszabályozó funkció. Ennek eredményeként a 

fenntartó funkció elemei (primer produkció, talajképződés) sérülékennyé váltak. 

Kulcsszavak: ökoszisztéma szolgáltatás, területi változás, Körös holtág 

Köszönetnyilvánítás  
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Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: 

mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi 

növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése című projekt 

keretében jött létre. 
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Change of ecosystem services in the water catchment area of 

Szarvas-Békészentandrási backwater 
Abstract: 

Provisioning function directly affecting human well-being and its determining parameters (health, social 

relations, security, basic material for a good life).. The biggest change was made in the 19th century with the 
Corridors' water management. Natural supply structures have been transformed into large-scale structures. 

The transformation resulted in an increase in food and feed supply while the water, wood and fiber supply, 

regulating functions of the area was damaged. We have received unexpected results with the change. The 

climate, water and disease regulating function decreases. As a result, supporting function (primary 

production, soil formation) became vulnerable. 

Keywords: provisioning function, human well-being, climate regulation, water regulation, diease regulation, 
supparting function 
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Bevezetés 

A Világ haltermelését évtizedek óta jól megfigyelhető változások hatják át. A növekvő 

igényeket a természetesvízi halászat stagnáló fogásai egyre kevésbé tudják kielégíteni, 

így erre a szerepre csak a folyamatosan növekvő akvakultúra lesz képes. Napjainkra az 

elfogyasztott hal közel fele már a halgazdaságokból kerül a fogyasztók asztalára. A 

hazai viszonyok között ez az állítás még inkább igaz. Magyarországon a halastavi 

haltermelés és a precíziós halgazdaságok adják az étkezési hal közel 80%-át. Fontos 

továbbá tudnunk, hogy hazánkban a halfogyasztás igen alacsony bázisról indulva 

ugyan, de folyamatosan növekszik. Annak elérése érdekében, hogy ezt a növekedést 

egészséges, ellenőrzött környezetből származó, magyar hallal tudjuk kielégíteni, 

szükség van a termelés bővítésére. Ez két úton lehetséges, vagy a jelenlegi extenzív 

tógazdaságok területét kell növelni (de ez igen költség-, és munkaerő-igényes), vagy a 

termelést kell intenzifikálni. Ez utóbbi ugyan megoldást jelenthet a termelés növelésére, 

viszont az extenzív gazdálkodással szemben komoly ökológia kockázatokat hordoz. 

Három olyan terület van, ahol ezek a problémák tettenérhetőek: a felhasznált 

takarmányok egy jelentős része nem fenntartható forrásból származik, az energia 

felhasználás magas, végezetül a használt víz kibocsátása terhelést jelent a környezetre. 

Jelen kutatásban ez utóbbi problémával foglalkozunk. 

 

Irodalmi áttekintés  

Az intenzív halnevelésben termelődő használt víz jellemzően nem tartalmaz mérgező 

anyagokat, viszont a halak anyagcsere termékeiből és az el nem fogyasztott tápból 

eredő ammónium, nitrát, foszfor, magas szerves anyag, és lebegőanyag terhelés jelentős 

biológiai kockázattal járhat (van Rijn, 1996). Az ammóniumion bázikus környezetben 

mérgezővé válhat sok élőlény számára. A nitrát közvetlenül felvehető a növények 

számára, így nagy mennyiségben gyorsítja az eutrofizációt. A foszfor csak reaktív 

formában vehető fel a növények számára, a természetbe jutó mennyiség jelentős része 

az iszapban deponálódik (Ördög, 2000). A magas szerves és lebegő anyag tartalom 

hozzájárul a mély lágyiszap képződéséhez, illetve az anaerob viszonyok kialakulásához 

(Primavera, 2006). Ez utóbbi nem csak közvetlenül veszélyes (ekkor elpusztulnak a 

fenék közelben élő élőlények), hanem aktiválják az üledékben felhalmozódó foszfort 

mely így már felvehető a növények és baktériumok számára és ezzel felpörgeti az 

eutrofizáció folyamatát (Ördög, 2000). A fenti folyamatok különösen kedveznek a 

cianobaktériumok számára, melyek nagy tömegben felszaporodva algavirágzást 

okoznak. Nem csak rossz szagúvá teszik a vizet és halakat, de szélsőségessé teszik a pH 
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és az oxigénháztartást, ez viszont az érzékeny fajok eltűnéséhez vezet, teret nyitva az 

invazív fajok elterjedésének (Oberemm et al. 1999, Havens, 2008). Így a nem 

megfelelően kezelt használt víz a befogadó vizes élőhely rekreációs hasznosítását 

lehetetlenné teszi, illetve a helyi élővilágra is káros hatással van. Éppen ezért a modern, 

fenntartható haltenyésztés igen fontos kérdése a megfelelő elfolyóvíz-kezelés. Ez igen 

sok féle lehet, de jelen tudásunk szerint a különböző fajösszetételű wetlandek adják a 

leggazdaságosabb kezelési formát. Ezek a természetközeli társulások segítenek a 

használt vízzel kijutó szerves és szervetlen anyagokat olyan formált szervesanyaggá 

átalakítani, ami a továbbiakban jól felhasználható (Zang et al. 2011). Ilyen módon a 

kijutó víz fásszárú biomasszává (például energiafűz), lágyszárú biomasszává (többek 

között nád, sás, hínár, alga), lebegő algává vagy a táplálék láncon keresztül akár 

értékesíthető halhússá is alakítható (Vymazal, 2010). 

A magyar vízügyi szabályozás célja, hogy a szabályrendszerén keresztül a 

felhasználókat arra szorítsa, hogy a vízkészleteket fenntartható módon hasznosítsák. 

Éppen ezért a halgazdálkodási létesítmények vízjogi engedélye tartalmazza azokat a 

paramétereket és ezek határértékeit, melyeket a hasznát víz kibocsátójának akkreditált 

szervezettel rendszeresen mintáztatni kell (27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet) 

Anyag és módszer 

A mintaterület a Szarvason a Szarvas-Fish Kft. telephelyén található. Ez az átfolyó 

vizes intenzív, afrikai harcsára alapozott gazdaság egyike Magyarország egyik 

legnagyobb intenzív haltermelő üzemeinek. A telep használt vizét a Szarvas-Kákafoki 

Holt-Körös fogadja be azután, hogy egy több tóból álló wetlandrendszer szűri ki a 

legfontosabb tápanyagokat. A wetland rendszer kialakítására a SUSTAINAQUA (EU 

FP6) projekt keretében került sor. A kutatók előzetes vizsgálatokatvégeztek több 

növény és halfajt alkalmazva, majd a kapott részeredmények alapján tettek javaslatot 

egy öt tóból álló víztisztító wetland kialakítására. Az előzetes számítások szerint ez a 

rendszer napi szinten, az alábbi anyagok eltávolítására képes(1. táblázat). 
 

1. táblázat. Szarvas-Fish Kft. által üzemeltetett wetland eltávolítási adatai kg/nap (Gál et. al 2009 alapján 

módosítva) (VSS=VolatileSuspendedSolid – Lebegőanyag illékony –szerves- része ) 

Vízhőmérsékleti 

tartomány 

„N” eltávolítás „P” eltávolítás VSS 

10-15 °C 35,5 4,3 233,7 

15-20 °C 68,5 4,4 224,1 

20-25 °C 88,9 9 451,9 

Table 1. Absorption of the Szarvas-Fish Ltd’s wetland kg/day (based on Gál et. al 2009) 

(VSS=VolatileSuspendedSolid) 

 

A korábban már hivatkozott kutatás eredményei között szerepelt az is, hogy a wetland 

beruházási költségei 2017.-ben térülhetnek meg. 

További kutatás célja a Szarvas-Fish Kft. önellenőrzési tervének adatainak átfogó 

vizsgálatán keresztül felmérni az intenzív haltelep a Szarvas-Kákafoki Holt-Körös 

vízminőségére gyakorolt hatásait, illetve megállapítani, hogy a közel 10 éve üzemelési 

idő után a wetland, hogy tölti be a szerepét. Az önellenőrzési terv keretében a használt 
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víz befogadóba ömlésének helyszínén évente többször történik akkreditált mintavétel, 

így az innen származó adatok kiválóan jellemzik a holtágat ért terhelést. 

 

Eredmények és értékelésük 

Mivel a legfrissebb vizsgálatok még adatgyűjtés fázisában vannak, így csak az korábbi 

vizsgálatok adatai állnak a rendelkezésünkre. Ezek alapján megállapítottuk, hogy a 

wetland betölti a szerepét, hisz jelentős mennyiségben távolítja el a halgazdaság elfolyó 

vízéből a különböző szerves és szervetlen anyagokat (Gál et al. 2009, Gál et al. 2003, 

Kerepeczki et al, 2003), mindezt ráadásul úgy, hogy közben gazdasági értéket is termel. 

A kísérleti rendszerekben a bekerült „N” 89,4-94,4%-át, a „P” 69,6-91,2%,-át, és a „C” 

68,7-89%-át távolított el a biológiai szűrőrendszer. A végleges, üzemi méretű wetland 

esetében „N”-nél 53-61%-os, a „P” 76-84%-os, KOI esetében a 80-91%-os retenciót 

vártak el a tervezők. Guti (2011) elvégzett vizsgálatai azt is bizonyították, hogy a 

Szarvas-Fish Kft. másik, tukai telepén nagyon hasonló elvek alapján működű wetland 

rendszer is sikeresen működik. 

Következtetések 

A bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy a nemzetközi 

példákhozhasonlóan a biológiailag aktív, vizes élőhelyek kiválóan alkalmasak az 

intenzív üzemi haltermelő rendszerek használt vizének kezelésére. Ezek az olcsón 

üzemeltethető, rendszerek már hazánkban is megfelelően működneknek, ám 

hatékonyságuk vizsgálata a jövőben is elengedhetetlen, hogy a kapott eredmények 

alapozhassák meg az összes olyan helyen a wetlandek kialakítását, ahol a használt víz 

tápanyag tartalma ezt indokolja.  

Összefoglalás 

Az intenzív haltermelés azon eszközök egyike, mellyel kielégíthető a magyar 

fogyasztók folyamatosan növekvő haligénye. Ahhoz azonban, hogy ez a növekedés 

fenntartható legyen, szükség van az ilyen típusú haltermelés egyik fontos 

problémájának kezelésére: az elfolyó víz tápanyagtartalmának csökkentésére. Erre lehet 

kiválóan alkalmas wetlandek alkalmazása. Jelen kutatásban a Szarvas-

Békésszentandrási holtág rendszerbe betápláló halgazdaság elfolyó vízének kezelését 

vizsgáljuk. Az elméleti tápanyag visszatartó képesség irodalmi adatok alapján „N”-nél 

53-61%-os, a „P” 76-84%-os, KOI esetében a 80-91%-os. 

Kulcsszavak: intenzív haltermelés, wetland, használtvíz  
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Examination of outlet water of an intensive fishfarm in Szarvas-

Békésszentandrás oxbow system 

Abstract 

Intensive fishfarming is one of the tools to satisfy the increasing fish demand of Hungarian customers. In a 
sustainable intensive fishfarming system one of the most important problems to be solved is to reduce the 

nutrition content of effluents. Wetlands provide a good solution to this issue. The field of our research is the 

examination of fishfarm effluent water quality which arrives to the Szarvas-Békésszentandrás oxbow system. 
The retention of the examined wetland based on literature data is 53-61%- in case „N”, 76-84% in case of „P” 

and 80-91% in case of COD. 

Keywords: intensive fish culture, wetland, waste water 
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Bevezetés  

A Duna vízrendszere az elmúlt évtizedekben komoly antropogén hatásoknak volt 

kitéve, úgymint a különböző vízépítési létesítmények, erőművek, duzzasztógátak és a 

jelenős szakaszokat érintő folyószabályozás. Ezek a mesterséges létesítmények jelentős 

hatást gyakorolnak a vízjárásra, a folyó dinamikára, a morfológiára és a meder 

anyagára. A megváltozott hirdro-ökológiai állapotok következtében degradálódtak a 

tokfélék élőhelyei, ívó területei. A Vaskapu I. és II. megépítésével a folyó hosszirányú 

átjárhatósága megszűnt, a vándorló tokfélék nem jutottak fel a felsőbb szakaszokon 

lévő ívóhelyekre. Mára gyakorlatilag eltűnt hazai Duna szakaszról a viza (H.huso) és a 

sőregtok (A. stellatus), a simatok (A. nudiventris) és a vágótok (A. gueldenstaedti) pedig 

szórványos előfordulású. A Közép-Duna vízrendszerében a kecsege a legelterjedtebb 

tokféle, így hazai élőhelyeken is jelenleg az egyetlen még jelentős, szaporodó képes 

állománnyal rendelkező tokfaj. Azonban napjainkra ez a faj is veszélyeztetetté vált. A 

faj védelme és az állományok utánpótlása érdekében, 2016-ban egy országos 

visszatelepítési program keretében több mint 18000 darab növendék kecsege került 

kihelyezésre a Duna és a Tisza több pontján. Az in-situ (természetes élőhelyen) és ex-

situ (mesterséges élőhelyen) védelmi intézkedésekhez kapcsolóan, elkezdtük vizsgálni a 

hazai kecsege populációk genetikai variabilitását, ami által eddig feltáratlan 

populációgenetikai ismeretekhez jutottunk. 

 

Irodalmi áttekintés  

A tokfélék a XIX. század közepéig-végéig igen jelentős szerepet játszottak az 

elterjedési területeik országainak gazdasági és társadalmi életében, azonban a XX. 

század elejétől állományaik drasztikusan csökkenni kezdtek. A Kárpát-medencében 

őshonos, valaha tömeges mennyiségben előforduló tokfélék közül napjainkban már 

gyakorlatilag csak akecsege található meg folyóinkban.  

A XIX. század végén a különböző folyószabályozási munkák és vízerőművek létesítése, 

nagyban átalakította a folyó meder viszonyait, vízjárását, és az áramlási paramétereket. 

Az első vízerőmű Bajorországban épült 1927-ben, és ezt követően a többi Duna menti 

országban is egyre nőtt a számuk. A második legnagyobb a bős-nagymarosi vízlépcső, 

mely a szlovák-magyar határon épült (1986-1990), és a nemzetközi és tudományos 

közéletben is a leginkább vitatott helyzetű építmény. Jelenleg az erőművek és 

mesterséges tározók együttes száma a Duna németországi szakaszán 49, az ausztriai 

szakaszon 9, Szlovákiában 2, Magyarországon 1 (Paksi erőmű víztározója). Nemcsak a 

Dunán, de mellékfolyóin, mint például a Dráván is megnövekedett a különbölő 

létesítmények száma (12 darab) (Reinartz et al. 2002.). Több nemzetközi és hazai 

szakirodalom is foglalkozott az erőművek létesítéséből eredő környezeti változásokkal 
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és az ebből következő hidro-ökológiai változásokkal, valamint a tokfélék állományára 

gyakorolt negatív hatásokkal (Guti G.1998; Nagy B.1996; Malik et al. 2000; Yu at al. 

2013). Hazai szakemberek közül Guti számos tanulmánya foglalkozik a Dunát és 

mellékfolyóit érintő környezeti változások okozta negatív hatásról a tokféléink 

állomány csökkenésével kapcsolatban (Guti G. 1998., Guti G. 2006. Guti et al. 2010.) 

A Duna havi vízállása és a kecsege populációk dinamikája közötti kapcsolatot vizsgálva 

szignifikáns negatív korrelációt mutatott ki. bebizonyosodott, hogy a- tartósan magas 

vízállás kedvezőtlenül hatott a szaporodás sikerességére, így az állományok természetes 

utánpótlására, ugyanis a nagyobb vízáramlási sebesség miatt a meder anyaga, alakja 

megváltozik ésa korábbi ívó helyek eltűnnek. A Duna nagyobb mellékágainak 

feliszapolódása általános folyamat, ami döntő mértékben a 19. században megkezdett 

átfogó folyószabályozásokra, valamint a növekvő számú vízerőművek működésére 

vezethető vissza (Kiss T. et al. 2011.).  Az árhullámok gyorsabb levezetését elősegítő 

beavatkozások (kanyarulatok átvágása, partvédő művek kialakítása, töltések építése) a 

főmeder beágyazódását idézték elő a 20. század végére, amelynek következtében 

mérséklődött a hullámtéri mellékágak konnektivitása, illetve vízellátása, ami a medrük 

fokozatos feliszapolódásához, beszűküléséhez vezetett. Ez a folyamat számos halfaj 

szaporodási lehetőségét korlátozza napjainkban. 

 
1.ábra Éves kecsegefogások 1993-2013 közötti időszakban 

 

 
                Figure 1. Sterlet catches in Hungary (FAO 2015.) 

 

Az 1 számú ábrán az utóbbi húsz év halász és horgász fogások alapján készült, 

kecsegefogási adatokból, egyértelműen látszik az állományok csökkenő tendenciája. 

Míg a 90-es években 30 t feletti mennyiségek is voltak, ez 2013-ra 5 tonnára esett 

vissza. Érzékelhető, hogy olyan sürgető beavatkozásra van szükség, amely a maradvány 

populációk megerősítését és hosszú távú fennmaradását segíti. 

 
A haltelepítés évtizedek óta alkalmazott eszköz a kecsege populációk utánpótlásának 

javításában. Fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a csökkenő egyedszámú 

természetes populációk genetikai variabilitását milyen mértékben befolyásolja, illetve 

károsítja a mesterséges szaporításból származó halak telepítése. Ha megfelelő 
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vízterületről származó anyahal állománnyal történik a szaporítás, akkor is a 

beltenyésztés elkerülése érdekében közel legalább ötven effektív tenyészállatot kellene 

bevonni a szaporításba, amelyek begyűjtését a szaporodási periódus különböző 

szakaszaiban kellene végezni. Ezek a feltételek a gyakorlatban általában nem 

teljesíthetőek, azonban, a molekuláris genetika adta újabb eszközök (marker alapú 

szelekció) alkalmazásával növelhető az állományok genetikai sokféleségének 

megőrzése. 

 

Anyag és módszer  

A Földművelésügyi Minisztérium halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. 

évi törvény (CII.63. $ (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak) szerint, védett vagy 

veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporításával és visszatelepítésével 

bízta meg a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetét. 

Az intézet szarvasi telephelyű tavaiban kecsege, vágótok és viza egyedeit őrzi és tartja 

fent, azonban megfelelő méretű ivarérett állomány csak a kecsege esetében áll 

rendelkezésre. Így a visszatelepítési programban, kézen fekvően erre a fajra 

fókuszáltunk. 

A kecsege telepítések esetében az elsődleges cél törzsállomány kialakítása volt a 

Dunában és a Tiszában még meg lévő természetes élőhelyeiken, viszonylag nagy 

mennyiségű növendék állomány kihelyezésével. Azonban nem rendelkeztünk kellő 

mennyiségű információval a génbanki, illetve a természetes vízi állományok genetikai 

állapotáról.  

A genetikai vizsgálatokhoz a minták két helyről kerültek begyűjtésre, 57 db a szarvasi 

Halászati Kutató Intézet génbanki anyaállományából (25 %-a a teljes élő kecsege 

anyaállománynak) és 37 db természetes élőhelyről, a Duna leányújfalui térségéből. A 

halak farok úszóiból vett mintából, DNS-t vontunk ki (EZNA kit). Az állományok 

genetikai variabilitásának jellemzésére 8db genomi DNS alapú mikroszatellit markert 

teszteltünk PCR reakcióban (SupercylerTrinity). Az alkalmazott markerek a 

rendelkezésre álló szakirodalmak alapján kerültek kiválasztásra (King et al., 2001; May 

et al.,1997; McQuown et al., 2000). A tesztelt markerek közül 4 leginformatívabbat 

használtuk a további vizsgálatokhoz (Afu-34, Aox-45, Spl-101, Spl-105). Ezen 

markerek esetében kaptunk polimorf allél mintázatot a vizsgált csoportokban. A 

különböző hosszúságú mikroszatellit DNS darabok (allélok) méretének pontos 

megállapításához a PCR termékeket egy nagyfelbontású ABI 3130 kapilláris 

elektroforézis készüléken választottuk el (Applied biosystems, USA). Az allélok 

méretét és számának megállapítására a Gene Mapper (Applied Biosystem) szoftvert 

használtuk. Így megkaptunk minden egyed markerenkénti genotípusos mintázatát. A 

populációgenetikai elemzéshez az egyedi allél adatok GenALEx 6.5 (Peakall, Smouse 

2012) and Fstat 1.2 statisztikai programokat használtam. 
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Eredmények és értékelésük  

A két kecsege állományon elvégett genetikai elemzést követően, a vizsgált négy 

mikroszatellit lókuszról elmondható, hogy kellő mértékben polimorfnak bizonyultak. A 

lókuszonként detektált allélszám 5 és 14 között változott. Az allélméretek alapján 

elvégzett populációgenetikai számítások elvégzése után, meghatároztuk az értékelhető 

allél számot (Na), effektív allél számot (Ne), a megfigyelt (Ho) és várt 
heterozigóciaétékeket, a Hardy-Weiberg egyensúlyi állapottól való eltérés 

szignifikancia szintetjét,a fixációs indexet az egyes lókuszokon, amelyeket az 1. sz. 

táblázat mutat be. (Fazekas et al. 2017.) 

1.táblázat A genetikai variabilitás és az allélikus mintázat 

Populációk Lókuszok Na Ne Ho He P Sign. F 

Duna Aox 45 15 10,61 0,88 0,91 0.39 ns 0,03 

  Afu 34 5 1,98 0,33 0,50 0.00 *** 0,33 

  Spl101 11 3,13 0,40 0,68 0.00 *** 0,41 

  Spl 105 8 6,38 0,62 0,84 0.00 *** 0,26 

Génbank Aox 45 15 10,11 0,87 0,90 0.90 ns 0,04 

  Afu 34 8 1,91 0,48 0,48 0.29 ns 0,00 

  Spl101 9 3,63 0,68 0,72 0.00 *** 0,06 

  Spl 105 10 5,86 0,44 0,83 0.00 *** 0,47 

Table 1. Genetic variability and allel pattern. Number of alleles (Na). Number of effective alleles (Ne). 
Observed heterozygosity(Ho) Expected  heterozygosity (He), ChiSq Chi-Squerd Test, Probability (P) and 

Fixation Index (F) ns=not significant. * P<0.05. ** P<0.01. *** P<0.001 

Az intézetünkben tenyésztett állomány előzetes élőhely felmérések során alkalmasnak 

bizonyult a természetes élőhelyre történő kihelyezéshez. 2016 április és október közötti 

időszakban a Duna és a Tisza több szakaszán összességgében kb. 18000 darab 300-400 

grammos, 40-50 centiméteres kecsege került kihelyezésre. A budapesti szakaszon 600 

kg, Ercsinél 700 kg, Dunaújvárosban 600 kg, Baja és Kalocsa térségében több mint 

2000 kg, a Tiszába Kisköre és Mindszent térségében pedig 2 tonna. A kihelyezésre 

kerülő halak 10 %-a külső jellel lett ellátva, hogy a későbbiekben nyomon követhető 

legyen azok növekedése és vándorlása (Józsa et al. 2017.). 

 

Következtetések  

A természetes-vízi állományok megőrzése esetén kizárólagosan a genetikai sokféleség 

megőrzése, a visszatelepítendő ivadék életképességének növelése tartozik az 

elfogadható tenyésztési módszerek közé. (Lehoczky et al. 2017). A genetikai diverzitás 

megőrzése érdekében alapvető fontosságú, hogy rendelkezzünk a még létező, 

hozzáférhető populációkat jellemző genetikai információval, amely alapul szolgálhat a 

későbbi fajmegőrzési munkákhoz. 

A genetikai vizsgálataink eredménye alapján elmondható, hogy a kecsege vizsgált 

állományai genetikailag diverznek tekinthetők. Sem a lókuszonkénti allélszám, sem az 
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állományonkénti allélszámok tekintetében nincs jelentős különbség a populációk 

között.  

Megállapítottuk továbbá, hogy Hardy-Weinberg egyensúlytól szignifikáns eltérés 

tapasztalható az egyes állományokban, amely általában a beltenyésztettségre utal. 

Azonban esetünkben ez az eltérés az alkalmazott markerek alacsony számából és a 

vizsgálat szempontjából nem kellőképp reprezentatív mintaszámból adódik. 

A kapott eredményeknek köszönhetően, a természetes vízből begyűjtött egyedek 

tervszerű kiválasztásával, biztosítani tudjuk egyrészt a HAKI állományok genetikai 

frissítését, így a géndiverzitás fokozását, másrészt a két állomány halainak együttes 

felhasználása és szaporítása biztosítja a visszatelepítésre kerülő állományok genetikai 

változatosságának fenntartását. 

Kulcsszavak: tokfélék, kecsege, Duna, visszatelepítés, genetikai analízis 
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Program for rehabilitation and restocking of native sturgeons in 

Danube River and related genetic assessment 

 

Abstract  

In the last decades numerous anthropogenic effect has considerable influence on the Danube river system, as 

different hydraulic structure, hydropower plant, and dams and river regulation. This artificial structure alter 
the water dynamic of river, the morphology of the bed-load, and the river bank. As a result of changed hydro 

–ecology conditions, the important spawning sites and habitat of sturgeon had been depredated. After the 

construction of two dams of Iron Gate restrict its migration to the the upper-river basin. The great sturgeon 
(H.huso) and the stellate sturgeon (A. stellatus) probably extinct in Hungarian Daube River basin.The ship 

sturgeon (A. nudiventris) and Russian sturgeon (A. gueldenstaedti) has sporadic occurrences. Sterlet (A. 

ruthenus) is only common species in the Middle-Danube region, so it has population in Hungary, that able to 
reproduce in their natural environment. Recently these sterlet population are threatened. In frame of a 

restocking program in Hungary 18000 pieces of juvenile sterlet were restocked in the Danube and Tisza River 

in several places. The genetic structure and variability of the Hungarian population was investigated, attached 
to the in-situ and ex–situ conservation work. New genetically data were received from the examined 

population. 
 

Keywords: Sturgeon, Acipenser ruthenus, Danube River, restocking, genetic analysis 
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Összefoglalás 

A nagymértékű emberi szén-dioxid (CO2) kibocsátás káros hatásai napjainkban egyre 

intenzívebb jeleket mutatnak. A széntöbblet megkötésére több megoldással előálltak 

már, ezek közül az egyik lehetőség a füstgázok szén-dioxid tartalmának alga 

biomasszában való megkötése. Ez a technológia számos előnnyel bír, pl. az eljárás 

társadalmilag széles körben elfogadott, hiszen természetes folyamatokon alapszik. 

Ráadásul a keletkező biomasszára az ipar különböző szektorai alapanyagként 

tekintenek.  

Kísérleteinkben egy olyan rendszert modelleztünk, amelyben az algák széntartalmát 

füstgáz leválasztásból származó, oldatban elnyeletett szén-dioxid biztosítja. Az oldatot 

biomassza hamuval lúgosított kivonattal modelleztük, amelyen CO2-ot 

buborékoltattunk keresztül, amíg a pH el nem érte a 6-os szintet. Ennek az oldatnak a 

változó mennyisége adta az egyes kezeléseket, melyek pH-ját és biomassza tömegét 

folyamatosan monitoroztuk a 7 napos kísérlet során. 

Azt tapasztaltuk, hogy a pH és a tömeg is növekedett, és mindkettő esetben a kisebb 

kezelések esetében mutatkozott a gyorsabb növekedés, míg a nagyobb kezeléseknél egy 

elnyújtottabb adaptációs fázist követően indul meg az exponenciális növekedés. A pH 

minden kezelésnél 11 körüli értéken áll meg, míg a biomassza igen változó, 40 és 210 

mg-os értékeket vett föl a kezelések függvényében. A modellkísérlettel tehát 

bizonyítottuk, hogy a füstgázmosó szennyvizek megfelelő hígításban alkalmas 

tenyészközegek az alga számára, az képes hasznosítani annak széntartalmát. 
 

Kulcsszavak: mikroalga, szén-dioxid, szennyvíz, füstgáz-tisztítás, biomassza 
 

Köszönetnyilvánítás 

 

A kutatás az EFOP-3.6.1-16-2016-0016-os pályázat támogatásával készült el. 
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Dr. Futó Zoltán1 – Ollai Ignác2 – Bencze Gábor3 

1, 2, 3 Szent István Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas, Szabadság u.  
1-3 e-mail: 1futo.zoltan@gk.szie.hu, 2 ollai.ignac@gk.szie.hu, 3 bencze.gabor@gk.szie.hu 

 

Bevezetés 

Az utóbbi években a rizs vetésterületét megelőzve, a búza után a legnagyobb területen 

termesztett szántóföldi növény a kukorica. Az egész világon való elterjedését jó 

alkalmazkodóképességének köszönheti. FAO adatok alapján az összes termés 

mennyisége 2013-ban már meghaladta az 1,0 milliárd tonnát. A világ termőterületének 

5,3%-át és a termelés 6,5%-át az EU tagállamok teszik ki, Magyarország részesedése 

0,7% körül alakul. 

A klímaváltozás jelentős kihívás elé állítja a hazai kukoricatermesztést. A kukorica 

virágzása igen gyakran egybeesik hazánkban a legszárazabb periódusokkal, illetve az 

igen gyakori légköri aszállyal. Ezeket a száraz periódusokat az aszály-érzékeny 

kukorica minden esetben jelentős terméscsökkenéssel tudja csak átvészelni. 

A hazai és a világ kukoricanemesítése az elmúlt évtizedekben jelenős erőfeszítéseket 

tett arra, hogy olyan korszerű hibrideket állítson elő, amelyek jobban tudják 

hasznosítani a talaj vízkészletét, illetve a rendelkezésre álló vízzel nagyobb termésátlag 

elérésére képesek. 

Irodalmi áttekintés 

A kukorica vízigénye közepes, 450–550 mm. Napi vízfogyasztása ennek megfelelően 

4,5–5,5 mm/ha (45–55 m3/ha). Meg kell különböztetnünk az abszolút vízfogyasztáson 

túl statikai vízigényt is. A kukorica statikai vízigénye azt jelenti, hogy talaj 

pórustérfogatának hány %-át tölti ki víz és hány %-át levegő; (kukorica statikai 

vízigénye: 67–79%). A kukorica transzspirációs együtthatója azt jelenti, hogy 

egységnyi szárazanyag (pl. 1 kg) előállításához mekkora a felhasznált víz mennyisége 

(kukorica kb. 350 l/kg) (Bocz, 1992). 

A kukorica vízfogyasztásának üteme és növekedési tendenciája – a klasszikus 

megállapításoknak megfelelően – a növényfejlődés ütemévei párhuzamosan a növekvő 

vegetatív tömeggel párhuzamos. A fejlődés kezdetén és a szemtelítődés utáni 

időszakban kisebb a növények vízfogyasztása. Legtöbb vizet a kukorica a 

címerhányástól a szemtelítődésig terjedő időszakban igényli (Antal et al, 2005). 

A vízigény a tenyészidő folyamán változik. Legtöbb vizet vesz fel a kukorica a 

címerhányástól a szemtelítődésig tartó időszakban. Ilyenkor a napi vízigénye 4,5-5,5 

mm között van, az összegzett vízigény pedig eléri a 200-250 mm-t (Csajbók, 2004). 

A kukorica a gyökereivel mély talajréteget (200-250 cm) sző át, így a talajban tárolt 

nedvességből sokat vesz fel. A felvett vizet - szélsőségesen rossz körülményeket 

leszámítva - jól hasznosítja. A vízigényének csúcsidőszaka miután július, augusztus 

hónapra esik és más növényeinkhez viszonyítva hosszú, ezért a kukorica 

aszályérzékenysége nagy (Szalóki, 1989). 

A kukorica vízigényét, és vízfelvételét jellemző egyéb tényezők: 

mailto:1futo.zoltan@gk.szie.hu
mailto:ollai.ignac@gk.szie.hu
mailto:bencze.gabor@gk.szie.hu
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-A kukorica 150–200 cm mélységből is képes felvenni a vizet. 

-A címerhányás időszaka alatti aszály 53%-kal, a szemtelítődés alatti aszály 30%-kal 

csökkenti a termést. 

-Az elérhető maximális termést nem csak a tenyészidőben lehullott csapadék, hanem 

az őszi-téli félév csapadék mennyisége is befolyásolja (Pepó és Sárvári, 2011). 

Anyag és módszer 

2016-ban és 2017-ben Szarvason vizsgáltuk a természetes csapadék és az öntözés 

hatását a különböző kukoricahibridek termésátlagának és természetes vízhasznosító 

képességének változására. 

A kísérlet talajára jellemző, hogy a fizikai félesége agyagos vályog, kémhatása savanyú 

illetve gyengén savanyú, a művelt réteg CaCO3-ot nem tartalmaz, a humusztartalom 

alapján a talaj N- szolgáltatása közepes. A talaj vízgazdálkodását a gyenge vízvezető 

képesség és a nagy víztartó képesség jellemzi. A művelt szint tömődött, összporozitása, 

és ezen belül a gravitációs pórusok aránya kisebb. 

A lehullott csapadék mennyisége 2016. évben igen kedvező volt Szarvas térségében. A 

lehullott csapadék mind mennyiségét, mind pedig időbeli eloszlását tekintve igen 

kedvező volt a kukorica számára. (lásd: 1. táblázat) 

1. táblázat: Időjárási adatok a január – október 2016-2017, Szarvas. 

hónap (1) jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. 

összeg/ 

átlag 

(5) 

Csapadék (mm) 

2016 (2) 
61,6 88,5 20,0 12,3 18,8 124,4 124,4 50,5 9,8 68,4 578,7 

Csapadék (mm) 

2017 (6) 
28,3 30,2 13,4 49,7 40,9 69,3 31,8 33,3 56,1 56,2 408,8 

30 éves csapadék 

(mm) (3) 
30,6 32,4 30,9 43,9 58,9 68,4 51,4 52,4 39,8 43,6 452,3 

Eltérés 2016. 

(mm) (4) 
31,0 56,1 -10,9 -31,6 -40,1 56,0 73 -1,9 -30,0 24,8 126,4 

Eltérés 2017. 

(mm) (7) 
-2,7 -2,2 -17,5 5,8 -18,0 0,9 -19,6 -19,1 16,3 12,6 -43,5 

Table 1. Weather data from January to October 2016-2017. Szarvas. (1) Month, (2) Rain 2016. (3) Average of 
30 years rain (4) Different 2016. (5) Summa/average (6) Rain 2017. (7) Different 2017. Forrás: A szerző saját 

szerkesztése 

2017. évben a tenyészidő szinte teljes egészében kevesebb csapadék hullott, mint a 

sokévi átlag, amelynek köszönhetően a kukorica a legérzékenyebb, virágzás körüli 

fejlettségét már jelentős vízhiánnyal tudta csak megkezdeni. A július, augusztus 

hónapok csapadékhiánya tovább rontotta a kukorica terméspotenciálját, amelynek 

eredményeként elmondható, hogy a 2017. év a növény számára csak jó-közepes 

klimatikus viszonyokat teremtett. 
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A kísérletben vizsgált kukoricahibridek a következők voltak: 

Caussade hibridek: Chamberi, Kamponi, Loubazi, Basmati, Pincki, Karedi. 

Szegedi Gabonakutató hibridek: GKT 376, GKT 384. 

Pioneer hibridek: P9074, P9241, P9486, P9537, P9903, P0023, P9911, P0216, P0412. 

Euralis hibridek: Lagoon 

KWS hibridek: KWS 2370, Kamparis, KWS 2482, Konfites, Konsens. 

A kísérletünk során két eltérő évjáratban vizsgáltuk különböző nemesítőházakból 

származó, eltérő genetikai hátterű kukoricahibridek termőképességét és a 

vízhasznosítását. A két évjárat (2016 és 2017) jelentősen eltért egymástól, ami lehetővé 

tette a vizsgálatot. Míg 2016 egy optimális, addig 2017 egy vízhiányos évnek 

tekinthető. A kísérletet 3 ismétlésben végeztük. 

Eredmények és értékelésük 

Az öntözetlen területeken a hazai kukoricatermesztés számára a rendelkezésre álló víz a 

termesztés legnagyobb korlátozó tényezője. A biztonságos termesztés szempontjából 

egyáltalán nem lényegtelen, hogy az adott genotípusú hibridek mennyi vizet használnak 

fel a termésük előállításához. A genotípusok közt azonban jelentős eltérések lehetnek a 

rendelkezésre álló víz hasznosításának hatékonyságában. Kísérletünk célja az volt, hogy 

két eltérő vízellátású évben teszteljük a különböző hibridek vízhasznosítását, 

vízgazdálkodását. 

Elsőként a 2016. év terméseredményeit vizsgáltuk meg. 23 hibrid eredményeit 

vizsgáltuk meg ebben az évben. (1. ábra) 

 

 

1. ábra. Eltérő kukoricahibridek termésátlaga 2016. évben 

Figure 1. Yields of different maize hybrids in 2016.(1) Yield (t/ha), (2) Hybrids 
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Az eredmények alapján látható volt, hogy igen kedvező termésátlagok voltak 2016-ban, 

a termésátlagok 7,76 – 11,14 t/ha között alakultak. A legnagyobb terméseket a P0412, 

P0023, Basmati hibridek érték el, termésátlaguk meghaladta a 10,5 t/ha-t. A legkisebb 

termésátlagokat a GKT 376, GKT 384 és a KWS 2482 hibridek érték el, termésátlaguk 

8,4 t/ha alatt maradt 2016-ban. 

Ezután megvizsgáltuk, hogy az egyes hibridek mekkora vízmennyiség felhasználásával 

képesek egy tonna szemtermés megtermelésére. (2. ábra) 

 

 

2. ábra. 1 tonna szemtermés előállításához szükséges víz mennyisége 2016-ban. 
Figure 2. The amount of water required to produce 1 tonne grain seed in 2016.(1)used water (mm), (2) 

Hybrids 

 

A legjobb termőképességű hibridek 2016-ban 55 mm alatti vízmennyiség 

felhasználásával tudtak egy tonna termésmennyiséget előállítani. Ez kiemelkedően jó 

vízhasznosítást jelent. Ilyen jó vízhasznosítási mutatókkal a P0412, a P0023, a 

Basamati és a P9486 hibridek voltak jellemezhetőek. A hibridek zöme 55-60 mm víz 

felhasználásával tudtak 1 tonna szemtermést előállítani, azonban voltak olyan hibridek, 

amelyek csak 60 mm, esetenként 70 mm fölötti vízmennyiséggel tudtak csak 1 tonna 

szemtermést produkálni. Vízfelhasználás szempontjából a legnagyobb vízmennyiséget a 

KWS 2482 hibrid igényelte, mintegy 74,6 mm-t, egy tonna termés képzéséhez. 

 

2017-ben szintén megnéztük a vizsgált kukoricahibridek hozamait. Ebben az évben a 

tenyészidő legérzékenyebb időszakában (virágzás, szemtelítődés) igen kevés csapadék 

érkezett, stresszhelyzetbe hozva a kukorica növényeket. Az év kiváló lehetőséget 

nyújtott arra, hogy összehasonlítsuk a kedvező évjáratban (stresszmentes környezetben) 

mért eredményeket a stresszel terhelt (száraz) évben mért eredményekkel. Célunk volt, 

hogy az eltérően viselkedő hibrideket megpróbáljuk a reakcióik alapján típusokba 
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sorolni, azokat a különböző vízellátottságú környezetbe ajánlani. A terméseredmények 

2017-ben a következők voltak (3. ábra). 

 

 

3. ábra. Eltérő kukoricahibridek termésátlaga 2017. évben 

Figure 3. Yields of different maize hybrids in 2017. (1) Yield (t/ha), (2) Hybrids 

 

2017-ben a kedvezőtlenebb vízellátás következtében a hozamok jelentősen elmaradtak 

az előző évitől. A termésátlagok csak 5,39-8,18 t/ha között alakultak. Ebben az évben a 

legnagyobb termésátlagot a P9911, a P9537 és a P9486 hibridek érték el, 8,00 t/ha-nál 

nagyobb terméseredménnyel. A legkisebb termésátlaggal a Karedi, a Basmati és a 

Konsens hibridek voltak jellemezhetőek. 

 

Ebben az évben is megvizsgáltuk a hibridek vízfogyasztását, valamint a vízfelhasználás 

hatékonyságát. (4. ábra) 

A kedvezőtlen vízellátású évben már jobban előjöttek a hibridek azon tulajdonságai, 

amelyek a stressztűrő képességre, a vízhiány időszakos elviselésére adnak 

információkat. A kukorica az időszakos szárazságot, a talaj vagy éppen légköri aszályt 

képes ugyan átvészelni, de azt csak a levelének gázcserenyílásai bezárásával tudja 

megtenni, ami a fotoszintézis csökkenéséhez, vagy teljes leállásához vezet. Az, hogy az 

egyes hibridek mennyire alkalmazkodnak a szárazabb körülményekhez, vagy épp 

mennyire képesek hasznosítani a talaj és a termőhely vízkészletét jól mutatják azok 

termeszthetőségét. Azon hibridek, amelyek jól tolerálják a szárazabb körülményeket, 

azok hasonló klimatikus körülmények közé javasolhatóak, míg azon hibridek, amelyek 

kiemelkedően jól hasznosítják a vizet kedvező vízellátás mellett, azok kifejezetten 

öntözött, vagy jó vízellátású területeken lehetnek vezető hibridek. 

A két év adataiból érdekes megállapításokat tudunk tenni a hibridek eltérő reakciói 

alapján. A 2016-os évben igen kedvező vízfelhasználást mutató hibridek, mint pl. a 

Basmati, Karedi igen jó vízhasznosítással voltak jellemezhetőek egy kedvező 
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vízellátású évben, de egy vízhiányos stresszhatásokkal terhelt évben a vízhasznosításuk 

drasztikusan romlik, vagyis ezek a hibridek jobb vízellátású körülmények közt 

teljesítenek jobban. 

Megtaláljuk ezen hibridek ellenkezőjét mutató hibrideket is a kísérletben, mint pl. a 

GKT 384, a KWS2482 hibridek, amelyek a száraz évjáratban kifejezetten jó 

vízhasznosítást értek el, de azt kedvező körülmények közt már nem tudták 

megismételni, vagyis a stresszt jól tűrő hibridekről van szó, amelyek kifejezetten 

stresszes, száraz körülmények közt teljesítenek jobban. 

A kísérletben szembetűnő, kiegyenlített teljesítményt és vízfelhasználást mutató 

hibrideket is találunk, mint pl. a P9242, a P0023, a P9903 vagy a Kamponi, amelyek 

mind száraz, mind kedvező vízellátású években kiegyenlítetten jó vízhasznosítást 

mutattak. Ezen hibridek bátran termeszthetők szélesebb intervallumú klimatikus 

tényezők között is, mert igen jó az alkalmazkodó képességük. 

 

 

4. ábra. 1 tonna szemtermés előállításához szükséges víz mennyisége 2017-ban. 

Figure 4. The amount of water required to produce 1 tonne grain seed in 2017. (1)used water (mm), (2) 
Hybrids 

 

Következtetések 

Kísérletünkben megállapítható volt, hogy a kukoricahibridek vízfelhasználása eltérő 

klimatikus viszonyok közt eltérő lehet. Vannak olyan genotípusok, melyek inkább a 

szárazabb, míg vannak olyanok melyek a kedvezőbb vízellátású környezetben adnak 

jobb vízfelhasználási mutatókat. A két évben általánosságban elmondható, hogy 1 tonna 

szemtermés előállításához a hibridek 52-79 mm vizet használtak fel, azonban a hibridek 

vízfogyasztása és hasznosítása igen eltérő lehet különböző évjáratokban. A hibridek 

további vizsgálatára és tesztelésére van szükség ahhoz, hogy az egyes hibridek 

vízfelhasználását, növényi vízgazdálkodását megismerhessük. 
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Összefoglalás 

A hazai kukoricatermesztés eredményei a világon tapasztalt hozam és termésmennyiség 

növekedéstől jelentősen elmaradnak. Hazánkban a kukorica terméslimitáló tényezője a 

jó vízellátás. A kukorica termésátlaga jelentősen növelhető, ha javítjuk a növény 

vízellátását. A kukorica vízigénye közepes, 450–550 mm. Napi vízfogyasztása ennek 

megfelelően 4,5–5,5 mm/ha (45–55 m3/ha). Sok területen csak igen kevés víz áll 

rendelkezésre a szakszerű öntözéshez. Ezeken a területeken fontos a jó vízhasznosítású 

kukoricahibridek választása. 

A kísérletet Szarvason, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, 

Iskolaföldi kísérleti területén állítottuk be. Vizsgáltuk a hibridek vízfogyasztását, a 

termésátlag alakulását, és az egységnyi termés előállításához felhasznált víz 

mennyiségét. 

A 2016-os évben igen kedvező vízfelhasználást mutató hibridek, mint pl. a Basmati, 

Karedi igen jó vízhasznosítással voltak jellemezhetőek egy kedvező vízellátású évben, 

de egy vízhiányos stresszhatásokkal terhelt évben a vízhasznosításuk drasztikusan 

romlik, vagyis ezek a hibridek jobb vízellátású körülmények közt teljesítenek jobban. 

Javaslatot tettünk a száraz klímájú területeken is termeszthető kukoricahibridekre, mint 

pl. a GKT 384, a KWS2482 hibridek, amelyek a száraz évjáratban kifejezetten jó 

vízhasznosítást értek el. Megállapítottuk, hogy mely hibridek rendelkeznek magas 

vízfogyasztással, és melyek azok, amelyek az öntözött, vagy jó vízgazdálkodású 

területekre, illetve az öntözetlen területekre egyaránt ajánlhatóak, mint pl. a P9242, a 

P0023, a P9903 vagy a Kamponi. 

Kulcsszavak: kukorica, vízfelhasználás, szárazságtűrés 

Köszönetnyilvánítás 

A publikáció az EFOP-3.6.1-16-2016-0016 azonosítószámú, SZIE Szarvasi 

Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: 

mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi 

növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése című projekt 

keretében jött létre. 
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WATER USES TESTING OF DIFFERENT MAIZE HYBRIDS IN 

VARIANT YEARS 

Abstract 

The results of Hungarian maize production are significantly below the yields and total quantity in the world. 
Maize yields can be increased significantly if we improve the plant's water supply. The yield of maize can be 

significantly increased by improving the water supply of the plant. The water requirement of maize is not too 

high, 450-550 mm. Daily water consumption is 4.5-5.5 mm/ha (45-55 m3/ha).In many areas, only little water 
is available for irrigation. In these areas, it is important to choose good water utilization for maize hybrids. 

The experiment was setup at Szarvas in the experimental field of the University of Szent István, Faculty of 

Agricultural and Economics Studies, in Iskolaföld.We investigated the water consumption of hybrids, the 
yield of the maize, and the amount of water used to produce the unit yield. 

We found which hybrids used the least amount of water during the growing season. We have also 

recommended the use of maize hybrids produced in dry climates area. We have determined which hybrids 
have high water consumption, which are recommended for areas with irrigated or good water manegement. 

Keywords: maize, water consumption, drought tolerance 
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A HAGYOMÁNYOS CSAPADÉKMÉRÉS PONTOSSÁGA ÉS 

TERÜLETI REPREZENTATIVITÁSA 

Gombos Béla 

Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas, Szabadság út 1-3. 
gombos.bela@gk.szie.hu 

 

Bevezetés 

A csapadék a légkörből a felszínre jutó víz. Jellemzően a felszíni vízmérleg fő bevételi 

tagja és ezáltal a mezőgazdasági vízgazdálkodás kulcstényezője. Mennyisége és időbeli 

eloszlása alapvetően meghatározza a növények vízellátottságát, illetve a 

termésmennyiséget. Mind vízhiány, mind víztöbblet esetén viszonylag kis eltérések a 

talajnedvesség (a csapadék) értékeknél jelentős termésbeli eltérést eredményezhetnek. 

A precíziós növénytermesztés esetén az egyes operatív jellegű munkák időzítéséhez, 

tervezéséhez (öntözés, talajmunkák, betakarítás, stb.) különösen fontos a 

csapadékmennyiség pontos ismerete.  

A csapadék mennyiségét annak a vízrétegnek a magasságával fejezzük ki, amely a 

sima, vízszintes talajfelszínt borítaná a csapadékhullás után, ha nem folyna, szivárogna 

vagy párologna el. Mennyiségét ennek megfelelően rétegvastagságként értelmezve, 

általában mm-ben adjuk meg. Elvében tehát igen egyszerű a csapadékmérés, egy 

meghatározott nagyságú felületre lehulló víz mennyiségét kell megmérni. A 

gyakorlatban azonban még a legegyszerűbb hagyományos csapadékmérők sem 

problémamentesek, a mérés a véletlen hibák mellett szisztematikus hibákkal is terhelt. 

Közismert, hogy különösen a záporszerű csapadékoknak nagy a területi 

változékonysága. Emiatt a mért pontbeli csapadékadatok területi kiterjeszthetősége 

korlátozott. A mérők közötti területekre vonatkozó csapadékinformáció pontossága a 

mérők egymástól való távolságától függ.  

Kutatási célunk a mezőgazdasági gyakorlat számára optimalizált csapadékmérési 

módszertan kidolgozása, melynek első lépése a felvázolt problémák szakirodalmi 

áttekintése. A hagyományos eszközökkel folytatott pontbeli csapadékmérés hibáinak 

vizsgálata mellett foglalkoztunk a területi reprezentativitás kérdésével. 

Irodalmi áttekintés 

Hagyományos, nem-regisztráló csapadékmérők 

Az egyes nemzeti meteorológiai szolgálatok összesen mintegy 50 féle hagyományos 

csapadékmérőt használnak a „hivatalos” mérések során. Ezek mindegyike teljesíti a 

Meteorológiai Világszervezet csapadékmérőkre vonatkozó előírásait, melyek közül a 

legfontosabbak a következők (WMO, 2008): 

 éles peremű felfogóedény, a perem belseje függőleges, a külseje meredek 
lejtésű; 

 a felfogó felület nagysága 0,5% pontosságú, stabil; 

 a felfogóedénykellően mély, az alja legalább 45°-os lejtésű, az esőcseppek 
kicsapódásának megakadályozása érdekében; 
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 a gyűjtőedény szűk nyílású és a napsugárzástól védett, így minimalizálva a 
párolgási veszteséget. 

A Hellmann-típusú csapadékmérő az egyik legelterjedtebb nem-regisztráló mérő típus, 

amelyet 30 országban, mintegy 30000 mérőhelyen alkalmaznak. (Sevruk és 

Klemm,1989). Felfogófelületük 200 cm2, néhány országban szélárnyékolóval 

használják. A magyarországi Oláh-Csomor féle csapadékmérő a Hellmann-típusú 

mérők egyik változata (HungarianHellmann). Formailag megegyeznek, anyagukban és 

kialakítási módjukban van eltérés (kettős fal, télen hókereszt). 

 

A csapadékmérés hibái 

Régóta ismert, hogy a csapadékméréshibákkal terhelt, melynek egy része 

szisztematikus hiba. Ezalól egyik mérő típus sem kivétel, csupán a hiba mértékében van 

eltérés. A hibaforrások az alábbiak(Sevruk és Klemm, 1989; WMO, 2008): 

 szél: a levegő áramlási mezeje módosul a csapadékmérő környezetében, a 
mérő (felfogóedény) belsejében légörvények alakulnak ki, amelyek 
akadályozzák a csapadék behullását (1. ábra); 

 párolgási veszteség: a csapadék egy része elpárolog a 
csapadékmérőből(gyűjtőedényből); 

 tapadási veszteség: az adhéziós erő miatt a felfogóedény belsejének falán 
megtapadó víz, amely a csapadékesemény után elpárolog, továbbá a 
méréskor a gyűjtőedényben maradó víz; 

 cseppek kicsapódása a felfogóedényből: intenzív záporoknál fordulhat elő; 

 hó kifúvódása a felfogóedényből:fagypont alatti hőmérsékleten, laza 
szerkezetű hó esetében jelentkezhet, a szél által okozott alámérés résznek 
tekinthető; 

 nem megfelelő elhelyezés: a környező tereptárgyak akadályozzák a 
csapadéknak a mérőbe történőbehullását, vagy ellenkezőleg, vízcseppek 
csapódnak a tárgyról a mérőbe; 

 a felfogófelület nem vízszintes: a széliránytól függően felé- és alámérést is 
okozhat; 

 műszerhiba: a mérőeszköz nem megfelelő konstrukciója, kialakítása, illetve 
meghibásodása; 

 észlelői hiba: a csapadékmérés során nem megfelelő leolvasás. 
 

A párolgási veszteség nem jelentős azoknál a mérőeszközöknél, amelyek megfelelnek a 

WMO előírásoknak, azaz a víz tölcsérszerű szűkületen keresztül jut a gyűjtőedénybe. A 

feltapadási veszteség növekszik a mérő átmérőjének csökkenésével, valamint a 

felfogóedény mélységének növekedésével, mértéke elérheti a mérésenkénti 0,2 mm-t, 

nyári időszakbanösszességében a 2-15%-ot (WMO, 2008). A veszteség jó indikátora a 

belső falak és a felfogórész területének aránya.  

Legjelentősebb szisztematikus hibát a szél okozza, az alámérés átlagos értéke 

hócsapadéknál 10-50%, esőnél 2-10%, a terület klímájától, a mérőhely kitettségétől és a 

műszer típusától függően (WMO, 2008) 
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A folyékony csapadék szél által indukált alulmérése növekszik a szélsebességgel és 

csökken a csapadékintenzitás növekedésével. Az összefüggés nem lineáris (Chvíla et 

al., 2005), bizonyos intenzitás felett a mérési hiba nem jelentős. Ugyanazon 

szélsebesség mellett a veszteség nagyobb a nem-konvektív csapadék esetén, ami a 

cseppméret eloszlással van összefüggésben. 

 

 
1. ábra. Az áramlási mező a csapadékmérőben és annak környezetében (Michelson,2004). 

 
Figure 1. Flow structurein a precipitationgauge and itssurroundings. 

 

Posza (1987) Szarvason végzett vizsgálatai szerint a tenyészidőszakban átlagosan 

mintegy 10%-kal kevesebb csapadékot mér a szabványosan felállított Hellmann mérő 

(teteje 1 m-en), mint a referencia mérőként szolgáló talajba süllyesztett GGI-3000 

csapadékmérő. A WMO finnországi kísérletében ezzel lényegében megegyező 

eredményt adtak az 1,5 m-en elhelyezett mérőeszközzel végzett vizsgálatok (Goodison 

et al., 1998). 
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2. ábra. A Hellmann-típusú mérő által felfogott hócsapadék aránya a lehulló mennyiséghez képest a 

műszerszinti szélsebesség függvényében (Goodison et al., 1998). 

Figure 2. Catch ratio of snow as a function of wind speed at gauge height of the Hellmann gauge. 

(1) catch ratio, (2) wind speed at gauge height 

A legnagyobb problémát a hócsapadék mérése okozza. Nemzetközi, több éves 

vizsgálatok szerint a műszerszintben mért 3-4 m/s-os szélsebesség esetén a lehulló (nem 

nedves) hó csupán 50%-át fogják fel a Hellmann és az ahhoz hasonló kialakítású nem 

árnyékolt mérők (Goodison et al., 1998). Erősebb szél esetén a mérési hiba tovább nő 

(2. ábra). Ezzel magyarázható, hogy a műszer elhelyezési magasságával jelentősen, 

10%-kal változhat a mérési hiba (Sevruk és Klemm, 1989). 

 

Területi reprezentativitás 

 

A meteorológiai elemek közül a csapadék mutat legnagyobb területi változékonyságot. 

A „hivatalos” állomáshálózatok sűrűségét a csapadék területi átlagának kellő 

pontosságú meghatározására optimalizálták (számuk 1000 körüli, nagyrészt az 

Országos Meteorológiai Szolgálat és a Vízügyi Főigazgatóság üzemeltetésében). Az 

ezen hálózatok által mért adatoka mezőgazdaság táblaszintű csapadékadat igényét csak 

részben képesek kielégíteni. Megállapítható, hogy ugyanakkora megengedett hiba a 

nyári napi csapadék, a nyári havi csapadék és a téli havi csapadék esetén - ebben a 

sorrendben - többszörös állomástávolságok mellett érhető el (Czelnai et al., 

1963).Hosszabb időszakok vonatkozásában, illetve nem-konvektív csapadéknál a 

mintegy 10 km-es átlagos állomástávolság melletti interpoláció hibája elfogadható. 

Főképpen a nyári félévben előforduló konvektív csapadék esetén viszont a 

mezőgazdasági gyakorlat számára elfogadhatatlanul nagy az interpoláció hibája. 

A kis távolságon belüli eltérések részletes vizsgálata sűrű mérőhálózatok 

segítségéveltörténhet. Különböző földrajzi térségekben végzett kutatások (Bosch és 

Davis, 1998; Fiener és Auerswald, 2009; Goodrich et al., 1995) összhangban hazai 

eredményekkel azt mutatják, hogy a nyári napi csapadékok esetében kb. 2 km-es, míg 

télen kb. 8-10 km-es állomástávolság mellett a szomszédos állomások adatai már jól 

korrelálnak (r>0,9). Az egyes csapadék-eseményeknél azonban 10 mm/km feletti 

gradiensek is előfordulhatnak. 

 

Következtetések 

A precíziós növénytermesztés legalább táblaszintű igénye a csapadékmennyiségre 

vonatkozóan csak részben elégíthető ki a hivatalos meteorológiai mérőhálózatok 

segítségével. A téli félévben jellemzően elegendő a hosszabb periódusok 

csapadékösszege (pl. havi adatok), ami jól becsülhető interpolációval. Célszerűnek 

tartjuk azonban, hogy hócsapadék esetén elsősorban a szélvédettebb fekvésű 

mérőhelyek adatait vegyük figyelembe. A tenyészidőszakban szükséges lehet a 

csapadékadatok pontos, napi szintű ismerete. A csapadék nagymértékű területi 

változékonysága miatt ekkor indokolta méréseket az adott táblán végezni, 

hiszen(konvektív csapadéktípus esetén) a mérőhelyek közötti pontokra vonatkozó 

csapadékinformáció pontosságát elsősorban ez határolja be. A mérési hibák jelentősége 
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ebben az időszakban viszonylag kisebb (szabványos mérők használatával). Most induló 

kutatásunkban a mezőgazdasági gyakorlat számára optimalizált csapadékmérési 

módszertant kívánunk kidolgozni, mely választ ad a következő kérdésekre: mivel 

mérjünk, hogyan helyezzük el, mekkora távolságra legyenek egymástól a mérők.  

Összefoglalás 

A csapadék a növényi vízellátottság és ezáltal gyakran a termésmennyiség fő 

meghatározó tényezője. Precíziós növénytermesztés esetén az egyes operatív jellegű 

munkák időzítéséhez, tervezéséhez (öntözés, talajmunkák, betakarítás, stb.) különösen 

fontos a csapadékmennyiség pontos ismerete. A csapadékadatokat azonban két fontos 

tényező terheli: a mérés szisztematikus hibái (helyi hibák) és a nem megfelelő területi 

reprezentativitás.  

A hagyományos csapadékmérők szerkezeti felépítéséből adódik a szél által okozott 

alámérés, ami hócsapadék esetén jellemzően 10-50% közötti, folyékony csapadéknál 

10% alatti. Kisebb jelentőségű, de hosszú időszakra összegezve nem elhanyagolható a 

párolgási veszteség, illetve a mérőeszköz belső falán maradó víz mennyisége. 

Konvektív csapadék esetén a nagyfokú területi változékonyság jelenti a fő kihívást. 

Csak sűrűn elhelyezett mérők adataiból becsülhető megfelelő pontossággal a köztes 

pontok csapadékösszege. 

Kutatási célunk a mezőgazdasági gyakorlat számára optimalizált csapadékmérési 

módszertan kidolgozása, melynek első lépése a felvázolt problémák szakirodalmi 

áttekintése. 

Kulcsszavak:csapadék, csapadékmérő, mérési hiba, szél, területi változékonyság 
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Accuracy and spatialrepresentativity of 

traditionalprecipitationmeasurements 

Abstract 

Precipitation is a keyfactorindeterminingthewatersupply and theyield of crops. The knowledge of 

precipitationamount is especiallyimportantinprecisionagriculturefortiming and planningsomeoperationalworks 

(irrigation, tillage, harvest etc.). However, twokinds of error limit thequality of precipitationdata: systematic 

(local) errors and theweaknessinspatialrepresentativity. The windinducedloss is typically 10-50% forsnow, 

under 10% forrain. Evaporation and lossbywetting of thegaugesurfaces is notnegligible, 

especiallytheircumulatedvaluesforlongerperiods. Incase of convectiveprecipitationthehighspatialvariability is 
the main source of problem. The precipitationamount of non-gaugedplacescan be 

properlyestimatedonlybasedondata of a densenetwork. 

