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DR. BALÁZS GÁBOR:  

A SAJÁTGYÖKERŰ ÉS OLTOTT GÖRÖGDINNYE (CITRULLUS LANATUS L.) TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSA 
 

Bevezetés 

Magyarországon a görögdinnye termesztésének nagy hagyományai vannak. Már a 18. 

században is jelentek meg leírások a termesztéséről, melyből megtudhatók, hogy akkoriban az egyik 

legfontosabb népélelmezési cikkek egyike volt. 

Hazánk szélsőséges időjárását látva sokakban felvetődött a kérdés az oltott dinnyefélék 

termesztéséről. Fontos szempont, hogy a termesztő az adott fajtájához megfelelő alanytípust, illetve 

alanyfajtát válasszon, mivel az egyes típusok között is nagy különbségek figyelhetőek meg. A két 

alanytípus (Lagenaria sp., interspecifikus) közötti döntés nem könnyű feladat, hiszen 

használhatóságukat nagyban befolyásolja az alkalmazott technológia, az ültetés koraisága, a ráoltott 

nemes tulajdonságai, valamint a talajadottságok. Nálunk, a többi nagy dinnyetermesztő országokkal 

szemben a lopótök (Lagenaria sp.) alanyok terjedtek el. A vegetatív úton szaporított dinnye számos 

előnnyel rendelkezik, többek között monokultúrában is termeszthető. Hazánk legnagyobb és egyben 

legintenzívebb termesztőkörzete Békés megyében alakult ki, ahol az oltott felület nagysága 

meghaladja a 60%-ot. Termesztői körökben vannak olyanok is, akik az oltott palánta magas árfekvése 

miatt nem választják az oltást. Amennyiben a drágább bekerülési költség egy magasabb 

termésátlaggal párosul figyelembe véve a termelési kockázatokat is, úgy mindenképpen 

perspektivikus eljárásról beszélhetünk. 

Célkitűzés 

A fogyasztók körében a tök ízt sokan az oltásnak tulajdonítják, holott másban keresendő a 

hiba forrása. Sokan még nem ismerték fel, hogy külön kell választani a sajátgyökerű és az oltott 

palánták tápoldatozási technológiáját. Számos hazai és nemzetközi szakirodalom számol be arról, 

hogy az oltott növényeket a sajátgyökerű állományoktól eltérő módon kell tápoldatozni, mely 

elsősorban a Nitrogén/Kálium arányra vonatkozik. 

Ennek megállapítására fő célkitűzéseink között szerepel a sajátgyökerű és oltott 

technológiában termesztett görögdinnye (Citrullus lanatus L.) tápanyagellátásának és tápanyag-

utánpótlásának vizsgálata csepegtető szalagos öntözésen keresztül. 

A tápanyag-utánpótláson felül kíváncsiak vagyunk, hogy az egyes kezelések 

milyen hatással vannak\lehetnek az egyes gyorsan meghatározható beltartalmi 
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(refrakció, stb.) értékekre. A tök íz megállapítására organoleptikus (érzékszervi) vizsgálatra kerülne 

sor, ahol a fogyasztók egy pontozásos rendszerben minősítenék a terméseket. 

A kísérlet során kapott eredmények konferencián és szakmai lapokban kerülnek 

bemutatásra, valamint oktatási anyagokban kerülnek felhasználásra. 

Munka és időterv 

Az oltott görögdinnye tápanyag-utánpótlási kísérletének tervezett kivitelezési módja 

szabadföldi körülmények között valósul meg. 

     2018. január, február, március, április, május, június 

A kísérleti terület megtekintése, valamint a kísérlet konkrét megtervezése. A kísérlet 

helyszínén talajmintavételre kerül sor, melyből különböző elemek kerülnek meghatározásra a 

konkrét tápanyag-utánpótlási terv meghatározásához. Összegyűjtésre és feldolgozásra kerülnek a 

témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakkönyvek és szakcikkek. 

Kiválasztásra kerülnek az oltáshoz használt alany/alanyok és nemes/nemesek kombinációk. 

Március és/vagy április hónapokban sor kerül az oltásra, valamint a sajátgyökerű növények 

magvetésére és a terület előkészítésére. 

Áprilisban kerül sor az intenzív technológiai elemek (talajtakaró fólia és csepegtető szalag 

lehúzása, stb.) előkészítésére, valamint a kísérleti parcellák kiültetésére és azok ápolására. 

Az állomány öntözése az előre megtervezett receptúra szerint történik csepegtető szalagon 

keresztül megadott időközönként.  

Az érés időszakában június második felétől kerül sor a parcellák szedésére, mérésére és a 

mintavételre. 

     2018. július, augusztus, szeptember, október, november, december 

A szedéseket és méréseket követően kerül sor a termések refrakciójának meghatározására. A 

vízben oldható szárazanyag-tartalom meghatározását digitális kézi refraktométerrel (PAL-1, ATAGO) 

végezzük. Eredményeink Brix°-ban kerülnek megadásra. A refraktométerrel elvégzett mérés alapját 

az a törvényszerű összefüggés képezi, amely a cukortartalmú nedvek szárazanyag-tartalma és 

fénytörésük nagysága között fennáll. A műszerről leolvasott érték a vizsgált anyag 

százalékában kifejezett szárazanyag (jelen esetben cukor) tartalmával egyenlő. 
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Várt eredmények, hasznosítás 

A kísérlet elvégzése után várható eredmény, hogy a különböző kezelések közül 

meghatározásra kerül egy optimális tápanyagutánpótlási recept, amely mennyiségi és fogyasztói 

oldalról is alátámasztja az eredményeket. A mérések során kapott eredmények a kísérlet befejezése 

után szaklapokban, valamint konferenciákon kerülnek bemutatásra, illetve oktatási anyagokba 

kerülhet ismertetésre. 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

További öntözéssel kapcsolatos kísérletek és kutatások végezhetők akár a dinnyefélékkel, 

akár egyéb zöldségnövényekkel kapcsolatban. Az eredmények és ismeretanyagok akár szabadon 

választható tárgyak struktúrájába is beépíthető 

Kis összegű beszerzési igény 

A sajátgyökerű és oltott görögdinnye tápanyag-utánpótlás kísérlettel kapcsolatban az alábbi 

költségnemek, beszerzések merülhetnek fel: 

1, Oltáshoz szükséges oltócsipesz 

2, Palántaneveléshez szükséges szaporító tálca 

3, Palántaneveléshez szükséges szaporító közeg 

4, Alany-nemes vetőmag 

5, Palántanevelés 

6, Tápoldatozáshoz szükséges műtrágya 

7, Öntözéshez szükséges csepegtető szalag 

8, Talajtakaráshoz lila vagy zöld színű talajtakaró fólia 
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CSEMAN ATTILA: 

KÜLÖNBÖZŐ TALAJMŰVELÉSI RENDSZEREK VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÁSAI 
 

Bevezetés 

A tervezett kísérletekkel arra keresem a választ, hogyan lehetne optimalizálni a talajművelést 

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

képessége javuljon, ugyanakkor a fenntartható mezőgazdasági termelés mellett a 

növénytermesztés vízminőséget veszélyeztető hatása minimális szintre csökkenjen. 

A megfelelő öntözési mód kiválasztásához, az öntözővíz hasznosulásának fokozásához optimalizálni 

kell a talaj vízháztartását. A talajművelési eljárások helyes megválasztásával erre keressük a választ.   

A kutatási terv rövid bemutatása módszertana 

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

területét megfelelőnek találtam arra, hogy a 5-ször 3 ismétléses 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. 

Tervezett 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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Várt eredmények, tervezett vizsgálatok 

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 keressük a választ arra, 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. Nemcsak a terméshozamot, hanem a teljes 

biomassza tömeget is szeretnénk mérni, választ keresve mely művelési módnál hasznosult legjobban 

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

összetételét összcsíraszámot kívánunk mérni. 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. 

Statisztikai módszerek, adatfeldolgozás 

A mért értékeket az SPSS program módszertani alkalmazásával kívánjuk feldolgozni. 

- Több-tényezős variencia analízis és regresszió analízis alkalmazásával kívánjuk kiértékelni a kutatás 

során mért értékeket. 

Tervezett publikációk 

A kutatási témához kapcsolódó folyóiratokban való megjelenést tervezzük, ilyen az akadémiai Kiadó 

által megjelentetett Agrokémia és Talajtan tudományos folyóirata. 



CSEMAN ATTILA 

Különböző talajművelési rendszerek vízgazdálkodási hatásai 

 

6 
 

A kutatási eredmények Angol nyelvű megjelenését a Cereal Research Communications folyóiratban 

tervezzük megjelentetni. Az agrár szerveződések, gép gyártók forgalmazók például az agrárkamara, 

Kite által szervezett öntözéssel talajműveléssel kapcsolatos előadásain részt veszünk, az általuk 

megjelentetett kiadványokban ismertetjük a kutatási eredményeinket. 
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CSENGERI ERZSÉBET: 

HOLTÁGAK TÖBBCÉLÚ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A SZARVAS-BÉKÉSSZENTANDRÁSI HOLTÁG 

PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 

Bevezetés 

A víztestek komplex hasznosítására társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontból is igény 

jelentkezik, ami jelentős konfliktusokkal jár. A helyzet egyik legjobb példája a Szarvas-

Békésszentandrási Holt-Körös. A holtág a térség egyik legfontosabb belvízbefogadója, ami jelentős 

tápanyagterheléssel jár, kiemelkedő az idegenforgalmi jelentősége, horgászati lehetőséget biztosít, 

ökológiai szempontból pedig fontos az, hogy természetes élőhelyet biztosít az itt élő, vízparti és vízi 

élővilág számára. Vízminőségi igények eltérőek a különböző használatok szempontjából, ami a 

konfliktusok okozója. 

A kutatás főbb célkitűzései 

 A holtág természeti értékeinek számbavétele, lehatárolása, illeszthetősége a gazdálkodási 

forma javaslatokhoz. Az ökoszisztéma szolgáltatások számba vétele. 

 A holtág vízminőség változásának nyomon követése, vizsgálata, vízkémiai vizsgálatok. 

 A holtág és vízgyűjtő területének térszerkezeti tanulmányozása, korai és jelenlegi 

gazdálkodási formák változásának tanulmányozása.  

 Javaslattétel a Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös jövőbeni vízgazdálkodási modelljének 

kidolgozására. 
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DR. CSORBA ÁDÁM: 

TÉRINFORMATIKAI, TÁVÉRZÉKELÉSI, SPEKTROSZKÓPIAI ÉS TALAJTÉRKÉPEZÉSI ELJÁRÁSOK FEJLESZTÉSE BELVÍZZEL 

ÉRINTETT TALAJOK TULAJDONSÁGAINAK TÉRKÉPEZÉSÉHEZ 

Bevezetés 

Magyarország legnagyobb potenciális víztározója a talaj. Különböző természetes okok (pl. topográfiai 

helyzet, talajtulajdonságok) valamint antropogén hatások (pl. helytelen agrotechnika, mélyfekvésű 

területek beépítése, csapadék- és szennyvízelvezetés hiánya) is kulcsszerepet játszanak a talaj-

pórustér huzamosabb ideig vízzel való telítettségének fennmaradásában. Ezeknek a tényezőknek a 

hatása a többletvíz mélybe szivárgásának megakadályozásában nyilvánul meg, mely belvíz 

formájában jelenik meg a felszínen. A belvízzel sújtott területeken az aszálykár a nyári szárazság 

idején számos esetben jelentős. Ez a szélsőséges vízellátottság mezőgazdasági szempontból rendkívül 

kedvezőtlen, jelentős terméskiesést, illetve többletköltséget okozva a gazdálkodóknak. 

Mindezek fényében nagy jelentősége van a belvízzel érintett területek feltérképezésének, az 

érintettségi fok meghatározásának, a talajok jellemzésnek, valamint a belvíz kialakulásának 

szempontjából kulcsfontosságú talajtulajdonságok térképezésének.  

A javasolt projekt célja egy olyan komplex módszertan kidolgozása, mely műholdfelvételek elemzése, 

terepi talajfelvételezés, laboratóriumi mérések valamint táblaszintű digitális talajtérképezési 

módszerek alapján lehető teszi a belvízzel érintett területek lehatárolását, a jelenség kialakulásában 

kulcsszerepet játszó talajtulajdonságok meghatározását és térképezését.  

 

Célkitűzés 

A kutatás célja olyan dél-alföldi, Duna-menti területek talajainak vizsgálata, melyekben rendszeresen 

megjelenik a belvíz.  

A munka jelentős hangsúlyt fektet műholdas távérzékelési adatok idősoros vizsgálatára. A munkafázis 

ezen, első szakaszának a célja, hogy a mintaterületeken meghatározzuk a belvízzel sújtott területek 

arányát, és nyomon kövessük a belvízborítottság időbeli változását. Az elemzésekhez elsősorban a 

mikrohullámú, és optikai tartományban készített – Sentinel 1 és Sentinel 2/Landsat8 – 

műholdfelvételeket használunk.  

A műholdfelvételek kiértékelése alapján készített belvíztérképek, valamint a rendelkezésre álló 

környezeti és műveléssel kapcsolatos információk bevonásával jelöljük ki azokat a mintaterületeket, 

melyek talajait részletes vizsgáltoknak vetjük alá.  

A talajok terepi felvételezése során kulcsfontosságú szerephez jut ásott talajszelvények vizsgálata, 

melynek során a talajszintek kémiai és fizikai tulajdonságait rögzítjük. Kiemelt jelentőséget 

tulajdonítunk olyan – elsősorban talajmorfológiai - tulajdonságok vizsgálatára, melyek a talajpórusok 

huzamosabb ideig való vízzel telítettségének a következményei, illetve ennek a jelenségnek a kiváltó 

okai.  

A talajszintekből vett mintákon laboratóriumi elemzéseket végzünk el. A 

munkafolyamatban kiemelt szerepet tulajdonítunk infravörös-spektroszkópiai 

módszerek bevonására. Ezek az eljárások lehetővé teszik, hogy a 
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hagyományos laboratóriumi módszerekkel csak idő- és költségigényesen, valamint számos esetben 

környezetre káron vegyszerek alkalmazásával meghatározható talajtulajdonságokról hatékonyabban 

jussunk számszerű információhoz. A laboratóriumi elemzések során olyan kémiai és fizikai 

talajparaméterekre koncentrálunk, melyek értékei egyrészről a belvíz jelenlétének indikátorai (vagy 

következményei), illetve a agronómiai szempontból kulcsfontosságúak. 

