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Új utak a hazai aszálykezelés területén 



Célok szerint az öntözés lehet: 

Vízpótló: a növénytermesztési 
tér vízkészletnövelése 

• növényi  

• agrotechnikai vízigény 

 

Különleges 

 • Kelesztő 

• Tározó 

• Növényvédelmi 

• Fagyvédő 

• Hűtő, frissítő 

• Színező 

• Aszúsító 

• Tápláló 

• Talajjavító 

• Talajvédő  

 



 
 

• Az öntözéses gazdálkodás nem csak a vízkijuttatást jelenti  
• Talajtani 

• Növényélettani, genetikai 

• Agrotechnikai  

• Tápanyaggazdálkodási 

• Közgazdasági  

• Jelenleg a legtöbb esetben az öntözés nem szerves része a 
termesztéstechnológiának, csak akkor öntöznek ha aszály van          

• Az öntözésnek a nagy hozzá adott értékű, kiegyenlített termelést lehetővé 
tévő gazdálkodást kellene támogatnia, akár elvárásként is megfogalmazható 
lenne (akik erre támogatást kapnak) 

• Kedvezőtlen vízgazdálkodású területen melioráció is kell az öntözéshez 

• Az öntözési rend (normák) újraértelmezése, alkalmazása 



Magyarország a feltételes öntözés zónájába esik 

Forrás: Konecsny (2011) 



Vannak növények, melyek öntözés nélkül 
gyakorlatilag nem termeszthetők 

• Rizs 

• Szántóföldi zöldségfélék 

• Vetőmag 

• Szántóföldi ipari növények 

• Számos gyümölcskultúra 

 • Az öntözés struktúraváltást indukál a 
mezőgazdaságban és a feldolgozó ipart is segíti 

• A tőkekoncentráció a mezőgazdaságban 
előmozdíthatja az öntözést, a területalapú 
támogatás viszont visszafogja 

 



•Kis energiaigényű berendezések, öntözőtelepek 
• Alacsony nyomáson üzemelő berendezések 
• Alacsony nyomású vízszétosztó hálózatok 
• A mikroöntözés mellett ezt már az önjáró 

nagyberendezések is tudják 

Egyértelmű jövőbeni irányvonal az öntözésben: 
a víz- és energiatakarékos megoldások alkalmazása  



Víztakarékos megoldások  
• Kis nyomásigényű makroöntöző berendezések  



Víztakarékos megoldások  
• Precíziós makroöntöző berendezések 



http://www.thecropsite.com/ 

Precíziós vízkijuttatás 



Műholdas vezérlés 



Talajnedvesség-mérésen alapuló vezérlés 



Nagy öntözőberendezések 
használatának korlátai 
• Tulajdonviszonyok 

• Több tulajdonos által művelt táblák  

• Kisméretű, szétszórt táblák 

• Szabálytalan alakú táblák 

• Öntözőcsatornák és műtárgyak 
üzemeltetése, karbantartása 

 

 
A termelői összefogásokat szorgalmazni, 
segíteni kell a vízellátás és vízszétosztás, 
de a kijuttatás területén 



Csévélődobos berendezések 

• Megvan a maga helye – kis birtok, táblaméretek 

• Mélyfekvésű területeken nem javasolt az alkalmazása 

• A talajra kifejtett hatása nem kedvező (vízágyús) 

• Számos kultúrában nem használható 

• Csak vízpótlásra alkalmas 

• Mobilis, egyszerű telepítés 

• A vízágyúnak nagy a nyomásigénye 

• Konzolos megoldás: alacsony nyomás 



Szabályozott deficitöntözés  

• Arid területekről származik 

• Szőlő és gyümölcstermesztésben korábban is alkalmazták 

• Vízstressz kiváltásával a vegetatív és generatív folyamatok 
szabályozhatók 

• Szántóföldi zöldségtermesztésben a minőség javítására használják 
(paradicsom, fűszerpaprika) 

• Önmagában víztakarékos megoldás 

 



Az öntözésfejlesztésnél figyelemmel kell lenni: 

• A meglévő nagy öntözőberendezések felújítására, hiszen itt 
már van víz (a lineárok közel fele 20 év feletti) 

• A magasabb térszínek preferálása, ha még emelni is kell a 
vizet 

• Ha a jó minőségű területen víz van, akkor támogatás nélkül is 
beruháznak öntözésre 

• Hagyni és segíteni kell, hogy a növénykultúrák megtalálják a 
helyüket  



Oktatás-kutatás 

• Béka feneke alatt van valahol 
• Mezőgazdasági vízgazdálkodási iskolák gyakorlatilag megszűntek 

• A Bologna folyamat az agrármérnök képzést átformálta 

• Az ÖKI megszűnésével az öntözéses gazdálkodással kapcsolatos kutatások 
marginalizálódtak (NAIK ÖVKI építi csapatát) 

 

• Reménykeltő: 
• Víztudományi Program indulhat, melyben a mezőgazdasági vízgazdálkodás is 

helyet kapott 

• A szarvasi öntözéses-meliorációs képzés bontogatja szárnyait 

 



A mezőgazdasági vízgazdálkodás  
oktatási infrastruktúrájának fejlesztése 

• Talajmechanikai, vízgépészeti és áramlástechnikai bemutató tér és labor kialakítása 

• Szántóföldi öntözési kísérleti területek kialakítása 

• Árasztásos öntözés 

• Mikroöntözés 

• Makroöntözés (precíziós) 

• Altalajöntözés  

• Üvegház kialakítása csökkentett vízigényű  hajtatásos kertészeti kultúrák számára 

• Vízrendezési mintaterület kialakítása 

• Talajcsövezés 

• Vízkormányzási mintaterület 

 

 



Köszönöm a figyelmet. 