Ourresearchgoal is toestablish a methodology of precipitationmeasurementoptimizedforagriculturalpractice, 
giving a literaturereview of theabovementionedproblematicsasfirststep.  

Keywords: precipitation, raingauge, errorinmeasurement, wind, spatialvariability 
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Bevezetés 

A víz felbecsülhetetlen kincsünk, szerepe az életünkben vitathatatlan: víz nélkül nincs 

élet. Felszínalakító hatása, közlekedési szerepe, települést vonzó tájakat és országokat 

elválasztó hatása közismert. A térképészek is a legfontosabb információként kezelik. 

Mind az általános, mind a tematikus térképen ábrázoljuk a vízrajzot, mint a terület 

legfontosabb tájékozódási elemét. A térképtörténelem során a vízi térképekből alkottak 

a legtöbbet a magyar térképészek. Fodor Ferenc így írt erről 1952-ben: „Aligha 

tévedhetünk tehát, ha úgy gondolkodunk, hogy a magyar térképírásnak éppen a vízi 

térképekből volt legdúsabb, s igen értékes termelése.” 

A cikkben bemutatom a magyarországi vízrajz ábrázolás történetét a korai térképeken. 

Ezek a térképek 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 tevékenységet Magyarországon - így a vízrajz térképezését is-, és ez új 

honfoglalást jelentett a vadvizektől (Klinghammer, 1989). Az országos vízi 

munkálatokat olyan intézmények fémjelezték, mint az InstitutumGeometricum 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 
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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. 

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 munkálatokhoz és amelyek alkalmazására felhívom a 

figyelmet térinformatikai elemzésekhez és monitoring készítésekhez kiinduló grafikus 

adatbázisként. 

 

3.1 Lázár deák térképe: Tabula Hungariae ad quatorlatera (Magyarország 

térképe peremvidékével…)  

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 Cuspinianus, a kiváló humanista és udvari 

történész javította át és rendezte sajtó alá. Petrus Apianus metszette 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 gazdag. A települések egymáshoz viszonyított iránya és távolsága 

helyes, melyből arra lehet következtetni, hogy a mérések pontos csillagászati 

helymeghatározásokon és helyszíni bejáráson alapulnak.  

Magyarország vízrajza (a Duna, Tisza mellékfolyóinak nyomvonala) tekintetében a 

leghívebb középkori 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, monostorral és várbástyákkal kombinált 

ábraképei a kisebb helyek egyszerűbb ábráitól. A korjelek, a településnevek 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, Szegedé 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)  
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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 megigézte 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 térképeken LacusBecskerek néven szerepel ez a tó.  

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

csaknem település nélküli pusztaság, peremén néhány helységgel, mint Halas, Badány, 

Félegyháza, Körtvélyes,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 alapján 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 egészített ki. A török kiűzését követő 

időkig Magyarország legjobb térképe, és az első olyan hazánkat 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. Sylvester János szerepe a magyar nevek 

és a térkép hallatlanul gazdag magyar kultúrtörténeti vonatkozásaiban érvényesült; 

ezekben Lazius nemigen ismerős, így nem csodálkozhatunk azon, hogy a derék osztrák 

kartográfust mindenáron magyar származásúnak vélték. Markáns rajzú, egységes 

jelképekkel 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, 

megkezdődött 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 Ferdinando Marsigli és beosztottja Johann 

Christoph Müller irányításával. Marsigli főleg a Duna felvételezésében 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 történetében először helyesen ábrázolja, ami által az egész Kárpát-medence 

képe megújult. Térképei 1726-ban a hollandiai Hágában jelentek meg. Érdekességként 

megemlíthető, hogy a térképeken megjelenik egy, a Dunát a Tiszával összekötő 

hajózható csatorna elképzelése.  
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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. Marsigli Müllerrel vállvetve a Dunáról kb. 1: 100 000 méretarányú 

térképsorozatot készített, valamint 1: 400 000-es méretarányban 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) 

Kalhenbergtől 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, folyónevekben gazdag, az első tematikus vízrajzi térképünk. 

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

terjedő szakaszának 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 milyen magasan van. Ehhez kapcsolódva egy külön lapon 

megrajzolta a Kárpát-medence metszetrajzát, illetve keresztszelvényét, így alkalma 

nyílt a vonal által metszett hegyek, völgyek, folyók egymáshoz 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 

a Duna felé siető folyókat, megnevezve forrásvidéküket, torkolatukat, hosszukat, 

valamint nagyságukat és II., III., és IV. osztályba (csoportba) sorolja ezeket. A Duna 

medrének struktúráját, összetételét 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, amikor 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, melyet október 4-én vizsgált meg Makó közelében: tiszta, szagtalan és nagyon 

jó ízű. Ugyanígy értékelte 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 pontosan meg nem nevezett német nyelvű katalógus, Historia 
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Tabernamontanareformata alapján, a második oszlopba Gasparus Bauhin szerint, a 

harmadikba az általános előfordulási helyük szerint, a negyedik a speciális előfordulási 

helyekről szól. Ezt Deák Antal András fejti ki részletesen im. SectioXI. (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 

megbúvó kisebb-nagyobb emberi település. Látható, hogy ez a térkép a 

növényföldrajzi, a földhasználati vizsgálatok alaptérképe lehetne. 

Eredmények és értékelésük 

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

hiányában nem említett- 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 környezetgazdálkodási 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 térinformatikai 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 előkészítése során segítségemre voltak, különösen a Magyar 

Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum, vagy Duna Múzeumsegítőkész 

munkatársainak. 
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From the History of the hydrographic maps 

Abstract 

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. Water 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 downgraded. Monitoring studies should be started with 

them in the Carpathian Basin, and we see that GIS studies use historical maps not before the 18 th-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 érintette 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 azonosítani, ezek közül több az MTA 

BTK Régészeti Intézetében folyó kutatások keretében az utóbbi években került a 

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

kutatások 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 kialakulásához 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 együttese azt lehetővé tette 

(Hoffmann 1996). A halastavakat gyakran korábbi vizes élőhelyek helyén (vápatavak) 

vagy kisebb vízfolyások allúviumain (völgyzárógátas tavak) alakították ki. A halastavak 

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 legjelentősebb bevétel, a tó további fontos célokat is szolgált, magyarul 

komplex módon hasznosították azokat. A tavak leggyakrabban víztározóként 

szolgáltak, a vizével malmokat hajtottak, az erődítmények 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 
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újrahasznosították és átépítették az évszázadok során, megsemmisítve ezzel az egykori 

gátakat és műtárgyakat. A legtöbb középkori 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 emlékanyagára, 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 munkában 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 gazdálkodás 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 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 természetes 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 értelmezése csak megfelelő latin nyelvtudás, történeti és helytörténeti 

szakismeretek birtokában lehetséges. A középkori dokumentumok többnyire a tavak 

tulajdonjogi viszonyaival foglalkoznak, vagy valamilyen peres ügyre vonatkoznak, így 

kevés információval szolgálnak a tavak kialakítására és működtetésére vonatkozóan, és 

e kevés adat értékelése különleges szakismereteket feltételez. A hagyományos 

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 haltenyésztés 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 
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információval a környezettörténeti kutatások szolgáltak. A környezettörténeti 

módszerek segítségével nemcsak az egykori tájhasznosítást 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 

terepbejárások anyagai is, de a műholdfelvételeken a mocsári növényzet megjelenése jó 

támpontot jelentett a potenciális halastavak felismerésében. A katonai felmérések 

térképszelvényei gyakran jelzik a gátakat és vízimalmokat, melyeknek nem ritkán 

középkori előzményei is vannak. A távérzékelési módszerek 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 üledékből. A folyamatos és bolygatatlan magmintát laboratóriumban a 

különböző vizsgálati céloknak megfelelően elvágjuk, és a makrofosszília vizsgálatokra, 

valamint a későbbi pollenanalitikai, quartermalakológiai 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 

üledékmintát, faszén, fa vagy növényi makrofosszíliákat használunk fel, annak 

függvényében, hogy melyik hozzáférhető az üledékből. A halastavak létesítésekor és 

felhagyásakor gyakran nagy mennyiségű 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, megjelennek vagy eltűnnek a 

vízborítást jelző élőlények maradványai. Az üledék geokémiai tulajdonságai 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 kutatási 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 tavakat többnyire komplex módon hasznosították, 

halastavak, malomtavak és víztározók is voltak. Jellemzőek a patakmedrek 

elgátolásával létrehozott völgyzárógátas tavak (Pilis, Szék), de néha források vizét 
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(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 alkalmas, 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 bizonyítja, 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 tógazdálkodás 

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 
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további érdekességekkel szolgálhatnak, az már most is kijelenthető, hogy a 

tógazdálkodás Magyarországon mintegy ezer éves múltra tekint vissza, a terepi 

kutatásokkal pedig folyamatosan gyarapodik az ismerté váló középkori tavak száma. 
 

Összefoglalás  

A halászattal foglalkozó szakirodalom jelentősen megosztott a középkori tógazdálkodás 

Magyarországi 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 

eredmények 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 ecosystem 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 rizsállományok 

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 használják fel a rizsföldeken (Bouman et al. 

2007). Ezekből az értékekből is jól látszik, hogy az öntözővíz 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 természetes 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 kiszámíthatatlansága 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). 

mailto:jancso.mihaly@ovki.naik.hu
mailto:janos.pauk@gabonakutato.hu
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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 alapvetően az intenzív 

gazdálkodást jellemző elemekből áll (gépesítés magas foka, modern öntözés, tápanyag-

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). 

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 vízpótlást pedig esőztető öntözéssel oldják meg (GRiSP 2013). Jelentős 

aerob rizsfajtákról (5 t/ha termés) és azok elterjedéséről (80000 ha) Észak-Kínából 

számoltak be, de Indiában is jelentős erőfeszítéseket tesznek a fejlesztések érdekében. 

Kisebb területeken, de legalább olyan látványosan folytatnak 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 korán, 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 már az alapvető célja az egyre 

költségesebb öntözővízzel való takarékoskodás 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 rizsfajtákat 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 „szárazrizs” elnevezésű) rizstermesztési rendszerben végeztük. E technológia 

előnye a szelekció során, hogy a vízhiány mellett, az alacsony hőmérséklet negatív 
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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 nemesítési 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 

elismerést 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 nedvességtartalmát Delta-T SM300 talajnedvesség- és 

hőmérsékletmérő érzékelőkkel követtük nyomon. A törzsek aratása, tisztítása és 

szárítása után a terméseket laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk. 

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 hagyományos, árasztott termesztésben. Célunk az új DH törzsek 

43 db) teljesítményének összehasonlítása volt a két eltérő termesztés esetén.  

  

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

hőmérséklet káros hatásainak felmérésére. A tünetek leírására a Nemzetközi Rizskutató 

Intézet általános szelekciós 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 szemtermések, 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 vezethet 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 

termesztéstechnológiával, de ehhez megfelelő, az aerob körülmények között nemesített 

rizsfajták szükségesek. A mérsékelt égövi rizstermesztő országokban nem elég csak a 

szárazságtűrés javítása, hanem emellett kiemelt 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. 

 

Összefoglalás 

A mezőgazdasági vízfelhasználásban a rizstermesztés jelentős szerepet tölt be a világ 

számos országában. 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 közötti nemesítést célozzák a DH 

előállítási technika felhasználásával. 

Kulcsszavak: aerob rizstermesztés, szárazságtűrés, rizsnemesítés 
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Water saving methods for aerobic rice cultivation 

Abstract  

Rice production is a major consumer of freshwater among the agricultural sectors in many countries. 
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 aerobic rice breeding is described.  

Keywords: aerobic rice, drought tolerance, rice breeding 
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SZARVAS KÖRNYÉKI ÖSSZEGYÜLEKEZETT BELVIZEK 

MINŐSÍTÉSE ÖNTÖZHETŐSÉGI SZEMPONTBÓL 

Kerezsi György  – Túri Norbert – Körösparti János – Bozán Csaba 

NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály, 5540 Szarvas, Anna Liget 8., 
kerezsi.gyorgy@ovki.naik.hu 

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 erőteljesen 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 alkotta 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 

előidéző hidrológiai okokat, folyamatokat javarészt már ismerjük, viszont a 

belvízminőségre ható agrotechnikai 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 minőségigény 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 agrotechnika 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 hatályos). 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 felszíni 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 öntözővízzel szállított anyagok hogyan befolyásolják a víz és a tápanyagok 
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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 hármas kölcsönhatását kell figyelembe 

vennünk (Darab és Ferencz 1969). Az öntözővíz kémiai osztályozásának elvei, azaz a 

minősítés alapjául szolgáló legfontosabb jellemzők a sótartalom, a hidrokarbonát 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 sókoncentrációja vagy vezetőképessége (EC), az öntözővíz 

relatív nátrium tartalma (Na%) és az öntözővíz nátrium adszorpciós aránya (SAR-

érték). Az öntözővíz kémiai jellemzői és minősége közötti összefüggéseket Filep (1999) 

foglalta rendszerbe. A korábbi vízminősítési irányelvekkel és a talaj-öntözővíz 

kölcsönhatással kapcsolatos szakirodalmak felhasználásával a sókoncentráció (EC), a 

Na% és a SAR-érték alapján 4 nagy csoportot állapított meg a különböző minőségű 

öntözővíz kategóriákra (1. ábra). 

 
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 kisebb, 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-érték pedig 2-4. A III. osztályú 

öntözővizek összes sótartalma elérheti a 2000 mg/l-t, a Na% 50-85 és a SAR-érték 

kisebb 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 sótartalom vagy a magas nátriumtartalom 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 (szélmozgás, napsugárzás, párolgás, csapadék) mind a 

belvíztömeg mennyiségére, mind pedig a minőségére hatással van. A kis sókoncentrá-
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ciójú nátrium-karbonátos, nátrium-hidrogénkarbonátos vizek javíthatók kémiai úton, 

ekkor az öntözővíz maradék karbonátértékének (szódaegyenérték) megfelelő mennyi-

ségű közepesen vagy jól oldódó kalciumvegyületet adunk az öntözővízhez, illetve hígí-

tással abban az esetben, ha a víz összesótartalma 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 belvíz-

foltok 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 korábbi 

elöntési helyek koordinátáinak pontos ismeretével, a mintavételezést 2016 márciusában 

megismételtük, 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 mód-

szerrel 35 db növényvédőszer-hatóanyag maradékot pl. carbofuran, metamitron, 

propachlor, stb. és további néhány bomlásterméket pl. DDE, DDD, heptachlor-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. 

Eredmények és értékelésük 

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

P) és az ammónium-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 mezőgazdasági termelés belvízminőségre gyakorolt 

szerepére, mivel feltételezhető, hogy az évek közötti különbségek a területre kijutatott 

műtrágyákból származhattak (2. ábra). 

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

szennyezőanyag szennyezéshez 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 eredményei alapján tehát a 

2016-ban megmintázott belvizekben a szermaradványok mennyisége igen csekély 

volt. 

A 2018 tavaszi eredmények azt mutatják, hogy a tavaszi belvízminták öntözésre 

kiválóan felhasználhatóak. Az öntözővíz kategóriába soroláshoz szükséges három 

alapjellemző közül minden minta az I. csoportba került. Filep (1999) szerint az I. 
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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 megengedhető Na% 

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 között fellelhető magasabb értékek (pl. SzN_02, 

SzN_05, Sz_1, Gy_01, Gy_02) a talajok alaptulajdonságaival magyarázhatóak, míg a 

Veker-érből vett minta a belvízgyűjtő területről származó nehezen azonosítható kevert 

vizeket tartalmazza.  
2. ábra. A tavaszi belvízminták nitrogén és foszfor formáinak éves átlagértékei 
 

 
 

Figure 2. Annual averages of nitrogen and phophoreus forms of excess water samples  
 

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) 

1. táblázat. A belvízminták az I. öntözővíz kategóriában (Jelmagyarázat: Veker-ér csatorna – Ve; Eltemetett 
folyómeder – Ef; Gyep – Gy; Szántó – Sz; Szántó növénykultúrával – 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 
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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 

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 hasz-

nosítható vízkészletek helyben tartása. A belvizek öntözéses hasznosítása során a 

vízben oldott szervetlen ásványi anyag tartalom (pl. nitrát) a növények általi felvétel 

útján hasznosulhat, míg a káros anyagok (pl. szermaradványok) nem várt hatásokat 

okozhatnak. A felhasználás során tekintettel kell lenni a vízzel kijuttatott összes sótarta-

lom optimális szinten tartására, melyet vízkezeléssel és a termesztéstechnológia módo-

sításával valósíthatunk meg. Az agrotechnikai módszerek összehangolása lehetőséget 

biztosít a gazdáknak a vízminőségből eredő káros hatások csökkentésére (Kun et al. 

2017). A káros hatások között az esetleges extrém nagy tápanyag koncentráció kezel-

hető létesített vizes élőhelyek kialakításával, mely egyben a belvizek tározását és minő-

ségének 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 tömörödött talajréteg megszünte-

tése 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 folyamatos figyelmet, amely a betározott víz minőségének 

és a talajállapot rendszeres monitorozásával érhető el. 

Összefoglalás 

A mezőgazdaság, mint a legnagyobb földterületet használó ágazat, stratégiai hatást gya-

korol a vizek mennyiségi és minőségi állapotára. A mezőgazdasági vízgazdálkodási 

technológiák fejlesztése, a belvízzel való okszerű (mennyiségi, minőségi) gazdálkodás 

fontos eszköz lehet a negatív hatások mérsékléséhez. A helyben keletkező összegyüle-

kezett belvíz alternatív vízforrásként szolgálhat az agrárium számára. A felhasználható-

ság szempontjából meghatározó az öntözővíz minősítési kritérium-rendszernek való 

megfeleltethetőség (MSZ-10-640-1989; MI-10-172/9-1990), amely az adott felszíni víz 

mezőgazdasági alkalmazhatóságának korlátait jelenti, ugyanakkor a szükségszerű 

vízminőség javító beavatkozásokat is előrevetíti. A belvíz minőségét a keletkezési hely 

(mikro-vízgyűjtő) és a tartózkodási körülmények (talajok fizikai és kémiai tulajdonsá-

gai, aktuális agrotechnika, talajvíz, stb.) határozzák meg. Öntözési célú hasznosítás 

során figyelnünk kell a talajdegradációs folyamatok elkerülésére (pl. szikesedés), illetve 

arra, hogy a növényi és állati szervezetek akkumulációs tulajdonsága révén ne kerül-

hessenek 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), más-

részt pedig a táblán belüli hosszú távon kiszámítható és fenntartható belvízhasznosítás 

érdekében – pl. az öntözéses gazdálkodás kiegészítő vízforrásaként – milyen 
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agrotechnikát kell alkalmazni (növényvédelem, gyomszabályozás, tápanyag-

gazdálkodás, stb.) a szennyezettségi értékek csökkentéséhez. 

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

mezőgazdasági felhasználás 

Köszönetnyilvánítás 

"A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését (öntözéses gazdálkodás, belvízgazdálko-

dás, földhasználat racionalizálás) célzó kutatások" c. programot (O14230) a Föld-

művelésügyi Minisztérium támogatta.  
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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. salinisation) 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 constraints 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 interventions 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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Szarvas, Anna-liget 8. E-mail: kolozsvari.ildiko@ovki.naik.hu. 

Bevezetés 

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

kiváló takarmánynövény, zölden, silózva, szénaként, legelőként egyaránt hasznosítható, 

valamint másodvetésre is kiválóan alkalmas. A szudánifű kimagaslóan szárazságtűrő, 

azonban a biomassza tömege többszörösére növekedhet öntözés hatására és az ásványi 

elemek felvétele is növekszik (Bocz 1994). 

Szennyvíz öntözéses hasznosítását vizsgáltuk meg kísérleti körülmények között 

szudánifű termesztésével. A kísérletekben a rendszeresen öntözött takarmánynövények 

növekedését, relatív klorofill tartalmát és a zöld termés NPK tartalmának alakulását 

követtük nyomon, amihez az egyik legnagyobb termőképességű hazai szudánifű 

hibridet választottuk, a GK Csaba fajtát. A szennyvíz, amelyet alkalmaztunk, egy 

mezőgazdasági üzemben keletkező technológiai eredetű víz. A technológiai 

folyamatból távozó víz jelentős Na tartalma miatt méréseinket kiterjesztettük a 

növények Na felvételének 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 növekedésére. A nitrogén alapvető szerepet játszik a 

növények hajtásnövekedésében és termésképzésében, a növényi fehérjék 

létrehozásában, ezáltal a termés fontos minőségi mutatóiban is. Nélkülözhetetlen 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 vegyületnek, sejtmembránok, nukleinsavak fontos alkotórésze. A 

kálium nagymértékben javítja a növényekben 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 foszforban) gazdagok (Vermes 1998). Több 

kutatás is beszámol arról, hogy az öntözővízként való hasznosításnál 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 legnehezebben 

eltávolítható komponensek közé tartoznak (Toze 2006). 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

89 

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 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 makroelemek 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 

növénymagasságot és a levelek SPAD értékét. A SPAD érték a klorofill tartalommal 

arányos érték, a vizsgálatokhoz 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 szennyvízzel öntözött (H30 jelű kezelés) növények növekedése intenzívebbé válik a 

tenyészidő második felében, amikor az átlagmagasság eléri a 138 cm-t. Az öntözetlen 

növényállomány (Ø) fejlődése szignifikánsan (p<0,05) elmaradt az öntözött 

kezelésekben termesztett növényektől (1.ábra). 
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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 kezelései között szignifikáns eltérést nem mértünk. Ennek oka, hogy a 

tenyészedények talaja N tápanyaggal 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. 

 

 
 

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 mennyiségét is.  
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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 hozzátartozó 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 nitrogént. 

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

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

%

 

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 mg/kg sz. a., K30 kezelés: 2670 mg/kg sz.a., H30 

kezelés: 3120 mg/kg sz.a. A terméseredményekkel 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 

szennyvízzel 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 fajlagos K tartalom kezelésenként a következőképpen változott a 
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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 alacsony, 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 öntözéses hasznosítására. A szudánifű növekedése gyorsabb a szennyvizes 

kezelésekben, káros hatások nem figyelhetők meg. Az öntözés hatására egy-egy 

növényen belül megváltoztak az elemarányok. 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 produkcióra 

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

vizsgálták 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 takarmány-

növény. Hőigényes, 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 Innovációs Központ Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási 

Osztálya (NAIK ÖVKI) keretében működő Liziméter telep. 

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

mellett jelentős 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 

IRRIGATION WITH WASTEWATER ORIGINATED FROM AN 

AGRICULTURAL 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 Management (NARIC ÖVKI). The studied irrigation 
water is a result of technological process of intensive 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 variety 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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TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI ANOMÁLIÁK KEZELÉSE A 

PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG ESZKÖZEIVEL 

Körösparti János– Túri Norbert– Kerezsi György – Bozán Csaba 

NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály, 5540 Szarvas, Anna Liget 8. 
korosparti.janos@ovki.naik.hu 

 

Bevezetés 

A precíziós mezőgazdasági technológiák fontos eszközök lehetnek a klímaváltozás 

negatív hatásainak mérséklésében, hiszen a mezőgazdasági tevékenység jelentős hatást 

gyakorol a területek vízháztartására. A jövőben várható és már a jelenben is érezhető 

negatív hatások csökkentése és kivédése, 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 igényei, 

valamint az agrotechnikai rendszer mellett a talaj nedvességforgalma szabja meg. A 

termőhelyi adottságokat helyszíni mérésekkel és laboratóriumi vizsgálatokkal 

állapíthatjuk meg. Mindezeket kiegészítik különböző korszerű távérzékeléses 

adatgyűjtési technológiák (drón, műhold), amelyek 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 precí-

ziós gazdálkodás fogalmához kapcsolódik, amely mai definíciója szerint egy olyan 

komplex farmmenedzsment rendszer, amely az időbeli és területi változatosságoknak 

megfelelően alakítja a termelés folyamatait a megfigyelés, mérés és beavatkozás 

eszközein keresztül. 

A mai értelemben vett precíziós, vagy más néven helyspecifikus mezőgazdaság megje-

lenése a világ fejlett mezőgazdasággal rendelkező államaiban (USA, Anglia, Németor-

szág) 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 bekövetke-

zett széleskörű elterjedésével, a mezőgazdasági gépek nagyfokú automatizálásának 

lehetőségével valamint a fejlett térinformatikai szoftverek (GIS) megjelenésével kiala-

kult a precíziós gazdálkodás alapját a mai napig képező eszközrendszer, amely a 

gépekbe szerelt precíz helymeghatározásra épülő navigáción, automata/félautomata 

irányításon és paraméterezhető, automatizálható munkagép működtetésen alapul 

(Kemény et. al. 2017) 

Ezeknek a rendszereknek a használata révén a gazdálkodók elsődlegesen a gépek haté-

konyságát tudták növelni (precíz talajművelés, csökkenő állásidő, üzemanyagfogyasztás 
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és felhasznált input anyag mennyiség), de közvetve a georeferált adatgyűjtéssel a 

termelés teljes folyamatára is kihatással voltak (Bakó 2014).  

A hely alapú adatgyűjtésre épülve indult el a 2000-es évektől, elsősorban az informati-

kában is lezajlott fejlődési trendek mentén a precíziós gazdálkodás második nagy fejlő-

dési 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 csökkenését eredményezi bizonyíthatóan, hanem a gazdálkodás 

környezetkárosító hatásának csökkentésével a klímaváltozás negatív hatásainak 

mérséklésére is alkalmas (Licskó 2005).  

Anyag és módszer 

A precíziós gazdálkodás sikeres megvalósításához új eszközökre és 

kutatásimódszerekre kidolgozására volt szükség. Néhányat a technikai eszközök közül 

(pl. a hozammérő rendszerek, vagy a helyspecifikus kijuttatás gépei) ma már széles 

körben alkalmaznak, egyes specifikus elemek (pl. nitrogéntartalom-mérő szenzorok, 

fehérje- és olajtartalommérők) azonban megmaradtak a szűk alkalmazói-szakmai körön 

belül. Az új kutatási módszerek közül a műholdas és a légifényképes távérzékelés 

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

következő generációs adatgyűjtési módszereinek az alapját jelentik. A távérzékelés 

számos előnnyel rendelkezik a helyspecifikus gazdálkodás adatgyűjtése során. Az 

erőforrás-kutató távérzékelési műholdak közül a Landsat és Sentinel műholdak adatai 

megfelelő geometriai felbontással rendelkeznek a táblán belüli eltérések vizsgálatához, 

így megfelelnek a precíziós gazdálkodás adatforrásaként. A távérzékelés alkalmazásai 

közül nem csak a műholdas (multispektrális), hanem a repülőgépes vagy drónos 

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

szolgálnak 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 megismeréséhez adnak adatokat, segítve ezzel a ideális 

vízháztartási állapotok és a fenntartható vízhasználat elérését: 
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3D térképezés, erózió elleni védelem  

A háromdimenziós képfeldolgozással készült térképek készítése a mezőgazdasági 

alkalmazások során elsősorban a mikrodomborzati felméréseknél indokolt, hiszen 

ennek alapján tervezhetők például meliorációs beavatkozások. A mikrodomborzati 

térképek nagy pontosságú terepi mérésekkel is elkészíthetők, ebben az esetben azonban 

mindenképpen szükséges a kiválasztott terület teljes bejárása. 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 háromdimenziós 

képet. Betakarításkor vagy más szántóföldi munkaművelet során a GPS segítségével 

lehetőség van a terület magassági adatainak rögzítésére is, és ezáltal a domborzatmodell 

létrehozására. Dombos területeken az egyik legnagyobb probléma a talajerózió. Ez sok 

esetben talajkímélő művelési módszerekkel (mulcshagyó művelés, sávművelés) és 

talajtakaró növények alkalmazásával elkerülhető, 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 megvalósításához 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 (Near Infrared Spectroscopy). 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 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, 

tereprendezés, talajszerkezet javítás, meszezés). 

Vízháztartási anomáliák 

Az ország jelentős részén probléma a mezőgazdasági területeken előforduló szélsőséges 

vízháztartási 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 leghatékonyabban 

megoldani. A terület domborzatmodellje alapján meghatározható az ideális lefolyást 

biztosító árok nyomvonala vagy nagyobb belvizes területeken az árokhálózat, annak 
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mélysége és lejtése. A GPS-antennával felszerelt erőgép és ároknyitó egy szintezés 

vezérlő program alapján ezt pontosan el tudja készíteni. A vízgazdálkodás területén 

szintén sok helyen használhatóak fel a távérzékelt felvételek. A síkvidéki meliorációs 

munkák megalapozásához például elengedhetetlen a belvízzel veszélyeztetett területek 

ismerete. A korszerű elöntés-térképezés különböző távérzékelési módszerekkel valósít-

ható 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, vízadagja 

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 öntöző-

berendezés által bejárt területen lévő különféle, 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 programozható mechanikája alkotja. A precíziós 

kijuttatás ezen rendszer alapján alapvetően két típusú lehet 

1. Térkép alapú (talking fields), amelyben a kijuttatást vezérlő adatsor korábban 

rögzített talajvizsgálati 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 adatforrása lehet. A felvételezések időzíthetősége lehetővé teszi, hogy a 

vegetációs időszak megfelelő pillanatában elkészített képek a táblán belüli fejlettségi 

állapotok különbségeit kimutassák A háromdimenziós képek elkészítése és a terepi 

felbontás növekedése értelemszerűen magában hordozza azt, hogy a mezőgazdasági 

táblán meghatározható legyen a teljes zöldtömeg. A növénymagasság meghatározásából 

számos tulajdonságra lehet következtetni, ám az összehasonlítások jelenleg 

megkívánják a terepi méréseket is. Az évelő gyomok foltszerű megjelenése vagy az 

árvakelések a szenzorok fejlődésével egyre inkább detektálhatókká válnak. A specifikus 

tulajdonságokat vizsgáló felvételek 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 

felvételeken 

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 lesznek 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 fokozása és a környezeti hatások minimalizálása. Ahhoz, hogy a 

precíziós mezőgazdasági termelés megfelelő válaszokat adjon a klímaváltozás okozta 

problémákra a következő lépéseket kell megtenni:  

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

térképek, csapadék-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 hatékony 

használatához nagyfokú, rendszer szintű szakismeretekre szükséges. Ennek hiánya 

okozza ma nagyrészt azt, hogy nem tudjuk megfelelően kiaknázni a 

termőhelyspecifikus, precíziós gazdálkodásban rejlő lehetőségeket. 

  



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

99 

Összefoglalás 

A precíziós gazdálkodás integrált módon modern technológiai eszközök sorát emeli be 

a gazdálkodásba 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, tápanyag utánpótlás 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. 

Kulcsszavak:precíziós gazdálkodás, vízgazdálkodás, távérzékelés 
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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 defined by 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, excesswater). 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 

Étkezési – és takarmánygabona termesztésünket nagyobb biztonsággal és kisebb 

költséggel alapozhatjuk 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 tömegtakarmányok (szilázs) 

előállítását. A fajta kitűnő abiotikus - és biotikus rezisztenciájának, továbbá kiváló 

étkezési – és takarmányértékének köszönhetően új lehetőségeket kínál az étkezési-és 

takarmány 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 előállítását, amely - a Ryefood rozs fajtával együtt - elősegíti a 

táplálkozás élettani szempontból fontos félbarna, 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 paramétereknek, 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 
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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 rekombinációs hexaploid triticale genotípúsok (2n=6x=42 x 2n=6x=42) 

előállításával és azok folyamatos 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 kromoszóma preparátumokat 

denaturáltuk. A hibridizációs keverék biotinnal jelölt rozs (R) -, digoxigeninnel jelölt 

Aegilops tauschii (D) genomi DNS-t tartalmazott jelöletlen durum búza (AABB) 

genomi DNS mellett, amit a nem specifikus hibridizáció blokkolásához alkalmaztunk. 

A hibridizációs keveréket az elődenaturált preparátumra helyezve 42 °C-on történt a 

hibridizáció. A biotinnal és digoxigeninnel jelölt szekvenciákat Anti-Dig-Rhodamine és 

Streptavidin-FITC antitestekkel detektáltuk. 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 táplálkozás-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. 
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1.ábra. Rekombinációs hexaploid triticale (Hungaro) előállítása 

Figure 1. Production of recombinant hexaploid triticale (Hungaro) 

 

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 tartozó 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 kromoszóma). 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 hasznosítása is. 
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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 hexaploid 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. Martonvásáron 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) 

kromoszómát detektáltunk – a 28 búza (AABB) kromoszóma mellett. A búza D 

genomhoz tartozó teljes kromoszóma, vagy szegment jelenléte nem volt igazolható 

mcGISH-sel, ehhez további vizsgálatok szükségesek. Ma, amikor a világ a 

környezetszennyezésből eredő ártalmakkal szembesül, 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 secondary 
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 producedHungaro 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  

Az éghajlatváltozás következtében tömegtakarmány termesztésünket jelenleg és a 

jövőben nagyobb biztonsággal alapozhatjuk a kis vízigényű őszi kalászos gabonafélékre 

- elsősorban a rozsra és tritikáléra, amelyek a téli csapadékot hasznosítva kora tavasszal 

már nagy zöldhozamra (szilázs) képesek. 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 termesztéshez. 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 közötti időszakban kutatásba bevont magyar nemesítésű rozs és tritikálé 

genotípusok jó stressztűrő képességgel rendelkeznek, elsősorban szárazságtűrésre, vagy 

tápanyaghiányra, de egyes genotípusok mindkét tényezővel szemben. Kruppa (1995) 

rozstermesztésről szóló cikkében kiemeli a középmagas és magas szárú hazai rozsfajták 

kitűnő alkalmazkodóképességét. Ezen fajták gyenge termékenységű homoktalajokon 

végzett kísérleteikben felülmúlták a külföldi (lengyel és német) fajták és hibridek 

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 (szilázs) célra történő 

hasznosítása,  illetve a Hungaro az első olyan 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 termesztéséhez rendelkezünk versenyképes hazai biológiai alapokkal 

– a Ryefood fajtával, 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 
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vízigénye kicsi, amely a téli csapadékkal és kevés műtrágyával kielégíthető. Az eddigi 

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 tavaszi fővetésű növényekkel hasznosítani 

lehet (Kruppa és Iván, 2016).  Az őszi gabonafélék korai (áprilisban, amikor a kalász 

még hasban van) betakarításakor az alacsony keményítőtartalmat kompenzálja a 

kedvező emészthetőség, továbbá a jól lebomló rostból származó energia és a magasabb 

fehérjetartalom. A rozs alapvetően ’egyfunkciós’ korai szilázs alapanyag. Érdemes 

olyan növényekkel is kísérletezni, amelyek ’többfunkciósak’. Ilyen az új hazai tritikálé 

fajták közül kettő, amelyek ígéretesnek tűnnek, mert hozamukban és táplálóértékükben 

vetekszenek a rozzsal április végén, de tejes érésben betakarítva is még kiváló 

tömegtakarmányt biztosítanak a növendékek részére, sőt 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 minőségű 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 dunántúli 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 ismétlésben, 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 
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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). 
 

 
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 

megállapítható, 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, 
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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 terméseket 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. 
 

 

2. 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 termést (25 t/ha) a standard Ryefood rozs adta, ami viszont 

már szintén túl volt az optimális fejlődési stádiumon. Majd közel azonos terméssel 

(22,6 és 22,7 t/ha) a tritikálé fajták tiszta vetésben következtek. A Hungaro tritikálé 

keverékek 1,5-3,8 t/ha-al (7-17%-al), tehát itt is lényegesen kisebb termést produkáltak 

a tiszta vetésű Hungaro tritikálénál. 
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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 tömegtakarmány termesztésre, ugyanis ezek-

nek a téli félév csapadékát hatékonyan hasznosító kis vízigényű 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 hosszá-

nak növekedése 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 alapozhatjuk 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 techno-

lógiával és biztonságosan termeszthetők. A télen lehullott csapadék – megfelelő tápa-

nyagellátás mellett - fedezi az április eleje-vége között már nagy zöldtömeget adó (15-

22 t/ha szilázs, 30% szárazanyag tartalommal) 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 

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).Európában 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 kényszerhelyzettől, 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 

követelményeknek. 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 következtében kialakuló talajt 

károsító folyamat – az öntözővíz minőségének hatására bekövetkező szoloncsákosodás 

(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 valamennyi régióban elérhető legtöbb öntözővíz típus/minőség hatásáról és 

felhasználási feltételeiről információt nyújtsanak a felhasználó számára. Ugyanakkor 

                                                 
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. 
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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 ismert kategóriákon kívüli 

öntözővíz típusokat (szükségszerűségből felhasznált „extrém sós és nátriumos” vizeket) 

nem tartalmazzák a rendszerek. 

 

Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) által kiadott, az 

USA Szikesedési 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 figyelembe az öntözővizek 

osztályozásánál. Az amerikai öntözővíz minősítő rendszer 22000 vízminta 

vízminőségének vizsgálata alapján készítette el az öntözővizek osztályozását. Minden 

vízminőség 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 

értékekig 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 szabályairól szóló FVM 

rendelet szerint az öntözővíz szikesítő hatása szempontjából 10 minőségi osztályba 

sorolható 6 paraméter alapján. Az osztályok elkülönítése az öntözővíz 

                                                 
3𝑆𝐴𝑅 =

𝑁𝑎

√(𝐶𝑎+𝑀𝑔)/2
 (Richards, 1954). 

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. 
6𝑁𝑎% =

[𝑁𝑎+]

[𝐶𝑎2+]+[𝑀𝑔2+]+[𝐾+]+[𝑁𝑎+]
∗ 100A nátriumionok viszonylagos mennyiségét az öntözővízben a víz 

nátrium százaléka, ún. szikesedési hányadosa adja meg (Filep 1961, Darab 1962). 
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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 rendszerre 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 elérhetőségére is hatással van. Az 

éghajlatváltozás hatására bekövetkező aszályos időszakok gyakoriságának 

következménye a növekvő öntözővíz igény, amely a kisvízi időszakokkal azonos 

időben jelentkezik. A fokozott vízigény miatt időszakosan és/vagy regionálisan hazai 

területeken is kialakulhat vízhiány, amelynek egyik megoldása új, alternatív vízforrások 

felhasználása a mezőgazdaságban. 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 áramlásával elszállított sók.A természetes kimosódás nem tud 

megvalósulni finom textúrájú, lassú vízvezető képességű talajokon, ilyen esetekben 

mesterséges drénezésről kell gondoskodni (Hoffmann et al. 2007). 

Talajművelés 

Rhoades et al. (1992) szerint a megfelelő talajművelés megkönnyíti a sós víz 

biztonságos alkalmazását a növénytermesztésben. Mélyszántás elvégzését javasolja 3-4 

évente, optimális mélységének 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 sófelhalmozódást (a megkönnyített 

kilúgozáson keresztül). 

Talajjavító anyagok kijuttatása 

A víz nagy nátrium tartalma esetében a talaj javítóanyagok (gipsz, szerves anyagok, 

fizikai javítóanyagok) 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 

                                                 
7𝑆𝑧𝑒 = (𝐻𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂3) − (𝐶𝑎 + 𝑀𝑔)  A szódaegyenérték (Sze) vagy más néven maradék nátrium-karbonát 
(RSC) a kalcium kicsapódásának hajlamát mutatja (Bohn et al., 1985) 
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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 környezetének 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 legutoljára megjelent szemlecikkek szerint a szikes talajok 

növények általi kármentesítése hatékony, megfizethető 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 formája, 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 együttes 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. 

Következtetések 

A klímaváltozás következményeként jelenleg édesvízzel jól ellátott régiókat is 

(hazánkat is) jellemezhet 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 következzen be.A jelenlegi öntözővíz 

minőségi rendszerek kategóriái már nem alkalmasak az új vízforrások 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) 
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melléjük felhasználási javaslat és módszer (talajtípus, vízkezelés, kultúrnövények köre 

stb.) hozzárendelése. A jövőben fejlesztendő területek: a természetes vagy mesterséges 

kilúgozás, drénezés, megfelelő talajművelés és termesztéstechnológia alkalmazása, 

talajjavító anyagok kijuttatása, sóakkumuláló növények kiválasztása, a talajfelszín 

párolgásának csökkentése és az öntözővíz kezelése. A kutatási feladatokkal 

párhuzamosan elengedhetetlen 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 mezőgazdasági felhasználásra kerülnek, amelyek 

következményeként a talajban szolonyecesedés és/vagy szoloncsákosodás 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 mérsékelhetik 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 oncompulsive 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 contained 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 aimsit is essential to disseminate this 

methods among the farmers. 

Keywords: water shortage, water conflict, anthropogenic soil salinization 
  



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

117 

A HAJTATOTT FEHÉRPAPRIKA TÁPANYAG 

SZÜKSÉGLETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ 

TERMESZTÉSI KÖZEGEKEN 

Ledóné Darázsi Hajnalka1 – Gulyás János2 

1 Délalföldi Kertészek Szövetkezete, 6600 Szentes, Szarvasi út 3/B., ledone@delkertesz.hu 
2 Délalföldi Kertészek Szövetkezete, 6600 Szentes, Szarvasi út 3/B., gulyasjanos@delkertesz.hu 

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 technológiájának 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 gyakorlatokat 

összehasonlítani a műtrágya használat csökkentése érdekében. A tész 2016-ban három 

termelőjénél kísérleti jelleggel vezeték nélküli érzékelő rendszert állított be a fóliás 

termesztés tápanyag és öntözővíz használatának kontrollálására. Célunk volt a termelői 

döntések segítése a folyamatos monitoring lehetőséggel. 2017-ben két termelőnél a 

felhasznált tápanyag mérésére került sor kőgyapot és kókuszrost termesztő közegen a 

fehérpaprika egységnyi termés előállításához szükséges tápanyag igényének 

meghatározása, egyúttal a termelés fajlagos tápanyag költségének bemutatása 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 környezetvédelem elvárásait is (Horinka, 2010). A 

hidrokultúrás tápoldatozási technológia a nedvesség és só szint ellenőrzésre alapozott 

tápoldatozási gyakorlat. A tápoldat receptek 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 kókuszrost 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 vízkapacitás is eltérő, kőzetgyapot 

esetében 70-80%, míg a kókuszrostnál 65-75% (Ledóné, 2014). 
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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 fóliasátorban, 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). 

 

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 rendelkezett:  

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 különbség 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 felhasználására 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 

négyzetméterre számolt fajlagos műtrágya költsége lényegesen magasabb értéket ért el. 
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(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). 
 

 
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 

 
1. táblázat. Fajlagos tápanyag-hatóanyag felhasználás (g/termés kg) 

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 

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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2. táblázat. Fajlagos műtrágya felhasználás (Ft/m2) 

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 

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. 
(1) Grower number 1, cocopeat growing medium, variety name: OS3255, 

(2) Grower number 2, roockwool growing medium, variety name: SV9702 
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Következtetések 

Különböző termesztő közegeken hajtatott fehérpaprika - kókuszrost és kőzetgyapot- 

tápanyag felhasználásában lényeges különbség volt kimutatható. A termelők azonos 

minőségű öntözővizet használtak, viszont eltérő fajtát választottak. A tápoldatozás 

gyakorlata között kialakult egyik lényeges 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 túlzott nitrogén ellátás 

esetén hajlamos a hosszú ízköz képzésre és a hiányos terméskötésre, így a kívánt sav 

mennyiséget a foszforsavval pótolta. A másik eltérés a kalcium, kálium és magnézium 

esetében volt kimutatható, mivel a kókuszrost közegen a termelő lényegesen nagyobb 

mennyiségben 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 technológiájának 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) felhasználása 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 controlling the use of nutrient and 
irrigation water supply in foil production was experimentally introduced at three producers of PO’s. In 2017 

the nutrient used was measured in the case of two producers. 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 

termesztéstechnológiai alkalmazások segítségével hatékonyabbá teszi a szántóföldi 

növénytermesztést és a gépüzemszervezést. Cél a termőföldek- és a környezet védelme 

mellett a minőségi növényi termékek előállítása, a költségek csökkentése és a gazdasági 

hatékonyság növelése.  

A sok szempontból inhomogén termőhelyhez igazodó termesztéstechnológiákban az 

egyes műveletek 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 precíziós öntözés 

megvalósítása természetesen megfelelő technikát és gazdálkodási szemléletet igényel. 

Kormányzati szándék mutatkozik az öntözési technika fejlesztésére és az öntözhető 

területek nagyságának növelésére. A rendelkezésre 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 csatornahálózat állapota gyorsan romlott, a csatornák egy 

része eltűnt, a műszaki létesítmények állapota leromlott, használhatatlanná váltak.  

2014-ben Magyarországon 130.000 hektár területet öntöztek összesen. Ennek a 

területnek a nagy részét szántóföldi növénytermesztés foglalja el, ahol esőztető 

öntözőberendezéseket használnak (Hubai, 2015).  

Vízjogi engedéllyel 222.000 hektárnyi terület rendelkezik. Az öntözési lehetőség ki 

nem használásának 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 regisztráltak.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 alkalmazás terjedését is elősegítheti. A körben járó 

öntözőgépeknek ahhoz, hogy megfelelő munkaminőséget érjenek el, illetve illeszthetők 
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legyenek a precíziós gazdálkodás rendszerébe, meg kell oldani a beöntözött területen az 

egyenletes vízkiadagolást, a szektoronként, vagy zónánként változtatható 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 szárnyvezeték 

vízbevezetése a központi toronynál, energiaellátása az elektromos hálózatról történik. 

Az öntözőtagok mozgását elektromos hajtómotorok biztosítják. A szárnyelemek 

gömbcsapokkal, a csővezetékek rugalmas tömlővel csatlakoznak egymáshoz. Az 

öntözőgép 2 db öntözőtagból áll, melyek egyenként 49,13 m hosszúak. Az 

öntözőtagokhoz csatlakozik 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 vég-szórófej 

van szerelve. Az öntözőgép a központi 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 vonatkozó méréseket. A mérőedényeket 2 m-es távolságban és 0,9 m 

magasságban helyeztük el sugárirányban és a forgási sugárra merőlegesen. A 

mérőedényekben lévő csapadékmennyiséget a hitelesítésnek megfelelően korrigáltuk. 

3. Eredmények és értékelésük 

A méréseket gyenge 1-1,5 m/s szélsebesség és 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 sugárirányú és a sugárra merőleges 

keresztirányú eloszlások vizsgálatára irányultak. A vizsgálatok eredményeinek 

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 diagramm jelentős vízborítás ingadozásokat mutat. Az 

átlagos vízborítás 9,77 mm-re adódott, kisség meghaladva a tervezett 8 mm-es értéket. 
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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 sebességre 

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 viszonylag kis terület miatt kisebb hibának minősül. 

 
1. ábra. Valley körben járó öntözőberendezés 1-es öntözőtag sugárirányú eloszlása 

Figure 1.1-Member radial distribution of Valley center pivot irrigation system 

 

3.1.2. Keresztirányú eloszlás 

A keresztirányú eloszláshoz a mérőedényeket a 20-as sorszámú mérőpontnál, a forgási 

sugárra merőlegesen 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 eredményt mutat. 

 
2. ábra. Valley körben járó öntözőberendezés 1. tag keresztirányú eloszlása 

Figure 2.1-Member cross direction distribution of Valley center pivot irrigation system 
 

3.2. A 2-es öntözőtag vizsgálata 

A mérőedényeket itt is a forgásponttól távolodva sorszámoztuk. Az első mérőedényt a 

keréknyomtól 1 m-re helyeztük el, majd a továbbiakat 2 m-enként telepítettük. 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

126 

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 helyzetben 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 radial distribution of Valley center pivot irrigation system 

 

3.2.2. Keresztirányú eloszlás 

A keresztirányú eloszláshoz a mérőedényeket a 21-es sorszámú mérőpontnál, a forgási 

sugárra merőlegesen a forgásponttól 90 m-re helyeztük el. A 4. ábrán megfigyelhető 

kismértékű ingadozást az 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 direction distribution of Valley center pivot irrigation system 
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3.3. A sarköntöző-tag vizsgálata 

A mérőedényeket a négyzet alakú tábla átlójának irányában, sugárirányba kifelé 

haladva és sorszámozva helyeztük el. Az első mérőedényt 2-es öntözőtag 

keréknyomától a tábla sarka felé 1 m távolságra, a továbbiakat 2 m-enként telepítettük.  

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- member radial direction distribution of Valley center pivot irrigation system 

 

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, számos országban előnybe részesítette alkalmazásukat. A saroköntőző-taggal 

felszerelt körben járó öntözőgépek a hazai piacon is versenytársai lehetnek a jelenleg 

elterjedt lineár típusú öntözőberendezéseknek. A vizsgálatok során tapasztalt 

sugárirányú csapadékeloszlás a 2-es öntözőtagnál megfelelő, viszont az 1-es öntözőtag 

és a saroköntöző egység jelentős egyenetlenséggel juttatja ki az öntözővizet. 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 alakulásában. A 

próbaüzem során elvégzett mérések tapasztalatai alapján tehát törekedni kell, különösen 

a saroköntöző elem pontosabb beszabályozására. 
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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 currently-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 PROBLÉMÁI 

Michéli Erika, Fuchs Márta 

Szent István Egyetem, Mezőgazdasági Környezettudományi Kar, Környezettudományi Intézet 
micheli.erika@mkk.szie.hu 

 

Összefoglaló 

A nagy, duzzadó agyag tartalmú talajok 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 kidolgozását. 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 magyarországi szabadföldi növénytermelés – elsősorban egyes szántóföldi és 

kertészeti, valamint ültetvényes kultúrák – számára az öntözhető területek növelése 

óriási lehetőséget adhat, sőt egyenesen szükségszerű (Kemény et al. 2018). Ennek okán 

az öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, ésszerű 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 szerepet 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 mezőgazdaság 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, magasabb jövedelmet, nagyobb 

foglalkoztatást eredményez, mint a szárazművelés. A jövőre tekintve pedig elmondható, 

hogy az öntözés érdemi választ jelenthet a klímaváltozás okán egyre szélsőségesebbé 

váló termesztési viszonyok kezelésére (Pepó 2014, Biró et al.2011, Szűcs 2011, Szűcs 

és Apáti 2011). 

Az öntözésre vonatkozó lehetőségeket a természeti befolyásoló tényezők (domborzat, 

talajadottságok, aszály, ökológiai szempontból sérülékenyebb területek stb.) mellett az 

öntözéshez szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű víz rendelkezésre állása 

valamint a termesztett növény piaci lehetőségei befolyásolják. Szabadföldi, különösen 

nagyobb területet érintő esetben öntözési célra elsősorban a felszíni vízkészlet 

hasznosítása jöhet szóba. Ugyanakkor kisebb vízigények kielégítéséhez – bizonyos 

korlátok között – a felszín alatti vízkészlet is felhasználható (Kereszturszky et al., 

1998). Hazánkban 1150 millió m3 felszíni és 280 millió m3 felszín alatti öntözésre 
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fordítható vízkészlet áll rendelkezésre. Országos szinten a jelenlegi öntözési vízigények 

(400 millió m3) és a reális 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 mezőgazdasági 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 et al. 2018). Ezt a hajlandóságot elsősorban az 

említett piaci lehetőségek, az öntözésfejlesztés- és üzemeltetés szabályozási és 

támogatási környezete valamint a közvetlen és közvetett együttműködés, hosszú távú 

tervezés és tervezhetőség befolyásolja. 

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 vízigény felmérésből (2014) 

kiderült tehát, hogy a jelenlegi öntözött területek négyszeresére lenne öntözési igény. 

Azonban az akkori felmérés nem törekedett a konkrét, legnagyobb fejlesztési 

potenciával 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 Belügyminisztérium (BM) 2017. december 1. és 2018. január 31. között a 

falugazdászok bevonásával felmérte(online kérdőív segítségével) a gazdálkodók 

öntözéssel kapcsolatos tapasztalataikat, valamint a jövőbeni vízigényeket. A kérdőív 

három időhorizontra fókuszált, a múltbeli és a jelenlegi helyzetre, valamint a jövőbeni 

tervekre kérdezett rá oly módon, hogy a kitöltés eredményeként parcellaszinten 

láthatóvá vált, hol van igény az öntözésre és hol nincs. A kérdőívet összesen 39 076 

gazdálkodó töltötte ki, így az eredmények ezt a közel 40 000 gazdálkodó véleményét 

tükrözi. A második körös öntözési vízigény felmérés kiemelt célja volt a több termelőt 

érintő öntözőrendszerek kialakításának legvalószínűbb helyszíneinek feltárása, 
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beleértve az öntözni kívánt területek nagyságát, elhelyezkedését, termeszteni kívánt 

növényeket, alkalmazni kívánt öntözéstechnológiát. 

 
1. ábra. Az Öntözésfejlesztési Stratégiához kapcsolódó öntözési igényfelméréssel érintett területek 
Figure 1. The current delimited irrigation network impact area based on 68 surface water bodies 

Eredmények és értékelésük  

A 39 076 gazdálkodó legnagyobb része (93,7 százalék) 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. 

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 39,6 százaléka öntöz azon területén, amely öntözésre berendezett. 

A KSH adatai alapján 2016-ban alig több mint 100 ezer hektárt öntöztek a gazdálkodók 

Magyországon (Internet 1). Kutatásunk szerint azon üzemek, akik rendelkeznek 

öntözésre berendezett területtel összesen 64 195 hektárt öntöznek, mely az országos 

öntözött terület több, mint 60 százalékát fedi le. Ennek a területnek 27,8 százaléka Jász-

Nagykun-Szolnok megyében, 21,8 százaléka Békés megyében, 18,3 százaléka pedig 

Hajdú - Bihar megyében található. Kiemelendő, hogy közel 5 500 hektárt öntöznek a 
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Bács-Kiskun megyei gazdálkodók is, de ott az öntözésre berendezett terület alig 40 

százalékán öntöznek. 
1. táblázat: Öntözött terület 

Megnevezés 

Öntözésre 

berendezett területtel 

rendelkezők (db) 

Öntözésre 

berendezett területe 

van és öntöz (db) 

Öntözött területe (ha) 

Üzemek száma és területe 3 880 1 537 64 195,1 

Table 1. Irrigated area 

 

Az öntözésre berendezett területtel rendelkező, 2017-ben öntözés folyató termelők 

közül   895 gazdálkodó bérelt területtel is rendelkezett, melynek 7,4 százalékára rövid 

távú, 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 százalékánál 75 százalék feletti volt a bérelt terület aránya, 

a 10-20 hektár közötti területtel rendelkezőknél 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 

földterülettel 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. 

 
2. táblázat: Az öntözésre berendezett területtel rendelkező és öntözés folytató termelők közül a bérleti 

szerződéssel rendelkezők megoszlása méretkategóriánként 

Méretkategória 

Bérelt 

terület 

aránya a 

teljes 

területből 

alapján 

készített 

kategória 

Rövid távú 

bérleti 

szerződéssel 

rendelkező 

üzemek (db) 

 

Az öntözésre 

berendezett és 

2017-ben 

öntözés folytató 

termelők közül 

a rövid távú 

bérleti 

szerződéssel 

rendelkezők 

aránya (%) 

Hosszú távú 

bérleti 

szerződéssel 

rendelkező 

üzemek (db) 

Az öntözésre 

berendezett és 

2017-ben 

öntözés folytató 

termelők közül 

a hosszú távú 

bérleti 

szerződéssel 

rendelkezők 

aránya (%) 

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 
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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 

Table 2. Among the producers with irrigation and irrigation plants, the distribution of the tenants by size 

category  

A 2017. évi Egységes Kérelemben bejelentett adatok alapján a lenti táblázatban jelölt 

főnövények öntözésre berendezett területe összesen 192,7 ezer hektár volt, melynek 

33,3 százalékát öntözték is a termelők. A két legnagyobb területen termelt főnövényt, a 

gabonanövényeket és az ipari növényeket 76,2 ezer, illetve 47,6 ezer hektáron 

termelték, de csak alig 20 százalékukat öntözték.  

Méretkategóriánként az üzemek jellemzően a zöldségnövényeket, a szántóföldi 

zöldségnövényeket, a szántóföldi szaporítóanyagokat és az egyéb szántóföldi 

növényeket öntözték. Mind a négy főnövény esetében az öntözésre berendezett terület 

több, mint 75 százalékát öntözték az üzemek. 

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 főnövény teljes területének 59,8 százalékát jelentené. A 

jövőbeni terveik alapján az üzemek gabonanövényeket 231,2 ezer hektárok kívánnak 

termelni, melynek 63 százalékát öntöznék is, az ipari növényeknél pedig már a 60,2 

százalékát öntöznék, szemben a 2017. évi 20,9 százalékkal (3. táblázat). 

 
3. táblázat: Az öntözött és az öntözendő terület megoszlása az egyes növénykultúrák esetében, % 

Növénykultúra  Öntözött terület aránya Öntözendő terület aránya 

Energiaültetvény  15,6 64,8 

Gabonanövények  20,7 63,0 

Ipari növények  20,9 60,2 

Szántóföldi szaporítóanyag  92,0 91,5 

Szántóföldi zöldségnövények  82,8 92,3 

Ültetvény 58,0 82,8 

Zöldségnövények  78,0 86,7 

Egyéb  16,9 34,3 

Összesen  33,3 59,8 

Table 3. The distribution of the irrigated and irrigable area for each crop,% 

 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 elmaradásának, egyötödük pedig egyéb okokat 

sorolt fel (2. ábra). 
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2. ábra. Az öntözés elmaradásának okai 
Figure 2. Reasons for irrigation failure 

Korábbi kutatásaink során megállapítottuk, hogy évente mintegy 70 milliárd forint 

termelési értéket veszít az ország az öntözés hiányával (Kemény et al. 2018). Jelen 

felmérésben arra is kitértünk, hogy az üzemeknél milyen gazdasági és nem gazdasági 

okai vannak annak, hogy egyes termelők a jövőben nem kívánnak öntözni. A 

válaszadók 44,7 százaléka legfőbb gazdasági oknak az öntözőberendezés beruházási 

költségeit jelölte meg, több mint egyharmadukat pedig az öntözőberendezések üzemi-

fenntartási költsége (karbantartás, üzemanyag, stb.) tartja vissza attól, hogy a jövőben 

öntözzenek. Csupán 13,2 százalékuk vélte úgy, hogy a termékértékesítés 

bizonytalanságai (pl. nem megfelelő 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 nitrát érzékeny, 19,3 százalékuk szerint az adminisztratív teher (szakhatósági és 

kormányhivatali) tartja vissza őket, hogy a jövőben öntözzenek, illetve 30,5 százalékuk 

egyéb tényezőket jelölt meg indoknak (3. ábra). 

 

 

 

3. ábra. Jövőbeni öntözés hiányának gazdasági és nem gazdasági okai 

Figure 3. Economic and non-economic reasons for the lack of future irrigation 
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Következtetések  

A jövőbeni öntözési lehetőségben jelentős potenciál rejlik, mivel csupán a válaszadók 

39,6 százaléka öntöz azon területén, amely öntözésre berendezett. Leginkább azon 

termelők akarnak öntözni, akik saját területtel vagy hosszú távra érvényes bérleti 

szerződéssel rendelkező földterületen gazdálkodnak. A megyék közül Békés megyében 

a legmagasabb az öntözési tevékenység 61,1 százalékkal, míg a Jászságban 31,5 

százalék a Hajdúságban pedig 32,0 százalék az öntöző üzemek aránya. Kiemelkedik 

még Pest megye, ahol az üzemek 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, talajvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi korlátok, 

növénytermesztési feltételek, öntözésre alkalmas területek figyelembevételével. A 

kormányhatározat ezen feladatának végrehajtása a jelenlegi 68 felszíni víztestekre 

alapozott öntözőrendszer hatásterületén történt (1, 2 millió ha), a gazdálkodók 

öntözéshez kapcsolódó érintettségének és szándékainak online kérdőíves 

megkérdezésén keresztül. 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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First lessons from the second round irrigation survey 

Abstract  

According to the Government Decision (X. 17.) 1744/2017 for the establishment of Irrigation Development 
Strategy the irrigation cadastre of Hungary should be prepared. This should take into account protection of 

soil and environment, nature conservation limits, crop production conditions, and areas suitable for irrigation. 

