
  

  

 

 
 

 

 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc 

SZAKHOZ TARTOZÓ  

FELKÉSZÍTŐ KURZUS TANANYAGA 

 

Tamás János 

egyetemi tanár 

 

Debreceni Egyetem 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és  

Környezetgazdálkodási Kar 
 

2 ív terjedelem (80.000 leütés) 

    

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

EFOP-3.4.3-16-2016-00021 



  

  

 

 
 

 

Tartalom 
 

Vízgazdálkodás hidrológiai alapjai ........................................................................................... 3 

Árvizek, Belvizek és Aszályok Gyakorisága ............................................................................................................... 7 

Vízgazdálkodás talajfizikai és tápanyaggazdálkodási alapjai ................................................. 14 

A gyökérzóna talajvízkészletének számítása ............................................................................................................. 24 

Növényi vízigény számítása ....................................................................................................................................... 30 

Nitrogén ellátottság .................................................................................................................................................... 37 

Vízminőségvédelem –agrárkörnyezetgazdálkodás alapjai ...................................................... 39 

Vízgazdálkodás és Melioráció alapjai ..................................................................................... 44 

A belvízrendszerek elrendezése, belvízöblözetek ...................................................................................................... 50 

 

 



  

  

 

 
 

 

VVVVízgazdálkodás hidrológiai alapjaiízgazdálkodás hidrológiai alapjaiízgazdálkodás hidrológiai alapjaiízgazdálkodás hidrológiai alapjai        
A vízgazdálkodás az tudatos emberi tevékenység, amelynek segítségével a természet 

vízháztartásának a társadalom szükségleteivel való - optimálisra törekvő - összehangolását 

igyekszünk elérni, tudományos, műszaki, gazdasági és igazgatási beavatkozások révén. 

Beletartozik minden olyan emberi tevékenység, amely a természetes vizeket érinti és amely 

összeköti a természetben és a társadalomban végbemenő vízkörforgást. Alapvetően a 

vízgazdálkodás a vízigények hosszú távú kielégítésére irányuló törekvést jelenti és döntően a 

vízkészletekkel való gazdálkodást foglalja magába (Somlyódi1, 2011). 

Magyarország vízgazdálkodási szempontból a „legek” országa: a Föld egyik legzártabb medencéje 

legmélyén helyezkedik el. Az Alföldön a lefolyástalan vagy elöntésnek kitett területek aránya 

nagy. Vízjárását a szélsőségek jellemzik: az árvíz, belvíz és aszály egyaránt kulcskérdés. A 

fajlagos felszíni vízkészlet az egyik legnagyobb Európában, de túlnyomóan külföldi eredetű. Az 

országon belüli lefolyás hozzájárulása ehhez messze a legkisebb a kontinensen. A természetes 

vízgyűjtő és az államhatár szétválasztásának eredményeként az ország területe szinte kizárólag 

osztott, több országhoz tartozó vízgyűjtőkből áll. A lefolyási viszonyok döntően a környező 

országok területhasználati viszonyainak a függvénye. Az ország vízmérlegét az alábbi ábra 

mutatja be. 

 

1. ábraA magyarországi vizek döntő hányada külföldről érkezik(forrás. MTA) 

 



  

  

 

 
 

 

 

 

Az ivóvízellátás döntően a felszín alatti vizekre épül. A közműolló az egyik legnagyobb a 

kontinensen (és a kistelepülések helyzete lényegesen rosszabb, mint a városoké). Magyarország 

vízgazdálkodása alapvetően nemzetközi tényezőktől függ. A hidrológiai viszonyok a 

területváltozásra és a potenciális éghajlatváltozásra feltehetően érzékenyen reagálnak. A 

természetes vízgyűjtő és az államhatár szétválasztásának eredményeként az ország területe szinte 

kizárólag osztott, több országhoz tartozó vízgyűjtőkből áll. A lefolyási viszonyok döntően a 

környező országok területhasználati viszonyainak a függvénye. Kitettségük és a kockázat nagy, a 

meglévő egyezmények pedig gyengék. Az általános vízbőség ellenére a vízkészlet-gazdálkodás 

néhány térségben nehéz, amelyhez hozzájárul a kis vízfolyás sűrűség2.  

Magyarország a Duna-medence szintjén kijelölt részvízgyűjtők közül háromhoz (Duna Pozsony és 

a Dráva torkolata között, a Tisza, és a Dráva) tartozik. Ezek Magyarországra eső területei adják az 

ún. részvízgyűjtő tervezési területeket. A Duna részvízgyűjtőjéből – jelentősége miatt – 

kiemelendő a Balaton részvízgyűjtője, így ez az országos tervezés negyedik részvízgyűjtője.A 

Duna-közvetlen részvízgyűjtő terület nagysága 34.730 km2 (az ország területének 37%-a), 

amelyen összesen 424 db víztest (360 vízfolyás és 64 tó) található.Az itteni árterületen él közel 2,5 

millió lakos, a vasútvonalak 32%-a, a közutak 15%-a és a mezőgazdasági művelt területek 

egyharmada, valamint közel 2000 ipari üzem helyezkedik el veszélyeztetett területen. A belvízzel 

közepesen veszélyeztetett térség az előbbiek környékére terjed ki, de jóval nagyobb területet, 

összesen 11800 km2-t ölel fel. Ez a teljes síkvidéki terület 26%-a. Az ide sorolható térségek a 

részvízgyűjtőn a Duna-völgyi főcsatorna menti sáv, a Kisalföldön a Fertő-Hansági táj, míg a 

Dunántúl többi részén csak egészen kis területek (pl. a Sárvíz mentén). A belvízzel mérsékelten 

veszélyeztetett terület 12900 km2, ami a síkvidék 29%-a. Ebbe a kategóriába esik többek közt a 

Duna-Tisza közi hátság jelentős része. Az 1980-as évek elejétől az itt tapasztalható tartós 

talajvízsüllyedés miatt e térség belvízi veszélyeztetettsége csökkent. A 39%-os mezőgazdasági 

vízhasználáson belül a vízfelhasználásban dominál a halastavi vízfelhasználás3. 

 

 



  

  

 

 
 

 

1. táblázat A mezőgazdasági vízfelhasználás megoszlása Duna részvízgyűjtőn (AKI, KSH, 2007) 
 

Vízfelhasználáscélja 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Megoszl

Halastóellátására 505, 502, 463, 456, 385, 226, 229, 201, 59,7% 

Öntözés 178, 180, 186 184, 182, 46,4 39,7 91,4 27,1% 

Állattenyésztés 28,7 29,3 28,9 29,2 27,9 20,9 19,9 19,8 5,9% 

Egyéb 8,5 4,4 1,5 0,0 6,4 17,4 16,5 21,9 6,5% 

Mezőgazdaságisajátvíztermelésöss

zesen 

 

720,

 

716,

 

679,

 

670,

 

602,

 

311,

 

305,

 

334,

 

99,1% 
Közüzemtőlvásároltvíz 4,8 4,1 4,7 3,8 3,4 2,6 2,6 2,9 0,9% 

Összesen 725, 720, 684, 673, 605, 314, 308, 337, 100,0% 

 

A Duna részvízgyűjtőn az öntözött területek aránya alatta van az országos átlagnak a művelt 

területeknek alig több mint fél százalékát (0,6%) öntözik. 

 

 

2. ábra A 4 nagy magyarországi vízgyűjtő, mint tervezési egységek 

A Tisza vízgyűjtőjét vizsgálva Duna és a Tisza völgye jelentősen eltér egymástól. Utóbbi 

nehezebb feladatot jelent. A Tisza medencéje a legnagyobb részvízgyűjtő a Duna-medencében 

(157 186 km2). A vízgyűjtő három részre osztható: A hegyvidéki Felső-Tisza (az Ukrán-magyar 

határ fölött); A Középső-Tisza Magyarországon ( Bodrog- Sajót, melyek a Kárpátok vizeit gyűjtik 

össze Szlovákiában és Ukrajnában, Szamos – Körösök- Maros, amelyek a romániai Erdély vizeit 

vezetik le); Az Alsó-Tisza (a magyar-szerb határ alatt. A Tisza a leghosszabb mellékfolyó is (966 

km). 



  

  

 

 
 

 

 

3. ábra A 42 részvízgyűjtő alegység, amelyekből minden termelőnek hasznos a gazdálkodási területére 

vonatkozó vízgazdálkodási program ismerete 

 

Az Alföldön jelentős kiterjedésűek a lefolyástalan, mély fekvésű területek. A részvízgyűjtőn a 

nagyobb vízfolyások – Tisza és mellékfolyói (Körösök, Maros, Zagyva, Tarna, Sajó és Hernád) – 

mentén összesen 15 641 km2 -nyi az árvízzel veszélyeztetett terület. Az országban árvízzel 

veszélyeztetett terület mintegy háromnegyede (15 641 km2) a Tisza és mellékfolyói völgyében 

található, ahol a jelentős árvízi esemény bekövetkezése 5-6 évenként várható. A folyók árterén 

mintegy 700 település( 2,5 millió lakos) valamint a mezőgazdasági művelt területek egyharmada 

található. A részvízgyűjtő kétharmadán áll fenn a rendszeres belvízelöntés veszélye. Ide sorolható 

térségek az Alföldön: a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza–Szamos köz, Szamos–Kraszna 

köz, Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz), továbbá a Hortobágy melléke, a Jászság és a Nagykunság 

tekintélyes része, valamint a Körösök vidéke és az Alsó-Tisza völgye. Duna-Tisza közi hátság 

jelentős részén mérsékelt a belvíz veszélye.  

Az aszály a Tisza vízgyűjtőjén évente más-más területi eloszlású, kb. hasonló gyakorisággal 

fordul elő, mint a belvíz, de többszörösen nagyobb területeket érinthet. Egy-egy aszályosabb 

esztendő vesztesége meghaladhatja egy jelentősebb árvíz védekezési költségeit. A gyümölcsösök 

aszály okozta terméskiesése 30%. A másik két nagy részvízgyűjtőn a témánk szempontjából 

fontos problémák hasonlóak, de nagyságrendileg kisebbek így részletes ismertetésüktől 

eltekintek4. 



  

  

 

 
 

 

Árvizek, Belvizek és Aszályok Gyakorisága 

A Tisza és a mellékfolyók árvizei a szomszédos Szlovákia, Ukrajna és Románia területén 

keletkeznek, és hazánk területére az ottani szabályozásokkal módosított mértékben érkeznek.A 

szélsőséges időjárási viszonyok (árvíz, belvíz, aszály) esetén a talaj vízraktározó képességének 

szerepe mindig felértékelődik. Az azonos mértékű „éghajlati aszály” más ökológiai 

következményekkel jár gyenge vízbefogadó vagy víztartó képességű (a talaj potenciális víztározó 

terét csak részben hasznosító) talajokon, mint jó vízbefogadó és víztartó képességű talajokon. Ha a 

talaj fizikai féleségén nem is tudunk változtatni, de szerkezeti állapotán, tömődöttségén, 

vízbefogadó- és víztartó képességén igen. A fenntartható és biztonságos biomassza-termelés egyik 

kulcskérdése a talaj vízháztartásának hatékony szabályozása ( Láng5, et al. 2007; Harnos és 

Csete6, 2008).Az ország medence jellegéből adódó természetföldrajzi adottságok és az emberi 

hatások következményeként kiterjedt területeken a felszín, valamint a gyökérzóna vízháztartása 

rendkívül szélsőséges. Mozaikos területi megoszlásban, többnyire a tenyészidőben a térszíni 

elöntések gyakoriak, esetenként ugyanabban az évben, ugyanazon a területen aszályt is okozva 

(Orlóci és Schleigel7, 1967; Tamás8, 2003; Bozán és Tamás9, 2008; Bozán10, et al, 2008).  

Magyarországon az aszály az éghajlat természetes velejárója. írásos feljegyzések bizonyítják, 

hogy aszály mindig is volt a Kárpát-medencében az elmúlt ezer évben. Pálfai11 80 éves idősort 

értékelt a belvíz és aszály események értékelésére, ahol az alábbi táblázatot használta. 

2. táblázat Aszály Belvíz értékszámok az Alföldön előforduló események értékeléséhez 

Szöveges értékelés Belvízi 

elöntés az 

Alföldön 

(1000 ha) 

Belvíz- 

értékszám 

Szöveges értékelés A PAI alföldi területi 

átlaga °C/100 mm 

Aszály- 

értékszám 

Enyhén belvizes év <60 0 Enyhén aszályos év <5 0 

Mérsékelten belvizes év 60-120 1 Mérsékelten aszályos év 5-6 1 

Jelentősen belvizes év 120-200 2 Jelentősen aszályos év 6-7 2 

Nagyon belvizes év 200-300 3 Nagyon aszályos év 7-10 3 

Rendkívül belvizes év >300 4 Rendkívül aszályos év > 10 4 



  

  

 

 
 

 

 

Az Alföldön a fentiek alapján az 1931-2010 közötti 80 évből - egy ötfokozatú osztályozási 

rendszer (0, 1, 2, 3, 4) szerint - 50 év szélsőséges vízháztartású évnek minősíthető. Ezek közül 20 

év jelentősen, nagyon vagy rendkívül belvizes volt (belvíz-értékszámuk 2, 3 vagy 4), 28 év pedig 

hasonló fokozatokban aszályos (aszály-értékszámuk 2, 3 vagy 4). 

Ezekben a belvizes években az aszály, az aszályos években pedig a belvíz csak enyhe vagy 

mérsékelt formában alakult ki (értékszámuk 0 vagy 1). Két évben (1971-ben és 2000-ben) viszont 

a belvíz és az aszály is szélsőséges méreteket öltött. A belvíz-értékszámnak és az aszály-

értékszámnak még a 10 éves átlagai is nagy ingadozást mutatnak (0,1 és 3,0 közöttiek), összegük 

az 1970-es évtizedtől kezdve növekvő tendenciájú, ami a vízháztartási szélsőségek fokozódását 

jelzi. A szélsőségesen belvizes vagy aszályos évek nagyobb részt nem egymagukban, hanem 

csoportosan, év- sorozatokban fordulnak elő. Az aszály és a belvíz is azonban területileg és időben 

nagyon eltérő módon jelentkezhet. Az átlagos éves vízhiány 200-250 mm körül mozog. 

 

4. ábra Éghajlati vízhiány területi eloszlása  és az aszály 40 éves gyakorisága 

 

Az egyik legnagyobb változékonyságot a talajtulajdonságok területi mintázata okozza, mivel a 

talaj hazánk legnagyobb kapacitású – potenciális – természetes víztározója (Várallyay12, 2008). A 

talaj felső egy méteres rétege potenciálisan mintegy 45 km³ víz befogadására és 25-35 km³ víz 

raktározására képes. Ennek mintegy 55-60%-a a növény számára nem hozzáférhető „holtvíz”, 40-

45%-a pedig „hasznosítható víz”. A lehulló csapadék hasznosulását alapvetően befolyásolja, hogy 

abból ténylegesen mennyi szivárog be a talajba Az akadálytalan beszivárgást sík területen szerint 



  

  

 

 
 

 

a következő feltételek akadályozzák: a talaj tározóterének kisebb-nagyobb mértékű vízzel 

telítettsége; a felszíni rétegek fagyott volta; a talaj felszínén, ill. felszín közeli rétegeiben kialakuló 

közel vizet nehezen áteresztő, igen lassú víznyelésű réteg, ami megakadályozza vagy lassítja a víz 

talajba szivárgását, a talaj nedvességtározó terének feltöltését(Várallyay13 2009). A felsorolt 

esetek igen gyakoriak az alföldön, főként a nehéz mechanikai összetételű, nagy agyag- és duzzadó 

agyagásvány-tartalmú, valamint szikes talajain. Ezek a talajok gyakran még rövidebb-hosszabb 

ideig tartó hóolvadás, sok vagy nagy intenzitású csapadék miatti felszíni vízborítás alatt sem áznak 

be mélyen és egyenletesen, s nem „használják ki” felső egy méteres rétegük potenciális 

vízraktározó képességét. Mindezek következménye, hogy a természetes (elfolyás, párolgás) és a 

mesterséges (belvízvédelem) vízelvezetést követő csapadékszegény nyári időszakban a talajban 

tározott csekély vízmennyiség csak rövid ideig képes a növényzet vízigényét kielégíteni, s a 

tavasszal belvizes vagy túlnedvesedett területek egy tekintélyes részén komoly aszálykárok 

jelentkeznek – akár ugyanabban az évben is. Ez a „vízháztartási szélsőség” sajnos nem kivételes 

eset, hanem egyik jellemzője az Alföldnek, ami a prognosztizált klímaváltozások esetén 

súlyosbodhat (Tamás14, 2003, Ligetvári15, 2006). 

