ELSIVATAGOSODÁS ÉS ASZÁLY ELLENI VILÁGNAPJA 2018

Talajgazdálkodás és mezőgazdasági
vízhasznosítás
Dr. Gyuricza Csaba
egyetemi tanár, főigazgató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Budapest, 2018. június 15.

IPCC-5. Helyzetértékelő jelentés – 2013-2014
• Melegszik a felszín közeli légréteg, a globális felmelegedés mértéke: 0,9 ᵒC
(1901-2012).
• Melegedés mértéke a Kárpát-medencében 1,0-1,25 ᵒC

Évi átlaghőmérséklet eltolódása 1963-hoz
viszonyítva

Klímaosztályok eltolódása mint a termőhely időben változó tényezője

Vízgazdálkodási problémák

Árvíz
2-3 évente kis
5-6 évente közepes
10-12 évente extrém

Belvízelöntés
2-3 évente (100-150 eha)

Aszály
3-5 évente

A hazai klíma mediterrán irányú eltolódása.
Növekvő szélsőségek: magasabb átlaghőmérséklet, kevesebb nyári
csapadék, árvizek, szárazság.

Szélsőséges vízháztartási helyzetek a Kárpát medencében
Víztöbblet  Vízhiány

Túl sok?

Túl kevés?

Következmények:
 vízveszteség
~ párolgás
~ felszíni lefolyás
~ szivárgás
 talajveszteség [szerves anyag,
tápanyagok …]
 biota- és biodiverzitás-veszteség
 növényveszteség (pusztulás,
károsodás)
 termésveszteség (mennyiség,
minőség)
 energiaveszteség

Átlagos évi csapadékmennyiség Magyarországon

negatív vízmérleg
nagyon változékony
térbeli/időbeli
eloszlás

Évi átlagos csapadék

Cél – eszköz – kérdések
Cél: Agrárpiaci termékek versenyelőnyének növelése
Eszköz: Korábban öntözött területek ismételt bevonása

Cél: Leszakadó területek foglalkoztatottságának növelése
Eszköz: Új területek öntözésbe való bekapcsolása
Cél: Klímaváltozás hatásainak ellensúlyozása
Eszköz: Jelenlegi öntözőrendszerek hatékonyságának növelése
A legfontosabb kérdések
• Rendelkezésre áll-e víz az öntözendő terület környezetében?
– Ha igen milyen? (Felszíni, felszín alatti - talaj-, réteg-, karsztvíz - )
– Ha igen mennyi? (m3/s, m3/év)
– Ha igen mikor? (öntözési idényben vagy csak idényen kívül?)
– Ha igen hol? (a táblán belül, tábla mellett vagy több km-re?)
• Az öntözendő terület alkalmas-e öntözésre?
– Igen vagy Nem
– Feltételesen (öntözésre alkalmassá tehető-e ?)
• Az öntözésnek van-e bármilyen más akadálya?
– Régészeti, természetvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, stb.

Öntözéses gazdálkodás - alapvetések
1. Az öntözéses gazdálkodásnak a kertészeti és ültetvényes kultúrákban nincs alternatívája,
olyan mértékű a jövedelmi különbség és hozambiztonság (magas termelési érték)
fontossága az öntözött és nem öntözött termelés között.
2. Az öntözéses gazdálkodás a jelenlegi alacsony kamatok, támogatások és magas terményárak
mellett gazdaságilag már nem csak a legjobb talajadottságú területen indokolt (pozitív
nettó jelenértéket eredményez) a szántóföldi növénytermesztésben.
3. A vízszolgáltatási díj újbóli bevezetése nem csökkenti érdemben a termelők öntözési
beruházásainak megtérülését.
4. A szántóföldi kultúrák esetében a természeti viszonyok és a szabad vízkészlet akár a
jelenlegi terület megduplázását is lehetővé teszik.
Forrás: Kemény G., 2017., AKI

Öntözhetőség feltételei, befolyásoló tényezői (nem fontossági sorrendben!)