To implement this task farmers' current involvement and future intentions related to irrigation was 
investigated by an on-line questionnaire. The survey was completed in the area covered by the current 

delimited irrigation network impact area based on 68 surface water bodies. 

The main purpose of the survey was to explore the demand for irrigation and the pointing areas affecting 
several farmers. Moreover, the assessment also considers the size and location of the areas, the planned crops 

and irrigation technologies. We would like to present the first results from the evaluation of the questionnaires 

and the experiences of the survey.  

Keywords: irrigation strategy, survey, irrigation cadaster 
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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 adottságain 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 zöldségtermesztés. 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 zöldségtermesztő 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 mindig 

képződik 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 paradicsomtermesztés évi 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 kultúrákban vagy pedig az adott rendszerbe visszaforgatva, 

úgynevezett zárt talaj nélküli termesztő rendszert 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 szennyeződések eltávolítása (Bar-Yosef, 2009). A drén összegyűjtését 

sok, talaj nélküli termesztést folytató gazda megteszi már nálunk, főleg azok, akik 

függesztett rendszerű termesztést alkalmaznak. A piszkos tartályból kikerült drén egy 

finomabb szűrésen után átesik egy fertőtlenítésen, ami a rendszer kulcs eleme, ezért ezt 
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külön részben tárgyalunk. A fertőtlenítésen átesett drén az úgynevezett dréntiszta 

tartályba jut és innen kerül majd bekeverésre a frissen készített tápoldatba. A 

visszaforgatás 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, nitrogén, kalcium, magnézium és kén kon-

centrációja 25-50 %-kal nagyobb, míg foszfor és kálium tartalma 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 ionösszetételének alakulását és ehhez igazítva automatikusan 

változtatni lehetne az újonnan készített tápoldat összetételét. Ez régóta akut kérdése a 

zárt rendszereknek. Megoldására sokáig az ionszelektív elektródokat tartották a 

legalkalmasabbnak, de megnyugtató megoldás máig nem született. Ezért továbbra is a 

labor analízis eredményei alapján történik a korrekció. 

Zárt rendszerben megnövekszik azon elemek koncentrációja a tápoldatban, melyeket 

egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben vesznek fel a növények. Ezért kulcskérdés a 

felhasznált víz minősége, 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 mentes 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 drága eljárás, már hazánkban is jó néhány termesztő alkalmazza a vízminőség 

javítására. Megjegyzendő, hogy környezetvédelmi 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 tekinthető 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 

vízkultúrásoknál pedig napi 100 m3 drén fertőtlenítéséről van szó (Van Os, 2009), 

f)  és mindezek mellett esetleg alkalmas a növényvédőszer maradványok elbontására 

is a leeresztésre szánt drénben (Van Os, 2010). 
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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 baktériumok 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 összetételét 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 

elbontására is (Van Ruijven et al., 2017). Egyes kelátok használatával, tőzegnél és 

kókuszrostnál a termesztés első 8-10 hetében gondot okozhat, hogy a drén színe barnás 

lesz, így lényegesen csökken a fertőtlenítés 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, szóbeli 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 hőmérséklet 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 vitelét ajánlja. 

Kifejezetten energiaigényes módszer, de a felhasznált energia egy része hőcserélőkkel 

visszanyerhető. Beruházási igénye viszont nem olyan nagy (Van Os, 2009). 

A homokszűrés a talajlakó kórokozókat távolítja el megbízhatóan. A 100 L/m2/órás 

szűrési sebességet és a 0.15-0.35 mm-es szemcseméretet találták a legjobbnak. Olcsó, 

de lassú módszer, elsősorban kisebb, 1-2 hektár alatti üzemeknek ajánlható (Van Os, 

2009). A korábban már említett olasz kísérlet alapján Ruijs (2011) teljesen elfogadható, 

2,6 éves megtérülési időt kalkulált a homokszűrő beruházására. 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 dózisban 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 kieresztésre 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 viszont 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 mértékben 

felhalmozódhat a klór a tápoldatban (Van Os 2010). Elsősorban az öntözőcsövek 
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tisztításához 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 termésátlagot 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 műtrágyát kellett kijuttatni (Osuna-

Canizales et al., 2012). Dél-Spanyolországban perlit közegen paprikával 50%-nak 

adódott a víz- és a tápanyagspórolás (Alarcon et al., 2001). Bar-Yosef (2009) számításai 

szerint Izraelben hektáronként 1,5 tonna nitrogént lehet megtakarítani. Hosszúkultúrás 

paradicsomtermesztésben 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 érvénybe az első, nemzetközileg is ismertebb 

szabályrendszer. E szerint a drént csak akkor lehet leereszteni, 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 (GLAMI) kötöttek a termelői szervezetek az 

állami szervekkel. Ebben már nem kötelező előírások szerepelnek, hanem 

meghatározott időpontokra megadott célértékek. Például 2018-tól a hektáronként 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 
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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 felhalmozódás 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 folyamatos 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 

környezetszennyező hatását. A módszer jelentős költségei és az esetleges fertőzés-

veszély miatt a termesztőket 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 felelősség 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 

technikai 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 csökkenthető 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 hiányában, a víz- és tápanyag-felhasználásban elérhető megtakarítás 

elegendő motiváció ahhoz, hogy ilyen rendszerekbe való befektetésre bírja a 

termesztőket. Egy másik fontos kérdés az öntözővizek összetétele, 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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növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése című projekt 

keretében jött létre. 
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Closed soilless production systems - Advantages, disadvantages, 

challenges 

Abstract  

Soilless vegetable production is getting increasingly popular in Hungary. However, presently mainly 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 necessary. However, this presents 
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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 mikrobiológiai 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 levegőzöttségének biztosítása, egyes közegek 

esetében eltérő mértékben pufferoló, tápanyag-víz megkötő képességet 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 eltérnek a fölösvíz (drénvíz) kezelésében. Amennyiben a 

túlfolyás (drénvíz) elhagyja az üzemet, nyitott technológiáról beszélünk, aminek 

nagyobb az ökológiai hatása, a drénvíz tápanyagtartalma veszteség, ami nem csak a 

környezetet terheli, a gazdaságosságra is kihat. Zárt rendszerekben visszaforgatással 

csökkenthető a tápanyagok környezetbe kikerülése, ezért gazdaságosabbá teszi a zárt 

rendszereket, 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, 

szakirodalmi adatok alapján (Voogt-Sonneveld, 1996; Tüzel et al., 2001). Fontos 

technológiai irány, hogyan lehetne a nyitott rendszerek tápanyag veszteségeit 

csökkenteni, a víz- és tápanyagok hasznosulását 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 termesztésnél bevált tápanyag hasznosulási % -ot adaptálja hidrokultúrára.  

Ezzel próbál olyan mutatószámokat meghatározni, amelyek alkalmasak a víz és a 

tápanyagok termésben történő érvényesülésének mérésére. Azóta világossá vált, hogy 

különösen nyitott rendszerek esetében egyre fontosabb a környezeti hatás 

számszerűsítése. Olyan mutatószám kidolgozása lenne célszerű, amely által különböző 

üzemek vagy különböző technológiák/fajták/ kezelések nyomán a víz- és tápanyag 
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mutatók összehasonlíthatók. Egy korrekt módszertan lehetővé tenné annak eldöntését, 

hogy adott beavatkozás 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 Tanüzeme 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. február 16-án történt, 3,6/ m2 

szálsűrűséggel egyszer használt kókusz paplanba. A tápoldat egy Priva gyártmányú 

automata berendezéssel került kijuttatásra, 2 db automata öntözőszelepen keresztül. Az 

EC és pH szabályozás kettős ellenőrzéssel, automatikusan történt. A tápoldat 

bekeverése 500 l-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. 
 

1. táblázat. A vegetációs időszak alatt felhasznált tápoldatok fő összetevői, 2017 
 

Tápoldat, 

mg/l 

Feltöltés 1-3 fürt 

virágzása 

5-10 fürt 

virágzása 

12. fürt 

virágzástól 

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. 

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 üzem 

eredményeit a 2007-ben közölt, 3 üzemre megadott eredményekkel kívánjuk 

összevetni.  
 

2.táblázat. 3 különböző paradicsomhajtató üzem termése és tápanyag adatai (Rácz, 2007) 
 

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 
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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.      

 

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 
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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.  

3.táblázat. A Galambosi Tanüzem kísérleti berendezésében nyert termés és tápanyag adatok, 2017 

 

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 

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.  

4.táblázat. A Galambosi Tanüzem kísérleti berendezésében mért tápanyag igények elltérő termésszintnél, 

2017 

 
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 

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 

mennyiséghez 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. Leginkább 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 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

149 

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 vízhasznosítást eredményez, amely többlet 

terméssel jár, de ehhez nem kíván többletet a tápoldatból.  Vagyis a nyitott rendszerek 

esetében is folyamatos technológiai kutatások, fejlesztések szükségesek a környezeti 

terhelés csökkentése érdekében.   

 

Összefoglalás  

A hidrokultúrás termesztés szuperintenzív termesztéstechnológia, a környezeti tényezők 

technológiai szintű szabályozottságával az elérhető legmagasabb termésmennyiség a 

cél. Az intenzív technológia 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 beszélünk, 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 

szabályozza. 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 üzemekre, különböző termésmennyiség esetén is elvi 

lehetőség nyílik az összehasonlításra és értékelésre.   

 

Kulcsszavak: talaj nélküli termesztés, paradicsom, nyitott rendszer, víz- és tápanyag 

felvételi hatékonyság, környezet 
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Establishing a calculation model in hydro-culture technologies to 

assess specific 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 technological factors. 

The specific indicators for each greenhouse technologies are difficult to compare, because 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. Amennyiben 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 populáció 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, hatékonyabb 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 előállításának 

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 

termeléscsökkenését 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 haltakarmányozástan komoly hangsúlyt fektet az új alapanyagok kutatására. A 

haltakarmányok egyik legfontosabb 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 fehérjeforrások felhasználásánál 

azonban figyelembe kell venni azok már ismert tulajdonságait, úgymint pl. a rosszabb 

emészthetőséget, a csontliszt, baromfiliszt magas nyershamu tartalmát, a vér- és 

húslisztek 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 
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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, 

multidiszciplináris 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 

haltakarmányoknak. Összehasonlítva az állati eredetű fehérjékkel, a növényi eredetűek 

kisebb biológiai értékkel rendelkeznek a halak számára (esszenciális aminosav hiány, 

nehezen hozzáférhető foszfor tartalom, antinutritív anyagok jelenléte, nagyobb 

szénhidrát tartalom). A legtöbb növényi fehérje nem tartalmaz elegendő kéntartalmú 

aminosavat (metionin, cisztein), a teljes foszfor tartalom megközelítőleg 2/3-a fitát 

formájában van jelen, amit a hal részlegesen vagy egyáltalán nem képes hasznosítani.  

A növények természetes védekezési mechanizmusuk során számos metabolitot 

termelnek, melyeket gyakran antinutritív anyagokként említenek. Ezek jelenléte a 

növényi alapanyagokban csökkentheti 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 keményítő 

poliszacharidok, antigén fehérjék, fitoösztrogének, fenolos vegyületek, glükozinolátok) 

(Tacon et al., 2009). 

Mindazonáltal növényi fehérje alapanyagokat alkalmazva - a feldolgozás magas szintű 

technológiájának 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 veszélyeztető káros vegyületek képződésének gyakoriságára. Ezekkel a nem 

kívánt szennyeződésekkel egyre gyakrabban találkozunk a teljes élelmiszerláncban, az 

elsődleges termeléstől kezdve a végtermékekig. Számos úton hat a klíma az élelmiszer 

termelésre. Elsősorban a szélsőséges időjárási jelenségek, úgymint a nagy hőség, 

hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, az óceánok felmelegedése, savasodása és 

a szennyezőanyagok transzport útvonalának megváltozása mind-mind hat az 

élelmiszerek 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 Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 

(EFSA) honlapján 2012-ben megjelent modellszámítások szerint, 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 haltakarmányokban használt 

más alapanyagok, mint a szója, búza és búzakorpa, rizsliszt, árpa, a szennyezettség 

jóval alacsonyabb. 
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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 biológiai szervezetek többsége szabad oxigént 

igényel (aerob élőlények). Az oxigén a légkörben korlátlan 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 oxigéntermeléstől 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 

mutatócsoport. A nitrogén vegyületek közül az ammónia, ammónium, nitrit, nitrát, 

szerves nitrogén valamint az összes nitrogén koncentrációját mérik. A szabad ammónia 

és ammóniumion koncentráció viszonya a víz kémhatásának függvénye. Az 

ammóniumion mennyiségének ismerete a szerves szennyezések megítélése 

szempontjából fontos, az ammóniát, mint mérgező anyagot is meg kell 

különböztetnünk. A szabad ammónia - szemben az ammóniumionnal - a 

sejtmembránon áthatol, s így sejtméreg. 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 tekintették 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). 

 

Célkitűzés 

 

Fenntartható haltakarmány alapanyagok kutatása és azok vízminőségre kifejtett 

hatásainak vizsgálatának 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 előállítására 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 kifolyólag 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 
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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 vízvizsgálatok ma már szabványban 

rögzített körülmények között történnek. A mintának a teljes vizsgálandó 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 merítéssel megtöltjük. A mintavételkor csak tiszta edényt 

(például műanyag flakon, műanyag vödör, üvegpohár 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 vizsgálandó 

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 tárolására 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 vizsgálatára 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 

hőmérséklet-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 legelterjedtebb szűrő pórusmérete 40 µm. 

A kémiai oxigénigény (KOI) a vízben lévő oxidálható szerves anyagok mennyiségéről 

nyújt kvantitatív adatot. Meghatározásához ismert térfogatú vízmintát oxidálnak 

kálium-permanganáttal, vagy kálium-dikromáttal. 

A nitrogén- és foszforformák mérésének alapelve, hogy a meghatározandó 

komponensekhez megfelelő 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.  

Keywords: 

intensive aquaculture, water quality assessment 

 
  



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

157 

A SZARVASMARHA IVÓVÍZELLÁTÁSA, A KÖZELMÚLT 

KUTATÁSI EREDMÉNYEI ALAPJÁN 

Ribács Attila1 – Galló Judit2 

1 SZIE AGK, 5540 – Szarvas, Szabadság u. 1-3. e-mail: ribacs.attila@gk.szie.hu 
2 NAIK ÁTHK, 2053 – Herceghalom, Gesztenyés u. 1. e-mail: gallo.judit@athk.naik.hu 

 

Bevezetés 

Az elmúlt években a céltudatos tenyésztői munka és a korszerű szelekciós eljárások 

következtében jelentősen növekedett a tehenek tejtermelő képessége (1. táblázat).  

1. táblázat: Egy tehénre jutó tejtermelés (1991-2015)* 

 

Időszak (1) 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 

Tejtermelés 
l/tehén/év (2) 

4713 ± 110 
(a) 

5168 ± 236 
(b) 

5946 ± 269 
(c) 

6669 ± 103 
(d) 

7055 ± 323 
(d) 

a, b, c, d: A különböző betűvel jelölt időszakok termelése szignifikánsan eltér (p ≤ 0,05) (3) 

* Készült a KSH adatai alapján (4). 

 
Table 1. Milk production per cow between 1991 and 2015 

time period (1); milk production in litre/cow/year (2); a, b, c, d – values with different letters in the same row 

indicate significant difference (p<0.05) (3); using data derived from  the Hungarian Central Statistical Office 
(HCSO) (4) 

Mivel a tehéntej 87-88%-át víz adja, a növekvő tejtermelés egyre nagyobb terhet ró a 

tehenek vízforgalmára (is). A szervezet ugyanakkor a vizelettel, bélsárral, de a hő-

szabályozás folyamata során is vizet veszít, utóbbinak a jelentősége pedig a globális 

felmelegedéssel várhatóan növekedni fog. Egy napi 35 kg tejet termelő tehén összes 

vízigénye 28°C-on 133 l-re becsülhető, amiből ~ 115 l-t (> 85%) az ivóvízzel fedez 

(Schmidt, 2015). A rendelkezésre álló ivóvíz mennyisége és minősége befolyásolhatja 

az állatok napi víz- és szárazanyag fogyasztását, élettani állapotát, termelőképességét, 

termékminőségét, illetve – utóbbin keresztül – akár a fogyasztók egészségét is. A 

tanulmány célja, hogy e hipotézist irodalmi adatokkal alátámassza, és ezáltal áttekintést 

nyújtson a szarvasmarha ivóvízellátásával kapcsolatos újabb kutatások eredményéről. 

A szarvasmarha szervezetének vízforgalma 

Az állati szervezet három forrásból juthat vízhez: az elfogyasztott növényi szövetekből 

(vegetációs víz), az ivóvízből és az anyagcsere során keletkező minimális mennyiségű 

vízből, de az utóbbival gyakorlati körülmények között nem számolunk. A szarvasmarha 

összes vízigényét borjak, növendék- és húsmarhák esetében a hőmérséklet és száraz-

anyag-fogyasztás alapján táblázatból, tejelő tehenek esetében pedig a következő 

képlettel becsüljük (Schmidt, 2015): 

Összes vízigény(l/tehén/nap)* = 2,5 × szárazanyag-felvétel (kg) + tej (kg) + 12,5 

*-5 és +15°C között. 

-5°C alatt -15%; 15-25°C között + 20%; míg 25°C felett +30-50% korrekció javasolt. 

Krauss és mtsai (2016) pedig a következő regressziós összefüggést tapasztalták a 

tehenek ivóvíz fogyasztása, a hőmérséklet és a tejtermelés között: 
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Ivóvíz-felvétel (l/tehén/nap) = -27,937 + 0,49 × középhőmérséklet +  

+ 3,15 × tejmennyiség(r2 = 0,67). 

A tehenek napi vízfelvételét az elfogyasztott szárazanyag-mennyiség és annak kémiai 

összetétele – nyersfehérje (N), de még inkább K-tartalma – is befolyásolja. A szervezet 

elsősorban nem az ivóvíz-, hanem az összes vízfelvételét fokozza annak érdekében, 

hogy említett anyagokból a felesleges mennyiséget ki tudja választani (Kume és mtsai, 

2010).  

A vízhiány, mint stressz-tényező 

A tejelő tehén vízforgalma igen intenzív. A Bevezetésben említett 133 l víz egy 650 kg-

os tehén testsúlyának több mint 1/5-öd része, amely vízmennyiséget– adott 

körülmények között – naponta „ki kell cserélnie” a szervezetnek. Nem zárható ki, hogy 

egy hosszabb vízhiány (pl. műszaki hiba miatt) súlyos – a tehenek takarmányfelvételét 

és termelését befolyásoló – stresszhatás okozója legyen. 

Ugyanakkor Normando és mtsai (2016) mérsékelt övi éghajlaton és téli időszakban 

végzett vizsgálatai arra utalnak, hogy egy 3,5 órás vízhiány még nem jelent lényeges 

stressz-hatást, amire a tehenek viselkedéséből, vérplazmájuk kortizol-szintéből, illetve 

fejési paramétereiből következtettek. 

Az itatásos borjak esetében a vízigény jelentős részét fedezi a tejpótló tápszer 

víztartalma. Emellett azonban tanácsos ivóvizet is biztosítani számukra, főleg ha már 

szilárd takarmányt is fogyasztanak. Bár Gottardo és mtsai (2002) kísérletében ez nem 

volt hatással az állatok növekedésére, húsminőségére, előgyomor fejlődésére, a bélsár 

állagára; viszont kedvezőnek bizonyult az állatokat érő krónikus stressz mértékére, amit 

az ACTH mérésével állapítottak meg.  

Az ivóvíz hőmérsékletének jelentősége 

Éghajlati adottságainkat – és különösen az elmúlt évek egyre forróbb nyarait – tekintve, 

hazánkban lényegesen gyakrabban fordul elő nyáron hőstressz, mint télen hidegstressz. 

A napok hőstresszes időszakában, amikor THI > 72 (hőmérséklet-páratartalom index), 

intenzívebb a tehenek ivóvíz fogyasztása és előnyben részesítik a túlmelegedéstől 

megvédett itatókat (González és mtsai, 2010). 

A megfelelő hőmérsékletű ivóvíz a hideg körülményhez (pl. a Himalája magasan fekvő 

régióiban, télen) ugyancsak segíti az állatok alkalmazkodását. Az ivóvíz hőmérséklete – 

az esti időszakban vizsgálva – hatással volt az állatok rektális hőmérsékletére és bendő-

mozgásaira (Golher és mtsai, 2015). 

Petersen és mtsai (2016) vizsgálatai szerint a tehenek téli időszakban többet hajlandók 

elfogyasztani a melegített (~ 30°C) ivóvízből, ez azonban a szárazanyag-, szerves-

anyag- és NDF emésztés in situ vizsgálata alapján nem volt hatással a bendőműködésre, 

súlygyarapodásra valamint a borjak születési súlyára. 

Az oldottanyag-tartalom és a vízfogyasztás összefüggései 

Általánosságban elmondható, hogy az extrém magas oldottanyag-tartalmú ivóvízből 

kevesebbet hajlandók elfogyasztani az állatok. Sharma és mtsai (2017) bivalyborjak 

esetében megállapították, hogy a 4.500 mg/l feletti összes oldottanyag koncentráció már 

csökkenti az állatok ivóvíz- és szárazanyag fogyasztását egyaránt, és ezáltal a 
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növekedésükre is kedvezőtlen hatással van. A vizsgálatban az összes oldottanyag 

tartalom növekedésével a Ca-, Mg-, Na- és Cl-ionok koncentrációja nőtt az ivóvízben. 

Genther és Beede (2013) nagy vastartalmú ivóvíz felvételének hajlandóságát vizsgálták 

tejelő teheneknél. Eredményeik szerint a Fe-II (laktát formában adagolva) 4 mg/l szintig 

nem befolyásolta a tehenek vízfogyasztását, 8 mg/l Fe-II azonban már csökkentette azt. 

A tolerálható vas mennyisége nem függött a vas vegyértékétől (Fe-II / Fe-III), sem az 

anionos összetevő milyenségétől. A kísérletben laktátot, kloridot, szulfátot használtak. 

Schmidt (2015) leírja, hogy a vas felszívódása csak Fe-II formában elfogadható 

mértékű, így a felszívódás üteme – többek között – a redukciós folyamatoknak is 

függvénye. 

Grout és mtsai (2006) magas szulfáttartalmú ivóvíz felvételét és hatását vizsgálták 

húsmarhákon. A kísérletben itatott vizek szulfáttartalma 16-4.500 mg/l tartományban 

volt, szulfát hozzáadása a kontrollhoz (csapvíz) Na- vagy Mg-szulfát formában történt. 

Mg-szulfát adagolása esetén a szulfát-koncentráció emelkedésével lineárisan csökkent 

az állatok napi vízfogyasztása, azonban Na-szulfát esetében nem tapasztaltak ilyen 

összefüggést. A 4.000 mg/l-t meghaladó szulfát-koncentráció (Mg-szulfát formában) 

már olyan mértékben csökkentheti a szarvasmarha vízfelvételét, ami a bélsár száraz-

anyag tartalmának növekedését eredményezheti. 

Az ivóvíz ásványianyag tartalmának élettani hatásai 

Az állatok itatására lehetőleg ivóvíz minőségű vizet kell felhasználni (41/1997. (V. 28.) 

FM rendelet), amelynek követelményeit szabvány írja elő. Ugyanakkor az egyre 

intenzívebb mezőgazdasági és ipari termelés, kemikáliák fokozottabb használata, 

(veszélyes) hulladékok esetenként hanyag kezelése a vizek minőségének romlását 

eredményezte. Egy 2010-ben, Erdélyben végzett felmérés során 20 tehéntartó 

gazdaságból származó, összesen 140 vízminta elemzését végezték el. A minták 95%-a 

mikrobiológiai szempontból alkalmatlannak bizonyult a tehenek itatására, magas 

összcsíra-, illetve coliform száma miatt. Ezenkívül a minták jelentős része szerves-

anyag-tartalom, összes keménység, és vastartalom tekintetében sem felet meg a 

követelményeknek. Ammónium-, nitrát- és nitritszennyezettség kevesebb mintában volt 

kimutatható, mint azt az előző anyagok esetében tapasztalták (Popescu és mtsai, 2010).  

Magas makroelem- (Na, K, Ca, Mg) tartalmú víz itatása nem feltétlen jár a vérplazma 

összetételének tartós változásával, mivel a szervezet a számára felesleges mennyiséget 

ki tudja választani (legfeljebb a kiválasztó szerveket terheli a túladagolás). Sharma és 

mtsai (2017) bivalyborjakon folytatott kísérleteiben nem volt szignifikáns különbség az 

eltérő (557-8.789 mg/kg) ásványianyag tartalmú vizet fogyasztó csoportok vérplazmája 

között, az említett ionok koncentrációja tekintetében. Tejelő tehenek esetében (Alizadeh 

és mtsai, 2012) az ivóvíz összes oldottanyag tartalma (500-4.500 mg/l) szintén nem 

befolyásolta a Na és Mg mennyiségét a vérplazmában, sem a vizelet pH-értékét. 

Ugyanakkor a vérplazma Ca-szintje egyenes arányban nőtt az oldottanyag tartalommal, 

de a K-koncentrációra is hatással volt az ivóvíz összetétele. 

Ivóvíz esetében talán legközismertebb probléma mégis a nitrát- és nitritszennyezettség. 

A nitrát magában kevésbé veszélyes, viszont a nitrit toxicitása tízszer nagyobb, és a 

nitráthoz képest gyorsabban is szívódik fel. A nitrát és a nitrit minden állatfajban, de 

különösen a fiatal kérődzőkben okozhat mérgezést. Közülük a szarvasmarha sokkal 

érzékenyebb rá, mint a juh (Schmidt, 2015). Katsoulos és mtsai (2015) a vérplazma 
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karbamid és béta-hidroxi-vajsav tartalmának emelkedését tapasztalták tejelő teheneknél, 

a magas nitrát tartalmú ivóvízzel való terhelés következményeként. A karbamid szint 

növekedése azzal magyarázható, hogy a nitrát a kérődzők bendőjében előbb nitritté, 

majd ammóniává redukálódik, amely felszívódva a májban nagyrészt karbamiddá 

alakul (Schmidt, 2015). A béta-hidroxi-vajsav felszaporodása a vérkeringésben arra 

utal, hogy a nitrát terhelés a tehenek glükóz forgalmára is kedvezőtlenül hatott. 

Katsoulos és mtsai (2015) említett kísérlete azt is alátámasztja, hogy magas nitrát 

tartalmú víz itatása esetén a takarmány klinoptilolittal (zeolit típusú ásvány) történő 

kiegészítése egy lehetséges megoldás a szervezet terhelésének csökkentésére, amire a 

vérplazma alacsonyabb karbamid szintjéből következtettek. 

Az ivóvíz ásványi anyagainak megjelenése a tejben 

A vérbe felszívódott nitrát és nitritionok érdemleges mennyiségben nem választódnak 

ki a tejbe, így azt gyakorlatilag nem mérgezik (Croitoru és mtsai, 2015). 

A tej Ca- és P-tartalma szintén nem függ a tehén ellátottságától, ezzel szemben egyes 

mikroelemek (pl. Zn, Mn, Co, I) mennyisége a tejben attól függ (Schmidt, 2015). Ennek 

megítélése humán táplálkozás-élettani szempontból kettős, mert míg számos mikro-

elemet esszenciálisként, jó néhányat egyértelműen toxikusként tartunk számon. 

Zhou és mtsai (2017) Kínában végzett vizsgálatai szerint az ivóvíz és takarmány As-, 

Cd-, Cr-, Cs-, Fe-, Ga-, Mn-, Ni-, Pb-, Se-, Sr-, Tl- és U-tartalma megjelenik az állatok 

tejében; az ivóvízben és tejben mért koncentrációjuk között szignifikáns összefüggést 

mutattak ki. Hasonló tapasztalatot szereztek Gupt és mtsai (2015) a F vonatkozásában. 

Az ivóvíz- és tejminták arzéntartalma közötti összefüggést Gul Kazi és mtsai (2016) 

vizsgálatai ugyancsak megerősítik. Az utóbbi szerzők megállapították, hogy az egyes 

tejtermelő állatfajok arzén-átvivő szerepe nem azonos, és a következő (csökkenő) 

sorrendet állították fel: juh, kecske, tehén, bivaly, teve. Mindez azt jelenti, hogy 

arzénnal erősen szennyezett vidékeken a tehéntej fogyasztása kevésbé jelenthet 

veszélyforrást a gyerekekre, mint a juh- vagy kecsketej.  

Hazai vonatkozásban, az ÁNTSZ 2014. évi tájékoztatója szerint az ivóvíz arzéntartalma 

közel 100 településen meghaladta a 20 μg/l értéket. Ilyen települések elsősorban a Dél-

Alföldön – Csongrád és Bács-Kiskun megyékben – találhatók, majd BAZ, Békés és 

Hajdú-Bihar megyék következtek a sorrendben. Több mint 50 településen mértek 10-20 

μg/l közötti arzénmennyiséget, ezek legtöbbje Bács-Kiskun megyében volt (antsz.hu). 

A mikroelemek közül legjobban a vas anyagforgalma szabályozott a szervezetben. A 

bélfalon keresztül csak az aktuális szükségletnek megfelelő mennyiségű vas szívódik 

fel, és az emlősállatok teje igen kevés vasat tartalmaz (Schmidt, 2015). Ezzel 

magyarázhatók Mann és mtsai (2013) eredményei, miszerint a tejhez közvetlenül 

hozzáadott vas megváltoztatja a tej oxidatív tulajdonságait, de az ivóvízzel felvett 

nagyobb mennyiségű vasnak ez a hatása nem egyértelmű. A kísérletben a legnagyobb 

vasterhelés napi 10 l; 12,5 mg/l Fe-tartalmú víz abomasalis adagolása volt.  

Az ivóvíz mikrobiológiai szennyezettsége 

Az ivóvíznek nemcsak a kémiai, hanem a mikrobiológiai szennyezettsége is károsan 

befolyásolja az állomány takarmányfelvételét, egészségi állapotát és termelését. A víz-

vezetékben, itatókban esetlegesen kialakuló biofilm megnehezíti, olykor lehetetlenné 

teszi a megfelelő tisztítást és fertőtlenítést, ugyanakkor élőhelye lehet a potenciálisan 
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patogén baktériumoknak. Képződését jelentősen befolyásolja a vízvezetékrendszer 

anyaga és felépítése. A víz mikrobiológiai minősége elsősorban fekális szennyeződések 

miatt csökken, és csak ritkább esetben a vízvezetékek korhadásának következtében 

(Eenige és mtsai, 2013). Fekális eredetű E. coli baktériumok gyérítésére a klórozás 

vagy ózon-kezelés kevésbé hatékony, mint a kombinált fertőtlenítőszerek. Utóbbiakat 

viszont tanácsos szakaszosan alkalmazni és utána öblíteni a rendszert, mivel 

csökkenthetik a szarvasmarha ivóvíz felvételét (Zhao és mtsai, 2006). 

Összefoglalás 

A víz az állati szervezet 50-80%-át alkotja, az állatok megfelelő mennyiségű és 

minőségű vízzel való ellátása a maximális termelés elengedhetetlen feltétele. Törvényi 

szabályozás szerint az állatok itatására lehetőleg ivóvíz minőségű vizet kell 

felhasználni, aminek teljesítése az egyre növekvő környezetszennyezés mellett nem 

képzelhető el. Szarvasmarha esetében a tejelő tehenek vízellátása a legkritikusabb, 

melyek nagy tejtermelés és enyhe hőstressz esetén akár testsúlyuk ötödrészét is igénylik 

naponta. Ennek döntő részét az ivóvíz teszi ki. A szarvasmarha és a bivaly viszonylag 

jól tolerálja a makroelemek (Na, K, Ca, Mg, Cl) nagy koncentrációját az ivóvízben, de 

az oldottanyag tartalom egy határon túl már csökkenti az állatok vízfogyasztását 

(szárazanyag-felvételét, termelését). Az ivóvíz jelentős nitrát szennyezettsége a tejelő 

tehenek szervezetét is terheli. A vízzel felvett mikroelemek megjelennek az állatok 

tejében, aminek – főleg a toxikus mikroelemek esetében – humán egészségügyi 

jelentősége is lehet. Az ivóvíznek nemcsak a kémiai, hanem a mikrobiológiai 

szennyezettsége is károsan befolyásolja az állomány takarmányfelvételét, egészségi 

állapotát és termelését. 

Kulcsszavak: szarvasmarha, ivóvíz 
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Water supply for cattle based on recent research 

Abstract 

Water is the main constituent of the animal body constituting 50 to 80% of the body weight. Providing 

animals with drinking water of an adequate quantity of good quality is an indispensable condition for 
maximal animal production. According to legal regulations, water of drinking-water quality should possibly 

be used for drinking animals. This requirement cannot be met under increasing environmental pollution. In 

case of cattle, the most critical is the supply of dairy cows. Water requirement of cattle with large milk 
production and in mild heat stress can be even one-fifth of their body weight. Most of the required water is 

made up of drinking water. Cattle and buffalo relatively well tolerate the high concentration of macro 

elements (Na, K, Ca, Mg and Cl) in drinking water, but solute concentration beyond a limit could decrease 

water consumption of animals (dry matter intake and production). Considerable nitrate contamination of 

drinking water is poisonous to animals. Microelements in water consumed by dairy cattle appear in the milk, 

which may have significance for human health, especially in the case of toxic microelements. Not only 
chemical but microbial contamination of drinking water has detrimental effects on feed intake, health status 

and production of livestock. 

Keywords: cattle, drinking water 
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Bevezetés  

Napjainkban a globális klímaváltozás egyre növekvő kihívások elé állítja a szántóföldi 

növénytermesztést. A szaporodó időjárási szélsőségeknek köszönhetően a termelés 

egyre kockázatosabbá válik. Magyarország egyik legnagyobb ipari paradicsom 

feldolgozó üzeme Kecskeméten található. Az itt termelést folytató gazdálkodók 

számára megélhetési forrást jelent a szabadföldi ipari paradicsom termesztése. A Duna-

Tisza Közén, az éghajlat ariditásra hajlamos. Kecskemét környékén többségében rossz 

vízgazdálkodású homoktalajok találhatók, így az öntözés nélküli ipari paradicsom 

termesztés egyre gazdaságtalanabbá válik.  Kutatásunk célja megállapítani, hogy az 

ipari paradicsom termésmennyisége és főbb feldolgozó ipari paraméterei hogyan 

változnak a vízdeficites öntözés hatására kecskeméti homoktalajon.    

Irodalmi áttekintés 

A paradicsomtermelés és fogyasztás a világon mind friss, mind feldolgozott formában 

folyamatosan nő. A FAO statisztikai adatai szerint a 2008-2011 évek átlagában a 

paradicsomtermés a világon 151,8 millió tonna volt. Ebből a mennyiségből 21,5 millió 

tonnát állított elő Európa, a megtermelt mennyiségnek, mintegy 30%-a volt ipari célú 

paradicsom. A magyar termelés, a négy év átlagában 174 ezer tonna volt. Ez az Európai 

termesztés ~0.8% teszi ki (FAOSTAT, 2015; Helyes 2015). A feldolgozó iparban 

történt új beruházások előre vetítik a Magyarországon termeltetett paradicsom 

mennyiségének növekedését. A hazai feldolgozáshoz jelentős mennyiségű kiváló 

beltartalmi mutatókkal rendelkező nyersanyagra van szükség, amelyekből jó minőségű 

paradicsom készítmények készíthetők, illetve alkalmasak az átlagos minőségű 

sűrítmények javítására (Helyes, 2015). A szabadföldi paradicsom számára optimális, 

viszonylag száraz klímájú országokban ipari fajtáknál 100-130 t/ha termésátlagokkal 

lehet tervezni.  Magyarországi üzemi adatok szerint szintén elérhető a 100 t/ha körüli 

termés, ennek eléréséhez rendelkezésre áll a szántóföldi intenzív termesztéstechnológia 

és egy sor nagy termőképességű hibrid (Helyes, 2013). A Nemzeti Agrárkutatási és 

Innovációs Központ (NAIK), Zöldségtermesztési Önálló kutatási Osztály (ZÖKO) és 

jogelődjeiben, évtizedek óta folytatnak sikeres kutatásokat a paradicsom, ezen belül az 

ipari paradicsom nemesítésében (Algeier, 2013). Termesztési körülményektől függően 

megtermékenyítéstől számítva 7- 8 hét alatt fejlődik ki és érik be egy paradicsombogyó 

(Varga et al., 2005). A szárazanyag- tartalmat számos tényező befolyásolja. Függ a 

fajtától, a bogyó érettségi állapotától, a növény tápanyag- és vízellátottságától 

(Mahakun et al., 1979) és más környezeti paraméterektől (Helyes et al., 2008b). Az 

egységnyi területre eső hozam - amit a bogyó mérete és növényenkénti darabszáma 

határoz meg -, fordítottan arányos a szárazanyag- tartalommal (Lapushner et al., 1990; 
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Helyes et al., 2008a; Pék et al., 2014). Az oldható szárazanyag tartalom kifejezésére a 

Brix° szolgál, amelynek értéke általában 4 és 6.5 között változhat, és számos tényező 

befolyásolja (Varga 1983; Varga 1988; Cselőtei 1988, Helyes 1999). A vízben oldható 

szárazanyag (Brix°) nagy részét a redukáló cukrok adják Davis és Hobson (1981), 

illetve Helyes (1999) szerint ez az érték 50-70%, míg Helyes és munkatársai (2008b) 

ezt 60-70%-ra teszik.  A paradicsom termőképességét jelentős mértékben meghatározza 

a növekedési típus, a bogyóméret, a kötött bogyók száma, de nagyon fontos szerepe van 

a termesztés módjának, illetve technológiájának is (Ho, 2003). Macua és munkatársai 

(2003) szerint az öntözővíz mennyisége elsődlegesen befolyásolja a növény 

életfeltételeit. Cahn (2003) és munkatársai szerint minél több vizet tud felvenni a 

növény a termésképzés időszakában, annál kevesebb lesz a Brixo. Az ipari fajták 

együttérését és szárazanyag tartalmát az utolsó hetek időjárása szintén jelentősen 

befolyásolja. Nagyobb esők a betakarítás előtti hetekben jelentősen ronthatják a Brix %-

ot.   Egyes évjáratokban az érésgyorsítás elkerülhetetlen (Helyes et al., 2006), amelynek 

eszköze az öntözés abbahagyása is lehet (Helyes et al., 2008a). A betakarítás előtt 3-4 

héttel történő vízmegvonás („cut off” módszer) a hazai kísérletekben nem adott 

egyértelmű eredményeket, ezért az utolsó 40-50 napban a vízdeficit öntözés jelenthet 

megoldást a megfelelő Brix  biztosítására jelentős termőképesség csökkenés nélkül 

(Johnstone et al 2005).  Arra, hogy homoktalajon milyen vízdeficit kezelések lehetnek 

eredményesek, a szakirodalomban nem találtunk utalásokat.  

 

Anyag és módszer  

 

A vizsgálatok alapjául szolgáló növényállományt a Nemzeti Agrárkutatási és 

Innovációs Központ Zöldségtermesztési Önnálló Kutatási Osztályának Kecskeméti 

kísérleti területén ültettük ki, laza homoktalajra (KA: 31) 2016-ban. 

Tápanyagutánpótlási tervünket a talajvizsgálatot követően alakítottuk ki az ipari 

paradicsom fajlagos tápanyagigényét figyelembe véve. 80t/ha termésmennyiségnél ez 

N: 280 kg, P: 120 kg, K: 352 kg hatóanyag. A tavaszi ásógépezéskor NPK (15-15-15) 

komplex granulált műtrágyát és granulált baromfitrágyát (Orgevit) juttattunk ki. A 

palántanevelést fűtött üvegházban végeztük KITE tálcákban. A palántanevelés 

időszakában (5 hét) Ferticare (24-8-16) tápoldatot használtunk. A kiültetést május 18-

19-én  végeztük. A kísérletben Unorosso F1 fajtát használtunk. A sávos elrendezésű 

kísérletben 51 növényes parcellákat alakítottunk ki, 4 ismétlésben. A kiültetéskor a 

begyökerezés elősegítésére Ferticare (15-30-15) tápoldattal iszapoltuk be a palántákat. 

A növényeket 130 x 22 cm-es térállásba ütettük ki, a sorközöket fekete agroszövettel 

(120 cm széles) takartuk, a gyomosodás megelőzése érdekében. A kísérlet minden 

sávjába 1-1 tenziométert helyeztünk ki, amelyek alapján kielégítő biztonsággal 

határozhattuk meg az öntözések időpontját. A sávok között 2 méteres távolságot 

alakítottunk ki, hogy a kezelések egymás hatását a legkevésbé befolyásolják. A 

tervezett szedési időpont előtt 5 héttel befejeztük az öntözött parcellák addig egységes 

víz- és tápanyag utánpótlását. A paradicsom ekkorra kellő lombfelülettel rendelkezett, a 

virágzás befejeződött, a termések kialakultak, az első kötések már megközelítették a 

végleges, betakarításkor szokásos méretüket. Ezt követően a növényállományt 3 

különböző vízadaggal (100%, 75%, 50%) öntöztük, két kálium szint mellett. A 

negyedik kezelés az öntözetlen kontroll volt.   A szükséges öntözővíz mennyiséget a 
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tenziométerek adataiból, valamint Helyes és Varga (1994) útmutatása alapján (a napi 

középhőmérséklet egyötöde mm-ben kifejezve) határoztuk meg. A növény fajlagos 

tápanyagigényéből számított K mennyiségből a betakarításig fennmaradó adagot az 

egyik kezelésben kijuttattuk, míg a másikban nem. A betakarítás három szedési 

időpontban zajlott. Mivel az 51 töves parcellákat 3 sorba ültettük ki, soronként 17 

növénnyel, ezért a sorokat az érésütem meghatározása érdekében egy hetes 

különbségekkel takarítottuk be. Betakarításkor a gépi szedést imitálva a töveket 

kivágtuk, majd a bogyókat leráztuk és érett, zsendült, zöld és beteg kategóriákra 

válogattuk és meghatároztuk a darabszámukat és a tömegüket. Az érett kategóriába 

került a piros és a narancsszínű, egyöntetűen színeződött termés. Zsendültnek számított 

az a bogyó, amely a zöld és narancs színeket eltérő arányokban tartalmazták, a zöld 

kategória szintén egyöntetűen színeződött bogyókat takart. Betegnek számított minden 

baktériumos és gombás rothadású, illetve napégett, esetleg Ca-foltos termés. Az érett 

frakcióból parcellánként 20 bogyóból gyümölcscentrifugával levet készítettünk és kézi 

automata refraktométerrel (Hanna HI96801) meghatároztuk a Brix° -át. 

Eredmények és értékelésük 

A termésátlagokat a kezelésenkénti 4 ismétlésből, a refrakció átlagokat pedig szedési 

időpontonkénti 4 ismétlésből határoztuk meg. Arányaiban (1. ábra) az öntözetlen 

parcellákról takarítottunk be a legtöbb érett bogyót.  A zöld és zsendült frakció aránya a 

jobb vízellátás következtében nőtt, míg a beteg bogyók aránya változatlan maradt a 

kezelések hatására. 

 

 

 

1. ábra. Termésfrakciók százalékos megoszlása az összes termés tükrében kezelésenként 

Figure 1. Distribution of  ripe, yellow, green and cull fractions (in percent of  water and K treatments) 
(1) treatments, (2) percentage 
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2. ábra. Refrakciók átlagértékeinek alakulása kezelésenként, szedési időpontonként  

Figure 1. Brix values of water and potassium treatments in three havest dates. 

(1) treatments, (2) refraction 
 

A legmagasabb refrakciójú tételeket (2. ábra) az 50%-os vízellátottságú parcellákon, a 

harmadik szedési időpontban mértük. Megállapítható, hogy a jó vízellátottságú 

parcellákon alacsonyabb, míg a vízstressz alatt álló parcellákon magasabbak a refrakció 

értékekek. Az összes átlag termésmennyiség (1. táblázat) esetén is megállapítható a 

tendencia, miszerint minél jobb vízellátottságú a parcellánk, annál több termés 

realizálódik.  

 
1. táblázat. Termésmennyiség (kg) alakulása kezelésenként 

   összes  érett zsendült zöld beteg 

Víz 0, K 100 413,86 362,1 18,72 22,58 10,46 
Víz 0, K 0 441,23 359,27 15,84 53,84 12,28 
Víz 50, K 100 469,09 323,18 35,4 99,7 10,81 
Víz 50, K 0 407,88 293,1 38,56 65,36 10,86 
Víz 75, K 100 445,42 333,48 37,14 65,18 9,62 
Víz 75, K 0 591,72 377,24 64,24 134,84 15,4 
Víz 100, K100 655,86 401,88 81,06 159,7 13,22 
Víz 100, K0 753,76 458,21 120,15 156,78 18,62 

Table 1. Yield (kg) of different water and potassium combinations  

(1) yield, (2) treatments 
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2. táblázat. Összes termésátlagok (kg/m2) és refrakció átlagok 

 összes termés refrakció% 

Víz 0 7,56 5,70 
Víz 50 8,26 5,80 
Víz 75 10,03 5,32 
Víz 100 12,56 4,50 
SzD5% 1,98 0,30 

Table 1. Means of  total yield and Brix values at four irrigation levels ( 0, 50, 75 and 100%)  

(1) total yield and refraction, (2) treatments 
 

A vízzel és 100% káliummal kezelt parcelláink főátlagai esetében megvizsgáltuk az 

összes termésmennyiség és a Brix° alakulását (2. táblázat). Termésátlagok tekintetében 

megállapítható, hogy az 50%-os és az öntözetlen parcellák egymástól számottevően 

nem különböztek, míg a 75%-os és a 100%-os parcellák egymástól és a többi 

parcellától is jelentősen eltérnek. A refrakció esetében a termésátlagoknál ismertetett 

tendencia figyelhető meg, csak fordított relációban. Összességében elmondható, hogy a 

Brix° és a termésmennyiség negatívan korrelálnak.   

Következtetések 

A vízellátási szintek jelentősebb különbségeket eredményeznek termőképességben és a 

vízoldható szárazanyag értékében, mint a kálium ellátás. A fajlagos vízigény alapján 

kalkulált 100 %-os vízkezelés kiemelkedő össztermést eredményez, de az értékesíthető 

termést kisebb mértékben fokozza. A hozamnövekedés elsősorban a sárga és a zöld 

frakciók növekedésének köszönhetők. Legnagyobb Brix° az erős és közepes vízstressz 

esetén mutatkozik, míg a magas vízadag drasztikusan csökkenti a vízoldható 

szárazanyagot, ami a feldolgozás szempontjából kedvezőtlen. 

Összefoglalás  

A világ legnagyobb termelő körzeteiben (pl. Kalifornia, Olaszország) a vízoldható 

szárazanyag és a többi minőségi paraméter emelése érdekében elterjedt a „cut off”  

módszer alkalmazása, a betakarítás előtt 3-4 héttel történő vízmegvonás, amely nem 

okoz jelentős terméscsökkenést. 

Magyarországon a „cut off” módszer nem alkalmazható sikerrel. A fő betakartási 

időszakban (augusztus 10 és szeptember 15 között) és az azt megelőző 3-4 hétben az 

évjáratok többségében előforduló kisebb-nagyobb esők ugyanis megzavarják az érés 

folyamatát. Vizsgálataink célja kideríteni, hogy sikerrel alkalmazható-e, a hazánkban 

már kutatott, vízdeficites öntözés a kecskeméti homoktalajokon.  

2016-ban négy öntözési szint hatását vizsgáltuk a NAIK ZÖKO Kecskeméti 

Állomásán. A fajta Unorosso F1 volt.  Az öntözésenkénti vízadagokat a paradicsom 

fajlagos vízigénye és  tenziométerekkel mért adatok segítségével határoztuk meg.  

Jelentős különbségeket találtunk betakarítható termésmennyiségre és Brixre az 

öntözetlen (7,56 kg/m2, 5.70 %) valamint a legmagasabb öntözési szint (12,56 kg/m2, 

4.50 %) között. A vízdeficit kezelések arányosan változtak a termőképességre a két 

szélsőérték között. Az 50%-os vízkezelés vízoldható szárazanyag tartalma megegyezett 
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az öntözetlenével. A Brix hozam kiszámításával (szárazanyag  t/ha) megállapítható a 

ráfordítások gazdaságossága. 

Kulcsszavak: paradicsom, öntözés, kálium, refrakció, Brix° 

Köszönetnyilvánítás  

A kutatás FM determinációs projekt keretén belül valósult meg. 
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Deficit irrigation of processing tomato on sandy soil 

 

Abstract  

The greatest growing areas in the World (e.g.: California, Italy) to raise Brix and other quality parameters  
without notable yield loss the water „cut off” method is generally applied 3-4 weeks before harvest. 

Production
http://www.faostat.fao.org/
http://www.actahort.org/books/613/index.htm
http://www.actahort.org/books/613/index.htm
http://www.actahort.org/books/613/index.htm
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In Hungary we cannot succesfully apply the „cut off” method. In the majority of the seasons, during the main 

harvest period (10th August to 15th September) and 3-4 weeks before that, rains can disturb the ripening 

process.  Hungary already has deficit irrigation researches. The target of our examination is to find out, if the 

deficit irrigation method can be succesfull applied on the sandy soil of Kecskemét.  

 In 2016 we studied the effects of four irrigation levels at Kecskemét Station of NARIC VCRD using cv. 
Unorosso F1. Water doses per irrigations were determined by tomato specific water demand and the data of 

tensiometers.  

We have found large/significant differences in marketable yield and Brix % between non-irrigated (7,56 
kg/m2 and 5,70 %) and highly irrigated plots (12,56 kg/m2, 4.51 % respectively). Results of water deficit 

treatments for yield were proprotionate between the extremes.  Brix of 50% water treatment equaled that of 

non irrigated plots. Calculation of Brix yield (dry matter t/ha) appears to be a useful tool to optimize 
expenditures and profitability. 

Keywords: tomato, irrigation, potassium, refraction, Brix° 
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HUMUSZANYAGOKBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEN VÍZBORÍTÁS HATÁSÁRA 

Sebők András1, Grósz János1, Waltner István1, Czinkota Imre1 

1: Szent István Egyetem, MKK, Környezettudományi Intézet, Gödöllő, andras.sebok85@gmail.com 

Abstract 

A kutatás fő célkitűzése arra irányult, hogy a humuszanyagok viselkedését megállapítsa reduktív 

környezetben. A spektrumanalízishez a kivonatolás Stevenson módszerén alapult (0,5 M NaOH illetve 0,1 M 
Na2P2O5 oldatok). Az eddig elvégzett vizsgálatok eredménye alapján kijelenthető, hogy az érlelés mérhető 

hatást fejtett ki a vizsgált talajok humuszösszetételére. A kezdeti állapot szerint az E4/E6 értéke átlagosan 

5,04 volt, az 1. hónapban már 5,23, a 2. hónapra 5,38 a 3. hónapban 5,42. Az exponenciális egyenletből 
származtatott értékek ugyanezekből a mintákból alacsonyabb értékeket mutatnak: a kezdeti érték 4,75, az 1. 

hónapban 4,95, a 2. hónap értéke 5,03, míg a 3. hónap 5,07. Ezek arra utalnak, hogy a minőségben változás 

állt be, az érlelés során eltolódik az E4/E6 arány a rosszabb minőségű humuszanyag irányába (emelkedő 

érték). A spektrumanalízis módszere azt célozza meg, hogy a teljes hullámhossz pontosabbá teszi 

meghatározást, mint a hagyományos E4/E6. A több mérési pont kevéssé érzékeny a hibákra, míg a 

humuszanyagokra jellemző exponenciális görbe a kivonatok hígításával szemben is érzéketlenebb. Így az 
egyenlet illesztéséből számolt érték is pontosabb.  

Keywords: spektrum, humusz, vízborítás 

EFOP-3.6.1-16-2016-0016 SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának 

specializálása intelligens szakosodással: mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás 

növénytermesztés, alternatív szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós 

gépkezelés fejlesztése 
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A LÉGKÖRI HARMAT ÉVES MENNYISÉGE ÉS SZEREPE A 

VÍZFORGALOMBAN 

Sinka Lúcia1  – Czellér Krisztina2 – Tuba Géza2 
 
– Kovács Györgyi2 – Zsembeli József2  

1 Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 4032 Debrecen, 
Böszörményi út 138., sinkalucia@gmail.com  

2 Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, 5300 Karcag, 

Kisújszállási út 166., e-mail: czellerk@agr.unideb.hu  
 

Bevezetés 

A harmat a mikrocsapadékok csoportjába tartozó nedvességforma, keletkezése során a 

talaj felszíne, illetve a rajta levő testek éjszaka kisugárzás útján lehűlnek. Amennyiben 

ez a lehűlés eléri a környező levegő harmatpontját, és az alsó légrétegek páratartalma 

magas, a vízgőz egy része folyékony halmazállapotban kicsapódik a testek, illetve a 

talaj felszínén (Went 1955, Szabó-Kozár 1995, Rákóczi 1998, Tar 2002).  

 

A harmat sokszor tized, század mm nagyságrendű mennyiségének méréséhez számos 

módszert és eszközt fejlesztettek ki, és alkalmaztak, többek között például a Kessler-

Fuess harmatmérőt, papír harmatmérőket, balsafa rudakat, Duvdevani tömböt, illetve a 

modern súlylizimétereket. A legtöbb korábbi harmatmérő nem volt megbízható 

a méréseket illetően. A Kessler-Fuess harmatmérő szélben hamis értékeket mutatott, a 

papír harmatmérők nem szolgáltattak számszerű adatokat, illetve Angus balsafás 

módszere sem volt pontos, mivel a környező fűnél például sokkal több harmatot 

gyűjtött össze (Wallin 1966, Agam és Berliner 2006). A harmatmérésre alkalmas 

eszközök, szerkezetek közül egyedül a liziméterek képesek magát az adszorpciót 

érzékelni, kimutatni azáltal, hogy azon talajminta tömegét mérik, amiben az adszorpció 

végbemegy. Agam és Berliner (2006) szerint a liziméterek érzékenysége és pontossága 

kulcsfontosságú, mivel a harmat okozta mennyiségi változások igen kismértékűek. 

A legnagyobb problémát az okozza, hogy a különböző mérési eszközök és módszerek – 

vagyis a szabványos harmatmérő eszköz hiánya – lehetetlenné teszik az adatok reális 

összevetését, ezáltal pedig ellentmondó beszámolókat eredményeznek a harmat 

mennyiségéről (Wallin, 1966). 

 

A harmatmennyiség meghatározására irányuló számítások alapján 365 napnyi derült 

éjszaka elméletben 15 inch (381 mm) esőnek megfelelő harmatot eredményezne. Ez a 

mennyiség azonban nagymértékben függ a levegő relatív páratartalmától. Száraz 

régiókban a sugárzás nagyobb, a harmat kevesebb, míg a más klímájú régiókban pont 

fordítva. Egy 6 évre kiterjedő mérési sorozat eredményeként évi átlagos 9,1 inch 

(231,14 mm) esőnek megfelelő harmatot mértek, melynek alapján feltételezhető, hogy a 

hasznosítható vízkészlet kb. 20%-a harmat formájában állt rendelkezésre. Amennyiben 

ezt az eredményt összehasonlítjuk az elméleti, évi 15 inch harmattal, igen közeli 

értékeket kapunk. Más kutatók szerint a harmat mennyisége a csapadékból maximum 

1,5 inch-nek (38,1 mm) felelhet meg – ez azonban túlságosan kevés ahhoz, hogy 

magyarázza a harmatnak kitett növények jelentős növekedésbeli fölényét (Went, 1955). 

A harmat mennyiségével kapcsolatos ellentmondásokat egy 21 napos Kabela et al. 

mailto:sinkalucia@gmail.com
mailto:czellerk@agr.unideb.hu
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(2009) által USA, Iowa államban végzett kutatás is reprezentálja, melynek alapján a 

kukoricánál 0,01-0,6 mm, szójababnál 0,003-0,8 mm harmat volt jelen 3 gyenge, 

közepes és erős harmatot eredményező napon.  

Anyag és módszer 

A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézetben 

(KKI) 1992 óta folynak súlyliziméteres kísérletek, melyek segítségével új információk 

szerezhetők a talajban érvényesülő vízforgalmi hatásokról, a talajhasználattól függő 

vízmérleg komponensek dinamikájáról és sajátságairól különböző klimatikus és 

hidrológiai helyzetekben. A karcagi, hat egységből álló súlyliziméter állomás hazánk-

ban egyedülálló. A karcagi súlyliziméterek átmérője 1,47 m, mélysége 0,9 m és felülete 

1,7 m2. A műanyag falú liziméterek mindegyike MS DUAL típusú elektronikus 

mérlegen nyugszik, melyek ±300 kg-os méréstartományban mérik az egységek 

tömegváltozását 0,1 kg pontossággal. A mérlegek számítógép által vezéreltek, az 

adatok megjelenítését az ADTE szoftver biztosítja, mely automatikusan menti is a mért 

értékeket. A szoftver segítségével állítható be a mérésgyakoriság is, mely alapesetben 

10 perces időközre van beállítva. 

 

A liziméteres mérésekre épülő harmatmennyiség meghatározására irányuló kutató-

munka során 2017-ben 10 perces, illetve egy órás mérésgyakorisággal rögzített adatok 

feldolgozására is sor került. A Karcagi Kutatóintézetben található súlyliziméterek közül 

a harmatmennyiséget az 1. ábrán látható gyeppel borított felszínű liziméter 

mérlegadatai alapján vizsgáltuk.  

 
1. ábra. A gyeppel borított talajfelszínű súlyliziméter 

Figure 1. The grass covered lysimeter 

A gyeppel borított felszínű liziméter talaját rendszeresen öntöztük, mivel a rövidre 

nyírott gyepfelszínről történő párolgás, amennyiben a víz nem korlátozó tényező, a 

potenciális evapotranszspiráció értékének felel meg. Ebben az esetben a párolgás 

mértékét kizárólag a levegő fizikai tulajdonságai határozzák meg, s ez a mutató egyben 

megadja a légkör nedvességbefogadó képességének a maximumát is. 
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Az egyszerűsített vízháztartási egyenlet lényege, hogy az egyéb komponensek 

ismeretében a párolgás kiszámítható. Azonban a harmat mennyiségének számításához 

módosított vízháztartási egyenlet szükséges: 

H = Tv - CS - Ö + G 

ahol H = harmat (mm), Tv = tömegváltozás (mm), CS = csapadék (mm), Ö = öntözővíz 

(mm), G = gravitációs víz (mm). 

 

Kutatómunkánk során a talajok vízháztartási mérlegének számításán alapuló metodikát 

alkalmaztunk, mely során a liziméterek talajának tömegváltozását, a csapadék, az 

öntözővíz, a gravitációs víz (drénvíz) mennyiségeit mértük, illetve ezekből a párolgás 

mértékét határoztuk meg. Kidolgoztunk két olyan módszert, amelyek a fenti 

paraméterek, illetve meteorológiai adatok (páratartalom, levegő hőmérséklete, 

talajfelszín hőmérséklete) figyelembevételével alkalmasak a harmat mennyiségének 

számítására. Vizsgálatainkat a 2015 áprilisában kezdtük el, 2017-re pedig már teljes 

idősoros adattal rendelkezünk a harmat éves mennyiségét illetően. Az itt közölt 

eredmények egy gyeppel borított talajfelszínű precíziós súlyliziméter adataiból 

származnak. 

Eredmények és értékelésük 

A harmathullási időszakok meghatározása a súlyliziméterek mérlegei által rögzített 

tömegadatok alapján történt. A liziméteres méréstechnikán alapuló módszer esetében 

harmathullási időszaknak az tekinthető, amikor a súlyliziméterek által mért talajtömeg 

változása pozitív és emellett ugyanazon időszakban nem hullott makrocsapadék (eső), 

illetve nem történt az adott liziméteren öntözés vagy egyéb olyan művelet, amely 

tömegnövekedést idézett elő. A makrocsapadék mennyiségének és előfordulásának 

időtartamát a DE AKIT KKI területén található meteorológiai állomás 10 perces 

mérésgyakorisággal rögzített adatai alapján határoztuk meg. A vizsgálati időszakban 

(2017.01.01. – 2017.12.31.) a talajoszlopok tömegadatai is egy órás 

mérésgyakorisággal lettek feldolgozva, annak érdekében, hogy a meteorológiai 

adatokkal pontosan összevethetők legyenek. Mivel vélhetően a jellemző 

harmatképződési időszakok (éjjel, hajnal) során számottevő párolgással (illetve más 

vízforgalmi paraméter megjelenésével) nem kell számolnunk, az egy órás 

mérésgyakoriságú adatok feldolgozását láttuk célszerűnek. A példaként bemutatott 2. 