A talaj aszály-érzékenységéhez a talaj vízraktározó képességének egy másik korlátozó tényezője is 

hozzájárul. Könnyű mechanikai összetételű, laza homoktalajokon ugyanis be tud ugyan szivárogni 

a felszínre jutó víz a talajba, de a víz gyorsan elhagyja a talajszelvényt és a talajban visszatartott 

kis hasznosítható vízkészlet teszi a talajt aszály-érzékennyé. Várallyay és Farkas16, (2008) szerint 

a talaj vízháztartása nemcsak a növény vízellátásának lehetőségeit szabja meg, hanem befolyásolja 

a talaj anyag- és energiaforgalmának, ökológiai tulajdonságainak (levegőforgalom, biológiai 

tevékenység, tápanyag- és szennyezőanyag-forgalom) egyéb elemeit is. Ezért a prognosztizált 

klímaváltozások vízforgalmi hatásai és azok „kezelése” kiemelt prioritást érdemelnek. A talaj 

zavartalan funkcióit biztosító vízháztartás-szabályozási beavatkozások egyaránt azt célozzák, hogy 

a felszínre jutó víz minél nagyobb hányada jusson a talajba (felszíni lefolyás és párolgás 

csökkentése); a talajba jutó víz minél nagyobb hányada tározódjon a talajban (vízraktározó 

képesség növelése, „szivárgási veszteségek” csökkentése); a talajban tározott víz minél nagyobb 

hányada váljon a termesztett növények által hasznosíthatóvá. 

 



  

  

 

 
 

 

Talajvízkészletének mérési eszközei: 

A talaj nedvességtartalmának mérésére több módszer ismeretes. Alkalmazásukat a vizsgálati cél és 

a körülmények alapján dönthetjük el. 

Szárítószekrényes vizsgálati módszer .Az egyik legáltalánosabb és egyszerű megoldása, mikor a 

nedves talajt tömegmérés után szárítószekrényben egyszerűbb esetben hőszabályzós sütőben 105 

fokon legalább 2 óráig szárítjuk, majd a tömegét újra megmérjük 

A nedvességkülönbség alapján a talaj nedvességtartalmát a száraz talaj tömegéhez viszonyított 

tömeg %-ban fejezzük ki: 

 

100*%
sz

szn

t
G

GG
N

−
=     1. egyenlet 

 

ahol: Nt% = nedvességtartalom tömeg %-ban 

Gn = nedves talajminta tömeget 

Gsz = száraz talajminta tömege. 

 

A vizsgálat időigényes, de igen pontos. A talajnedvesség azonban szabadföldi viszonyok között 

gyorsan változik ezt a változást csak utólag tudjuk ilyen módon meghatározni. Előnye, hogy 

zavaró tényezők nem befolyásolják és a teljes nedvességintervallumban használható. 

Tenziométeres eljárás. A tenziométer tulajdonképpen egy vízzel töltött és vákuummanométerrel 

összeköttetésbe hozott porózus kerámiacsésze, amely áteresztő a víz, de nem áteresztő a levegő 

számára. Méréskor az előzetesen kiforralt desztillált vízzel buborékmentesen feltöltött tenziométer 

kerámiacsészéjét a talajba helyezzük. A talaj szilárd fázisának /szívóereje/ hatására a csészén 

keresztül víz szivárog a talajban. Mivel a tenziométer levegő számára zárt belső terébe kívülről 

nem juthat be a levegő, a kiszivárgott víz miatt a belső térben vákuum keletkezik, amelynek 

mértékét a vákuummanométer méri. A csészén keresztül a szivárgás akkor szűnik meg, ha a 

talajnedvesség "szívóereje" egyensúlyba jut a tenziométer belső terében keletkezett vákuum 

mértékévelt. Ha a talajnedvesség „szívóereje” benedvesedés miatt csökken, akkor ellenkező 

irányú szivárgás indul meg a kerámia csészén keresztül a talajból a tenziométer belső terébe, ahol 



  

  

 

 
 

 

ezáltal csökken a vákuum; és új egyensúlyi állapot jön létre, kisebb tenzióértékekkel. Repedezésre 

hajlamos talajokon a holtvíz tartalom közelében az eszköz nem használható. 

Dielektromos állandó mérése. A módszer alapja, hogy a kondenzátor lemezek közötti 

vezetőképesség a lemezek közötti talaj nedvességtartalmával szorosan összefügg. Előnye hogy 

egyszerű és gyors eljárás, hátránya hogy nagy sótartalmú pl. szikes talajokon a mérés 

megbízhatatlan. 

γ-sugár-gyengítési módszere. A módszer azon e tényen alapszik, hogy a 2-30. atomszámú elemek 

tömegabszorpciós koefficiense azonos radációs energia alkalmazása esetén azonos. Mivel a 

talajban előforduló elemek zöme ilyen atomszámú, a koefficiensmegváltozása a talaj térfogat 

tömegének megváltozását jelzi (a módszer tehát ennek a mérésére is alkalmas). Ha viszont a 

térfogattömeg nem változik, akkor a koefficiensváltozás a nedvességtartalom függvénye. A 

sugárforrásból kilépő γ-sugarak egy része a talajban elnyelődik. Az ily módon gyengült -sugárzást 

regisztrálja a sugárforrással párhuzamos csőben, attól 40-45 cm-es távolságban elhelyezett 

detektor. A γ-sugár gyengülésének mértéke a két cső közti távolságtól, a talaj térfogattömegétől és 

nedvességtartalmától függ.  

A γ-radiációs módszernek van a sugárforrást és a detektort egy csőben tartalmazó változata, sőt a 

neutronszóródásos módszerrel kombinált változata is. Ez utóbbi a térfogat tömeg és a 

nedvességtartalom egyidejű; de elkülönített mérését teszi lehetővé. 

A telepített mérőhelyek segítségével intenzív kultúrák azonnali nedvességmérését nagy 

pontossággal végezhetjük el. 

Time Domain Reflectometry (TDR) módszer lényege, hogy egy precíziós elektronikus 

berendezéssel meghatározható, hogy a talajminta ismert hosszán a kibocsátott rádiófrekvenciás 

hullám mennyi idő alatt halad oda–vissza (reflektálódik), és ezáltal meghatározható a hullám 

talajban való terjedési sebessége. A vákuumban mérhető terjedési sebességhez viszonyított 

lassulás egyértelmű összefüggésben van a talaj–víz rendszer dielektromos állandójával. Minthogy 

a talaj–víz rendszerben a víz dielektromos tulajdonságai a meghatározók, a dielektromos állandó 

értéke közvetlen összefüggésbe hozható a talaj nedvességtartalmával(Rajkai17, 2004). 

 



  

  

 

 
 

 

A talajfelszín párolgásának mérésére lizimétereket használnak. A mérés során a liziméterben lévő 

talajmonolit tömegének változását mérjük nagy pontosságú mérleggel. A lizimétereket olyan 

berendezésekként definiálhatjuk, amelyek talajt tartalmaznak, természetes csapadék vagy öntözés 

formájában a talajfelszínen a vizet felfogják és a gravitációs víz összegyűjtésére és annak 

mennyiségének mérésére alkalmas eszközzel rendelkeznek (Zsembeli18 2001). 

A transzspiráció meghatározására porométer is használható (Horváth19, 2003). A porométerekre 

jellemző, hogy nem okoz szöveti károsodásokat a levélen, így akár idősoros mérésekre is 

alkalmas. Az eszköz 1 cm2-nyi levélfelület által egységnyi idő alatt elpárologtatott vízgőz 

mennyiségét (cm s-1) méri. 

A SAP-FLOW növényi nedváramlás mérő, méri a nedv-keringést a növényekben 5mm-től 

125mm-ig terjedő szárvastagság mellett. Az készülékben egyesül az egyedileg tervezett 

elektronikus érzékelő és a három kimeneti csatorna. A mérők olyan precíziós műszerek, melyek 

akár milliwatt energia átvitelt is érzékelnek a fűtőrésztől, a környezettől, a szártól és az áramló 

nedvtől, ami változó mennyiségű hőt szállít. 

Összesen négy adatrögzítő csatorna szükséges, hogy az összes értéket rögzíteni tudjuk, ami az 

áramlás sebességének méréséhez szükséges. A nedv-áramlás kiszámítható és a kapott értékek 

menthetőek gramm/óra vagy nap formátumban egy képlet segítségével mely a következő 

értékeket tartalmazza: a szár melegítéséhez használt hőmennyiséget, a sugaras energiát a szártól, 

és a nedv hőmérséklet különbségét a fűtő-csík alatt és fölött. Az áramlás mérő eszköz 

tulajdonságai (Bavel20 1993). 

A növényi lombozat vízellátottsága hőkamera segítségével is mérhető. Ennek alapelve az, hogy jó 

vízellátottságú fák leveleinek hőmérséklete, az optimális párolgásnak köszönhetően alacsonyabb 

azokétól, amelyek vízhiányosak, így a párologtatás hűtő hatása kevésbé tud érvényesülni. A 

lombozat felszíni hőmérsékletéről HEXIUM gyártmányú PYROLATER-12 termokamerával 

készített felvételeken is jól láthatóak a magasabb hőmérsékletű, intenzíven párologtató levél 

felületek (Nagy21, 2011). 

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre mérőberendezés, lehetőség van a vízfelszín párolgás 

számítására: Thornthwaite-módszer; Blaney-Criddle-módszer; Penman-módszer; Turc-módszer; 

Antal-féle módszer; Szász-féle módszer (Vermes22, 1997). 



  

  

 

 
 

 

A felszínre hulló csapadék mérésére a Hellmann-rendszerű csapadékmérő szolgál. A 

csapadékmérő lényeges része a 200 cm2 felületű felfogóedény. A csapadék a felfogóedény alatt 

elhelyezett és a párolgástól védett gyűjtőedényben gyűlik össze. A gyűjtőedényből a csapadékot – 

hócsapadék esetén annak megolvasztását követően – egy üveghengerbe öntik át, amelynek a falán 

lévő beosztás segítségével a csapadékmennyiség milliméterben közvetlenül leolvasható. A 

lehullott csapadékmennyiséget naponta, reggel 6:45-kor mérik, és az így észlelt csapadék a mérést 

megelőző nap napi csapadéka. A meteortológiai állomások oszlopra szerelt érzékelőkből és 

adatgyűjtőből állnak, ahol a számítógépes kapcsolat az állomástól távol is elhelyezkedhet. Az 

egyes állomások szintén összeköttetésben állhatnak egymással és az adatok azonnal http-szerverre 

is kerülhetnek. Csapadékmérés automatizálását regisztráló és jelentő automatákkal valósíthatjuk 

meg. A billenőedényes automata csapadékmérő végezi (9.2. ábra). A mérés elve, hogy a 200 mm 

átmérőjű gyűjtő hengerből a csapadékvíz, vagy az elolvasztott hó egy billenő edénybe folyik, ahol 

egy adott mennyiség összegyülekezése után az edény átbillen. Egy mágneses kapcsoló érzékeli a 

billenést, és jelet küld az adatgyűjtőnek. Egy billenés 0,1 mm csapadéknak felel meg. A billenések 

számlálásával és azok tízperces rögzítésével nem csak a csapadék összes mennyiségét tudjuk 

meghatározni, hanem a csapadékintenzitást is nagy pontossággal tudjuk mérni.  

A szabad víz- és talajfelszín – mely utóbbi viszonylag ritka – párolgása (evaporáció) mellett 

figyelembe kell vennünk a növények párologtatását (transzspiráció) is, a kettő egymástól nem 

választható el, külön nem mérhető, közös elnevezésük az evapotranszspiráció. Szabad vízfelszín 

párolgásának mérése történhet párolgásmérő kádakban, Wild-féle párolgásmérővel. A Wild-féle 

párolgásmérő: párologtató edénnyel ellátott érzékeny mérleg. Az elpárolgott vízmennyiséget 

tizedmilliméter beosztású skálán lehet leolvasni. A párolgásmérő kádak vízszintjét naponta 

kétszer, reggel és este 7 órakor megmérik, csapadékmentes időben a két méréskori vízszint 

különbözete adja az elpárolgott vízmennyiséget milliméterben. Csapadékos időben a csapadék 

nagyságát is figyelembe kell venni. Télen a párolgásmérő kád nem üzemel, mivel a kádban a víz 

megfagy(na). A kádakban mért párolgási érték mindig nagyobb, mint a tényleges szabad 

vízfelszín vesztesége, így az általuk kapott értékeket módosítani kell. Az alkalmazott korrekciós 

tényező értéke függ a kád típusától, a mérési hónaptól és a tengerszint feletti magasságtól. 



  

  

 

 
 

 

Vízgazdálkodás taVízgazdálkodás taVízgazdálkodás taVízgazdálkodás talajfizikai és tápanyaggazdálkodási alapjailajfizikai és tápanyaggazdálkodási alapjailajfizikai és tápanyaggazdálkodási alapjailajfizikai és tápanyaggazdálkodási alapjai    
A vízkészletek számítása előtt áttekintjük azokat az alapvető folyamatokat és hatóerőket, amelyek 

a talajnedvesség aktuális állapotának kialakulásában szerepet játszanak. A víz sokoldalú szerepét a 

talaj funkcióiban, tulajdonságaiban, anyag- és energiaforgalmi folyamataiban alapvetően négy 

tényező szabja meg: a talajnedvesség mennyisége, tér- és időbeni eloszlása; a talajnedvesség 

állapota (halmazállapot, energiaállapot); a talajnedvesség kémiai összetétele (koncentrációs, 

ionösszetétel); a talajnedvesség mozgása (páramozgás; folyadékmozgás vízzel telített (kétfázisú) 

és vízzel nem telített (háromfázisú) talajtérben. Ahol az egyes fázisokat a szilárd talajalkotók, a 

talajnedvesség és a talajlevegő alkotják. 

A talajnedvesség aktuális mennyisége térben és időben folyamatosan változik és ezt folyamatot az 

aktuális nedvességtartalom mennyiségével, a nedvességtartalom talajszelvénybeli vertikális és 

horizontális térbeli megoszlásával és ezen tényezők időben végbemenő változásával értékelhetjük 

(Várallyay23, 2007).  

A következőkben magyarázatot adunk arra, hogy a talajnedvesség megléte, még önmagában miért 

nem jelenti egyértelműen a rajta termesztett növény megfelelő vízellátását. A növény vízfelvétele 

számos tényező függvénye, melyek önmagukban is meghatározzák a víz hozzáférhetőségét. A 

leginkább ismert ok a talajnedvesség halmazállapota (folyadék, pára, jég). A halmazállapot és a 

hőmérsékleti viszonyok szoros kapcsolatban vannak, amely szintén kihat a növények élettani 

aktivitásának gyorsaságára. A talaj nedvességpotenciálja, azaz energetikai kötőerőben kifejezett 

munkavégző képessége röviden azt jelenti, hogy a növény gyökérzetének nem ugyanannyi 

energiát kell egységnyi talajnedvesség felvételére fordítani, ha a talaj vízzel bőven ellátott vagy 

kiszáradás közeli állapotban van. A száradással általánosságban a vízfelvételi energiaigény nő. 