Az öntözésfejlesztést befolyásoló főbb gazdasági tényezők
A mezőgazdasági termékek piaca:
- Az öntözésfejlesztésre a termékpiacok oldaláról differenciált, termékspecifikus igény mutatkozik.
Üzemi méretek:
- Az átlagos üzemméretek alapján az 50 ha feletti gazdaságok rendelkeznek a hatékony szántóföldi öntözéshez elégséges
területtel,
- A 10-50 ha közötti gazdaságok 20-25 hektáros átlagos területe csak 3-4 gazdaság összefogásával, együttműködésével tehető
öntözésre alkalmassá,
- A 300 ha feletti egyéni gazdaságok átlagosan három, a gazdasági szervezetek 8-10 tábla összevont öntözéséhez elegendő
területtel rendelkeznek,
- A 10 ha alatti gazdaságokban a szükséges közüzemi infrastruktúra, fúrt kutak megléte esetén gazdaságosan inkább csak
zöldség és gyümölcsös vízellátása teremthető meg (csepegtető öntözés alkalmazásával).
A föld tulajdoni és használati viszonyai:
- Az 50 hektár feletti egyéni gazdaságokban a saját földtulajdon, míg a gazdasági szervezetek esetében a föld tartós bérlete teremt
alapot az öntözésfejlesztésre.
- A jelentős öntözésfejlesztés lehetőségét a természetes személy földtulajdonosok nagy száma, a bérbe adott parcellák alacsony
átlagos területe korlátozza.
- A területek öntözési lehetőségének megteremtése földár és bérleti díj emelkedést okoz, mely a földhasználó jövedelmét, az
öntözésből származó hasznot csökkenti. Az öntözésfejlesztés földpiaci keresletének bővülése további földár és földbérleti díj
növekedést okoz.
A birtokstruktúra tagoltsága:
- A SAPS támogatásra bejelentett területek alapján a gazdaságok átlagosan 5,3 darab 4,9 hektár átlagterületű parcellát művelnek.
Még a 300 hektár feletti gazdaságok egyben művelt parcelláinak átlagos mérete (16,1 ha) sem felel meg az öntözés
alapvető területi igényének.
- A közvetlen területalapú támogatásra bejelentkezett gazdaságok közel negyede (23,4%-a) a támogatásra bejelentett terület 3,1%án mindössze egy parcellát használ.
- Az országos átlagnál (4,9 ha/parcella) lényegesen hatékonyabb területhasznosítás az 50 parcellánál többet használó 1,2 ezer
gazdaságnál mutatható ki, ahol az átlagos parcellaméret 13,6 hektár.
Az öntözésfejlesztés költségei és várható haszna:
- Az öntözhető táblaméretek meghatározásakor a szűk keresztmetszet az öntözés technológiai kihasználása, de a természetes
határok mellett a vízrendezés elemeinek (csatorna, esetleg töltés, talajcsövezés, tározás) tervezésénél az úthálózatot, a
lejtést és a talajvédelmi összefüggéseket (például erózió) is figyelembe kell venni.
Forrás: Kapronczai I., 2018., AKI

Az öntözésfejlesztés gazdaságosságát meghatározó üzemi szintű tényezők
1. Az öntözés jövedelmét az öntözés többlet-árbevétele és többletköltsége határozza meg
(amely függ a termőhely adottságaitól, az időjárási viszonyoktól, a vetésszerkezettől, a
termékek piaci árától).
2. Az öntözés többlettermelési költségei:
– vízszolgáltatás költsége (újbóli bevezetése érdemben nem csökkenti a termelők öntözési
igényét).
– öntözőberendezés üzemeltetési költségei,
– termesztéstechnológia többletköltsége,
– a többlethozam többlet változó költsége.
3. A beruházás költségét meghatározza (az öntözés megvalósítására nem úgy kell tekinteni,
mint egy szokványos beruházásra, mert hosszú távú gondolkodást, nagyfokú
szervezettséget és a gazdálkodók közötti együttműködést követeli meg):
– az alkalmazott technológia,
– a finanszírozás módja (saját tőke, hitel, támogatás),
– az üzem mérete (öntözendő terület nagysága).

4. Szimulációs modellezésen alapuló vizsgálatok szerint az öntözés gazdaságosságát alapvetően
a termőhely és a kultúra befolyásolja.
– Jó, közepes és gyenge termőhelyen végzett öntözési beruházás.
Forrás: Kapronczai I., 2018., AKI

Az öntözhetőséget befolyásoló tényezők – termőhelyi feltételek
Jó termőhelyi feltételek mellett (> 25 AK):
- átlagos évjárati viszonyoknál az öntözés gazdaságossága közepesnek mondható, a beruházás belátható időn belül
megtérül,
- javítja és kifejezetten kedvezővé teszi az öntözés gazdaságosságát, ha a vetésváltásban minden évben öntözhető kultúra
kerül be a vetésszerkezetbe => gazdaságosság kedvező
- a beruházás gazdaságossága az aszályok gyakoriságának növekedésével erőteljesen javul
- az öntözés termésnövelő hatása (termésbiztonság) hatványozott szerephez jut
- ilyen viszonyok között végrehajtott beruházás tehát mind üzemi, mind nemzetgazdasági szinten gazdaságos és
megtérül, így feltétel nélkül támogatható.
- az értékesítési ár nagy hatással van a megtérülési viszonyokra, első helyen ez határozza meg a beruházás
gazdaságosságát.