ábrán nyíllal jelöltük azt az időszakokat, amelyek a meteorológiai és a tömegváltozási 

paramétereket is összevetve a harmat képződését jelzi. A gyeppel borított talajfelszínű 

liziméter esetében 2017. október 20-án a hajnali 3 és 7 óra közötti, illetve a 19 és 24 óra 

közötti időszakokban összesen 0,41 mm-nyi mikrocsapadék keletkezett. 
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2. ábra. Harmathullási időszak a vizsgált liziméterben az 1 órás mérésgyakoriságú adatok alapján 

Figure 2. Dewfall period in the investigated lysimeter ont he base of the hourly weight measurements 

(1) Weight (2) Dew (3) Time (hours) 

Miután megállapítottuk a harmathullási időszakokat, a vizsgálati időszak mind a 365 

napjának tömegváltozási trendvonalát elemeztük és behatároltuk azokat az időszakokat, 

amikor makrocsapadék híján a tömegváltozások harmathullást valószínűsítenek. Az 

órás mérésgyakoriságú mérések alapján, a vizsgált 12 hónap alatt, a gyeppel borított 

talajfelszínű liziméter felületén összesen 29,1 mm harmat keletkezett (3. ábra). Ez a 

mennyiség a Szász (1992) szerint meghatározott éves átlagos értékhez igen közel áll. 

 

 

3. ábra. A 2017. évi harmat mennyisége havi bontásban 

Figure 3. Monthly amounts of raifall and dew in 2017 

Az általunk meghatározott harmat mennyiségének megítélése igen nehéz, mivel nem 

állnak rendelkezésre mások által, hasonló körülmények között mért adatok. Adataink 
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nagyságrendjének helyességét kizárólag Szász (1992) megállapítására tudtuk alapozni, 

miszerint hazánkban a harmatból származó vízmennyiség évi összege átlagban mintegy 

63 mm-re tehető, melynek összetevői: légköri harmat 28,67 mm (45,4%), a talaj belső 

teréből származó víz 0,36 mm (0,6%) és a mélytalajból diffundált víz 34,11 mm 

(54,0%). 

 

Mindazonáltal a harmat a vízmérleg egyik eleme, így adódik az összehasonlítás 

lehetősége a vízmérleg más elemeihez. A 4. ábrán annak a gyeppel borított felszínű 

liziméternek a vízmérleg elemeinek nagyságát mutatjuk be havi bontásban, amellyel a 

harmat mennyiségét is meghatároztuk. A pozitív tartományban a talaj vízmérlegében 

input szerepet játszó elemeket (természetes csapadék, öntözés), míg a negatív 

tartományban az output elemeket (párolgás, kifolyó víz) tüntettük fel. Ezekhez képest a 

fekete színnel jelölt harmat mennyisége eltörpül, de egyes hónapokban azért szemmel 

látható. A légköri harmat tulajdonképpen input tényezőnek tekinthető, hiszen víz 

formájában megjelenik a talaj, illetve a növényzet felszínén, azonban az intercepcióhoz 

hasonlóan nem tudjuk tovább nyomon követni a sorsát, azaz hogy a talaj vízkészletét 

gyarapítja, vagy pedig elpárolog. Nyilvánvalóan a nyári időszakban az utóbbira van 

nagyobb esély. Az 5. ábrán bemutatott makrocsapadék és a harmat (mikrocsapadék) 

mennyiségek jól érzékeltetik azok egymáshoz viszonyított arányát is. A makro- és 

mikrocsapadékok összegéhez viszonyítva a harmat aránya januárban és októberben volt 

jelentős (26,2, illetve 17,4%), az egész évre vetítve pedig mintegy 5,4%-ot tett ki. 

Ennek értékeléséhez további évek vizsgálata szükséges, megjegyezve, hogy 2017 az 

éves csapadékmennyiség tekintetében átlagosnak tekinthető a maga 507,3 mm-es 

értékével. 

 

 
4. ábra. A vizsgált liziméter vízmérleg elemeinek mennyisége havi bontásban 2017-ben 

Figure 4. Monthly amounts of the elements of the water balance of the investigated lysimeter in 2017 
(1) Elements of the water balance (2) Rainfall (3) Irrigation (4) Drain (5) Evapotranspiration (6) Dew 
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5. ábra. A 2017. évi csapadék és harmat mennyisége havi bontásban 

Figure 5. Monthly amounts of raifall and dew in 2017 

(1) Rainfall (2) Dew 

Következtetések 

A kutatómunkánk során a talajok vízháztartási mérlegének számításán alapuló 

metodikára alapozva kidolgoztunk egy olyan módszert, amelyek alkalmas a harmat 

mennyiségének számítására. Úgy véljük, hogy az általunk kidolgozott módszer 

alkalmas a harmat mennyiségének különböző időintervallumokra (órás, napi, heti, havi, 

éves) történő meghatározására. A mérések folytatásával olyan értékes adatokat 

nyerhetünk, amelyek hozzájárulhatnak a harmat a talaj vízforgalmában és a növények 

vízellátásában betöltött szerepének konkretizálásához. Ennek nem csak tudományos, de 

az aszályra hajló arid területeken a növénytermesztés és az öntözéstervezés 

szempontjából is jelentős gyakorlati jelentősége van, pl. az öntözésoptimalizálásban, a 

víztakarékos technológiák alkalmazásában. 

Összefoglalás  

Nagyon kevés a számszerűsített információnk a harmat előfordulásáról, gyakoriságáról, 

mennyiségéről, illetve a vízforgalomban betöltött szerepéről. Ezeknek az adatoknak a 

hiánya kétségtelenül annak tulajdonítható, hogy a harmatmennyiség mérése bonyolult, 

mivel igen kis mennyiségben (tized, század mm) keletkezik. Bizonyos korlátok 

figyelembevételével, a precíziós súlyliziméterek alkalmasak lehetnek a harmat 

mennyiségének meghatározására. Meteorológiai adatokkal kiegészített liziméteres 

adatsorok alapján elkülöníthetők azok a pozitív vízmérleggel jellemezhető időszakok, 

amikor, makrocsapadék híján, feltételezhető a harmathullás. Kutatómunkánk célja 

egyrészt egy olyan metodika kidolgozása volt, amely alkalmas a tényleges 

harmathullási időszakok elkülönítésére, másrészt a Debreceni Egyetem Agrár 

Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet súlylizimétereinek felületén 

keletkező harmatmennyiség meghatározása hosszú idősoros adatok alapján. A 

vizsgálati időszak egy teljes évet ölelt fel. Az itt közölt eredmények egy gyeppel 

borított talajfelszínű precíziós súlyliziméter adataiból származnak. A harmat éves 
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mennyiségét a liziméteres talajoszlopok teljes vízmérlegéhez, illetve annak elemeihez 

hasonlítva megítélhető a harmat jelentősége a talaj-növény rendszerekben. 

Kulcsszavak: harmat, liziméter, vízmérleg 
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Annual amount of dew and its role in the water balance 

Abstract  

Quantified records of the frequency of occurrence, the total amounts of dew and the information about its role 
in the water balance are scarce. The lack of such records can undoubtedly be attributed to the difficulty of 

making quantitative measurements of dew. Within some limitations large precision weighing lysimeters can 

be suitable for the accurate determination of dew amounts. Our research aimed to elaborate a method that is 
suitable to separate true dewfall periods from oscillations and to quantify the amount of dew occurred on the 

surface of the weighing lysimeters of the Research Institute of Karcag for a longer period. The investigation 

period lasted for a whole year. The results published in this paper were gained from a high precision weighing 
lysimeter with grass cover. By comparing the annual amount of dew to the total water balance of the soil and 

it components, the importance of dew in the soil-plant systems can be judged. 

Keywords: dew, lysimeter, water balance 
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Bevezetés 

Magyarország területének közel fele, mintegy 4 000 000 ha síkvidéki jellegű, amely 50-

60 százalékán időszakonként kialakulhat belvíz. A jelenség a mezőgazdasági területek 

tekintélyes részét érinti, gyakran hátráltatja a mezőgazdasági munkát, vagy rosszabb 

esetben terméskiesést és komoly károkat okoz. A belvíz elvezetése, a síkvidéki 

vízrendezés hivatott kezelni a problémát az érintett területeken, ugyanakkor ez 

jellemzően nem a földhasználók hatásköre vagy a beavatkozások számukra 

vállalhatatlan terheket rónának a gazdálkodókra. A gyors elvezetésen alapuló 

gyakorlattal szemben ma már egyre nagyobb figyelem irányul a vízvisszatartásra. 

Ennek egyik oka, hogy a levezetett, majd a befogadó vizekbe kerülő víz jelentős 

szennyező forrás, emellett gondolni kell a belvizes területek természetvédelmi 

jelentőségére is, hiszen a mélyebb fekvésű helyeken vizes élőhelyek alakulhatnak ki. 

Másrészt felmerül az aszály problémája, amely szintén rendszeresen nagy károkat okoz 

a mezőgazdaságnak. A szárazság miatt különösen fontos, hogy a belvizes terültekről 

csak a káros vizeket vezessék el. 

Érdemes arra figyelmet fordítani, hogy a belvízzel veszélyeztetett mezőgazdasági 

területeken a földhasználattal és a művelési mód megválasztásával hogyan lehet a 

leghatékonyabban alkalmazkodni a problémához, és hogy az állam saját vagy európai 

uniós forrásból hogyan ösztönözheti ezt, milyen támogatásokat, kifizetéseket nyújthat a 

termelőknek. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a belvíz problémájával a kifizetések 

szintjén csak a kár bekövetkezését követően foglalkoztak. Belvízkár esetén a 

gazdálkodó kárenyhítést igényelhetett az Agrár-kárenyhítési Rendszeren keresztül, 

valamint vis maiort jelenthetett be, így nem esett el a különböző területalapú 

támogatásoktól. 

Az eddigi gyakorlattal szemben a Vidékfejlesztési Program keretében 2016-tól indult 

agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) a belvízzel veszélyeztetett területekkel 

külön foglalkozik. A belvíz-érzékeny szántókon és gyepeken gazdálkodóknak külön 

tematikus előíráscsomagot lehet betartaniuk, amely a belvizes területeken történő 

ésszerű gazdálkodást hivatott elősegíteni.  

Az újonnan bevezetett Agrár-Környezetgazdálkodási kifizetések aktuálissá teszik a 

kérdést, hogy hogyan kell viszonyulniuk a termelőknek a belvízhez: az elvezetésre kell 

törekedni és arra, hogy minden művelhető területen termelés folyhasson, vagy 

alkalmazkodóbbá kell tenni a gazdaságokat és alkalmassá arra, hogy az időszakonként 

jelentkező belvízzel együtt éljenek. 
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Jelen publikációban azt mutatjuk be, hogy hol lehetnek elsősorban ezek a célterületek, 

illetve, hogy a gazdálkodók jelentkeznek-e a speciálisan ezekre a területekre 

meghirdetett gazdálkodói előírások kifizetések ellenében történő betartására. 

Irodalmi áttekintés 

A belvíz a Kárpát-medence sajátos hidrológiai jelensége, amelynek meghatározására 

félszáznál is több definíció született már (Farsang et al. 2011). A napjainkban uralkodó 

nézet szerint azonban a belvíz fogalmába a mentesített területen kívüli, de síkvidéki 

területen keletkezett vizeket is bele kell érteni. Leegyszerűsített megfogalmazásban a 

belvíz sík területen keletkezett árvíz (Pálfai 2000). A belvíz definiálását nagyban 

befolyásolja, hogy milyen szempontból vizsgáljuk a problémát. Ez a szempont lehet 

vízügyi-műszaki, biológiai, agrotechnológiai, közgazdasági, de természetvédelmi 

szempontból is fontos értékelni. Amellett, hogy a belvizek jelentős károkat okozhatnak, 

főként a mezőgazdaságnak, értékes élőhelyeket is létrehozhatnak szántóterületeken. A 

szántóföldi belvizek a kontinentális időszakos állóvizek közé tartoznak, amelyeken 

különleges vegetáció alakulhat ki. Az ilyen területeken az elárasztott és kiszáradt 

időszakok váltakoznak, az elöntés időszakában pedig vízi vagy amfibikus 

növényközösségek alakulnak ki, sokszor hosszú lappangást követően. A belvizes 

szántók több védett és ritka növényfajnak is élőhelyet nyújtanak, emellett számos parti 

és vízimadárnak jelentenek táplálékforrást vagy költőhelyet. (Pinke, 2012) Az ilyen 

élőhelyek létrehozásában fontos szerepe van a mezőgazdaságnak, mivel a talajművelés 

biztosítja a megfelelő nyílt felszíneket. Ugyanakkor a vízelvezetés komolyan 

veszélyezteti az élőhelyeket, mivel a területet még azelőtt kiszárítják, hogy ez a 

különleges növényközösség kialakulna (Lukács et al. 2013). 

A 2015-ben megjelent 2. Vízgazdálkodási Terv azt is hangsúlyozza, hogy a belvíz-

elvezetésének következménye egyes vizes élőhelyek eltűnése, a talajvíz csökkenése, az 

aszályérzékenység növekedése és a felszíni vizek tápanyag terhelése (Magyarország 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének tervezete 2015). 

„Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések művelet olyan önkéntes alapon működő 

kifizetési rendszer, amelyben, a programban résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási 

célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését 

vállalják.” (Vidékfejlesztési Program 2014 – 2020). Az AKG támogatásra jogosultak az 

öt éves kötelezettségvállalási időszak alatt betartják a vállalt tevékenységeket, ezek a 

kifizetés feltételei. Így az AKG kifizetés nem tekinthető egyszerű támogatásnak, a 

résztvevők az agrárkörnyezet minőségének fenntartását, fejlesztését segítik elő, a 

kifizetés a gazdálkodók többletvállalásának ellentételezése.  

Az új, 2016-tól 2020-ig tartó AKG ciklusban számos újítást vezettek be, melyek 

legfontosabb célja az, hogy a gazdálkodók a területi adottságokhoz és érzékenységhez 

minél inkább illeszkedő előírásokat tudjanak választani. Ennek érdekében az új AKG 

tematikus előíráscsoportok rendszerén alapul. Egy adott tematikus előíráscsoporton 

belül kötelezően betartandó, ún. agrár- környezetgazdálkodási alapcsomag és 

választható előírások is vannak. Az alapcsomag kötelezően betartandó előírásainak 

célja az, hogy a gazdaság területén a választható előírásoktól függetlenül is biztosítani 

lehessen valamilyen minimális környezetvédelmi cél megvalósulását. A választható 
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előírások pedig egyfajta rugalmasságot biztosítanak, annak érdekében, hogy az 

előírások minél inkább az adott terület adottságainak feleljenek meg (Agócs et al. 

2015). 

Az agrár-környezetgazdálkodási program a belvíz-érzékeny szántó és gyep tematikus 

előíráscsoportja a gazdálkodókat a belvíz eltűrésére, a vízjárási viszonyokhoz való 

alkalmazkodásra ösztönzi (Agócs et al. 2015) A belvíz-veszélyeztetett, belvíz-érzékeny 

területen működő zonális (lehatárolt területen működő) programok elindítása érdekében 

először szükséges volt ezen területek lehatárolása.  

A belvízzel veszélyeztetett területek országos szintű lehatárolása a 2002-ben elkészült 

Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi térképen történt meg először, amely megadja a 

belvizek előfordulásának veszélyeztetettségi kategóriáit az ország teljes területére. A 

területeket szövegesen a következőképpen kategorizálta: belvízzel nem vagy alig 

veszélyeztetett terület (xxx ha), belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület (1 290 000 

ha), belvízzel közepesen veszélyeztetett terület (118 000 ha), belvízzel erősen 

veszélyeztetett terület (230 000 ha). A térkép elkészítéséhez először a nyolcvanas évek 

elején húszéves időszak belvízelöntési térképeit gyűjtötték és szerkesztették össze, 

ebből az elöntés relatív gyakoriságát számolták ki, majd a gyakorisági térképet 

domborzati, talajtani, sekélyföldtani térképre, talajvíztérképre és topográfiai térképre 

igazították. 2002-ben pedig az országos térkép javításaival és kiegészítésével készült el 

Magyarország végleges belvíz-veszélyeztetettségi térképe (Pálfai 2004). 

Anyag és módszer  

Az agrár-környezetgazdálkodási program zonális lehatárolásai követik a fizikai blokkok 

határát, amely a területalapú támogatásigénylés keretrendszere. Annak érdekében, hogy 

ehhez a területi azonosítási keretrendszerhez jobban lehessen alkalmazkodni, növelni 

kellett a lehatárolás térbeli felbontását. Ehhez a Földmérési és Távérzékelési Intézet 

által készített távérzékeléses elöntésmonitoring-idősorának országosan egyesített adatait 

használták fel. A 10 éves adatsort (1998-2015) az egész országra kiterjedően 10x10 

méteres rácsban egyesítetve lehetett a megfigyelési időpontok és a detektált elöntések 

aránya alapján a gyakorisági kategóriákat megállapítítani (Belényesi et al. 2015).  

A veszélyeztetettség megállapításához térbeli alapegységként a MePAR 

(Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) felszínborítási foltok (azonos 

területhasználatú területek) blokkhatárral elmetszett entitását kellett legelőször 

megállapítani. Szántó és gyepterületekre vonatkozóan az érintettség megállapítása 

érdekében minden egyes entitásra meg kellett határozni a belvízgyakoriságot és az 

ehhez tartozó területi érintettséget (belvíz kiterjedése). Az így kapott adatok, tehát a 

területi érintettség és a belvízelöntés gyakoriság alapján lettek meghatározva az 

érintettségi kategóriák, amely a 1. ábrán látható. A főbb kategóriák a következők: a 

30%-osnál nagyobb gyakoriságú, belvízzel igen nagymértékben (>50%) érintett 

poligonok alkotta területek, a viszonylag kis érintettséggel (10-40%), de igen gyakran 

(>70%) belvízjárta területek, és harmadik kategóriaként azok a területek jelennek meg, 

amelyek több kategóriába is tartoznak (Kristóf et al. 2015).  

A lehatárolt területek összes kiterjedése 374 779 ha. 
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1. ábra. Belvíz-érzékeny területek lehatárolása az Agrár-környzetgazdálkodási kifizetés számára 

Figure 1. Inland water sensizive areas for the agri-environmental measure 

(1)  Inland water sensizive areas 

Ezek lettek tehát azok a területek, melyek MePAR tematikus rétegként beépültek az 

igénylési felületbe, lehetővé téve a gazdálkodóknak a belvíz-érzékeny tematikus 

előíráscsoportokra való kérelembenyújtást.  

Az agrár-környezetgazdálkodási pályázatok első körét 2015 év végén lehetett 

benyújtani 2016-2020-as időszakra. Ekkor mind a tizenhat tematikus előíráscsomagra 

lehetett pályázni: négy horizontális (szántó, gyep, ültetvény, nádas), valamint 

természetvédelmi szempontból értékes szántó és gyepterületekre az Érzékeny 

Természeti Területeken összesen 8 csomagra, a Vízkeretirányelvből kiszoruló 

kompenzációs kifizetések helyett pedig további négy zonális vízvédelmi célú 

előíráscsoportra: szántóterületeken erózió, aszály és belvíz-érzékeny területeken, 

gyepen pedig belvíz-érzékeny területeken. 

Az elemzéshez használt adatok körét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tette 

elérhetővé az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP, 2007-2013) ex-post 

és a Vidékfejlesztési Program (VP, 2014-2020) éves értékeléséhez. Az értékelésbe 

bevont adatok köre az ÚMVP SAPS igényelt parcellák, illetve a VP AKG igénylések. 

A területi statisztikák előkészítése térinformatikai módszerekkel készült. 
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Eredmények és értékelésük 

A SAPS bázisterület 2004 óta folyamatosan növekszik, jelenleg 4 829 000 hektár. Ezt a 

területet megközelítőleg 177 000 gazdálkodó műveli. 2015-ben az agrár-

környezetgazdálkodási programra 10 525 gazdálkodó pályázott 569 478 ha területen, 

ennek alábontását az 1. táblázat mutatja be. 
1. táblázat. 2015-ben beadott AKG tematikus előíráscsoportok területi értékei 

Tematikus programok1 Terület (ha)2 Terület (%)3 

Horizontális szántó 304 035,3 53,4 

Horizontális gyep 46 167,2 8,1 

Horizontális ültetvény 49 782,6 8,7 

Horizontális nádas 2 404,6 0,4 

Magas Természeti Értékű Területek szántón 49 710,8 8,7 

Magas Természeti Értékű Területek gyepen 107 039,1 18,8 

Vízvédelmi célú területek szántón 8 792,8 1,5 

Vízvédelmi célú területek gyepen (belvíz) 1 546,2 0,3 

Összesen 569 478,6 100,0 

Table 1. Areas of applied agri-evvironmental tiers in 2015 

(1) Tiers (2) Area (ha) (3) Area (%) 

 

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy ebben a harmadik pályázási periódusban is a 

horizontális szántó pályázatai teszik ki a területek több, mint felét. Örvendetes azonban, 

hogy – amennyiben jobban mögé nézünk az adatoknak – a horizontális szántó 

vállalások esetében a 12 választható előírásból átlagosan 9,4-et választottak a 

gazdálkodók. A vízvédelmi célú programok igen kis aránnyal szerepelnek, összesen 1,8 

%-át teszik ki a pályázatoknak, ebből is belvíz-érzékeny szántókon összesen 839,71 

hektár igénylés érkezett, ami a beadott igénylések 0,14 %-a. 

Azt is megvizsgáltuk, hogy a belvízérzékenység szempontjából lehatárolt területeken 

(374 779 ha) milyen tematikus előíráscsomagokat pályáztak a gazdálkodók. Ezt a 2. 

táblázat mutatja be. 

 
2. táblázat. A belvíz-érzékeny területeken pályázott tematikus előíráscsoportok területi értékei 

Tematikus programok Terület (ha) Terület (%) 

Horizontális szántó 30 369,9 46,6 

Horizontális gyep 4 282,8 6,5 

Horizontális ültetvény 114,7 0,1 

Horizontális nádas 75,4 0,1 

Magas Természeti Értékű Területek szántón 6 786,6 10,4 

Magas Természeti Értékű Területek gyepen 21 000,4 32,2 

Vízvédelmi célú területek szántón 970,0 1,4 

ebből belvíz-érzékeny 829,5 1,2 

Vízvédelmi célú területek gyepen (belvíz) 1 436,6 2,2 

Összesen 65 036,6 100,0 

Table 1. Areas of applied agri-evvironmental tiers at inland water sensitive areas 

(1) Tiers (2) Area (ha) (3) Area (%) 

 

Következtetések 
A belvíz-érzékenység szempontjából lehatárolt területeken nincs számottevő különbség 

a gazdálkodók előírás választásában. Habár a leigényelt területek arányaikban 
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nagyobbak, ez betudható annak, hogy ezek a területek sík területek, tehát nagyobb 

eséllyel művelik a gazdálkodók. Az MTÉT területekkel is jelentős átfedést mutat a 

belvíz-érzékeny terület, így az MTÉT vállalások aránya is nagyobb területeket érint. Ez 

valószínűleg a bevezetésben már részletezett okból adódik, miszerint a vízjárta 

területeken természetvédelmi szempontból értékes társulások alakulhatnak ki. 

Amennyiben a horizontális/zonális arányokat vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, 

hogy ezeken az érzékeny területeken magasabb a zonális területek aránya: míg 

országosan csak 29,3 %, addig ezeken a területeken 46,2 %, azaz másfélszerese. Ez 

azért kedvező, mert a zonális programokban magasabb a vállalási szint, sokkal több 

előírást kell betartania a gazdálkodóknak annak érdekében, hogy az MTÉT területeken 

még kedvezőbb környezeti, természeti állapotot hozzanak létre. 

Az egyes gazdálkodói előírások kapcsán azt a megállapítást tehetjük, hogy azok javítják 

a belvíz-érzékeny területek termőhelyi adottságait, ugyanakkor a kifizetésnek nem célja 

megelőzni a belvíz kialakulását, és ezt nem is lehetne az AKG program keretében elérni 

(mert ebben nem írható elő például a szántók drénezése vagy belvíztározók létesítése). 

Ehelyett a belvizes előíráscsoportokban erőteljesen jelenik meg az élőhelyvédelem és a 

természetvédelem, mint prioritás, és a gazdálkodók ezeket előtérbe helyezik a 

termeléshez képest. 

 

Összefoglalás 

A 2016-2020-as időszakban meghirdetett VP AKG sokkal rugalmasabb kereteket enged 

a gazdálkodóknak abban a tekintetben, hogy tematikus előíráscsomagjukat maguknak 

válogathatják össze a választható előírásokból. Szintén új elemként jelenik meg, hogy 

megjelennek zonális vízvédelmi célú előírások is, melynek egyike a belvíz-

veszélyeztetett területekre fókuszál. A gazdálkodók közel 400 000 hektáron élhettek 

volna azzal a lehetőséggel, hogy ezt az emelt szintű kifizetést válasszák. 

Megállapítható, hogy ezeken a területeken hasonló arányban választottak a különböző 

előírás csomagok közül (leginkább horizontális szántó csomagot) és csak nagyon 

csekély mértékben választották a belvíz-érzékeny területek előíráscsomagját. A 

lehatárolt terület átfed az MTÉT rendszerrel, így nagyarányban került a területekre 

természetvédelmi szempontból értékes gazdálkodási csomag. A belvíz-érzékeny 

területek előírásaiból is az tűnik ki, hogy azok a természetvédelmi prioritásokat 

honorálják. 

Összességében elmondható, hogy a területnek igen kis része (5 %-a) fedett értékes 

AKG csomagokkal és sajnos ez is leginkább az MTÉT területek jelenlétével 

magyarázható, mintsem a gazdálkodói pozitív attitűddel az új előíráscsomagokkal 

kapcsolatban. Mindez alátámasztja azt a tapasztalatot, mely szerint a gazdálkodók 

alapvetően úgy tekintenek ezekre a támogatásokra, mintha valóban „csak” támogatások 

lennének és nem valós környezeti (ökoszisztéma) szolgáltatásokért kapott kifizetések.  

Kulcsszavak: agrár-környezetgazdálkodás, belvíz-érzékeny terület 
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mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi 

növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése című projekt 

keretében jött létre. 
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Management of areas affected by inland inundation in the agri-

environmental measure 

Abstract  

The AE measure of the RDP launched for the period 2016 to 2020 provides much more 

flexible frameworks for farmers since they can pick and select their thematic packages 

from the available commitments. Another new element is the appearance of zonal water 

protection commitments one of which focuses on areas threatened by polders. Farmers 

were eligible to choose this elevated level of payment regarding approx. 400,000 ha. 

However, it can be stated that in these areas they selected other commitment packages 

(mainly horizontal arable land) in similar share and used this possibility of opting for 

the ponder area package in real low proportion.  The delineated area overlaps with the 

HNVA system, thus these areas were affected by packages valuable from the aspect of 

nature conservation. It can also be noted that commitments related to ponder-threatened 

areas rewards nature conservation priorities. 

Overall, only a small part (5%) of the involved area is covered by valuable AE 

packages and – unfortunately – it is mainly due to the existence of HNV areas rather 

that the positive attitude of farmers toward the new commitment packages. It also 

justifies the observation that farmers generally consider these schemes as mere 

subsidies instead of payments received for real environmental (ecosystem) services.  

Keywords: agri-environmental measure, inland water sensitive areas 
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ÖNTÖZÉS ÉS EGYÉB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK 

HATÁSA A SZIVÁRGÓ VÍZ MENNYISÉGÉRE ÉS NITROGÉN-

KONCENTRÁCIÓJÁNAK ALAKULÁSÁRA 

Szalókiné Zima Ildikó 

SZIE AGK Tessedik Campus, 5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3., 
zima.ildiko@gk.szie.hu 

 

Bevezetés 

A mezőgazdaságban a növénytermesztés eredményességét nagymértékben befolyásolja 

a víz- és tápanyagellátás mértéke. A túlzott öntözés és műtrágyázás azonban 

gazdaságtalan, és káros hatása van a környezetre, különösen hosszú távon kijuttatva. 

A talaj mélyebb rétegeibe leszivárgó vízmennyiség megemelheti a talajvíz-szintet, ezen 

túlmenően a mozgékony tápanyagokat is lemoshatja. A szivárgó víz mennyiségét 

elsősorban a csapadék és a kiadott öntözővíz határozza meg, de egyéb agrotechnikai 

tényezők is befolyásolják. Kísérleti eredményeim alapján az öntözés, a műtrágyázás és 

az elővetemény hatását mutatom be a szivárgó víz mennyiségére és nitrogén-

koncentrációjának alakulására. 

 

Irodalmi áttekintés 

A fenntartható mezőgazdasági termelés érdekében a kijuttatott vizet és a tápanyagokat a 

növények igényeihez kell igazítani (Hatfield 2015, Ruzsányi 1992). A szakszerűtlen 

öntözés és trágyázás rontja a gazdálkodás hatékonyságát és károsíthatja a környezetet 

(Khatri és Tyagi 2015, Németh 1996). Felszíni vizekből történő, a növény igényét 

meghaladó vízpótlás esetén a talajvízszint megemelkedése következhet be néhány év 

után (Essaid és Caldwell, 2017; Ibrakhimov at al., 2018). A felszíni talajréteg 

átáztatása, a lefele irányuló vízmozgás miatt, a nitrogén kimosódását okozhatja (Melki 

at al., 2017). Amberger (1979) liziméteres kísérletei szerint a N-pótlás mértéke és a 

növény faja módosítja leginkább a lemosódó nitrát mennyiségét. Schindler és 

munkatársai (1999) megállapították, hogy intenzív öntözés és műtrágyázás hatására a 

növények a nagyobb terméssel több nitrogént vettek fel, aminek következtében a 

talajban és a szivárgó vízben kevesebb nitrogén maradt, mint a nem öntözött 

kezeléseknél. 

 

Anyag és módszer 

A kísérletek a szarvasi liziméteres kísérleti telepen voltak beállítva, agyagos vályog 

talajon, amely foszforral és káliummal igen jól, nitrogénnel közepesen ellátott. 

A liziméterek mérete: 1x1x1 m (1 m3), melyek 32 m2-es parcellák közepébe vannak 

beépítve. Mivel minden oldalról zártak, a vertikális és horizontális vízmozgás 

kiküszöbölhető, így a víz- valamint a tápanyagforgalom is pontosabban mérhető, mint a 

parcellákon. A szivárgó vizet liziméterenként felfogtuk, mennyiségét és minőségét 

meghatároztuk. A kísérletbe állított növények, amelyek után vizsgáltam a víz- és 
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tápanyagellátás hatását a téli félévben keletkezett szivárgó víz mennyiségére és 

nitrogén-koncentrációjának alakulására: vöröshagyma, csemegekukorica és 

takarmánykukorica voltak. A két-tényezős kísérlet 4x4 kezeléskombinációval, 4 

ismétléssel volt beállítva, 30 éve folyó tartamkísérletben. A fő tényező a vízellátás a 

következő szintekkel: a1: öntözetlen kontroll; a2: az öntözővíz igény 1/3 -ával öntözött; 

a3: az öntözővíz igény 2/3-ával öntözött; a4: a növények igénye szerint öntözött. Az 

optimálisan öntözött kezelésben a talaj nedvességtartalmát a diszponibilis vízkapacitás 

50-100 % között tartottuk a talaj felső 10-30 cm-es rétegében. Az öntözővizet 

csepegtető módszerrel adagoltuk ki 10-30 mm-es dózisokban. A vízellátási fokozaton 

belül a tápanyag-ellátási szintek: b1, b2, b3, b4 =50; 100; 150; 200 kg/ha N-hatóanyag. 

A kezeléskombinációk száma 16 volt, melyek jelölése két számjeggyel történik. Az első 

számjegy a vízellátási, a második a műtrágyázási szintet jelöli (pl.11 = a1b1). 
 

1. táblázat. A szivárgó víz  mennyisége és N-koncentrációja tartamkísérletben három különböző elővetemény 

után a téli félévben  (2003. dec. 9. és 2004. márc.18.) 

kezelés 

(1) 
NO3- N

 - koncentráció, mg/l  (2) szivárgó víz, l/m2   (3) 

  I.  (4) II.  (5) III.  (6)   I.  (4) II.  (5) III.  (6)   

  kukorica  hagyma csem.kuk átlag  (7) kukorica  hagyma csem.kuk átlag  (7) 

11 10 46 30 29 86 113 87 95 

12 69 115 82 88 70 131 72 91 

13 73 122 123 106 91 120 61 91 

14 184 146 174 168 46 130 55 77 

                  

21 7 24 22 18 91 120 103 105 

22 16 54 37 35 80 120 100 100 

23 59 62 88 70 81 129 115 108 

24 61 110 131 101 66 130 90 95 

                  

31 2 22 11 12 127 125 164 139 

32 5 38 42 28 120 116 131 122 

33 37 46 50 44 83 123 125 110 

34 46 116 95 85 101 113 137 117 

                  

41 1 15 18 11 140 118 120 126 

42 9 21 18 16 123 124 137 128 

43 18 21 27 22 123 123 134 127 

44 21 29 24 25 128 118 121 122 

 
Table 1.  The amount and N-concentration of leaking water in a long-term experiment after three different 

crops in the winter season (9 December 2003 to 18 March 2004) 

(1) treatment, (2) NO3 - N concentration of leaking water, mg/l ,  (3) the amount of leaking water, l/m2, (4) 
maize, (5) onion, (6) sweet corn, (7) average 
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Eredmények és értékelésük 

A szivárgás mennyisége elsősorban a nyugalmi időszak csapadékának mennyiségétől 

függ, emellett az elővetemény és a kezelések is jelentősen módosíthatják. A kezelések 

közül a szivárgó víz mennyiségét elsősorban az öntözés befolyásolta, amely főleg a tél 

végi szivárgásnál mutatkozott meg. Az öntözés fő időszakában ugyanis még az öntözött 

kezelésekben is ritkán fordult elő szivárgás, mivel mindig csak a talaj felső 10-30 cm-es 

rétegét nedvesítettük át. A növekvő öntözővíz-adagok hatására a szivárgó víz 

mennyisége emelkedett, elsősorban a kukorica és csemegekukorica után, a hagymánál 

közel azonos maradt (1. táblázat). Az öntözés hatása a szivárgó víz mennyiségére a 

műtrágyázási kezelések átlagában 89-102-122-126 mm volt (2. táblázat). 

A műtrágya adagok növelése mérsékelte a szivárgást azáltal, hogy fokozta a növények 

vízfogyasztását, vagyis a talaj kiszáradását. Ez a hatás elsősorban az öntözött 

kezelésekben érvényesült, ahol a fokozott vízfogyasztásnak megvolt a lehetősége (1. 

táblázat). A növekvő műtrágya kezelések hatása a szivárgó víz mennyiségére az 

öntözési kezelések átlagában: 116-110-109-103 mm (3. táblázat). 
 

2. táblázat. Az öntözési kezelések hatása a szivárgó víz mennyiségére és N-koncentrációjára a műtrágyázási 

kezelések átlagában 

kezelés 
(1) 

NO3- N
 - koncentráció, mg/l  (2) szivárgó víz, l/m2   (3) 

  I.  (4) II.  (5) III.  (6)   I.  (4) II.  (5) III.  (6)   

  
kukorica  hagyma csem.kuk átlag  (7) kukorica  hagyma csem.kuk 

átlag  
(7) 

a1 84 107 102 98 73 124 69 89 

a2 36 62 70 56 80 125 102 102 

a3 23 55 49 42 108 119 139 122 

a4 12 22 22 19 129 121 128 126 

átlag (7) 38,5 61,7 60,8 53,6 97 122 110 110 

Table 2. Effects of irrigation treatments on the amount and N-concentration of leaking water in the average 

fertilizer treatments 
(1) treatment, (2) NO3 - N concentration of leaking water, mg/l ,  (3)the amount of leaking water, l/m2, (4) 

maize, (5) onion, (6) sweet corn, (7) average 

 

A vizsgált évben szivárgás csak a nyugalmi időszakban (2003 ősz-2004 tavasz) volt, 

különösen a hagyma után, aminek a levelei korán leszáradtak, és az augusztusi sok 

csapadékot már nem tudta hasznosítani, kevésbé szárította ki a talajt, mint a kukorica. 

A szivárgó víz mennyisége a kezelések átlagában a hagyma után 122 mm, a 

csemegekukorica után 110 mm, a takarmánykukorica után 97 mm volt (2. táblázat). 

Hagymánál a kezelések alig befolyásolták a szivárgás mennyiségét, a kukorica és 

csemegekukorica után viszont az öntözés közel 60 mm-rel növelte a szivárgó víz 

mennyiségét, 73 mm-ről 129 mm-re, és 69 mm-ről 128 mm-re átlagosan (2. táblázat). A 

műtrágya adagok növelése csak a kukoricánál okozott – a fokozottabb vízfogyasztás 

miatt – mérsékeltebb szivárgást: 111- 98 -95- 85 mm (3. táblázat). 

Az elővetemény-hatás a szivárgó víz só-koncentrációjában is megmutatkozott. A 

takarmánykukorica után, ami lényegesen több tápanyagot használt fel, mint a másik 

kettő – alacsonyabb volt a nitrát-koncentráció (1. táblázat). A szivárgó víz nitrogén-
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koncentrációját azonban elsősorban a kezelések módosították, mégpedig igen nagy 

mértékben (1. táblázat). A nitrogén adag növelésével a szivárgó víz nitrogén 

koncentrációja is hasonló arányban emelkedett, átlagosan 5,5-szörösére (3. táblázat) , az 

öntözővíz adagok növelésével pedig szinte ugyanolyan arányban, vagyis az 

öntözetlenhez viszonyítva annak a 20 %-ára (átlagosan 98 mg/l-ről 19 mg/l-re) 

csökkent (2. táblázat), részben a szivárgó víz mennyiségének növelése-, részben pedig a 

növények fokozott nitrogén felhasználása miatt. 

 
3. táblázat. A műtrágya kezelések hatása a szivárgó víz mennyiségére és N-koncentrációjára az öntözési 

kezelések átlagában 

kezelés 

(1) 
NO3- N

 - koncentráció, mg/l  (2) szivárgó víz, l/m2   (3) 

  I.  (4) II.  (5) III.  (6)   I.  (4) II.  (5) III.  (6)   

  kukorica  hagyma csem.kuk átlag  (7) kukorica  hagyma csem.kuk átlag  (7) 

b1 5 27 20 17 111 119 119 116 

b2 24 57 45 42 98 123 110 110 

b3 47 63 72 60 95 124 109 109 

b4 78 100 106 95 85 123 101 103 

átlag (7) 38,5 61,7 60,8 53,6 97 122 110 110 

Table 3. Effects of fertilizer treatments on the amount and N concentration of  leaking water in the average of 

irrigation treatments 
(1) treatment,(2) NO3 - N concentration of leaking water, mg/l ,  (3) the amount of leaking water, l/m2, (4) 

maize, (5) onion, (6) sweet corn, (7) average 

 

 

Következtetések 

A szivárgó víz mennyiségét elsősorban a csapadék és a kiadott öntözővíz mennyisége 

alakítja, de e mellett a növény faja és a kezelések is lényegesen módosítják. 

A vízpótlás növelésével a téli félévben a szivárgó víz mennyisége emelkedett. A 

műtrágya adagok növelése viszont csökkentette a szivárgást, azáltal, hogy fokozta a 

növények vízfogyasztását, a talaj kiszáradását. A műtrágya adagok növelésével a 

szivárgó víz nitrogén koncentrációja nőtt. A növekvő öntözési dózisok hatására viszont 

közel azonos arányban csökkent, a növények fokozottabb tápanyagfelvétele 

következtében. Harmonikus víz- és tápanyagellátás esetén a növények az igényüknek 

megfelelően kiadott nitrogént, vagy annak jelentős részét felveszik, így nem mosódik le 

jelentős mennyiség a mélyebb talajrétegekbe a téli félév folyamán. Az 1 m alá 

lemosódó tápanyagokat a növények még fel tudják venni a gyökerezési mélység 

határáig. Az elővetemények közül a szivárgó víz mennyisége a kukorica után volt a 

legkevesebb, és legtöbb a vöröshagyma után. A sekélyen gyökerező, rövidebb 

tenyészidejű növények kevésbé szárítják ki a talajt, ezért a nyugalmi időszakban több a 

mélyebb rétegekbe leszivárgó víz mennyisége. Az árukukorica után volt legalacsonyabb 

a nitrát-koncentráció, mivel lényegesen több tápanyagot használt fel, mint a másik 

kettő. 

 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

189 

Összefoglalás 

A kísérletben három elővetemény után (vöröshagyma, csemegekukorica és 

takarmánykukorica) vizsgáltam a víz- és tápanyagellátás hatását a téli félévben 

keletkezett szivárgó víz mennyiségére és nitrogén-koncentrációjának alakulására. 

A kísérletek a szarvasi liziméteres kísérleti telepen voltak beállítva, agyagos vályog 

talajon, amely foszforral és káliummal igen jól, nitrogénnel közepesen ellátott. 

A két-tényezős kísérlet 4x4 kezeléskombinációval, 4 ismétléssel volt beállítva. A fő 

tényező a vízellátás a következő szintekkel: a1: öntözetlen kontroll;  a2: az öntözővíz 

igény 1/3 -ával öntözött; a3: az öntözővíz igény 2/3-ával öntözött; a4: a növények 

igénye szerint öntözött. A vízellátási fokozaton belül a tápanyag-ellátási szintek: b1, b2, 

b3, b4 = 50; 100; 150; 200 kg/ha N-hatóanyag.  A kezeléskombinációk jelölése két 

számjeggyel történik. Az első számjegy a vízellátási, a második a műtrágyázási szintet 

jelöli (pl. 11 = a1b1). 

A kezelések közül a szivárgó víz mennyiségét elsősorban az öntözés befolyásolta. A 

növekvő öntözővíz adagokkal a szivárgó víz mennyisége emelkedett (1. táblázat). A 

műtrágya adagok növelése mérsékelte a szivárgást azáltal, hogy fokozta a növények 

vízfogyasztását, és a talaj kiszáradását. Az elővetemények közül a vöröshagymánál a 

kezelések alig befolyásolták a szivárgás mennyiségét. Az öntözés hatására kukorica és 

csemegekukorica után a szivárgó víz mennyisége közel 60 mm-rel emelkedett (73 mm-

ről 129mm-re, és 69 mm-ről 128 mm-re) (2. táblázat). A műtrágya adagok növelése 

csak a kukoricánál okozott mérsékeltebb szivárgást, a fokozottabb vízfogyasztás miatt 

(3. táblázat).  

Az elővetemény hatás a szivárgó víz nitrogén-koncentrációjában is megmutatkozott. A 

takarmánykukorica után – ami lényegesen több tápanyagot használt fel, mint a 

csemegekukoica és vöröshagyma – alacsonyabb volt a nitrogén-koncentráció (1. 

táblázat). A szivárgó víz nitrogén-koncentrációját azonban elsősorban a kezelések 

módosították (1. táblázat). A nitrogén-adag növeléséve a szivárgó víz nitrogén-

koncentrációja is hasonló arányban emelkedett (átlagosan 5,5-szörösére) (3. táblázat). 

Az öntözővíz adagok növelésével pedig csökkent a N-koncentráció, vagyis az 

öntözetlenhez viszonyítva annak 20 %-ára (átlagosan 98 mg/l-ről 19 mg/l-re) (2. 

táblázat). 
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Influence of irrigation and other agrotechnical factors on the 

amount of leaking water and its nitrogen concentration 
 

Abstract  

In this study, the effects of water and nutrient supply on the amount of leaking water and the concentration of 

nitrogen in the winter season were investigated after three green crops (onions, sweet corn and fodder). 
Experiments were carried out in the Experimental Lysimeter Station in Szarvas. The type of the soil is clamy 

loam, which is very well supplied with phosphorus and potassium, and is moderately saturated with nitrogen. 

The two-factor experiment was set with 4x4 treatment combinations, 4 repetitions.The main factor was water 
supply with the following levels: a1: non-irrigated control control; a2: irrigated with 1/3 of optimum water 

supplies; a3: irrigated 2/3 of optimum water supplies; a4: irrigated with optimum water supplies (irrigated 

according to the needs of plants).Within the water supply level the nutrient supply levels were: b1, b2, b3, b4 
= 50; 100; 150; 200 kg/ha of N-active substance. The treatment combinations are marked with two digits. The 

first digit is the water supply and the second the fertilization level (e.g. 11 = a1b1).  

 Of the treatments, the amount of leaking water was primarily influenced by irrigation. Increasing irrigation 
water rates increased the amount of leaking water (Table 1). Increasing fertilizer doses reduced infiltration by 

increasing the water consumption of plants and soil drying. The amount of leakage after the onion were 

hardly influenced by the treatments. After irrigation, the amount of leaking water rose by about 60 mm  after 
maize and sweet corn (from 73 mm to 129 mm and from 69 mm to 128 mm), (Table 2). Increasing the 

fertilizer doses only resulted in more moderate leakage of the corn due to increased water consumption (Table 

3).  

The effect of preceding crop was also reflected in the nitrogen concentration of leaking water. After the maize 

- which consumed significantly more nutrients than sweet corn and onions - the nitrogen concentration was 

lower (Table 1). However, the nitrogen concentration of leaking water was primarily modified by the 
treatments (Table 1). Increasing the nitrogen dose, the concentration of leaking water also increased at a 

similar rate (5.5 times on average) (Table 3). By increasing the irrigation water doses, reduced the 

concentration to 20% (from 98 mg/l to 19 mg/l on average) compared to the non- irrigated (Table 2). 
 

Keywords: water supply, nutrient supply,  amount of infiltration water, N-concentration of infiltration water 
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Bevezetés 

A paradicsom termőterülete és termésmennyisége folyamatosan növekedett az elmúlt 

20 évben. Ebben az időszakban Magyarországon erős csökkenés volt jellemző ezeket a 

mutatókat tekintve, ám az elmúlt években lassú növekedés figyelhető meg (FAOSTAT, 

2018; FruitVeb, 2017). A vízkészletek tudatos, fenntartható felhasználása, valamint a 

vízszállításra fordított energiával való takarékosság prioritás kell legyen az 

agráriumban, emiatt fontos a megfelelő öntözési gyakorlat kialakítása. A paradicsom a 

vízstressz különböző fokait mutatja az eltérő vízellátás hatására. Az ipari paradicsom 

termesztésben kulcsfontosságú a növényi stressz szerepe, hiszen hozzájárul a megfelelő 

vízoldható szárazanyagtartalom kialakulásához a bogyóban, ami ökonómiai és minőségi 

szempontból is fontos. Tehát a nagyfokú vízhiány ipari paradicsom 

termésmennyiségére és -minőségére is negatívan hat, míg a túlöntözés főként a 

minőségi mutatókat befolyásolja kedvezőtlenül. A kutatásom célja az volt, hogy 

hozzájáruljak annak megértéséhez, hogyan alakul a vízstressz mérhető szintje az ipari 

paradicsomban, eltérő vízellátás hatására. Emellett két különböző vízstressz index és 

két különböző adatbeszerzési mód is összehasonlításra került. 

Irodalmi áttekintés 

Vízstressz léphet fel akkor, ha túl sok vagy túl kevés víz áll a növény rendelkezésére 

(Helyes és Varga, 1994; Helyes etal. 1999). Túlöntözés hatására a növekedés gátolt a 

megfigyelések alapján (Fiebig és Dodd, 2016). Az alulöntözés,a minőség-befolyásoló 

hatása miatt jellemző a termesztés-technológiában (deficit öntözés), így a termés 

mennyiségre- és minőségre gyakorolt hatása is jól feltárt (Bakr et al. 2017, Bőcset al. 

2011, Helyes et al. 2012, Pék et al. 2014). Limitált vízellátottság esetén a növények 

kénytelenek csökkenteni a transzspiráció intenzitását. Ennek érdekében csökkentik a 

sztómák nyitottságát és a levélzet hőmérséklete emelkedik. Emiatt a levélfelület 

hőmérséklet mérése alkalmas a vízstressz monitorozására (Bates és Hall 1981, Bőcs et 

al. 2009; Helyes 1990). Ha csak az egyszerű levélfelszín hőmérsékletek alapján 

értékeljük a vízstresszt, akkor a különböző időjárású napok nem vethetők össze 

megfelelően. Ennek kiküszöbölésére többféle módszer és értékszám használatos a 

növényi vízstressz kutatásban. A legegyszerűbb a napi stresszfokozat index 

(StressDegree Day – SDD), amely a levélfelszín hőmérséklet és a léghőmérséklet 

különbségeként számítható (Helyes et al. 2006; Idso et al. 1981; Jackson et al. 1977). 

Ezt az értékszámot erősen befolyásolja a felhőzet és nem veszi figyelembe a 

páratartalmat sem. Egy fejlettebb index a növényi vízstressz index (CropWaterStress 

Index - CWSI) (Jackson et al. 1981). A kalkulációhoz nem szükséges semmilyen 

meteorológiai adat, azonban figyelembe veszi a vizsgált növény közvetlen 

környezetének hatásait, azon keresztül, hogy a levélfelszín-hőmérséklet mérését 
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mesterséges nedves és száraz referenciafelszínek hőmérsékletének mérésével egészítjük 

ki (Jones, 1999). A nedves referencia-felszín reprezentálja a 100%-os intenzitással 

transzspiráló levél hőmérsékletét, míg a száraz a teljesen zárt sztómák nyomán 

felhevülő levélzet hőmérsékletét. Az infravörös termográfia így kiváló lehetőséget 

biztosít a növényi vízstressz monitorozására (Jones, 2004). A növényi vízstressz 

monitorozásában és modellezésében előrelépés, hogy a FAO által fejlesztett AquaCrop 

szoftver modellezi a növényi sztómazáródás százalékos mértékét. Ezt azonban a 

szoftverrel létrehozott modell alapján csak a jelentősen stresszelt állományban lehet 

kimutatni (Takács etal. 2018). 

Anyag és módszer 

A Szent István Egyetem Szarvasi Campusának kísérleti telepén folytattam le a 

szabadföldi ipari paradicsom kísérletet, 2017-ben. A kísérleti terület mérete 38x104 m 

volt és három közel egyenlő részre volt felosztva a különböző vízellátás szerint. Az 

öntözővíz igény kiszámítására AquaCrop v5.0 szoftvert használtam (Steduto et al. 

2012), ami a FAO-Penman-Monteith módszer szerint kalkulálja a potenciális 

evapotranszspirációt (PET) (Allen et al. 1998). Egy parcellát a számított PET 100%-val 

öntöztünk (ET) és egy parcellát ennek az 50%-val (D). Egy parcella kontroll volt, 

amely a palántázáskor és a műtrágyázások alkalmával volt csak öntözve (K). A 

vízmennyiségek a különböző kezelésekben az alábbiak szerint alakultak a teljes 

szezonban: 467 mm (ET), 319 mm (D) és 186 mm (K). Az öntözést egy VRI iS 

technológiával ellátott precíziós center pivot öntözőgéppel végeztük, hetente két 

alkalommal. A talaj felső 35 cm-es rétegének összetétele textúra alapján: 37% agyag, 

29,4% homok és 33,6% vályog. A humusztartalom 3%, kémhatása pH=6,68, amely 

alapján enyhén savas besorolású. A palántázás időpontja 2017. május 9. volt, míg a 

betakarítást augusztus 17-én végeztük, egy menetben, kézi szedéssel. Az összes 

kijuttatott N-hatóanyag 137 kgha-1, a P2O5 hatóanyag 69 kgha-1 és a K2O hatóanyag174 

kgha-1 volt. 

A vízstressz monitorozása július hónapban történt, minden nap a legmelegebb órákban 

(14:00-15:00 között). Az esős napok miatt 27 napon gyűjtöttem be adatokat. Két 

különböző eszközt használtam adatfelvételezésre. A Raytek Raynger II infravörös 

távhőmérővel pont-méréseket hajtottam végre, emellett a FLIR Onefor Android 

hőkamerával készítettem képeket a termális-infra tartományban. A kiértékeléshez és 

összehasonlításhoz kétféle indexet használtam: SDD (Tlevél – Tlevegő) és CWSI (Tlevél – 

Tnedves)/(Tszáraz – Tnedves), amelyhez nedves referenciaként vízzel permeteztem be 

leveleket, míg a száraz referenciát a vazelinnel bekent levelek adták. A talajnedvességet 

hetente két alkalommal mértem a különböző vízellátású parcellákban. 

A statisztikai kiértékelést R v3.4 szoftverrel végeztem(R Core Team, 2017), R 

commander használatával(Fox, 2017). Az adatok normál-eloszlását vizuálisan és 

Saphiro-Wilk teszttel ellenőriztem. A homoszkedaszticitást Bartlett teszttel vizsgáltam. 

A csoportok összehasonlítására ANOVA-t használtam, amelyet Tukey post-hoc teszttel 

egészítettem ki. 
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Eredmények és értékelésük 

A meteorológiai adatok szerint egyszer emelkedett a napi hőmérsékleti maximum 35 °C 

fölé, emellett 14 alkalommal haladta meg a 30 °C-t. Az 5 mm-t meghaladó csapadékok 

3 napon fordultak elő július hónapban (1. ábra). A meteorológiai adatok szerint várható 

volt a vízstressz megjelenése az ipari paradicsom állományban (Bőcs et al. 2009).  

 

 
1. ábra. Meteorológiai adatok a vízstressz vizsgálat alatt és a megelőző két hétben 

Figure 1. Meteorological data for the examined period with a prior two weeks interval 

(1) Date, (2) daily rain (mm), (3) cumulated irrigation water (mm) 

 

Az infravörös távhőmérő felvételezési adataiból számított SDD értékeket (SDDTM) 

értékelve kiderült, hogy a különböző vízellátottsági szintek befolyásolták az értékeket 

(P<0.05). A Tukey teszt alapján mindhárom csoport elkülöníthető volt (P<0.05). A 2. 

ábrán (A) az adatok szépen mutatják a különbséget, a mediánvonalak lépcsőzetesen 

csökkennek, a kontrolltól a 100%-kal öntözött állomány (ET) irányába. A hőkamerával 

rögzített képek feldolgozása után az SDD értékek (SDDC) szintén kiszámításra kerültek. 

Ebben az esetben mindössze az öntözött állományok (D és ET) váltak el a kontrolltól 

(P<0.05). A 2. ábrán (B) látható, hogy az adatok felső két kvartilise jól elkülönül és 

szintén mutatja a lépcsőzetes csökkenést, azonban az alsó két kvartilis jóformán fedi 

egymást a három csoportban. Ennek magyarázata lehet, hogy a hűvösebb napokon mért 

vízstressz értékek nagyon közel vannak egymáshoz, hiszen akkor kevésbé stresszelt a 

növény. A legnagyobb hőstressz értékek mindkét esetben a kontrollban fordultak elő, 

míg a minimumok az ET kezelésben. 

 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

194 

 
2. ábra. SDD értékek a különböző adatfelvételezési módok szerint 

Figure 1. SDD values according to the data acquisition methods 

(1)SDD values, (2) Irrigation treatments (K-control; D-deficit; ET-full irrigation) 

(A) SDD values computed from thermal cam data, (B) SDD values computed from thermometer data 

Az infravörös távhőmérővel gyűjtött adatokból számolt CWSI értékek (CWSITM) 

szerint szintén csak a két öntözött parcella volt elkülöníthető a kontrolltól (P<0.05) (3. 

ábra A). A hőkamerával végzett adatfelvételezésből számított CWSI értékek (CWSIC) 

esetében mind a három csoport elkülöníthető volt a Tukey post-hoc teszt segítségével 

(P<0.05) (3. ábra B). Az SDD értékekhez hasonlóan a CWSITM és CWSIC esetében is a 

vízstressz maximumértéke a kontrollban, a minimumértéke az ET parcellában jelent 

meg. 

Tehát mind a két index csak az egyik adatsorból volt képes mindhárom csoport 

elkülönítésére és ez nem egyezett meg a két mutatószám esetében. A másik adatsor 

alapján mindössze az öntözött állományok tértek el a kontrolltól.  

 

 

3. ábra. CWSI értékek a különböző adatfelvételezési módok szerint 

Figure 1. CWSI values according to the data acquisition methods 
(1) CWSI values, (2) Irrigation treatments (K-control; D-deficit; ET-full irrigation) 

(A) SDD values computed from thermal cam data, (B) SDD values computed from thermometer data 
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Következtetések 

Az SDD értékek alapján nem adott egyforma eredményt a két különböző adatgyűjtési 

mód. Ugyanez volt megfigyelhető a CWSI értékek tekintetében is. Az SDD index 

esetében a távhőmérővel gyűjtött adatok voltak alkalmasak mindhárom csoport 

elkülönítésére, a CWSI esetében a hőkamerás adatok. Ezek az eredmények azt 

mutatják, hogy az SDD index használata esetén az infravörös távhőmérős 

adatfelvételezés nyújt részletesebb képet a vízstressz állapotáról, míg CWSI-t használva 

a hőkamerás adatok alkalmasak a részletesebb vízstressz elemzésre ipari 

paradicsomban. 

Összefoglalás 

Egy szabadföldi ipari paradicsom kísérletet folytattam le a Szent István Egyetem 

Szarvasi Campusának kísérleti telepén 2017-ben. Egy precíziós center pivot öntözőgép 

alatt három különböző vízellátottságú parcellát állítottam be, amelyeken végig követtem 

a vízstressz változását július hónap során. A vízstressz értékelésére napi stresszfokozat 

(SDD) és növényi vízstressz index (CWSI) mutatókat használtam. Emellett két 

különböző adatfelvételezési módszer (infravörös távhőmérő, hőkamera) került 

összehasonlításra. A legnagyobb vízstressz értékek minden esetben a kontrollban 

jelentkeztek és a minimumok a legjobb vízellátottságú kezelésben. Az adatgyűjtési 

módok és a mutatószámok összehasonlítása nem adott egyértelmű eredményt. Az infra 

távhőmérős adatok az SDD értékek esetében adtak részletesebb elkülönítést, míg a 

hőkamerás adatokat a CWSI-vel értékelve lehetett részletesebben megkülönböztetni.  

Kulcsszavak:SDD, CWSI, hőkamera, öntözés, precíziós öntözés 
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Waterstress evaluation in processing tomato 

Abstract 

An open-field processing tomato experiment was conducted on the experimental field of Szarvas Campus, 
Faculty of Agriculture and Economics, SzentIstván University in 2017. Three plots with different water-

supply were placed under a precision center pivot irrigation machine. I monitored the changing of water stress 

levels on these plots in July. For assessing water stress, I used the stress degree day (SDD) and the crop water 
stress index (CWSI). Besides, two different data acquisition method (infrared remote thermometer, thermal 

camera) were also compared. The highest water stress values appeared in the control plot in every case and 

lowest values were measured in the fully irrigated plot. The comparison of the two different water stress 

indices and data acquisition method did not provide clear results. The data gathered with the infrared 

thermometer gave more detailed results in the case of SDD, while the data collected with the thermal cam was 

more usable when CWSI values were computed. 

Keywords: SDD, CWSI, thermal cam, irrigation, precision irrigation 
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KÜLÖNBÖZŐ SALÁTA FAJTÁK ÁSVÁNYIELEM 

TARTALMÁNAK ALAKULÁSA AKVAPÓNIÁS ÉS 

HIDROPÓNIÁS TERMESZTÉS MELLETT 

Takácsné Hájos Mária1 – Madar Ágota1 – Rubóczki Tímea1 – Homoki Dávid2– Stündl 

László2 

1 Debreceni Egyetem MÉK Kertészettudományi Intézet 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
2 Debreceni Egyetem MÉK Halbiológiai Laboratórium 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

 

Bevezetés 

Az akvapónia a haltenyésztés (akvakultúra) és a talaj nélküli, hidrokultúrás 

növénytermesztés (hidropónia) kombinációja. Rendszere egy mesterséges, recirkulációs 

ökoszisztéma, amelyben a bakteriális folyamatok alakítják át a halak nevelésére 

használt vízben lévő hulladék anyagokat növényi tápanyagokká. Emiatt a rendszerben 

keletkező hulladék hővel együtt, alkalmas gazdaságilag értékes növények 

termesztésére, ezáltal csökken az intenzív haltermelő rendszerek elfolyó vizének 

tápanyagterheltsége és mennyisége. Emellett egy környezetbarát, természetes 

élelmiszer előállítási eljárás is.  