A kutatás végső célkitűzése pedig e talajtulajdonságok tér- és időbeli változatosságának 

meghatározása, táblaszintű digitális talajtérképezési módszerek, és idősoros vizsgálatok 

alkalmazásával. 

Munka és időterv 

1 – 6. hónap: Szakirodalmi feldolgozás, adatbázisok létrehozása (műholdas állományok beszerzése, 

archív talaj és területhasználattal kapcsolatos feldolgozása) 

7 – 12. hónap: A műholdas felvételek feldolgozása, belvíz térképek létrehozása, mintavételi területek 

kijelölése, terepi felvételezés, talajmintavétel 

13 – 18. hónap: Laboratóriumi elemzések, spektroszkópiai kalibrációk, talajtulajdonságok táblaszintű 

térképezése 

19 – 24. hónap: Eredmények publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon, lektorált 

folyóiratokban 

 

Várt eredmények, hasznosítás 

1 – 6. hónap: Adatbázis struktúra tervezése, kidolgozása 

7 – 12. hónap: A projekt hipotéziseinek és előzetes eredményeinek bemutatása 1 hazai szakmai 

rendezvények, 1 magyar nyelvű publikáció 

13 – 18. hónap: 1 darab benyújtott angol nyelvű publikáció, az a módszert bemutató oktatási anyag 

kidolgozása 

19 – 24. hónap: Eredmények széles körű publikációja (1-1 hazai – nemzetközi konferencia előadás), 

magyar és nemzetközi lektorált folyóiratban 1 - 1 publikáció. 

 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuson 

A munka eredménye egy olyan térinformatikai, távérzékelési és talajfelvételezési alapokra épülő 

módszertan, mely alkalmas belvízzel sújtott területek lehatárolására, a területek talajainak 

jellemzésére, és kulcsfontosságú tulajdonságainak táblaszintű térképezésére. A módszertan 

fejlesztésébe az AGK hallgatói bekapcsolódhatnak. A kutatás alapját képezheti TDK, vagy 

szakdolgozati témáknak.  

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

A kutatás eszközigénye elsősorban terepi mintavételi eszközök, valamint 

laboratóriumi kellékek beszerzésében nyilvánul meg.
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DR: CSORBAI BALÁZS: 

AZ INTENZÍV HALTENYÉSZTŐ RENDSZEREK ELFOLYÓVÍZÉNEK VIZSGÁLATA 
 

Bevezetés  

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

igényeket a természtesvízi 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 tetten 

érhetőek: 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.  

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. 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. A magas szerves és lebegő anyag tartalom hozzájárul a mély lágyiszap 

képződéséhez, illetve az anaerob viszonyok kialakulásához. 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 

eutrófizáció folyamatát. A fenti folyamatok különösen kedveznek a cyano baktériumok számára, 

melyek nagytömegben felszaporodva algavirágzást okoznak. Nem csak rossz szagúvá teszik a vizet és 

halakat, de szélsőségessé teszik a pH és az oxigénháztartást, ez viszont az érzékeny fajok 

kieltűnéséhez vezet, teret nyitva az invazív fajok elterjedésének. Így a nem megfelelően kezelt 

használt víz a befogadó vizes élőhely rekreációs hasznosítását lehetetlenné teszi, illetve a helyi élő 

világra is káros hatással van. Éppen ezért a modern, fenntartható haltenyésztés igen fontos kérdése a 

megfelelő elfolyó víz 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. 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. 

A magyar vízügyi szabályozás célja, hogy a szabályrendszerén keresztül a 

felhasználókat arra szorítsa, hogy a vízkészleteket fenntartható módon 
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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  

A mintaterület a Szarvason a Szarvas-Fish Kft. telepén lesz. 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 tíz tóból álló 

wetlandrendszer szűri ki a legfontosabb tápanyagokat. 

 

Célkitűzés 

A kutatás célja a Szarvas-Fish Kft. önellenőrzési tervének adatainak átfogó vizsgálatán keresztül 

felmérni az intenzív haltelep hatásait a Szarvas-Kákafoki Holt-Körös vízminőségére. Az önellenőrzési 

terv keretében a használt víz befogadóba ömlésének helyszínén évente többször történik akkreditált 

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

A téma igen komoly előzményekkel rendelkezik, mert a holtág vízminőségének vizsgálat a SZIE 

AGK Szarvasi Kampuszán illetve NAIK-HAKI-ban évek óta folyamatos vizsgálat tárgyát képezi. Az 

elmúlt évek víz és iszapvizsgálati adatainak új szempontból történő elemzése, az önellenőrzési terv 

adataival történő összevetése azonban új adatokat szolgáltathat a folyamatok pontosabb 

megértéséhez. A kapott eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a holtág többcélú hasznosítása 

zavartalan lehessen: az intenzív haltermelés ne befolyásolja károsan se a rekreációs és 

természetvédelmi célokat. A kapott eredmények az oktatásban is kiváló példaként felhasználhatóak a 

többcélú vízhasznosítás bemutatására. 

 

 

 

A mintavételi helyszín 

Munka és időterv 
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Mérföldkövek 
száma 

Munkaszakasz Feladatok Módszerek 

2. 

2018.02.01-2018.03.31 A rendelkezésre álló adatok 
felmérése, a szükséges 
szakirodalmi háttér 
feldolgozása 

Irodalomkutatás 

3 

2018.04.01-2018.10.31 Az elmúlt évek önellenőrzési 
adatainak begyűjtése, a 
rendelkezésre álló adatok 
számítógépes adatbázisban 
történő rögzítése 

Adatgyűjtés, adatbevitel 

 

 

Mérföldkövek 
száma 

Munkaszakasz Feladatok Módszerek 

4 
2018.10.01-2019.05.31 Statisztikai összevetések, 

elemzések elvégzése 
Statisztikai elemzés 

5 2019.06.01-2019.12.31 Publikációk elkészítése Publikálás 

6 
2020.01.01-2020.07.31 A kapott eredmények átadható 

formába történő szerkesztése 
Tananyagfejlesztés 

 

Várt eredmények, hasznosítás 

A kapott eredménye sokrétűen felhasználhatóak. Az adatok egyrészről jól illeszkednek a holtág 

további tartamos hasznosítását megalapozó felmérésekbe: a wetland megépítése előtt a holtágat ért 

terhelések közül az afrikai harcsa telep az egyik legfontosabb volt, így gazdaság jelenlegi hatásának 

felmérése elengedhetetlen. Másrészt Szarvas és Békésszentandrás Önkormányzata, illetve a vízügyi 

hatóság hasznosíthatja a kapott eredményeket a további kezelési tervek kidolgozásakor. Harmadrészt 

a Szarvas-Fish Kft. az elemzés révén meggyőződhet a wetland hatékonyságáról.  

Tágabb kontextusba helyezve a kapott adatokat elmondható, hogy az itt szerzettt eredmények az 

intenzív haltermelés számára fontosak, hiszen a már megépült és s jövőben megépülő gazdaságoknak 

is meg kell felelni az egyre szigorúbb kibocsátási értékeknek és ehhez megfelelő víztisztítási 

technológiára van szükség. Amíg a haltenyésztés és recirkulációs halnevelő rendszerekben 

alkalmazott eszközök hatékonysága már várhatóan nem növekszik számottevően a jövőben, addig az 

elfolyó vizek kezelésére a kidolgozott és működő technológiák nem hódítottak eddig teret, így itt 

komolya előrelépésre lehet számítani. Ahhoz, hogy a termelők ezen a téren is ki tudják választani a 

megfelelő eszközt szükség van az ebben a témában született gyakorlati példákat bemutató 

publikációkra.   

A tervezett kutatással összefüggésbe összesen négy publikációt tervezek. Kettőt magyar, kettőt 

angol nyelven. A publikációk várhatóan a 4. és a 6. munkaszakaszban fognak megjelenni. Az angol 

nyelvű szakcikkek a Szent István Egyetem lapjában (Columella - Journal of Agricultural and 

Environmental Sciences) illetve a Hungarian Agricultural Research-ben szeretném 

publikálni, míg a magyar nyelvűt a Halászat című szaklapban.  
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Végezetül a kutatást eredményeit egyrészről szeretném beépíteni a SZIE Halgazdálkodási 

Tanszékének oktatási programjainak keretébe általam óraadó tanárként oktatott tantárgyak 

tananyagába beépíteni. Valamint megtalálni a megfelelő platformot, ahol a Szarvasi Campus hallgatói 

is megismerkedhetnek a téma jelentőségével. 

 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

A kapott eredmények egyrészről szervesen kapcsolódnak a Campuson már eddig is végzett 

vízminőségi vizsgálatokhoz, másrészt nyitást jelentenek az intenzív halgazdálkodás és a 

halgazdálkodók irányába.  

Mint azt már korábban említettem célom a kapott eredményeket bemutatni a Campus hallgatói 

számára, amennyiben ennek sikerül megtalálni a megfelelő oktatási kereteit. A téma megjelenhet 

mind az alapképzés (Mezőgazdasági mérnök, Vidékfejlesztési agrármérnök képzés), mind a 

mesterképzés (Vidékfejlesztési agrármérnök képzés) tananyagában, de akár a szakirányú 

továbbképzésben is (Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök képzés)  

 

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

A tervezett kutatás nem igényel ilyen beszerzést 



FAZEKAS GYÖNGYVÉR 

Őshonos dunai tokféléink rehabilitációs programjához és a visszatelepítésekhez kapcsolódó 

genetikai felmérések 
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FAZEKAS GYÖNGYVÉR: 

ŐSHONOS DUNAI TOKFÉLÉINK REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ ÉS A VISSZATELEPÍTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ GENETIKAI 

FELMÉRÉSEK 
 

Bevezetés 

Hazai tokféléink populációinak állapotát a folyószabályozások, ill. duzzasztó művek létesítése, 

negatívan hatott, mindezek mellett az ipari, mezőgazdasági eredetű szennyvizek által okozott folyami 

vízszennyezésekre különösen érzékenyen reagálnak.  

A Vaskapu I. és a Vaskapu II. megépítése is nagymértékben hatott a tokfélék állományának 

csökenésére. Az ívóhelyek egy része degradálódott, amely tovább növelte az al-dunai populációk 

veszélyeztetettségét. Mindezek mellett nem elhanyagolható a túlhalászás és a víz szennyezés negatív 

hatása.  

Vizeink biodiverzitásának és ezen keresztül a jó ökológiai állapotának fenntartása érdekében, fontos 

szerepe van a tokfélék állomány megóvásának. Jelenleg az öt őshonos tokfélénk közül, kettő a viza 

(Huso huso), és a sőregtok (A. stellatus) gyakorlatilag eltűnt a hazai folyószakaszokról. A simatok (A. 

nudiventris) és a vágótok (A. gueldenstaedti) nem vándorló formájának rendkívül szórványos az 

előfordulása, mindkét faj súlyosan veszélyeztetett státuszú. Egyetlen tokfélénknek, a kecsegének 

vannak még jelen nagyobb egyedszámú, szaporodni is képes populációi, de jelezvén ezek 

veszélyeztetettségét, a kecsege 2015-től felkerült a nem fogható fajok listájára. 

A törvényi szabályozások, mint passzív védelemi intézkedések önmagukban még nem garantálják a 

populációk megőrzését vagy az állományok esetleges növekedését. A folyóinkat benépesítő 

állományok aktív megőrzéséhez in-situ (természetes élőhelyen) és ex-situ (mesterséges körülmények 

között) védelmi intézkedésekre van szükség. 

 

Célkitűzés 

Kutatásaink során célul tűzzük ki, hogy egyedek utánpótlásával (mesterséges szaporítás, előnevelés 

Szarvas HAKI), részben hozzájárulunk a fent említett fajok rehabilitációjához. Annak érdekében, hogy 

biztosíthassuk a kitelepítésre kerülő állományok megfelelő genetikai állapotát, szükséges felmérni és 

összehasonlítani a rendelkezésre álló génforrások, tehát mind a természetes vízi mind az ex situ 

génbanki állományok genetikai összetételét. A genetikai vizsgálatokhoz, a leg korszerűbb DNS-alapú 

molekuláris genetikai módszereket (mikroszatellitek) használjuk. Több nemzetközi szakirodalom is 

beszámol tokfélék DNS alapú populációgenetikai vizsgálatáról, azonban a hazai populációkon nem 

végeztek még részletes populációgenetikai analízist. Így az elvégzett kutatás hiánypótló e téren. A 

genetikai vizsgálatokba bevonjuk a szarvasi Halászati kutatóintézet tok génbankjának teljes kecsege, 

vágótok és beszerzésre kerülő simatok anya-állományát, valamint természetes vízről begyűjtött 

kecsege egyedeket (Duna, Tisza). A vizsgálatok elvégzése után, a megfelelő egyedek szaporítását 

követően, azok utódállománya kerül visszatelepítésre a kijelölt természetes vízi élőhelyekre. 
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A kutatómunka célja továbbá, hogy szisztematikusan összegyűjtse és feldolgozza, a fenti fajok 

lehetséges élőhelyéhez (Hármas-Körös, Duna, Tisza) kapcsolódó releváns hidrológiai (hidrodinamikai, 

medermorfológiai) szakirodalmat. A kapott adtok, eredmények élőhely szempontú elemzése után, 

kísérletet teszünk a visszatelepítés szempontjából leg alkalmasabbnak talált folyószakaszok elméleti 

kijelölésére. 

Mintaterület 

- a NAIK szarvasi telephelyű Halászati Kutatóintézet tavaiba lévő élő tok génbankjának 
jelenlegi törzsállománya (kecsege és vágótok) 

- Duna 3 mintázási terület (Baja, Ercsi, Leányújfalu) 
- Tisza 2 mintázási terület (Mindszent, Kisköre) 
- esetlegesen külföldről beszerzett simatok állományok 

 

Munka és időterv 

Előzmények 

Kecsege esetében közel 220 egyed farok-úszó mintái kerültek begyűjtésre, amelyek egy részéből (150 

db minta) DNS-t izoláltunk a későbbi genetikai vizsgálatokhoz. A mintázott halak három különböző 

állományból/ populációból származtak: Szarvas génbank (HAKI), Duna, Tisza. 