Ezért fontos az ún. talajnedvesség potenciált, azaz a talajnedvesség energiaállapotát megatatározó 

talajtulajdonságok megértése, amelyet röviden Stefanovits24, (1981), Filep25, (1987); Várallyay26, 

(2003) nyomán tárgyalunk. Egy átlagos talajban a vázalkotók által közrezárt tereket méretük 

alapján gravitációs, kapilláris- és kapilláris pórusterekre oszthatjuk fel. Ezek a terek a gyökérzet 

felszívó erejével szemben, a közrezárt nedvességet eltérő mértékben tartják vissza.  Kisebb 

nedvesség tartalmú tartományban, a talaj kapillárisokban tárolt vizekre igen nagy a vízvisszatartó 

erők (szorpciós) hatása. A pórusuk növekedésével a telítődés során a kapilláris erők hatása 



  

  

 

 
 

 

csökken és nő a gravitációs erők hatása ezzel együtt a mélybeszivárgás valószínűsége nő. A 

talajban időben és térben a nedvességi állapotban bekövetkező változásokért jelentős mértékben a 

nedvességpotenciáljából levezethető vízmozgást meghatározó alapvető törvényszerűségek 

felelnek. A talajban lévő nedvességkészletre alapvetően három mozgatóerő hat: a gravitációs erő, 

a kapilláris erő és a különböző szorpciós erők, melyek érvényesülését döntő mértékben a 

talajszemcsék és a pórusok mérete, illetve méret szerinti eloszlása határozza meg. A 

nedvességpotenciál elmélet szerint (Buckingham27, 1907; Gardner28, 1958) a talajnedvesség 

potenciálja az a hasznos munkamennyiség, amely egységnyi tömegű tiszta víz egységnyi tömegű 

talajból való eltávolításához, illetve egy talajrétegből egységnyi távolságra való elmozdításához 

szükséges. A talajnedvesség összes potenciálja (Ψt) a nehézségi erők hatását kifejező garvitációs 

potenciál (Ψg), a rendszer levegő-víz határfelületei között adódó hidrosztatikus 

nyomáskülönbséget kifejező nyomáspotenciál (Ψp), a szilárd fázis integrált hatását kifejező 

mátrixpotenciál (Ψm), valamint az oldható sók és a disszociálódó adszorbeált ionok hatását 

kifejező ozmózispotenciál (ψs) algebrai összege]: 

Ψt = Ψg + Ψp + Ψm + Ψs     2. egyenlet 

 

A mátrixpotenciál összetevői: a kapilláris potenciál (Ψc), a szemcsék felületén érvényesülő 

szorpciós erők hatását kifejező potenciál (Ψb), valamint a dipol karakterű vízmolekulák felületi 

erők által a szilárd részecskékhez való kötődését kifejező adhéziós potenciál (Ψa). A 

talajnedvesség energiaállapota az esetek túlnyomó többségében jól jellemezhetők a 

mátrixpotenciál (Ψm) értékével, amely értelmezhető hidrosztatikus nyomáskülönbségként is. 

Schofield29 (1935) vezette be a vízpotenciál (pF) fogalmát, ami a mátrixpotenciál vízoszlop cm-

ben kifejezett értékének a logaritmusa. Az elmélet fizikai analógiája a töltések kiegyenlítődése a 

sorba kapcsolt kondenzátorok esetében. Az elektronok vándorlása a nagyobb feszültség irányában 

történik. Amennyiben elfogadjuk azt az általános felvetést, hogy az egyes 

közegek(kondenzátorok) telítettlensége a talaj gyökér szár levél légkör irányába nő azaz a vízzel 

szembeni szívóerő ilyen irányú akkor érthető az analógia értelme. Szintén alkalmazható az a 

megfontolás, hogy minden víztartó közeg (kondenzátor analógia) rendelkezik egy víztartó 

kapacitással (töltéssűrűséggel) amelynél több vizet már nem képes tárolni. Ilyen módon vagy 



  

  

 

 
 

 

blokkolja a nedvesség áramlását, vagy a nagyobb szívóerő irányába azt továbbadja. Az általános 

helyzet mellett, ismertek azonban olyan rendhagyó esetek, amikor kémiai okból (pl. szikes 

talajokon magas só koncentráció a talajoldatban), vagy fizikai okból (pl. légköri aszály), illetve 

biológiai okból (pl. gyökérnedv nyomás következtében szőlővessző könnyezése) ez az elmélet 

nem alkalmazható. 

A vízpotenciál (pF) elmélet alapján a talaj nedvességtartalmát a log Ψm – vízoszlop cm 

függvényében ábrázoljuk, olyan pF-görbe szerkeszthető, amelyről a talaj különböző erőivel kötött 

nedvességfrakcióinak mennyisége közvetlenül térfogatszázalékban olvashatók le. A legfontosabb 

fizikai talajféleségek kategóriái szerint pF-görbét a . ábra mutatja be. 

 

4. ábra A főbb talajfizikai talajféleségek nedvességmegkötésének görbéi (Várallyay30, 2001) 

 

Az ábra értelmezésével meghatározhatóak a főbb vízgazdálkodási paraméterek. A kevés kapilláris 

pórust tartalmazó homok jellegű talajok vízkészletük nagy részét már kis szívóerőnél leadják, a 

pórusaik döntő hányadát a nagy és durva homokszemcsék által határolt gravitációs terek alkotják. 

Itt jellemző a lefele irányuló gyors nedvességmozgás így ezek a terek hamar kiürülnek. A 



  

  

 

 
 

 

talajtípus víztartó képessége gyenge, ebből következik, hogy kis hasznosítható vízkészlete a 

növények vízigényét csak rövid csapadékmentes időszakra képes kielégíteni, így a homok talajok 

általában aszályra érzékenyek. Talajok vízgazdálkodása szempontjából a másik véglet a kisméretű 

talajszemcsékből álló agyagos jellegű talajok. Ezekben kevés gravitációs pórusterek aránya, így 

gravitációsan csak igen lassan vízteleníthetőek, ugyanakkor duzzadóképessége miatt is a belvíz-

érzékenysége ezen talajok nagy. Látszólagos ellentmondás, hogy a kapilláris terek dominanciája 

miatt a nedvességkészlet jelentős része nem hozzáférhető ún. holtvíztartalom így hosszú 

csapadékmentes időszakok idején az agyagkolloidok zsugorodásával a talaj repedezik amely az 

agyag talajok aszály-érzékenységét is jelzi. Ezek a talajok ahol azonos évben is előfordulhat belvíz 

és aszály is. A jó szerkezetű középkötött vályogtalajok kedvező vízgazdálkodási tulajdonságokkal 

rendelkeznek a kapilláris és gravitációs terek aránya az ún. differenciált porozitás kiegyenlített. 

Ennek megfelelően ezek jó víznyelőek-, nagy vízraktározóak-, jó víztartó képességűek, mérsékelt 

holtvíztartalmúak, nagy hasznosítható vízkészletűek így a szélsőséges vízháztartási helyzetek 

(aszály-belvíz) kialakulásának kis valószínűsége és gyakorisága. 

A pF görbéről a fentiek alapján leolvasható:a talaj szilárd-, folyadék- és gázfázisának aránya; a 

telített állapotú talaj teljes vízkapacitása (VKT), az összes porozitás (PT) az x tengelyen, ahol  pF 

0 értékű. A talajoknaka szabadföldi vízkapacitása (VKsz), amely az a vízmennyiség, amelyet a 

természetes rétegezettségű talaj a felszínére jutó vízmennyiségből elraktározni és a gravitációs erő 

ellenében visszatartani képes. Ezt minimális vízkapacitásnak is nevezzük (VKmin) és értékét az x 

tengelyre vetített pF ≈ 2-2,2 értékénél lehet leolvasni. A növényfajtától függően a szántóföldi 

növények általában tartós hervadásnak indulnak az aktuális nedvességkészlet pF 4,2 erővel kötött, 

így ezt fel nem vehető holtvíztartalomként értelmezzük (HV): az a nedvességtartalom. Fizikai 

eljárással a higroszkóposan kötött (hy1) nedvességig  azaz a pf 6,2 es értékig a talaj kiszárítható 

azonban ez a tartomány már a sivatagi növények számára sem felvehető. 

Összességében egy növénytermesztő számára a pF 0-4.2 tartomány az érdekes. Ezen belül is a 

hasznosítható (diszponibilis) vízkészlet (DV), amely az a vízmennyiség, amelyet a növények a 

szabadföldi vízkapacitásig telített talajból felvehetnek, hasznosíthatnak. Ezt az x tengelyre vetített  

pF 2,2 – pF 4,2 értékek különbsége adja.  A pF 0-2.2 közötti értékek részben a belvízgazdálkodás 

szempontjából érdekesek, mivel a telített talaj a 0 körüli pF értékű, és a lecsapolási pórusteret a 



  

  

 

 
 

 

gravitációs tér képezi. Ugyanakkor öntözés/eső során nagy intenzitási értékek mellett átmenetileg 

szintén előfordulhat telített állapot, amely a mélybeszivárgással vagy lefolyással megszűnhet. 

Ebből is következik, hogy talajok nedvességkészlete a folyadékmozgás következtében 

folyamatosan változik. A vízmozgásnak halmazállapot alapján a két alapvető esete, a 

folyadékmozgás és a páramozgás különböztethető meg. A páramozgás különösen aszályos 

időszakokban különösen fontos lehet, azonban átlagos körülmények között a folyadékmozgás a 

meghatározó. A folyadékmozgás két alapesete a talaj kétfázisú, illetve háromfázisú rétegeiben 

végbemenő nedvességmozgás. Kétfázisú vízmozgásról akkor beszélünk ha, a talaj teljes pórusterét 

folyadék tölti ki, így a folyadékmozgás jól értelmezhető a hidraulikus gradiens és a hidraulikus 

vezetőképesség hatását megfogalmazó Darcy31 1856 -ban közzétett.  

 

      3. egyenlet 

 

ahol: Q = a talaj egységnyi keresztmetszetén egységnyi idő alatt átszivárgó víz mennyisége, 

(L3/T); k = a szivárgási tényezője (L/T) talaj hidraulikus vezetőképessége, L szivárgási hossza(L) 

cm/nap; grad H = a hidraulikus gradiens (∆h nyomáskülönbségnek a folyás irányába ∆l távolságra 

eső része). Ez az összefüggés alapján kifejezhető, hogy a vízzel telített talaj egységnyi 

keresztmetszetén egységnyi mozgatóerő (hidrosztatikus nyomáskülönbség) hatására, mennyi az 

időegység alatt átszivárgó folyadék mennyisége vízzel telített talajban. 

A talaj hidraulikus vezetőképességének ismerete fontos a vizek pótlódásánál, az árasztásos 

öntözés vízszükségletének tervezéséhez; tározók és öntözőcsatornák szivárgási veszteségeinek 

meghatározásánál, vertikális és horizontális mozgásánál; a talajvíz pangásának, töményedési 

lehetőségeinek, sófelhalmozó és szikesítő hatásainak elbírálásához; stb.  

A hidraulikus vezetőképesség K-értéke elsősorban a talaj porozitás-viszonyaitól, a bezárt levegő 

ellenállásától és az ezeket kialakító és befolyásoló tulajdonságoktól függ. A hidraulikus 

vezetőképesség a pórusok átmérőjének harmadik-negyedik hatványával arányos. Ígyt azt 

elsősorban nem az összporozitás, hanem a pórusok méret szerinti megoszlása és térbeli 

elrendeződése, illetve a durva pórusok (gyökér- és állatjáratok, repedések, aggregátumok közti 

durva pórusok) mennyisége, illetve folyamatossága határozza meg. 



  

  

 

 
 

 

A talaj háromfázisú rétegeiben történő folyadékmozgás során a szilárd fázis pórusainak csak egy 

részét tölti ki víz, másik része levegővel telt. A folyadékmozgás sebessége az arra ható erők 

gradiensének algebrai összegétől és a talaj adott szívóerőnél folyadékkal telt pórusainak aktív 

keresztmetszetétől függ. A háromfázisú talaj kapilláris vezetőképessége nem egy számmal, hanem 

egy függvénnyel jellemezhető. Hogy adott nedvességtartalom mellet a talaj pórustere milyen 

mértékben telített vízzel, az a pF-görbékről közvetlenül leolvasható. A háromfázisú talajban 

végbemenő vízmozgás iránya és sebessége a mozgatóerőktől, tehát a gravitációs potenciál és a 

mátrixpotenciál gradienseinek vektoriális összegétől, valamint a szilárd fázis adott tenzió melletti, 

ún. kapilláris vezetőképességtől függ : 

tgradkV ψ⋅−=
     4. egyenlet 

 

)( mg gradgradkV ψψ +⋅−=
   5. egyenlet 

ahol:  

V = a háromfázisú talajban végbemenő kapilláris vízmozgás sebessége (cm/nap);  

gradΨt = a talajnedvesség össpotenciáljának gradiense;  

gradΨg = a gravitációs potenciálgradiens (értéke ~ 1) (cm/cm);  

gradΨm = a mátrix potenciál gradiense = ∆Ψ/∆z (cm/cm);  

∆Ψm = mátrix potenciál különbsége (vízoszlop, cm);  

∆z = a bizonyos vonatkoztatási ponttól számított vertikális távolság különbsége (cm);  

k = a kapilláris vezetőképesség (a háromfázisú talaj egységnyi keresztmetszetén, egységnyi 

mozgatóerő hatására, időegység alatt átszivárgó folyadék; a vízzel nem telített talaj hidraulikus 

vezetőképessége) (cm/nap). 

A háromfázisú talajban végbemenő vízmozgás egyenlete a következő: 










+∆

∆
⋅−=

1z
kV mψ

      6. egyenlet 

 

A talaj kapilláris vezetőképessége függ egyrészt a szilárd fázis pórusainak méret szerinti 

megoszlásától, továbbá attól, hogy azok milyen hányadát tölti ki víz (Θ = cm3/cm3), tehát azok 



  

  

 

 
 

 

milyen hányada vehet részt a vízvezetésben. Ez alapvetően a szívóerő függvénye. A vízzel 

telítetlen talaj kapilláris vezetőképessége így mindig kisebb, mint a vízzel telített talaj hidraulikus 

vezetőképessége (k < K). Az eltérés annál jelentősebb, minél kisebb pórusteret foglal el a víz 

(kisebb nedvességtartalom, nagyobb szívóerő).  

Rajkai32 a hazai talajokon végzett értékelése alapján a következő összefüggéseket állapította meg. 