 

Irodalmi áttekintés 

Az akvapóniás rendszerekhez tartozó hidropóniás egység jellege alapján 

megkülönböztetünk tápanyagfilmes (Nutrien Film Technique – NFT), lebegtetett vagy 

raft, illetve termesztőközeges típusokat. Akvapóniás rendszerekben leginkább az utóbbi 

kettőt alkalmazzák. Leghatékonyabb tápanyagszűrésű és a legnagyobb növényi 

hozammal rendelkező típus a termesztőközeges, melyet már számos kísérlet 

megerősített (Lennard és Leonard, 2006). 

Az akvapóniás rendszerben a halak által termelt szerves anyagot bakteriális folyamatok 

alakítják át a növény számára felvehető tápanyagokká, ezáltal a termesztésben, mint 

bio-integrált élelmiszer rendszer alkalmazhatóvá válik (Csorvási et al. 2014). 

Az átalakítási folyamatokban a legkritikusabb a halak kiválasztásával keletkező, 

egyébként rendkívül mérgező ammónia eltávolítása.  

A nitrit bár kevésbé, de mérgező, így ennek eltávolítása is kívánatos a rendszerből.  

A nitrit oxidációját nitráttá szintén baktériumtörzsek (nitritoxidálók) végzik  (Bothe, 

Ferguson és Newton szerk., 2007). Ezek a baktériumtörzsek legnagyobb számban a 

termesztőközegként alkalmazott agyaggolyók felületén találhatók meg. A biofilm-

rétegük kialakulása a termesztőközeg felületén természetes folyamat. Az akvakultúrás 

nevelő rendszer tápanyagokkal terhelt elfolyó vize így kezelhető a hidrokultúrás 

rendszerben lévő baktériumtörzsekkel, illetve a termesztett növényekkel. A rendszerből 

kikerülő víz így kevesebb tápanyaggal terhelt, valamint a termesztett növények 

gazdaságilag értékesíthetőek.  

Az akvapónia további nagy előnyének tekinthető, hogy mesterséges kemikáliák nem 

alkalmazhatóak a termesztés folyamán, így a fogyasztásra szánt növények 

vegyszermentesek. Az így előállított élelmiszer mind hal, mind a termesztett növények 
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esetén kielégíti a nyomonkövethetőség, a minőségbiztosítás és az erőforrás-hatékonyság 

követelményeit.  

A levélzöldségek közé tartozó saláta (Lactuca sativa L.) táplálkozás-élettanilag kiemelt 

jelentőségű, melyet elsősorban nagy rost- és ásványianyag-tartalma indokol (főként Fe 

és Mg) (Takácsné Hájos, 2013). 

Anyag és módszer 

A kísérletet a Debreceni Egyetem MÉK Halbiológiai Laboratóriumában végeztük, mely 

során hidropóniás és akvapóniás rendszerben történő termesztést hasonlítottunk össze.  

A kísérlethez négy saláta (Lactuca sativa L.) fajtát használtunk, melyből két fejesedő 

(’Edina’, ’Május királya’) és kettő fejet nem képző típus (’LolloRossa’, ’LolloBionda’). 

A hidropóniánál (táblázatban H-val jelölve) a gyökérrögzítő közeg égetett agyaggolyó 

volt, melyben Pétisol nitrogéndús műtrágya (18% N, 9% P, 12% K + 0,1% mikroelem) 

0,1%-osoldata került kijuttatásra. Az akvapóniás rendszerben (táblázatban A-val 

jelölve) törpeharcsa (Ameiurus nebulosus) tenyésztése folyt. Mindkét termesztő 

rendszerben a beültetés 2017 április 20-án történt 25 x 25 cm-es térállásban. A két 

különböző technológiánál 9-9 m2-es termesztőfelület állt rendelkezésre. A termesztőtér 

léghőmérséklete a nap folyamán 25 és 27 °C között alakult. Mindkét rendszerben a 

vízhőmérséklet a nap különböző szakaszaiban átlagosan 21 és 24 °C között változott. 

A kísérletben a saláta minták (betakarítás 2017. május 26-án) és a víz (1. táblázat) 

ásványi elem tartalmát határoztuk meg.  

 
1. táblázat. Nitrát, nitrit és ásványi elem tartalom (mg/l) alakulása a vízmintákban (Debrecen, 2017) 

Vizsgált 

paraméter (1) / 

technológia (mg/l) 

(2) 

Hidropónia 

(3) 

Akvapónia 

(4) 

Nitrát (5) 31,20 0,14 

Nitrit (6) 1,43 0,06 

B 0,26 0,10 

Ca 191,00 231,00 

Cu 0,80 0,08 

Fe 0,32 0,19 

K 95,10 195,00 

Mg 53,50 49,40 

Na 27,40 29,80 

P 9,70 5,11 

S 30,70 87,10 

Zn 0,10 0,09 

Table 1. Nitrate, nitrite and mineral element content (mg L-1) of water samples (Debrecen, 2017) 

(1) measured parameter, (2) technology (mg L-1), (3) hydroponics, (4) aquaponics, (5) nitrate, (6)nitrite 

 

Laboratóriumi mérések: 

 Összes szárazanyag-tartalom (%) – MSZ-08-1783-1:1983 2. f. szabv. szerint. 

 Ásványielem-tartalom (mg/kg) (B, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na, P, S, Zn) – ICP-

AES készülékkel, előtte a minták hamvasztással lettek előkészítve az MSZ-08-

1783:1983 szabvány szerint. 
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 Nitrát-tartalom (mg/kg) – MSZ EN 12014-7:1999 szabvány alapján, 

folyadékáramlásos (CONTIFLOW) módszerrel. 

 

Eredmények és értékelések 

 

Zöldségnövényfajok egyik értékmérő paramétere a szárazanyag-tartalom, melyet a fajta 

és a termesztési mód jelentősen befolyásol. A vizsgált négy genotípus között a 

’LolloRossa’ hidropóniás rendszerben, míg a ’Május királya’ az akvapóniás 

rendszerben mutatott nagyobb értéket (2. táblázat).  

 
2. táblázat.. Nitrát, nitrit és ásványi elem tartalom (mg/kg) alakulása a növényi mintákban (Debrecen, 2017) 

Fajta (1) / 

technológia (2) 

Szárazanyag 

(3) 
Nitrát (4) Nitrit (5) B S  P 

(%) (mg/kg) 

’Edina’ 

A 

(6) 
5,76±0,53 170,00±34,00 1,39±0,03 1,63±0,08 106,75±10,25 317,50±33,50 

H 

(7) 
5,62±0,08 406,50±3,50 4,91±0,02 1,67±0,01 58,60±2,70 278,00±2,00 

’LolloRossa’ 
A 7,48±0,06 23,25±3,05 0,53±0,02 2,25±0,03 18,30±1,60 330,00±1,10 

H 8,51±0,26 325,50±11,50 2,95±0,20 2,97±0,06 8,69±0,19 388,50±11,50 

’LolloBionda’ 
A 6,53±0,04 73,40±3,90 0,81±0,01 2,17±0,15 55,50±2,80 289,50±10,50 

H 6,55±0,47 299,00±12,00 3,10±0,06 2,28±0,18 27,15±1,25 233,50±20,50 

’Májuskirálya’ 
A 7,00±1,06 53,55±0,35 0,68±0,02 1,65±0,31 77,80±11,30 289,50±35,50 

H 5,42±0,28 269,50±20,50 2,43±0,02 1,51±0,06 43,25±1,15 329,50±16,50 

A – akvapónia; H – hidropónia 

Table 2. Nitrate, nitrite and mineral element content (mg kg-1) of different lettuce varieties (Debrecen, 2017) 
(1) variety, (2) technology, (3) dry matter content (%), (4) nitrate, (5) nitrite, (6) aquaponics,(7) hydroponics 

 

Levélzöldségeknél jelentős minőségrontó tulajdonságnak számít a megnövekedett 

nitrát- és nitrit-tartalom. Kísérletünkben hidropóniás rendszerben mértünk többszörös 

értéket (269,50-406,50 mg/kg) valamennyi fajtánál az akvapóniás rendszerhez képest 

(23,25-170,00 mg/kg). Delaide és munkatársai (2016) kevesebb értékeket mértek 

(193,29 mg/l hidropónia; 50,31 mg/l akvapónia), azonban hasonló tendenciát 

állapítottak meg.  

A fajták között is jelentős a különbség, méréseink szerint az ’Edina’ mutatott mindkét 

technológiánál legnagyobb nitrát-tartalmat. Hasonlóan nagy értékeket mértünk 

ugyanezen fajtánál nitrit-tartalomra is. A hidropóniában mért nagyobb nitrát- és nitrit-

tartalmat igazolja a víznek ez irányú nagyobb értéke is (1. táblázat).  

A minták bór ellátottságában technológiák között nem, de fajták között találtunk 

különbséget. A fejet nem képző fajták (’Lollo Rossa’, ’LolloBionda’) nagyobb értéket 

mutattak a fejesedőkhöz képest. 

A kén és a foszfor a szerves vegyületek fontos komponense. Megállapítható, hogy a 

kén-tartalom az akvapóniás rendszerben termesztett növényeknél közel duplája értéket 
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mutatott a másik rendszerhez képest (2. táblázat). Ezt igazolja az akvapóniás rendszer 

víz mintájának nagyobb (87,1 mg/l) kén-tartalma is a hidropóniához képest (30,7 mg/l).  

A foszfor-tartalom alakulására egyértelmű tendencia nem állapítható meg.  

A humán szervezet optimális ion arányát a következő összefüggéssel lehet jellemezni: 

(Ca2++Na+) / (Mg2++K+) ≈ 1.0. Ennek értéke a humán szervezetben 2,5 - 4,0 közötti, 

melyet zöldségfélék fogyasztásával jelentősen lehet javítani (Takácsné Hájos et al. 

2005). Ebben a tekintetben a saláta ilyen irányú egészségjavító hatása igazolódik, mivel 

valamennyi fajtánál és technológiánál 1,00 alatti ion-arányt kaptunk (3. táblázat).  
 

3.táblázat. K, Na, Ca, Mg tartalom (mg/kg) és ezek ion arányának alakulása különböző saláta fajtáknál az 

eltérő technológiák függvényében (Debrecen, 2017) 
 

Fajta (1) / 

technológia (2) 

K Na Ca Mg 

(Ca2++Na+) 

/ 

(Mg2++K+) 

(mg/kg)  

’Edina’ 

A 

(3) 
3110,00±303,00 79,35±7,35 667,00±69,00 200,00±23,00 0,23 

H 

(4) 
2097,50±43,50 59,50±0,50 628,50±9,50 215,00±1,00 0,30 

’LolloRossa’ 
A 4135,00±47,00 78,80±0,10 956,50±11,50 231,50±0,50 0,24 

H 3357,50±72,50 82,60±0,40 957,50±24,50 293,50±7,50 0,28 

’LolloBionda’ 
A 2896,50±2,50 77,15±0,65 831,50±18,50 204,00±3,00 0,29 

H 2310,50±152,50 84,10±5,10 829,50±70,50 264,00±20,00 0,35 

’Májuskirálya’ 
A 3306,50±483,50 83,00±10,80 754,50±104,50 203,00±27,00 0,24 

H 2338,50±240,50 68,30±3,80 561,00±26,00 178,50±9,50 0,25 

A – akvapónia; H – hidropónia 

Table 3. K, Na, Ca, Mg content (mg kg-1) of different lettuce varieties and their ion ratio by different 

technologies (Debrecen, 2017) 

(1) variety, (2) technology, (3) aquaponics, (4) hydroponics 

 

A fajták között kiemelést érdemel a ’LolloRossa’ és ’LolloBionda’ nem fejesedő 

típusok, melyeknél hidropóniás termesztési mód mellett kiemelkedő magnézium-

tartalmat mértünk (293,50 és 264,00 mg/kg), míg a többi fajtánál ez az érték178,50-

215,00 mg/kg között alakult. Hasonló tendencia figyelhető meg e két fajta esetében a 

kalcium-tartalom alakulására is. Megállapítható, hogy a nem fejesedő fajták nagyobb 

ásványianyag-tartalommal rendelkeznek. Ezt igazolja a vas-tartalom alakulása is (4. 

táblázat). 

A hidropóniás rendszernél mutattak nagyobb értéket, mely részben a víz vas-

tartalmával is magyarázható. A réz mennyisége több mint tízszerese volt a hidropóniás 

rendszer víz mintájában, amely egyértelműen megjelent a növényi minták réz 

ellátottságában is.  

A minták cink-tartalmánál nem annyira a technológia, mint a fajták közötti különbség 

igazolódott. A piros levelű ’LolloRossa’ cink-tartalma mutatott legnagyobb értéket 1,63 

és 1,68 mg/kg a különböző technológiáknál. 
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4. táblázat.Cu, Fe és Zn tartalom (mg/kg) alakulása (Debrecen, 2017) 

 

Fajta (1) / 

technológia (2) 

Cu Fe Zn 

(mg/kg) 

’Edina’ 

A 

(3) 
0,73±0,05 47,95±5,15 1,43±0,17 

H 

(4) 
7,34±0,17 51,20±1,00 1,02±0,05 

’LolloRossa’ 
A 0,62±0,02 64,00±0,90 1,63±0,09 

H 10,80±0,30 77,70±1,40 1,68±0,01 

’LolloBionda’ 
A 0,43±0,01 59,20±0,90 1,18±0,04 

H 12,50±1,00 78,90±4,50 1,03±0,05 

’Májuskirálya’ 
A 0,46±0,03 61,30±8,80 1,10±0,16 

H 9,99±0,21 52,30±1,70 0,80±0,04 

A – akvapónia; H – hidropónia 

Table 4. Cu, Fe, Zn content (mg kg-1) of different lettuce varieties (Debrecen, 2017) 

(1) variety, (2) technology, (3) aquaponics, (4) hydroponics 

 

Következtetések 

A sikeres termesztés alapját képezi a megfelelő technológia és az ehhez rendelt fajta 

kiválasztása. Kísérleteinkkel megállapítottuk, hogy a nem fejesedő ’Lollo 

Rossa’ásványielem ellátottsága (Mg, Zn, Ca, B, Fe) kedvezőbben alakult. A két 

technológia összehasonlításánál pedig jól látható, hogy a halas rendszerből származó 

víz toxikus hatású ammónia tartalmát sikeresen átalakíthatták a baktériumok, ezáltal 

igen alacsony nitrát- és nitrit tartalmú víz került a rendszerbe. Ezzel jelentősen 

mérsékelve a növények nitrát tartalmát, egyben növelve a saláta minőségét. A kén 

szerves vegyületek fontos komponense. Az akvapóniás rendszerben erre vonatkozóan 

nagyobb értékeket mértünk, így az ott fejlődött növényi mintáknál is jelentős növekedés 

mutatkozott ebben a tekintetben. Ez a technológia megfelelő faj és fajta kiválasztásával 

jelentősen hozzájárulhat zöldség alapanyag előállításhoz, egyben a haltenyésztésből 

származó tápanyagban gazdag víz hasznosításához. 

 

Összefoglalás  

A hagyományos talajos termesztés mellett egyre nagyobb jelentőséget kap a vízkultúrás 

(hidropónia) és az akvapóniás technológia. A kísérlethez négy saláta fajtát vizsgáltunk, 

melyből két fejesedő (’Edina’, ’Május királya’) és kettő fejet nem képző típus 

(’LolloRossa’, ’LolloBionda’). A hidropóniánál a gyökérrögzítő közeg égetett 

agyaggolyó, melyben Pétisol nitrogéndús műtrágya 0,1% oldata került kijuttatásra. Az 

akvapóniás rendszerben törpeharcsa (Ameiurus nebulosus) tenyésztése folyt.  
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Méréseinkkel megállapítottuk, hogy a ’LolloRossa’ vöröslevelű fajta mutatott 

legnagyobb szárazanyag-tartalmat (8,5 %), melyet a vízkultúrás termesztésnél mértünk. 

Ennél a termesztési módnál a víz nitrát- és nitrit-tartalma (31,2 és 1,43 mg/l) 

többszörösét mutatta az akvapóniás rendszerhez képest (0,14 és 0,05 mg/l). A két 

felálló levelű salátatípus (’LolloRossa’, ’LolloBionda’) nagyobb vas-ellátottsága 

igazolódott a fejes típusokhoz képest, melyet főként a hidropóniás termesztés mellett 

mértünk.  

Összességében megállapítható, hogy a termesztőközeg vízminősége jelentős mértékben 

meghatározza a benne fejlődött növényi anyag ásványielem-tartalmát. A fajták között a 

vöröslevelű ’LolloRossa’ mutatott nagyobb ásványielem tartalmat, amely B, Mg, P és 

Zn-tartalmában volt kiemelkedő. Méréseink szerint az akvapónia mérsékeltebb nitrát- 

és nitrit-tartalma, valamint az alacsonyabb réz-ellátottsága miatt kedvezőbb 

körülményeket biztosított a jó minőségű saláta előállításához.   

Kulcsszavak: saláta fajták, akvapónia, hidropónia, ásványi elem tartalom 
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Mineral element content of different lettuce varieties by aquaponics 

and hydroponics technology 

Abstract 

Besides the traditional growing method, there are other alternatives such as hydroponics or aquaponics 
technology which has increased attention. Four lettuce varieties were evaluated in the experiment, where two 

of them can develop head (’Edina’, ‘Május királya’) and the other two type (’LolloRossa’, ’LolloBionda’) 

does not develop head. The root supporting material is terracotta in the hydroponics system where the 
nutrition supply was applied with Pétisol 0.1% solution. In the aquaponics system were grown cat-fish 

(Ameiurus nebulosus). According to the measurements the red leaf ’LolloRossa’ had the highest solids 

content (8.55) by the hydroponics system. Higher nitrate and nitrite content (31.2 and 1.43 mg l-1) was 
detected in the hydroponics technology than the aquaponics one (0.14 and 0.05 mg l-1). The highest iron 

content was measured in the non-headed varieties (’LolloRossa’, ’LolloBionda’) by the hydroponics system.  

Finally, we can state, that the water quality of growing medium can influence the mineral element content of 
the plant grown on it. Between the varieties, the ’LolloRossa’ exceeded with high mineral element content 

(boron, magnesium, phosphorus, zinc). In our circumstances, the aquaponics technology showed more 

favourable conditions for high quality lettuce production. It can be explained by moderate nitrate-nitrite and 
lower copper content. 

Keywords: lettuce varieties, aquaponics, hydroponics, mineral element content 
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VÍZMEGŐRZŐ TALAJMŰVELÉSI RENDSZEREK 

TOVÁBBFEJLESZTÉSE A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN 

Tóth Szilárd1, Láposi Réka2,Ambrus Andrea2, Tury Rita2, Oláh András Béla3, Fodor 

László2 

Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Kompolt; 
2Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézet, Gyöngyös, 3Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet, 

Gyöngyös 

 

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásai egyre inkább előtérbe kerülnek a 

mezőgazdasági termékelőállítás minden vonatkozásában. 

Földünk évi átlaghőmérsékletének 2°C-nál nagyobb növekedése esetén 

beláthatatlan klímakatasztrófával számolhatunk. Ennek közvetlen és 

közvetett hatásai ismertek. 

Az egyik legfontosabb tényező a víz talajban történő megőrzését a tech-

nológiai rendszerek komplex továbbfejlesztésével érhetjük el, melyek 

több részre oszthatóak. A hatékonyság a precizitásban rejlik, gépfüg-

getlen automata kormányzássala munkamenetek száma, talajtaposás és a 

költségek csökkenthetők, ezek mellett a vízmegőrzés mértéke növekszik. 

A talajellenállás (N), illetve a talajszintek nedvességtartalmának (%) 

Penetrométeres mérése fontos információkat nyújt termesztett növény-

fajonként és talajművelési rendszerenként a továbbfejlesztés számára. 

Ezek alapján 0-138 N; 138-170 N illetve 170 N feletti kategóriákat 

határoztunk meg. 

 

Kulcsszavak:klímaváltozás, vízmegőrző talajművelési rendszerek, 

talajellenállás (N), RTK, precíziós gazdálkodás 
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FURTHER IMPROVEMENT OF WATERPRESERVING 

TILLAGE SYSTEMS IN THE CONTEXT OF THE CLIMATE 

CHANGE 

 

Abstract 

The adverseeffects of theclimatechangecomeintotheforegroundinallconcerns of 
theagriculturalproductioncontinually. 

Wemayreckonwith an immeasurableclimatecatastropheincaseof greaterthan 2°Cincrease of 

theyearlyaveragetemperature of ourEarth.The direct and indirecteffects of thisknown.  
One of the most importantfactorsof waterconservationinsoilcan be achievedwiththecomplexdevelopment 

oftechnologicalsystems. Thesesystemscan be dividedinmanygroups. 

The efficiencyhighlyresidesintheprecision.The number of workingprocesses, soiltreading andexpensescan be 
remarkablyreducedwith an automaticgovernance. Besidesthemeasure of thewaterpreservation is alsogrowing. 

The soilresistance (N), concernedforthemoisturecontent of thegroundlevels (%), thatcan be 

measuredwithPenetrometresgivesimportantinformationsaboutdifferentcultivatedplant species cultivated and 
tillagesystemsforfurtherimprovement. 

Basedonthesewedefinedcategoriesabove 0-138 N; 138-170 N and tallerthan 170 N. 

 

Keywords: ClimateChange, waterpreservingsoil management systems, soilresistance(N), RTK, 

precisionagriculture 

 

EFOP 3-6-1-16-2016-00001 Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az 

Eszterházy Károly Egyetemen projekt támogatásával készült. 
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TALAJCSÖVEZETT TERÜLETEK AZONOSÍTÁSA BÉKÉS 

MEGYÉBEN TÁVÉRZÉKELT VALÓS SZÍNES FELVÉTELEK 

KIÉRTÉKELÉSE SEGÍTSÉGÉVEL 

Túri Norbert – Körösparti János – Kerezsi György – Bozán Csaba 

NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály, 5540 Szarvas, Anna Liget 8. 
turi.norbert@ovki.naik.hu 

 

Bevezetés 

A klímaváltozás mezőgazdaságban jelentkező kedvezőtlen hatásaihoz való 

alkalmazkodás nem egyszerű feladat, tekintve az időjárásban tapasztalható 

szélsőségeket. A vízhiány és víztöbblet egy éven belül is jelentkezhet mezőgazdasági 

területeinken, amelynek kezelésére vízpótlást (öntözés), vagy vízrendezést (pl. 

drénezés) kell alkalmaznunk. A rendszerváltást megelőzően közel 150.000 ha (300.000 

ha hatóterület) mezőgazdasági terület drénezése történt meg (Bozán et al. 2016), 

amelyek működőképes állapotban alkalmasak lennének vízrendezési feladatok 

ellátására. A talajcsövezett területek hollétére, a megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságokon található meliorációs tervcsomagok átvizsgálása, terepi 

állapotfelmérés, valamint térinformatikai kiértékelési módszerek kombinációjával 

deríthető fény leginkább. A dolgozat célja annak bemutatása, hogy a valós színes 

légifelvételek (ortofotók, műholdfelvételek) milyen módon alkalmasak az évtizedekkel 

ezelőtt kivitelezett talajcsőhálózatok működését igazolni. Működőképes drének esetén a 

mezőgazdasági tábla talajnedvesség viszonyai eltérhetnek a talajcső feletti és a csövek 

közötti területeken a telepítési mélység felett. A dréncsövek elszívó vagy 

vízvisszaduzzasztó hatása a vegetációban is megmutatkozhat fejlődésbeli különbségek 

formájában, mind a termesztett kultúrnövények, mind a gyomnövények tekintetében. A 

különbségek számos esetben már a terepi állapotfelmérés során észrevehetőek, de a 

távérzékeléses adatok kiértékelése átfogóbb és pontosabb képet ad a jelenségről. 

Irodalmi áttekintés 

A környezet megismerése és a tájékozódás térképek alapján történik, amelyeknek mai 

pontosságát a légi felvételek megjelenésének köszönhetjük. A földfelszín levegőből 

való szemlélésével rendkívül sok jelenség figyelhető meg, amelyeket a felszínről szinte 

lehetetlen észrevennünk. A Föld megfigyelésére, mára számos szenzor áll rendelkezésre 

a távérzékelés eszköztárának köszönhetően, melyek közül a legkorábban a kamerák 

voltak használatosak. A mérőkamerák legáltalánosabb alkalmazási területe a topográfiai 

célú felvételezés, vagy többek között az archeológiát, a vízgazdálkodást és a tájtörténeti 

munkákat támogató légi térképek készítése (Licskó 2017). A vízgazdálkodási munkákat 

tekintve kiemelendőek az 1980-as évektől kezdődő meliorációs programok 

tervezéséhez végrehajtott légi felvételezések, amelyek területi adatokat szolgáltattak a 

szükséges alapadatok előállításához, hatásvizsgálatok elkészítéséhez, és az elvégzett 

tevékenységek dokumentálásához egyaránt. Az ilyen témájú légi felvételélezések 

módszertanát leíróan két kiadvány is készült úgymint a „Távérzékelési módszertani 

útmutató a meliorációs tanulmánytervek készítéséhez” (1987), valamint az „Útmutató a 

mailto:turi.norbert@ovki.naik.hu
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távérzékelési módszerek alkalmazására a meliorációs kiviteli tervezésben” (1990) 

címmel (Licskó 2017). A kiadványok példákon keresztül mutatták be a meliorációs 

beavatkozásokhoz szükséges megelőző felvételezések folyamatát és kiértékelését, 

valamint a meliorációs beavatkozások eredményét is (1. ábra) 

1. ábra. Részlet a „Távérzékelési módszertani útmutató a meliorációs tanulmánytervek készítéséhez” című 

kiadvány „Megvalósulási állapotok felmérése” című ábrából (Licskó et al. 1987) 

 

Fig. 1. Completed drainage works in „Methodological guide for melioration planning by using remote 
sensing” brochure (Licsko et al. 1986) 

1990 után a meliorációs programok megszűnésével a kifejezetten meliorációs tervezést 

célzó légi felvételezések megszűntek, az igényekkel együtt. Az nyilvánvaló, hogy az 1. 

ábrán látható, talajbolygatás következtében keletkezett nyomvonalak eltűntek az idők 

során, azonban a vízrendezési céllal telepített talajcsövek működése hatással lehet a 

felszínre, amely vagy talajnedvesség, vagy a velejáró vegetáció különbségekben 

mutatkozhat meg leginkább. E feltételezés bizonyítását célzóan vizsgáltuk meg Békés 

megye meliorált területeit a rendelkezésünkre álló valós színes légifelvételeket 

felhasználva. A talajcsövek detektálására irányuló kutatások az USA-ban igen 

elterjedtek, amelyek közül a fotointerpretáció alkalmazása színes infravörös 

ortofotókon, valamint az ennek validációjára szolgáló „döntési fa” grafikus modell 

együttes alkalmazása ismeretes. A dréncsövekre használt grafikus modell, különböző 

változók (felszínborítás, lejtésviszonyok, vízlevezető képesség) figyelembe vételével 

szűkíti le azokat a területeket, amelyek biztosan drénezettek (Naz és Bowling 2008). A 

legtöbb szerző kitér arra, hogy a tavasszal készült ortofotók a legalkalmasabbak a 

detektálást célzó vizsgálatokra, ugyanis a tavaszi hóolvadás és a dréncsövek 

működésének megindulása között szoros összefüggés van (Thompson 2010), de nyáron 

történt heves csapadék eseményt követő 2-3 napot is meghatároznak, mint kedvezően 

vizsgálható időszakot. 
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Anyag és módszer 
A vizsgálat kiinduló pontját a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízjogi és 

Vízvédelmi Okirattárából származó átnézetes meliorációs helyszínrajzok adták, amely 

alapján ESRI ArcMap 10.4 szoftver segítségével shape poligonként lehatároltuk azokat 

a területeket, amelyeken talajcső nyomvonalakra bukkanhatunk. A valós színes 

légifelvételek képolvasásos kiértékelését (Verőné 2010) célzó vizsgálatunk alapjául az 
ország teljes területét lefedő 2005-ben készült ortofotókat használtuk fel Békés megye 

vonatkozásában, amelyet Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, 

Távérzékelési és Földhivatali Főosztályáról szereztük be. A képolvasás alapú terület 

lehatároláshoz a Google Earth Pro 7.3.1.4507 szoftverben elérhető, különböző 

időpontokból (2005-2017) és különböző szolgáltatóktól/űrügynökségektől 

(DigitalGlobe; ESA; CNES; NASA; Airbus) származó valós színes műholdfelvételeket 

is alkalmaztuk. Ahhoz, hogy az ArcMap-ben lehatárolt shape poligonokat a 

GoogleEarth Pro programban is megjelenítsük SHP-KML konverziót végeztünk el. Az 

eredményeink validációjához a lehatárolt területekre meglévő talajcsövezési 

helyszínrajzokat használtuk fel, amelyek szintén a békéscsabai Okirattárból 

származnak. 

Eredmények és értékelésük 

A vizsgálat során foglalkoztunk olyan területekkel amelyek validációja nem lehetséges, 

ugyanis e területekre nincs meg a részletes talajcsövezési helyszínrajz, csupán az 

átnézetes, amely csak azt bizonyítja, hogy komplex meliorációval érintett területről van 

szó. Előfordul, hogy ezeken a területen is találunk kétséget kizáróan talajcsövezett 

foltokat (2. ábra), azonban sok esetben nem tekinthetjük ezt elég bizonyítéknak. 
2. ábra. Terepi felvételezéssel validálható meliorált terület Mezőgyán környékén (részletes talajcsövezési 

helyszínrajz hiányában a pontos lehatárolás nem lehetséges) 

 

Fig. 2. Allegedly drained area around Mezőgyán on the 2005 orthophotograph 

A feldolgozott meliorációs helyszínrajzok alapján elmondható, hogy Békés megye 

területének mintegy 10%-a (53.000 ha) érintett komplex meliorációs beavatkozással. A 

képelemzés alapján 38 lehatárolt folt esetében volt egyértelműsíthető az, hogy a 

talajcsövek működnek a területen. Ez az 53.000 hektárból, mintegy 2000 ha területet 

érint közvetlenül. A valós színes felvételeken, jól láthatóan vagy a (1) növényzetben, 
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vagy (2) talajnedvességben voltak eltérések a vizsgált mezőgazdasági táblán, amelyek 

kirajzolták az egyes talajcsövek helyét. (1) A vegetációval borított területeken 

elsősorban a kalászos tarlók, és a lucerna táblák mutattak egyértelmű különbségeket, 

ahol a nyomvonalak leginkább kirajzolódnak. Magas, szárban álló növényzet esetében a 

detektálásban gátló tényezőnek számít a növények takarása a felszínre. (2) A 

talajnedvesség különbségek tekintetében pedig a nyílt elművelt talajfelszínen 

mutatkoztak meg számunkra legjobban a különbségek. Fontos megemlíteni az idő 

tényezőt is, ugyanis a legtöbb esetben azonos táblán átlagosan vizsgált 4-5 időpontból 

származó légi felvételen csak egyszer voltak detektálhatóak a talajcső nyomvonalak, 

amely bizonyítja, hogy nehéz meghatározni azt az időjárási és talaj állapotot, amely 

alapján a detektálást célzó légi felvételezést el kell végezni. A részletes talajcsövezési 

helyszínrajzok alkalmasak az általunk talajcsövezett foltnak vélt területek validációjára. 

A rajzok megmutatják az adott tábla talajcsöveinek helyzetét és telepítési irányát is, 

amely nagy segítséget szolgáltat a cső nyomvonalak elkülönítéséhez tekintve, hogy igen 

sok esetben a művelési sorok/sávok (szántás, kaszálás, vetés stb. nyomai) igen 

megtévesztőek a szemnek. A fektetési vonalak a befogadó csatornához számított 90°-tól 

eltérő telepítési szög esetén igen könnyen elkülöníthetőek a felszínen markánsabban 

jelentkező agrotechnikai műveletekből származó nyomvonalaktól. Különleges 

elhelyezkedésű gyűjtő drének esetén a rajzolat egyedisége könnyíti meg a lehatárolást 

(3. ábra). 

3. ábra. Részletes talajcsövezési helyszínrajzzal validált talajcsövezett foltok a 2005-ös ortofotón 

 

Figure 3.  Drained areas validated by detailed drainage plot plan  

Következtetések 

Az eredményeinkből jól látható, hogy a megfelelő pillanatban vagy időszakban történt 

valós színes légi vagy műholdas felvételezés alkalmas lehet arra, hogy olyan egykor 

meliorált területeket vizsgáljunk, amelyeken egyes drének, vagy az egész rendszer 

működésben van. Ez a talajcsövek talajnedvesség módosító hatásán keresztül 

érvényesül a felszínen.  Nemzetközi kutatások említést tesznek arról, hogy a 
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képkiértékelésen alapuló talajcső detektálást nagyban elősegítheti a megfelelő időben 

(hóolvadáshoz, csapadék eseményhez kötött) történő légi felvételezés. A kívánt időben 

való légi felvételezésre a drón technológia adhat lehetőséget a ritkább regionális 

felvételezésekkel szemben. A gyakoribb időpontokban felvételezett képek, megfelelő 

időjárási körülményeket követően a dréncsövek talajnedvesség módosító hatását 

folyamatában mutathatják be mind az elszívó hatásuk, mind a reverz működésük esetén 

fellépő vízvisszapótlás által. A vizsgált területeken képolvasással kiértékelt átlagosan 4-

5 különböző évből származó légifelvétel közül, sok esetben csak egy felvételen 

észlelhetőek a talajcsövek. Ez azt bizonyítja, hogy a jelenleginél több időpontból 

származó felvételt vizsgálva lehetőség nyílna újabb talajcsövek detektálására. 

Vizsgálatunkat a 2005-ben készült egész Magyarországra elkészült ortofotók és a 

Google Earth Pro felületen elérhető műholdképek alapján végeztük el, de jövőbeli 

vizsgálatainkkal szeretnénk felhasználni a Békés megyére elérhető 2000, 2007, 2011, és 

2015 évekből származó ortofotókat, valamint pilóta nélküli légi járművel készített 

felvételeket is. 

 

Összefoglalás 

A klímaváltozás következtében a szélsőséges időjárási helyzetek egyre általánosabbá 

válnak hazánkban, így a mezőgazdasági termelés biztonságának fenntartása érdekében 

kiemelt figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági területeink vízháztartási helyzetének 

optimalizálására, valamint a megfelelő vízgazdálkodási gyakorlat kialakítására. A 

szárazodás és aszályok mérséklése a területre optimalizált öntözési kultúra/rendszer 

megvalósításával oldható meg, míg a víztöbblettel rendelkező területeinken a 

vízrendezést kell előtérbe helyeznünk. A rendszerváltást megelőzően, a több évtizedig 

futó meliorációs programok során a mezőgazdasági területeink meliorációja, valamint 

vízrendezése történt meg. A rendszerváltást követően azonban ezek a területek 

felaprózódtak, és a nagytáblákra kivitelezett csatorna és talajcső hálózatok gazdátlanná, 

ennek következtében pedig a kezelésük és karbantartásuk kérdésessé vált. A talajcső 

hálózatok holléte többek között felmérhető az egykori meliorációs kiviteli 

tervcsomagok átvizsgálásával, terepi állapotfelméréssel, de távérzékeléses módszerrel 

is. A NAIK ÖVKI vizsgálata, amely arra irányult, hogy valós színes légifelvételeken 

detektálhatóak-e még az esetlegesen működésben lévő talajcsövek pozitív eredménnyel 

zárult. A megvizsgált 53.000 hektáron (Békés megye komplex meliorációval érintett 

területe) 38 esetben (2000 ha területet érint) találtunk talajcső nyomvonalakat ábrázoló 

foltokat, amelyeket közvetlenül a talajnedvesség különbségek, vagy az abból adódó 

vegetációs elváltozások táblán belüli megjelenése is jelzett számunkra. A közel 

negyven detektált talajcsövezett folt megtalálása során világossá vált számunkra, hogy a 

nyomvonalak felszínen való megjelenése nagymértékben függ a légi felvételezés 

időpontjától. Feltételezzük, hogy a vizsgálatunkban nem szereplő, más időpontokból 

származó felvételek vizsgálatával további talajcsövezett foltok detektálására nyílik majd 

lehetőség. 

 

Kulcsszavak: komplex melioráció, talajcsövezés, távérzékelés 
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Detecting drained agricultural areas of Békés County based on the 

evaluation of remote sensed true color images 
 

Abstract  

Nowadays the adaptation to climate change is a complex task in agriculture taking into account weather 

extremes. Water scarcity and water surplus may occur on agricultural areas in the same year. For the 
optimization of the water regime conditions on agricultural areas water resupply (irrigation) or water 

management (drainage) should be used. Before 1990 nearly 150.000 ha of agricultural land was drained in 

Hungary, which would be suitable for performing water management tasks in working condition. To find the 
location of the drained areas there are several methods: revise the melioration plan packages; make field 

assessment and the evaluate the actual remote sensing data. The goal of this study is to present the usability of 

true color aerial imagery (orthophotos, satellite images) in order to find drained areas. The drainage network 
modifies the soil moisture conditions of the agricultural field. Differences can be observed on vegetation, both 

in terms of cultivated plants and weeds. The evaluation of remote sensing data can provide quickness, 

accuracy and certainty for surveying the drained areas. The investigation of the NAIK ÖVKI, which aimed to 
detect drain pipes in operation on agricultural fields by scanning true color aerial data from different years, 

had a positive result. On the examined 53,000 hectares (total meliorated area of Békés County), we found 38 

drained patches with visible lines on the ortophotorgaphs.  Theese tracks are related to soil moisture 
differences and the inherent effects on the vegetation. During the survey we stated that the appearance of 

trails on the surface depends to a great extent on the timing of the aerial survey.  

Keywords: climate change, drainage, melioration, remote sensing 
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Bevezetés 

A növények egyik legfontosabb mikroeleme a bór, amely részt vesz a szénhidrátok 

szintézisében és szállításában. A bórhiányos növények mennyisége és minősége 

szuboptimális. Az elégtelen bórellátás a sejtfal gyengülését eredményezi, és a 

kórokozók átjuthatnak a sejtekbe (például a cékla barna szívrothadása). 

A termesztett növények optimális bórellátottságának meghatározása nehéz, mivel a 

bórfelvételt számos tényező befolyásolja: a talajtípus, a kötöttség, az agyagtartalom, a 

talaj pH-értéke vagy mészállapota, továbbá a vízellátás és ezen tényezők kölcsönhatása. 

A másik probléma az, hogy az egy- és kétszikű növények elégséges bórkoncentrációja 

rendkívül eltérő; a bórigényes kultúráknak szükséges ellátottság a kalászosokra már 

akár toxikus is lehet. 

A kutatás célja a három tényező hatásának és kölcsönhatásának vizsgálata a különböző 

talajokon termesztett indikátornövény bórfelvételére. Minden tényezőt 5 szinten 

alkalmaztunk egy multifaktoriális kísérleti tervezési módszer alkalmazásával (Box-

Wilson, 1951). A hajtás és gyökér friss és száraz tömegét, valamint bórtartalmát 

mértük. 

A kísérleti adatok értékelését nemlineáris regresszió analízissel végeztük (Biczók et al., 

1994), Kafarov (1976) munkáján alapuló számítógépes program segítségével. 

Irodalmi áttekintés 

Mint minden répafaj, a jelzőnövényünknek kiválasztott cékla (Betavulgaris L. subsp. 

vulgaris var. conditiva) is viszonylag magas (30-600 μg/g) bórellátottságot igényel 

(Bergmann, 1976). A bór hiányának legjellemzőbb tünetei, a sejtfal képződésének 

gátoltságából eredő száraz rothadás a céklában is előfordul. Ezért a megfelelő bórellátás 

fontos a céklarépánál is. 

Gupta és Cutcliffe (1985) alacsony bórtartalmú kanadai talajon céklát termesztettek és a 

termésen a bórhiány jellegzetes tüneteit észlelték (levélsárgulás, barna szívrothadás). A 

növények levelének bórtartalma 32-40 μg/g között volt. A tünetek kiküszöbölhetők bór-

, vagy bórt is tartalmazó trágyák alkalmazásával, aminek hatására a levelek bórtartalma 

121 μg/g-ra emelkedett. Mack (1989) a cukorrépa bórhiányának tüneteit 11,6 kg/ha bór 

alkalmazásával redukálni tudta, mert jelentősen megnőtt a levelek bórtartalma. 

Halbrooks és Peterson (1986) hasonló eredményeket értek el hidropóniás 

tenyészetekben, ahol a bórt különböző koncentrációkban adagolták. Megfelelő 

bórellátás esetén (0,1-0,4 μg/cm3) nem tapasztaltak szívrothadást, de a levél- és a 

gyökértömeg csak kismértékben növekedett a bórhiányos kezelésekhez képest. 
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Petrichenko és Mamonova (1988) cink-boráttal vagy kalcium-boráttal (1 kg B/ha) 

cukorrépa-hozamot 13%-kal növelte. Bórsav alkalmazásával is kedvező hatásokat 

tudtak megfigyelni. Meglepő módon viszont a megnövelt bórszint minőségi romlást 

okozott: csökkent a gyökér cukortartalma, míg a nitráttartalom nőtt. 

A túl magas bórszint toxikus tüneteket is okozhat a növényeken, de általában ez csak 

környezetszennyezés esetén, vagy a szénerőművek hamujának nem megfelelő 

alkalmazása esetében fordulhat elő. Cukorrépával végzett modellkísérleteikben Shann 

és Adriano (1988) hetente háromszor 3,09 μg/cm2 bórt juttattak a levélfelületre aeroszol 

formájában, ami fitotoxikusnak bizonyult. Érdekes módon a bórtoxicitás jellegzetes 

tünetei (a levelek szélén, súlyosabb esetekben az egész levélen fellépő nekrózis) akkor 

is jelentkeztek, ha az aeroszollal kezelt növényt bórhiányos hidropóniás tenyészetben 

termesztették. 

Mivel a bórt a növény a vízzel együtt veszi fel, nyilván a vízellátás a bór felvételét is 

befolyásolja. Ezt alátámasztja Halbrooks és Peterson (1986) kísérleti eredménye: a 

kedvezőbb vízellátottságú talajokon a répánál mind a levelekben, mind a gyökerekben 

nagyobb volt a bór koncentrációja. A levelek bórtartalma mindig magasabb, mint a 

gyökereké. Magasabb nedvességtartalomnál a levelek és a gyökerek súlya is nagyobb 

volt, mint a rossz vízellátásnál. Ennek megfelelően a növények által kivont bór 

mennyisége jóval magasabb volt a jobb vízellátású kezeléseknél. 

 

Anyag és módszer 

Mint már arra utaltunk, a vízellátás, a bóradagolás és a meszezés direkt és 

kölcsönhatásait tanulmányoztuk tenyészedény-kísérletekben. 

A jelenségek tanulmányozása, a mérhető paraméterek okozati összefüggéseinek 

mennyiségi meghatározása csak akkor végezhető el precízen, ha ugyanazon kísérletben 

tanulmányozzuk a különböző kezelési tényezők hatásait és kölcsönhatásait. A hatások 

és kölcsönhatások pontos vizsgálatához az egyes kezeléseket minél több dózisban kell 

alkalmazni. 

Ha a kísérleteket hagyományos módon tervezzük és hajtjuk végre, akkor majdnem 

kezelhetetlenül nagyszámú kezeléskombinációt kell beállítanunk. A kezelési 

kombinációk száma arányosan növekszik a tényezők számával (k) és az adott faktor 

kezelési szintjeinek (n) számával: nk. Ez azt jelenti, hogy ha a három kezelési tényezőt 

(bórtrágyázás, meszezés és vízellátás) 5 szinten vizsgáljuk, akkor a kezelési 

kombinációk száma 53 = 125 lesz. További probléma, hogy a kezelési kombinációkat 

ismétlésekben kell beállítani, ami nélkülözhetetlen a statisztikai elemzések 

elvégzéséhez. A mezőgazdasági kutatásokban szokásos 4 ismétlés alkalmazásakor a 

vizsgált elemek száma 500, ami nyilvánvalóan nem, vagy alig kezelhető. 

A gondra megoldás lehet a Box és Wilson (1951) kísérlettervezési módszere, amelyet 

eredetileg a vegyipar folyamatainak tanulmányozására fejlesztettek ki. A módszer 

lényege, hogy a tényezők együttes, szigorúan meghatározott módon történő 

megválasztásával jelentősen csökkenthető a kezeléskombinációk száma. A módszer 

lényegét egy kéttényezős kísérlet tervezésével jól lehet demonstrálni. A két kezelési 

tényezőt A és B jelzi, míg szintjüket 1-5 indexként jelöltük. Ebben az esetben a kezelési 

kombinációk száma (A1B1, A1B2, .… A5B4, A5B5) összesen 52 = 25 lesz, amit egy 

kétdimenziós szimmetrikus mátrixszal szemléltetünk (1. ábra). 
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A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 A1B5 

A2B1  A2B2 A2B3 A2B4 A2B5 

A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 A3B5 

A4B1 A4B2 A4B3 A4B4 A4B5 

A5B1 A5B2 A5B3 A5B4 A5B5 

 

1. ábra: Kéttényezős kísérlet kezeléskombinációi teljes faktorterv alkalmazásánál (az 

összes mező), illetve Box és Wilson kísérlettervezési módszere szerint (szürke 

hátterű mezők); mindkét kezelési tényezőt öt eltérő szinten beállítva 

Figure 1. Treatment combinations of a two-factor experiment according to a complete 

factor plan (all boxes), and according to the experiment planning method of 

Box and Wilson (grey boxes) 

 

A Box-Wilson kísérlettervezési módszer szerint a fenti elemekből csak a szürkén 

feltüntetett kezeléskombinációkat kell beállítani a kísérletben. Ha egy kísérletben három 

tényezőt vizsgálunk (amely egy háromdimenziós mátrixként képzelhető el), akkor a 

lehetséges 125 kombinációból (hasonló elvek alapján) csak 15 kezelési kombinációt 

kell létrehozni. A kezelésszám redukció még inkább feltűnő a négy tényezővel végzett 

kísérletekben, ahol a 625 helyett csupán 25 kombináció beállítása szükséges. 

 

A mért pontok alapján a különböző tényezőknek a függő változóra (Y; hozam vagy más 

mérhető paraméter), közvetlen hatása és kölcsönhatása (A*B) a következő, öt 

együtthatós kvadratikus egyenlettel határozható meg: 

 

Y = b0 + b1*A + b11*A2 + b2*B + b22*B2 + b12*A*B 

 

A háromtényezős (A, B, C) kísérleteknél a másodfokú egyenlet alakja már lényegesen 

bonyolultabb, ebben az esetben 9 együttható értékét kell kiszámolnunk: 

 

Y = b0 + b1*A + b11*A2 + b2*B + b22*B2 + b3*C + b33*C2 + b12*A*B + b13*A*C + 

+ b23*B*C 

Négy tényező vizsgálata során az egyenletben szereplő együtthatók száma 14-re 

növekszik. A multifaktoriális kísérletekben a kezelési tényezők közvetlen lineáris és 

kvadratikus hatásán kívül minden faktorpárra (például háromtényezős kísérleteknél az 

A*B, A*C és B*C kombinációira) "lineáris kölcsönhatás" adható meg. Előnyös az 
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interakciók ismerete, mert ezek alapján dönthető el, hogy egy adott faktor hatása 

ugyanaz lesz-e a többi tényező minden szintjén. 

 

A kezeléshatást leíró egyenletek paramétereinek kiszámítását a Tolner László által 

megírt számítógépes programmal végeztük el. A program képes az eredmények 

statisztikai megbízhatóságának vizsgálatára is, ami a következtetések levonását 

nagyban megkönnyíti. 

A tenyészedény-kísérleteinkhez egy tápanyagszegény, alacsony humusztartalmú, 

savanyú futóhomokot (Álmosd) és egy löszön képződött kilúgzott csernozjomot 

választottunk. A homoktalajból 8 kg-ot, míg a csernozjomból 6 kg-ot mértünk légszáraz 

állapotban egy-egy tenyészedénybe (1. táblázat). 

 

1. táblázat: A kísérleti talajok jellemzői 

 

Mintavétel helye 

Soil site 
Álmosd Debrecen-Látókép 

Talajtípus 

Type of soil 
futóhomok kilúgzott csernozjom 

KA (Arany-féle kötöttség) 

(Soilplasticity index*) 
25 44 

y1 (hidrolitosaciditás) 

(hydroliticacidity) 
5,11 5,96 

pH (H2O) 5,1 6,7 

pH (KCl) 4,0 5,8 

Összes N (%) 

Total N 
0,031 0,151 

AL-P (mg/kg) 67,1 38,4 

AL-K (mg/kg) 89,6 182,6 

AL-Mg (mg/kg) 5,0 390 

Forró vízzel oldható B 

(mg/kg) 

Hot watersoluble B 

0,31 1,27 

* according to S. Arany 

 

Table 1. Parameters of the examined soils 

 

Alapkezelésként minden esetben 1 kg légszáraz talajra számítva 0,1 g N, P2O5 és K2O 

tápanyagot juttattunk Ca(NO3)2, KH2PO4 és K2SO4 oldat formájában. A talajok 

mészigényét Filep (1988) módszere szerint a kötöttség (KA) és a hidrolitosaciditás (y1) 

alapján határoztuk meg a 17,4*KA.y1=CaCO3 (kg/ha) egyenlet felhasználásával, majd a 

talajtömeg és a kezelési terv alapján az edényenkénti kalcium-karbonát mennyiségét 

kiszámítottuk és a légszáraz talajhoz kevertük.  

 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

216 

Mindhárom kezelési tényezőt, azaz a bór és a mész mennyiségét, illetve a vízellátást 

mindkét talaj esetében 5-5 szintre állítottuk be, az alábbiak szerint: 

 

Bór:0;  0,5;  1,5;  2,5;  3,0 mg B/kg talaj 

CaCO3:0;  0,32;  1,0;  1,68;  2,0 a kalkulált mészigény szorzótényezői 

Vízellátás:45;  50;  60;  70;  75 %-a a szántóföldi vízkapacitásnak 

Az alkalmazott kezeléskombinációkat a 2. táblázatban tüntettük fel. A bórt bórsav 

(H3BO3) oldat, a kalcium-karbonátot porként juttattuk a talajba. A vízellátás szintjét 

edényenként az evapotranszspirációs veszteség naponkénti pótlásával biztosítottuk, 

adott tömegre történő kiegészítés módszerével. Az ismétlésszám az 1-től 14-ig 

kezelések esetében 3, míg a 15. (ún. központi) kezelésnél az alkalmazott modell 

kívánalmainak megfelelően 5 volt. 

 

2. táblázat: Kezeléskombinációk Box és Wilson kísérlettervezése alapján 

 

Kezelés száma 

Treatmentcode 

Bór (mg/kg) 

Boron 

CaCO3 

(*mészigény) 

*lime demand 

Vízellátás 

(VK %) 

watersupply 

1. 2,5 1,68 70 

2. 0,5 1,68 70 

3. 2,5 0,32 70 

4. 0,5 0,32 70 

5. 2,5 1,68 50 

6. 0,5 1,68 50 

7. 2,5 0,32 50 

8. 0,5 0,32 50 

9. 3,0 1,00 60 

10. 0,0 1,00 60 

11. 1,5 2,00 60 

12. 1,5 0,00 60 

13. 1,5 1,00 75 

14. 1,5 1,00 45 

15. 1,5 1,00 60 

Table 2. Treatment combinations by applying the method of Box and Wilson 

 

A kísérleti tervben előírt vízellátottsági szint elérése (4 nap) után edényenként 10 

céklamagot vetettünk, majd kelés után néhány nappal a tőszámot egységesen ötre 

állítottuk be. Miután a növények gyorsan fejlődtek, 5 héttel a kelés után edényenként 4 

növényt eltávolítottunk úgy, hogy minden edényben a legfejlettebbet hagytuk meg. A 

kísérletet 3 hónap után számoltuk fel. Az első növényminta vételnél csak a leveleket 

tartottuk meg, mert a répatest kialakulása még el sem kezdődött. A 3 hónapos 

növényeknél mind a leveleket, mind a kifejlett répákat feldolgoztuk. Minden edény 

esetében meghatároztuk a két levél- és a répaminta nedves és száraz tömegét, valamint 

mértük a szárazanyagokban a bórtartalmat. 



Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok 

217 

Eredmények és értékelésük 

Terméstömeg értékek 

A bórtrágyázás, a mészadagolás és a vízellátottsági szint hatását a cékla 

termésparamétereire a levelek zöld- és száraztömegével (1.+2. szedés összege), illetve a 

répatestek friss tömegével jellemezzük. Az egyes kezelési tényezők hatásának 

szignifikancia szintjeit a 3. táblázat tartalmazza. A 3. és 4. táblázatban a   ↑   jel 

szimbolizálja az egyes tényezők pozitív (növelő) hatását a mért Y paraméterre. 

 

A 3. táblázat adataiból kiolvasható, hogy a bórkezelésnek nem volt szignifikáns hatása 

sem a levelek zöld- és száraztömegeire, sem a gyökértömegekre. Ez a megállapítás 

mind a futóhomok (Álmosd), mind a kilúgzott csernozjom (Debrecen-Látókép) talajra 

érvényes. 

 

3. táblázat: Kezelési tényezők hatásának szignifikancia szintjei a cékla 

termésmennyiségére 

Kezelés száma 

Treatmentcode 

Álmosd Debrecen-Látókép 

futóhomok 

blowedsand 

kilúgzott csernozjom 

leachedchernozem 

zöldtömeg 

greenleaf 

száraztömeg 

dryleaf 

répatest 

root 

zöldtömeg 

greenleaf 

száraztömeg 

dryleaf 

répatest 

root 

bór 

boron 
      

mész 

lime 
↑*** ↑***     

víz 

water 
↑* ↑+  ↑*** ↑+ * 

bór*mész 

boron*lime 
      

bór*víz 

boron*water 
      

mész*víz 

lime*water 
      

bór2 

boron2 
      

mész2 

lime2 
  +    

víz2 

water2 
 + *    

R 0,78 0,72 0,59 0,66 0,44 0,62 

       

***P = 0,1 %*P = 5,0 % +P = 10,0 % 

**P = 1,0 % ↑növelő hatás – increasineffect 

Table 3. Significance of the effect of treatment factors on red beet yield 
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Megfigyelhető, hogy a vízellátás és a meszezés szignifikáns szintű hatásai eltérnek 

egymástól a két kísérleti talajon. Míg a homoktalajon a kalcium-karbonát adagolása 

megnövelte mind a zöld-, mind a száraztömeget (mindkét esetben P=0,1 %-os szinten 

szignifikáns mértékben), addig a kilúgzott csernozjom talajon a hatás nem érte el a 

szignifikáns szintet. A meszezés eltérő hatása azzal magyarázható, hogy jelentős 

különbségeket konstatálhatunk a két talaj pH-értékeiben, illetve hidrolitosaciditásában 

(1. táblázat). 

 

A vízellátás fokozódásával a cékla levéltömege mind a futóhomok (2. ábra), mind a 

kilúgzott csernozjom talajon (3. ábra) szignifikáns mértékben (3. táblázat) növekedett. 

Nyilvánvaló, hogy ebben az is szerepet játszott, hogy alaptrágyaként nagy NPK 

mennyiséget alkalmaztunk. A nagy adagú NPK felhasználását az tette szükségessé, 

hogy a tenyészedényekben csak korlátozott talajmennyiséget tudtunk elhelyezni, emiatt 

a talajok eredeti tápanyag-tartalma nem lett volna elegendő a növények megfelelő 

mértékű fejlődéséhez. 

 

 
 

Max. tömeg = 133,5mész = 2,0VK = 75 % 

Min. tömeg =    79,5mész = 0,0VK = 45 % 

2. ábra: Céklalevél tömege savanyú futóhomok talajon (g/edény) (Álmosd), 1+2 vágás 

 

Max. mass = 133.5Lime = 2.0w.c. = 75 % 

Min. mass =    79.5Lime = 0.0w.c. = 45 % 

 

Figure 2: Leaf mass of red beet on sandy soil (g/pot) (Álmosd), 1st+2nd harvest 
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Max. tömeg = 119,1bór = 2,0 mg/kgVK = 75 % 

Min. tömeg=     89,5bór = 3,0 mg/kgVK = 45 % 

3. ábra: Céklalevél tömege kilúgzott karbonátos csernozjom talajon (g/edény) 

(Debrecen-Látókép), 1+2 vágás 

 

Max. mass = 119.1    Boron = 2.0 mg/kgw.c. = 75 % 

Min. mass=    89.5Boron = 3.0 mg/kgw.c. = 45 % 

Figure 3: Leaf mass of red beet in leached calcareous chernozem soil (g/pot) 

(Debrecen-Látókép), 1st +2nd harvest 

 
Max. tömeg = 148,3mész = 2,0VK = 75 % 

Min. tömeg =    92,6mész = 0,8VK = 55 % 

4. ábra: Céklarépa tömege savanyú futóhomok talajon (g/edény) (Álmosd), 1+2 vágás 

 

Max. mass = 148.3Lime = 2.0w.c. = 75 % 

Min. mass =    92.6Lime = 0.8w.c. = 55 % 

Figure 4: Mass of beet yield (g/pot) of red beet in sandy soil (Álmosd) 
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Max. tömeg = 72,4bór = 1,5 mg/kgmész = 1,6 

Min. tömeg = 41,3bór = 3,0 mg/kgmész = 0,0 

5. ábra: Céklarépa tömege kilúgzott karbonátos csernozjom talajon (g/edény) 

(Debrecen-Látókép), 1+2 vágás 

 

Max. mass = 72.4Boron = 1.5 mg/kgLime = 1.6 

Min. mass = 41.3Boron = 3.0 mg/kgLime = 0.0 

Figure 5: Mass of beet yield (g/pot) of red beet in leached calcareous chernozem soil 

(Debrecen-Látókép) 

 

A cékla gyökértömegének változása a kezelések hatására nem volt egyértelmű. Az 

álmosdi futóhomok talajon mind a vízellátás, mind a meszezés másodfokú együtthatója 

szignifikáns negatív érték, amit az is mutat, hogy mindkét kezelési tényező hatása 

minimumon megy át (4. ábra), amit szakmailag nehéz értelmezni. Ezzel szemben a 

látóképi kilúgzott csernozjom talajon a gyökér tömege mind a bóradagolás, mind pedig 

a meszezés hatására maximumgörbe szerint változik (5. ábra). 

 

Bórtartalom értékek 

 

A bórtrágyázás mennyisége, a meszezés mértéke és az különböző vízellátási szintek 

eltérő hatást gyakoroltak a cékla levelének és gyökerének bórkoncentrációjára (4. 

táblázat). Megfigyelhető, hogy a bórtartalom változása levelekben sokkal szorosabban 

függött össze a kezelési tényezőkkel, mint a gyökér esetében. Ezt abból a tényből 

láthatjuk, hogy az R értékek, amelyek a három kezelési tényező kombinált hatásának 

szorosságát fejezik ki a növényekben mért bórtartalommal, a levelek esetében 

lényegesen nagyobbak, mint a gyökereknél. Ezt a jelenséget mindkét talajon 

megfigyelhetjük. 

 

A talajba juttatott bórtrágya mennyiségének növelésével – az előzetes várakozásainknak 

megfelelően – szignifikáns mértékben (P=0,1 %) fokozódott a céklalevelek bórtartalma 
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mindkét kísérleti talajon. A hatás erőteljesebben jelentkezett a futóhomok (Álmosd) 

talajon (6. ábra), mint a kilúgzott csernozjomon (Látókép). 