Az előzetes populációgenetikai felmérések során, a génbanki kecsege állomány közel 25% a 

természetes vízi populációkból a dunai állomány 50%-a lett jellemezve 4 db DNS alapú 

(mikroszatellit) markerrel. 

 

2018 február- március 

- Szakirodalom feldolgozása a következő témákban: 
- a dunai tokfélék védelmére irányuló nemzetközi programok nyomon 

követése, lehetséges kapcsolódás pontok 
- hazai folyómedrek állapotát vizsgáló tanulmányok összegyűjtése, 

(kapcsolódva a tokfélék lehetséges élőhelyéhez) 
- Terepi-labor munka 

- vágótok esettében 2018 tavaszi lehalászáskor minta gyűjtés szarvason a 
HAKI élő génbankjából, várhatóan 15-20 egyed 
 

- Részvétel a víz világnapja alkalmából rendezett konferencián,  
 

2018 április- október 

- Szakirodalom feldolgozása 
- hazai folyómedrek állapotát vizsgáló tanulmányok feldolgozása, 

(kapcsolódva a tokfélék lehetséges élőhelyéhez) 
- - vizes élőhelyek ökológiai állapotának rehabilitációjával 

foglalkozó hazai kutatások, tanulmányok 
feldolgozása, különös tekintettel reflektálva a 
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tokfélék ívóhelyi adottságait figyelembe véve 
- Terepi-labor munka 

- A NAIK HAKI tok génbankjának teljes kecsege tenyész- állományának 

genetikai vizsgálata további mikroszatellit markerek adatai alapján. 

- NMikroszatellit adatok feldolgozása: fragmentek detektálása Gödöllőn a 

halgazdálkodási Tanszéken ABI 3130 szekvenátor (Applied biosystems, 

USA)  

- A mintákból kapott nyers adatot a Gene Mapper (Applied Biosystem) 

szoftverrel elemeztük tovább és genotipizáltuk.  

 

- A beszerzett vágótok egyedek DNS mintájának genetikai feldolgozása, 

markertesztelés. 

- A beszerzett simatok egyedek DNS mintájának genetikai feldolgozása, 

markertesztelés. 

- Részvétel a magyar hidrológiai társaság által szervezett vándorgyűlésen 2018. július 4-6. 

A konferencia lehetőséget ad a hazai rehabilitációs munkákkal és a vizes élőhelyek védelmével, és 

vízfolyások tavak holtágak rehabilitációjával foglalkozó szakemberek megismerésére, 

kapcsolatfelvételre. 

2018. november – 2019 május 

- Szakirodalom feldolgozása 

-lehetséges élőhelyéhelyekhez (Hármas-Körös, Duna, Tisza) kapcsolódó 

releváns hidrológiai (hidrodinamikai, medermorfológiai) tanulmányok 

 

- Labor munka: a szarvasi HAKI tok génbankjának teljes vágótok genetikai vizsgálata 
további mikroszatellit markerek adatai alapján. 

Magyar és angol nyelvű publiációk megírása. 

-1 db elfogadott, megjelent magyar nyelvű publikáció (halászat vagy hidrológiai  közlöny ) 

-1 db beadott angol nyelvű publikáció 

 

2019. június – 2019 december 

- Terepi-labor munka 
- Vágótok Mikroszatellit adatok feldolgozása: fragmentek detektálása 

Gödöllőn a halgazdálkodási Tanszéken ABI 3130 szekvenátor (Applied 

biosystems, USA)  

- A mintákból kapott nyers adatot a Gene Mapper 

(Applied Biosystem) szoftverrel elemeztük tovább és 

genotipizáltuk. 
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- részvétel a szaporítási és visszatelepítési munkálatokon  

 

2020 január– 2020 július 

- publikációk írása 
- disszertáció készítés 

 

Várható eredmények 

• Egyedi szintű genotípusos adatokat a szarvasi HAKI tok génbanki anyaállományáról. 
• A genetikai analízis adatait felhasználva, lehetőség nyílik olyan szaporítási tervek 

kivitelezésére, amely közvetett módon hozzájárulhat a visszatelepítések, rehabilitációs 
programok sikerességéhez. (genetikai variabilitás fenntartásához, beltenyésztés elkerülése) 

• A vizsgálatba vont természetes vízi kecsege állományok populációgenetikai tanulmánya. 
• A génbankokban őrzött vágótok s simatok egyedek aktuális genetikai állapota. 
• A vizsgált génbanki állományok genetikai diverzitásának fenntartására és fejlesztésére 

kidolgozott javaslat. 
•  Visszatelepítési munkálatok elméleti megalapozása és gyakorlati kivitelezése. 
•  A visszatelepítés szempontjából leg alkalmasabbnak talált folyószakaszok elméleti 

kijelölésére. 
 

 

• 2019 -1 db magyar nyelvű publikáció (halászat vagy  hidrológiai közlöny ) 
• -1 db angol nyelvű publikáció 
• 2020 1 db magyar nyelvű publikáció (halászat vagy  hidrológiai közlöny ) 
• -1 db angol nyelvű publikáció 
• 2020 október Doktori védés, fokozatszerzés 
 

  

 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon:  

Hogyan integrálható a képzési struktúrába? 

Jelen tanulmány eredményei x tantárgy keretében bemutathatóak.  Jól reprezentálják, és 

rávilágíthatnak a vízépítési létesítményekkel szemben támasztott elvárásokra, és felhívják a figyelmet 

a természetes vízi élőhelyek figyelembevételének fontosságára. 
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FEKETE GYÖRGY: 

FÜSTGÁZOK (ÉS BIOGÁZ) SZÉN-DIOXID TARTALMÁNAK MOSÁSÁRA HASZNÁLT TECHNOLÓGIAI VIZEK REGENERÁLÁSÁRA 

MIKROALGÁKKAL 
 

Bevezetés 

Az algatenyésztés és a keletkező biomassza felhasználási lehetőségeinek vizsgálata már a XX. század 

eleje óta kiemelt kutatási terepét képezi a biotechnológiáknak. Az alga kedvező beltartalma miatt 

biomasszáját számos területen lehet alkalmazni. Ilyen az élelmiszeripar, a mezőgazdaságban az állat 

takarmányozás, a biotrágyázás vagy a talajkondicionálás De egyéb területeken is alkalmazható, mint 

pl. a biológiai szennyvíztisztítás során illetve az energia szektorban. Végül a finomvegyszer ipar az 

algából kivont egyes hatóanyagok gyógyszerek és egyéb vegyszerek előállítására tudja hasznosítani az 

alga biomasszát.  

A nagyüzemi alga előállítás jelenleg elsősorban gazdasági okokból kifolyólag nem terjedt el széles 

körben. Ez a probléma az alga tápanyag ellátásából, valamint betakarítási és feldolgozási költségeiből 

adódik. A tápanyag utánpótlás során felmerülő költségek jelentős részét képezi a tenyészetek 

kielégítő mennyiségű szénforrással való ellátása. Ez a gyakorlatban tisztított szén-dioxid gáz 

hozzáadásával történik, amelynek egy költséghatékony és rendkívül környezetbarát alternatívája 

lehet a füstgázok CO2 tartalmának bevezetése alga tenyészetekbe. 

 

Célkitűzés 

 Alga kísérletekhez szükséges apparátus kialakítása a Szent István Egyetem 
laboratóriumában 

 Kapcsolattartás az algatenyésztéssel foglalkozó hazai és külföldi kutatókkal 

 Algatenyészetek kezelése CO2 leválasztása során keletkező folyadékokat (pl. biogáz nedves 
mosók szennyvize) modellező oldatokkal 

 A kezelések hatásának folyamatos monitorozása a biomasszán, ennek mérési módszerének 
kidolgozása 

 Mérési eredmények alapján a rendszer szénmérlegének elkészítése, a szénformák 
átalakulásának modellezése  

 A munka kapcsolódik az FK-124803 azonosítójú NKFIH projekthez, alapvető célja a 
mikroalgák hasznosítása az ipari szennyvizek tisztítása során.  

 

Munka és időterv 

1 – 6. hónap – Eszközbeszerzés, szakirodalom feldolgozása,  

7 – 12. hónap – A módszertan kialakítása, alga kísérletekre használt mérési módszerek átültetése és 

adaptálása a saját kísérletekhez. Füstgáz elnyeletés modellezése. 

13 – 18. hónap – Tenyészkísérletek lefolytása, a kezelések hatásainak vizsgálata az algák 

növekedésére 

19 – 24. hónap – A kapott adatok kiértékelése, publikálása 
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Várt eredmények, hasznosítás 

1 – 6. hónap – Szakirodalmi áttekintés elkészítése 

7 – 12. hónap – A projekt bemutatása egy hazai szakmai rendezvényen, 1 magyar nyelvű publikáció 

13 – 18. hónap – Működő, az oktatásban, illetve egyéb demonstrációs céllal bemutatható mérési 

módszer az algák szennyvíztisztítási potenciáljára 

19 – 24. hónap – Eredmények bemutatása legalább egy hazai szakmai rendezvényen. 1-1 (benyújtott) 

magyar, illetve angol nyelvű publikáció lektorált kiadványban. 

 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

A kutatás lehetővé teszi annak demonstrációját, hogy a mikroalgák valóban hasznosíthatóak a 

szennyvizek kezelése során. A mért adatokból és a hozzá tartozó szakirodalomból az AGK hallgatói 

számára előadásanyagok készítését teszi lehetővé az alga biotechnológiák témaköréből. 

 

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

Az algák tenyésztésére alkalmas helység, berendezés biztosítása, valamint az egyes paraméterek 

laboratóriumi mérésére alkalmas műszeres háttér. 



DR. GOMBOS BÉLA 
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DR. GOMBOS BÉLA: 

A CSAPADÉKINFORMÁCIÓ PONTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HATÉKONYABB MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉRDEKÉBEN 
 

Bevezetés 

Problémafelvetés, témaválasztás fontossága: A csapadék az a vízmennyiség, ami a légkörből a 

felszínre jut. Mennyisége és időbeli eloszlása alapvetően meghatározza a növények vízellátottságát 

és ezáltal a termésmennyiséget. Mind vízhiány, mind víztöbblet esetén viszonylag kis eltérések a 

talajnedvesség (a csapadék) értékeknél jelentős termésbeli eltérést eredményezhetnek.  

A csapadék mennyiségének ismerete alapvető jelentőségű bizonyos operatív jellegű mezőgazdasági 

munkák időzítéséhez, tervezéséhez (öntözés, talajmunkák, betakarítás, stb.). Precíziós 

növénytermesztés esetén az öntözés optimalizálása érdekében különösen fontos az öntözendő 

területre lehullott pontos csapadékmennyiség ismerete. 

A gyakorlatban sok termelő számára jellemzően a talajállapot vizuális megfigyelése jelenti az 

elsődleges információt, megbízható csapadékmérést kevesen folytatnak. A meteorológiai 

szabványnak megfelelő mérőtípus (pl. Oláh-Csomor/Hellmann féle) költséges, nem reális ezek 

felhasználása a mezőgazdák esetében. Az elterjedtebb műanyag csapadékmérő típusok több 

változata olcsón beszerezhető, de ezek pontossága, illetve mérési hibája nem ismert. Mindenképpen 

problémás a nagy mennyiségű csapadék mérése (40-50 mm felett) a kis tárolókapacitás miatt, illetve 

a téli csapadék mérése (pl. hó, szétfagyás). Egyéb esetekben valószínűsíthető, hogy a hiba 

elfogadható mértékű. Problémát jelent az mérők elhelyezése és a csapadékmennyiség rendkívül nagy 

területi változékonysága. Minden mérő esetén (szabványosnál is) problémát jelent a szél által 

okozott alámérés, indokolt ezek vizsgálata. A mérők „szélárnyékban” történő elhelyezésével ez a 

hibaforrás lényegében eliminálható, amire akár jó lehetőséget biztosíthat a mezőgazdasági táblákon 

történő elhelyezés.  

Az aszály, a belvíz, illetve a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén folytatott kutatásoknál sok 

esetben hiányzik a kritikus szemlélet a csapadékadatok reprezentativitása és pontossága 

tekintetében. Hosszabb időszakok csapadékösszegét vizsgálva, illetve nem konvektív csapadéknál 

(különösen a havazásoknál) a területi változékonyság problematikájához képest előtérbe kerül a 

pontbeli mérések pontosságának a kérdése. 

Mintaterület: Szarvas mintegy 10 km-es körzetén belül lesznek a mérések, később kiválasztott 

helyszíneken. Célszerűnek tartjuk egymástól távolabbi tesztterületek kijelölését, lehetővé téve ezzel a 

különböző körülmények közötti, illetve többféle csapadékjelenségre vonatkozó vizsgálatokat. Az 

egyik mintaterület a Kákafoki-holtág közvetlen környezete lesz, a kutatási téma kapcsolódása miatt. 

 

Célkitűzés 

Célok: A kutatásunk alapvetően a csapadékmérés módszertanával foglalkozik. Célja, 

hogy a hivatalos mérőhálózatokon (OMSZ, VIZIG-ek) alapuló 

csapadékinformációkat a felhasználók a saját területükön pontosítani tudják. 



DR. GOMBOS BÉLA 

A csapadékinformáció pontosításának lehetőségei a hatékonyabb mezőgazdasági 

vízgazdálkodás és környezetgazdálkodás érdekében 

 

21 
 

Költséghatékony, de megfelelő pontosságú módszert kívánunk kidolgozni. Ebbe beletartozik a 

különböző mérők összehasonlítása, az elhelyezés módjának vizsgálata, a csapadék területi 

változékonyságának becslése, új mérőeszköz kifejlesztése. Vizsgálatunkkal kapcsolódni kívánunk a 

Mezőgazdasági vízgazdálkodási al-kutatócsoport egy másik kutatási témájához (Szarvasi Kákafoki-

holtág környezetgazdálkodás), biztosítva a csapadék területi átlagának pontos meghatározását. 

