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Aszálykezelés?

Operatív aszálymonitoring

Releváns paraméterek mérése

• Futottunk az események után: utólagos aszályelemzések, az aszály
számszerűsítése leggyakrabban hosszú időtávra (hónap, év) vonatkozik.

• Kárkövető magatartás: Nem voltak operatív intézkedések és előírások.
Nincs prevenció (sem gyakorlati, sem jogi értelemben). A nagy gyakorlati és
tudományos érdeklődés ellenére nincs összehangolt keretrendszer az
aszálykezelés tekintetében.

• Az észlelés, értékelés és a beavatkozás gyakorlatát is meg kell változtatni.



A korszerű aszálykezelés sémája 

Aszálykezelési terv

A vízgyűjtő 
jellemzése

Aszályindikátorok 
és küszöbértékek

Múltbeli 
aszályesemények

Kockázatértékelés

Szervezeti 
felépítés

Intézkedési 
program

Korai riasztási 
rendszer, 

Előrejelzés…

Monitoring



A talajnedvesség mérésében rejlő lehetőségek

Telített állapot Hervadási 
pont

ÖNTÖZÉS

Miért fontos a talajnedvesség és annak mérése?

A folyamatos monitoring alapján az öntözési
tevékenységhez szükséges vízmennyiség
meghatározható. 

Optimalizálható az öntözés időpontja és
A felhasznált víz mennyisége. 

Az optimális, egyensúlyi talajnedvesség 
állapot növeli a termésbiztonságot, 
Kiszámítható terméshozamot eredményez .

- megelőzhető a stresszhelyzet

- gazdaságosabb vízhasználat 

(hol, mennyit??)      
- mérsékelhető a nitrátok, szennyezők bemosódása

Talajnedvesség mérés nélkül öntözés?  - Vízigény?
Vízkészlet-gazdálkodás? - Üzemeltetés
Költséghatékonyság? Fenntarthatóság? Víztakarékosság? 

IDŐELŐNY!



A talajnedvességben mutatkozó hiány megmérhető, 
1 térfogatszázalék = 1 mm víz/10 cm-es talajréteg 

𝐴𝑊% =
𝑆𝑀 −𝑊𝑃

𝐹𝐶 −𝑊𝑃

Telítettségi százalék:

(FC és WP különbsége az ú.n. 
diszponibilis vagy hasznosítható 
víz – available water, AW)

A vízhiány számszerűsítése
Monitoring

AW, a talaj telítettsége, hasznosítható vízkészlet
SM a talaj aktuális nedvességtartalma (v/v%),
WP a talaj holtvíztartalma (v/v%),,
FC a talaj szántóföldi vízkapacitása (v/v%).
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Operatív aszálymonitoring elemei

Észlelés/Mérés
• 47 állomás (2018. május)
• GPRS távjelző rendszer
• Adatbázis (OVF)
• Webes kezelőfelület/lekérdezés

Értékelés
• Napi időlépésű aszályindex (HDI)
• Mért talajnedvesség
• Vízhiány mért adatokon alapuló

értékelése

Beavatkozás (jogszabály alapján):
• Állami segítségnyújtás lehetőségének megteremtése
• Megelőző vízkárelhárításai beavatkozások
• Riasztási rendszer (I., II., III. fok)
• Vízkormányzás/Vízkorlátozás, öntözés támogatás



4

Monitoring hálózat

Telepítési kritériumok:
• Mezőgazdaságilag művelt,
• A területre jellemző talajtípus forduljon elő
• Ne érje többletvízhatás
• Megközelíthetőség
• Meteorológiai elemeket befolyásoló objektumok 

ne legyenek (épület, fa)
• Öntözhető területen (öntözőfürt), de NE öntözött 

parcellán helyezkedjen el
• Nemzetközi előírásoknak megfelelő 

mérőeszközök 

Mért paraméterek:
csapadék, léghőmérséklet, relatív légnedvesség, 
talajnedvesség, talajhőmérséklet
levélfelület nedvesség

Talajmintavétel 
és laboratóriumi 

elemzés
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Jelenlegi kiépítettség
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http://aszalymonitoring.vizugy.hu

Teljes körű, ingyenes adathozzáférés
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• szélsőséges időszakok hossza
• naptári napra vonatkozó

 csapadékösszeg
 középhőmérséklet

• meteorológiai alapokra
helyezett mezőgazdasági
index

Napi időlépésű aszályindex: HDI

HDI0

• vízmérleg számítás
• naptári napra vonatkozó

 csapadékösszeg
 középhőmérséklet

és ezek sokéves átlagai
• meteorológiai/hidrológiai

index

HDIS

HDI0 * S

HDIS * K

HDI
• talajnedvességi állapot
• naptári napra vonatkozó

 talajnedvesség
 talajparaméterek

• kombinált index
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Szakértői rendszer
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Elemzés, előrejelzés
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1. Monitoring állomáshálózat teljes kiépítése (140 db)

2. Feldolgozás teljes automatizálása, (ESRI-OVF eredményei)

3. Alhálózati elemek kiépítésének megkezdése (KITE Zrt.)

4. Előrejelzés bevezetése (folyamatban – NAK, KITE tesztelés)

5. Védekezési fokozatok kidolgozása és elfogadtatása,

alkalmazása a gyakorlatban (jogharmonizáció)

6. Talajnedvesség modellezés integrálása az ágazatba

7. Mobilapplikáció fejlesztése a területi döntések hatékonyabb

támogatása érdekében

8. Távérzékelési módszerek alkalmazási feltételeinek kidolgozása

9. Nemzetközi indexek megjelenítése

Összefoglalás és fejlesztési elképzelések



11

1. A vízkészletgazdálkodás modellezéséhez paraméterek biztosítása

A rendszer további előnyei

2. A települési csapadékvíz - csapadékintenzitás



Mielőtt megköszönöm a 
figyelmet, lássuk a rendszert!

On-line bemutató