A legalacsonyabb tenziójú tartományban (Ψm < 10 cm) a kapilláris vezetőképesség (k) a 

hidraulikus vezetőképességhez (K) hasonlóan jellemezhető, tehát elsősorban a talaj szerkezeti 

állapotától, tömörödöttségétől függ. Az alacsony tenziójú tartományban (Ψm < 100 cm) a könnyű 

mechanikai összetételű talajok kapilláris vezetőképessége nagyobb, mint a nehezebb mechanikai 

összetételű talajoké, mivel az előbbiek viszonylag durva pórusainak nagy része még telített vízzel, 

így részt vehet a víz vezetésében. A tenzió növekedésével csökken a talaj nedvességtartalma, 

csökken a vízzel telt pórusok mennyisége és azok átmérője, következésképpen csökken a talaj 

kapilláris vezetőképessége is. Ez a csökkenés különösen a durva szemcséjű talajokon igen nagy 

mértékű, mivel itt a durva pórusok már viszonylag kis szívóerő hatására szinte teljesen kiürülnek, 

a finom pórusok mennyisége pedig jelentéktelen. Nehéz mechanikai összetételű talajokban több a 

finom pórus, ezek jelentős része nagyobb tenzió mellet is vízzel telt, így részt vehet a víz 

vezetésében. Az előzőeknek megfelelően a különböző talajok kapilláris vezetőképessége pf 2 

körül csaknem azonos, a magas tenzió tartományban pedig a nehezebb mechanikai összetételű 

talajok k-értékei nagyobbak. A pF 3,0-3,5 felett – különösen könnyű mechanikai összetételű 

talajokban a folyadékmozgás gyakorlatilag elhanyagolható. A háromfázisú talajban végbemenő 

víz- és/vagy oldatmozgás ismerete fontos a talaj vízháztartásának és anyagforgalmának jellemzése 

és szabályozása; a beszivárgás, a nedvességszabályozás, a növény vízellátása, a fizikai evaporáció, 

transpiráció és az evapotranspiráció; a belvízveszély és aszályérzékenység; a talavízből történő 

növényi vízellátás lehetőségei, illetve a sófelhalmozódés és szikesedés veszélye szempontjából. 

Az öntözéses gazdálkodás szempontjából háromfázisú talajban végbemenő vízmozgás 

jellemzésére további két paraméter ismerete is fontos. Az egyik a talaj víznyelő képessége amely a 

talajnak az a tulajdonsága, hogy mennyi vizet képes időegység alatt magába fogadni. Mivel a 

beszivárgás mindig két tényezőből tevődik össze (a levegővel telt pórusok egy részének feltöltése 

vízzel és a víz vezetése a mélyebb talajrétegekbe), a víznyelő képesség – különösen száraz talajok 



  

  

 

 
 

 

esetében – mindig nagyobb érték, mint a vízáteresztő képesség, és csak vízzel telített talajok 

esetében egyenlő azzal. A másik paraméter a talaj vízáteresztő képessége az a tulajdonság, amely 

a vízzel telített talaj egységnyi keresztmetszetén időegység alatt átszivárogni képes 

vízmennyiséget fejezi ki.A talajok legfontosabb vízgazdálkodási paramétereit az alábbi 

táblázatokban mutatjuk be. 

3. táblázat A talajok felosztása a beszivárgó víz állandó sebessége alapján 

Megnevezés Vízsebesség; mm/h 
Gyakorlatilag vízzáró talajok 0,1-1,0 

Gyengén vízáteresztő talajok 1,0-10,0 
Közepesen vízáteresztő talajok 10,0-300,0 
Erősen vízáteresztő talajok 300,0-2000,0 

 

4. táblázat A talajok osztályozása a természetes vízkapacitás alapján 

Osztály Megnevezés 
Vízkapacitás 

mm/m 

I. 
Igen kis vízkapacitású talajok/pl. homok-, humuszos homok- 
és igen laza öntéstalajok/ 

<160 

II. 
Kis vízkapacitású talajok/pl. homokos vályog- és vályogos 
homok-, mechanikai összetételű csernozjom, réti 
csernozjomtalajok 

160 - 240 

III. 
Közepes vízkapacítású talajok/pl. vályog-, mechanikai össze 
tételű cserjoznom –réti csernozjom talajok 
 

240-320 

IV. 
Nagy vízkapacítású talajok/ pl. agyagos vályog, mechanika 
összetételű réti cserjoznom és réti talajok i 

320-400 

V. 
Igen nagy vízkapacítású talajok/pl. agyag-, mechanikai 
összetételű réti és szolonyeces réti talajok/ 

> 400 

 

5. táblázat A talajok osztályozása a hasznos víz mennyisége szerint 

Osztály Példák az osztályhoz tartozó talajokhoz 
Vízmennyiség 

mm/m` 
I. Futóhomok talajok < 40 

II. Gyengén humuszos homoktalajok 40 - 90 

III. 
Humuszos homok-, homok-, mechanikai összetételű réti és 
csernozjom talajok 

90 -120 

IV. 
Homokos vályog-, mechanikai összetételű csernozjom-, 
réticsernozjom és réti talajok 

120 - 150 

V. Vályog mechanikai összetételű csernozjomtalajok > 150 

 



  

  

 

 
 

 

Várallyay33, et al. (1998) felmérései alapján Magyarország talajainak 43%-a kedvezőtlen, 26%-a 

közepes és (csak) 31%-a jó vízgazdálkodású. A talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak kategória-

rendszerében a talaj fizikai félesége; szabadföldi vízkapacitása (VKsz), holtvíztartalma (HV) és 

hasznosítható vízkészlete (DV); a víznyelés sebessége (IR) és a talaj hidraulikus vezetőképessége 

(K) voltak a csoportképző paraméterek, míg az alcsoportokat a talajszelvény rétegezettsége, illetve 

a talaj speciális vízháztartását okozó tulajdonságok alapján határolták le. Mivel a talaj teljes 

vízkapacitása (VKt), összporozitása elsősorban a talaj tömörödöttségétől függ (ez pedig egy 

antropogén hatásoktól érzékenyen függő és nagyon gyorsan változ(tathat)ó talajjellemző), annak 

értékét egységesen 45 térfogatszázalékkal számolták. Alapvetően mezőgazdasági hasznosítású 

területen elsősorban a talajok vízgazdálkodási tulajdonságai határozzák meg a terület víznyelő és 

vízvezető, valamint vízraktározó és víztartó kapacitását. Várallyay, et al. (1979, 1980) a 

vízgazdálkodási paraméterek számszerű meghatározása alapján a magyarországi talajokat az 

alábbi 9 vízgazdálkodási kategóriába sorolta:  

 Igen nagy víznyelésű és vízvezető képességű, gyenge vízraktározó képességű, igen 

gyengén víztartó talajok (pl. futóhomok, laza, nem humuszos h.), területi arány: 10,5%;  

 Nagy víznyelésű és vízvezető képességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén 

víztartó talajok (pl. humuszos homok, homokos mechanikai összetételű réti, öntés réti és 

csernozjom talajok), területi arány: 11,1%;  

 Jó víznyelésű és vízvezető képességű, jó vízraktározó képességű, jó víztartó talajok (pl. 

csernozjom, réti csernozjom, réti öntéstalajok), területi arány: 24,9%;  

 Közepes víznyelésű és vízvezető képességű, nagy vízraktározó képességű, jó víztartó 

talajok (pl. vályogos réti, agyagos és agyagos vályog mechanikai összetételű réti öntéstalajok), 

19,1%; 

 Közepes víznyelésű, gyenge vízvezető képességű, nagy vízraktározó képességű, erősen 

víztartó talajok (pl. agyag, vályogos agyag mechanikai összetételű réti, mélyben szolonyeces réti 

talajok), területi arány: 6,2%;  

 Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető képességű, erősen víztartó, kedvezőtlen 

vízgazdálkodású talajok (pl. sztyeppesedő réti szolonyecek, pszeudogelejes barna erőtalajok), 

területi arány: 14,9%;  



  

  

 

 
 

 

 Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízvezető képességű, igen erősen víztartó, 

igen kedvezőtlen, extrémen szélsőséges vízgazdálkodású talajok, (pl. kérges réti szolonyec, 

szoloncsák-szolonyec), területi arány: 3,6%;  

 Jó víznyelésű és vízvezető képességű, igen nagy vízraktározó és víztartó képességű talajok, 

(pl. moha- és rétláptalajok), területi arány: 1,3%;  

 Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok, (pl. rendzina, fekete 

nyiroktalajok), területi kiterjedés: 8,4%. 

A fent bemutatott 9 kategória általános jellemzőit a következő táblázat mutatja be. 

6. táblázat A Várallyay féle vízgazdálkodási talajkategóriák jellemzői 

Kategória 
kódszáma 

Fizikai talajféleség VKsz HV DV IR K 

jele KA hy1 mm/10 cm-es réteg mm/óra cm/nap 

1. h < 25 < 1,0 < 15 < 5 5-10 > 500 > 1000 

2. hv 25-35 1,0-2,0 15-25 5-10 10-15 150-500 100-1000 

3. v 35-42 2,0-3,5 25-35 10-20 15-22 100-150 10-100 

4. av 42-50 3,5-5,0 35-42 20-27 12-17 70-100 1-10 

5. a 50 5,0 42-50 27-35 10-15 50-70 0,1-1,0 

6.*       10-50 0,01-0,1 

7.**       < 10 < 0,01 

8.*** tőzeg, 

kotu 
  > 50 > 35    

9. Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok 

KA: Arany-féle kötöttségi szám; hy1: higroszkópossági értékszám; Fizikai talajféleség: h: homok; hv: homokos vályog; 
v: vályog; av: agyagos vályog; VKsz: szabadföldi vízkapacitás; HV: holtvíztartalom; DV: hasznosítható vízkészlet; IR: 
víznyelés sebessége; K: hidraulikus vezetőképesség. *Enyhe szikesedés vagy pszeudoglej-képződés miatt 
kedvezőtlen; * vízgazdálkodású talajok; ** Erős szikesedés miatt extrémen szélsőséges vízgazdálkodású talajok; *** 
Láptalajok. 

 

Magyarország talajainak vízgazdálkodási kategóriáihoz tartózó talajok és kistájak a következőek: 

1. Futóhomokok, gyengén humuszos homoktalajok; szerves és ásványi kolloidokban szegény 

Duna-Tisza közi csernozjom típusú homoktalajok egy része; a dunai öntéstalajok kis része. 

2. Az Alföld humuszos homoktalajai; homok, vályogos homok és homokos vályog mechanikai 

összetételű öntés-, réti öntés- és csernozjom talajai, ez utóbbiak közül elsősorban a Duna-Tisza 

közi csernozjom típusú homoktalajok; a kisalföldi terasz csernozjomok egy része; továbbá a 

Nyírségben nagy területen előforduló kovárványos barna erdőtalajok. 



  

  

 

 
 

 

3. A laza üledéken kialakult (homokos vályog, vályog, iszapos vályog mechanikai összetételű 

alluviumokon, kolluviumokon, laza löszös üledéken stb.) kialakult, vályog mechanikai összetételű 

barnaföldek, csernozjom barna erdőtalajok, mészlepedékes csernozjomok, téri csernozjomok, réti 

öntéstalajok és öntéstalajok, továbbá a réti talajok (kivétel a tiszántúli területek) és terasz 

csernozjomok egy része, melyek hazánk legkedvezőbb vízforgalmú talajai. 

4. A vályog, illetve az agyagos vályog alapkőzeten kialakult, agyagos vályog talajok számos 

típusa, altípusa és változata tartozik ebbe ide, melyek ugyancsak kedvező vízháztartású talajok. 

5. Nagyobb agyagtartalmú (agyagos vályog, agyag) alapkőzeten kialakult vályogos agyag, agyag 

mechanikai összetételű talajok tartoznak ide, amelyek vízháztartása mérsékelten kedvező. 

6. Az ide tartozó talajok kedvezőtlen nedvességforgalmát különböző okok idézhetik elő (5 

variáns), melyek a következők lehetnek: A 6/1 variáns esetében talaj kedvezőtlen 

nedvességforgalmát annak szélsőségesen nehéz mechanikai összetétele, tömődöttsége, rossz vagy 

leromlott szerkezete okozza (pl.: Tiszántúl, Tisza-zagyva szög, a Jászság egyes réti talajai). A 6/2 

és 6/3 variáns esetében talaj vízforgalmát a B-szint szélsőségesen kedvezőtlen tulajdonságai 

(tömődöttség, nagy agyag- és kolloidtartalom, igen kis hidraulikus vezetőképesség) rontják le. A 

6/4 variáns a mélyben sós és/vagy szolonyeces alföldi mészlepedékes csernozjomok és réti 

csernozjomok (C-szint vízgazdálkodási tulajdonságai kedvezőtlenek); 6/5 variáns pedig a lápos 

réti talajokra vonatkozik. 

7. Ebbe a kategóriába tartoznak a szélsőséges vízháztartású szoloncsákok, szolonycsák-

szolonyecek, kérges és közepes réti szolonyecek. Ezek igen nehéz mechanikai összetételük miatt 

ugyancsak kedvezőtlen vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkeznek. 

8. Magyarország viszonylag nem jelentős kiterjedésű síkláptalajai tartoznak ebbe a kategóriába. 

9. Ide tartoznak a köves és földes kopárok talajai, a rendzinák, az erubáz talajok, valamint azokat a 

talajféleségeket, amelyek szélsőséges vízháztartásának alapvető oka a sekély termőrétegűség. 

 

A gyökérzóna talajvízkészletének számítása 

Ha öntözés technológiában használt mm-ben kifejezett talaj nedvességtartalmat m3/ha-ban 

akarjuk kifejezni, az alábbiak szerint járunk el. 



  

  

 

 
 

 

Mivel 1 mm vízborítás 1 ha-on = 10 000 liter = 10 m3, ezért a mm-ben kifejezett 

nedvességtartalmat megszorozzuk 10-zel, vagy pedig a térfogat-%-nyi nedvességtartalmat 

szorozzuk a vizsgált mélység cm-ben kifejezett értékével. 

Térfogat %-ból a nedvességet könnyen kifejezhetjük vízoszlop-mm-ben, mivel a 10 cm-es 

talajréteg 1 térfogat %-nyi nedvességtartalma 1 mm vízoszlopnak felel meg. 

A nedvességtartalom kifejezése mm-ben egy meghatározott talajszelvényben az alábbi 

összefüggés alapján végezhető el : 

 

10

..% hN
W t γ

=       7. egyenlet 

ahol, 

W = a talaj vízkészlete mm-ben; 

γ= a talaj térfogattömege (t/m3) 

h = a vizsgált talajréteg vastagsága cm-ben. 

Látható, hogy a nedvességtartalomból meghatározható valamely talajréteg vízkészlete, abszolút 

értékben. A számítás menete attól függ, hogy a nedvességtartalom tömeg %-ban vagy a 

pórustérfogat %-ában adott. 

Vízkészletszámítása tömegszázalékban adott nedvesség tartalom ismerete esetén 

 

A feladatat kétféle módon, oldhatjuk meg. Az egyik módszer esetén első feladat a vizsgált 

talajréteg tömegének számítása.Ehhez szükséges a talajréteg térfogatának az ismerete (V). 

)/(10000 3
hamhV ⋅= ,     8. egyenlet 

ahol , 

h = a talajréteg (gyökérzóna) vastagsága m-ben. 

Talajréteg súlya (G) : 

)/( hatVG γ⋅=       9. egyenlet 

 

 ahol γ a talaj térfogattömege (t/m3) 

A vízkészlet (W) : 
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100

3% ham
NG

W t⋅
=      10. egyenlet 

 

ahol Nt% = a nedvességtartalom tömeg %-ban. 

 

A számítás menete teljes áttekintésben a következő: 

)/(
100

10000 3% ham
N

hW t⋅⋅⋅= γ     11. egyenlet 

 

azaz: )/(100 3
% hamNhW t⋅⋅⋅= γ     12. egyenlet 

 

A másik módszer szerint először számíthatjuk a térfogat százalékos vízkészletet a 

tömegszázaléknyi nedvességtartalom ismerete esetén :  

 

γ⋅= %% ttf NN ,      13. egyenlet 

 

majd a vízkészletet megkaphatjuk mm-ben, az alábbi összefüggés szerint: 

)/(
10

%
hamm

hN
W

tf ⋅
=      14. egyenlet 

illetve közvetlenül m3/ha-ban kapjuk a vízkészletet, ha a nevezőben szereplő értékkel nem 

végzünk osztást. 

A fenti számításokat gyakorlati példák alapján is végezzük el.Mennyi a talaj vízkészlete egy ha-on 

0,4 m-es gyökérmélységig, ha a térfogattömege 1,2 t/m3. A talaj nedvességtartalma 

tömegszázalékban kifejezve 28,5 %? 