Előzmények: A világon mintegy 50 féle „hivatalos” (nemzeti meteorológiai szolgálatok által használt) 

csapadékmérő létezik. A Meteorológiai Világszervezet csapadékmérőkre vonatkozó szabvány 

előírásait ezek mindegyike teljesíti. Az időjárási körülményektől függően ezek mérései kisebb 

eltéréseket mutathatnak, amit számos összehasonlító nemzetközi méréssel vizsgáltak. A 

csapadékmérés különösen szilárd csapadék esetében lehet problémás, amikor a szél hatására a mérő 

típusától függő mértékben akár jelentős alámérés is lehetséges. A kapott eredmények lehetővé teszik 

az egyes mérőkre vonatkozó korrekciós tényezők megállapítását a szélerősség függvényében. Olyan 

területeken, ahol nagy a hó formájában hulló csapadék aránya (pl. Grönland), a gyakorlatban is 

használják a korrekciós tényezőket. Ezzel együtt jelentős kutatási téma a csapadékmérők 

szélárnyékolása. 

Újszerűség: 1. A meteorológiai állomásokon alapkövetelmény a „nyílt” terület jelenléte, ami a 

csapadékmérés tekintetében inkább hátrányos. A mezőgazdáknak kézenfekvő, növényállományban 

történő elhelyezés több szempontból is előnyös lehet (pl. nincs szél). Az ily módon történő elhelyezés 

kutatása újszerűnek számít, mert alapvetően eltér a hivatalos állomások körülményeitől.  

2. Nem „szabványos mérőeszközök hibáinak vizsgálata. Elsődleges cél a gyakorlati felhasználás, 

elfogadható hiba mellett.  

3. A csapadék területi változékonyságának vizsgálata különböző térbeli skálákon: 0-10 km, 0-2 km, 

táblán belül. Ehhez hasonló vizsgálatok ritkák. Újdonságnak számít a mérőink nagy száma. 

4. A vizsgálataink eredményei alapján olyan új csapadékmérő eszköz megtervezése, kialakítása, 

amely kiküszöböli a fő hibaforrásokat (a szél általi hibát az elhelyezéssel), olcsó, megfelelő területi 

sűrűséggel kihelyezhető. Amennyiben a kereskedelemben megjelenik e kritériumoknak megfelelő 

mérő, akkor annak tesztelése. 

Jelentőség: 

A mezőgazdasági gyakorlatban jelenleg nincs jól működő, megbízható csapadékmérési gyakorlat és 

erre nagy az igény. A kutatásunknak főképp a gyakorlati jelentősége nagy. Fontos a várható 

eredményeinknek az oktatásban való megjelenítése. Ezáltal a jövő gazdálkodói egy lépéssel közelebb 

kerülnek a precíziós gazdálkodáshoz (pontosabb, helyspecifikus információk felhasználása). 

Munka és időterv 

Kutatási időszakok és feladatok ütemezése: 

1. 2018. február - július 

Szakirodalom áttekintése, csapadékmérők beszerzése, csapadékmérő típusok 

összehasonlításának megkezdése (Oláh-Csomor féle, műanyag, skálázott (M1, M2), 

billenőedényes). Állományon belüli próbamérések (TDK-s hallgató bevonása). 
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2. 2019. február - július 

A gazdák által használt mérők hibáinak számszerűsítése, eltérés a referenciától, párolgási veszteség. 

A növényállományon belüli mérések végzése különböző elhelyezéssel. A csapadék területi 

változékonyság vizsgálatára irányuló mérések: Mérők kihelyezése nagy sűrűségben és rendszeres 

leolvasásuk. Egy TDK-s hallgató bevonásával történne a munka. 

3. 2020. február – július 

A területi változékonyság további vizsgálata (mérések és az eredmények feldolgozása). Szerkezeti 

függvény meghatározása, interpolációk valószínű hibájának becslése különböző távolságban 

elhelyezett mérők esetén. Mérők optimális távolságának meghatározása konvektív – nem konvektív 

csapadék esetére vonatkoztatva. 

Új „kis költségű” csapadékmérő konstruálása, illetve beszerzése (amennyiben megfelelő típus 

forgalomba kerül), ezek tesztelése. 

Komplex módszertan kidolgozása a mezőgazdasági területeken történő csapadékmérésre. 

 

Várt eredmények, hasznosítás 

1. 2018. február – július 

A csapadékmérők összehasonlításának első eredményei a nyári időszakban várhatók. Magyar nyelvű 

publikáció a csapadékmérés problematikájáról és a nem szabványos mérő típusok mérési hibáiról ezt 

követően várható. 

2. 2019. február - július 

Eredmények: a mérőeszközök állományon belüli elhelyezésének hatása a mérési pontosságra. 1 

magyar nyelvű publikáció ezen eredmények alapján (konferencia előadás). 

3. 2020. február – július 

A különböző csapadéktípusok területi változékonyságának megismerése. A mezőgazdasági 

használatra javasolható mérőműszer (új fejlesztés vagy kereskedelemben kapható) teszteredményei. 

A csapadékmérésre vonatkozó komplex módszertan kidolgozása, ennek publikálása szakmai 

folyóiratban, valamint az oktatásba történő beépítése (agrometeorológia tananyag). A gyakorlatiban 

történő alkalmazás elindítása Szarvas környéki mezőgazdasági üzemekben. 

 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

A kutatásunk az elsődlegesnek tekinthető mezőgazdasági alkalmazás mellett alapjául szolgálhat 

számos vízgazdálkodási kutatásnak. Eredményeinkkel lehetővé válik a Szarvasi Kákafoki-holtág 

vízháztartásának pontosabb megismerése. A kutatási téma szervesen illeszkedik a szarvasi 

„vizes”, illetve mezőgazdasági képzések ismeretanyagába. Az eredmények optimális 

megjelenési helye az egyes szakokon eltérő: Mezőgazdasági mérnök BSc és FOSZ: 

Agrometeorológia tárgy, Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakirányú 
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továbbképzési szak: Hidrológia tárgy, Mezőgazdasági vízgazdálkodási MSc: Mezgazdasági 

vízgazdálkodási monitoring tárgy. 

 

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

2018. március 

Műanyag csapadékmérők 50 db (több típus) (50eFt) 

Amatőr meteorológiai állomás 5 db (200eFt) 

2019. február 

Anyag új típusú műanyag mérők kialakításához (50eFt) 

+ igény TDK-s hallgató felvétele a munkacsoportba (6 hónap, 1 fő) 
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GRÓSZ JÁNOS: 

HAZAI ÁLLÓVIZEK VÍZMINŐSÉGI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA TEREPI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL 
 

Bevezetés 

Napjainkra igen fontossá vált a vízminőségi paraméterekben bekövetkező változások minél 

részletesebb nyomon követése és a változások okainak feltárása. Mind a felszíni, mind a felszín alatti 

vizek védelme kiemelt fontosságú feladatok közé tartozik. A Víz Keretirányelv előírásai szerint az 

Európai Unió tagállamaiban 2015 végéig jó állapotba kell hozni minden olyan felszíni és felszín alatti 

vizet, amelyek esetében ez lehetséges, valamint a továbbiakban a jó állapotot fenn kell tartani és a 

vizek állapotromlását meg kell előzni. A téma aktualitása és jelentősége három dologból táplálkozik. 

Egyrészt a Víz keretirányelv előírásból, miszerint az Európai Unió tagállamaiban a vizeket jó állapotba 

kell hozni és ezt az állapotot fenn kell tartani. Másrészt, a fejlődő távérzékelési módszerek egyre 

bővülő mérési lehetőségeket nyújtanak. Ezeket a távérzékelési módszereket pedig a jövőben a 

rendszeres és megbízható adatszolgáltatás irányába kell fejleszteni. Harmadrészt, hogy miként lehet 

távérzékelhető paraméterekből a víztest hidrokémiai állapotáról átfogó képet adni. A kutatás során 

két hazai mintaterületen (Naplás-tó, Vég-tó) végzek méréseket, amely során vizsgálom a víztestek 

klorofill-a tartalmát, vízkémiai paramétereket és a víz spektrális tulajdonságait. A kiválasztott terültek 

eltérő környezeti adottsággal rendelkeznek több szempontból is. A trófitás szempontjából a Vég-tó 

oligotróf, a Naplás-tó mezotróf és eutrotróf kategóriába sorolható. 

A vizsgált terület Heves megyéhez, azon belül a hatvani kistérséghez tartozik. A Vég-tó területének 

nagy része Ecséd községhez, egy kis része Szűcsi községhez tartozik. A tó Magyarország első 

lignitbányájának záró gödrében alakult ki, az 1970-ben bekövetkezett bányabezárást követően. A tó 

1995-ben magántulajdonba került. A 40 éves tóban megtalálható Magyarország összes őshonos 

halfaja közül több is. 

A Naplás-tó hivatalos nevén Szilas-pataki árvízvédelmi tározó, Budapest legnagyobb kiterjedésű 

állóvize a XVI. kerületben, Cinkota mellett található. A Naplás tavon és a Szilas patakon is végeztem 

korábban kutatásokat vízminőséggel kapcsolatban. A tó és közvetlen környezete 1997 óta tájvédelmi 

körzet. A Naplás-tó számos vízimadárnak fontos pihenőhelye a tavaszi és őszi madárvonulási 

időszakban. A tó védelem alá helyezésének indoka az volt, hogy ez Közép-Európában az egyetlen 

ilyen nagy kiterjedésű városi terület, amelyen vízi és mocsári növényzet, illetve a hozzá csatlakozó 

sásréti és lápréti vegetáció viszonylag háborítatlan. A Naplás-tó vízgyűjtője a Pesti hordalékkúp-

síkságon található. A tó és környezete a maga közel 150 hektárjával a Budai tájvédelmi körzet után, a 

második legnagyobb természetvédelmi terület Budapesten.  

Célkitűzés  

A lehetséges referenciaterületek számbavételét követően, két hazai mintaterületet jelöltem ki a 

vizsgálatok elvégzéséhez. Az egyik terület a Budapesten található Naplás-tó, a másik terület az ecsédi 

Vég-tó. Az eddigi kutatás során, a kijelölt két referenciaterületen 58 alkalommal történt 

mintavételezés és több mint 1800 mintát vizsgáltam meg. A 2016-os évben kezdtem el a 

mintaterületek hosszú távú monitorozását, amely során részletes információkat nyertem a 

makrofiton állományok zónációját befolyásoló tényezők időbeli és térbeli 

változásáról. A mintavételezés során gyűjtött mintákon helyszíni és laboratóriumi 

méréseket végeztem el. Helyszíni mérések közé tartozott a levegő és 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_XVI._ker%C3%BClete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cinkota
http://hu.wikipedia.org/wiki/1997
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1jv%C3%A9delmi_k%C3%B6rzet
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1jv%C3%A9delmi_k%C3%B6rzet
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vízhőmérséklet, UV sugárzás index, szélsebesség, oldott oxigén taralom, Secchi átlátszóság, valamint 

a víz spektrális tulajdonságainak mélység szerinti meghatározása. A laboratóriumi mérések során az 

egyes vízminták klorofill-a, lebegőanyag, vas, nitrit, nitrát, ammónium-ion, foszfát, alumínium 

tartalmát vizsgáltam, valamint meghatároztam a keménységet és a pH értéket. 

A víz kémia, fizikai és biológiai tulajdonságainak részletes, hosszútávú vizsgálata, valamint az egyes 

paramétercsoportok egymásra hatásának elemzése, hangsúlyos kutatási területek közé tartozik a 

hidrológia tudományában. Hosszútávú részletes monitoring alkalmazása során, nagy mennyiségű 

adat gyűjthető a vizsgálandó paraméterek időbeli és térbeli változásáról, valamint az egyes 

komponensek egymásra hatásnak mértékéről és jelentőségéről. A klorofill-a időbeli és térbeli 

eloszlását a víztesten belül, igen sok tényező befolyásolhatja. Az algák elhelyezkedését befolyásolja a 

rendelkezésre álló tápanyag mennyisége, hasznosítható fény hullámhossz szerinti eloszlása, 

mennyisége, UV sugárzás, vízhőmérséklet, hal populáció mérete, napszakok változása, évszakok 

változása, víztest rétegzettsége és a szél. A kutatási munka során az említett befolyásoló tényezők 

közül, a 3 legfontosabb paramétert, a hasznosítható fény hullámhossz szerinti eloszlást és 

mennyiséget, az UV sugárzást és a vízhőmérsékletet vizsgálom, két kijelölt (Naplás-tó, Vég-tó) hazai 

mintaterületen.  

 

A kutatás fő célkitűzései: 

 hosszútávú részletes monitoring készítése  

 összefüggések és hatások megállapítása, a vízfelszínen és felszín alatt mért klorofill-a 
tartalom időbeli és térbeli eloszlása, és a víz spektrális tulajdonságai között 

 makrofiton állományok zonációját befolyásoló tényezők (napszakok, víz fizikai, kémiai 
paraméterei, hidrodinamikai és fényklimatológiai viszonyok) hatásainak megállapítása 

 reflektanciát befolyásoló tényezők vizsgálata (lebegőanyag tartalom, klorofill-a tartalom 
mennyisége és vertikális eloszlása) 

A tudományos életben legtöbbször alkalmazott távérzékeléses klorofill-a tartalom meghatározási 

eljárások nem veszik figyelembe a fitoplanktonok vertikális eloszlását. Az algák vertikális eloszlása 

befolyásolhatja a távérzékeléssel mért klorofill-a tartalom meghatározási pontosságát. A kutatás 

során a terepi és laboratóriumi mérésekkel vizsgálom, hogy a különböző mélységben elhelyezkedő 

klorofill-a maximumok milyen hatással vannak, illetve milyen változást okoznak a vízfelszínen 

mérhető reflektanciában. 