4. táblázat: Kezelési tényezők hatásának szignifikancia szintjei a cékla 

bórkoncentrációjára 

Table 4. Significance of the effect of treatment factors on the boron content of red beet 

 

Kezelés 

száma 

 

Álmosd Debrecen-Látókép 

futóhomok kilúgzott csernozjom 

zöldtömeg száraztömeg répatest zöldtömeg száraztömeg répatest 

bór ↑*** ↑*** ↑* ↑*** ↑***  

mész + +  + +  

víz    ↑* ↑* ↑+ 

bór*mész       

bór*víz     +  

mész*víz       

bór2     * ↑+ 

mész2     ↑***  

víz2       

R 0,96 0,98 0,47 0,76 0,92 0,49 

       

***P = 0,1 %+P = 10,0 % 

*P = 5,0 %↑increasingeffect 

 

 
Max. bórtartalom = 427,1bór = 3,0 mg/kgmész = 0,5 

Min. bórtartalom =    59,0bór = 0,0 mg/kgmész = 2,0 

6. ábra: Céklalevél bórtartalma savanyú futóhomok talajon (µg/g) 

(Álmosd), 1. vágás 

Max. boron content = 427.1Boron = 3.0 mg/kgLime = 0.5 

Min. boron content =    59.0Boron = 0.0 mg/kgLime = 2.0 

Figure 6: Boron content of red beet leaves (µg/g) in sandy soil (Álmosd), 1st harvest 
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A kalcium-karbonát adagolása mindkét talajon P=10,0 % szinten szignifikáns 

mértékben csökkentette a növénylevelekben mért bór koncentrációját (6. és 7. ábra). 

A vízellátás fokozásával a levelek bórtartalma nem változott szignifikáns mértékben az 

álmosdi futóhomokon. Ezzel ellentétben a levelek bórkoncentrációja P=5,0 % szinten 

szignifikáns mértékben növekedett a fokozódó vízellátással a látóképi kilúgzott 

csernozjom talajon. Ezek az eredmények összhangban állnak a Halbrooks és Peterson 

(1986) által publikált tendenciákkal. 

 
Max. bórtartalom = 125,1mész = 0,0VK = 75 % 

Min.  bórtartalom=    98,1mész = 2,0VK = 45 % 

7. ábra: Céklalevél bórtartalma kilúgzott mészlepedékes csernozjom talajon (µg/g) 

(Debrecen-Látókép), 1. vágás 

 

Max. boron content = 125.1Lime = 0.0w.c. = 75 % 

Min. boron content =    98.1Lime = 2.0w.c. = 45 % 

Figure 7: Boron content of red beet leaves (µg/g) in leached calcareous chernozem soil 

(Debrecen-Látókép), 1st harvest 

Következtetések 

 

Kísérleti eredményeink alapján generálisan megállapítható, hogy a vizsgált különböző 

kezelési tényezőknek a növények bórfelvételére gyakorolt hatásai eltérően jelentkeztek 

a kilúgzott mészlepedékes csernozjomon és a kolloidszegény, savanyú kémhatású 

futóhomok talajon. Meszezés hatására mindkét talajon csökkent a céklanövény 

bórfelvétele; ez a hatás erőteljesebb mértékben jelentkezett a futóhomok talajon. A 

vízellátás fokozása nem változtatta meg a növények bórkoncentrációját az álmosdi 

futóhomokon, míg a kilúgzott csernozjomon szignifikáns mértékben növekedett a 

növények bórfelvétele. 
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A fokozódó bórtrágyázási szintek hatására a céklalevelek bórkoncentrációja 

szignifikánsan növekedett a futóhomok talajon, míg a kilúgzott csernozjomon nem 

tapasztaltunk szignifikáns változást. Ez az eredmény azt bizonyítja, hogy csernozjom 

talajon nem szükséges a céklának a bór adagolása, mert a talajban található 

bórmennyiség biztosítja a növény bórszükségletét. 

A vízellátás növelése eltérő hatással járt a két termőtalajon: nem változtatta meg a 

savanyú homoktalajon a céklalevelek bórkoncentrációját, viszont a kilúgzott 

csernozjomon a növények bórfelvételének fokozódását eredményezte. 

A növekvő mészadagok hatására a savanyú homoktalajon a növények bórfelvétele 

jelentős mértékben és szorosan szignifikáns szinten csökkent, míg csernozjomon ezek a 

hatások csupán mérsékelten voltak észlelhetők. Ennek vélhetően az az oka, hogy a 

csernozjom talajok pufferelő képessége jelentősen felülmúlja a savanyú homoktalajét. 

A leírt kísérleti eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy savanyú 

homoktalajokon a nagy bórigényű növények termesztése esetén, fokozott figyelmet kell 

fordítani a növények megfelelő bórellátottságának biztosítására, különösen abban az 

esetben, ha a talaj pH-értékét növelő kezeléseket is alkalmazunk. 

Összefoglalás 

A növények terméstömegét és tápelem-felvételét számos természeti és termesztési tényező befolyásolja. Az 

egyes tényezők hatásának és kölcsönhatásának vizsgálatára tenyészedény-kísérleteket állítottunk be 
kolloidszegény savanyú futóhomok talajon és mészlepedékes csernozjomon. A tenyészedényekben eltérő 

vízellátottsági szinteket állítottunk be. Az evapotransprirációs vízveszteséget ioncserélt vízzel pótoltuk, 

naponkénti tömegmérés alapján. A kísérlet befejeztével mértük a termett növény száraztömegét. A növényi 
szárazanyagban az elemtartalmat kémiai módszerekkel meghatároztuk. Kísérleti eredményeink egy részének 

ismertetését tartalmazza ez a cikk. 

Kulcsszavak:vízellátás, bórtrágyázás, meszezés, cékla, levél- és gyökértömeg, bórfelvétel 
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A TALAJNEDVESSÉG ÉS A TALAJMŰVELÉS KAPCSOLATA 

Virág Sándor  

SZIE AGK, TC., Szarvas, Szabadság út 1-3. virag.sandor@ih.szie.hu 

Bevezetés  

A művelés minőségét és a talaj pillanatnyi állapotát elsősorban a talaj 

nedvességtartalma befolyásolja. Ha a nedvességtartalom alacsony, akkor erőteljesebben 

érvényesülnek a kötöttséggel összefüggő kedvezőtlen fizikai hatások. A talaj 

nehezebben, nagyobb energiaráfordítással művelhető, és az így létrehozott rögös állapot 

csak további beavatkozásokkal válik alkalmassá a növénytermesztésre. Megfelelő 

nedvességtartalom esetén csökken a talajkötöttség és az agyagtartalom kedvezőtlen 

hatása. Ilyenkor a talaj a művelő eszköz nyomán omlik, aprózottsága porosodás nélkül, 

kedvezően alakul, és újabb porhanyító műveletekre általában nincs szükség. 

Dolgozatomban a fentieknek megfelelően a talajnedvesség és a talajművelés valamint a 

művelő eszközök kölcsönhatásait vizsgáltam. 

1. Irodalmi áttekintés  

1.1 A talaj nedvességtartalmának szerepe a talajművelésben 

A talaj nedvességtartalmának meghatározó szerepe van a talajművelésben. Növekvő 

nedvességtartalomnál csökken a kohézió, ugyanakkor nő az adhézió. Adott talajon a 

műveléshez kedvező nedvességtartalomnál a fajlagos ellenállás illetve a fajlagos 

hajtóanyag fogyasztás minimumban van. (1. ábra)  
 

 

KMSZ: középmélyszántás (1), TKML: lazítással kombinált tárcsázás (2), KML: középmélylazítás (3) 

1. ábra   A talaj nedvességtartalma és a fajlagos fogyasztás kapcsolata (Birkás, 1987) 
Figure 1. Relationship between soil moisture content and specific consumption (Birkás, 1987) 

(1)medium deep plowing, (2) combination dialing with loosening, (3) medium deep loosening 

 

A szánthatóságnak a nyirkos talaj a kedvező, ekkor jó a lazítóhatás (legalább 96 %-os) 

és kedvező a talaj szerkezete. Lazításkor a legkevesebb rög ugyancsak nyirkos talajon 

(20-23 tömeg % nedvességtartalom) alakul ki, de a lazítóhatás már legyengül, vagyis a 
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lazítás száraz talajon (14-19 tömeg %) hatékonyabb. A talaj tehát legkönnyebben és a 

legcsekélyebb kárral nyirkos állapotban művelhető és ekkor keletkezik a legkevesebb 

elmunkálandó rög. A talaj nedvességtartalmához alkalmazkodás hiánya bármely 

művelési eljárás alkalmazásakor a szerkezet károsítását és az energiaigény növekedését 

vonja maga után. A művelő eszközök konstrukciójuk és a talajra gyakorolt hatásuk 

szerint alkalmazhatók egy bizonyos szűk nedvességtartományban a legkisebb 

kockázattal. Az ettől való eltérés viszont növeli a hibalehetőségeket és a költségeket. 

 

1.2. A művelő eszközök hatása a talajra 
 

Alapművelésre minden olyan eszköz alkalmatlannak minősül, amely a száraz, tömör 

vagy a túlságosan nedves talaj művelésekor az elmunkálás menetszámát növeli. 

Alapműveléskor számításba kell venni a talaj kötöttségét is, amely a tömör és száraz 

talaj művelhetőségét a nagyobb ellenállása révén tovább rontja. Az alapművelés 

rögösségét különböző talajállapotokra és művelő eszközökre Birkás M. (2000) 

vizsgálta. Véleménye szerint forgatásos művelés esetén kötöttségtől függően az 

optimális nedvességtartomány 15-24 tömeg %. A forgatás nélküli alapművelési 

eljárások és eszközök alkalmazásával száraz talajon a jó minőségű munka szintén 

nehézkes és kétséges. Kivételt képez a lazítás, amely akkor hatékony, ha az átlazítandó 

réteg kellően száraz, ugyanakkor a felső réteg nincs kiszárítva és túltömörítve. Az 

elmunkálandó rögök aránya bármely nedvességtartalomnál legkisebb a kultivátoros 

művelésnél és általában legtöbb a szántáskor. Lazításkor a nyirkos, kissé nedves 

talajban alakul ki kevesebb elmunkálandó rög, azonban ebben a 

nedvességtartományban (20-24 tömeg %) már romlik a lazítás hatékonysága. 

Túlságosan nedves talajon lazításkor nő a rögösödés, az átlazítás hatékonysága 

megszűnik. Ekkor a tárcsás és a kultivátoros művelés is kerülendő. A kultivátoros és a 

tárcsás műveléskor a kissé szárazabb talajon is jó minőség várható (2. ábra).  

 

 

KML: középmélylazítás (1), MSZ: mélyszántás (2), T: tárcsázás (3), NK: nehézkultivátorozás (4) 
2. ábra Az elmunkálandó rögök aránya különböző talajnedvesség és művelési eljárások esetén  

Figure 2. The ratio of the nodules to be excavated for different moisture content and cultivation 

(1) medium deep loosening, (2) deep plowing, (3) dialing (4) heavy cultivation 
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2. Anyag és módszer 

2.1. Rögösségi vizsgálatok  

Mint ismeretes, a rögképződést kiváltó okok igen sokrétűek. Ezen okok közül a 

legfontosabbak: a talaj műveléskori nedvességtartalma, kötöttsége és az alkalmazott 

talajművelő eszközök, így vizsgálataimat e befolyásoló tényezők köré csoportosítottam. 

A vizsgálatok közvetlen célja a jellemző rögméret (jellemző rögátmérő, Dj) és 

rögfrakció eloszlás meghatározása volt a Szarvas környéki térségre jellemző agyagos 

vályog (KA= 43-50) és agyag (KA= 51-60) fizikai féleségű talajokon különböző 

talajművelési eljárások után. A rögfrakciók szétválasztásához rostasorozatot, a frakciók 

tömegének méréséhez mérleget használtam. A rostasorozatot 6 elemből állítottam 

össze, létrehozva 7 egyenértékű átmérőosztályt (d110, d26, d34, d42, d51, d60,5 

és d70,5 mm). Talajmintánként lemértem az egyes átmérőosztályhoz tartozó 

tömegértékeket és az adatokat táblázatban rögzítettem. A jellemző rögátmérő 

meghatározásához az alábbi összefüggést alkalmaztam: 
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ni  - az i - edik rögfrakció tömegszázaléka 

Di - az i - edik rögfrakció átmérőjének osztályközepe. 

 

 

2.2. Szántóföldi vizsgálatok 

A munka az egymástól eltérő agrotechnikai és művelési adatokkal rendelkező táblák 

kijelölésével kezdődött, összesen 8 tábla került kijelölésre. (1. táblázat)  

1. táblázat  A  vizsgált területek agronómiai adatai  

Tábla 

sorszám 

(1) 

Terület 

(ha) (2)   

Elő- 

vetemény 

(3) 

Tervezett 

kultúra (4) 
Alapművelés (5) 

Műveletek száma (6) 

1. 2. 3. 

1. 5,0 Őszi búza  Napraforgó  Lazítás  JD  UM  - 

2. 4,0 Őszi búza Napraforgó Lazítás+tárcsázás  JD - - 

3. 0,5 Őszi búza Napraforgó Szántás+tárcsázás UM - - 

4. 5,0 Őszi árpa Napraforgó Lazítás JD UM - 

5. 1,3 Őszi árpa Napraforgó Szántás+tárcsázás JD UM - 

6. 5,0 Kukorica Kukorica  Szántás+tárcsázás RFB  JD JD 

7. 4,0 Őszi búza Kukorica Lazítás SZK  NF  - 

8. 0,6 Őszi búza Kukorica Szántás  SZK NF - 

JD - John Deere Mulch Finisher 420 A, UM – Rau Unimat 8.4 kombinátor, RFB - Rabe Profi Bird 6000 K 

szántóföldi kultivátor, SZK - Szántóföldi kultivátor, NF - Sokoró nehéz fogas borona + hengerborona 
Table 1. Agronomic data of the examined areas 
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(1) serial number, (2) size of area, (3) forecrop, (4) planned culture, (5) basic cultivation, (6) number of 

seedbed preparation operations  

 

A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges talajminták az alapművelés után, valamint 

minden egyes elmunkáló művelet után kerültek begyűjtésre a kijelölt területeken. 

Táblánként tíz pont került kitűzésre, ami nagy biztonsággal szemlélteti a fizikai 

összetételét és annak változását. A pontok kijelölése után megkezdődött a minták 

gyűjtése. Egy ponton 5 kg tömegű minta került begyűjtésre a talaj felső 10 cm-es 

rétegéből. Az időjárási viszonyok a talajművelés szempontjából kedvezően alakultak. 

Az őszi alapművelések időszaka száraz volt, télen és kora tavasszal 120-140 mm 

csapadék hullott, ami jól tárolódott a talajban. Javította az elmunkálások minőségét a 

tartós januári fagyos időjárás is. A talajok nedvességtartalma minden tábla esetében a 

magágykészítés előtt meghaladta a 15 %-ot, ami az elmunkálások után kismértékben 

csökkent, egyes esetekben viszont nőtt az időközben lehullott csapadéknak 

köszönhetően. A rögfrakció vizsgálatokat a 2.1. fejezetben ismertetett módon végeztem 

el, mely után nedvesség - és kötöttség mérés következett. A vizsgálatok eredményeit a 

2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat A táblák vizsgálati eredményei  

Frakciók (1) 
Táblák (2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Jellemző átmérő alapművelés 
után, Dj (mm) (3) 

17,31 11,92 11,15 14,75 16,23 17,89 17,49 7,50 

Összfelület alapművelés után, 

Aö (m
2) (4) 

52,25 61,74 60,80 56,80 55,53 51,86 44,61 70.92 

Jellemző átmérő 
magágykészítés után, D’j (mm) 

(5) 

6,36 6,32 6,4 8,28 10,72 5,81 8,4 4,66 

Összfelület magágykészítés 

után, A’ö (m
2) (6)  

68,244 71,64 71,46 61,33 58,38 69,49 60,73 74,74 

A létrejött új felület, Au (m
2) (7) 15,98 9,9 10,66 4, 2,84 17,63 16,11 3,81 

Fajlagos aprózódás, Af (%) (8) 30,60 16,05 17,53 7,99 5,12 34,00 36,12 5,39 

Arany-féle kötöttségi szám (9) 58 51 53 48 56 52 64 57 

Table 2. Test results of the boards  

(1) fraction; (2) number of fields; (3) the characteristic diameter of clot of soil after the basic tillage; (4) the 

sum of surface after of basic cultivation; (5) the characteristic diameter of clot of soil after the seedbed 
preparation, (6) the sum of surface of after seedbed preparation; (7) the created new surface; (8) the specific 

size reduction; (9) number of hardness of soil  

3. Eredmények és értékelésük 

3.1. Rögösségi vizsgálatok  

A szántás talajfelszíni rögfrakció struktúrája (3. ábra) még kötött agyagtalajokon (KA= 

50-52) is viszonylag kedvező eredményt mutatott (Dj= 110-120 mm). Ez azzal 

magyarázható, hogy a talaj kiszáradása közben fellépő térfogatcsökkenés a talajréteg 

erőteljes berepedésével jár, így az eke aprító munkája – a nagyszámú mikro repedés 

következtében – érvényesülni tud.  
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3. ábra Rögfrakció megoszlása  szántás és tárcsázás után 

Figure 3. Breakdown of grain fractions after plowing and dialing 

(1) diameter class, (2) breakdown of grain fractions (%), (3) plowing, (4) dialing 

 

A szántást követő elmunkálás nehézségei a későbbiekben mutatkoztak. Nehéz tárcsás 

boronával történő elmunkálás után a jellemző rögátmérő 81 mm volt. A tárcsalevelek 

csak a nagyobb, 100 mm átmérő feletti rögök aprítását végezték. Az alacsony 

nedvességtartalom miatt az aprózódás minimális mértékű volt. Az alapművelés után 

nehéz kombinátorral végzett magágykészítés második és harmadik menete utáni 

rögfrakció eloszlás már kedvezőbben alakult. A jellemző rögméret második menet után 

55 mm, a harmadik menet után 37 mm volt. A rögök zöme a 25-55 mm 

méretosztályokba esett, a két menet között érdemleges eltérés csak a nagyobb 

méretosztályokban volt tapasztalható. 

3.3. Szántóföldi vizsgálatok 

A rögfrakció vizsgálatok alapján az alapművelések után a tavaszra kialakult rögfrakció 

arány és a jellemző rögátmérő értéke a 8. számú tábla esetében alakult a 

legkedvezőbben. Ez az egyedüli olyan tábla, ahol szántásos alapművelés történt, viszont 

őszi durva elmunkálásra nem került sor. Az Arany-féle kötöttségi szám értéke 57, tehát 

nem kedvezőbb a többi tábla átlagánál. Az őszi búza előveteménnyel rendelkező táblák 

közül is itt volt a legkisebb a jellemző rögátmérő értéke. A 2. és 3. számú tábla esetében 

is kedvező értékek adódtak, az elővetemény ezeken a táblákon is őszi búza volt, viszont 

az alapművelések mindkét esetben ősszel elmunkálásra kerültek. A legmagasabb értéket 

kukorica elővetemény után a 6. számú tábla esetében tapasztaltam. A forgatásos 

alapművelés sajnos nem az optimális talajnedvességi állapot mellett történt meg, és ez 

nagy hatással volt a tavaszra kialakult szerkezetre. A 7. számú tábla esetében a 

rendkívül magas kötöttségi számnak (KA= 64) tulajdonítható a jellemző rögátmérő 

magas értéke. (4. ábra)  
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4. ábra  A jellemző rögátmérők változása az alapművelések után 

Figure 4. Changes in the typical grid diameter of the throat after the basic cultivation 
(1) typical grid diameter, (2) number of boards 

 

Magágykészítés után a legkedvezőbb érték szintén a 8. számú tábla esetében figyelhető 

meg, ahol már alapművelés után is optimális szerkezet alakult ki. A 6. számú tábla 

esetében a jellemző rögátmérő értékének jelentős csökkenése látható. Ez a tábla az 

alapművelés után a legrosszabb értékkel rendelkezett, de a három menetben végzett 

vetőágy készítési munkák eredményesnek bizonyultak, így a jellemző rögátmérő értéke 

harmadára csökkent. Az 5. számú táblán lett a legmagasabb a rögátmérő érték, amit már 

további műveletekkel nem csökkentettek tovább, tehát a napraforgó ilyen talajállapot 

mellett került elvetésre. (5. ábra) 

 

 
5. ábra  A jellemző rögátmérők változása a magágykészítés után 

Figure 5. Changes in the typical grid diameter of the throat after the seedbed preparation 
(1) typical grid diameter, (2) number of boards 
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A 3. táblázatban közölt fajlagos aprózódás értékek a jellemző rögátmérő függvényében 

alakultak. Azokon a táblákon, ahol a jellemző rögátmérő értéke az alapművelés után 

magas volt, ott a  magágykészítés során jelentős aprózódást tapasztaltam. A fajlagos 

aprózódás értéke ezeken a táblákon (pl. a  6. és 7. számú táblák) meghaladta a 30 %-ot. 

Következtetések 

A szántóföldi vizsgálatok során az időjárási viszonyok a talajművelés szempontjából 

kedvezően alakultak. Az őszi alapművelések időszaka száraz volt, télen és kora 

tavasszal 120-140 mm csapadék hullott, ami jól tárolódott a talajban. Javította az 

elmunkálások minőségét a tartós januári fagyos időjárás is. A talajok nedvességtartalma 

minden tábla esetében a magágykészítés előtt meghaladta a 15 %-ot, ami az 

elmunkálások után kismértékben csökkent, egyes esetekben viszont nőtt az időközben 

lehullott csapadéknak köszönhetően. A magágy minőségére vonatkozó legkedvezőbb 

eredményeket minden esetben búza előveteményt követően tapasztaltam, a kukorica 

utáni szántás után viszont csak három menetben készült el a megfelelő magágy. A 

vizsgálati eredmények alapján az is megállapítható, hogy a szakirodalom alapján 

napraforgóra és kukoricára előírt magágy minőséget (60-70 %-ban 1-10 mm rögfrakció) 

mind a nyolc tábla elérte, sőt néhány esetben jóval kedvezőbb értékeket is mértem, ami 

a választott agrotechnikát dicséri. 

Összefoglalás  

Dolgozatomban a talajművelés és a talajnedvesség összefüggéseit vizsgáltam 

különböző talajállapotok mellett. Vizsgálataim közvetlen célja a jellemző rögátmérő és 

a rögfrakció-eloszlás meghatározása volt a vizsgálati helyeken, ahol elsősorban az 

agyag (KA=51-60) illetve az agyagos vályog (KA=43-50) talajok a meghatározók. A 

vizsgálatokat 8 különböző talajtani, agronómiai és agrotechnikai paraméterekkel 

rendelkező szántóföldi táblán végeztem el közvetlenül a magágykészítés előtt és után. 

Az adatok értékelésekor kiszámításra került táblánként a magágykészítés előtti és utáni 

állapotot jellemző rögátmérő és az egyes talajminták összfelülete. Ezekből 

meghatározható a magágykészítés során létrejött új felület nagysága és a fajlagos 

aprózódás mértéke. Az értékeket jelentősen befolyásolja a talaj nedvességtartalma és a 

kötöttsége is, ezért ezeket is figyelembe kell venni.  

Kulcsszavak: aprózódás, elővetemény, felület, magágykészítés, nedvességtartalom, 

rögfrakció 
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Relationship between soil moisture and soil cultivation 

Abstract  

The topic of my dissertation is to examine the quality of the seedbed prepared for spring-sown 
plants. The tests was I carried out on 8 different arable fields (lands) immediately before and after the seedbed 

preparation. These differences are: forecrop, basic cultivation and  the number of seedbed making operations. 

Evaluating  the data, the clod  diameter of soil and the total surface area of the individual soil samples, 
(pieces)  prior and after the seedbed  preparation, was I calculated. The values were significantly influenced 

by the moisture content and  the hardness of the soil, so they had to be determined. By evaluating the data 

obtained, the seedbed can be classified with great certainty. 

Keywords: fragmentation, forecrop, surface, bound, seedbed preparation, 

humidity, nugget fraction,  
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Böszörményi út 138., sinkalucia@gmail.com  
 

Bevezetés  

A hüvelyes fehérjenövények jelentősége egyre nagyobb manapság, mivel az 

emberiségnek is egyre nagyobb a fehérjeszükséglete, nem csak az állatok 

takarmányozása, hanem a növekvő emberi fogyasztás miatt is. A zöldségként 

termesztett hüvelyes fehérjenövényeknek általában nagy a vízigénye, ezért jelentős az 

öntözésükhöz felhasznált víz mennyisége. Mindazonáltal a nem megfelelő minőségű, 

magas sótartalmú vízzel történő öntözés kedvezőtlen folyamatokat indíthat el a talajban 

és termésdepressziót is okozhat. Ez jellemző a Karcag külterületén, a város északi és 

nyugati részén található ún. sorkertek esetében is. A régióra jellemző aszályos nyári 

időszakokban a legtöbb sorkertben a zöldségfélék és a gyümölcsfák vízigényét 

öntözéssel biztosítják, az öntözővizet fúrott kutakból nyerik. Hipotézisünk szerint ezen 

kutak vízminősége az öntözés szempontjából nem megfelelő, valamint tekintettel a 

régióra jellemző talajok érzékenységére és a szezonális öntözés kiterjedt voltára 

feltételezhető a másodlagos szikesedés kialakulása. Ennek megfelelően munkánk 

alapvető célkitűzése az öntözés hatására kialakuló másodlagos szikesedés veszélyének 

számszerű adatokkal alátámasztott felmérése és javaslatok kidolgozása a probléma 

enyhítésére, illetve megoldására. Másik célunk az öntözési gyakoriságnak a talaj 

másodlagos szikesedésére és nedvességprofilra gyakorolt hatásának számszerűsítése. 

Irodalmi áttekintés  

A világon igen nagy területek vannak, amelyek csak öntözéssel hasznosíthatók, de 

mivel számítani kell arra, hogy az öntözés alkalmazása sok helyütt szikesedést és 

eróziós folyamatokat, valamint a talaj fizikai tulajdonságának leromlását okozhatja, 

ezért sok országban fokozzák az öntözés kérdéseinek talaj – növény rendszerben 

történő tudományos vizsgálatát, amelyet a nemzetközi szervezetek (FAO, UNESCO, 

Világbank stb.) is közösen támogatnak (Bardaji, 1974). 

 

Radaelli et al. (1981) különböző sótartalmú vízzel történő öntözések hatására a 

talajszerkezet stabilitásának gyengülését mutatták ki. Hasonló kísérleteket végzett 

Papadopoulos (1985) és Ahmedov et al. (1978), valamint Chang és Oostervelo (1980) 

megállapították, hogy még kis sótartalmú vizekkel történő öntözés esetén is igen 

gyorsan bekövetkezik a legfelső rendszeresen művelt réteg kémiai és fizikai 

tulajdonságának leromlása, és csak jó vízáteresztő talajokon számíthatunk a talajban 

felhalmozódott sók kimosódására. 

 

mailto:zsembeli@agr.unideb.hu
mailto:sinkalucia@gmail.com
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A sós öntözővíz vagy a felemelkedő sós talajvíz hatására másodlagos sófelhalmozódás 

és szikesedés jöhet létre, ami szintén jelentősen lerontja a talaj szerkezetét. Szabolcs et 

al. (1969a,b) az öntözés szikesítő hatását két okra vezetik vissza: sófelhalmozódás rossz 

minőségű öntözővízből, talajvízszint emelkedés, mely utóbbi úgy jelentkezik, hogy 

talajvíz sótartalma növeli a talajvíztől befolyásolt rétegek sótartalmát, vagy az 

emelkedő talajvíz magasabbra szállítja a mélyebb rétegek sótartalmát. Az öntözés 

szikesítő hatásáról több mint ötezer éves feljegyzések vannak. Az ókori Mezopotámia 

hanyatlásának legfőbb természeti oka a Tigris és az Eufrátesz völgyében levő öntözött 

talajok elszikesedése volt (Hadas, 1965). Arid és szemiarid körülmények között ma is 

az öntözés szikesítő hatása jelenti az egyik legnagyobb talajdegradációs kockázatot. A 

másodlagos szikesesedés a világ nagy részén ma is az intenzíven öntözött területeket 

érinti (Letey 1984, Mantel et al. 1985, Rhoades és Loveday 1990). Hazánkban a 

másodlagos szikesedés által érintett terület csaknem 400 000 ha-ra tehető, amelynek 

fele a tiszalöki öntözőrendszer által érintett területen helyezkedik el. 

 

Blaskó (2005) sóforgalmi vizsgálatai öntözött területeken több helyen sótartalom 

növekedést mutattak. Az 1980-as és 1990-es évek fordulóján az öntözés sótartalom 

növelő hatása Jász-Nagykun-Szolnok megye öntözött talajainak mintegy 30%-án volt 

kimutatható, főleg ott, ahol feltételesen öntözhető, mélyben sós talajokat öntöztek. A 

pozitív só-mérleget mutató monitoring pontok többsége az emelkedő talajvízszintű 

területen volt. A nátrium felhalmozódás nehéz mechanikai összetételű talajokon 

különösen veszélyes, mert a nátriummal telítődő talaj kedvezőtlen fizikai tulajdonságai 

rendkívül megnehezítik a nátrium-sók kimosódását (Blaskó, 2005). 

Anyag és módszer  

2012-ben a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet (KKI) liziméter állomásán 

12 átfolyóvizes liziméterében beállítottunk egy kísérletet, amelyben a környező 

kiskertekben jellemző öntözési viszonyokat szimulálva tanulmányozzuk az öntözés 

talajra és növényekre gyakorolt hatásait. A lizimétereket 2009-ben felújítottuk, a 

felújítás során enyhén szikes (0,06% összes oldott sótartalmú) réti szolonyec talajjal 

töltöttük fel. A liziméterek 150 cm mélyek, 120 cm-es mélységben dréncsővel vannak 

felszerelve, a felszínük területe 0,8 m2.  

 

A kísérletben 2016-ban és 2017-ben ioncserélt vizet és magas sótartalmú kútvizet 

használtunk öntözésre. Zsembeli et al. (2011) széleskörű felmérései szerint az 1400-

1800 mg/l sókoncentráció jellemző a talajvízre (így az ásott kutak vizére is) Karcag 

környékén, míg a mélyebb rétegvizek (40-70 m mélység) jellemző sótartalma 600 mg/l 

(fúrott kutak vize). Mindkét fajta vízzel öntöznek, de a fúrott kútból történő öntözés a 

jellemzőbb a kiskertekben. A kísérletben 1800 mg/l sókoncentrációjú kútvizet 

használtunk, a 600 mg/l sókoncentrációjú vizet hígítással, azaz a kútvíz és ioncserélt víz 

1:2 arányú keverésével állítottuk elő. 2016-ban az időjárási viszonyok függvényében 

(csapadékmentes időszakokban) rendszeresen, lehetőleg naponta, kis dózisokban 

öntöztük a lizimétereket. 2017-ben, az öntözési periódusban, két különböző 

gyakorisággal, hetente 2, illetve 5 alkalommal öntöztünk (15 l/hét 5x3 l és 2x7,5 l 

dózisokban). Indikátor növényként zöldségnövényeket (csemegekukorica és bokorbab) 

alkalmaztunk, ezzel is a valós zártkerti viszonyokat szimulálva. 
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A 2016. évi öntözési periódus után a liziméterek talajából a 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 

cm-es rétegekből mintát vettünk, majd a KKI Központi laboratóriumában megmértük 

azok elektromos vezetőképességét, hogy megállapíthassuk a sótartalomban bekövet-

kezett esetleges változásokat. Az aktuális sótartalom értékeket tömegszázalékban 

(m/m%) fejeztük ki. 

 

2017-ben a talaj nedvességtartalmi és hőmérsékleti értékeit egy újonnan beszerzett 

mérőrendszerrel határoztuk meg. Az SMT-100 típusú szondákat a liziméterek talajának 

két rétegében (0-10 és 20-30 cm) helyeztük el. Július és augusztus hónapokban napi 

gyakorisággal két liziméterben, ismétlések nélkül tudtunk mérni, míg szeptemberre 

kiépítettünk egy automatikus adatgyűjtő rendszert is, amit a 12 liziméterre kibővített 

mérőrendszerhez csatlakoztattunk, így 6 ismétlésben, óránkénti mérésgyakorisággal 

tudtunk mérni. 

 

Eredmények és értékelésük  

Az öntözés hatása a talaj sótartalmára 

 

A liziméterek talajának a 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 cm-es rétegeiből a 2016. évi 

öntözési periódus után vett minták összesített sókészleteit, az ismétlések átlagában, az 

1. ábrán mutatjuk be. Az ábrán látható vízszintes szaggatott vonal a talaj eredeti 

sótartalmának (0,06%) megfelelő sókészletet mutatja. 

 

 

1. ábra. A talaj felső 40 cm-es rétegének összesített sókészlete a különböző sókoncentrációjú vizekkel történő 

öntözés után 

Figure 1. Total salt content of the upper 40 cm soil layer after irrigation with different salt concentrations 
(1) Salt content (2) deinosed water (3) initial salt content 

Nyilvánvaló, hogy az ioncserélt vízzel történt öntözés hatására a talaj felső rétegéből a 

sók a mélyebb rétegekbe mosódnak, az ábrán jól látszik a mélységgel növekvő 

sótartalom. Mivel a vizsgált időszakban nem jelent meg drénvíz egyik liziméter 

esetében sem, egyértelműen feltételezhető a sók felhalmozódása a mélyebb 

talajrétegekben. A 600 mg/l sókoncentrációjú vízzel történő öntözés esetén enyhén 
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negatív sómérleget tapasztaltunk a talaj felső 40 cm-es rétegében. Ez az eredmény 

nagyon fontos információ a felszín alatti vizek öntözésre való alkalmasságának 

megítélése szempontjából, mivel a Magyarországon jelenleg érvényes szabályozás nem 

engedélyezi az 500 mg/l sókoncentrációjú vízzel történő öntözést a másodlagos 

szikesedésre érzékeny talajok esetében. Mindazonáltal az eredményeink alapján 

elmondható, hogy ez a szabályozás esetenként túl szigorú, mivel azt mutattuk ki, hogy a 

600 mg/l sókoncentrációjú vízzel történő öntözés esetében, még több öntözési ciklus (4 

év) után sem volt sófelhalmozódás a vizsgált, a szikesedésre hajlamos talajban. Az 1800 

mg/l sókoncentrációjú vízzel történő öntözés esetében viszont egyértelmű 

sófelhalmozódást mutattunk ki, különösen a 10-20 cm-es talajrétegben. 

 

Az öntözés hatása a talaj nedvességtartalmára 

 

2017-ben két különböző gyakorisággal, hetente 2, illetve 5 alkalommal öntöztünk, 

annak megállapítására, hogy vajon a gyakoribb, kisebb adagú, vagy a ritkább, nagyobb 

adagú öntözés alkalmazása a hatékonyabb a talaj nedvességkészletének megőrzése 

szempontjából az adott, karcagi kiskerti viszonyokat szimuláló környezetben. A 2. ábra 

a napi mérésgyakorisággal rögzített talajnedvesség tartalom adatokat mutatja be a 0-10, 

illetve 20-30 cm-es talajrétegekre, augusztus hónapra vonatkozóan, míg a 3. ábrán a 

szeptemberi adatok láthatóak, immár egy órás mérésgyakorisággal rögzítve. 

 

A felső (0-10 cm) talajrétegben nyilvánvalóan magasabb volt aktuális 

nedvességtartalom ingadozása, hiszen az evaporáció és az infiltráció folyamata 

közvetlenül ebben a rétegben zajlik. Augusztusban az alsóbb, a 20-30 cm-es talajréteg 

nedvességkészlete kiegyenlített volt mindkét öntözési gyakoriság esetében, de 

megállapítható, hogy a heti kétszer kijutatott, nagyobb adag magasabb 

nedvességtartalmat eredményezett ebben a talajrétegben. Szeptemberben nagyobb 

ingadozásokat detektáltunk a talaj nedvességtartalmában, mivel a vízinputok is 

magasabbak voltak. Az augusztusi utolsó értékek és a szeptemberi kezdő értékek 

közötti különbség abból adódik, hogy míg az augusztusi értékek egy mérésből, addig a 

szeptemberiek hat mérés átlagából adódnak. 

 

Ha a két öntözési gyakoriságnak a talaj vízkészletére gyakorolt hatását elemezzük, 

egyértelműen kijelenthető, hogy a heti kétszer kijutatott, nagyobb adag magasabb 

nedvességtartalmat eredményezett mindkét talajrétegben. A hetente öt napon kijutatott, 

kisebb adagú öntözővíz hatására kialakult alacsonyabb nedvességtartalom, szárazabb 

talajállapot, a magasabb párolgási veszteséggel magyarázható. 

 

A későbbiekben, a liziméterek talajából vett minták analízise után, nem csak a talaj 

nedvességállapotának változásáról, hanem annak sóprofiljáról is információkat kapunk. 

A liziméteres környezet, kiegészítve a nedvességmérő szondák rendszerével, pedig a 

szabatos méréseket biztosítja, mivel a terület térbeli lehatárolása sokkal egzaktabb, mint 

szántóföldi körülmények között. 
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2. ábra. A talaj nedvességtartalmának változása a különböző gyakorisággal öntözött liziméterekben (2017. 

augusztus) 

Figure 2. Change of soil moisture content in the lysimeters irrigated with different frequencies (August, 2017) 

(1) Soil moisture content (2) soil layer (3) week 

 

3. ábra. A talaj nedvességtartalmának változása a különböző gyakorisággal öntözött liziméterekben (2017. 
szeptember) 

Figure 3. Change of soil moisture content in the lysimeters irrigated with different frequencies (September, 

2017) 
(1) Soil moisture content (2) soil layer (3) week 

Következtetések 

A nagy vízigényű zöldségnövények kiskerti termesztéséhez Karcagon és környékén az 

öntözés mindenképpen szükséges, különösen a gyakori aszályos nyári hónapokban. 

Mivel jó minőségű öntözővíz nem áll a kiskertek tulajdonosainak a rendelkezésére, 

általában fúrott kutakból származó rétegvizet használnak öntözésre, amelyek magas 

sótartalmúak. Kutatási eredményeink rámutatnak a másodlagos szikesedés tényére, de 

úgy véljük, a káros hatások mérsékelhetők az öntözés a lehetőségek szerinti 

optimalizálásával.  

Megállapítottuk, hogy a vizsgált talajon és körülmények között elérhető a negatív 

sómérleg, még a 600 mg/l sókoncentrációjú vízzel történő öntözés esetében is, de 

természetesen gondoskodnunk kell a megfelelő talajszerkezetről, hogy a kimosódási 

folyamatoknak ne legyen akadálya. A megfelelő talajszerkezet biztosítására javasoljuk 

szervestrágya, a mész-, illetve gipsztartalmú javítóanyagok és a talajkondicionáló 

szerek alkalmazását. Javasoljuk továbbá az öntözővizek sótartalmára vonatkozó 
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korlátozás felülvizsgálatát, abban a tekintetben, hogy akár a 600 mg/l sókoncentrációjú 

víz is felhasználható legyen öntözésre. 

 

A talaj nedvességkészlete változásának meghatározásra irányuló méréseink 

folytatásával adatokat kaphatunk a különböző időjárási feltételek és körülmények 

között folytatott öntözési gyakorlat optimalizálásához, amely adatok alapján konkrét 

ajánlásokat fogalmazhatunk meg a kiskertekben gazdálkodók számára az öntözés 

gyakoriságának és dózisainak vonatkozásában. 

Összefoglalás  

A legtöbb zöldségnövénynek igen magas a vízigénye, így általában öntözéses 

termesztésük nagy vízfelhasználással jár. Azonban a nem megfelelő öntözési gyakorlat 

kedvezőtlen folyamatokat indíthat el a talajban és akár termésdepressziót is okozhat. Ez 

a probléma a Nagyalföld szívében elhelyezkedő Karcag térségében is jelentős, mivel a 

felszínhez közeli, magas sótartalmú rétegvizeket használó fúrott kutakból történő 

öntözés igen kiterjedt, különösen a gyakran jelentkező aszályos időszakokban. 2012-

ben a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet liziméter állomásán 12 

átfolyóvizes liziméterében beállítottunk egy kísérletet, amelyben a környező 

kiskertekben jellemző öntözési viszonyokat szimulálva tanulmányozzuk az öntözés 

talajra és növényekre gyakorolt hatásait. A kísérletben ioncserélt vizet és magas 

sótartalmú kútvizet használtunk öntözésre, mindkét esetben két különböző 

gyakorisággal: hetente 2, illetve 5 alkalommal öntöztünk. Indikátor növényként 

zöldségnövényeket alkalmaztunk, ezzel is a valós zártkerti viszonyokat szimulálva. Fő 

kutatási célunk a vízminőségnek és az öntözési gyakoriságnak a talaj másodlagos 

szikesedésére és nedvességprofilra gyakorolt hatásának számszerűsítése, melyet a 

korszerűen felszerelt liziméteres mérőrendszer tesz lehetővé. Az öntözési periódus után 

a 0-40 cm-es talajrétegből vett minták analízisével számoltuk ki a talaj sómérlegét, a 

talaj eredeti és öntözés utáni sótartalmának figyelembe vételével. 

Kulcsszavak: másodlagos szikesedés, öntözés, liziméter, zöldségnövények 
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Control of the salt- and water balance of the soil by irrigation 

Abstract  

Vegetables have high water demand hence quite a large amount of water is used for irrigation of them. 

Nevertheless improper irrigation may induce unfavourable processes in the soil and can cause yield 

depression. This problem is serious in Karcag area in the centre of the Great Hungarian Plain as extended 

irrigation with saline water originating from drilled wells is characteristic during the frequently droughty 

summers. An experiment was set in 12 simple drainage lysimeters at the lysimeter station of the Research 

Institute of Karcag in 2012 in order to simulate the conditions of irrigation characteristic in the region and to 
examine its effect on the soil and the indicator crops. Irrigation with saline and deionised water were used and 

compared. The doses of irrigation water were the same, but two different frequencies were applied: 2 and 5 

times a week. Vegetable crops were grown in the lysimeters to simulate real gardening conditions. Our goals 
are to quantify the effect of the quality of irrigation water and irrigation frequency on salt affection and soil 

moisture profile, which is ensured by the well equipped lysimeter systems. After the irrigation period soil 

samples were taken from the soil of the lysimeters down to 40 cm and analysed in order to determine their salt 
content and these data were compared to the original salt content of the soil. 

Keywords: secondary salinization, irrigation, lysimeter, vegetables 
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Introduction  

The movement of water in soils through infiltration and percolation is determined by 

the pore space and the structure of the soil. These soil characteristics are influenced by 

several physical and chemical soil parameters i.e. soil organic matter content, pH, 

cation exchange capacity and texture, which serve as important components that 

contribute to the type of pore space and structure of soils and in the long run affect 

water management of soils as well. Although water management of soils significantly 

determines soil fertility, the available water management related information is limited 

in Ghana. In our study the effect of four selected soil parameters (soil organic matter, 

pH, cation exchange capacity and texture) which have a major role in the development 

of water management properties were evaluated for five soil series types (Kumasi, 

Asuansi, Nta, Bekwai and Akumadan) of the Ashanti region of Ghana.  

Based on our evaluation we concluded the water management properties of the topsoil 

of the of Asuansi series may be the best among the studied soil types of the Ashanti 

region because of the high SOC content, acceptable pH level, high CEC 

(CEC>24m.e/100g) and moderately to high amount of clay in its texture. 

Literature  

Water management is very important in plant growth, influencing carbon allocation, 

nutrient cycling and rate of photosynthesis (Schwab et al., 1996). Soil moisture affects 

evaporation and transpiration which regulates the climate. It also regulates the 

hydrological processes as groundwater recharge, infiltration and overland flow (Saxton 

and Rawls, 2006). 

Water management of soils is influenced by several physical and chemical soil 

parameters which modify the effects of environmental factors as climate, vegetation, 

and topography. In the following this paper provides an overview of four selected soil 

parameters (soil organic matter, pH, cation exchange capacity and texture) regarding 

their effect and significance in the development of water management properties in 

different soil types of the Ashanti region, Ghana. 

Soil organic carbon(SOC)is about 58% of  soil organic matter which includes 

biological materials, fresh plant residues both in and on the soil, living organisms, 

particulate matter, humus and inert substance (Gregorich et al., 1994; Lorenz and Lal, 

2005). The presence of soil organic carbon helps the soil to store and provide clean 
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water for human and animals. SOC improves the water holding capacity of soils (Allen 

et al., 2010) as it serves a binding agent for soil particles that are held together to form 

the structure, which enables water to move through easily (Mccauley et al., 2017). In 

addition to its role in forming and maintaining the structure it loosens the soil which 

increases the pore space allowing air and water to pass through easily (infiltration and 

percolation) (Saxton and Rawls, 2006). Soil organic matter furthermore can hold up 

to 20 times their weight in water as well (Reicosky, 2005), increasing the available 

water holding capacity of soils.  The ability of SOC to prevent soil sealing through the 

loosening of soil and through the ability to hold water molecules, influences the 

reduction and prevention of erosion and surface run-off. 

In general most active carbon cycle is found in the top soils in the Ashanti region (Allen 

et al., 2010; Batjes, 2014), SOM is concentrated in the (A horizon) of the top soils with 

highly leached sub soils (Obeng, 2000). 

 

Soil texture refers to the proportion of sand, silt and clay sized particles that make up 

the mineral fraction of the soil. Soil texture has a big influence on water management 

properties of soils as it affects porosity and structure development and as a result it 

determines water holding capacity, infiltration, permeability and degree of erosion 

among others. Soil texture determines the rate at which water drains through a saturated 

soil; water moves more freely through sandy soils than it does through clayey soils.  

Soil texture can limit the soil’s potential to sequester carbon, particularly by influencing 

carbon cycling processes mediated by soil biota (FAO, 2017). Thus differences in soil 

texture affects organic matter levels; organic matter breaks down faster in sandy soils as 

a result of more oxygen is available for  decomposition than in fine-textured soils, 

hence small to moderate soil organic carbon content found in the sandy textured soils 

(Mccauley et al., 2017). Clay is able to decrease or slow done the turnover rates of 

organic matter through adsorption, aggregation and effectively increasing SOC content. 

Soil organic carbon is much higher and stable in soils with clay content hence 

microorganisms tend to be more concentrated in these soils than in sandy soils (Kaiser 

et al, 1992). 

Soil texture are highly drained in the Ashanti region as a result of the higher percentage 

of sand in all the soils (Obeng, 2000; Boateng, Yangyuoru and Maccarthy, 2003).  

 

Soil pH effects water management due to its influence on soil structure and biodiversity. 

Soil pH in the studied Ashanti region are generally slightly to moderately acidic in the 

topsoil (pH 6.5 - 5.1) (Nuhu et al., 2012). These soils are susceptible to leaching of 

soluble salts (such as chloride, nitrates, carbonates and sulphates), and organic and 

chemical solutes into the subsoils through water percolation when rainfall is high(Jones 

et al., 2013). The low to moderately amount of SOC in the soils also explains the low 

pH levels. The strong leaching in Ghana has resulted in the acidification and low pH of 

soils which has negative effect on soil structure, thus on water infiltration and water 

holding capacity. 

 

Cation Exchange Capacityis determined by the colloid content (i.e. soil organic matter 

and clay minerals) of soils. Because a higher CEC usually indicates more clay and 
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organic matter is present in the soil, high CEC soils generally have 

greater water holding capacity than low CEC soils (CUCE, 2007). 

Soils under the forest zone of the Ashanti region are characterized in general with low 

activity clays which are more highly weathered and form kaolinite 1:1 clays (Owusu-

Bennoah et al., 2000; Jones et al., 2013). Due to their reduced surface area, low activity 

clays have a lower capacity to retain and supply nutrients (CEC< 24cmol (+)/kg clay) 

and, depending upon the pH of the soil, supply phosphate, sulphate and nitrate, rather 

than base cations (Adu, 1992). According to Mccauley and Olson-Rutz (2017) clay with 

high CEC acts as a binding agent that adsorb more cations such as calcium or potassium 

than more silty or sandy soils. 

 

Climatic conditions also strongly influences the water management of soils – both 

directly (through rainfall and temperature) and indirectly (by effecting soils forming 

processes as humification and leaching). In the tropics strong relationship was found 

between SOC, rainfall pattern and temperature(Burke et al., 1989). Moderately to high 

rainfall annually increases organic carbon content in soil. Ghana lies in the tropics and 

its climate is classified under the  equatorial savannah with dry winter and it has an 

annual temperature range of 11C -18C (Jones et al., 2013). The forest Ochrosol which 

is found in the semi deciduous forest zone is characterized with a double rainfall regime 

with about 1400mm annually (Nuhu et al., 2012). Higher temperatures decreases SOC 

as a result of increase decomposition rates(Burke et al., 1989; Lorenz and Lal, 2005). 

 

Vegetation influences SOC greatly. Many studies have shown the high percentage of 

SOC in the natural forest as against secondary forest, plantations against cultivated 

croplands, grasslands against secondary forest etc., where various and different SOC 

percentages have been recorded (Afrifa and Acquaye, 2010; Batjes, 2014; Congreves et 

al., 2014; Söderström et al., 2014; Bragança et al., 2015) . Vegetation in this region 

falls under the semi deciduous forest zone, the vegetation cover has some natural forest, 

secondary forest, tree crops like cocoa, oil-palm, croplands and grasslands. 

Deforestation and forest degradation has contributed to reductions in the SOC content 

in these areas (Afrifa and Acquaye, 2010; Nuhu et al., 2012).  

 

In terms of topography they are moderately undulating to sloping and are generally 

good for food crops and tree crops (Owusu-Bennoah et al., 2000; Nuhu et al., 2012). 

 

Materals and methods 

Sampling site/location 

The Ashanti Region is centrally located in the middle belt of Ghana. It lies between 

longitudes 0.15W and 2.25W, and latitudes 5.50N and 7.46N. It has a land size of 

24,390sq km, which is about 10.2% of the land area of Ghana. The region in its nodal 

structure share common boundaries, to the north with Brong Ahafo; to the south with 

Central Region, to the east with Eastern Region and to the west with Western Region. 

The studied region is endowed with water resources such as the river Tano, Lake 

Bosomtwe, Barikese dam, ground waters and streams. Major soil types of the region 

under Forest Ochrosols (semi deciduous forest zones) are classified as Acrisols, Alisols, 
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Lixisols Nitisols, Ferralsols, and Plinthosols in the international WRB soil classification 

system (Obeng, 2000). 

 

Data source, sampling procedure 

Soil data used for this study were obtained from the database of the Kwadaso Agric 

Research Institute located in Kumasi in the Ashanti region.  

Soil organic matter, pH, particle size (texture), cation exchange capacity and base 

saturation parameters were selected in order to evaluate their effect on water 

management. 

Various soil horizons with depth ranging from 0-30cmwere included in the study. Data 

for Akumadan, Kumasi, Nta, Bekwai and Asuansi series were randomly selected for 

this review. 

 

Selected soil types 

Asuansi series is a very dark grey loam coarse granular friable soil. The surface soil 

ranges in texture from gritty loam to gritty clay and subsoils are also heavy textured 

(40-69% clay).This is underlain by subsoil containing mainly quartz gravel (about 15-

25% by volume) in yellowishbrown clay matrix and its WRB correlation is Orthi-Ferric 

Achrisol. 

Nta series has very poor water relationship. They are subject to water-logging in the 

rainy season because of high groundwater table (WRB correlation is Gleyic Arenosol). 

In the dry season they dry out rapidly because of the light texture (over 80% sand) in 

the top soil. Because of these reasons they require controlled drainage and irrigation for 

continuous production of crops grown on them. They are slightly acid (pH 6.5) in the 

top layer but strongly to very strongly acid immediately below. Base saturation is low 

(30 -40%). 

Akumadan series are well drained, red loams and clay loams developed in peneplain 

drifts. The profile consists from 30cm of very dark greyish brown silty loam grading 

into dark brown silty loam. Underlying this is a reddish brown clay loam subsoil 

usually 120-150cm or more thick. The WRB correlation is Ferric Acrisol. 

Kumasi series are red, well drained, gravelly and gritty clay loams and clays developed 

over deeply weathered biotite granite with some muscovite on summit and upper slope 

sites (3-12%). The top soils in an undisturbed profile consist of about 8-20cm of very 

dark greyish brown to dark brown coarse sandy loams containing few fine ironstone 

concretions. These overlie an upper subsoil extending downwards to a depth of 43-

70cm and consisting of reddish brown. WRB correlation is Orthic-Ferric Acrisol. 

Bekwai series are red, well drained, gravelly and gritty clay loams and clays developed 

over deeply weathered biotite granite with some muscovite on summit and upper slope 

sites (3-12%). The top soils in an undisturbed profile consist of about 8-20cm of very 

dark greyish brown to dark brown coarse sandy loams containing few fine ironstone 

concretions. The WRB correlation is Orthi-Ferric Acrisol. 

 

Statistical analysis 

Data was statistically analyzed using MS Excel 2013 calculating for the averages and 

standard deviations of the various soil parameters (SOM, pH, particle size and CEC). 
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Results and Findings 

The figures below shows the various soil textures (sand, silt and clay), pH levels, soil 

organic matter and cation exchange capacity in the topsoil (0-30 cm) of different soil 

types (Akumadan, Kumasi, Nta, Bekwai and Asuansi series) found in the Ashanti 

Region, Ghana. 

 

 

Figure 1. Texture of Soils                                             Figure 2. pH of Soils 

 

Figure (1) and (2) Soil Research Institute, Kwadaso, Ksi. 

 

 
Figure 3. Soil Organic Matter contentFigure 4. Cation Exchange Capacity of soil types 

 

Figure (3) and (4)  Soil Reaseach Institute, Kwadaso, Ksi. 

Figure 1. shows the proportion of sand, silt and clay sized particles of various soil types 

in Ashanti Region. Sand, silt and clay are all present in all soil types. Nta series (89mm) 

recorded significantly (p<0.05) the highest composition of sand. There were no 

significant (p>0.05) differences in sand compositions between Kumasi series (59.5mm), 

Asuansi series (53mm), Bekwai series (43mm) and Akumadan series (34.5mm). 

Asuansi series (2.4mm) recorded lowest level of silt. All soil composition had clay 

particles present in the soil with the highest values determined in case of the Asuansi 

series.  
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As coarser (sandy) soil texture results in lower water holding capacity, fast infiltration 

and high permeability, we can conclude that between the studied soil types Nta series 

shows poor water management possibilities.  

Differences in soil texture also impacts organic matter levels; organic matter breaks 

down faster in sandy soils than in fine-textured soils, given similar environmental 

conditions, tillage and fertility management, because of a higher amount of oxygen 

available for  decomposition in the light-textured sandy soils. 

 

Figure 2. shows the pH levels of the soil types. All soil types fall within the range of 0-

7 and therefore considered to be acidic. Acidification in a soil may cause degradation of 

soil structure, thus lower infiltration and water holding capacity which results in 

reduced plant growth. 

 

Figure 3. shows percentage soil organic matter (SOM) in the (0-30cm) of the various 

soil types. Asuansi series (9.97%) recorded highest soil organic matter but had no 

significant (p>0.05) difference when compared to Bekwai series (8.89%) and Kumasi 

series (8.0%). Nta series (1.57%) recorded significantly (p<0.05) lower level of soil 

organic matter. Soil organic matter exerts a wide range of positive effects on soil 

physical and chemical properties, hence the higher the SOM and the deeper SOM rich 

horizon the more positive effects it has on the infiltration purification and water holding 

capacity. All the soils exibited high amount of SOM with the exception of Nta series 

hence it can be concluded that better effects can be expected for water management 

properties. 

 

Figure 4. shows the cation exchange capacity present in the various soil types. Asuansi 

series (31.37m.e/100g) recorded significantly (p<0.05) highest cation capacity 

exchange. Nta series (2.4m.e/100g) had significantly (p.0.05) lowest level of cation 

exchange capacity. CEC is an inherent soil characteristic and is difficult to alter 

significantly. It influences the soil’s ability to hold onto essential nutrients, provides a 

buffer against soil acidification, and increases water holding capacity. 

Conclusion  

Because of the limited water management related soil data of the studied Ashanti region 

we evaluated four selected physical and chemical soil properties which have significant 

effect on water management of soils. Based on our evaluation we concluded the water 

management properties of the topsoil of the Asuansi series may be the best among the 

studied soil types of the Ashanti region because of the high SOC content, acceptable pH 

level, high CEC (CEC>24m.e/100g) and moderately to high amount of clay in its 

texture. Infiltration, permeability and water holding capacities of this soil type can be 

effective. 

 

Summary 

Soil texture (sand, clay and loam), soil organic matter, soil pH and cation exchange 

capacity have an important relationship with the water holding capacity or porosity 

level of water in the various different soil types studied in this research which 
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contributes greatly to environmental conditions, tillage and soil fertility management 

for proper utilization. 
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Water management, soil texture, soil organic matter, pH, cation exchange capacity, soil 

series of Ghana 
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EVALUATION OF SOME SELECTED SOIL PARAMETERS 

INFLUENCING WATER MANAGEMENT OF DIFFERENT 

TYPES OF SOILS IN GHANA: A CASE STUDY IN ASHANTI 

REGION 

Abstract 

The movement of water in soils through infiltration and percolation is determined by the pore space and the 

structure of the soil. These soil characteristics are influenced by several physical and chemical soil parameters 

i.e. soil organic matter content, pH, cation exchange capacity and texture, which serve as important 
components that contribute to the type of pore space and structure of soils and in the long run affect water 

management of soils as well. Although water management of soils significantly determines soil fertility, the 
available water management related information is limited in Ghana. In our study the effect of four selected 

soil parameters (soil organic matter, pH, cation exchange capacity and texture) which have a major role in the 

development of water management properties were evaluated for five soil series types (Kumasi, Asuansi, Nta, 
Bekwai and Akumadan) of the Ashanti region of Ghana.  

Based on our evaluation we concluded the water management properties of the topsoil of the of Asuansi 

series may be the best among the studied soil types of the Ashanti region because of the high SOC content, 

acceptable pH level, high CEC (CEC>24m.e/100g) and moderately to high amount of clay in its texture. 

Soil texture, SOM, pH and CEC have an important relationship with water management in the various soil 

types reviewed which contributes greatly to soil fertility management. 
 

Keywords:  
Water management, soil texture, soil organic matter, pH, cation exchange capacity, soil series of Ghana 
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Abstract 

Crop water requirement (CWR) depend upon many climatic parameters and any 

significant or even moderate change in these parameters by global warming can also 

affect ET or (CWR).In this study both problems are analyzed and a comparison is done 

between past and future mean annual and monthly temperature, precipitation, reference 

evapotranspiration and crop water demands of Faisalabad Division. Two climatic data 

sets were made as: Past thirty years (Base line): (1981 to 2010) and future thirty years: 

(2040 to 2069). CCSM4 (Community Climate System Model) GCM of AR5 under RCP 

8.5 was used for future data. CROPWAT model version (8.0) was used to calculate 

CWR and reference evapotranspiration. Results showed that climate of Faisalabad 

region is changing and will shift from semi-arid to dry region after midcentury (2040-

2069). It is projected that there will be 2.61°C rise in mean annual temperature and 

0.20mm in mean annual reference evapotranspiration after midcentury according to 

AR5 under 8.5 RCP scenario. Total annual precipitation is expected to decrease 

67.64mm per years and change in mean monthly temperature was also observed for 

each month. Crop water requirement showed an increment of 6.01%, 5.97%, 6.06% and 

7.70% for   wheat, cotton, sugarcane and maize respectively after midcentury 

Introduction 
Evapotranspiration (ET) is a main part of the hydrological cycle after precipitation and 

is used to estimates the crop water requirement (CWR). The most important points 

which manipulate the CWR or ET depend upon many climate parameters. Any 

significant or even moderate change in these parameters by global warming can also 

affect ET or crop water demand. Ultimately climate change will increase dry 

environment in the arid areas of the globe by rising reference evapotranspiration, 

infuriating the procedure of desertification in combination with the effect of human and 

household animals on breakable and unbalanced ecosystems (Houerou and Le-Houerou, 

1993). 

Almost two-third areas of Pakistan lie in the arid zone. The arid command areas of the 

country where the ET rate is high as compared to another part of the country and level 

of ground water is shallow, an enhance in air average temperature can cause loss of 

water fast and the aridity would grow. If the ET rate continues to enhance then the 

water storages in the form of minute dams and small ponds etc. would dry more quickly 

and fast. Pakistan fulfills its water needs from summer and winter rainfall and also due 

to melting of snow at the glaciers. Due to the result of global warming, changeability 

ofsummer and also moon soon rainfall has considerably enlarged and glaciers are being 

melted at more rapidly than observed earlier (Rasul, 2008). 
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The prevailing climate of central Punjab is semiarid where mean temperature is 10.5–

24.4 C and rainfall is 300–600 mm and southern Punjab is arid (mean temperature 

18.5–31.4 C and rainfall 75–200 mm). Mostly precipitation occurs during monsoon 

season (July-September) in central and southern Punjab (Nasim et al., 2012; Rasul et 

al., 2012; Ahmad et al., 2016; Mehmood et al., 2016). 