)/(13685,282,14,0100 3
hamW =⋅⋅⋅=    15. egyenlet 

A másik megoldás szerint: 

)/(1368402,15,28 3
hamW =⋅⋅=     16. egyenlet 

 

Vízkészletszámítása pórustérfogat %-ban adott nedvességtartalom ismerete esetén: 



  

  

 

 
 

 

Először itt is az előbbihez hasonlóan a vizsgált talajréteg (h) térfogatát számítjuk ki az alábbi 

összefüggés alapján:  

)/(10000 3
hamhV ⋅=      17. egyenlet 

majd, hogy ebben a térfogatú talajban mennyi a pórusok össztérfogata. Ehhez azonban előbb 

ismerni kell a pórustér %-os értékét (P%), azaz 

100% ⋅
−

=
s

s
P

γ
      18. egyenlet 

ahol s = a talaj sűrűsége. 

Ennek ismeretében a pórusok össztérfogata (Vp) a következőképpen számítható: 

100

%P
VVp ⋅=       19. egyenlet 

 

és ebből már kiszámíthatjuk a vízkészletet : 

)/(
100

3%
ham

N
VW

ptf

p ⋅=      20. egyenlet 

ahol Nptf%= a talaj nedvességtartalma pórustérfogat %-ban. 

A számítás menete teljes áttekintésben: 

)/(
100100

%
10000 3%

ham
NP

hW
ptf

⋅⋅⋅=    21. egyenlet 

 

azaz: )/(% 3
% hamNPhW ptf⋅⋅=     22. egyenlet 

 

A fentiek alapján vizsgáljuk meg mennyi a talaj vízkészlete 0,75 m mélységig egy ha területen, ha 

a nedvességtartalom 65% (a pórustérfogat %-ában). A talaj pórusvolumene 53,6%? 

)/(2613656,5375,0 3
hamW =⋅⋅=    23. egyenlet. 

 

A vízgazdálkodás gyakorlatában gyakran szükség lehet a mérhető tömegszázalékban kifejezett 

nedvességtartalom pórus térfogatszázalékban kifejezett nedvességtartalomra történő átszámítására: 



  

  

 

 
 

 

%% 100% tptf NhNPh ⋅⋅⋅=⋅⋅ γ     24. egyenlet 

%

100 %
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ptf

⋅⋅
=

γ
      25. egyenlet 

 

Vizsgáljuk meg mennyi a talaj pórustérfogat %-ban kifejezett nedvességtartalma [7.22. egy.], ha a 

tömeg %-ban kifejezett nedvességtartalma 27,5%? A pórusvolumen 51%, a térfogattömeg 1,3 

(t/m3).  

1,70
51

5,273,1100
% =

⋅⋅
=ptfN     26. egyenlet 

 

Ha az így számított relatív nedvességértéket 100-ból kivonjuk, akkor a relatív levegőtartalmat 

kapjuk meg, amelyre az öntözési gyakorlatban éppen oly szükség van, mint a nedvesség 

ismeretére. Ezek a számítások megmutatják azt is, hogy mely talajok öntözhetők be a szántóföldi 

vízkapacitás értékéig anélkül, hogy levegőtlen állapot következne be a talajban. Ebben az esetben 

az összefüggést értelemszerűen a következőképpen kell alkalmazni: 

(%)100
%

)%(
⋅

−
=

P

bantfVK
N rel

    27. egyenlet 

 

ahol Nrel=  relatív nedvességtartalom. 

 

Átlagos vályog talajt pl. csernozjom talaj adatát behelyettesítve: 

%70100
50

35
=⋅=relN      28. egyenlet 

 

Réti talaj jellemzőit beírva:  

 

%88100
45

40
=⋅=relN      29. egyenlet 

 

A kapott eredmények szerint öntőzéssel a szántóföldi vízkapacitás értékéig benedvesíthető a 

vályog szerkezetű csernozjom talaj, hiszen az ilyen nedvességi állapot levegőtlenséggel nem jár. 



  

  

 

 
 

 

A szántóföldi vízkapacitás értékéig beöntözött réti talajon azonban levegőtlenség áll elő, az 

igényesebb kultúrák szenvedhetnek, hiszen az összes hézagtérnek mindössze 10-12%-ban marad 

levegő. 

Az öntözéssel a természetes vízellátást kívánjuk oly mértékben kiegészíteni, hogy a növények 

vízhiányt ne szenvedjenek. Tehát öntözésnél a talaj vízkészletének ismeretében igyekszünk 

kielégíteni a növényállomány vízigényét. Megkülönböztetünk statikai és dinamikai vízigényt. 

Statikai vízigény a növényeknek a talaj relatív nedvességtartalmával szembeni igényét fejezi ki, 

megmutatja, hogy -. s növény igénye szerint - a talaj pórustérfogaténak hány százalékát töltse ki 

víz és hány százalékát levegő. Ez arány általában 70:30% amely néhány %-al növényenként 

eltérhet. Ez a mutató egyben a növények levegőigényét is kifejezi. Az öntözéstechnikában a 

statikai vízigény ismeretére – az előzőekből következően – nagy szükség van, hiszen a növények 

öntözéssel (túlöntözéssel) szembeni érzékenységét is kifejezi. 

A növények statikai vízigényéhez tartozó vízmennyiség és a tényleges /számított/ 

nedvességkészlet közötti különbözet adja azt a vízmennyiséget, amellyel ki kell egészíteni a talaj 

vízkészletét. 

 

Egy hektár területen például úgy kívánjuk kiegészíteni a talaj nedvességkészletét, hogy biztosítsuk 

egy vízigényes fajta statikai vízigényét (90 %) ahol a talaj térfogattömege 1,3, a pórusvolumen 55 

%, a talaj aktuális nedvességtartalma tömegszázalékban 24% és a talajt 0,5 m mélységig kívánjuk 

benedvesíteni . 

A tényleges aktuális vízkészlet: 

 

hamW /1560503,124 3=⋅⋅=     30. egyenlet 

 

Öntözéssel elérendő vízkészlet: 

hamW /247590555,0 3=⋅⋅=     31. egyenlet 

 

Az öntözéssel pótlandó vízmennyiség: 

hammham /5,91/91515602475 3 ==−    32. egyenlet 



  

  

 

 
 

 

 

A dinamikai vízigény a növények tenyészidejének különböző szakaszában fejezi ki a vízigényt, 

vagyis a vízigény tenyészidő alatti változásának menetét adja meg. Az öntözési gyakorlatban a 

dinamikai vízigény ismerete elengedhetetlen fontosságú, hiszen az öntözési rendet a 

növényállományok változó vízigényéhez kell igazítani. Ezt a térben és időben nagyon gyorsan 

változó számítás igényes munkát igazán hatékonyan öntözés üzemeltetését segítő tervezési 

programokkal lehet elvégezni. 

 

Növényi vízigény számítása 

A növényi vízigényt egyszerű táblázatos formában is kiszámíthatjuk, ha a területi vízmérlegünket 

a növényi vízigényre rendezve számítjuk ki. 

 
A szakmailag alátámasztott öntözésrend, azaz hogy milyen módon és céllal osztjuk szét a 

vízkészleteinket a mai gyakorlatban alig alkalmazott. Egyik lehetséges oka, hogy nagy öntöző 

rendszerek esetében az egyszerre figyelembe vehető kombinációk nagy száma miatt ez szinte csak 

számítógéppel oldható meg. 

Erre a célra nagyon ajánlható a FAO AquaCrop modellje, amely ingyenesen letölthető a FAO 

honlapjáról.  Modellt folyamatosan fejlesztik, de a korábbi FAO CROPWAT modell vízkészlet-

gazdálkodási koncepcióját alapvetően megőrizték, A mai változatban építettek az amerikai 

CERES és a döntően európai kutatók által készített WOFOST termesztési modellekre is. 

Programmal növényi növekedés szempontjából gyümölcs, zöldség és gabonafélékre lehet 

szimulációt végezni.  

 
Több olyan stressz faktort leíró algoritmust beépítettek a modellbe, mely új lehetőséget biztosít az 

alkalmazóknak. Szintén növelték a növénytermesztési tér input tényezőinek számát úgy, hogy 

megőrizzék a viszonylag robosztus paraméterehetőség biztosította általános adaptáció 

lehetőségeit. Így a modell a bonyolultabb fejlesztések ellenére is nagyfokú pontosságot és 

viszonylag egyszerű kezelést biztosít. A fejlesztés szempontjából előnye, hogy a megadott 

függvény összefüggések saját mérések alapján új növényekre és új fajtákra is méretezhetőek. 



  

  

 

 
 

 

 
A mostani fejlesztések révén a gyökérzónában a kapacitív vízmérleg számítást záró vagy vizet 

nehezen áteresztő rétegekkel is lehetet kombinálni. A C3 illetve C4-es élettani típusú növények 

CO2 beépülési intenzitása a modellben eltérően vehető figyelembe, amely a fajlagos vízfogyasztás 

hatékonyság értékelését is lehetővé teszi. Többféle vízgazdálkodási alternatívára tervezhetünk:  

− öntözés nélküli állapotra csak a csapadék figyelembe vételével ,  

− különböző kiegészítő öntözési szintekre  

− teljes vízellátottságra.  
 

A vízellátottság során figyelembe vehetjük a makro tápanyagok és főleg a nitrogén hatását illetve 

a szikesedés öntözést módosító hatásait. A szimulációt napi, dekád és havi idősorokra is 

elkészíthetjük illetve aktív hő összegek kumulációja alapján. 

Doorenbos és Kassam 34(1979) által publikált 33. számú FAO Irrigation & Drainage Paper-ben 

tette közé azt a ma már általános megállapítását, hogy a termés nagyságát alapvetően az 

elpárologtatható vízmennyisége határozza meg. Ezt az alábbi empirikus formában írták le: 
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     33. egyenlet 

 

ahol, Yx a maximális, Ya az aktuálisan elérhető termés nagysága, míg ETx maximális, ETa aktuális 

evapotranspiráció. A ky a relatíve termésveszteség és a relative párolgás közötti arányossági 

tényező. A legfrissebb fejlesztésű AquaCrop a fenti formulát az elmúlt évtizedek tapasztalatai 

alapján jelentősen továbbfejlesztette. Különösen fontos volt, hogy evapotranspirációban (ETa) 

szétválasszuk a talaj evaporációját (Es) és a növény transpirációját (Ta) különösen a teljes 

lombozat kialakulásáig. Szintén szét kell bontani a hasznosítható termést (Y) a teljes biomasszát 

(B) és betakarítási ún. harvest indexet (HI). Ennek révén a különböző környezeti stresszorok 

hatásai paraméterezhetőek. Ez alapján Steduto35, et al. (2007) a következő alapegyenlettel írta le a 

biomassza mennyiségét: 

 

aTWPB ⋅=        34. egyenlet 

 



  

  

 

 
 

 

ahol, Ta a növényi transpiráció vízoszlop mm-ben, míg WP a vízfelhasználási hatékonysági 

paraméter (1 m2-ren előállított kg-ban kifejezett biomasszára vonatkoztatva, illetve a fenofázis 

alatt halmozottan elpárologtatott víz mennyisége, amelyet a biomassza előállítására fordított az 

adott  növény. Míg az első egyenlet egy szezonális összefüggést ír le addig a második egyenlet 

napi léptékben is használható (Steduto36, 2003).  

Az AquaCrop alapösszefüggéseinek folyamatát az alábbi ábra írja le. 
 

 
5. ábra Az AquaCrop alap összefüggéseinek folyamatábrája ( FAO alapján) 

Más modellekhez hasonlóan az AquaCrop is a talaj-növény-atmoszféra viszonyokat együttesen 

kezeli, amint azt a következő ábra is bemutatja.  

 
6. ábra AquaCrop klíma-növény-talaj kapcsolatrendszerének folyamatábrája (FAO alapján) 

 



  

  

 

 
 

 

Ilyen módon folyamatosan számítja a talaj vízháztartási viszonyait, a növény növekedési és 

termésképződési viszonyait valamint a növénytermesztési tér energetikai viszonyait, 

csapadékképződést, párolgást és a levegő CO2 viszonyait. Ezen túl a számítások során olyan 

stressz tényezőket is figyelembe vehetünk, amelyek befolyásolják a növény vízgazdálkodását. 

Ilyen tényezők a tápanyagellátás, gyomosodási viszonyok, mulcsozás (Raes37, et al. 

2009).Természetesen saját méréseken alapuló adat kalibrációs adatokat is használtunk a 

számítások során. A részletesebb modell kapcsolatrendszert egy összefoglaló ábrán mutatjuk be. 

 

A potenciális evapotranspiráció (ETo) számítása során szintén a már bemutatott Penman-Monteith 

féle összefüggést (Allen38, et al. 1998) vagy saját adatainkat használhatjuk. A legpontosabb 

számításokat az “A” típusú párolgásmérő kádak adatai biztosítják. A CO2 koncentrációt szintén 

saját méréseink alapján vagy Mauna Loa Hawaii (USA) referencia adatai alapján használjuk. A 

számításokat napi, dekád vagy havi szinten is elvégezhetjük (Gommes39, 1983). A hatékony 

csapadék számítás módja megegyezik a CROPWAT –ban megismert alternatívákkal. 

Az AquaCrop, öt dinamikus növényi paramétert értékel folyamatosan: fenológiai állapotot; 

ortogonális vetítésű lombborítást; gyökerezési mélységet; biomassza növekedést; termés 

mennyiségét.  

 
Időben nyilvánvalóan a gyökerezési mélység növekedésével együtt jár a lombozat növekedése és a 

termés képződése. 

 
7. ábra A lombozat növekedése és a termésindex kapcsolata (Forrás: FAO) 

 
A növény növekedése során három típusú stresszt lehet a számításokba beépíteni.  



  

  

 

 
 

 

− Lombnövekedés intenzitásának visszaesése, különösen a lombnövekedési időszakban; 

− Sztómazáródás, különösen a lombozat kifejlődése után;  

− Öregedési folyamatok felgyorsulása különösen az érési időszak során. 
 

A víz-stressz hatásainak meghatározása különösen fontos a vízhatékonysági tényező (WP) és a 

termésindex esetében (HI) paraméterek ismerete. 

 

A modellben nem mérjük külön valamennyi biomassza forrást (levél, ágazat, termés) hanem 

annak kapcsolatát a transpirációt meghatározó lombozattal és az aktív gyökérzóna növekedésével. 

Így a termés (Y) a biomassza és a termésindex szorzataként számítható: 

 

HITWPHIBY a ⋅⋅=⋅= )(      35. egyenlet 

A napi növekedési arány (Growing Degree Days-GDD) számítása során az aktív hőösszegeket az 

alábbiak alapján számoljuk: 
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     36. egyenlet 

 

Ahol Tmax a napi maximum léghőmérséklet Tmin napi minimum hőmérséklet, Tbase a 

lombnövekedés megindulásának minimum levegő hőértéke. 

 
McMaster és Wilhelm40 (1997) alapján az AquaCrop felső hőküszöb értéket is figyelembe veszi, 

ahol a hősokk miatt a növekedés leáll. A vegetációs időszakban a föld alatti részekben indul meg a 

legelső változás a gyökérfunkciók aktiválódásával. A koronán napi 8-10 °C átlaghőmérsékletnél 

20-25 nap alatt beindul a rügyfakadás. Február végétől április közepéig tart fajonként eltérően a 

virágzás időszaka. Virágzás után a gyümölcsök fejlődése és majd a beérése zárja le ezt a szakaszt. 

A genetikai változékonyság alapján kell paraméterezni a növényi növekedést, gyökerezési 

intenzitást. A lombnövekedés változásának főbb fázisait a következő ábra mutatja be. 