Munka és időterv 

 

Időtartam Feladat Alkalmazott módszerek 

1. félév (2018. február 1.-
2018. augusztus 31.) 

 terepi mérések elvégzése (levegő és 
vízhőmérséklet, UV sugárzás index, 
szélsebesség, Secchi átlátszóság, oldott 
oxigén tartalom, víz spektrális 
tulajdonságainak mélység szerinti 
meghatározása) 

 terepi moduláris spektrométer 
alkalmazása a víz spektrális 
tulajdonságainak vizsgálatára 

 MSZ ISO 10260:1993 
(Vízminőség. A biokémiai 
paraméterek mérése. Az a-
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 laboratóriumi mérések (klorofill-a 
tartalom meghatározás, lebegőanyag 
tartalom meghatározás, Fe, NO2

-, NO3
- 

NH4
+, PO4

3-, Al, pH, keménység) 

 mért adatok kiszámítása 

 adatbázis összeállítása 

 adatok szerkesztése, elemzése, 
értékelése 

 publikáció készítése 

klorofill-koncentráció 
spektrofotometriás 
meghatározása) 

 vízkémiai paraméterek 
laboratóriumi meghatározása 

 

Várt eredmények, hasznosítás 

 

 Kialakított kombinált távérzékelési és terepi módszer, ami figyelembe veszi a kombinált 

módszerrel mérhető vízminőségi paraméterek (klorofill-a, lebegőanyag) vertikális eloszlását a 

víztesten belül a bio-optikai modellek invertálásánál. 

 A kutatás során a víz fizikai, kémiai paramétereiről, hidrodinamikai és fényklimatológiai 

viszonyokról gyűjtött adatok alapján felállított modell, amely identifikálja a lebegő anyagok 

és klorofill-a tartalom vertikális eloszlására gyakorolt hatásokat. 

 Az adatgyűjtés és a mérések során felállított adatbázis, mely további kutatások 

kiindulópontjául szolgálhat a vízminőség és távérzékelés területén. 

 Egy beadott idegen nyelvű publikáció. 
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Az alábbi ábrán a kutatás során elérendő célokat mutatom be:

 

A kutatás eredményei hasznosíthatók a távérzékeléssel mérhető vízminőségi paraméterek főként a 

klorofill-a tartalom mérési pontosságának javítására és fejlesztésére. A vízminőség védelem terén 

pedig, a hosszútávú monitoring alkalmazásával, behatóbban lehet vizsgálni a vízi életközösségekben 

lezajló kémia, biológiai és biokémiai folyamotok egymásra hatását, valamint a vízminőségi 

paraméterek idő és térbeli változását. 

  

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

A kutatás során felállított adatbázis, amely a mintaterületeken gyűjtött fizikai (vízhőmérséklet, 

lebegőanyag tartalom, víz spektrális tulajdonságainak vertikális megoszlása) kémiai (Fe, NO2
-, NO3

- 

NH4
+, PO4

3-, Al, pH, oldott oxigén tartalom, keménység vertikális megoszlása) és biológiai (klorofill-a 

tartalom vertikális megoszlása) vízminőségi paramétereket, valamint az adott területre vonatkozó 

meteorológiai adatokat tartalmazza további kutatási, elemzési és értékelési lehetőségeket teremthet 

a vízminőségvédelem, a távérzékelés és a vízgazdálkodás területén.  



DR. JAKAB GUSZTÁV 

A tradicionális vízgazdálkodás megújításának kutatása 
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DR. JAKAB GUSZTÁV: 

A TRADICIONÁLIS VÍZGAZDÁLKODÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK KUTATÁSA 
 

Bevezetés 

A hazai vízgazdálkodás az utóbbi években paradigmaváltáson ment keresztül. A korábban 

uralkodó szemléletet, ami a felszíni vizek minél gyorsabb és hatékonyabb elvezetését szolgálták, 

felváltotta a vizekkel való bölcs gazdálkodás gondolata. A globális klímaváltozás hatásai már 

napjainkban is érezhetőek, ami miatt különösen fontossá vált a lehullott csapadék és a felszínen 

összegyülekező vizek visszatartása és hasznosítása. A hazai szakemberek hamar felismerték, hogy a 

vízgazdálkodásnak ez a szemlélete évszázadokkal ezelőtt már jelen volt Magyarországon. Élő 

hagyományokról alig beszélhetünk, mivel az egykori gyakorlat elveszett, csak az írott történeti 

források maradtak fenn a középkori fokgazdálkodás és tógazdálkodás jelentőségéről. 

A középkori fokgazdálkodás és tógazdálkodás jelentőségét az adja, hogy viszonylag kis 

beavatkozással, és a terepi viszonyok maximális kiaknázásával alacsony energiaigényű 

vízgazdálkodási rendszerek alakíthatóak ki. A kisléptékű beavatkozások a helyi közösségek gazdasági 

fejlődéséhez is hozzájárulhatnak az öntözés, a halgazdálkodás és a turizmus lehetőségeinek 

fejlesztésével. A beavatkozások egyfajta tájrehabilitációként is értelmezhetőek, melyre főként a 

védett természeti területeken kerülhet sor. 

Az egykori vízgazdálkodási rendszerek visszavezetésével kapcsolatban a legkomolyabb 

akadályt az információhiány jelenti. Legátfogóbb információval a fokgazdálkodás működéséről 

rendelkezünk. A Tisza mentén több helyszínen is történtek kísérletek az árterek és holtágak 

visszakapcsolására a vízrendszerbe és az ártéri gazdálkodás megújítására. A középkori tórendszerek 

és csatornarendszerek azonban csak az utóbbi években kerültek a kutatók érdeklődésének 

központjába. A tájrégészeti és környezettörténeti kutatások fejlett vízépítési tudás nyomait tárták fel 

szerte a Kárpát-medencében. Tehát már nem csak egy elméleti lehetőséget vizsgálunk írott 

forrásokra alapozva, hanem konkrét tavak és öntözőrendszerek kialakításának technológiáját is 

tanulmányozhatjuk. 

A tradicionális vízgazdálkodás megújítása nem csupán egy régészeti rekonstrukciót jelent, 

hanem meg kell vizsgálni, hogy ezek a rendszerek hogyan integrálhatóak korunk vízgazdálkodásába, 

milyen módon lehet ötvözni a középkori technológiát a modern megoldásokkal.  

A tervezett vizsgálatok a témavezető akadémiai kutatóintézetben (MTA BTK Régészeti 

Intézet) végzett környezetrégészeti kutatásaihoz kapcsolódnak, ez biztosítja a vizsgálatok szakmai 

hátterét. A pályázat keretében ezen alapkutatások eredményeinek gyakorlatba történő 

átültethetőségét alapoznánk meg. 

 

Célkitűzés 

A kutatás célja a középkori vízgazdálkodási rendszerekben rejlő lehetőségek vizsgálata. 

A fokgazdálkodás és az ártéri gazdálkodás területén a megtörtént tájrehabilitációk 
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során az utóbbi években összegyűlt tapasztalatokat összegeznénk. A rehabilitált területeken 

végeznénk az ökoszisztéma szolgáltatásokra vonatkozó elemzéseket.  

A középkori tógazdálkodás kutatása Nagy-Britanniában, Franciaországban és Csehországban 

rendelkezik a legkomolyabb hagyományokkal. Magyarországon korábban szinte csak a tatai Öreg-

tavat említették, mint a középkori tógazdálkodás emlékét. A tavak kialakításának körülményeit 

azonban itt sem vizsgálhatjuk, mivel azt átépítették, nem maradtak fenn a gátak és műtárgyak 

maradványai. Az utóbbi években a Pilis hegységben és Erdélyben több, viszonylag ép állapotban 

fennmaradt halastó és víztározó tó is előkerült. Ezeken jól tanulmányozhatóak az egykori működés és 

kialakítás technológiai paraméterei. Ezen tavakat korábban hidrobiológia és mérnöki szempontok 

alapján nem vizsgálták. Az alapkutatások az MTA BTK Régészeti Intézetében folynak 

csoportmunkában. A csapatban tájrégész, régész, geológus, vegyész és biológus kollégák dolgoznak. 

A kutatási téma vezetője ebben a csoportban dolgozik, a Tessedik Campuson pedig a biológiai proxik 

vizsgálatának egy része történik. A kutatás elsődleges célja az akadémián folytatott alapkutatások 

gyakorlatba ültetésének vizsgálata, egész pontosan a jelenkori vízgazdálkodásba történő integráció 

lehetőségének felmérése. 

A témához kapcsolódik azon alföldi holtágak kutatása, ahol társadalmi konfliktusokat okoz a 

szerteágazó és gyakran ellentétes érdekeket hordozó hasznosítás (belvízbefogadás, halászat, 

rekreáció, természetvédelem, stb.). Ezen probléma egyik iskolapéldája a Szarvas-Békésszentandrási 

Holt-Körös, ahol az Intézet évek óta végez megfigyeléseket és műszeres vízminőség méréseket. 

 

A kutatás a következő fontosabb témakörök köré összpontosul: 

 ókori és középkori vízgazdálkodási rendszerek mintaként való felhasználása; 
 tógazdálkodás, fokgazdálkodás, ártéri gazdálkodás, árasztásos öntözési rendszerek kutatása; 
 árterek, holtágak, létesített vizes élőhelyek ökoszisztéma szolgáltatásai; 
 holtágak többcélú hasznosítása. 

 

Munka és időterv 

2018/1 

 középkori tavak környezettörténeti kutatása, laborvizsgálatok 
1 angol nyelvű cikk 

 A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös vízminőségének vizsgálata és értékelése 
ökoszisztéma szolgáltatások szempontjából 

1 magyar nyelvű cikk 

2018/2 

 középkori tavak környezettörténeti kutatása, laborvizsgálatok 
1 magyar nyelvű cikk 

 A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös vízminőségének vizsgálata 

 fokgazdálkodás, ártéri gazdálkodás vizsgálata, terepi megfigyelések 
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2019/1 

 középkori tavak környezettörténeti kutatása, laborvizsgálatok 
1 angol nyelvű cikk 

 A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös vízminőségének vizsgálata 

 fokgazdálkodás, ártéri gazdálkodás vizsgálata, terepi megfigyelések 
1 magyar nyelvű cikk 

2019/2 

 középkori tavak környezettörténeti kutatása, laborvizsgálatok 
1 magyar nyelvű cikk 

 fokgazdálkodás, ártéri gazdálkodás vizsgálata, terepi megfigyelések 
1 magyar nyelvű cikk 

2020/1 

 középkori tavak környezettörténeti kutatása 
1 angol nyelvű cikk 

 fokgazdálkodás, ártéri gazdálkodás vizsgálata, terepi megfigyelések 
1 magyar nyelvű cikk 

2020/2 

 Vízgazdálkodás története témájában jegyzet írása magyar nyelven. 
 

Várt eredmények, hasznosítás 

A kutatási eredményeket a vízügyi szakemberek, valamint a halászati és a természetvédelmi 

ágazatok hasznosíthatják, valamint lehetővé válik az egykori vízgazdálkodási rendszerek kísérleti 

régészeti rekonstrukciója is bemutatási céllal. 

A project végéig 3 idegen nyelvű cikket és 4 magyar nyelvű cikket, könyvfejezetet tervezünk 

megjelentetni, tehát évente 1-1 közleményt. A project végére egy egyetemi jegyzetet is tervezünk a 

vízgazdálkodás történetéről. 

 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

A vízgazdálkodási mérnök képzésbe integrálható, mint a vízgazdálkodás története tantárgy.  

 

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

1db hűtőszekrény a minták tárolására kb. 100 ezer Ft 
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DR. MÉSZÁROS MIKLÓS: 

PRECÍZIÓS ÖNTÖZÉSRE ALKALMAS VALLEY® 8120 KÖRBEN JÁRÓ SZÁRNYVEZETÉK ÜZEMELTETÉSI ÉS MUNKAMINŐSÉGI 

VIZSGÁLATA. 
 

Bevezetés 

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 az öntözéses növénytermesztésben is indokolt lehet. A precíziós öntözés megvalósítása 

természetesen megfelelő technikát és gazdálkodási szemléletet igényel. 

A pályázatban megfogalmazottakhoz, illetve a „Mezőgazdasági vízgazdálkodás” című altémához jól 

illeszkednek a precíziós öntözéshez kapcsolódó ismeretek.  

A precíziós öntözés Magyarországon nem sorolható az elterjedt öntözési technológiák közé. A 

szántóföldi növénytermesztést folytató gazdálkodók többsége tökéletesen elégedett, ha a 

hagyományosnak mondható öntözési technikákkal, elsősorban persze az öntözőgépek közül mintegy 

70%-os részarányt képviselő csévélődobos berendezéssel végezheti a szükséges vízpótlást. 

Meg van a kormányzati szándék, amely úgy tűnik a jövőben lehetőséget biztosít az öntözés 

fejlesztéséhez. Közel 50 milliárd forint pályázati forrás áll rendelkezésre az öntözésfejlesztés 

megvalósításához. Cél a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodása érdekében, egyebek között a vízvisszatartás, a vízkészletekkel való fenntartható 

gazdálkodás, a takarékos öntözési technológiák elterjesztésének támogatása. Egyéni beruházás 

esetén 500 millió forint, kollektív esetén 1 milliárd forint a vissza nem térítendő támogatás felső 

határa. Tehát várható, hogy a vállalkozó szellemű gazdálkodók gondolva a jövő kihívásaira és az 

időjárási anomáliák egyre gyakoribb előfordulására korszerű, precíziós öntözésre is alkalmas 

technikákat szereznek be. 

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

vízgazdálkodási képzési profiljának bővítéséhez a tárgyi feltételek jelentős fejlesztését valósította 

meg. Többek között 2016-ban beszerzésre és telepítésre került egy Valley® 8120 körben járó 

szárnyvezeték, amely alkalmas a precíziós öntözés megvalósítására. 

Az öntözőberendezés Szarvason a Tessedik Campus Tanüzemében, az Iskolaföldön került telepítésre. 

Valley® 8120 önjáró körforgó szárnyvezeték 2 db egyenként 49,13 m hosszú öntözőtagból és egy 82,3 

méteres saroköntöző elemből áll, és 5,08 ha területet öntözését biztosítja. A berendezésre 

Nelson® R3000 Rotator típusú szórófejeket szereltek. A szórófejek 239-150 cm hosszú 

tömlő közbeiktatásával a talaj közelben helyezkednek el. A szórófejek egymástól 

5,73-5,76 m-enként, a saroköntöző konzolon 2,13-2,93 m-enként helyezkednek 
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el. A saroköntöző végén egy Nelson® P85 vég-szórófej található, amelynek feladata a tábla 

sarokpontjainak beöntözése. Az öntözőberendezéssel a vízborítás 1,47 mm és 31,5 mm között 

állítható be. A kormányzás GPS irányítással történik, ami rádiókapcsolaton keresztül is vezérelhető.  