 

Research Objectives 
1. To estimate the crop water requirement of major crops grown in District Faisalabad 

during baseline period with future climate change projection data in the backdrop of 

climate change scenario. 

2. To estimate the climate change in study area from the period of 1980 to 2069. 

3. To provide decade wise irrigation requirement of major crops for a selected district. 

 

Review of Literature 

The literature is reviewed under the following categories: 

 Estimation of crop water requirement under climate change scenario 

 CROPWAT 

 Impact assessment 

Ali and Adam (2007) investigated the response of evapotranspiration because of 

possible climatic changes at three different locations in Bangladesh. They predict 11 to 

15% increment of total ET demand with an increase in maximum temperature (Tmax) 

by 20%. Marginal increment in ET could be observed with 10% increment in 

Temperature alone with 10% decrease in bright sunshine hour (SH) and wind speed 

(WS). A 10 % increase in temperature along with 10%  increase in sunshine hour, wind 

speed and 15% decrement in Relative Humidity (RH) could cause in 18.5% increase in 

Annual ET. 

Durand et al. (2006) used CROPWAT for climate change impact assessment on crop 

water use in South Africa. The research was conducted on Maize and Sunflower and 

CROPWAT was used to assess water requirement in three districts, Lichtenburg in the 

North West Province, Kroostand in the Free State and Middleburg in Mpumalanga in 

South Africa. The results suggested that for potential Maize yield more than 2000 m3 / 

ha in required, on the other hand sunflower uses 60% less water. They concluded that 

climate change will have sever effects on local crop water demand but also it would 

have an effect on runoff in the catchment area and ultimately on irrigation water 

availability. 

Gondim et al. (2009) made assessment based on future scenarios derived from PRECIS 

(Providing Regional Climates for Impacts Studies), using boundary conditions of the 

HadCM3 (Hadley Centre Coupled Model Version 3). The research concluded that due 

to higher temperature in future, there is a moderate evapotranspiration increment. 

Yu et al. (2002) explored the climate change impacts on water resources in South 

Taiwan. The shin bridge station was selected in the Kao-Pen creek basin. To see the 

historical trends of temperature and rainfall at the Kao-Hsiung climate station, The 

Mann-Kandall method is selected. The results show the increasing trend in temperature 

and several changes in the transition probabilities of daily precipitation occurrence. 

After this, the weather series for temperature and precipitation are generated by using 
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the weather generator for the future. These weather series are used as input to rainfall-

runoff model (HBV) to explore the changes in water resources in the future. The results 

indicate the increasing trend of runoff in the wet season and decrease in the dry season. 

 

Material and Method 

Description study area 

The study is conducted at command area of district Faisalabad, Punjab, Pakistan. It is 

located at latitude of 31º 25’52" N and longitude of 73º04’40" E and at an elevation of 

186 m above mean sea level. This study is just not covered the area of Faisalabad but 

also the area within 50 to 100 km radius circle from Faisalabad because the climate 

parameters have not significant changes with in this range except there should not very 

sharp topographical changes.The climate of Faisalabad is semi-arid in Köppen-Geiger 

classification (BWh) with extreme conditions in both summer and winter, where winter 

is dry and cold and summer in hot and humid. The average maximum and minimum 

temperature is 40.5 C (104.9F) and 26.9  C (80.4F) in the month of June. Whereas, in 

January it is 19.4 C (66.9F) and 4.1°C (39.4F) respectively. 
Fig. 1: Faisalabad District 

Source: Department of irrigation, Punjab 

Cropwat Model 

CROPWAT model version 8.0 is used in this research to calculated reference ET, Crop 

ET and irrigation water requirements (IWR) for study area. CROPWAT is a computer 

program that uses the FAO Penman Monteith model to calculate reference 

Evapotranspiration (ET°), Crop Water Requirements (CWR) and crop irrigation 

requirements  

Climatic Data Source  

In this research following two climatic data sets are used:  

1.  Past thirty years (Base line): (1981 to 2010)  

2.  Future thirty years: (2040 to 2069)  

Past climatic data (Monthly maximum and minimum temperature, wind speed, 

humidity, daily sunshine hours) and rain fall for base line period is taken from Pakistan 
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Metrological Department (PMD) for the years mentioned. Future climatic data is taken 

from GCM CCSM4 (Community Climate System Model) with RCPs 8.5 for mid-

century (2040-2069). 

 
Table 1: Mean monthly temperature and their changes between 1981-2010 and 2040-2069 

 
Fig. 3: Mean annual temperature trend between 1981-2010 and 2040-2069 of District Faisalabad 

 

Crops Selected  

In this study following four major crops are used to find out their crop water 

requirements and irrigation water requirements which is mostly grown in Faisalabad 

Division: Cotton,Wheat, Maize  and Sugarcane 

Results and discussion 

In this chapter an overall study results are discussed to access the climatic changes and 

its possible/future impacts on crop water requirement of four major crops grown in the 

study area. 

Change in climatic parameters 

The climate is the result of a delicate balance between several elements. These elements 

determine various factors that govern the climate. These factors are called climatic 

variables including maximum and minimum temperature, wind speed, humidity, daily 

sunshine hours and rain fall. Of these, the most important factors that are taken into 

account are temperature and rainfall. Results of change in these two climate factors for 

the period of 2040-2069 according to CCSM4 (Community Climate System Model) 

GCM under RCPs 8.5 were discussed below. 

Month Ave. Temp(2039-2069) Ave. Temp(1981-2010) Changes

°C °C °C

January 14.27 11.82 2.45

February 16.77 14.81 1.96

March 21.64 19.93 1.71

April 27.77 26.22 1.54

May 33.89 31.48 2.41

June 36.05 33.49 2.56

July 35.40 32.25 3.15

August 35.40 31.56 3.85

September 33.37 30.10 3.27

October 28.36 25.20 3.16

November 21.82 19.11 2.71

December 16.34 13.76 2.58

Average 26.76 24.15 2.61
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Fig. 4&5. Mean monthly rainfall/Monsoon mean rainfall between 1981-2010 and 2039-2069 

 

 
 
Table 2 Mean monthly reference evapotranspiration         Fig. 6 Mean monthly reference evapotranspiration 

 and their changes between 1981-2010 and 2040-2069    and their changes between 1981-2010 and 2040-2069 

in Faisalabad regionin Faisalabad region 

Temperature change 

Table 1. and it`s graph shows the the comparison between past and future monthly 

temperature. Mean monthly temperautre shows the tendency to increase throughout the 

yera in both scenarios. The mean monthly temperautre increse from January to August 

and start decresing upto December. The results show overall increment in temperautre 

in future by 2.61 °C can be seen. 

Change in rainfall 

Results demonstrates that mean monthly rainfall decreases for most of the months of 

the year except for the months of January, May. It’s clear from the following table and 

graph that in future there will be less rainfall in Faisalabad and in other words 

Faisalabad is moving from semi-arid to dry region. After mid-century there will be 

67.64 mm decrease in total annual rainfall in study area. 

Change in reference evapotranspiration 

Table 2 and its graph in figure 6 shows the comparison between past and future mean 

monthly reference evapotranspiration. The overall change in mean annual reference 

month Eto(1980-2010) Eto (2039-2069) change

January 1.06 1.16 0.10

February 1.59 1.71 0.11

March 2.49 2.61 0.12

April 3.47 3.57 0.09

May 4.08 4.22 0.14

June 4.73 4.93 0.20

July 4.55 4.81 0.26

August 4.43 4.80 0.37

September 3.95 4.29 0.34

October 2.89 3.15 0.26

November 1.82 2.00 0.17

December 1.20 1.31 0.11

3.20 3.40 0.20
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evapotranspiration between the averages of past and future thirty years was observed 

0.22 mm per day with increasing trend. 

Change in Crop water requirement 

Table 3 shows the percentage increment of crop evapotranspiration between 1981-2010 

and 2040-2069 of the four major crops in the Faisalabad region. 

 

 

Conclusions 

Climate of Faisalabad region is changing and will shift from semi-arid to dry region 

after midcentury (2040-2069). It is projected that there will be 2.61°C rise in mean 

annual temperature and 0.16mm. In mean annual reference evapotranspiration in 

Faisalabad area after midcentury according to AR5 under 8.5 RCP scenario. It is 

projected that total annual precipitation will be decreased 67.64mm per years in study 

area after mid century. Crop water requirement showed an increment of 6.01%, 5.97%, 

6.06% and 7.70% for wheat, cotton, sugarcane and maize respectively after midcentury. 

Summary 

Data of each year were entered in model and four major crops were used with sowing 

dates selected as: Wheat (1st December), Cotton (1st April), Sugarcane (1st March), 

Maize (15th February). Model was run 60 times (30 times for past and 30 times for 

future) for each crop, reference evapotranspiration and crop water requirement is 

calculated and noted. Graphs of comparison and anomalies were made between past 

and future mean average temperature, rainfall, reference ET° and crop water 

requirements. 

Keywords: evapotranspiration, Pakistan metrological Department, Community Climate 

System, crop water requirement 
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Abstract:In this study nine compost samples from several waste management plants in Hungary were 

studied. To achieve the aim of the study four objectives a) particle size fractionation of samples, b) 

determining the bulk density of samples, c) elemental content analysis and d) selection of prima optimal 
adsorbents were setup. Each sample was sorted and sieved into five different fraction “A” (Fraction Particle 

Size (FPS) ≤ 0.32 mm), “B” (0.32 mm < FPS ≤ 1.00 mm), “C” (1.00 mm < FPS ≤ 1.40 mm), “Rest” (FPS > 

1.40 mm) and “Alien” (glass, plastic, brick, metal wire etc.). After calculating the Bulk density fractions were 
prepared for elemental content determination using microwave digestion. Elemental concentration (mg/l) of 9 

elements (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) of the fractions of samples were determined by inductively 

coupled plasma optical emission spectrometer, and elemental concentration (mg/kg) of the samples were 
calculated. FPS, bulk density and mg/kg concentration of elements were chosen as the three deciding 

parameter for selection of a prima optimal low-cost adsorbent. The particle size fractions of the nine compost 

samples were evaluated according to these parameters. 

Keywords: Adsorption, composts, low-cost adsorbents, and PotentiallyToxicElements. 

 

1. Introduction 

Potentially Toxic Elements (PTEs) present in contaminated water can be removed by 

technologies like chemical precipitation, ion-exchange, membrane filtration, 

coagulation and flocculation, electrochemical treatments, absorption and adsorption(Fu 

and Wang, 2011; Gour et al., 2016). Most of these technologies involves complex and 

expensive processes but adsorption (Heltai et al., 2011; Horváth et al., 2013)is the one 

which has been found to be most effective and economical technology(Babel, 2003; 

Bailey et al., 1999). Removal of PTEs using adsorption require selection of quality 

adsorbents(Kurniawan et al., 2006; Malik et al., 2016; Wan Ngah and Hanafiah, 2008). 

Adsorbents like activated carbon and carbon nanotubes are high quality adsorbents but 

very expensive(Barakat, 2011) because the methods required for preparation of samples 

are expensive. So, the aim of this study was to find out high quality low-cost adsorbents 

for removal of PTEs from contaminated water.  

Agriculturalwastes, industrial by products(Demirbas, 2008), wastes and natural 

substances, peat moss, fly ash, clay, coal, chitosan and zeolites have been used as the 

low-cost adsorbents(Hegazi, 2013). This study was an attempt to find out a different 

kind of low-cost adsorbent so compost was used as low-cost adsorbent in this study. 

Nine compost samples (six green composts, two sewage sludge composts and one 

mushroom compost) from several waste management plants in Hungary were chosen 

for the study.Four objectives a) Particle size fractionation of the samples, b) 

Determining the bulk density of the fractions of samples, c) Elemental content analysis 

of the fractions of samples and d) Selection of the prima optimal adsorbents were setup 

for the ranking of fractions of samples as low-cost adsorbent from best to worst. 
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2. Material and Methods 

Nine compost samples of three category (green compost, sewage sludge compost and 

mushroom compost) were used in this study. The green compost sampleswere collected 

from Sióagárd, Bonyhád, Felgyő, Polgárdi, Baja, and Keszthely.The sewage sludge 

compostswere collected from Nyíregyháza and Baja. There was a mushroomcompost, 

which was a mixture prepared from the samples collected from different locations so 

there is no fixed location written for it. 

2.1 Sample preparation 

Dried samples were sorted for removal of alien materials present in the samples. Hand 

sorting (Quek et al., 1998)was done for the removal of alien material. Sorted samples 

were sieved into five different fraction “A” (Fraction Particle Size (FPS) ≤ 0.32 mm), 

“B” (0.32 mm < FPS ≤ 1.00 mm), “C” (1.00 mm < FPS ≤ 1.40 mm), “Rest” (FPS > 

1.40 mm) of particle size, and “Alien” materials.There was no size limit for the fraction 

Alien because aliens were the material which did not belong to the original compost 

material.Percentage particle size distribution of fractions of samples were calculated to 

know the effect of particle size of fraction on the way samples were handled and to be 

ranked as low-cost adsorbent.  

2.2 Calculation of bulk density 

Bulk density (BD) of a granular solid can be calculated as dry BD or wet BD depending 

on need of the study using following formulae- 

Dry BD𝜌𝑑 =
𝑀𝑠

𝑉𝑝 +  𝑉𝑣 +  𝑉𝑖
    and eq (1) 

Wet BD 𝜌𝑤 =
𝑀𝑠 + 𝑀𝑙

𝑉𝑡
 eq (2) 

Where Ms is the mass of solid, Ml is mass of liquid,Vp, Vv and Vi are the particle 

volume, inter-particle void volume, and internal pore volume respectively. Vt in eq(2) is 

the total volume (volume of particles plus volume of liquid) because in this case liquid 

will occupy all the voids and pores. In this study dry BD of each fraction of samples 

were calculated without any compaction or consolidation. 

2.3 Determination of elemental content 

Fractions of samples were prepared for the elemental content determination 

aftermicrowave digestionwith HNO3/H2O2 mixture in a CEM MARS5 

apparatus.Elemental content of the digested fractions were measured using 

JobinYvonACTIVA-M inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP-

OES) with imaging charge coupled device (CCD) detection. Standard solutions were 

prepared fromUSA’s National Institute of Standards and Technology (NIST) 

recommended standards. Yttrium (1 mg/L) was used as internal standard.Concentration 

of9 elements (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) was determined fromthe fractions of 

samples. 
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3. Results and Discussion 

3.1 Fraction particle size 

Particle size distribution of all the fractions of samples are given in Table1. The 

distribution shows the percentage of each fraction of samples naturally present after 

sorting and sieving a given weight of the samples. The value for sample 1A is 6.16% 

which means Green compost from Sióagárd was having 6.16% of the fraction with FPS 

≤ 0.32 mm. Similarly sample5 had 69.04% of the fraction with FPS > 1.40 mm. 

Table 1.Percentage particle size distribution of fractions 

Fraction 5Rest is the highest percentage of any fraction present in any sample. That 

gave sample5 an upper hand because smaller size particle could easily be prepared by 

simply grinding the larger particles. Amount of fraction 8Rest is the second highest 

with 63.40%. Samples were alienated into fractions of varying particle size to know the 

even or uneven distribution of particles in the sample. The more the even distribution of 

particles, easier was the sample to handle. So, the sample with higher amount of evenly 

distributed particle got higher rank based on particle size fractionation. For example, 

fraction 1B of sample1 got higher rank than fractions of sample8 while sample8 had the 

second highest percentage of fraction Rest.  

3.2 Bulk density 

Bulk density of the fraction of samples (Spl)used in this study was calculated 

usingeq(1). Calculated bulk densities are given in the Table2. Bulk density of fractions 

Alien is not given here because alien materials present in the sample did not have any 

role to play in the study other than in percentage particle size distribution of samples so 

it was not calculated. Bulk densities in the range (0.5-0.7) were found more suitable for 

the study because in this range surface area of contact in the process of adsorption was 

found considerable maintaining the speed of filtration of contaminated water. Some of 

the values slightly above or below this range were also found outstanding. For example, 

the bulk density of fraction 5B was 0.44 g/cm3 but it was ranked 2. 

  

 1st 

compos

t 

2nd 

compos

t 

3rd 

compos

t 

4th 

compos

t 

5th 

compos

t 

6th 

compos

t 

7th 

compos

t 

8th 

compos

t 

9th 

compos

t 

A 6.16% 5.70% 17.29% 19.61% 5.54% 20.73% 19.92% 6.53% 19.16% 
B 25.28% 20.30% 34.64% 39.31% 12.17% 21.19% 24.87% 18.37% 21.77% 
C 23.41% 12.62% 9.005 9.54% 10.84% 10.42% 11.36% 10.67% 10.03% 

Rest 40.24% 53.00% 31.96% 23.945 69.04% 44.61% 34.26% 63.40% 44.37% 
Alie

n 
4.92% 8.37% 7.11% 7.60% 2.41% 3.05% 9.58% 1.02% 4.67% 
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Table 2.Bulk densities of fractions of samples 

 
Spl 1 Spl 2 Spl 3 Spl 4 Spl 5 Spl 6 Spl 7 Spl 8 Spl 9 

 
g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 

A 0.77 0.71 0.90 0.64 0.63 0.85 0.69 0.75 0.72 

B 0.63 0.57 0.70 0.53 0.44 0.63 0.56 0.65 0.55 

C 0.50 0.51 0.52 0.29 0.37 0.53 0.52 0.59 0.49 

Rest 0.56 0.56 0.50 0.25 0.44 0.54 0.47 0.62 0.53 

Exceptionally, some of the values belonging to the range (0.5-0.7) did not performed 

well. For example, the bulk densities of the fractions 6C and 7C were 0.53 g/cm3 and 

0.52 g/cm3 respectively but these were ranked 23 and 24. Reason for these exceptional 

performance of the fractions were the properties of samples like presence of clay in the 

compost, percentage fraction particle size distribution and elemental content. Particle 

size distribution affected the ranking the most because with increasing particle size 

voids and porosity increases resulting in reduced contact surface area available for 

adsorption. That is why fraction Rest of almost all the sample got the bottom rank with 

the exception of 8C and 9C. Reason for 8C and 9C coming in the bottom was both 

Sampe8 and Sample9 were sewage sludge compost with alot of hard material present in 

the original composition of these samples which might hinder the process of adsorption 

using these samples.   

3.3 Elemental content analysis 

Concentrations of four elements Cr, Cu, Ni and Pb having major impact on the ranking 

of fractions of samples are given in the fig.1. Effect of elemental content on ranking of 

fractions is explained using concentrations in fraction A fig.1 and fraction C fig.2. 

 

Figure 1. Concentration of Cr, Cu, Ni and Pb of fraction A of all the samples. 

Copper was present in deciding amount (as shown in fig.1 and fig.2 for fractions A and 

C) in all the fractions of samples. Both fig.1 and fig.2 shows minimum value of copper 

in sample5 with 31.63 mg/kg for fraction A and 41.79 mg/kg for fraction C so the 
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fractions of sample5 rightly got the highest rank.Presence of all other elements were 

uneven in the fractions but the element which affected the ranking the most was Cr. It 

was not present in both the fractions A and C of Sample5 which again justify the 

ranking. Cr was present in very little amount (3.94 mg/kg) in fraction 2C which is also 

in accordancewith the ranking. Similarly effect of other elements on fractions of 

samples were studied and fractions were ranked as shown in Table3. 

 

Figure 2. Concentration of Cr, Cu, Ni and Pb of fraction C of all the samples. 

3.4 Selection of the prima optimal adsorbents 

All the fractions of samples studied were ranked as low-cost adsorbents from best to 

worst based on their FPS, BD and concentration of elements (mg/kg)of the fraction 

weight. Table3 shows ranking of all the fractions. Based on the ranking in Table3, 

fractions of samples can easily be selected for adsorption of PTEs from contaminates 

water. Overall effect of all three parametersconsidered for the selection of prima 

optimal low-cost adsorbents shows that fraction 5A might be considered as a prima 

optimal low-cost adsorbents. Analysis of these parameters ranked fraction 5B as the 

second best low-cost adsorbent out of the fraction studied because concentration of 

most of the elements in fractions 5A and 5B were found to be very low.Constraint 

analysis of the fraction particle size, bulk density and concentration of elements ranked 

fraction 9Rest as the worst low-cost adsorbent. It was mostly because of the bigger 

particle size of this fraction. 

Table 3. Ranking of fractions of samples 

Rank Fraction Rank Fraction Rank Fraction Rank Fraction 

1 5A 10 1A 19 4A 28 2 Rest 

2 5B 11 3C 20 6A 29 3 Rest 

3 1B 12 2A 21 9A 30 4 Rest 

4 2B 13 8B 22 4C 31 8C 

5 5C 14 3A 23 6C 32 6 Rest 

6 3B 15 8A 24 7C 33 9C 

7 4B 16 7B 25 7A 34 7 Rest 

8 2C 17 6B 26 5 Rest 35 8 Rest 

9 1C 18 9B 27 1 Rest 36 9Rest 

 



Adaptive Water Management: Opportunities and Threats 

 

259 

4. Conclusion 

Fractions of samples studied were ranked as prima optimal low-cost adsorbent based on 

their FPS, bulk density and mass by mass concentration of the elements. Elemental 

analysis of the fractions showed that none of the compost sample considered for the 

study contained PTEs in concentration above the Hungarian limit for agricultural use. 

This result confirmed that all thirty six (excluding nine Aliens) fractions from nine 

compost samples falls under the category of low-cost adsorbents. Fraction particle size 

and bulk density of fractions were found well within the limits for fractions to be 

considered as adsorbent for contaminated water. Results of this study are useful for 

choosing the prima optimal low-cost adsorbents for treatment of contaminated water 

using bio-filtration. 
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Introduction 

Water is fundamental for life. Water cycle is the water movement from one pool to the 

next one. Frequency and distribution of precipitation is one regulator of this cycle. 

Water as a source is stored in the rocks underground. The infiltration rate capacity is 

regulated by soil type, soil cover and use. The aim of this study is present the role of the 

soils of Itatiaia National Park in the dynamics of water distribution in the downstream 

areas and the relation with anthropogenic factors. 

Itatiaia National Park  

Itatiaia National Park (INP) located by (22o 15’e 22o 30’S; 44o 30’e 44o 45’W), in the 

border of Rio de Janeiro and Minas Gerais states, as demonstrated in the figure 1, was 

the first national park created in Brazil, by the June of 1937. In 1982 the area was 

increased from 11.943 hectares to 28.000 hectares. The INP elevation range from 390 to 

2.791,55 m. The 2.000 m line split the INP in low and high part where the high part 

correspond to 60%. This elevation ranges implies in changes of climate and vegetation. 

Above 1.600 m, in general, occurs the Cwb Köppen (1948) climate, characterized by 

wet and dry seasons, this last occurs one to three month per year. The other parts of INP 

is classified as Cpb, the condition drives to a light summer and low temperatures during 

the winter, reaching negative degrees. Scarped relief promotes rain by the orographic 

effect (BARRETO et al., 2013). 

Among the steep mountains and their shallow soils and rock outcrops, flat areas has 

more developed soils, as figures 2-3, with high organic content in general represented 

by figures 4-5. Some areas has waterlogging and high undecomposed organic material 

accumulation. 

INP water supply 

The northern river springs are converging to the Paraná river watershed that is going all 

the way down to the Atlantic ocean by the border of Uruguay and Argentina. While the 

Northeast are flowing to the Minas Gerais state. The region also concentrate springs 

that are supplying water in the south-southwest directions, for most part of Rio de 

Janeiro state (BARRETO et al., 2013). 

Soil Functions and Water   

Besides food production, Soil Organic Carbon (SOC) storage, water storage and water 

renewability can be assimilated as main functions among the Physical, Chemical, 

Biological and Ecological aspects. To keep the water retention and control tolerance to 

drought, is essential the maintenance of SOC threshold above 1,5-2,0% in the rootzone 

(LAL, 2016). 
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INP Threats 

The area contains around 40 endemic vegetation species (AXIMOFF et al., 2014). The 

high part is mostly occupied by grassland, as figures 2-3-4-5, after dry season this 

vegetation is highly susceptible to fire. Along 36 years were registered 323 fire 

episodes, caused mainly by antropic influence (AXIMOFF et al., 2011). 

After fire the exposure of soil tends to increase the erosion. Another factor that cause 

soil exposure and erosion is the uncontrolled use of the tracks by visitors. 

Materials and methods 

To understand the SOC composition of INP, soils were sampled by conditioned Latin 

hypercube sampling (cLHS), 90 profiles were selected. As demonstrated by figure 6. In 

the sequence they were briefly classified in the field according the Brazilian Soil 

Classification System (SiBCS). In the laboratory phase, SOC were measured by dry 

combustion method. 

A set of maps were composed to cognize the relevance of the area. SRTM and raster 

data were acquired from www.earthexplorer.usgs.gov and www.naturalearthdata.com. 

Shapefiles from Centers for Disease Control and Prevention and Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE). Software used was QGIS Development Team (2009), 

under GNU/Linux platform. 

Results and Discussion 

According to the soil classification, is estimated 45% of organic soils following the 

SiBCS. The area is presenting high quantities of carbon in the soil for tropical 

standards. Also is a considerable pool of SOC. Besides waterlogging areas, SOC is 

mostly preserved by the low temperatures. According to Lal, (2016) SOC is related to 

the water retention. 

The significance of INP, among others, is presented by the influence on the 

composition of the Paraná river as demonstrated in the figure 7, and the supplying water 

to the Rio de Janeiro State. The region is replete of rivers and drainage channels as 

observed in the figures 1-8. 

Tracks are spread in the INP area, they represented in the figure 6, and example of 

erosion caused by a track can be observed in the figure 4.  
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Figure 1: Location of INP. 

 

 

Figure 2: Flat areas and vegetation. 
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Figure 3: Flat areas. 
 

 

Figure 4: Soils of INP. 
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Figure 5: Soils of INP. 

 

 
Figure 6: Tracks and soil sampling points. 
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Figure 7: Paraná river. 

 

 

Figure 8: Drainage channels of INP.  
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Conclusions 

The INP has fundamental importance for the water supply and the ecological services. 

Incorporation and storage of carbon is a contribution for climate stabilization. The 

anthropogenic factors that drives to the soil erosion, release of carbon to the 

atmosphere, and losing water storage capacity, are the abusive use associated lack of 

management in the tracks, fire by the vegetation damage. 

Remote Sense and GIS are indispensable tools for environmental monitoring, 

evaluation and control. 

Keywords: Water management; Soil Conservation; Natural Area Preservation. 
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Introduction 

Rice (Oryza sativa L.) is a plant that requires permanent water supply and has a very 

low productivity in limited water resources. Moreover, rice plays an important role in 

the diet of the world’s inhabitants which by far is the biggest user of irrigation water 

(Bouman et al. 2007, Wuthi-Arporn, 2009). However, during the lack of water, there 

are certain difficulties in growing rice. Breeding for drought tolerance of rice under the 

temperate climate is a complex challenge, because plants are usually exposed to 

multiple stressors (drought, salinity, low temperature, mechanical damage, etc.) 

(Courtois et al. 2012). Photoperiodic sensitivity, long duration and cold sensitivity limit 

the direct adaptation of tropical and subtropical aerobic rice varieties (Jancsó et al. 

2017). 

Under the stress, plant either stays out of growth or completely dies. In other words, the 

plant yields a weak crop (Yang 2012). In many countries or specific areas, there is a 

need for alternative sources of irrigation for rice production. On the other hand, the 

quality of the crop is also decreasing when stress occur. Aerobic rice is one of the rice 

growing technologies where drought stress can decline yield and quality if sufficient 

water supply is not maintained properly (Bouman et al. 2007).  

Alternative water sources are more and more important for agricultural production. 

Effluent water from intensive technologies can be reused as irrigation water if the 

quality meets the requirements (Kun et al. 2017).  

Post harvest operations are also important factors for quality. It is known that one of the 

parameters that determines the quality of rice is moisture content (Bell et al. 2000). 

In our pilot experiment, basic quality parameters (moisture content, 1000 kernel weight 

(TKW) and milling degree) of a Hungarian rice variety grown in conventional and 

aerobic conditions were determined.  

Material and methods  

The experiment was conducted at the National Agricultural Research and Innovation 

Centre, Research Department of Irrigation and Water Management (NAIK ÖVKI) 

Galambos Rice Research Station (GRRS) and at the NAIK ÖVKI Lysimeter Station in 

Szarvas, Hungary (2017-2018). A Hungarian rice variety called M 488 was chosen as 

model plant based on our previous results (Székely et al. 2016), which was planted in 

2017 into conventional and aerobic (lysimeter) conditions. In the lysimeter experiment, 

four types of irrigation water were used: (1) effluent water from an intensive fish farm, 

(2) effluent water supplemented with gypsum, (3) surface water from Körös river, (4) 
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effluent water mixed with surface water and supplemented with gypsum. In our case the 

source of effluent water was an intensive catfish farm located near to the experimental 

sites. The effluent water is characterized by a high sodium content (Kun et al. 2017). At 

the GRRS, with the conventional method of irrigation, the water of the Körös River was 

used for flooding. After harvesting and standard post-harvest operation (cleaning, 

drying, storing), the moisture content, 1000 Kernel weight (TKW) and a basic milling 

quality parameters (milling degree, polished rice) of each sample were analyzed. In 

order to determine moisture content of grains, Sartorius MA45 moisture analyzer was 

used. For obtain precise results in Kernel weight, we used a Sartorius BP221S 

analytical balance. Experiments with the parameters of milling were carried out using 

standard laboratory equipments for rice quality analysis (Satake THU Laboratory 

Husker, Satake TM05 Test Mill). 

Basic mathematical analyses were calculated using of Microsoft Excel. Data were 

statistically analysed (ANOVA) by IBM SPSS 22 software. Tukey-method was used to 

test differences among treatment means at 5% level of probability. 

Results and discussion 

It is known that one of the parameters that determines the quality of rice is moisture 

content (Bell et al. 2000). The moisture content directly affects the shelf life of any type 

of seed (Hanson 1985). Usually seeds' moisture content less than 14% is more desirable 

for storage purposes (Asea et al. 2010). It is also known that the ability to increase the 

development of insects is restricted in condition less than 12% moisture content 

(Befikadu 2014). In accordance with the initial stage of our experiment, each sample 

was specially distributed and prepared for testing. First, a sample of paddy rice was cut 

into small pieces (cca. 3g) and moisture content was measured. This test was repeated 

four times for each sample and the average moisture content (%) was calculated 

(Table 1). 

Table 1. The moisture content (%) of paddy seeds used for the quality tests (Szarvas, 2018). 

Treatment (1) 
Moisture (2) 

% 

Effluent (45 mm/week) 8.39 

Effluent+gypsum (45 mm/week) 8.11 

Körös river (45 mm/week) 7.50 

River+effluent+gypsum (45 mm/week) 6.98 

Conventional, flood irrigation (anaerobic) 5.72 

1. táblázat. A malomipari minőség meghatározásához használt rizsminták nedvességtartalma (Szarvas, 2018)  

(1) öntözési kezelés, (2) magminta nedvességtartalma (%)  

 

The TKW shows the development of seeds, the amount of substance contained in the 

grain and its size (Alberta Agriculture and Food 2007). It is obvious that the larger 

grain has a higher TKW too. To determine TKW, 100 seeds of rice which were taken 

from each treatment were counted and weighted in 4 repetitions. Later, paddy rice 

samples were hulled (cargo rice) and again weighted. However, the results obtained 

after the measurements were multiplied by 10 to calculate TKW (Table 2). 
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Table 2. Thousand kernel weight of paddy and cargo seeds of rice developed with different quality of 

irrigation, (ab) significant difference (Szarvas, 2017). 

Treatment (1)  

TKW of paddy 

seed (2) 

TKW of cargo 

seed (3) 

(g) (g) 

Effluent (45 mm/week) 

(lysimeter experiment) 

Average 25.323 a 17.272 c 

SD 2.164 0.827 

Effluent+gypsum  

(45 mm/week) 

(lysimeter experiment) 

Average 22.936 b 18.100 bc 

SD 0.184 0.487 

Körös river 

(45 mm/week) 
(lysimeter experiment) 

Average 23.975 ab 18.629 b 

SD 0.256 0.269 

River+effluent+gypsum 

(45 mm/week) 

(lysimeter experiment) 

Average 23.901 ab 18.769 b 

SD 0.416 0.485 

Conventional, flood 
irrigation (anaerobic) 

Average 25.758 a 20.612 a 

SD 0.392 0.213 

2. táblázat Különböző termesztési rendszerben, különböző minőségű öntözővízzel nevelt rizs növények 
ezerszem tömeg (EMT) értékei (Szarvas, 2017) 

(1) öntözési kezelés, (2) pelyvás rizs EMT, (3) cargo (barna) rizs EMT, (ab) statisztikailag igazolható 

különbség   

 

The results show that TKW of paddy rice was influenced by quality of irrigation water 

and growing conditions. TKW was significantly higher when we used conventional 

flooding or sole effluent water compared to the treatment of effluent water 

supplemented with gypsum. In case of cargo seeds, conventional flooding gave the best 

result of TKW. The higher TKW can be a result of better conditions in case of flooding 

(higher biomass) and a result of stress conditions in case of effluent treatment (less 

seeds in panicles).   

The basic reason of milling is to achieve polished (white) rice by removing husk and 

bran layer of paddy seeds (IRRI 2018). In our milling test, 100 g of each sample was 

selected. First, hull was removed and seeds were analysed, then they were further 

polished. At the end of the process, samples were weighted and different seeds (whole, 

broken) were separated. The results of milling test are shown in the Table 3. Significant 

differences were observed when we analysed the effects of irrigation sources for the 

basic milling parameters of the selected Hungarian rice variety.  

Conclusions 

Various irrigation waters ((1) effluent water from an intensive fish farm, (2) effluent 

water supplemented with gypsum, (3) surface water from Körös river, (4) effluent water 

mixed with surface water and supplemented with gypsum) were used to study the effect 

of irrigation on rice. During experiment moisture content of seeds in all treatment were 

less than the standard 14%. Significant differences were found when we calculated 

TKW. TKW was significantly higher when we used conventional flooding or sole 

effluent water compared to the treatment of effluent water supplemented with gypsum. 
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In the milling test, significant differences were observed when we analysed the effects 

of irrigation sources for the selected Hungarian rice variety. In case of traditional 

flooding, significantly higher amount of broken polished grains was measured. But 

generally, we can say these treatments were all favourable for basic quality parameters 

of rice. 
 

Table 3. Milling quality parameters of cargo and polished seeds of rice developed with different quality of 

irrigation, (ab) significant difference (Szarvas, 2017). 

Treatment (1) 
 

Cargo 

(2) 

Polished 

(3) 

Polished 

(whole) 

(4) 

Polished 

(broken) 

(5) 

(%) (%) (%) (%) 

Effluent (45 mm/week) 

(lysimeter experiment) 

Average 80.4 70.0 57.7 b 11.3 c 

SD 0.316 0.374 1.744 0.878 

Effluent+gypsum (45 

mm/week) 
(lysimeter experiment) 

Average 80.2 70.7 62.0 a 7.9 b  

SD 0.096 0.661 0.970 0.500 

Körös river (45 

mm/week) 
(lysimeter experiment) 

Average 80.0 68.2 61.6 ab 7.6 b 

SD 0.173 0.665 1.462 1.055 

River+effluent+gypsum 

(45 mm/week) 

(lysimeter experiment) 

Average 79.9 70.0 63.8 a 5.9 a 

SD 0.096 0.420 0.975 0.877 

Flood irrigation 
Average 79.7 69.4 52.2 c 17.3 d 

SD 0.163 2.649 3.091 0.793 

3. táblázat Különböző termesztési rendszerben, különböző minőségű öntözővízzel nevelt rizs malomipari 

kihozatala (Szarvas, 2017) 

(1) öntözési kezelés, (2) cargo kihozatal (%), (3) csiszolt kihozatal (összes, %), (4) csiszolt kihozatal (egész, 
%), (5) csiszolt kihozatal (tört, %)  

Summary 

Rice is a plant that requires permanent water supply and has a very low productivity in 

limited water resources. One of the main factors which define rice quality is water. In 

order to better understand the effect of water quality on rice, we used 4 types of 

irrigation water (effluent water from an intensive fish farm, effluent water 

supplemented with gypsum, surface water from Körös river, effluent water mixed with 

surface water and supplemented with gypsum) during the experiments under aerobic 

and flooded conditions. 

Usually, when plants suffer from stress, several changes appear in seeds. Therefore, 

sufficient water must be provided to plants during the growing season. Quality 

parameters (moisture content, TKW and milling degree) of rice seeds were determined. 

Although some indicators show significant differences (TKW, whole polished grains, 

broken grains) under different irrigation qualities, with all the water types the plants 

were able to reach a favourable milling quality. 

Keywords: aerobic rice, irrigation quality, grain quality test 
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A vízminőség hatása az aerob rizs malomipari tulajdonságaira 

Összefoglalás   

A rizs (Oryza sativa L.) fejlődése során folyamatos és kiegyensúlyozott vízellátást igényel, vízhiányos 
környezetben a produktivitás jelentősen csökken. A termény fontos minőségi jellemzője a malomipari 

felhasználhatóság, amelyet nemcsak az öntözővíz mennyisége, hanem a minősége is döntően befolyásol. 

Azért hogy jobban megismerhessük a víz összetételének hatását a fejlődő rizsszemekre, négy különböző 
öntözővízzel (intenzív halnevelő telep elfolyó vize, elfolyó víz és gipsz kiegészítés, folyóvíz, folyóvíz, elfolyó 

víz és gipsz kiegészítés) öntöztük a parcellákat aerob körülmények között. Kontrollként a hagyományos, 

árasztott termesztésből származó növények termését használtuk. A betakarítás után meghatároztuk a 
legfontosabb malomipari minőséget jellemző paramétereket (EMT, hántolási kihozatal, szemforma). Az 

eltérő kezelések ellenére a minőség paraméterek között csak az EMT értékekben és a csiszolt egész/tört szem 
arányban találtunk szignifikáns eltéréseket. 

http://www.knowledgebank.irri.org/
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Abstract 

 

Biological water quality analysis is a very significant part of water quality analysis. One 

of the most important biological parameter is chlorophyll-a content. In the aquatic 

ecosystem, there are many factors that can influence the vertical distribution of algae. 

These factors can be transparency, pH, nutrient enrichment, prey-predator relationship, 

fish population, structure of the lake, seasonal variations of sunshine, wind, water 

temperature, UV radiation, and underwater light condition. Spatial distribution of 

phytoplankton is very inhomogeneous in lakes. The appointed study area is Lake 

Naplás and it is located in Hungary. The purpose of our study was to collect data about 

the vertical distribution of phytoplankton together with the most important parameters. 

During the study, the main measured influencing factors were the accessible underwater 

light source, ultra-violet (UV) radiation and the water temperature. The results are built 

upon a complex and long-term in situ sampling and measurement series. During the 

study, 30 campaigns were carried out and more than 1000 samples were collected. 

According to the results, the vertical distribution of freshwater algae can be very 

diversified and it can depend on usable light source, part of the day and water 

temperature.  
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Abstract: 

 

This paper presents a synthesis of the realities facing the water resources in the 

Philippines. It discusses the country’s current water condition and the threats that limit 

its continuous supply in the future.  Among the threats cited in this paper were 

urbanization and industrialization, pollution, watershed degradation, climate change, 

and institutional weaknesses. The paper also presents the challenges like equitability in 

the access to water resources and sustainability of this very important resource. 
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Introduction 

South Africa is located in the same type of subtropical high-pressure zone that renders 

much of Africa`s north of the equator a desert. However, South Africa is a generally 

water scarce country with many areas receiving much less rainfall than potentially lost 

to the atmosphere (Winde, 2011).In contrast to most other countries, South Africa’s 

water supply systems currently rely mostly on surface water instead of groundwater, 

with large volumes of water stored in shallow dams (Winde & Stoch, 2010). Whilst the 

decreasing quantity of water has been a concern for decades, more recently these 

concerns have been compounded by water quality issues resulting from water pollution 

(Reid and Visser, 2013), including potentially toxic elements (PTEs) and radioactive 

nuclides pollution from gold mining activities. South Africa has been generally 

producing uranium as a by-product of gold mining since the gold rush in 1886 (The 

Atomic Energy Corporation of South Africa Limited, 1988). South Africa has five gold 

mining basins, which collectively have resulted in the largest gold and uranium mining 

basin in the world. The smallest of the basins, the West Rand basin, has fully flooded 

with acid mine water for over ten years. The acid water from this basin contains 

uranium, manganese, aluminium, copper and other toxic and radioactive metals which 

flow into the river systems, the artificial reservoirs, into the soil and into the 

environment (Liefferink, 2014). 

 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (1999) 

reported on the environmental activities in uranium mining and milling. In this report, 

an overview of environmental activities related to uranium production was presented. 

The report also reflected on the increasing awareness in all countries of the need for 

environmental protection. According to OECD (1999), large programmes have been 

underway in several countries to clean up wastes from closed uranium mines and mills. 

The activities and concerns raised in this report were based on survey responses from 

29 countries, including South Africa and Hungary. 

 

Hungary is a lowland country, situated in the Carpathian Basin in the heart of Europe. 

Its terrain is relatively unvaried, 68 % of its area is below 200 m altitude, 30 % is 

covered by hills (200-400 m), and only 2 % exceeds 400 m. The highest peak of 

Hungary is the Kékes (1014 m). The entire area of the country (93000 km2) belongs to 

the Danube catchment. The Danube catchment is the second largest in Europe, covering 

over 800000 km2. The natural water balance of Hungary is positive, the total 

precipitation is 55707 million m3, while the evapotranspiration is 48 174 million m3 

(National Water Programme of the Hungarian Academy of Sciences, 2017). Uranium 
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mining and processing had been part of Hungary since 1958 (International Atomic 

Energy Agency, 2011). The Mecsek mine was the only producer of uranium in Hungary 

(OECD, 2005). This uranium mine was in operation until 1997 when it was closed due 

to being uneconomical (Malovics, 2014). Hungary’s recent severe accident at tailing 

impoundment in 2010 (Hiller et al., 2016), where large volumes of tailings were 

discharged directly into the surrounding environment, drew international attention to 

the need to assure the safety of tailing impoundments (Nagy et al., 2013).Tailings 

impoundments have potential hazards associated with them, these include stability, 

rupture, surface and groundwater contamination through leaching of PTEs and 

formation of acid mine drainage (Hiller et al., 2016).The most important information 

about the Mecsek site is that it is situated very close to the drinking water catchment 

area, therefore, a very important task is the protection of the groundwater quality 

(International Atomic Energy Agency, 2011). 

Literature 

In this contribution, the application for sequential extraction procedure is reviewed to 

identify how this procedure can be used for the Ph.D. research to characterize the 

mobility of PTEs in soil/water system emanating from Mecsek uranium mine in Pecs, 

Hungary. The goals for the successful characterization is to assess the long-term 

environmental impact of radioactive contamination of ecosystems, mobility and 

biological uptake (Skipperud & Salbu, 2015) and evaluating the individual fractions of 

the PTEs to fully understand their actual and potential environmental effects is helpful 

to assess the environmental pollution contribution of PTEs (Okoro et al., 2012; 

Adewuyi & Osobamiro, 2016). After the successful mobility characterization of PTEs 

in soil/water system, a similar methodology will be adopted to assess the impact of 

PTEs emanating from gold and uranium mining industries on South Africa`s soil/water 

system. 

 

Mineral mining has the potential to redistribute the minerals in the adjoining area and if 

adequate safety measures are not implemented, and may also enhance natural 

radioactivity (Sahoo, et al., 2010). According to National Research Council of the 

National Academies (2012), uranium mining poses some unique risks due to the 

presence of radioactive substances and co-occurring chemicals such as PTEs(e.g., iron 

(Fe), manganese (Mn), aluminium (Al), selenium (Se), copper (Cu), chromium  (Cr), 

zinc (Zn), lead (Pb), vanadium (V), Molybdenum (Mo), cobalt (Co), or nickel (Ni)). 

The build-up of PTEs and metalloids in soils and waters continue to create serious 

global health concerns, as these metals and metalloids cannot be degraded into non-

toxic forms, but persist in the ecosystem (Ayangbenro & Babalola, 2017).Such mining 

activities produce waste rock that may produce acid mine drainage (AMD), due to the 

presence of sulfides, or it may produce waste that may be clean and stable. Elevated 

levels of PTEs in soils may increase the mobilization and leaching of the elements that 

negatively impact agricultural ecosystems (Shaheen et al., 2017), in fact, the toxicity 

and the mobility of PTEs in the environment depends on their chemical forms (Perin et 

al., 1997), pH, redox potential, available inorganic and organic ligands (Christophoridis 

et al., 2009). Potentially toxic elements’ chemical form is the key factor in determining 
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their fate. The PTEs’ chemical form combines with the environmental factors to 

influence their mobility or stability (Rodgers et al., 2015). 

 

Due to the accumulation of metals in sediments from both natural and anthropogenic 

sources, in the same way, identifying and determining the origin of potentially toxic 

elements present in the sediments becomes very difficult. In addition, the total 

concentration of metals often does not accurately represent their characteristics and 

toxicity. Therefore, evaluating the individual fractions of the metals to fully understand 

their actual and potential environmental effects will help overcome the above-

mentioned obstacles (Okoro et al., 2012). Sequential extraction methods may be used, 

although more time consuming, to provide more detailed information regarding 

different metal phase associations, including the mobilization and transport of trace 

metals (Tessier et al., 1979). To characterize the environmental reactivity of PTEs in 

fluid (e.g. water) and solid (e.g. soil and sediment) phases, fractionation methods have 

been applied widely for many years (Rodgers et al., 2015).Despite several problems 

(e.g. non-selectivity, readsorption, etc.), sequential extraction methodologies are of 

increasing importance for metal fractionation in order to predict mobility and 

bioavailability (Filgueiras et al., 2004). 

 

According to Okoro et al. (2012), sequential extraction procedures are operationally 

defined methodologies that are widely applied for assessing PTE mobility in soils, 

sediments and waste materials. Potentially toxic elements speciation in environmental 

media using sequential extraction is based on the selective extraction of PTEs in 

different materials using specific solvents (Okoro et al., 2012). The determination of the 

metal speciation is used to assess the environmental impact of soil pollution where 

more information about the potential release of contaminants and further derived 

processes of migration and toxicity are given (Ashraf et al., 2011). The sequential 

extraction methods of soils were developed in order to define the single fractions of 

elements in soil more precisely (Tlustos et al., 2005). Sequential extraction procedures 

help to provide important knowledge about the fraction distribution of metals in soils 

(Saffari et al., 2009) and have become the standard methodology in risk evaluation on 

PTE contaminations (Heltai et al., 2018). These procedures usually require from three 

to seven steps, time-consuming and require skilled personnel and adequate analytical 

instrumentation techniques (Tlustos et al., 2005). Tlustos, et al. (2005) further states 

that, however, sequential extraction procedures give the most accurate information 

about fractionation and transformation of elements in soil, especially in relation to soil 

pollution and long-term effect of soil amendments. 

 

The application for spectrochemical methods e.g. FAAS, ICP-OES and ICP-MS for 

element detection is strongly influenced by the matrix effects caused by the various 

components of extractant solvents (Heltai et al., 2018).A matrix-matched calibration is 

required to compensate for matrix effects and therefore, it is a common practice to 

match the matrix of the calibration standards to that of the samples(Budic, 2000).HACH 

(2017) states that total metals analysis pretreatment by digestion is required by several 

procedures for the determination of total metal content in environmental samples. The 
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method of digestion ensures the dissolution of the total metal content (Christophoridis 

et al., 2009). This method uses acid and heat to break organometallic bonds and free 

ions for analysis (HACH, 2017). Hossner (1996) reported that the dissolution of PTEs 

in sediments and soil using concentrated inorganic acids have two advantages, low cost 

and low salt matrix in final solution for the determination of total heavy metal content. 

Solutions from digested soil and sediments samples are used for speciation analysis 

through sequential extraction procedure by using inductively coupled plasma optical 

emission spectrometry (ICP-OES) and Flame Atomic Absorption Analyst (FAA) 

(Ashraf et al., 2011). 

Materials and methods 

Samples will be collected from Mecsek uranium mine in Pecs, Hungary and from the 

surrounding areas. A controlled laboratory study will be conducted using PTE analysis 

and radio-analytical methods to determine selected PTE and radionuclides which will 

enable the assessment of the spread and distribution of these elements from uranium 

mine tailing to the surrounding areas. Samples will be taken to Szent Istvan University 

(SZIU) laboratories for PTE analysis and radio-analytical analysis. 

 

Sample type: Water, soil/rock (ore)/sediment and vegetation sample preparation:  

Sample area: Mecsek Uranium mine and surrounding areas. 

Sample preparation:  

- Total  or pseudo total elemental content by digestion  
- Fractionation(sequential extraction procedure) 
- Speciation analysis of detectable toxic elemental form (e.g. Cr VI)  

Instrumental analysis method for potentially toxic elements analysis:  

- Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)  
- Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) 
- Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)  

Instrumental analysis methodology for radionuclides analysis:  

- Gamma spectroscopy with HPGe detector 
- Alpha spectroscopy - for Radon analysis 

Expected results 

Sequential extraction can characterize the mobility of PTEs in soil/water system.  Data 

from spectrochemical methods will be used to identify the risks associated with PTEs 

from mines. This study can contribute towards the improvement of the controlled 

methodology of remediation procedure on an abandoned uranium mine in Hungary and 

improve water management opportunities while eliminating threats. 

Conclusion 

This research will give an indication on the ability to chemically speciate toxic 

components, with regards to phase association(Rodgers et al., 2015), which allows for 

better prediction and understanding of an element’s environmental fate and potential 

impact (IUPAC, 2000). Knowledge about the fate of PTEs in the ecosystem is required 
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to answer both scientific and practical questions regarding the protection of 

groundwater and plants, sustainable management of soils, or to explain the pathways of 

environmentally harmful substances (Shaheen et al., 2017). The methodology to be 

developed should be applied to other sites in South Africa. 

Summary 

Uranium and gold mining remediation processes have the potential to redistribute the 

potentially toxic elements (PTEs) in the adjoining area and if adequate safety measures 

are not implemented, and may also enhance natural radioactivity. These activities may 

negative impacts on the environment, particularly on soil/water systems. Therefore, 

necessary measures need to be taken with regards to the protection of surface and 

groundwater and sustainable management of soils. Whilst the decreasing quantity of 

water has been a concern for decades, more recently these concerns have been 

compounded by water quality issues resulting from water pollution, including PTEs and 

radioactive nuclides contaminants. 

 

In this paper, the remediation problems of abandoned uranium and gold mines are 

described. The aim of the Ph.D. research is elaboration and application of 

methodologies which are able to characterize the risks connected with remediation of 

abandoned Mecsek uranium mine in Hungary. After the successful characterization of 

PTEs in soil/water system, a similar methodology will be adopted to assess the impacts 

of PTEs emanating from gold and uranium mining industries on South Africa`s 

soil/water system. In this research, the potential of sequential extraction procedures, 

Instrumental analysis methodology for radionuclides and spectrochemical 

methodologies (e.g. Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-

OES), Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) and Flame Atomic 

Absorption Spectroscopy (FAAS))are discussed which can characterise the 

environmental mobility of potentially toxic elements and radioactive nuclides in the 

soil/water system. 

 

These procedures usually require from three to seven steps,time-consuming and require 

skilled personnel and adequate analytical instrumentation techniques. Sequential 

extraction methods will be used, although more time-consuming, to provide more 

detailed information regarding different metal phase associations, including the 

mobilization and transport of trace metals. Data from spectrochemical methods will be 

used to identify the risks associated with PTEs from mines. This study can contribute 

towards the improvement of the controlled methodology of remediation procedure on 

an abandoned uranium mine in Hungary and improve water management opportunities 

while eliminating threats. 

 

Keywords:Sequential extraction, spectrochemical methods, potentially toxic elements, 

soil, water. 
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Characterization of mobility of potentially toxic elements in soil-

water system by sequential extraction procedures 

Abstract 

In this paper, the remediation problems of abondoned uranium and gold mines is described. The aim of the 

PhD research is elaboration and application of methodologies which are able to characterise the risks 
connected with remediation of abandoned Mecsek uranium mine in Hungary. After the succesful 

characterisation of PTEs in soil/water system, similar methodology will be adopted to assess the impacts of 

PTEs eminating from gold and uranium mining industries on South Africa`s soil/water system. In this 
research, the potential of sequential extraction procedures and spectrochemical methodologies (e.g. 

Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES), Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry (ICP-MS) and Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)) are discussed which can 
characterise the environmental mobility of potentially toxic elements and radioactive nuclides in the 

soil/water system. Data from spectrochemical methods will be used to identify the risks associated with PTEs 

from mines. This study can contribute towards the improvement of the controlled methodology of 

remediation procedure on abondoned uranium mine in Hungary and improve water management 

opportunities, while eliminating threats. 

Keywords: Sequential extraction, spectrochemical methods, potentially toxic elements, soil, water. 
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Abstract 

Agroforestry system is explored in many research areas and check the relevance for the environment in the 

different aspect. In this context, this article has been exploring the agroforestry relevance in aspect 
hydrological of water cycle maintenance. In the water cycle, it was more explored the interaction the shade 

trees in infiltration and runoff aspect and how can get vertical and deep water through roots.  

 

Introduction 

The water cycle is intensively exploited by researchers because is a resource elementary for life on earth. It is 

like a closed system and many points research water shows that on the water planet the water must be 

preserved because the time it takes to produce water naturally is high and maybe, we will haven't enough 
time. 

Natural resources conservation is very related to food security and maintenance human life. The aim of this 

research is to demonstrate the potential of Agroforestry system to the regeneration of the natural resources 
and maintenance of food security. Through return of natural water cycle in the system. It can be explored in a 

simple and succinct way.  

In this case, the water infiltration it is relevant to the research because it is ensured that will have water in the 
future.  

 

Water interaction with land covers 

Besides rivers and lakes, there is underground water. And these reserves are the most important for the earth 

life. These reserves are constantly renewing through of infiltration. Part of water that infiltrates will remain in 

the shallow soil layer, where it will gradually move vertically and horizontally through the soil and subsurface 
material. Some of the water may infiltrate deeper, recharging groundwater aquifers. The structure and 

function of the water reserver are regulated by complex hydrological and ecological processes operating at 

different spatial and temporal scales (Ward, 1989; Wiens, 2002 apud Paula et al. 2017). 

Southern Australian has a dramatic reality hydrological.  It is the due to low hydrological gradients and high 

evaporation relative to rainfall. This result a dry soil and stress vegetation and it were checking a relation as a 

landscape modification during the years when the agriculture gets the forest space. Hatton and Nulsen (1999) 
concluded, about resulting of hydrological change in Australia, that was with changing land-use that started 

the soil degradation. Being also, impossible to recover the original in the scale of the tree planting required to 

significantly restore the natural water balance. 

In another study in Australia that concluded about efficiency, feasibility, and profitability of agroforestry 

system. In that case, agroforestry was therefore to be an effective solution water management and the trees 

has been competing directly on commercial terms with conventional agriculture (LEFROY and STIRZAKER 
1999). 

The capacity of the water infiltration, in general, depends of the soil type, the properties itself and the cover 

layer. The vegetation is the first contact and litter is the second contact. Those layers can provide erosion 
control by protecting the soil against raindrop impact, reduce runoff velocity by increasing surface roughness 

and water infiltration as well as providing tree roots that create channels to water in the soil (Ranieri et al. 

2004 apud Tscharntke et al. 2011). Agroforestry can be understood by multilayer canopy with mix vegetation 
species. Besides the water and nutrient competition, there is synergy between the species and this ends in the 

as positive balance as demonstrated by Köhler et al. (2009) apud Tscharntke et al. (2011), that shade trees 

reduce evaporative demand and, hence, drought stress of cacao plants. 
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In the article of the Karvonen et al. (1999) have been modeling the relationship between runoff and land use. 

This was explored early by Palko and Weppling (1995) the interaction temporal of runoff. And after checking 

many research Karvonen et al. (1999) concluded that different land use types have to be taken into account 
because have a different contribution of runoff and in soil infiltration. 

 

Deep roots and surface water 

 

A study in a cocoa ⁄ Gliricidia agroforestry in Sulawesi, for example, proved that the increased canopy cover 

from shade trees has been shown to enhance water uptake and increase cacao stem diameter and leaf area 

(Köhler et al. 2009 apud Tscharntke et al. 2011). Ong, Kho & Radersma (2004) apud Tscharntke et al. (2011), 
demonstrate positive effects and complementary resource use in agroforestry systems. 

Complementary, the root system in cocoa trees species generally use water from the upper soil layer, and 

Gliricidia shade trees, generally, uses water from deeper soil layers (Schwendenmann et al. 2010). It proved, 

in case of this two species that have a synergy between them. The cacao specie tends to have more dense 

roots in the upper soil layers. And the Gliricidia deep root system, in the use of the water resource, bring up 

and redistribute water in the upper soil layers for the cacao root zone. It translates into sustainable resource 
use and higher yields in shaded cacao agroforestry, also promoting a reduction in the water irrigation (Ewel & 

Mazzarino 2008 apud Tscharntke et al. 2011). 

The positive outcome will depend on environmental and the producer's planting choices. The determinations 
that how to do a complex system needs the deeper knowledge of the land and the shade tree specie and its role 

among crops, so at the end, the system tends to a positive balance. The study review of Tscharntke et al. 

(2011) concludes that implement certification schemes is likely most effective when it involves a transfer of 
knowledge between farmers and’  scientists. It can improve the shade tree management Indeed. 

Schwendenmann et al. (2010) concluded in studies that shade tree can water uptake vertically with fine roots 
and this interaction between cacao and Gliricidia provides water and nutrient for superficial roots. In this case, 

shows a positive interaction between a productive tree and shade tree in the Agroforestry system in dry soil 

conditions when roots go in deeper layers. 

Conclusions  

In this research, could explore that shade trees can have a positive interaction with the crop. There are many 

types of research proving that deep roots can get deep water and distribution in shallower layers of soil, like 

the vertical and horizontal interaction between the roots in the dry soil. Agroforestry system, in this case, has 
a high participation because can provide a new way for crops in dry soil. Some land covers have an impact on 

infiltration and rainfall runoff. The trees and vegetation can slow down the movement of runoff, allowing 

more time for it to seep into the ground. In the runoff case, the shade trees can reduce because have more 
biomass distribution in soil and this can do also high water infiltration. 

 

Keywords: Water infiltration, runoff, and deep water. 
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Introduction 

A substrate growing system is a hydroponic version where the root zone is physically 

supported by media. The primary reason for using any substrate, in a hydroponic 

growing system is to provide a buffering reservoir of nutrient solution in the root zone 

while maintaining an adequate volume of air (oxygen) in contact with the roots. The 

quality of the root medium is one of the most important issues in media based soilless 

cultivation, too. Irrigation management in hydroponics therefore is more sensitive than 

in soil-based systems. As to the determination of the physical properties of the media, 

there is no unanimous consensus on the characteristics to be measured and the methods 

to be applied. Among the characteristics bulk density, pore space, air and water capacity 

and particle size distribution are indicators which determine the physical properties of a 

material.  

 

Literature review 

Almost any material that supports the root system, other than soil, is considered a 

substrate (Biernbaum, 1992). Substrates can be organic (peat, coconut coir) or inorganic 

minareal based (rockwool, perlite) commonly used in practice. Peat has long been used 

as basic organic material for potting soils both for vegetables and ornamentals in media 

based soilless cultivation. Besides the use of peat base mixtures the use of peat 

substitutes is becoming more and more common. Coconut (Cocus nucifera L.) coir, 

which is the mesocarp of the fruit, could become a very suitable peat substitute thank to 

its chemical and physical properties very similar to those of peat (Bragg et al., 1993; 

Savithri and Hameed, 1994). Organic substrates have excellent water holding and 

release characteristics but they decompose over a period of time. As decomposition 

proceeds the water holding capacity of the substrate changes. Organic substrates, 

especially peat, have some cation exchange capacity. This gives the grower some buffer 

against nutrient changes in the root zone.   

Rockwool and perlite are the most widespread used inorganic substrates in media based 

hydroponic production. The main features are that they have little cation exchange 

capacity and they maintain their structure over a long period of time. In general, at field 

capacity, rockwool holds more water per unit volume than the other inorganic 

substrates and therefore has a greater buffering capacity. The larger reserves of a 

nutrient solution coupled with excellent drainage makes rockwool easier to handle as an 

inorganic substrate. 
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In a growing media water often appears as a non-limiting factor because it can be 

applied at any frequency in accordance with the growing requirements. Instead, the 

question of aeration is considered as a matter of primary importance.  