  

  

 

 
 

 

 
8. ábra A zöld lombborítás változása a fenológia során (Forrás: FAO) 

 
A t időpontban az aktuális lombborítás (CC) egy exponenciális növekedési szakasszal kezdődik 

CC = CCoe
CGCt, majd egy exponenciálisan telítődési fázissal folytatódik, míg a növény el nem éri 

a teljes növekedést: 

 
CGCt

xx eCCCCCCCC
−⋅−−= )( 0    37. egyenlet 

Ebben az összefüggésben a CCo a kezdeti t=0 időpontban termés esetében a rügypattanás utáni 

lombborítás, CGC napi lombnövekedési együttható, maximális lombborítás (CCx). A teljes lomb 

kifejlődése után az öregedési fázis kezdődik- A nyugalmi időszak ősztől a következő év tavaszáig 

tart. A növény nyugalmi időszakát a korona lombhullása jelzi. A vegetatív részek növekedése 

szünetel, de a növény élettevékenysége nem áll le. Éppen ezért csak relatív nyugalomról 

beszélhetünk. A nyugalmi időszak létrejövéséhez minden esetben a hőmérséklet radikális 

csökkenésének kell bekövetkeznie (jarovizáció). A nyugalmi állapot nélkül nem jöhetne létre a 

következő tavaszon a virágrügy képződése. A hideghatás a virágzás egyik alapvető feltétele. A 

szántóföldi növényeknél hasonló módon kell értelmezni a fejlődési időszakokat. 

 



  

  

 

 
 

 

A talajban a legnagyobb gyökerezési mélyég esetén 5 eltérő vízháztartású réteget 

különböztethetünk meg. Amennyiben tényleges talajfizikai mérés nem áll rendelkezésre a 

szitasorok adatai alapján az USDA pedotranszfer függvényeivel közelíthetjük azokat. Az egyes 

rétegekre külön kell megadni az adott réteg maximális vízkapacitási (Θsat), szabadföldi 

vízkapacitási (ΘFC), hervadásponti nedvesség (ΘWP)készletekkel jellemzett szívóerőt. Szintén meg 

kell adni az egyes rétegek hidraulikus vezető képesség (ksat) értékeit. Ez a rétegek közötti 

nedvesség áramlási sebesség értékelésére szolgál.  

 
9. ábra Talajnedvesség-tartalom és infiltráció összefüggései (Forrás: FAO) 

 
A vizsgálat során egy talajréteg vízkapacitásiértékei alapján egy vízháztartási egyensúlyi 

folyamatokat tételesezünk fel a felszíni lefolyás, a talajba infiltrálódott csapadék, a rétegek közötti 

mélybe szivárgás, a kapilláris vízemelés, a gyökérzóna vízfelvétele, a növényi párolgás, és a talaj 

evaporációs folyamatai között.  

 

A talaj párolgási viszonyok beállítását módosíthatjuk még az adott öntözéstechnika alapján eltérő 

nedvesített felületi értékekkel. Nyilván egy esőztető berendezés a teljes felszín 80-90%-át lefedi, 

míg egy mikroszórófejes rendszer 50-60%-át, míg a csepegtető rendszer 25-35%-át az ültetvény 

felszínének. A felszín alá helyezett vízszétosztó rendszer esetében, pedig értelemszerűen nincs 

felszíni nedvesítés.  

Két alapvető öntözési stratégiai megközelítést alkalmazhatunk: 



  

  

 

 
 

 

− Terület - Az öntözendő terület alapján végzett vízkészlet szétosztás optimalizálása  

− Vízkészlet - A rendelkezésre álló vízkészlet alapján végzett szétosztás optimalizálása 
 
Mindkét megközelítés több változóra kidolgozható az AquaCrop tervező rendszerben. A területi 

optimalizálás során különböző tápanyag ellátási szinteket és talajvédelmi megoldásokat (mulcs, 

talajtakarás) vehetünk figyelembe. A jó – közepes - gyenge tápanyagszintek a párologtató felület 

nagyságát változtatják meg. Ezzel módosul a növényi vízhasznosulási együttható, és napi 

lombnövekedési vagy öregedési fázisban az aktív lombcsökkenés napi értéke. A talajvédelmi 

beavatkozások a felszíni infiltrációt és ezzel összefüggő lefolyási értéket befolyásolják.  

A vízkészleten alapuló optimalizálás alap esete mikor nem öntözünk (rainfed-agriculture -no 

irrigation). A következő esetben öntözéstechnikailag beállíthatjuk az öntözés módját csepegtető, 

mikroszórófejes, esőztető, sávos csörgedeztető, barázdás, árasztó. A vízpótlás határfeltételeinek 

megadásával számításokat végezhetünk adott idejű öntözési fordulókra és kiadagolt 

vízmennyiségekre vagy adott vízhiány esetében a vízkapacitási értékek feltöltésére. 

Beállíthatunk adott értékű a növény által még kompenzálható vízhiányos állapotot %-os vagy 
vízoszlop mm-ben megadott határértékekkel, illetve minden kombinációt időben több tábla, fajta, 
talajtípus szerint is megadhatunk.  
 

Nitrogén ellátottság 

A talajok N-ellátottságának becslése különösen nehéz. A talajok N-ellátottságát a humusztartalom 

és a kötöttség alapján ítélik meg, figyelembe véve a nitrifikációs viszonyokat. A nitrifikációs 

viszonyok jellemzésnek alapja a talajok termőhelyi besorolása. A talajokat képződési viszonyaik, 

fizikai, kémiai és agronómiai tulajdonságaik alapján hat termőhely-csoportba osztották, 

melyekben eltérőek a nitrifikációs viszonyok és ennek megfelelően adott humusztartalom más-

más N-ellátottságnak felel meg (Antal J. és munkatársai, 1979). Sarkadi (1975) korábban az 

összes N mennyiségét javasolta a N-ellátottság becslésére. (A humusz és összes N-tartalom között 

viszonylag szoros az összefüggés, 1 % humusz = 0,06 % N). Sarkadi (1975) a talaj N-szolgáltató 

képességének becslésére az alábbi képletet javasolta: 

 

 



  

  

 

 
 

 

N-szolgáltató képesség (N03-N kg/ha) = N . f. 300  

N = talaj összes N-tartalma (%)  

f = szorzófaktor 

 

7. táblázat Szorzószámok a talaj N-szolgáltató képességének meghatározásához 

Fizikai 

talajféleség 

Talajtípus 

csrnozjom réti, szikes erdő 

Homok 1,5 1,25 1,25 

Homokos vályog 1,25 1,0 1,0 

Vályog 1,0 0,8 0,8 

Agyagos vályog 0,8 0,7 0,8 

Agyag 0,7 0,6 0,7 

 

A szorzófaktor nagysága a nitrifikációt befolyásoló talajtulajdonságoktól, a talajok kötöttségétől 

és típusától függ. A levegős homoktalajokon élénk a nitrifikáció, ezért itt nagyobb a szorzófaktor 

értéke, míg a kötött talajokon a lassúbb nitrifikáció miatt kisebb. A nitrifikáció intenzitását a 

típusok vízgazdálkodási tulajdonságai is befolyásolják, legkedvezőbbek a viszonyok a csernozjom 

talajokon. 

A talajok ásványi nitrogén formáinak mérése hazánkban a cukorrépa termesztésben és egyes 

kertészeti kultúrákban vált gyakorlattá. Korábban a gabonák tavaszi fejtrágyázási adagjának 

megállapítására is javasolt volt. A nitrát (NO3-) és ammónium (NH4+) ionok mennyiségét mólos 

KCl kivonatban határozzák meg. 

A cukorrépa termesztésben előbb Ausztriában majd Németországban az EUF (elektro-ultra-

filtrációs módszer terjedt el, a talaj különböző N-formáinak vizsgálatára, később Magyarországon 

is bevezették. Az EUF módszer alapja a tápelemek desztillált vízzel történő ismételt extrakciója, 

egyenáramú áramforrás két pólusa között, növekvő feszültség mellett. 

Az oldatba jutó kationok és anionok az ellentétes pólusokhoz vándorolnak, így elkülöníthetők. A 

fokozatosan növelhető feszültség növeli az ionok vándorlási sebességét, illetve deszorpciójukat a 

talajról, ez teszi lehetővé a különböző mértékben kötött frakciók elválasztását. A frakciók 



  

  

 

 
 

 

mennyiségi aránya alapján jellemezhető az aktuális és potenciális tápelem-tartalom, illetve a talaj 

tápanyag-szolgáltató képessége. 

Az EUF módszer egyik nagy előnye, hogy a kivonatokban a szervetlen N-formákon kívül 

meghatározható a könnyen oldható és oxidálható szerves frakció is. 

 

 

Vízminőségvédelem Vízminőségvédelem Vízminőségvédelem Vízminőségvédelem ––––agrárkörnyezetgazdagrárkörnyezetgazdagrárkörnyezetgazdagrárkörnyezetgazdálkodás alapjaiálkodás alapjaiálkodás alapjaiálkodás alapjai    
Az öntözővíz alkalmasságának megítéléséhez együtt kell vizsgálni az öntözővíz minőségi 

jellemzőit, az öntözött talaj tulajdonságait, valamint a termesztett növényfaj vízigényére és 

tűrőképességre vonatkozó sajátosságait, valamint az öntözési mód hatását. 

Az öntözésre használt vizek eredetüktől függően jelentős mennyiségben tartalmazhatnak oldott 

sókat. Ezek a talaj termékenységét rontva csökkenthetik a terméshozamot, míg öntözéstechnikai 

szempontból a szuszpendált anyagok okozhatnak problémát. Bizonyos mikroorganizmusok, főleg 

baktériumok jelenléte humán egészségügyi kockázatot is jelenthet, míg a lerakódásokon kialakuló 

biofilmek kialakulása az öntözőrendszer üzemeltetési zavarait okozhatja. Az MI-08-1780-198841 

irányelvben foglaltak szerint az öntözővíz megengedhető maximális sókoncentrációja 

megállapításakor előfeltétel, hogy az öntözés hatására a talajban sófelhalmozódás ne legyen, azaz 

a talaj sómérlege öntözés után is egyensúlyban legyen. Az öntözővízzel a talajba bevitt 

sómennyiség függ az öntözővíz sókoncentrációjától, az öntözővíz mennyiségétől és az öntözővíz 

által beáztatott talaj mennyiségétől, ill. a számításban figyelembe vett talajréteg mélységétől: 

710−⋅
⋅

=
tfsM

CV
x

      38. egyenlet 

ahol 

C: az öntözővíz sókoncentrációja, mg/l, 

V: az öntözővíz mennyisége, mm, 

M: a talajréteg vastagsága, m, 

tfs: a talaj térfogattömege, g/cm3. 

Az öntözővíz megengedhető maximális sókoncentrációja függ a talaj vízháztartási 

tulajdonságaitól és összes sókészletétől. A vízáteresztő képesség csökkenésével és a víztartó 



  

  

 

 
 

 

képesség növekedésével csökken a víz mozgékonysága, a kilúgzás feltételei pedig rosszabbak. Az 

öntözővizek jellemző sótartalma összes oldott szilárd anyagra (TDS) kifejezve 200-4000 mg/l 

tartományban van. A víz összes sótartalmát a gyakorlatban vezetőképesség-mérés alapján 

számoljuk. A gyökérzónában adott átlagos sótartalom (ECRZ) nagyságát az öntözővíz 

vezetőképességéből (ECI), valamint a fizikai talajféleség alapján figyelembe vett kimosódási 

arányból (LF) számíthatjuk (DERM42, 2009) A gyökérzóna átlagos LF értéke homok esetén 0,6, 

vályog esetén 0,33, míg nehézagyag esetén 0,2.: 

LF

EC
EC I

RZ
⋅

=
22       39. egyenlet 

 

Ha az öntözővíz nátrium-tartalma magas, csökken a talaj víz- és levegő-áteresztőképessége. Ennek 

oka, hogy a nátrium a talajban kicseréli a kalcium és magnézium ionokat, ami a talajaggregátumok 

szétesésével jár, így a talaj szerkezetessége megszűnik. A kicserélhető nátrium-tartalom 

megnövekedésével a talaj pH-ja is 8,5 fölé emelkedhet, ami meggátolja bizonyos mikrotápelemek, 

pl. a vas és a foszfor biológiai hozzáférhetőségét. A nátrium-megkötődés mértéke a vízben oldott 

nátrium-, magnézium- és kalcium-koncentrációtól függ, a talajban a 15%-nál nagyobb 

kicserélhető nátrium-arány (ESP) már magasnak számít. A nátrium-adszorpciós arány (SAR) 

értékét a következő egyenlettel számíthatjuk ki: 

 

2

)/()/(

)/(

lmgeéMglmgeéCa

lmgeéNa
SAR

+
=

   40. egyenlet 

 

A magas SAR értékű öntözővíz kis-közepes sótartalom esetén jelentős mértékben csökkentheti a 

víz beszivárgási sebességét.  

Nem szikes talajok esetében a kicserélhető nátrium % tartós, több évig tartó folyamatos öntözés 

esetén sem haladhatja meg az S-érték (kicserélhető kationok mennyisége, mg/100g) 5%-át. Mély 

és közepes szolonyec talajok esetén, miután a víz a talajok „A” szintjét nedvesíti, olyan vizet 

célszerű használni, amely nem növeli a kicserélhető nátriumionok relatív mennyiségét az S-érték 



  

  

 

 
 

 

10%-a fölé. A talajoldat koncentrációja és összetétele eltér az öntözővízétől, és általában nagyobb 

az összes sókoncentrációja és SAR-értéke. Az öntözővíz összetételét az is változtatja, hogy a 

kalcium és magnézium a bikarbonáttal csapadékot képezve kiválhat az oldatból, megnövelve a 

relatív nátrium-koncentrációt. A maradék nátrium-karbonát érték (RSC, számított szóda-

egyenérték) a bikarbonát és a kalcium és magnézium ionok mgeé/l-ben kifejezett értékeinek a 

különbségeként adható meg. Ha az RSC kisebb mint 1,25 mgeé/l, az öntözővíz minősége jónak 

tekinthető, ugyanakkor a 2,5 mgeé/l feletti RSC értékű vizek már nem alkalmasak öntözésre.  

A talaj kiszáradásakor a talajoldat betöményedik, sókoncentrációja és SAR-értéke nő, ami pedig a 

kationcsere egyensúlyát a nátriumionok adszorpciójának irányába tolja el. A kis sókoncentrációjú 

nátrium-karbonátos, nátrium-hidrogénkarbonátos vizek javíthatók kémiai úton, ekkor az öntözővíz 

maradék karbonátértékének (szóda egyenérték) megfelelő mennyiségű közepesen vagy jól oldódó 

kalciumvegyületet adunk az öntözővízhez, ill. hígítással abban az esetben, ha a víz összes 

sótartalma és nátrium-adszorpciós aránya túllépi a megadott értéket és rendelkezésre áll kis 

sókoncentrációjú és SAR-értékű hígító víz. 

Az öntözővizek szuszpendált szilárd anyag-tartalma az eredettől függően különböző szerves és 

szervetlen anyagokból tevődik össze. A víztározókból származó öntözővizek jellemzően 

fitoplanktont, zooplanktont, csapadékképzésre hajlamos oldott vasat, mangánt és egyéb szervetlen 

szennyezőket (iszap, agyag, stb.) tartalmaznak, a felszín alatti vizek iszapot, vasat, mangánt, 

szulfátot, karbonátot és baktériumokat, a kezelt szennyvíz különböző méretű szuszpendált szilárd 

anyagokat, míg a vízhálózatból vett víz esetenként zooplanktont. Az öntözővizek fizikai 

minősítéséhez szükséges megvizsgálni az összes szuszpendált szilárd anyag mennyiségét, a 

szemcseméret-eloszlást, az összes oldott szilárd anyag mennyiségét, a kémhatást, a keménységet, 

a turbiditást, a vas- és mangán-koncentrációt, a hidrogén-szulfid koncentrációt, valamint a 

mikrobiológiai jellemzőket. Az öntözővíz lebegtetett hordalékának 5 g/l-nél kevesebbnek kell 

lennie. A fizikai részecskékkel szennyezett víz a csepegtetőelemek 0,4-1 mm közötti méretű 

járatainak eldugulását okozhatja (Gonda43, 2000). Csepegtető öntözés esetében az eltömődés 

veszélye akkor nem áll fenn, ha az összes lebegő anyag mennyisége < 50 mg/l, illetve akkor 

mérsékelt, ha 50-100 mg/l közötti érték a jellemző. E szennyeződések különböző típusú szűrők 

alkalmazásával jól leválaszthatók. 