Az öntözőgép vízellátása a Holt-Körösről történik, amit egy frekvenciaváltós villanymotorral hajtott 

szivattyú biztosít. A szórófejek egyedi mágnes-szeleppel, számítógépes program alapján 

működtethetők, nyithatók és zárhatók. Emiatt a szórófejek folyamatosan változó vízigényét jó 

hatásfokkal, az üzemeltetési paraméterek megtartásával csak az említett szivattyúhajtások tudják 

megvalósítani. A mágnes-szeleppel működtetett szórófejek nyitásával-zárásával és a szárnyvezeték 

mozgási sebességének változtatásával valósítható meg, számítógépes program alapján az öntözött 

terület kiválasztott részeinek különböző, az az helyspecifikus vízborítási értéke. 

 

Célkitűzés 

A kutatás célja a precíziós öntözésre is alkalmas öntözőberendezés munkaminőségi és üzemeltetési 

vizsgálatainak elvégzése. A SZIE AGK Tessedik Campus vízgazdálkodási képzéseinek fejlesztéséhez 

nagy értékű eszközbeszerzés keretében megvalósult a Campus Tanüzemében egy precíziós 

öntözőberendezés telepítése. A Valley® 8120 körben járó szárnyvezeték az országban elsőként és 

jelenleg még egyedi berendezésként üzemel a kar gyakorló területén. Eddig vizsgálatok a 

berendezésen nem történtek, ezért célszerű a legfontosabb munkaminőségi és üzemeltetési 

vizsgálatokat elvégezni. A vizsgálatok során szerzett tapasztalatok és megállapítások a 

vízgazdálkodási képzésekben tananyagként megjelennek, így a BSc szakok vízgazdálkodási 

szakirányán, a mezőgazdasági vízgazdálkodási MSc szakon és a vízgazdálkodási szakmérnöki szakon. 

Igény esetén a gazdálkodóknak tájékoztató előadás keretében a fontosabb ismeretek átadhatók. 

Körben járó öntözőberendezések Magyarországon eddig nem voltak, méréseket nem végeztek, ezért 

a vizsgálatok eredményeit tudományos előadásokon, illetve folyóiratokban publikálni lehet.   

 

Munka és időterv 

1-6 hónap kutatási terve 

2018. február 01 – február 28. 

- A precíziós öntözés hazai tapasztalatainak, irodalmának gyűjtése, rendszerezése. 
2018. március 01 – március 31. 

- A precíziós öntözés külföldi, idegen-nyelvű irodalmának gyűjtése, rendszerezése, a gyűjtött 

források áttekintése, feldolgozása 

2018. április 01 – április 30. 

- A precíziós öntözés kutatásában eddig elért gyakorlati eredmények áttekintése, a felhasználható 
vizsgálati módszerek, tapasztalatok elemzése, adaptálása. 

2018. május 01 – május 31. 

- A kutatáshoz szükséges tárgyi és személyi eszközigény átgondolása és 
összeállítása, a vizsgálati módszer kidolgozása. 
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2018. június 01 – június 30. 

- Az öntözőberendezés sugár menti és haladási irányra merőleges vízeloszlásának mérése, 
feldolgozása, értékelése. 

2018. július 01 – július 31. 

- Szektorvezérlés és zónavezérlés vizsgálatához kapcsolódó mérések és feldolgozásuk. 
 

7-12 hónapkutatási terve 

2018. augusztus 01 – augusztus 31. 

- Saroköntöző elem, korner tag vízeloszlásának mérései és feldolgozása. 
2018. szeptember 01 – szeptember 30. 

- A kutatócsoportban vállalt PhD és TDK dolgozathoz a vizsgálati anyag előkészítése, szükség esetén 
mérések pótlása. 

2018. október 01 – október 31. 

- A TDK dolgozatba a vizsgálati anyag beépítése, a dolgozat leadása. 
2018. november 01 – november 30. 

- A karon indított BSc szakok vízgazdálkodási szakirány öntözéstechnika tantárgy képzési anyagához 
a precíziós öntözés ismeretek témakör digitális formában történő elkészítése. 

2018. december 01 – december 31. 

- A karon indítható mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnöki szak öntözés és vízgazdálkodás 
gépei tantárgy képzési anyagához a precíziós öntözés ismeretek témakör digitális formában 
történő elkészítése. 

2019. január 01 – január 31. 

- A precíziós öntözéshez kapcsolódó egyéb képzés programjának pl. ismeretterjesztő előadás 
anyagának összeállítása. 

 

Várt eredmények, hasznosítás 

Szakirodalmi áttekintés elkészítése a precíziós öntözés témakörében, amely felhasználható PhD és 

TDK dolgozat irodalmi áttekintés anyagaként, ill. a vízgazdálkodási képzéshez tartozó tananyag 

kiegészítő részeként. 

A precíziós öntözés mérési- és vizsgálati módszerének kidolgozása, amely felhasználható a további 

saját és más külső öntözőgépek munkaminőségi vizsgálatokhoz. 

Az elvégzett vízeloszlási vizsgálatok eredményei megmutatják az öntözés minőségi jellemzőit, képet 

kapunk a beállított szektorok és zónák különböző vízadaggal történő beállításainak megvalósulásáról, 

a szektorok és zónák átmeneti részeinél a vízadagok változásáról. Az eredmények ismeretében jól 

tervezhetővé válik az öntözött területen a különböző vízigényű növényparcellák kialakítása.  

A vizsgálatok eredményei hasznosíthatók a saját területen kialakított kísérleteknél, de a hasonló 

berendezést üzemeltető külső felhasználók esetében is. A vizsgálatok eredményei az említett 

vízgazdálkodással kapcsolatos képzések tananyagának kiegészítéseként is felhasználhatók. 
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Tervezett publikációk 

1-6 hónap eredményeinek feldolgozása:  

A precíziós öntözés szakirodalmi összefoglalójának elkészítése, munkaminőségi vizsgálatok első 

részének értékelése, publikálása. 

7-12 hónap eredményeinek feldolgozása:   

A munkaminőségi vizsgálatok második részének értékelése, az oktatási anyagok digitális formába 

elérhető feldolgozása, publikálása. 

Mezőgazdasági technika, vagy a Magyar mezőgazdaság szakfolyóiratban 1 db magyar nyelvű 

publikáció. TDK dolgozat elkészítése, amely a karon rövidített formában, kötetben megjelenik. A 

témában konferencia előadás. Ismeretterjesztő előadás a precíziós öntözésről és üzemeltetési 

tapasztalatairól. Angol nyelvi publikáció lehetőségének keresése. 

 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuson 

A vízeloszlási vizsgálatok az öntözött területen különböző kutatási parcellakísérletek helyeinek 

tervezéséhez, növénytani és talajtani vizsgálatokhoz nyújt segítséget. A BSc vízgazdálkodási szakirány, 

a mezőgazdálkodási vízgazdálkodási MSc szak és a Vízgazdálkodási szakmérnöki szak öntözés gépei 

tantárgyainak anyagába integrálható. 

 

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

A vízeloszlási vizsgálatokhoz csapadékmérő edények beszerzésére van szükség. A meglévő 

mérőedények darabszámát az egyidejű vizsgálatokhoz növelni kell, ami a mérések időbeli 

hatékonyságát javítja. Szükségünk van tehát 50 db műanyag csapadékmérőre és talajba tűzhető kb. 1 

m-es tartóállványra. 

Az 50 db tartóállvány cseréplécből elkészíthető, költsége 5 000 Ft. 

1 db műanyag csapadékmérő 700 Ft, ez összesen 35 000 Ft. 

Az összes beszerzésre tervezett eszköz és anyag 40 000 Ft forrás igényt jelent. 



MOLNÁR DÁNIEL 

A belvizes területek lehatárolásának lehetőségei a területalapú támogatások új ellenőrzési 

mechanizmusának keretében 
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MOLNÁR DÁNIEL: 

A BELVIZES TERÜLETEK LEHATÁROLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK ÚJ ELLENŐRZÉSI 

MECHANIZMUSÁNAK KERETÉBEN 
 

Bevezetés 

A vízgazdálkodási feladatok között kiemelt szerepe van a belvizes területek precíziós kezelésének, de 
régiós vagy tagállami léptékben is fontos a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
rendszerében való elhelyezése. A belvizes foltok tájökológiai megközelítésben, akár tájelemekként is 
értékelhetők, de a Közös Agrárpolitika szerint a természeti erőforrások fennmaradása, a biológiai 
sokféleség és a kultúrtáj megőrzése szempontjából is fontos szerepet tölthetnek be.  
Az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP), terv szerint a 2020-ban kezdődő új ciklusának elképzelései és a 
már kinyilvánított szándékai alapvetően megváltoztatják a területalapú támogatások céljait és 
eszközeit. A kifizetések távérzékeléses ellenőrzésének fő referenciaadatként, az Európai Űrügynökség 
Copernicus Programjának keretein belül elérhető Sentinel műholdak felvételeinek felhasználását 
szorgalmazó intézkedések az eddigi nagy geometriai felbontású ellenőrzési módszereket leváltva a 
nagy időbeli felbontású és teljes területet, azaz tagállamot lefedő megfigyelést helyezik előtérbe. 
A távérzékelt adatok feldolgozását és a felszínborítási objektumok lehatárolását, azaz vektoros 
adatkonverzióját követően folt szinten kezelhetjük a vizsgálati elemeket. A tájökológiai kutatások 
elemzési módszereként jött létre a tájmetria, amelynek mérőszámaival kvantitatív módon jellemezni 
tudunk egy foltot, egy felszínborítási kategóriát, vagy egy tájat. A tájalkotó elemek által létrehozott 
mintázat (a folttípusok száma és az általuk elfoglalt terület) meghatározza az ökológiai folyamatok 
jellegét (segíti a fajok megjelenését, elterjedését, vagy éppen szűkíti ennek a lehetőségét), valamint 
intenzitását (BÁLDI 1998, BOGAERT és BARIMA 2008). A tájmetriai indexek segítségével le tudjuk írni 
a foltok alakját és azok térbeli konfigurációját. A módszer alapját részben a McARTHUR és WILSON 
(1964) által kidolgozott sziget-biogeográfiai megfigyelések adják, részben pedig a Levin-féle 
metapopulációk elmélete (LEVIN 1969, KEYMER et al. 2000, SZABÓ 2011).. 
Mintaterületként a SZIE AGK szarvasi szántóföldi mintaterületei és a Körös-Maros Nemzeti Parkban 
(KMNP), eredeti állapotban csak kis kiterjedésben, rendkívül fragmentáltan fennmaradó, kiemelt 
jelentőségű löszpusztarét (Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae) társulás szolgálnak. 
 

Célkitűzés 

A tagállami kifizető ügynökségek felügyelete alatt működő monitoring rendszerek tervezése és 
kialakítása több évig tartó folyamat, ami néhány tagállamban már meg is kezdődött. 
A belvízzel sújtott mezőgazdasági területek támogathatóságának kérdésére az új információk alapján 
új válaszok adhatók és az eddigi kategorizáló (pl. pro rata) rendszerek mellett tábla- és év specifikus 
lehatárolások alakíthatók ki. Emellett az EU élelmezésbiztonsági funkcióinak ellátásához adhatnak 
tagállami információt. 
A kutatás nullhipotézise, hogy a mintataterületek tájökológiai paramétereinek vizsgálatával 
kideríthető, hogy mennyire segítik a "foltosság", a "konnektivitás", mint tájmetriai elemek 
elemzései a KAP törekvéseit. 



MOLNÁR DÁNIEL 

A belvizes területek lehatárolásának lehetőségei a területalapú támogatások új ellenőrzési 

mechanizmusának keretében 
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Munka- és időterv 

 félévek feladatok 

1. 2017/18/2 
Szakirodalmi áttekintés 
Mintaterület kiválasztása 

2. 2018/19/1 
Módszertan kidolgozása 
Adatfelvételezés és adatbázis építés 

3. 2018/19/2 
Az adatgyűjtési módszerek véglegesítése 
Adatfeldolgozás 

4. 2019/20/1 
Módszertani vizsgálatok 
Adatfeldolgozás 

5. 2019/20/2 Eredmények feldolgozása és kiértékelése 

  

Várt eredmények, hasznosítás 

A kutatás az agrár-közigazgatás és a gazdálkodók számára is hasznos információk kijelölését tűzte ki 
célul, mind tábla, mind országos léptékű elemzéseknél.  
A kutatás várható eredményei a belvizes területeken történő mezőgazdálkodás megtérülési 
modellszámításaihoz szolgálhatnak a KMNP és a SZIE Szarvasi mintaterületein végzett terepi 
mérésekkel validált új paraméterekkel. 
 
 félévek eredmények beadott publikációk 

1. 2017/18/2 
Szakirodalmi áttekintés. 
Mintaterület felszínborítási előzményeinek feltérképezése. 

1 cikk magyar nyelvű 
szakfolyóiratban 

2. 2018/19/1 
Módszertani fejlesztések. 
Létrehozott adatbázisszerkezet. 

1 cikk angol nyelvű 
szakfolyóiratban 

3. 2018/19/2 
Kidolgozott módszertan. 
Rendelkezésre álló vizsgálati adatsorok. 

1 cikk magyar nyelvű 
szakfolyóiratban 

4. 2019/20/1 
Validált módszertan. 
Feldolgozott adatok. 

1 cikk angol nyelvű 
szakfolyóiratban 

5. 2019/20/2 Feldolgozott és értékelt eredmények. 
1 cikk magyar nyelvű 
szakfolyóiratban 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

A mezőgazdasági vízgazdálkodási képzések során fontos a hallgatók megismertetése a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások rendszerével és annak működésével. A kutatásba 
becsatlakozhatnak a SZIE AGK távérzékelési módszerek és azok vidékfejlesztésben betöltött szerepe 
iránt érdeklődő hallgatók. Az eredmények beépíthetők a képzési struktúrába. 