In the investigation of substrates many paper reported (Martinez et al, 1997; Prasad, 

1997; Wever and Leeuwen, 1994), that coconut coir and peat have the same bulk 

density, on the other hand coconut coir has a higher total pore space and water capacity.  

Peat, coconut coir and vermiculite have a higher water capacity than perlite (Bunt, 

1983). Verdonck et al. (1983), after having tested several materials, concluded that the 

materials used for making artificial soil mixtures have different physical characteristics, 

in particular, have different contents of air and readily available water. The question 

whether the water held in a medium is available or unavailable depends on how far the 

roots are situated from the water and at which force it is adsorbed to the particles of the 

medium (Fonteno, 1989). The weight and volume of a given medium are influenced by 

water content, compaction level and particle size distribution (Wilson, 1983). Waller 

and Wilson (1983) also highlight the importance of knowing composition, water and 

organic material content. Several researchers have demonstrated in their studies that 

total pore space of a root medium is inversely proportional to the bulk density 

(Beardsell et al., 1979; Hanan et al., 1981; Bunt, 1983). 

 

Material and methods 

Investigation of growing media: 

Mainly focusing on the organic based growing substrates during previous works some 

Hungarian lowmoor peat and some Sphagnum highmoor peat samples were collected, 

as well as coconut fiber and from the inorganic group the perlite physical properties 

were tested in laboratory. 

In determining the major physical parameters, sampling and sample preparation have an 

influence on measurement results. Since the bulk density of the media may vary 

considerably, I used heat resistant plastic tubes of 100 cm3 for the analysis of the 

samples and the uniform filling of the cylinders was performed by the help of a special 

volume measuring device.  

Out of the physical parameters the following ones were determined: 

 texture (particle size distribution) [%], 

 hygroscopic property, 

 capillary rise [mm], 

 determination of water capacity (capillary, maximum and minimum) [weight 

% and volume %] 

 bulk density [g/cm3], 

 density [g/cm3], 

 total porosity [V%], 

 determination of capillary and non-capillary pores [V%], 

 porosity conditions (differentiated porosity, qualitative distribution of pore 

space) [%], 

 determination of moisture content [%]. 
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Results and evaluation 

In table 1. I summerized just the most important results of the tested substrate’s 

physical parameters. In terms of the dry bulk densities (g/cm3) of the media, according 

to my measurements, lowmoor peats have obviously greater bulk densities (0.22-0.26 

g/cm3) than fibrous Sphagnum peats (0.08-0.1 g/cm3). Coconut coir had a density (0.08 

g/cm3) similar to that of highmoor peat and perlite.  

When characterizing the pore space of the media I came to a conclusion similar to that 

of other researchers, i.e. that the higher the bulk density the lower the total pore space. 

Peats were characterized by high total porosity and this value was always over 80%. 

The ample macropore space is important in allowing faster water movement. Perlite had 

a total porosity very similar to coconut coir, and to the Sphagnum peat, had a total 

porosity of 94%. 

According to literature data the optimal condition for root growth is when the capillary 

and non capillary pores ratio is 50:50 %. I observed different distributions for the 

constituents of my media. The values that I obtained for the size of capillary pore space 

were as follows: Sphagnum peat 30-34%, perlite close to 40%, coconut coir 75% and 

decomposed black peat 73-75%. So the fibrous Sphagnum peats have less capillary pore 

space and therefore a poorer water storage capacity, as compared to decomposed black 

peats. Coconut coir is characterized by a bulk density and total porosity that are 

identical to fibrous Sphagnum peat, but its water retention capacity is much better. The 

pore space of the perlite is dominated by non capillary pores which are responsible for 

aeration. 

In the medium in contact with a free water surface water will rise in the pores. This 

characteristic is connected with the particle composition. The height of capillary rise is 

inversely proportional to the diameter of the pores involved in water rise. The poorest 

water rise was seen with the dry Sphagnum peat, hardly reaching 50 mm in 48 hours. 

Coconut coir had the statistically significantly best water rise. 

 
Table 1. The most important physical parameters of the tested subtrates 

 

Conclusions 

In the laboratory, root-medium physical properties are influenced by bulk density 

(Bunt, 1983; Beardsell et. al., 1979; Hanan et al., 1981), particle size (Bunt, 1983) and 

container height (Fonteno and Nelson, 1990; Milks et al., 1989). In the greenhouse, 

physical properties also are influenced by irrigation method, applied water volume, and 

 Bulk 

density 

(g/cm3) 

Total pore 

space (%) 

Capillary 

pores (%) 

Non 

capillary 

pores 

(%) 

Capillary 

rise 

1 hour 

(mm) 

Capillary 

rise 

48 hours 

(mm) 

Lowmoor 

peat 
0,22-0,26 89,7 73-75 21,0 29,5 119,5 

Highmoor 

peat 
0,08-0,1 94,5 30-34 65,6 4,0 52,5 

Coconut fiber 0,08 90,3 75 23,0 141 295 

Perlite 0,09 94,5 37,6 56,8 18 133 
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media moisture content (Argo and Biernbaum, 1994; Beardsell and Nichols, 1979; 

Bunt, 1983). Understanding the root environment under production conditions requires 

an understanding of the dynamic nature of air : water ratio in the medium and the 

limitations of static laboratory physical property measurements. 

The physical properties of the subtstrates have a great influence on plant development. 

The national literature is very scarce in methods for the determination of the physical 

properties. The measuring methods elaborated in detail for mineral soils are not fully 

adaptable to substrates. The greatest problem consists in sampling. The most crucial 

parameters (bulk density, porosity conditions and water capacity) are dependent on the 

size and compaction of the sample. 

 

Summary 

The knowledge of the most important physical characteristics of the root media (bulk 

density and particle size, water capacity, pore space conditions) can be a great help to 

understand the effect of the substrates on the plant development. 

Substrates are very difficult to study in this aspect, partly because of the scarcity of the 

national literature and partly because of the lack of exact analytical methods. The 

measurement methods elaborated for mineral soils cannot be mechanically adapted to 

the investigation of such media. In determining the physical characteristics it is 

necessary to have regard to the fact that plants are grown in the media at higher 

moisture contents. 

The water regime of a root medium can be characterized by aeration, readily available 

water content and water storage capacity. The proportion of capillary and non capillary 

pores in total porosity is also an indication of growing media characteristics. 

 

Keywords: substrates, physical properties, pore space, capillarity 

 
Acknowledgement  

 
This publication is created in number EFOP-3.6.1-16-2016-0016 The specialise of the SZIE Campus of 
Szarvas research and training profile with intelligent specialization in the themes of water management, 

hydroculture, precision mechanical engineering, alternative crop production 

 

References 

 

Argo, W.R. - J.A. Biernbaum.: 1994: A method for quantifying plant available water holding capacity and 

water absorption potential in container media under production conditions. HortScience 29(5): 501. 
(Abstr.) 

Beardsell, D.V. - D.G. Nichols - D.L. Jones: 1979: Physical properties of nursery potting materials. Scienta 

Hort. 11: 1-8.  
Biernbaum, J.A. 1992: Root zone management of greenhouse container-grown crops to control water and 

fertilizer use. HortTecnology 2(1):127-132. 

Bragg, N.C. - J.A.R. Walker - E. Stentiford - M. Tantini.:1993: The use of composted refuse and sewage as 
medium additives for container grown plants. Acta Hort. 401: 155-165. 



Adaptive Water Management: Opportunities and Threats 

 

289 

Bunt, A.C.: 1983: Physical properties on mixtures of peats and minerals of different particle size and bulk 

density for potting substrates. Acta Hort. 150: 143-153.   

Fonteno, W.C.: 1989: An approach to modelling air and water status of horticultural substrates. Acta Hort. 
238: 67-74.  

Fonteno, W.C. - P.V. Nelson.: 1990: Physical properties of and plant responses to rockwool-amended media. 

J. Amer. Soc. Hort. Sci. 115(3): 375-381. 
Hanan, J.J. - C. Olympos - C. Pittas: 1981: Bulk density, porosity, percolation and salinity control in shallow, 

freely draining, potting soils. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 106 (6): 742-746. 

Martinez, F.X., - N. Sepo - J. Valero: 1997: Physical and physicochemical properties of peat-choir mixes and 
the effects of clay-material addition. Acta Hort. 450:31-46.  

Milks, R.R. - W.C. Fonteno - R.A. Larson.: 1989: Hydrology of horticultural substrates: II. Predicting 

physical properties of substrate in containers. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 114: 53-56. 
Prasad, M.: 1997: Physical, chemical and microbiological properties of coir (cocopeat). Acta Hort. 450: 21-

27. 

Savithri, P. - K.H. Hameed: 1994: Characteristics of coconut coir peat and its utilization in agriculture. J. 
Plant Crops 21: 1-18.  

Verdonck, O. -R. Penninck - M. De Boodt: 1983: The physical properties of different horticultural substrates. 

Acta Hort. 150: 155-160. 
Waller, P.L. - F.N. Wilson: 1983: Evaluation of growing media for consumer use. Acta Hort. 150: 51-57. 

Wever, G. - A.A. Van Leeuwen: 1994: Measuring mechanical properties of growing media and the influence 

of cucumber cultivation on these propeties. Acta Hort. 401: 27-34. 
Wilson, G.C.S.: 1983: The physico-chemical and physical properties of horticultural substrates. Acta Hort. 

150: 19-32.   

 
  



Adaptive Water Management: Opportunities and Threats 

 

290 

DIGITALIZATION IN THE 

AGRICULTURAL MECHANIZATION 

I. Kovács1; I. Husti1, Z. Bártfai2, Z. Blahunka2 

1Institute of Engineering Management, 
2 Institute of Mechanics and Machinery 

SzentIstván University 
Páter K. u. 1., Gödöllő, H-2103, Hungary 

Tel.:+3628 522-000, E-mail: kovacs.imre@gek.szie.hu 

 

INTRODUCTION 

Hungary is famous for its agricultural production. Compering with the best agricultural 

producers, on the field of corn, sunflower, wheat, pork, fruit, milk production our 

achievement is considerable. Agriculture, rural area and farmers are of particular 

importance when it comes to digitalism modernization reform. The intensity of the 

economic development of our country is very much depend on the successful 

application of the spreading IT technologies in the agricultural production. Precision 

farm technologies, application of robots on field will determine our technical 

development within the next few years.   

FROM INDUSTRY 4.0 TO AGRICULTURAL 4.0 

According to some definitions, Industry 4.0 is a frame of automation and data exchange 

in manufacturing technologies. It includes cyber-physical systems, the Internet of 

Things and cloud computing.Industry 4.0 includes all those innovative solution, 

methods that can compose an intelligent production system called „Smart Factory”. 

Within the modular structured smart factories, cyber-physical systems monitor physical 

processes, create a virtual copy of the physical world and make decentralized decisions. 

Over the IoT, cyber-physical systems communicate and cooperate with each other and 

with humans in real time, and via the Internet of Services. Both internal and cross-

organizational services offered and used by participants of the value chain. Cloud 

computing is already a well-known IT technology.It has the following five features: on-

demand service, internet access, resource polling, rapid elasticity and calculability. In 

this way some sensors –controlling the process- connect to the internet ensuring the 

adequate information. The so called “Smart Agriculture” based on Cloud Computing, 

and IoT realize concentrated management and control of machine, equipment and 

personnel, based on the internet and improve production through more detailed and 

dynamic means. This is useful for effective integration between human society and the 

physical world, and regards as the third wave of information industry development 

following computerisation and internet. IoT technologies include RFID, sensor network 

technology, and internetwork communication, all of which have been involved in the 

four links of IoT industrial chain, namely: identification, sensing, processing and 

information delivery. (TongKe, 2017) 

Agriculture 4.0 -analogy to Industry 4.0- stands for the integrated internal and external 

networking of farm operations. Information in digital form exists for all farm sectors 

and processes; communication with external partners - suppliers and end customers- 
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isperformed electronically; and data transmission, processing and analysis are largely 

automated. The use of Internet-based portals can facilitate the handling of large 

volumes of data, as well as networking within the farm and with external 

partners(CEMA/b, 2017). 

Other terms frequently used are “Smart Agriculture” and “Digital Farming”. It is based 

on the emergence of smart technology in agriculture. Smart devices consist of sensors, 

actuators and communication technology. 

THE MAIN STATIONS OF AGRICULTURE DEVELOPMENT 

Agriculture 1.0 

Situation in the early 20th century. A labour-intensive system of agriculture with low 

productivity. It was able to feed the population but required a vast number of small 

farms and a third of the population to be active in the primary agricultural production 

process.  

Agriculture 2.0 

This phase of farming began in the late 1950s when agronomic management practices 

like supplemental nitrogen and new tools like synthetic pesticides, fertilizers and more 

efficient specialized machines allowed to take advantage of relatively cheap inputs, thus 

dramatically increasing yield potential and growing returns to scale at all levels. 

Agriculture 3.0 

“Precision Farming” started once military GPS-signals were made available for public 

use.Precision Farming entails solutions for:  

 Guidance: early adopters in the mid-1990s were using GPS-signals for manual 
guidance. They built further on technology used in aerial spraying. The first 
automatic steering solutions appeared in the late 90s. During the 2000s, 
guidance accuracy was improved to 5 cm. 

 Sensing & control: during the 1990s, combine harvesters were equipped with 
yield monitors based on GPS location. The first automatic Variable Rate 
Application (VRA) started at the same time. Low fertiliser prices and high 
technology costs initially limited adoption of variablerate technology. In the 
early days, VRA was based on soil sampling input, but performance improved 
drastically based on data gathered by yield monitors. 

 Telematics: Telematics is a technology used to monitor vehicle fleets. It 
appeared in the early 2000s, and was inspired by the transportation industry. 
It is based on cellular technology and allows the optimisation of the logistics 
processes on the farm. (Fig. 1) 

 Data Management: Farming software has become widely available since the 
birth of the PC in the early 80s. 

Agriculture 3.0 can be seen as the gradual introduction of more and more advanced and 

mature Precision Farming technologies. The focus is moved from pure efficiency in 

terms of cutting costs to profitability which can be seen as objectively and creatively 

seeking ways to lower costs and enhance quality or develop differentiated products. 

Agriculture 4.0 

A new boost in precision agriculture can be observed around the early 2010s based on 
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the evolution of several technologies: 

 Cheap and improved sensors and actuators 

 Low cost micro-processors 

 High bandwidth cellular communication 

 Cloud based ICT systems 

 Big Data analytics 
As of the 2010s, smart technologies are also increasingly fitted as standard features on 

tractors, combine harvesters and other equipment, like: 

 Smart control devices (on-board computers) 

 Many sensors for the operation of the machine and the agronomic process 

 Advanced automation capabilities (guidance, seed placement, spraying, etc) 

 Communication technology (telematics) embedded in the vehicle. (CEMA/b, 
2017) 

 

This evolution happens in parallel with similar evolutions in the industrial world, where 

it is marked as “Industry 4.0”, based on a vision for future manufacturing. Accordingly, 

the term “Agriculture 4.0” is often used in farming. Agriculture 4.0 paves the way for 

the next evolution of farming consisting of unmanned operations (for example 

BoniRob) and autonomous decision systems. Agriculture 5.0 will be based around 

robotics and (some form of) artificial intelligence. (Harold, 2016) 

Digital agriculture offers new opportunities through the ubiquitous availability of 

highly interconnected and data intensive computational technologies as part of the so-

called Industry 4.0.In the concept of the digital agriculture the determining 

conglomerations develop their own IT technology based production system. Fuse is 

AGCO’s approach to precision agriculture, delivered through technology products and 

services. This approach ensures growers’ operations are always running and optimized, 

all assets are in the right place at the right time and each phase of the crop cycle is 

seamlessly connected through total farm data management. Fuse enables more informed 

business decisions, reduced input costs and improved yields and profitability. Fuse 

Technologies is the technology foundation of the optimized farm. Tools including 

guidance, telematics and advanced sensors create smart, connected machines, fine-

tuned for each application, that can communicate with farm managers, 3rd party service 

providers and each other.Fuse Connected Services combines the right machines, 

technology, parts, service and support for customers. This complete solution optimizes 

the customer’s operation and maximizes uptime through preventative maintenance, 

machine condition monitoring and year-round consultation. 
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Fig 1. Precision farming (AGCO FUSE technology)  

(https://www.agcotechnologies.com/about-fuse/) 

Digital Agriculture can leverage the smart use of data and communication to achieve 

system optimization. The tools that enable digital agriculture are multiple and varied, 

and include cross-cutting technologies such as computational decision and analytics 

tools, the cloud, sensors, robots, and digital communication tools. In addition, field-

based activities are enabled by geo-locationing technologies such as Global Positioning 

Systems (GPS), geographical information systems, yield monitors, precision soil 

sampling, proximal and remote spectroscopic sensing, unmanned aerial vehicles, auto-

steered and guided equipment and variable rate technologies. Animal housbandry 

technologies include radio frequency identification (RFID chips), automated (robotic) 

milking, and feeding systems, among others. Controlled-environment agriculture 

(greenhouses, indoor farms, etc.) enabled also increasingly by digital technologies, such 

as sensors and robots. Digital agriculture can potentially accumulate large amounts of 

data, and analytical capabilities that facilitate the effective employment of these data are 

key implementation factors. 

CASE STUDIES FOR DIGITALISATION IN AGRICULTURAL 

MECHANISATION AND MACHINERY 

1) The tools of geo-locationing by John Deere 

The StarFire 3000 receiver (Fig 2.) picks up satellite signals from the Global 

Positioning System GPS and has the capability to use GLONASS satellites (Russian 

navigation satellite system, similar to GPS) to maintain guidance performance even in 

shaded conditions and other unpredictable environments. Moreover, the receiver is 

designed to utilize satellites as low as 5 degrees above the horizon. Due to the improved 

satellite availability, the StarFire 3000 provides a more reliable position. John Deere 

terrain compensation technology with the StarFire 3000 receiver provides the capability 

to detect the roll, pitch, and yaw of the vehicle. So the receiver can compensate 

accordingly to ensure true vehicle position with respect to the ground throughout the 

field. (John Deere, 2017) 
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Fig 2. An John Deere 6150R with the 

StarFire 3000 Receiver 

(Photo: I. Kovács, 2016) 

Fig 3. Set the A-B line for the AutoTrack on 

the GreenStar 3 2630 Display 

(Photo: I. Kovács, 2016) 

A variety of John Deere precision applications can run on the GreenStar 3 2630 Display 

(Fig. 3) with a StarFire 3000 receiver regardless if it is planting or harvesting season, or 

for any application in between.  

2) Applications of mobile robots on the field 

According to the “forecast” it is time to deploy robots on farms, and there is a clear 

need to do so given the drive for increased food production, and sustainability. Steps are 

currently being made to develop the technology that will enable the automation of 

individual tasks before integration in a “digital farm” that will empower farmers to run 

operations in a fulfilling and efficient way. According to the request robots have to be 

“quick, precise, 100% successful, and cost-effective” before we can hope to see them 

on the modern farms. A trend towards human-robot co-working can also be seen. With 

one or more robots doing (part of) the job while being supervised, instructed by a 

human, or jointly working with a human. This might improve acceptance and feasibility 

of robotics technology for the more challenging tasks in agriculture. 

 

Tomorrow’s farm will include many robots working together. The MARS project, 

which stands for Mobile Agricultural Robot Swarms, demonstrates a cloud-based 

approach to farming. By deploying many simpler and smaller robots, they hope to make 

their farm-solutions safer, more reliable, and productive, while avoiding soil 

compaction that comes with larger robots navigating the fields. A swarm could also 

provide continuous operation, by having robots take turns charging or undergoing 

maintenance 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/mars-mobile-agricultural-robot-swarms
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Fig. 4. MARS project conception 

(http://robohub.org/farming-with-robots/) 

 

At the Faculty of Mechanical Engineering in Gödöllő  we work on a research project to 

elaborate a new method for monitor soil surface roughness using autonomous mobile 

robot.  I this process the mobile robot having an IMU (Inertial Measurement Unit ) 

cruises through an agricultural field. While it is cruising, the chassis rolls over the clods of 

earth. By measuring the rolls we are able to estimate the roughness of the field. Using 

some statistical methods we can deduct the numbers of clods. Finally we calculate the 

entropy of the surface.Processing IMU signals we are able to obtain terrain 

classification. 

 

 
Fig. 5.Mobile robot moving on the field to mapping with laser scanner 

(Photo: Z. Blahunka, 2015) 

CONCLUSIONS 

Agriculture has a long and proud past history in applying digital systems including 

farming operations. Although there have been significant strides forward in improving 

the leading of farm managers there are still areas for improvement.Agriculture differs 
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from industry in several aspects but smart technologies can also be used in agricultural 

production. In the development of technical elements of crop 

productionthedevelopment ofdigital played a dominant role in thepast few years. The 

focus of the digital development of power and working machines was on the more 

preciselydetermination ofthelocation of machine-relations. Thedataflow between 

datacollectorsensors and the central processing unit is regulated by international 

standards during theoperations. Alldata collectedduring the operations can evaluated by 

using the modular builtresourceplanning systems. GPS controlled agricultural robots 

work in plant production and in animal husbandry. Smart farming makes use of GPS 

services, machine to machine (M2M) and Internet of Things (IoT) technologies, sensors 

and big data to optimize crop yields and reduce waste. Company leaders and senior 

executives need to understand their changing environment, challenge the assumptions 

of their operating teams, and relentlessly and continuously innovate.  
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Abstract 

Nowadays many experts consider the utilization of the digital technology as a 

determining factor of the agricultural production. The improvement of the agricultural 

mechanization and the effectiveness of the machinery management highly depends on 

the application of the up-to-date info-communication technologies, M2M systems, 

wireless measuring technics, and field robotics.  

Our article reviews the connection between Agricultural 4.0 and Industry 4.0., deals 

with some up-coming IT based technologies as Internet of Things (IoT), Cloud 

Computing, and Big Data analysis, not forgetting to focus on the agricultural utilisation 

of them where they appear as “Smart Farming”. 

 

Keywords: Industry 4.0, Agricultural 4.0, Precision agriculture, Smart Farming, Field 

robotics 
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Abstract 

Operator’s workplace design takes a priority to be developed in order to reach the 

highest possible level of Quality, Safety and productivity. The multi-tasking off road 

vehicles industry design and development process requires dependable and 

deterministic measures to decide about the tools and equipment in which the new 

enhancement is ensured to be valuable and reliable using the state of the art engineering 

solutions. This research is made based on literature of the accumulated knowledge from 

different studies and analysis are made to provide the necessary input for Human 

Centred Design process. The results of this research are demonstrating the change on 

operator’s focusing scheme inside a multi-tasking off-road vehicle along working hours 

for a selected area of interest which is the attached tool for the multi-tasking vehicle. 

 

Introduction 

Human-centred-design approach is considered one of the most effective factors 

enhancing the productivity of vehicles used in the industrial and agricultural fields. The 

development of operator’s workstation needs to be based on deterministic data which is 

validated, verified and dependable. 

Tractors are companions for many agriculture workers. Well-designed human – tractor 

interfaces, such as well-accommodated tractor operator enclosures can enhance 

operations productivity, comfort and safety (Matthews, 1977), (Kaminaka et al., 1985), 

(Liljedahl et al., 1996) and (Hsiao et al., 2005). 

Many studies have been carried on to find preferred locations of in certain types of 

tractor controls (Casey & Kiso, 1990), moreover; emphasizing how critical is the 

placement of controls in some tractors stating that; it actually creates an impediment to 

body movement (Hsiao et al., 2005). 

Driving is not only a physical task but also visual and mental tasks. The eyes of a driver 

are indispensable in performing visual tasks such as scanning the road, and monitoring 

in-vehicle devices. 

A study conducted in 2015 by Gonçalves &Bengler claims that Highly Automated 

Driving (HAD) will be commercially available in a near feature, yet human factors 

issues like the influence of driver state can have a critical impact in the success of this 

driving paradigm and also in road and field safety. 

For the purpose of this research, we focus on measuring the focusing scheme of the 

operator inside the tractor cabin in the lining operation showing by durations the time 
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spent by the operator focusing on selected areas of interest and its change along 

working hours. 

 

Materials and methods 

To the purpose of this research, the processes is limited to the data extraction and 

analysis. The followed methodology is summarized in process map showed in (Fig. 1) 

However; the scope is subjected to be extended upon the accomplishment of theall 

research phases to test new design enhancements and engineering solutions. 

 

 

Figure 1. Methodology process map 

Selection of vehicle 

CLAAS tractor (Model: ARES 567 ATZ) is selected to the purpose of accommodating 

the experimental trials This model has a covered workplace for the operator, which is 

helpful to control some of experimental conditions (i.e. temperature and humidity) 

keeping on the consistency of those parameters and conditions. 

 

Selection of experimental field  

Experimental trials are conducted under the supervision of SzentIstván University 

management in a field called by Babat-völgy to the north west of Gödöllő. 

 

Selection of operation and attached tool 

Lining agricultural operation is selected to be the studied operation in this research. 

After hay cutting in the agricultural field, lining operations are conducted to sort hay 

into lines in the field. The operation is conducted by specific tools attached to tractors 
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generating hay lines in order to prepare for the hay baling operation. To the purpose of 

this research, the used attached tool to the CLAAS tractor (Model: ARES 567 ATZ) is 

CLAAS LINER 450T  
 

Tobii Glasses 2 equipment 

Tobii Glasses 2 (Fig. 2) is used to the purpose of obtaining the operator’s focusing 

scheme from his real-time gaze analysis to predefined areas of interest. Which is 

feeding the research results with the main source of data regarding the target behaviour 

to be studied. The equipment and its applicability was introduced in authors earlier 

paper (Szabó et.al. 2017). 

 

Figure 2. Tobii glasses 2 

 

Controller software 

To record eye tracking data, the Tobii Glasses head unit must be fitted onto the test 

operator’s head (similar to a standard pair of glasses). The system must then be 

calibrated separately for each participant. Tobii Glasses Controller Software running on 

a Windows 8/8.1 Pro tablet or any Windows 8/8.1 or 7 computer. 

 

Processing of raw data 

The main processing tool of the operators’ gazes is the Tobii Pro Lab which has a 

powerful post-analysis and visualization tools provide a full spectrum of qualitative and 

quantitative gaze data analysis and visualizations. Tobii Pro Lab logs events, defines 

areas of interest, calculates statistics, creates heat maps, and exports data for further 

analysis in other software.Tobii Pro Studio has three different types of fixation filters to 

group the raw data into fixations and Tobii Pro Lab uses one type of fixation filter to 

process the data. These filters are composed of algorithms that calculate whether raw 

data points belong to the same fixation or not.  

 

Areas of interest (AOIs) and reference snapshot 

The area of interest is a concept and a Pro Lab tool that allows the eye tracking 

researcher or analyst to calculate quantitative eye movement measures. These include 

fixation counts and durations. To the purpose of this research, the selected area of 

interest is the attached tool. Reference snapshot is taken for the item in the area of 

interest form the video recorded by the Tobii Glasses 2 equipment. 
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Results and discussion 

Experimental procedure 

An operator is selected to wear the Tobii Glasses 2 equipment which is connected to the 

central device running Tobii controller software by which the calibration process of 

operator focusing is conducted and recording process is controlled.  

The used tractor (CLAAS Model: ARES 567 ATZ) is located to the operational field 

(Babat-völgy) attached to the lining tool (CLAAS LINER 450T) conducting the hay 

lining agricultural operation. The selected area of interested (AOI) is defined to be the 

attached lining tool. 

The operator is mandated to go through the calibration process, start the recording 

process and get in the tractor cabin for conducting the hay lining operation along 6600 

working seconds. 

Thereafter; the recording process is stopped. And the recorded video is processed by the 

Tobii Lab pro software using the automatic real world mapping tool, which took about 

86 working hours. Heat maps representing operator’s focusing scheme during the 

recording time are generated by the software, which leads to generate the statistic 

readings using MS Excel software. 

The obtained data is Normalized in accordance to the formula: Normalized snap time of 

(X) sample = Normalization factor (N) * Actual snap time of (X) sample. And resulted 

data is processed using the MATLAB Curve Fitting Toolbox™ to obtain the 

representing formula for the change on Operator’s focusing scheme inside a multi-

tasking off-road vehicle along working hours. 

 

Results 

Wearing the Tobii Glasses 2 which was connected to the Tobii controller software, after 

the calibration process, the operator was mandated to proceed conducting his regular 

tasks in hay lining using the tractor and the attached lining tool. Thereafter; the analysis 

process was started on the recorded video using Tobii Pro Lab software.  

After accomplishing the analysis process, the resulted data was exported by the same 

software to MS Excel sheet. The samples were normalized in accordance to the 

mentioned normalization formula. 

 

The exported results (Table. 1) showed: 

 
Table 1. Some experiment results  

Sample 

Reference 

X 

value 

Tool Snap 

time (Sec) 

N 

Factor 

Time 

(weighted) 

(Sec) 

Generated Heat map 

8 1 7.09 1.00 7.09 
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9 2 2.15 1.00 2.15 

 

10 3 15.17 1.00 15.17 

 
 

 

Thereafter; the curve fitting operation is conducted using the MATLAB Curve Fitting 

Toolbox™, the resulted curve (Fig. 10) was processed selecting the Linear model 

 

F(x) = - 2.814 x2 - 1.21 x + 10.21 

 

which generates a polynomial equation with the second degree and using Bisquare 

robust method. 

 

The resulted model and the goodness of fit is shown, which gave the final equation: 

 

Figure 3. Curve fitting of results 

 

Discussion 

The results showed very accurate and dependable data of the operators gaze on selected 

area of interest. The used equipment and supporting software packages easily defined 

the time in which the operator paid his attention to the attached lining tool during 

working time in the lining operation. 

The analysis of the recorded sample from lining agricultural operation showed that; 

clearly; the operator focusing scheme is decreasing along working hours which is 

related to the increment of physical and mental load as the time of the agricultural 

operation conducting. 
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Conclusions 

The methodology used to generate deterministic results which are validated, verified 

and dependable to represent the operator’s behaviour of the focusing scheme inside the 

workplace (tractor cabin). 

The variety of filters and options available under the scope of the analyser software 

capability is found convenient to come over expected challenges during further research 

activities such as in-field experiments and outdoors activities. 

Such generated results confirmed the feasibility of investing the followed methodology 

in studying more AOIs inside the tractor cabin to feed the design and/or development 

processes of the tractor cabin with valuable input data beside the conventional user 

experience feedback and continual research and development channels. 

Additionally; the physical load is expected to be reduced by installing a video screen to 

the dashboard broadcasting live videos of the lining attached tool. And is expected as 

well to spare the time and physical effort spend on by the operator for checking the 

parameters of the tractor and the attention planned track direction. 
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Introduction 

Soil biological life and activity depends on moisture, thus biomass production increases 

with elevated precipitation (Bot et al., 2005). Soil water retention has a strong effect on 

soil biology and many soil properties. In accordance to increasing the soil physical 

properties regarding moisture uptake and holding capacity, the best way is to increase 

the soil organic matter contect of soils through best-fitting agricultural practice. 

Increased soil organic matter enhances water retention and infiltration, reduces soil bulk 

density, at least initially (Franzluebbers, 2002). 
 

Literature review 

Organic matter defines some of the physical and chemical properties of the soil. At 

lower matric potential, soil organic matter increases water adsorbing capacity (Yang et 

al., 2014). Although it is affected by texture, water retentionshows a significant higher 

amount in soils with high organic matter content (Rawls et al., 2003). Especially with 

coarse texture – the correlation between water retention and soil organic matter content 

is higher, compared to fine-textured soils. In order to minimize the duration and impact 

of a future drought, the water uptake and holding capacity of the soil needs to be 

maximalized. Soil moisture management can be improved by three basic practices: (1) 

by increasing water infiltration, (2) by increasing soil moisture storage capacities, and 

(3) by managing soil evaporation (Bot et al., 2005).   

 

Higher rates of water infiltration and aggregate stability were measured under limited 

tillage systems, compared to plow tillage, alongside with water content during critical 

periods (Alvarez & Steinbach, 2009). Going by these results, water uptake speed and 

water holding capacity can be increased by choosing conserving tillage methods. With 

the addition of long-term studies, which show that results of no-till management is 

limited in means of improving hydraulis properties of the soil (Blanco-Canqui et al., 

2017).  

 

Conservation tillage preserves soil moisture and increases the soil organic matter 

content of the soils, improving soil conditions during arid periods (Bescansa et al., 

2006). At higher matric potential, no-till and reservoir tillage also alters bulk density 

(Yang et al, 2014). This means the remaining moisture in the soil increases. Alongside 

with increasing water content in the soil, biological activity is enhanced, which process 

speeds up carbon sequestration and complex organic carbon fixation. No-till also helps 

water retention in the top 10 cm layer of the soil, as well as increasing the soil organic 
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matter (Yemai et al, 2012). Since long-term results show that no-till soils do not differ 

in physical properties on the long run, increasing porosity by means of tillage could be a 

solution for compaction and other negative effects caused by no-till.Also, clay particles 

which are complexed with organic carbon are more resistant to water dispersion (Dexter 

et al., 2008). 

Summary 

Soil organic matter is the key element to enhance water management in the soil 

(Franzluebbers, 2002).In order to prepare our arable soils to the severing climatic 

challenges and also to speed up carbon sequestration, it is vital to increase and conserve 

the organic matter content. The most effective way to increase soil organic matter is by 

agricultural methods: adaptive tillage methods and preservative water management 

during practice.  

Keywords:Soil Organic Matter, Water Regime 
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Abstract 

Rice is the staple food of not only in Asia but also in part of the Pacific under the 

semiarid climate where water resource management is critical for the resource use 

sustainability. Agriculture in Myanmar, dominated by paddy rice cultivation, generates 

a direct or indirect economic livelihood for over 75% of the population. Rice is grown 

throughout the country by resource poor rural farmers and landless agricultural laborers 

on small farms averaging only 2.3 ha in size. However, very limited data exit on rice 

water use and irrigation water requirement in this water scarcity environment under 

climate change conditions. Understanding crop water requirements is essential for 

better irrigation practices, scheduling and efficient use of water. The objectives of this 

study were to determine crop evapotranspiration, yield and biomass values of rice; and 

to evaluate the performance of application of the AquaCrop model for rice under 

different irrigation water management practices. Field experiment date was collected 

during the 2016 hot and dry season. Results indicated that crop l evapotranspiration 

(ET) varied from 0.5 to 6.6 mm with the highest ET obtained during the growing 

seasons from day after transplanting. Irrigation water requirement varied from 340 to 

400 mm in summer season. Rice grain yield was function of the growing season and 

varied from 4.9 to 5.66 tons ha-1 and applied effective irrigation schedule. Rice water 

use efficiency related to ETa and irrigation both had positive correlation relationship 

with rice grain yield. The results of this study can be used as a guideline for rice 

irrigation water requirement for the irrigation design projects, advisers, universities, 

producers, and other operators within rice value chain Myanmar. 
 

Introduction 

Climate change is now one of the problems of human society and the hazard to the 

environment is counted. Earth temperature increasing caused in climate alterations been 

ground and cause changes in rainfall and temperature at time and place that many of the 

human losses, especially in recent decades has been accumulated.  Not all the causes of 

climate change or not to change the world climate but also talk about climate change, 

certainly attention of many researchers and will be through. Global warming changes 

significantly when the temperature series throughout the world as the most important 

aspects of climate change in the twenty-first century are weighed (J. Gilanipour and B. 

Gholizadeh, 2016). Several studies, increasing the average surface temperature have 

been confirmed. Global warming has caused significant influence in Myanmar for 

agricultural and food security. Rice is the staple food of not only in Asia but also in part 

of the Pacific. Asia-Pacific Region produced over 90 percent of world rice production 

and consumption. Agriculture in Myanmar, dominated by paddy rice cultivation, 
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generates a direct or indirect economic livelihood for over 75% of the population. Rice 

is grown throughout the country by resource poor rural farmers and landless agricultural 

laborers on small farms averaging only 2.3 ha in size. Myanmar’ agriculture is heavily 

dependent on the monsoon rains. Even some areas suffer from too much rain, others too 

little. Government efforts in the 1990s increased the amount of irrigated land to 2.2 

million acres. FAO developed Aqua Crop to address food security and to assess the 

effect of environment and management on crop production which integrates data on 

climate, crop and soil to assess reference evapotranspiration (ETo), crop 

evapotranspiration (ETc) and irrigation water requirements.  

Research Objectives 

 to determine crop evapotranspiration, yield and biomass values of Rice(Oryza 

sativa L.); 

 to evaluate the performance of application of the AquaCrop model for Rice 

under different irrigation water management practices. 

Review of Literature 

The literature is reviewed under the following categories: 

 Estimation of crop water requirement  

 AquaCrop 

 Impact assessment 

Evapotranspiration is one of the most important key components of hydrological cycle 

and the major source of water loss and it is also an important parameter for 

climatological and hydrological studies, as well as for agricultural water resources 

management. Calculation of water balance allows the level of available soil water in the 

root zone to be determined on a daily basis. Soil water is readily available for the crop, 

and then  ETa = ETx. This critical soil-water content is estimated from soil, crop and 

rooting characteristics and from the ETo rate. Depletion of soil-water content between p 

and the permanent wilting point will result in a proportional reduction of ETa. FAO 

I&D No. 56 provided that the detailed procedures to assess the impact of stress on 

reduced evapotranspiration based on the water balance calculations with parameters on 

critical soil water content values and rooting depth. 

The Aqua Crop model developed by the Land and Water Division of FAO, it is a water-

driven model for the purpose of a decision support tool in scenario analysis and also use 

as a tool for planning. Aqua Crop model relates its crop-soil- atmosphere components 

through its soil and its water balance (J. Toumi et al., 2016). Aqua crop model uses 

input files for simulation: climate file (minimum and maximum air temperature, wind 

speed, relative humidity, ETo, rainfall and CO2), crop file (day after transplanting, time 

to emergence, maximum canopy cover, time to flowering, start of senescence, and 

maturity), soil file, management file, irrigation file. It was not use leaf area index (LAI) 

but it uses canopy cover (CC) instead of LAI as the basis to calculate plant transpiration 

(Tr) and soil evaporation (E). Tr is related to CC which is proportional to the extent of 

soil cover whereas evaporation is proportional to the area of soil uncovered (1-CC) (J. 

Toumi et al., 2016). 

http://www.nationsencyclopedia.com/knowledge/Monsoon.html
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Therefore,determination of irrigation practices by using Aqua crop model is one 

possible irrigation water management strategy that may help farmers to apply limited 

amounts of water to their crops in time and amount vital for optimum crop water 

productivity. In order to allocate the scarce water resources among competing uses and 

to schedule irrigation water, the level of water deficit which maximizes crop water 

productivity has to be identified. This level of water deficit varies with crop type and 

cropping pattern, soil type, depth and fertility, climate, water quality as well as type of 

irrigation system. In addition market accessibility and availability of land and water 

policy are some of the external factors that may affect crop water productivity. 

Materials and Methods 

Site description 

The study was conducted at Yezin in Myanmar, during summer season 2016. The 

experimental site is located on research station of Department of Agricultural Research 

at Yezin (19°50'12.6"N 96°16'32.9"E) at above 122 m sea level. Climate at site is 

typically tropical, 8-month dry period followed by a short wet season, and large annual 

amplitudes in temperature. Between February and May, solar radiation and maximum 

temperatures are high. The experimental site is characterized by a typical tropical 

climate with a short rainy season from July to October. Typically, rice production takes 

place twice a year, from February to June in the summer season, and from August to 

November in the wet season.   

 
Fig. 1: Yezin Area 

Climate Data 

The principal of climate data is affecting to evapotranspiration by the 

followingparameters such as radiation, air temperature, humidity and wind speed. The 

evaporation rate from these parameters has been developed to assess the procedures. 

The reference crop evapotranspiration (ETo) express the evaporation power of the 

atmosphere. The reference crop evapotranspiration can represents the 

evapotranspiration from a standardized vegetated surface of specific crop. The weather 

data required by AquaCrop model are daily values of minimum and maximum air 

temperature, reference crop evapotranspiration (ETo), rainfall and mean annual carbon 

dioxide concentration (CO2). ETo was estimated using ETo calculator using the daily 
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maximum and minimum temperature, wind speed at 2 m above ground surface, and 

mean relative humidity (RH).Weather data were collected at Yezin weather station 

where is located at study area.  

 
Figure 2. Monthly mean temperature from 2006 to 2016 for Yezin Area. During ten 

years, 2013 has the lowest mean temperature and 2010 is highest mean temperature. 

Crop data and Soil Data 

In study area, rice, maize, green gram, etc. are the major cultivated crops. We 

focus on rice in this study for the importance of rice production in this region, it is the 

most important staple food for a large part of the world’s human population.  Crop 

coefficient values (Kc) are taken from available published data. Kc values for initial, 

mid and late growth stages of rice are used for the dry season months. Resistance to 

transpiration, crop height, crop roughness, reflection, ground cover and crop rooting 

characteristics result are differences in different ET levels in different types of crops 

under identical environmental conditions.  

 AquaCrop simulates soil water balance as a percentage of TAW. Depending on the soil 

horizon, soil water content at saturation ranged from 33 to 35%, at field capacity from 

18% and at wilting point from 11 to 16%. Bulk density varied from 1.2 g/cm3 and 

saturated conductivity was about 1.200 mm/day. These measurements were collected 

from research area.  

Result and Discussions 

Calibration of the AquaCrop model 

Various parameters affecting CC, ETcact, Biomass and GY have been calibrated. The 

values of GDD in each crop development stages from day after planting were adjusted 

using the data collected from field during the cropping season. This figure showed that 

GDD are varied for the different stages from day after planting where the R value of 

both parameters is 0.8649372. This was due to the planting date and the climate 

conditions which were different.  
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Fig. 3. The  simulated canopy cover (CC) for the calibration field cropping season. Line 

graphs indicate the differences in mean between DAP and CC , GDD and CC. 

 

The field was sown on 23 February where the air temperature is different to the base 

temperature at the early stages of planting but mid-season of growing period is higher 

temperature on March April and May where the air temperature is near to the high 

temperature and results in high values of GDD from day after planting. However, the 

values of GDD during the whole growing season (from sowing to maturity) are 

correlated for each other. 

Rice evapotranspiration (ET) 

Various parameters are used to define the relationship between water and crop yield; 

these are ET, available water, and amount of irrigation. ET is only has a physiological 

relationship with the yield. Available water contains losses in the field and irrigation 

ignores the effect of rainfall on the yield. During the dry season from February to June, 

Eta increased with crop establishment, reached its maximum during rice mid-season 

and decreased during the maturity phase. The simulation of actual evapotranspiration 

(ETcact) was based principally on two parameters: Ex and KcTr,x. The calibrated 

values of  Ex and KcTr,x  were 0.563 and  2.79, respectively.  The value 0.563 of Ex 

was determined based on the observed frequency of water supply  and the average value 

of ETo (4 mm/day) during the growing season. For KcTr,x, as CC was different from 

95% for model, AquaCrop model adjusted the value of KcTr,x based on CC in order to 

obtain the actual value of plant transpiration (Tr) which is about 2.74 (J. Toumi et al., 

2016). Fig. 4 displays the time course of simulated ETcact at differences CC v alues by 

the AquaCrop model for fields during the cropping season.  

Yield response to irrigation water requirement 
A direct relation exists therefore between biomass production and water consumed 

through transpiration. Water stress and reduced transpiration result in a reduced 

biomass production that normally also reduces yields. The total irrigation was estimated 

at 400 mm for the evaluated schedule, 400 mm for first update and 340 mm for second 

update of irrigation schedule for growing season. The relationship between available 

water and yield is not movable. As amount of available water approaches adequacy, 
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losses occur due to the non-uniformity and imprecision of the system and soil 

inhomogeneity.  

 

 
Fig 4. Differences of rice actual evapotranspiration (ETc act)   between GDD and DAP during four growing 

seasons by AquaCrop 

 
Table 1. Biomass, dry yield, irrigation, water productivity (ET)  and harvest index of rice under different 

irrigation schedule of growing season. 

 

 

Conclusion 

Rice grain yield varied from 4.9 to 5.66  tons ha-1, adjusted irrigation 

schedule, and showed seasonal variability with slightly higher during the summer 

season. Evapotranspiration (ET) varied from 0.5 to 6.6 mm with the highest ET 

obtained during the growing seasons from day after transplanting. Irrigation water 

requirement varied from 340 to 400 mm in summer season. Rice water use efficiency 

related to ETa and irrigation both had positive correlaion relationship with rice grain 

yield. The combination of all parameters under study in this research revealed that the 

Parameters Evaluated schedule 1st undate 2nd update 

Biomass 

( ton/ha) 

9.423 10.6 9.7 

Dry yield 

( ton/ha) 

4.9 5.66 5.15 

Irrigation(mm) 400 400 340 

Water Productivity ( ET) 0.95 1.08 1.02 

Harvest Index ( %) 52.0 53.5 53.1 

Amount of Irrigated water 

(mm) 

60 

60 
60 

80 

80 
60 

50 

50 
60 

20 

80 
80 

60 
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amount of irrigated water  340 mm ha-1 was the most effective and is recommended as 

the optimum irrigation schedule for rice within summer season in Yezin, Myanmar.  
 

 

 
      Yield                                                           Harvest Index 

 

 

 

Summary 

Based on this study, it could be recommended seasonal irrigation amounts of 

340 mm to get yield of   5.15 ton -1 ha and 400 mm for seven adjusted times is 5.66 ton 

-1 ha but the same amount of irrigation water is applied for six times but yield was 

decrease from 5.66 to 4.9 ton-1 ha for the summer rice growing season, mainly at 

Yezin, Myanmar. The results of this study can be used as a guideline for rice water use 

and irrigation water requirement by the irrigation designers, agricultural project 

managers, within rice value chain in the Myanmar. 

Key words- AquaCrop;Rice;ET-Evapotranspiration; Irrigation ;Yezin;Canopy Cover 
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1. Introduction  

Water has always played a central role in Ethiopian society. It is an input, to a greater or 

lesser extent, to almost all production. The economy of Ethiopia and majority of the 

people’s livelihoods are dependent on agriculture. Rainfed agriculture accounts 90% of 

the export, 85% of employment and 47% of the GDP (World Bank, 2006).  Ethiopia is 

endowed with adequate average annual rainfall, several major rivers and lakes, and 

significant groundwater resources (Birhane et al.2016).  In spite of being relatively rich 

in water and land resources, Ethiopia is unable to produce reliable food supply. 

Extensive land degradation and deforestation coupled with erratic water distribution 

both in space and time are the major causes of the problem. The adverse impacts on 

water resources have occurred due to the large demands of an ever-increasing human 

population, which are further aggravated by poverty (Desta and Lemma, 2017).   

The Ethiopian government has recognized water as major component in the economic 

development and poverty reduction (Awulachew, et al. 2010). Accordingly, efforts and 

investments have been done in Ethiopia to increase the irrigated area, on community-

based soil and water conservation practices and hydropower developments. However, 

this water centered development is seriously constrained by a complex water legacy and 

lack of access to, and management of, water resources.  The rainfall regime in Ethiopia 

is highly unreliable and unevenly distributed. Ethiopia's extreme hydrological 

variability is echoed in its economic performance, as the economic productivity and the 

welfare of the people linked to the volatile and erratic rains (Birhane et al. 2016). For 

instance, the 2002/2003 drought has cost Ethiopia with negative 3.3% GDP growth 

(Awulachew, et al. 2010). With poor agronomic and water management practices, 

relatively weak management institutions and capacity, inadequate water storage 

capacity, and poor water monitoring system, Ethiopia faces an enormous challenge to 

achieve water and food security. Thus, this paper assesses the challenges and prospects 

of water resource management, and forward future directions for the sustainable water 

resource management in Ethiopia. 

2. Ethiopia’s water resources  

Ethiopia is endowed with ample water resources in central, western and southwestern 

parts, while most of north eastern and eastern parts of the country are relatively dry. 

The country has 12 major river basins, 11 fresh and 9 saline lakes, 4 crater lakes, and 

over 12 major swamps or wetlands (Awulachew, 2007). The annual runoff water 

volume and groundwater resources are estimated at 122 billion m3 and 2.6 billion m3 

respectively. The estimated per capita renewable freshwater resources of 1,900 cubic 

meters indicates an abundance of water (MoWR, 2002). However, due to lack of water 
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storage infrastructure and large spatial and temporal variations in rainfall, there is not 

enough water for most farmers to produce more than one crop per year (Awulachew, 

2007). The hydrology of Ethiopia is highly influenced by its highly varied topography. 

Abbay, Baro-Akobo, Omo-Gibe river basins, are the main contributor to the surface 

runoff water.  Ethiopia has a number of lakes, most of which are found within the rift 

valley, that are central for socio-economic developments.  Lake Tana, with an area of 

3,600 square kilometers, is the largest of 15 natural lakes in Ethiopia (Akele, 2011). 

Most of the lakes except Ziway, Tana, Langano, Abbaya, and Chamo have no surface 

water outlets.  

3. Challenges of water management in Ethiopia 

3.1. Hydrological variability 

Ethiopia's primary water resource management challenges are its extreme hydrological 

variability and seasonality and the international nature of its most significant surface 

water resources (World Bank, 2006).  The water resource is not evenly distributed by 

season and location, and only 3% of it remains in the country (Chukalla, et al. 2013).  

Ethiopia’s rainfall shows high spatial and temporal variability. The mean annual rainfall 

ranges between 2,700 millimeters in the southwestern highland to less than 100 

millimeters in northeast lowlands. In addition, 50%–80% of annual rainfall total falling 

in a single short season during June–September, and also differs vastly from year to 

year in timing and total amount (Korecha and Barnston, 2007). Due to this erratic 

nature of rainfall distribution some parts of the country have suffered from famine 

associated with insufficient rain, while other parts have experienced heavy flood 

(Woube, 1999). 

3.2. Land degradation and deforestation 

Land-use and water-use are inseparable, as 98% of the rainfall passes over or through 

land on its way. Deforestation, rapid land-use change for farming, and overgrazing are 

likely to affect the hydrologic regime of water bodies. Conversely, hydrology plays a 

pivotal role in erosion, land degradation, reduced soil fertility and productivity, and 

siltation. Land degradation is a major problem in Ethiopia. It has a negative impact on 

agricultural economy and the natural environment (Hishe, et al. 2017).  Population 

growth, severe deforestation, and traditional agricultural practices of cultivating steep 

slopes without protective measures are the principal causes of increased runoff and soil 

erosion in the country which resulted in declining agricultural productivity, water 

scarcity and continuing food insecurity. Annually Ethiopia loses over 1.5 billion tons of 

topsoil from the highlands by erosion. This could have added about 1–1.5 million tons 

of grain to the country’s harvest (Tadesse, 2001).  Earlier studies have estimated the 

cost of land degradation to be between 2.0 and 6.75 percent of Ethiopia’s agricultural 

GDP per annum (Schmidt and Zemadim, 2015). The present level of deforestation in 

Ethiopia is about 150,000–200,000 ha of forest per year.  The loss of forest cover, in 

turn, resulted in the increase of the silt and nutrient load of the water (Devi et al. 2008; 

Nyenje et al. 2010). Associated sedimentation causes detrimental effects on water 

infrastructure, municipal water supplies, agriculture and hydropower generation (World 

Bank, 2006).   Studies also reported that Lakes Chamo and Abiyata are significantly 

affected by eutrophication problem due to nutrient load in the water (Zinabu, 2002).  
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The consequence of deforestation and degraded soil structure comprises less infiltration 

of rainfall and reduced water storage capacity in the soil (World Bank, 2006).  
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3.3. Excessive water abstraction 

Most of the rift valley lakes were the focal points for relatively large-scale water 

resources development due to their volcano-tectonic depressions with highly variable 

hydrogeological setting (Ayenew, 2007). Some of these lakes are being used for 

commercial fishing, irrigation, soda ash extraction and recreation. However, excessive 

extractions, intractable human interactions with nature and extensive development 

activities have led significant changes in their state (Akele, 2011).  Water abstraction is 

often being done without the basic understanding of the complex hydrological and 

hydrogeological system and the fragile nature of the rift ecosystem. The most important 

large-scale withdrawals of water in the rift are related to irrigation and trona (Na2CO3) 

production. These activities have shrunk the water level of some lakes and affected the 

hydrochemical settings. Beside the anthropogenic factors, the occurrence of frequent 

earthquakes and formation of new faults might have influenced hydrogeologic regime 

of some lakes (Tessema, 1998). In their study Ayenew and Legesse (2007), reviled that 

the level and volume of Lake Abiyata has been significantly reduced due to excessive 

pumping of water from the lake for soda extraction, and the utilization of water from 

feeder rivers and Lake Ziway for irrigation. The case of Lake Alemaya is a good 

example that signifies the magnitude of human impacts on water bodies. The multiple 

anthropogenic pressures particularly water abstraction put the lake on the verge of 

disappearance (Desta, et al. 2017).  In contrast, lake Beseka has recently been growing 

in size as a result of increase in the net groundwater flux into the lake, related to the 

recent increment of recharge from the nearby irrigation fields and due to the rise of the 

Awash river (Ayenew, 2004; Ayenew, 2007). Over-irrigation has led salinization 

problem on irrigated farmlands, as saline groundwater table gradually raise and deposits 

salt on the surface.  Salinization is a critical problem in the Awash valley and around 

Lake Ziway irrigation fields. The shallow ground water table of poor quality is expected 

to affect soil properties and crop yield. There are nearly 12 million ha of salt-affected 

soils in eastern and southern Ethiopia (Dinka, 2017; Tadesse, 2001). 

 

3.4. Water pollution  

Agriculture and urbanization are intensifying in Ethiopia, increasing pressure on the 

aquatic systems. The interaction between agricultural malpractices and the environment 

in Ethiopia results in relentless pollution of freshwater (Tadese 2001). For example, the 

water of Akaki and Kebena rivers flowing through Addis Ababa, the capital of Ethiopia 

as well as Lake Koka are heavily polluted by industrial effluents containing chemicals 

and organic pollutants.  Awash tributaries streaming from Addis Ababa are loaded with 

domestic sewage. Local people who have been relying on the lakes and rivers as source 

of water for drinking, animal watering, cleaning, fishing, traditional irrigation practices, 

etc. have been severely impacted by the existing situations (Awoke, 2016; Akele, 

2011). 

 

3.5. Inadequate water storage capacity 

During the rainy season, high rainfall intensity or prolonged rainfall, resulting in 

abundant water lost as runoff, flooding, and extremely high river water flow. Thus, 

water harvesting during the rainy season is indispensable for Ethiopia to irrigate crops 
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in drier period of the year (Woube, 1999; Tadesse, 2001). If rains fail, or simply come 

too early or too late, the entire agricultural cycle can be disrupted, because there is 

inadequate water storage capacity to smooth and schedule water delivery (World Bank, 

2006). Ethiopian water resources to bring meaningful development without reliable 

water control infrastructure is minimal (Awulachew, 2010). In recent years, efforts have 

been made to increase the water storage capacity by building several small earth dams 

and large water reservoirs. However, little emphasis was given for the sustainability of 

these water reservoirs by Ethiopian government. Most of the reservoirs have been 

suffering from excessive evaporation, seepage losses, serious sediment loads, siltation 

hazards and possible seismic activities. The reservoirs themselves have also become 

breeding sites for malaria mosquitoes and may aggravate other types of water-related 

diseases (Woube, 1999). 

3.6. Weak institutional capacity 

Lack of proper planning and misuse of water resources have brought environmental 

deterioration to many of Ethiopia’s river basins (Woube, 1999).  Inadequate attention 

has been given to the management of water resource both from an economic and an 

environmental perspective.  In most case, there is limited water monitoring system or 

the data are not available to many potential users. Adoption of soil and water 

conservation measures has been very limited. Reasons for failed adoption by farmers 

are the poor extension approaches, lack of incorporating indigenous soil water 

conservation techniques, land tenure insecurity and the inability to make soil water 

conservation productive (Gebregziabher, et al. 2016; Tefera and Sterk, 2010). 

Institutional inefficiency in terms of cooperation and coordination among stakeholders 

has hindered efforts on the sustainable management of water resources. 

4. Prospects of water management in Ethiopia 

Despite all these challenges, soil and water conservation efforts are continuing in 

Ethiopia. The soil and water conservation work included water harvesting in drier 

regions, stream development, construction of earth dams, ponds, gully plugging, check 

dams, and others. The country has several large rivers that can irrigate arable lands, 

supplementing rainfed agriculture (Tadesse, 2001). Nonetheless, out of the total 

cultivable land, less than 40% of available land is currently under cultivation, and of the 

3.7 million ha of irrigable land, only about 5% is irrigated.  If Ethiopia has implemented 

successful irrigation system, agricultural development could contribute up to ETB 140 

billion to the economy and potentially moving up to 6 million households into food 

security (Awelachew, et al. 2010).  However, to capture the full potential, the country 

needs to address critical challenges in the planning, design, delivery, and maintenance 

of its irrigation systems.  

5. Future directions 

Land and water conservation is crucial to enhance the resilience of water and 

agricultural system. Appropriate watershed management practices and strategies should 

include reforestation, soil conservation and the promotion of water resource 

conservation.  Minimize clearing forests for agricultural and energy use.  In situ water 
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harvesting techniques have proven to improve the efficient use of rainwater and 

increase the sustainability and reliability of rainfed agriculture by reducing runoff and 

evaporation (Grum et al. 2017). Moreover, incorporating soil organisms to agricultural 

fields enhance water infiltration and retention (Ismail, 2013; Lee et al. 2008).  Hence, 

conservation of soil moisture in the agricultural fields using in situ water harvesting 

techniques should be practiced by farmers with the help of extension workers. An 

increased focus on groundwater should also be seen as a priority intervention to design 

effective and appropriate water resource management, as it is buffered from rainfall 

variability. In general, in order to alleviate current and future water management issues, 

well-planned and well-managed land and water resource development projects, 

implementation strategies that take into consideration the environmental and 

hydrological systems, effective climate change mitigation and adaptation strategies are 

vital. For long-term growth, investments should be geared towards projects which 

promote less water-dependent, more resilient, and livelihoods (World Bank, 2006).  

6. Conclusions  

Currently in Ethiopia, the sustainability of water and land resources is far from 

satisfactory. The country’s environmental challenges involve complex cross-sectoral 

linkages. Lake of integrated water resources management and the land degradation–

food insecurity–energy access–livelihood nexus are the key environment-development 

linkages identified by the World Bank’s Country Environmental Analysis. Huge 

investment in water resources infrastructure and institutions is needed to achieve water 

security. However, Ethiopia cannot fully mitigate the impact of hydrological variability 

through water infrastructure and management investments alone. Therefore, 

interventions aimed at managing hydrological variability and interventions aimed at 

decreasing the vulnerability of the economy to these shocks are crucial. These 

interventions include integrated watershed management, programs to improve 

livelihood, and investment in hydraulic infrastructure that serves multiple needs, i.e. 

hydropower production, irrigation systems, and storage adequate to mitigate both 

drought and floods. 
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The challenges and prospects of water resource management in 

Ethiopia 
 

Abstract 

Water has always played a central role in Ethiopian society, as rainfed agriculture accounts for     90 % of the 
export, 85 % of employment and 47% of the GDP.  In spite of being relatively rich in water and land 

resources, Ethiopia is unable to produce reliable food supply. Extensive land degradation and deforestation 

coupled with erratic water distribution both in space and time are the major causes of the problem. On top of 
that, the current frequent dry spells and droughts exacerbate the already impoverished water condition of the 

country. The Ethiopian government has recognized water as major component in the economic development 

and poverty reduction. Accordingly, efforts and investments have been done in Ethiopia to increase the 
irrigated area, on community-based soil and water conservation practices, and hydropower developments. 

Despite these efforts, the sustainability of water and land resources is far from satisfactory.  The major 

reasons jeopardizing the sustainability are poor agronomic and water management practices, failure of local 
institutions to sustainably manage water resources, inadequate water storage capacity, and poor water 

monitoring system. To enhance the resilience of water and agricultural system, Ethiopia needs well-planned 

and well-managed land and water resource development projects, implementation strategies that take into 
consideration the environmental and hydrological systems, well-coordinated water monitoring scheme, and 

effective climate change mitigation and adaptation strategies. This paper assesses the challenges and 

prospects of water resource management, and forward future directions for the sustainable water resource 
management in Ethiopia 
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