  

  

 

 
 

 

A magas oldott só-, így a kalciumkarbonát-, vas- és mangántartalom esetén a kicsapódó sók – 

elsősorban a kijáratnál – elzárják az adagoló elemeket. Utóbbiak a baktériumok táptalajai is 

lehetnek, melyek nyálkás szervesanyag tartalma a fizikai szennyeződéseket is összegyűjtheti. A 

víz kénhidrogén tartalma szintén elősegíti a baktériumok csőhálózatban való megtelepedését. A 

meleg, tápanyagdús környezet az öntözőrendszer különböző pontjain lehetőséget ad az algák, 

baktériumok gyors szaporodására, melyek a vízáramlással sodródva eltömítik a csepegtető elemek 

bevezető nyílásait. 

Az öntözővíz fizikai minősége az alkalmazást megelőző vegyszerezéssel, majd szűréssel javítható. 

A gyakorlatban max. 2 ppm koncentrációban CuSO4-tal csökkenthető a víztározókban az 

algaszaporodás. Savas kezeléssel megelőzhető a csapadékképződés, és feloldható az adott pH-n 

oldódó szilárd fázis. A savazás megengedett mértékét az öntözővíz kívánt kémhatása határozza 

meg.  

Az öntözővíz összes sókoncentrációja és nátriumossága alapján az MI-08-1780-1988 irányelv 

szerint minden esetben használható a <0,625 mScm-1 fajlagos elektromos vezetőképességű víz, ha 

a talaj SAR-értéke a vízgazdálkodási kategóriától függően 1,5-0,8-nál kisebb és anion összetétele 

karbonát-hidrogénkarbonát, valamint a 780 mS cm-1 fajlagos elektromos vezetőképességű víz, ha 

SAR-értéke nem haladja meg a 2,8-3,4 értéket és kevert anion összetételű. Nem szikes, jó drén 

viszonyokkal rendelkező homok, homokos vályog, vályog talajok esetén használhatók a 0,625-

0,810 mScm-1 fajlagos elektromos vezetőképességű, 1,5-nél kisebb SAR-értékű karbonát-

hidrogénkarbonátos, valamint a 0,780-1,05 mS cm-1 fajlagos elektromos vezetőképességű vizek, 

ha SAR-értékük nem haladja meg a 2,8-3,4 értéket. 

Jó drén viszonyokkal rendelkező nem szikes homok, homokos vályog talajok esetén használhatók 

a 0,810-1,00 mS cm-1 fajlagos elektromos vezetőképességű, 1,5-nél kisebb SAR-értékű karbonát-

hidrogénkarbonátos, valamint a 1,05-1,25 mS cm-1 fajlagos elektromos vezetőképességű vizek, ha 

SAR-értékük nem haladja meg a 2,8 értéket. Jó drén viszonyokkal rendelkező nem szikes 

homoktalajokon felhasználhatók az 1,00-1,25 mS cm-1 fajlagos elektromos vezetőképességű, 1,5-

nél kisebb SAR-értékű karbonát-hidrogénkarbonátos, valamint az 1,25-1,56 mS cm-1 fajlagos 

elektromos vezetőképességű, 2,8-nál kisebb SAR-értékű vizek. Filep44 (1999) a sótartalom, a 

SAR-érték és a Na% alapján négy öntözővíz-minősítési kategóriát különített el. Az I. kategóriába 



  

  

 

 
 

 

a korlátlanul felhasználható öntözővíz került, melynek sókoncentrációja kisebb, mint 500 mg/l, és 

SAR-értéke < 2, a megengedhető Na % 40-60 körüli értéket vesz fel.  

A II. csoportba a csak bizonyos jó vízálló szerkezetű talajokon használható vagy minőségi javítás 

után alkalmas vizek tartoznak, ennél az összes sótartalom 1000 mg/l, a Na% 40-70, a SAR érték 

pedig 2-4. A III. osztályú öntözővizek összes sótartalma 2000 mg/l -t elérheti, a Na% 50-85 és a 

SAR érték kisebb 8-nál. Ezek - a vizek javítása után is - csak egyes talajok öntözésére alkalmasak. 

A javítás hígítással vagy gipszezéssel lenne végezhető, illetve túlöntözéssel. A IV. csoportba 

tartozó vizek semmilyen módon nem használhatók fel öntözővízként a nagy sótartalom vagy a 

magas nátriumtartalom miatt. Az öntözővíz minőségét és hasznosíthatóságát a vonatkozó rendelet 

alapján a következő táblázatok mutatják be. 

Mivel az öntözés célja a növény életfeltételeinek optimális kielégítése, állandó magas 

terméshozamok biztosítása, az öntözővíz sem természetes összetételéből, sem szennyezettségéből 

eredően nem tartalmazhat olyan anyagokat toxikus koncentrációban, amelyek a növény fejlődését 

gátolják, terméshozamát csökkentik. A növények ugyanakkor kevés oldott sót vesznek fel, 

továbbá amennyiben a víz talajfelszíni párolgása jelentős, szintén sókoncentráció-növekedéssel 

kell számolnunk, ami a sók fokozatos felhalmozódását jelenti a gyökérzónában. A gyökérzónában 

megnövekedett sótartalom növeli a talajoldat ozmózisnyomását, ami csökkenti a vízfelvétel 

sebességét, és víz hozzáférhetőségét. Ennek eredményeként növényélettani szempontból akár 

folyamatos öntözés mellett is vízhiány léphet fel, ami növekedés-visszaeséssel és terméskieséssel 

jár. A sótartalom-változás a vízben oldott sók típusától is függ, mivel míg a klorid a talajoldatban 

marad, a kalcium és a magnézium a szulfáttal és a karbonáttal kicsapódik. A folyamat a szikesedés 

során is hasonlóképpen játszódik le. 

A növények sótűrőképessége széles tartományban változik. Bizonyos növényfajok már 2 dS/m 

értékre is érzékenyek, mások akár a 8 dS/m értéket is elviselik. Ha az öntözővíz klorid ion 

koncentrációja >150 mg/l, felületi öntözés esetén toxikus, ha >100 mg/l, akkor pedig esőztető 

öntözés esetén minősül toxikusnak. Tekintve a bórt, ha annak koncentrációja <0,7 mg/l, nem 

minősül toxikusnak, míg 0,7 – 2,0 mg/l között esetleg toxikus, >2,0 mg/l esetén pedig toxikus. A 

magnézium tartalom az öntözővízben <50%, minden esetben használható. Ha az öntözővíz klorid 

ion koncentrációja:  150 mg/l, akkor felületi öntözés esetén toxikus,   > 100 mg/l, esőztető öntözés 



  

  

 

 
 

 

esetén toxikus.  A víz hőmérséklete szempontjából a 15–30 oC,  megfelelő (kivétel a speciális 

fagyvédő öntözés). Ha az öntözővíz kémhatása pH 6,5-8,4, az minden esetben használható, míg 

pH<6,5 vagy pH>8,4 esetén a talaj függvényében kell dönteni a víz felhasználhatóságáról. A 

csepegtető öntözést kivéve  a lebegtetett hordaléka <5g/l esetében megfelelő. 

A fentiek alapján belátható, hogy a vízminőség megítélését az öntözés módja is befolyásolja. Az 

öntözővíz minőségére általánosan a mikroöntöző berendezések érzékenyek és utólagos tisztításuk 

szinte alig oldható meg. Magas oldott vas és mangántartalom esetén a kicsapódó sók a 

mikroöntöző berendezések vezetékein, szórófejein elzárják azokat. Baktériumok megtelepedésére 

adnak lehetőséget, melyek nyálkaanyaga még több fizikai szennyeződést köthet meg. 

A vas koncentrációja 0,1 mg/l alatti, az eltömődére kicsit az esély, de magasabb koncentrációnál 

(>1,5 mg/l) az öntözőberendezés a víz megfelelő előkezelése nélkül hamar tönkremegy (Tóth45, 

2004). Az addig redukált vasion és mangánion) a levegővel gyorsan oxidálódik és a járatok vagy 

furatok a testekben „berozsdálnak”. 

Az öntözővizek tisztítására a legelterjedtebb módszerek a különböző kémiai kezelések. A vas 

leginkább lúgos (pH > 7,5) közegben csapódik ki, ezért az eltömődés megelőzésének egyik módja 

a tápoldat folyamatos savanyítása. A savanyú közeg a baktériumok számára sem ideális, így az 

eltömődés esélye kisebb (sósav, kénsav, foszforsav). A termesztési gyakorlatban is jól használható 

módszer a levegőztetés a vas kicsapására. Ez nyílt tározó medencében vagy katalitikus töltetet 

hordozó tartályokban történik, ahol a képződő vas- és mangán-oxidok a tározó aljára leülepednek 

és így rendszeresen eltávolíthatóak (Lelkes46, 1999). Újabban kifejlesztett speciális eljárások. így a 

membrántechnológián alapuló vas- és mangánmentesítő eljárás lehet perspektivikus. 

 

VízgazdVízgazdVízgazdVízgazdálkodás és Melioráció alapjaiálkodás és Melioráció alapjaiálkodás és Melioráció alapjaiálkodás és Melioráció alapjai    
A gazdálkodó területének belvíz-veszélyeztetettsége alatt azt értjük, hogy azon milyen 

gyakorisággal várható vízborítás és ezt övező túlnedvesedés, azaz mennyire van kitéve az elöntés 

veszélyének. Ezt hidrometeorológia értelembe az elöntés relatív gyakorisága jelzi, ahol a hosszabb 

időszakra vonatkoztatott elöntéseinek a számát, elosztjuk a vizsgált évek számával. Hazánkban 

többek között Pálfai foglalkozott részletesen a belvíz és aszály előfordulásnak kérdéseivel. Ö a 

relatív gyakoriságokat a következő kategóriákba sorolta: 



  

  

 

 
 

 

Kategória Relatív gyakoriság Fokozat 

I. < 0,05 nem veszélyeztetett 

II. 0,05 – 0,1 mérsékelten veszélyeztetett 

III. 0,1 – 0,2 Veszélyeztetett 

IV. > 0,2 erősen veszélyeztetett 

 

A magyarországi sík vidéki terület 43 860 km2 amely a belvíz-veszélyeztetettség szempontjából a 

következő szerint oszlik meg: I. kategória: 24 800 km2; II.-III. kategória: 17 200 km2; IV. 

kategória: 1 860 km2, Egy adott térség (belvízrendszer, öblözet, kistáj, stb.) belvíz-

veszélyeztetettsége egy területi mutatóval (BV) fejezhető ki, mely kiszámításához használt 

összefüggés szintén Pálfai nevéhez fűződik: 
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  41. egyenlet 

 ahol: 

AI-IV = a különböző elöntési gyakorisággal rendelkező területek nagysága. 

Amennyiben a BV értéke > 5 erősen; 1,5-5 közepesen; 1-1,5 mérsékelten; 0,15-1 enyhén; < 0,15 

nem veszélyeztetett belvizzel a terület. A módszer hátránya, hogy hosszú mérési időszakot igényel 

(30-40 év), ahol feltételezzük, hogy lefolyási és összegyülekezési viszonyok lényegesen nem 

változtak meg. Az elmúlt időszakig, míg a távérzékelési adatok széleskörben nem terjedtek el, 

átnézetes térképeken becsülve jelölték a vízügyi hatóságok az elöntések helyeit, amely így 

tájékoztató jellegű információt szolgáltatott, ráadásul a földhasználati viszonyok (burkolás, 

építkezések stb) jelentősen megváltozatták helyenként a vizek mozgását. Ma távérzékelt adatok 

nyújtanak megbízhatóbb információkat. 

Egy adott vízgyűjtőre lehullott csapadék egy része összegyülekezik. Feltételezve, hogy az eső 

intenzitása (i), vagyis az időegység alatt lehullott mennyisége a csapadékesemény alatt lényegesen 

nem változik (T=τ)), valamint hogy az λ lefolyási tényező az egész vízgyűjtő területén állandó, a 

keletkező vízhozamot a következő összefüggésbél számíthatjuk47 

AiQ ⋅⋅= λ       42. egyenlet 



  

  

 

 
 

 

 ahol az „A” a vízszállításba egyidejűleg bekapcsolódott terület. A legnagyobb vízhozam akkor 

keletkezik, amikor „A” a legnagyobb, azaz abban az esetben, amikor T≥τ. A vízhozamcsúcs 

késleltetése akkor következik be, mikor rövidebb idejű csapadéknál (T<τ) a vízgyűjtő távolabbi 

részei bekapcsolódásának idejére a csapadékesemény megszűnik. A késleltetés nélkül lefolyó T≥τ 

időtartamú különböző intenzitású csapadékok közül az szolgáltatja a legnagyobb vízhozamot, 

amelyiknek legnagyobb az intenzitása. A belvízhozamot a gyakorlatban a fajlagos vízhozamból 

számítják: 

T

h
q ⋅⋅= λ57,11

, ill. AqQ ⋅=    43. egyenlet 

ahol: q = mértékadó fajlagos belvízhozam (l/s/km2); λ = lefolyási tényező; h = 

csapadékmagasság (mm); T = a csapadék időtartama (d); Q = belvízhozam (l/s). 

Sík vidéken a lefolyó víz nincs folyamatos mozgásban, hanem a területen hosszabb-rövidebb ideig 

tározódik, mellyel gyakran belvízi elöntéseket okoz. Az ilyen vízgyűjtőkön a tározódási folyamat 

figyelembevételével a fajlagos vízhozam48: 

τ
λ

+

⋅
⋅=
t

it
q

 (mm/h),    44. egyenlet illetve: 

τ
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+

⋅
⋅⋅=

t
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q 278

 (l/s/km2)   45. egyenlet 

ahol: i = az összegyülekezési idővel azonos időtartamú csapadék intenzitása (mm/h) 

 t = az összegyülekezési idő (h) 

 τ = a tározási idő (h) 

 

A tenyészidőszakban leggyakrabban a tározási időt a növények víztűrő- képessége szabja meg. 

Télvégi-tavaszi periódusban τ = 7 nap, tenyészidőszakban nyáron τ = 1 nap, ősszel 2 napi tározási 

időtartammal számolnak. Az α lefolyási tényező Kenessey alapján a terepesési viszonyoktól (α1), 

a talaj vízáteresztő-képességétől (α2) valamint a növényfedettségtől, ill. művelési ágtól (α3) függ 

és ennek összege adja  α = α1+ α2+ α3. 