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

Drónfelvételek a mintaterületről: ca. 100 eFt 
Képfeldolgozó szoftver:   
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TAKÁCS SÁNDOR: 

A VÍZMEGTAKARÍTÁST SEGÍTŐ PRECÍZIÓS ÖNTÖZÉS ÉS DEFICIT ÖNTÖZÉS VIZSGÁLATA 
 

Bevezetés 

A precíziós gazdálkodás sok ága mára része a mezőgazdasági termelés mindennapjainak. A precíziós 

öntözés azonban még nem terjedt el nagy területen és emiatt a köztudatban sem. A precíziós 

öntözés célja, hogy az öntözővizet helyspecifikusan ossza el az öntözött területen úgy, hogy 

mindenhová a maximálisan hasznosuló mennyiséget juttatja ki, vagy akár az öntözőgép alatt 

található műveletlen részeken teljesen felfüggesztjük a vízkijuttatást. Ezen keresztül víz- és 

energiamegtakarítást realizálhatunk az öntözött területen. Bár hazánk öntözővízkészletei kevésbé 

veszélyeztetettek, mint más csapadékszegény területeken fekvő országokban, a vízszállítás és 

kijuttatás energiaigényes. Emellett talajaink és a környezet védelme a túl- és alulöntözött területek 

redukálásával is elősegíthető. A precíziós öntözéshez szükséges beruházás nagy kezdeti költséggel jár, 

ezért szükségesek az erre vonatkozó kutatások, hogy a gazdák eldönthessék a technológia 

indokoltságát. A precíziós öntözési technológiával kapcsolatos kutatások eddig főként azokra a VRI 

(Variable Rate Irrigation) rendszerekre vonatkoznak, amelyeknél egy-egy változtatható intenzitású 

zóna több szomszédos szórófej azonos működésével valósul meg, így a több szórófejből álló 

szakaszok vezérelhetők csak eltérően. A következő technológiai lépés a VRI iS, (VRI individual 

sprinkler), amelynél minden egyes szórófej képes egymástól eltérően működni és emiatt még 

hatékonyabban lekövetni az öntözött terület változásait, öntözővíz igényeit. Az ilyen gépek még 

inkább ritkábbak, Közép-Európában pedig unikálisnak számít a Szent István Egyetem szarvasi 

campusához tartozó bemutatógazdaságban található precíziós center pivot öntözőgép. Eddigi 

ismereteim szerint sok öntözési kísérletnél hiányzik a kijuttatott vízmennyiség egyenletességének és 

valós mennyiségének ellenőrzése. Abban az esetben, ha egy növényállomány reakcióit akarjuk 

vizsgálni egy adott vízmennyiségre, akkor a mintavételezés csak akkor releváns, ha olyan helyen 

végezzük, ahol valóban a kívánt mennyiségű vízkijuttatás történt meg. 

A deficit öntözés elsődleges célja a vízmegtakarítás és kijuttatási költségek redukálása. Mindez úgy 

valósul meg, hogy a növény potenciális evapotranszspirációs vízigényét nem elégítjük ki 100%-ban, 

csak ennek bizonyos hányadát. Ez természetesen csökkenteni fogja a potenciálisan megtermelhető 

biomassza- és termésmennyiséget és befolyásolja a termés beltartalmi mutatóit is. Cél azonban 

annak a bizonyos hányadnak a megtalálása, amelynél a megtakarított vízmennyiség és energia, 

valamint a pozitív irányba módosult termésminőség nagyobb gazdasági hasznot jelent, mint a 

vízhiányból eredő termésdepresszió értéke. Ipari paradicsom esetében a deficit öntözés növeli a 

termés vízoldható szárazanyag tartalmát (Brix°), amely elsősorban azért nagyon fontos szempont, 

mert az élelmiszeripari feldolgozás során a sűrűbb bogyókból kevesebb vizet kell elpárologtatni, 

amely energia- és költséghatékonyabbá teszi a feldolgozást, a sűrítmények elkészítését. További 

vízmegtakarítást jelenthet, ha a növényt olyan növénynövekedést támogató mikrobiológiai 

készítményekkel kezeljük, amely ellenállóbá teszi azokat a különböző stresszhelyzetekkel szemben. 

Ezek jellemzően olyan mikorrhiza készítmények, amelyek gyökérkapcsolatot alakítanak ki a 

növénnyel, így megnövelve a gyökérfelületet és szívókapacitást, vagy lehetnek olyan talajban 

élő baktériumtörzsekből álló készítmények, amelyek a talajélet fokozásán keresztül 

alakítanak ki olyan feltételeket a termőhelyen, amely a növények kondícióját 

javítja. A különböző vízadagok és a mikrobiológiai készítmények hatása nyomon 
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követhető a levélfelszín hőmérsékletek mérésével.  

Az adott vízmennyiség felhasználásával megtermelt szárazanyag hozamot képes modellezni a FAO 

által fejlesztett AquaCrop növénynövekedési modell. A különböző vízadagokkal való kísérletezés az 

ipar paradicsomban lehetővé teszi a szoftver tesztelését a különböző mért és modellezett 

paraméterek tekintetében. 

Az öntözőgép vizsgálatát és az ipari paradicsom deficit öntözéses kísérleteit a SZIE Tessedik 

campusához köthető „Iskolaföld” kísérleti területen kívánom elvégezni. A területen klasszikus és 

modern esőszerű, valamint csepegtető és mikroszórófejes öntözés is megvalósítható. A vízellátás 

közvetlenül a Szarvasi-Holt-Körösből valósítható meg. A precíziós öntözést biztosító VRI iS rendszer a 

két spanből álló Valley 8120 öntözőgépre van felszerelve, amely Nelson R3000 D8 típusú 

szórófejekkel van ellátva. A gép kormányzása GPS rendszer segítségével történik. Rendelkezésünkre 

áll a VRI rendszer vezérléséhez szükséges receptek megtervezéséhez a szoftverháttér is. Az 

öntözőgép távoli vezérlése és felügyelete Basestation 3 segítségével történik. A gép és a Basestation 

között a kommunikáció rádión keresztül valósul meg. 

 

Célkitűzés 

A kutatás célja, hogy megállapítsuk azt a parcellaméretet, amely a kívánt vízadaggal biztonsággal 

öntözhető az öntözési szezonban. Különös tekintettel a szórófej átfedésekből adódó átmeneti zónák 

szélességének megállapítására, valamint az eltérő vízadagok és ezek bizonyos arányainak (VRI zónák) 

egyenletességének megállapítására. Ezek az információk hasznosak lesznek a precíziós öntözőgépek 

helyes vezérléséhez és a pontos receptek elkészítéséhez. Az oktatásban az öntözéssel kapcsolatos 

tantárgyakba és a precíziós gazdálkodással kapcsolatos tantárgyakba egyaránt beépíthetők. A VRI iS 

rendszer vizsgálata még teljesen újszerű a nemzetközi tudományos szintéren is, így az eredmények jó 

eséllyel publikálhatók majd nemzetközi jelentőségű folyóiratokban. 

További cél, hogy megvizsgáljuk milyen hatása van a különböző vízadagoknak valamint a 

növénynövekedést támogató mikrobiológiai készítményeknek az ipari paradicsom 

termésmennyiségére és különböző beltartalmi mutatóira (pl.: Brix°, likopin, C-vitamin, polifenolok). A 

megszerzett információk nagyobbrészt a szántóföldi zöldségtermesztéssel kapcsolatos tantárgyaknál, 

valamint az élelmiszertudományban, az alapanyagok beltartalma miatt hasznosulhatnak. Az eddig 

nem vizsgált hibridek és mikrobiológiai készítmények értékelése újszerű, a termesztők és a 

feldolgozóipar számára is hasznos információkat nyújt majd. 

Az AquaCrop növénynövekedési modell helyes használata és alkalmazhatósága fontos mind a 

feldolgozóipar számára, mind a gazdák számára az ütemezés és a várható bevételek tervezhetősége 

miatt. A meglévő, beépített paradicsom crop file validációjához azonban sok adatra van szükség, amit 

a szántóföldi kísérletek nyomán szerezhetünk. Végső cél a modell tökéletesítése, esetleg kifejezetten 

a magyar viszonyokra való interpretálása. 
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Munka és időterv 

1-6. hónapok: 

 A 2017-ben gyűjtött adatok áttekintése, feldolgozása 
o ipari paradicsom terméseredmények, hőstressz vizsgálatok eredményei 
o a precíziós öntözőgép egyenletességére irányuló mérések értékelése 

 A szakirodalom eddigi eredményeinek áttekintése 

 A feldolgozott eredményekből kézirat készítése és benyújtása közlésre 

 A 2018-as kísérletek megtervezése 

 Az ipari paradicsom kísérlet beállítása és a mérések megkezdése 

 Az öntözőgép egyenletességi és vezérlési vizsgálatának megkezdése 
 

7-12. hónap: 

 A szakirodalom folyamatos nyomon követése 

 Az öntözőgéphez kapcsolódó vizsgálatok folytatása 

 Ipari paradicsom hőstressz méréseinek lefolytatása 

 Az ipari paradicsom kísérlet bontása, a terméseredmények feljegyzése 

 Az ipari paradicsom laborvizsgálatainak megkezdése 
 

Várt eredmények, hasznosítás 

Az öntözőgép vizsgálatából kapott eredmények hasznosulása a tudományos életben várható, hiszen 

precíz öntözési kísérletek beállításához releváns információt nyújthatnak a megfelelően megtervezett 

és lefolytatott mérések és az eredmények helyes interpretációja, valamint közlése a célplatformokon. 

Az ipari paradicsomhoz kapcsolódó kutatási eredmények (terméseredmények, beltartalom, 

modellezés) közvetlen a termelőnél hasznosulhatnak, hiszen az ipari feldolgozás elvárásaihoz jobban 

alkalmazkodó technológia születhet. Az hazai hasznosulása elsősorban az Univer Product Zrt.-nél és a 

velük szerződött termelőknél várható. 

Az első 6 hónapban tervezett publikációk: 

 Egy db idegen nyelvű cikk az Acta Agraria Debreceniensisben 

 Megjelenés a PREGA Science 2018 konferencián, az anyag publikálása a konferencia 
kötetében 

  
Az második 6 hónapos periódusban tervezett publikációk: 

 Megjelenés a 15th ISHS Symposium on the Processing Tomato konferencián. A konferencia 
anyaga az Acta Horticulturae folyóiratban jelenik majd meg. A konkrét megjelenés várhatóan 
kicsúszik a tervezett időszakból. 

 

  



TAKÁCS SÁNDOR 

A vízmegtakarítást segítő precíziós öntözés és deficit öntözés vizsgálata 

 

40 
 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

A fentebb leírt tervezet egy nagyobb, több éven át folyó, konzisztens kutatási terv része. Így az adott 

évben kapott eredmények alapján a kutatás tovább tervezhető. 

A SZIE AGK-n a mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnöki és a mezőgazdasági mérnöki BSc 

alapszakok képzésében hasznosulhatnak leginkább a kutatásban szerzett információk. 

 

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

 Az Iskolaföldön a precíziós öntözőgép alatt mindenképp vízigényes kultúrát kell termeszteni.  

 Minimálisan szükséges 0,5 ha méretű ipari paradicsom kísérlet beállítása. 

 Kutatási elképzeléseim akkor valósulnának meg teljes mértékben, ha az öntöző gép alatt 
teljes területen öntözött kultúra lesz (pl.: ipari paradicsom, szója). 

 Tovább javítaná a publikációs lehetőségeket, ha terméstérkép készülne 

 A precíziós öntözőgép szervízszolgáltatását érdemes lenne megrendelni, hogy a tervezett 
kísérletek nagyobb biztonsággal valósuljanak meg. 

 A 2017-es év végére az új öntözőrendszert ellátó mindkét szivattyú működése problémás 
volt. A kisebb SAER szivattyú szervize mindenképp szükséges. A nagyobb Grundfos szivattyú 
átnézése is szükséges. Utóbbinál előfordulhat, hogy csak a lábszeleppel van probléma, ami 
akár önköltségen is megtisztítható. 

 Az ipari paradicsom kísérlet kézimunkaerő igényt is jelent főként a gyommentesen tartás 
folyamatában. 

 Meglévő beszivárgás mérő keretek használata. 

 A kísérletek végzéséhez szükséges: 
o műanyag csapadékmérők, ezekhez tartórúd (rendelkezésre áll kb. 40 db, ez további 

50 db-bal kiegészíthető) 
o RTK-jel vételére alkalmas GPS vevő (kölcsön vagy bérelt eszköz) 
o jelölőrudak 
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DR. WALTNER ISTVÁN: 

A HOZZÁFÉRHETŐ TALAJNEDVESSÉG TÉR- ÉS IDŐBELI ALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL 
 

Bevezetés 

A talajnedvesség egy rendkívül nagy mezőgazdasági és környezeti jelentőséggel bíró hidrológiai 

paraméter. A precíziós mezőgazdaság számára kiemelt fontosságúak a térben és időben megfelelő 

felbontással rendelkezésre álló, megbízható adatok. A terepi mérések jellemzően pontszerű adatokat 

szolgáltatnak, a távérzékelési adatok pedig csak a felszínről szolgáltatnak adatokat.  

A nemzetközi szakirodalomban számos módszert találhatunk a talajnedvesség távérzékelési 

módszerekkel történő becslésére. Műholdas, elsősorban mikrohullámú módszerekkel már hosszú 

ideje becsülhető a szabad talajfelszín nedvességtartalma, ám ezek mélységi információt nem, vagy 

csak közvetetten szolgáltatnak. A termális infravörös tartományban készített felmérések ugyanakkor 

jellemzően nem közvetlenül a talajnedvességet, ha nem a vizsgált növényállomány vízzel való 

ellátottságát vizsgálják, így információt szolgáltatva a teljes gyökérzónában elérhető 

nedvességkészletről.  

A különböző módszerek többrétegű, integrált alkalmazása ugyanakkor kevéssé kutatott terület mind 

nemzetközi, mind hazai szinten. 

A javasolt projekt célja egy többrétegű megközelítés alkalmazása, mely kombinálná a műholdas 

(elsősorban Sentinel 1-3), drónról végzett termális infravörös felvételek és terepi mérések 

alkalmazását.  

A választott mintaterület a Rákos-patak kicsi, de összetett vízgyűjtő területe, melybe részben beleesik 

a SZIE gödöllői kampusza, illetve potenciálisan az egyetem szarvasi kampuszához köthető területek. 