Közepes termőhelyi viszonyoknál (17-25 AK)
- az öntözés gazdaságtalan, a beruházás nem térül meg 10 éven belül, a tőkearányos jövedelmezőség mélyen a pénzpiaci
kamatok szintje alatt van.
- a beruházás gazdaságosságát közepes termőhelyen igen nagy mértékben befolyásolhatja a vetésszerkezet is, így ennek
optimális kialakítására mindenképpen törekedni kell.
- Közepes termőhelyen a beruházási támogatás nélkül gazdaságtalan beruházás támogatás hatására gazdaságossá
válhat.
- a közepes termőhelyen véghez vitt öntözésfejlesztések tehát csak feltételekkel (megfelelő vetésszerkezet, nagy
szaktudás, korszerű technológia, stabil piac és értékesítési lehetőségek) támogathatók.
Gyenge termőhelyeken (< 17 AK)
- a többletbevételek már az egyes évek többletköltségeinek fedezésére sem elegendők. Ez azt jelenti, hogy a beruházás
gazdaságossága már statikus vizsgálatok mellett is negatív. Az öntözőberendezés gazdaságossága gyenge termőhelyen
dinamikus szemléletben erősen negatív, az NPV folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ezen érdemben a beruházási
támogatások sem változtatnak, így egyértelmű, hogy gyenge termőhelyen öntözésfejlesztés még feltételesen sem
támogatható. A beruházások itt mind üzemi, mind nemzetgazdasági szinten teljesen gazdaságtalannak bizonyulnak.
Forrás: Szűcs et al. 2008. A mezőgazdasági vízhasználatok felmérése, a vízhasználatok költség elemzése II. ütem.

A jelenlegi termelési struktúrában (öntözhető növénykultúrák, MEPAR leválogatás
alapján), az öntözőrendszerek hatóterületét figyelembe véve 1,089 mill. ha-t
lehetne öntözni, ha minden adottság megfelelő lenne!

Forrás: AKI, NAIKI

Ha figyelembe vesszük a korlátozó tényezőket (termőhely, aszály, belvíz,
lejtőkategóriák, felszíni vízkészlet, stb.) a jelenleg öntözött területekhez képest
további 337 eha öntözhető!

Forrás: AKI, NAIKI

A jelenlegi termelési struktúrában (öntözhető növénykultúrák, MEPAR leválogatás
alapján) 105 eha-t lehetne felszín alatti vizekből öntözni, ha minden adottság
megfelelő lenne!
Forrás: AKI, NAIKI

Ha figyelembe vesszük a korlátozó tényezőket (termőhely, aszály, belvíz,
lejtőkategóriák, felszín alatti vízkészlet, stb.) a jelenleg öntözött területekhez képest
további 44,7 eha öntözhető!

Forrás: AKI, NAIKI

A NAIK szerepe a mezőgazdasági vízgazdálkodás
hatékonyságának fejlesztésében
- szélsőséges vízháztartási helyzetekhez (belvíz, aszály) való alkalmazkodás
lehetőségeinek kutatása;
- belvízgazdálkodással összefüggő komplex kutatások;
- belvíz-veszélyeztetettségi értékelés;
- területhasznosítási alternatívák kidolgozása, földhasználat racionalizálás;
- a mezőgazdasági táblán keletkező többletvizek minőségi vizsgálatai (tápanyag,
szennyezőanyag, szermaradvány), felhasználási lehetőségeinek felderítése;
- meliorált területek lehatárolása;
- mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása;
- a talaj-növény-víz rendszer anyagforgalmának és a tápanyagok felvehetőségének
vizsgálata – liziméteres kutatások;
- a növények vízigényéhez igazodó, hatékony vízfelhasználás támogatása;
- organikus és aerob rizstermesztés fejlesztése;
- távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával, a talaj-növény rendszer hidrológiai
állapotának felmérése céljából, GIS-alapú térképezés, fotogrammetriai elemzések.

Köszönöm a figyelmet!

„Megszoktuk, hogy van vizünk, ennek következtében
hajlamosak vagyunk pazarolni, elszennyezni vagy
elfeledkezni pusztító erejéről. Ezt a gondolkodást kell
megváltoztatni! Az emberiségnek „meg kell értenie”
a vizet!”
ENSZ Vízügyi Elnöki Testület (VET)