 

Célkitűzés 

Többszintű talajnedvesség monitoring módszerek alkalmazása a növények számára hozzáférhető 

talajnedvesség becslésére. Műholdas távérzékelési adatok (Sentinel 1-3) rendszeres feldolgozásán és 

terepi, illetve laboratóriumi módszerekkel történő ellenőrzésén túl kampány jellegel drónról 

üzemeltethető termális infravörös kamerával gyűjthető információk szolgáltathatnak a műholdas 

adatok maximum 10m-es térbeli felbontásánál részletesebb térbeli információkat. 

Semmilyen távérzékelési módszer nem tekinthető megbízhatónak ugyanakkor megfelelő terepi 

ellenőrzés nélkül, így a projekt részét képezi a talajnedvesség rendszeres terepi vizsgálata is. 

A munka kapcsolódik az FK-124803 azonosítójú NKFIH projekthez, alapvető célja annak térbeli 

kiterjesztése a SZIE szarvasi mintaterületeire. 

A projekt egyrészt lehetőséget biztosítana a modern távérzékelési módszerek demonstrációjára a 

hallgatók számára, illetve hozzájárulhatna a Szarvason folyó növénytermesztési, illetve 

öntözési kísérletekhez. 
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A hozzáférhető talajnedvesség tér- és időbeli alakulásának vizsgálata távérzékelési 

módszerekkel 
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Munka és időterv 

1 – 6. hónap – Eszközbeszerzés, a monitoring rendszer kiépítése, szakirodalom feldolgozása. A terület 

felmérése, bejárása, a vonatkozó adatok összegyűjtése és adatbázisba illesztése. 

7 – 12. hónap – A módszertan kialakítása, adatbázis építés, monitoring rendszer tesztüzem, 

szakirodalom további feldolgozása. 

13 – 18. hónap – Folyamatos monitoring, részeredmények feldolgozása és értékelése, a módszertan 

szükség szerinti korrekciója. 

19 – 24. hónap – Folyamatos monitoring, eredmények feldolgozása és értékelése, közzététele. 

 

Várt eredmények, hasznosítás 

1 – 6. hónap – Mintaterületek kiválasztása, kezdeti adatbázis-struktúra létrehozása. 

7 – 12. hónap – A projekt bemutatása egy hazai szakmai rendezvényen, 1 magyar nyelvű publikáció, 

illetve egy darab (benyújtott) angol nyelvű publikáció. 

13 – 18. hónap – Működő, az oktatásban, illetve egyéb demonstrációs céllal bemutatható monitoring 

rendszer. 

19 – 24. hónap – Eredmények bemutatása legalább egy hazai szakmai rendezvényen. 1-1 (benyújtott) 

magyar, illetve angol nyelvű publikáció lektorált kiadványban. 

 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

A kutatás lehetővé teszi az elérhető talajnedvesség tér- és időbeli változásának vizsgálatát a szarvasi 

kampuszhoz köthető kísérleti- és mintaterületeken, különös tekintettel az eltérő növényállományok 

vizsgálatára. A vizsgálatba potenciálisan becsatlakozhatnak az AGK hallgatói, akár tudományos 

diákköri, akár szakdolgozati témák keretében. 

 

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

A munka szarvasi helyszínekre való kiterjesztésének alapvető feltétele a megfelelő méretű és 

heterogenitású mintaterületek jelenléte, továbbá a kritikus meteorológiai paraméterek folyamatos 

mérése, valamint a talajnedvesség helyszíni, illetve laboratóriumi mérésére alkalmas műszeres 

háttér. 
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SZALÓKINÉ DR. ZIMA ILDIKÓ: 

AZ ÖNTÖZÉSES NÖVÉNYTERMESZTÉS HATÉKONYSÁGÁT SEGÍTŐ KUTATÁSOK 

Bevezetés 

A növénytermesztés eredményességét nagymértékben meghatározza a tenyészidőben lehulló 
csapadék mennyisége és időbeli eloszlása.  Magyarországon az éves átlagos csapadék mennyisége 
500-750 mm, de az ország különböző területein jelentős eltérések vannak. Az Alföld az ország 
legszárazabb területe (ezen belül is a Dél-Alföld, Szarvas környéke). Az Alföldön az átlagos éves 
csapadékmennyiség 500 mm körüli, ebből átlagosan 300 hull le a tenyészidőben, de annak a 
tenyészidőbeni  eloszlása általában kedvezőtlen, nem a növények igényének megfelelő 
mennyiségben és időben esik le. Ezért az Alföldön a vízpótlásra szükség van a magas- és jó minőségű 
termésátlagok eléréséhez. 

A terméshozam nagysága  a termesztés gazdaságosságát alapvetően meghatározza. Az árbevételt a 
termés minősége is befolyásolja. Az intenzív növénykultúráknál nagy ráfordítás eredményessége 
forog kockán öntözés nélkül. A növény vízigényének a kielégítéséhez a hiányzó vízmennyiséget 
öntözéssel pótolni kell, de nem többet (mert az már terméstöbbletet nem eredményez, plusz 
költséget jelent, viszont a talajvízszintet túlságosan megemelheti a fölöslegesen kijuttatott 
vízmennyiség), és nem is kevesebbet. Ezért lényeges a növények vízigényének az ismerete. 

A vízigénynél alacsonyabb vízpótlás kijuttatásával a várható termésátlagok is alacsonyabbak lesznek. 
A terméskiesés fokozódik, az árbevétel csökken. Ezért lényeges ismerni, hogy a magas- és jó 
minőségű terméshozamok eléréséhez a csapadékon felül mekkora öntözővíz pótlásra készüljenek fel 
a termelők az adott növény termesztése esetén. 

A kísérlet Szarvason a Tessedik Campus Tanüzemében, az Iskolaföldön kerül beállításra. A választott 
növény egy kertészeti növény (ipari paradicsom). A kísérleti terület talaja csenozjom réti talaj, 
agyagos vályog fizikai féleséggel.  A vízellátási fokozatok száma három, optimális tápanyagellátás 
mellett.  Az ismétlések száma is három. Az öntözés precíziós center pivot öntözőberendezéssel vagy 
csepegtető öntözőberendezéssel történne. 

A kísérlet beállítása 2018-ben, és 2019-ben (2 éven keresztül) történik. 

 

Célkitűzés 

A kutatás célja egy választott kertészeti növény (paradicsom) esetében a különböző vízellátási 
fokozatok hatásának vizsgálata a termés mennyiségére és minőségére. A növény vízigényének 
meghatározása.  A  vízfogyasztás és a termés mennyisége (vízhiány - terméskiesés) közötti kapcsolat 
alakulásának vizsgálata. A víz hasznosulásának megállapítása a különböző öntözési kezelésekben. 

A globális felmelegedés miatt Az Alföldön a nyarak egyre melegebbek és szárazabbak, így az egyes 
növények vízigénye is emelkedő tendenciát mutat, amely értéket lényeges ismerni a szakszerű 
öntözés megvalósításához és a magas termésátlagok eléréséhez. 

A kutatási eredmények a gazdálkodók számára nyújtanának információkat arra vonatkozóan, hogy 
milyen vízellátásnál mekkora termésre számíthatnak a vizsgált növény termesztése esetén, hogyan 
alakul a termés minősége, továbbá a vízhiány hatására mekkora a várható terméskiesés. 



SZALÓKINÉ DR. ZIMA ILDIKÓ 

Az öntözéses növénytermesztés hatékonyságát segítő kutatások 

 

44 
 

A kapott eredmények az oktatásban is felhasználhatók (a vizsgált kertészeti növény - paradicsom -
vízigényének ismerete; a vízellátás és a vízhasznosulás közötti összefüggés; a vízfogyasztás – 
termésmennyiség közötti kapcsolat ismerete, stb.). 

 

Munka és időterv 

A kísérletet 2 éven keresztül végeznénk csemegekukorica növénnyel Szarvason, az Iskolaföldön, ahol 
az öntözési lehetőség biztosított. 

Feladatok: 

A talajnedvesség meghatározásához talajmintavétel a választott növény vetésekor és a 
betakarításkor (1,5 m mélységig, 10 cm-es rétegenként). 
A tenyészidőben a talaj felső 20-30 cm-es rétegében a nedvességtartalom nyomon követése hetente, 
az öntözés szükségességének a megállapításához. 
Egyéb megfigyelések, mérések végzése. 
 
A kutatásba 1 TDK-s hallgató bevonását tervezem. 

 

1-6 hónap kutatási terve: 

2018. február: 

öntözési témában a hazai szakirodalmak áttekintése, gyűjtése 

2018. március: 

hazai és külföldi szakirodalmak áttekintése, gyűjtése az öntözéses növénytermesztés témakörben 

2018. április: 

külföldi szakirodalmak áttekintése, gyűjtése az öntözés- termés mennyiség – termés minőség – 
vízigény – vízfogyasztás témákban 

2018. május: 

- választott kertészeti növény (paradicsom) palántázása 

- talajmintavétel 1,5 m mélységig, 10 cm-es talajrétegenként az induló talajnedvesség megállapítása 
céljából 

- műtrágya-kijuttatás 

- gyomirtás 

2018. június: 

 - talaj nedvességtartalmának nyomonkövetése a felső 30 cm-es talajrétegben az öntözés 
szükségességének meghatározása céljából 

- fenológia mérések, megfigyelések 

2018. július: 
- talaj nedvességtartalmának nyomonkövetése a felső 30 cm-es talajrétegben az 

öntözés szükségességének meghatározása céljából 

- fenológia mérések, megfigyelések 
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7-12 hónapkutatási terve: 
2018. augusztus : 
talaj nedvességtartalmának nyomonkövetése a felső 30 cm-es talajrétegben az öntözés 

szükségességének meghatározása céljából 

- fenológia mérések, megfigyelések 

- növény betakarítása, növényi minták megvétele, mérés, minősítés 
2018. szeptember: 
- talajmintavétel a betakarítás után ( 1,5 m mélységig, 10 cm-es talajrétegenként, kezelésenként és 
ismétlésenként) a növény vízfogyasztásának, vízigényének meghatározásához 
- eredmények feldolgozása, értékelése 
2018. október: 
kísérleti eredmények feldolgozása, értékelése 
az eredmények szakfolyóiratban való megjelentetéséhez irodalmak áttekintése 
2018. november: 
kísérleti eredmények feldolgozása, értékelése 
az eredmények szakfolyóiratban való megjelentetéséhez irodalmak áttekintése 
2018. december: 
magyar nyelvű publikáció elkészítése 
2019. január: 
újabb hazai és külföldi szakirodalmak áttekintése, gyűjtése öntözés-termés- vízfogyasztás 
témakörben. 
 

13-18 hónapkutatási terve: 
2019. február: 

Témához kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalmak tanulmányozása, gyűjtése.  

2019. március: 

A témához kapcsolódó szakirodalmak rendszerezése, feldolgozása. 

2019. április: 

- A témához kapcsolódó szakirodalmak rendszerezése, feldolgozása. 

- kísérleti terv elkészítése a 2019-es évre 

- a kísérlet anyag- és eszközigényének összeírása 

2019. május: 

- kísérlet beállítása (parcellázás, vetés, műtrágyaszórás, gyomirtás) 

- talajmintavételek 1,5 m mélységig, 10 cm-es talajrétegenként az induló talajnedvesség 
megállapítása céljából 

2019. június: 

- talaj nedvességtartalmának nyomonkövetése a felső 30 cm-es talajrétegben az öntözés 
szükségességének meghatározása céljából 

- fenológia mérések, megfigyelések 

2019. július: 
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- talaj nedvességtartalmának nyomonkövetése a felső 30 cm-es talajrétegben az öntözés 
szükségességének meghatározása céljából 

- fenológia mérések, megfigyelések 

 

19-24 hónapkutatási terve: 
2019. augusztus : 
- a talaj nedvességtartalmának nyomonkövetése a felső 30 cm-es talajrétegben az öntözés 

szükségességének meghatározása céljából 
- fenológia mérések, megfigyelések 
- növény betakarítása, növényi minták megvétele, mérések, termés minőség szerinti osztályozása 
2019. szeptember: 
- a betakarítás utáni talajmintavétel ( 1,5 m mélységig, 10 cm-es talajrétegenként, kezelésenként és 

ismétlésenként) a növény vízfogyasztásának, vízigényének meghatározásához 
- eredmények számítógépes feldolgozása, értékelése 
2019. október: 
kísérleti eredmények feldolgozása, értékelése 
2019. november: 
kísérleti eredmények alapján ábrák, táblázatok elkészítése.  
2019. december: 
kísérleti eredmények feldolgozása. Ábrák, táblázatok, szöveges részek elkészítése 
2020. január: 
Az előző év (2018) és a 2019-es év eredményinek összevetése. A 2 év eredményeinek további 
feldolgozása, átlagolása 

 

25-30 hónapkutatási terve: 
2020. február: 

 A két év átlag eredményei alapján ábrák, táblázatok készítése. 

2020. március: 

A két év kísérleti eredményei alapján következtetések levonása. A kísérletbe állított növény (ipari 
paradicsom) vízigényének megállapítása. Vízfogyasztás- termés, vízhiány-terméskiesés közötti 
kapcsolatok meghatározása. Vízhasznosulási összefüggések kidolgozása. 

2020. április: 

- a kísérleti eredmények alapján oktatásban felhasználható anyagok összeállítása, elkészítése excel és 
word formátumban. 

2020. május: 

- tananyag elkészítése digitális formában (ppt formátumban) az oktatáshoz  

2020. június: 

- anyagok összeállítása az eredményeknek ismeretterjesztő előadásokon, illetve publikációban való 
megjelentetéséhez 

2020. július: 
- eredmények alapján magyar nyelvű publikáció készítése. 
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Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Campuszon 

A kapott eredmények beintegrálhaók a tananyagokba pl. az öntözéses növénytermesztés tantárgy, 
vagy a mezőgazdasági vízgazdálkodás tantárgyhoz kapcsolódóan. 
 

Kis összegű eszköz beszerzési igény 

Kísérlet beállításához, végzéséhez, továbbá az eredmények feldolgozásához, értékeléséhez szükséges 
anyagok, eszközök: 
vetőmag (palánta), műtrágya, növényvédőszer, 1 db Hellmann-féle csapadékmérő, csepegtető 
csövek, vödrök, 
fénymásoló papír, füzetek. 
(összesen kb. 120-180 e. Ft) 
 