 

8. táblázat Az évi átlagos lefolyási tényező értékei 



  

  

 

 
 

 

Terepesési viszonyok Az α1 értékei α1 

Sík és enyhe lejtésű terület (10 m-nél kisebb magasságkülönbségek) 0 

Enyhe és közepes lejtésű területek (10-20 m-es magasságkülönbségek) 0,02 

Közepes lejtésű területek (20 m-nél nagyobb magasságkülönbségek) 0,04 

Talajtípus α2 

Fagymentes talajon 1. 2. 3. 

fokban fagyott talajon 

Homok 0,03 0,08 0,13 0,18 

Homokos vályog 0,04 0,09 0,14 0,19 

Vályog 0,05 0,10 0,15 0,20 

Agyagos vályog 0,07 0,12 0,17 0,22 

Agyag 0,10 0,15 0,21 0,26 

Termő szikes 0,16 0,22 0,27 0,33 

Terméketlen szikes 0,23 0,29 0,35 0,41 

Tőzeg 0,23 0,29 0,35 0,41 

Növénytakaró és művelési mód α3 

Zárt erdő 0,02-0,04 

Szántóföldi művelés évelőkkel 0,04-0,08 

Szántóföldi művelés egyéves növényekkel 0,08-0,12 

Rét és legelőművelés vízvisszatartással  0,06-0,08 

Rét és legelőművelés vízvisszatartás nélkül 0,08-0,14 

Fedetlen területek laza talajokon 0,02-0,04 

Fedetlen területek kötött talajokon 0,12-0,24 

 

Amennyiben a talaj jelentősen telített, abban az esetben a kevesebb vizet tud betározni, nő a 

lefolyás mértéke. Ezt  jelenséget a vizsgálatot megelőző három hónap súlyozott csapadékának 

számításával vehetjük figyelembe az alábbiak szerint: 

2

23 321 −−− +⋅+⋅
= iii

i

ccc
c

     46. egyenlet 



  

  

 

 
 

 

ahol ci-1, ci-2, ci-3 a vizsgált hónapot megelőző első, második és harmadik hónap csapadéka. A havi 

lefolyási tényezőt a ci ismeretében kell növelni. 

Az összegyülekezési időt (τ) kedvező terepviszonyok esetén elvileg a terepen, valamint a 

csatornahálózatban való vízmozgás sebességéből és a megfelelő úthosszakból lehet kiszámítani. A 

terepen való vízmozgás ideje a növénytakaró és a talajfelszín szezonális változása és a 

mikrodombozat hatásai miatt nehezen becsülhető. Bizonyos elvek szerint értékét a 

csatornahálózatban kialakuló vízsebesség 1/10-vel közelíthetjük. 

Egyes vizsgálatok azt mutatták, hogy az Alföldön a kis vízgyűjtők (táblák, tömbök) mértékadó 

lefolyása az 1-3 órás rövid időtartamú csapadékokból keletkezik. Hosszabb csatornáknál az 

összegyülekezési időt 0,5-1 nap körülire választják, míg közepes hosszúságú csatornák esetén az 

egyszerűsítés kedvéért 6 órás összegyülekezéssel számolnak49. Az 1950-es és 60-as években 

mintavízgyűjtő-területeket hoztak létre azzal a céllal, hogy a mértékadó belvízhozamok nagyságát 

konkrét vízhozammérési adatokból vezessék le. A mintavízgyűjtők közül a legjelentősebbek a 

Kondorosvölgyi, Mirhó-Gyolcsi és a Fehértó- Majsai volt, amelyek mára megszűntek50. 

Napjainkban talán soha nem volt olyan nagy jelentősége ezen mintavízgyűjtők létrehozásának, 

ahol különösen az extrém időjárási események hatásait pontosabban lehetne mérni és a 

beavatkozásokat megbecsülni. A mezőgazdasági táblán keletkező és lefolyó víz mennyiségének 

számítására Kienitz51 az alábbi vízmérleget javasolta alkalmazni 

     47. egyenlet 

ahol C télvégi 10%-os valószínűségű maximális napi csapadékösszeg (mm/d); S felszíni tározódás 

(mm); qp párolgás (mm/d); qf felszínen lefolyó vízhozam (mm/d) qb a beszivárgó vízhozam. 

 

A vízrendezés céljai összehangoltan nagytérségi és kistérségi keretek között valósítható meg. Az 

üzemi vízrendezésnek, a termőhelyi vízháztartás szabályozásnak a termesztéstechnológiába kell 

beépülnie. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése vízgazdálkodási-műszaki feladat. A káros 

vízbőséget és vízhiányt vízrendezéssel lehet megoldani. A vízrendezés általános célja olyan 

vízháztartási helyzet kialakítása, mely lehetővé teszi egy adott termőhelyen azt, hogy a káros 

víztöbblet ne váljék termelést, ill. termést korlátozó tényezővé. E tevékenységgel nem csak a káros 

víztöbblet hatásai küszöbölhetők ki, hanem a természetes csapadék jobb hatásfokú helyben való 



  

  

 

 
 

 

hasznosítását is lehetővé válik. Ilyen módon soha nem az a cél hogy a vizeket egyoldalúan 

gyorsan elvessük, hiszen ez gyakran vízhiányhoz vezetne. 

Sík vidéki területeken természetes állapotban, összefüggő, a víz elvonulását biztosító kifejezett 

mélyvonulatok nincsenek, így csapadékosabb időjárást követően, főként a mélyebb fekvésű, 

kötöttebb talajú helyeken, a lefolyástalan mélyedésekben a vízmennyiségnek az a része mely nem 

szivárog a talajba és nem párolog el, felszíni elöntéseket okoz. Ezért sík vidéken a 

csapadékhasznosulás elősegítése mellett a mélyebb fekvésű területeken a felszíni betározást és 

részbeni levezetést kell megoldani. A síkvidékek kiemeltebb (partosabb) hátsági területein sok a 

levezetést lassítani kell, mellyel a csapadék a talajba szivárogtatásával a mélyebb területrészek 

mentesíthetőek. 

A sík vidéki vízrendezés alapvető feladata a felesleges vizek olyan mértékű levezetése, hogy a 

vízfeleslegek okozta károk minél kisebbek legyenek. 

 

A mezőgazdasági vízrendezés a komplex vízgazdálkodás egyik fontos összetevője, melynek célja 

egyrészt a természetes hidrológiai körülmények között a mezőgazdasági termelés szempontjából 

optimális vízgazdálkodási helyzet kialakítása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, 

másrészt a káros vizek elleni védekezés. 

A vízrendezés céljai egyrészt nagytérségi, részben kistérségi (üzemi) keretek között valósítható 

meg. Az üzemi vízrendezésnek, a termőhelyi vízháztartás szabályozásnak a 

termesztéstechnológiába kell beépülnie. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése 

vízgazdálkodási-műszaki feladat. 

A káros vízbőség mint azt korábban már bemutattuk kedvezőtlen a talaj művelése mind a 

növények, mind szempontjából. A növények víztűrése jelentősen eltér attól függ, hogy milyen 

fenofázisban, milyen tartósságú, milyen magasságú, hőmérsékletű a vízborítás. A tartósan 

levegőtlen viszonyok a káros anyagcseretermékek felhalmozódásával toxikus tűneteket okoznak. 

Általános a növény sárgulása (klorofil bontás), majd kórokozók felszaporodása mellett a növény 

fulladása. Ez a folyamat a biokémiai folyamatok gyorsaságával szorosan összefügg azaz  

magasabb hőmérsékleten általában rövidebb. Az elöntés tűrési idejének azt az 

időtartamotnevezzük, amelynek következtében a felszíni elöntésből származó növényzetkárosodás 



  

  

 

 
 

 

gazdaságosan még elviselhető mértékű – azaz a kár megelőzése költségesebb, mint annak 

elviselése.A vetésszerkezetben használt kultúrák tűrési idejének figyelembevételével kell a 

levezetési időket méretezni. 

A késői, sokszor csírázási állapotban lévő őszi vetések tartós vízborításkor teljesen 

kipusztulhatnak, míg az rövidebb (1-2 hetes) téli elöntés a vetésben nem okoz lényeges 

károsodásokat. A gyepek lényegesen jobban tűrik a vízborítást, mint szántóföldi kultúrák. 

Tavasszal átlagos léghőmérsékleten az 1-2 hetes elöntés 40-70 %-os terméskiesést okoz, nyáron 

ez az érték már 70-100 % is lehet. 

A vízzel telített talajon  a napi hőingadozás miatt talajmozgással is jár amely a növényi gyökerek 

elszaggatásával, jelentős felfagyási károkat okoz. A vízzel borított vetésen télen a napközben 

megolvadt hóréteg teteje éjszaka lefagy jégréteget alkotva. Ez amennyiben tartós akkor 

megakadályozza a növények légzését, mely azok fulladásával járhat. Ezt a jégréteg 

gyűrűshengerrel végzett feltörésével mérsékelhetjük. A túlnedvesedett talajon mozgó gép tömöríti 

a talajt, rontja annak szerkezetét, a rossz minőségben elvégezett munka mellett az erőgép 

üzemanyag-felhasználása is jóval nagyobb lesz. A tartós időtartamú vízborítás leiszapolódással, 

kéregképzéssel rontja a talaj szerkezetét, kimossa a tápanyagokat a talajból, a talajvízszint 

emelkedés pedig káros sófelhalmozódás – szikesedés veszélyét növeli a felső talajrétegekben. 

A belvízrendszerek elrendezése, belvízöblözetek 

 A belvizek jelensége az európai vízgazdálkodásban egyedi jellegű, más országokban kevés 

kivételtől eltekintve csak az árvizek hatásáról beszélnek.  Ez egyrészt a honi óriási vízrendezési 

munkák részben talajtani, domborzati és klimatikus hatások eredménye. Az árvíz mentesítési 

tevékenységeknek eredményeként a helyi vizek levonulása a gátrendszerek miatt akadályozottá 

vált.  

A töltés mögött összegyűlő vizeket származási helyük szerint két csoportba soroljuk. A lefolyási 

akadály képzeletbeli koronasíkjának a terep felszínével való metszésvonalán belül eső területről 

származó vizeket nevezzük szorosabb értelemben belvíznek. A megkülönböztetés tehát 

magasságbeli, mely egyben azt is jelzi, hogy a külvizeket általában gravitációsan, a belvizeket 

pedig átemeléssel vezetjük a befogadóba. Ugyanakkor nemcsak a felszíni elöntéseket kell 



  

  

 

 
 

 

belvíznek tekintenünk, hanem a mélyebb tereprészeken a befogadóktól távol eső lefolyástalan 

sekély katlanokban rekedt vizeket is és ezek területét esetenként 2-3-szorosan nagyobb területen 

övező felső vízzel telített területeket. 

A domborzatilag zárt sík vidéki vízgyűjtők az ún. belvízrendszerek. A belvízrendszerekben 

keletkező felesleges vizeket vízrendezési művekkel (csatornák, műtárgyak) juttatjuk a tározókba 

vagy vízfolyásokba. Azt a vízfolyást, melybe az összegyűjtött belvizeket vezetjük befogadónak 

nevezzük. A belvízrendszereket a mikrodomborzat és a vonalas létesítmények (utak, vasutak) 

kisebb egységekre, un. belvízöblözetekre osztják. ábra). 

3

84

48

46

80

16

77

18

24

34

61

49

45

37

58
30

75

33

48

79

2

50

44

54

72

27

1

22

25

42

31

17

74

67

40

51

43

70

15

63
56

21

64 62

81

19

35

12

8

39

68
32

69

59

23

20

66

11

83

9

4

4

14

60

9

55

29

65

36

4 53
28

41

47

48

52

73
5

6 11

76

6

38

71

13

10

82

26

78
85

57

6

7
6

5

®

0 20 40 60 8010
Miles

 

10. ábra Magyarországi belvízöblözetek 

 

A belvízrendszerekről, öblözetekről történő összegyülekezést fajlagos vízhozammal 

jellemezhetjük (q, l/s/km2), melyen a területegységről időegység alatt lefolyó vízmennyiséget 

értjük. A vízrendezési művek vízszállító-képességét az elvezetett vízmennyiségen keresztül a 

fajlagos kiépítettséggel fejezhetjük ki (l/s/km2). A belvízrendszerek másik jellemzője a 

csatornasűrűség, mely a csatornahálózat hosszának területegységre vonatkoztatott értéke 

(km/km2). 



  

  

 

 
 

 

Átlagos értékű mezőgazdasági területeken a földművek méretezése szempontjából az 5 %-os 

valószínűségű azaz átlagosan 20 évenként előforduló belvízhozam zavartalan elvezetése a 

mértékadó. Földhasználat szempontjából kevésbé fontosabb területeken a 10%-os gyakoriságra 

való kiépítés is elfogadható.  

 

A mérvadó vízkészletek egy adott vízgazdálkodási célból meghatározó mennyiségi értékeket 

jelentik. A műszaki tervezési szempontok mellett az elmúlt évtizedben meghatározóvá váltak az 

ökológiai szempontok is.  

A EU Víz Keretirányelv alapján az ökológiai vízigényt is figyelembe kell venni. Ez azon átlagos 

vízborítást (mélységet és terület) biztosító vízhozam, ahol a víztől függő élőszervezetek tartós 

károsodást nem szenvednek. Ez azonban ökológiai szervezetektől függően térben és időben is 

változik, így számos vita tárgya. A NATURA 2000-es területeken találhatóak a vizes élőhelyek, 

amelyek az ökológiai vízigényre különösen érzékenyen reagálnak. Korábban ezen területek 

jelentős részét lecsapolták részben feltörték vagy másképpen hasznosították (pl. halastavak, 

rizsföldek, erdők). A vizes élőhelyek 90%-a szűnt meg így hazánkban, amely terület 

rekonstrukciója napjainkban kezdődött el. Ezeken a helyeken a rendszeres elöntés mellett a 

speciális vízmélység tartása is fontos feladat (pl. fészkelési időszakban). A műtárgyakat 

kiválasztása során fontos hogy azok a tájképet ne rombolják.  

A műtárgyakat egyéb esetben 2%-os valószínűségű- átlagosan 50 évenként előforduló- vízhozam 

levezetésére méretezik, mert vízszállító-képességük növelése, egy későbbi fejlesztés esetén, a 

földművekhez képest lényeges költségesebb feladat. A műtárgyaknak igen fontos szerepük van a 

vizek kormányzásában. A vízkormányzás alatt a csatornában lefolyó belvíz olyan irányított 

levezetését értjük, ami a legkisebb károkat okozza. A lefolyás mesterséges szabályozásával a vizet 

visszatarthatjuk az értéktelenebb területeken, átirányíthatjuk egy szomszédos belvízrendszer 

főcsatornájába vagy elvezethetjük tározóba. A káros vízmennyiségek elvezetése több féle módon 

történhet. Más módon vezetjük el a felszínen összegyülekezett vizeket, és más módon a már 

beszivárgott vagy a felszín alatt szivárgó káros vizeket. Így megkülönböztetünk felszíni és felszín 

alatti vízrendezést. 



  

  

 

 
 

 

A vízgazdálkodási gyakorlatban a műtárgyakat a következőképpen osztályozzák: szivattyútelepek; 

torkolati gravitációs műtárgyak; közlekedési műtárgyak; keresztező műtárgyak; szabályzó 

műtárgyak; különleges műtárgyak. 

Belvízi tározót ott célszerű létesíteni, ahol azt a domborzati viszonyok lehetővé teszik és ahol a 

terület mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható. 

A tározók üzemük szerint állandók és ideiglenesek lehetnek. Az állandó üzemű tározók záró, 

szabályzó és egyéb művekkel vannak ellátva. Felületük mezőgazdasági hasznosítása csak 

másodrendű jelentőségű. Az ideiglenes tározók ugyanakkor állandó mezőgazdasági művelés alatt 

állnak. A tározók feltöltését, felületük elöntését a víztelenítő csatornákba beépített tiltók és 

zsilipek segítik elő. 

A természetes tározók csak záró műtárgyakkal vannak ellátva. Általában ideiglenes jellegűek. A 

leggazdaságosabb természetes tározási lehetőség a nagyobb vízfolyások, a Tisza, Körösök mentén 

kialakult holtmedrek. Az Alföldön egy-egy nagyobb holtágból kialakított tározóra 1-3 millió m3 

vizet számolhatunk, a kisebb holtágakra 200-600 ezer m3 tározóteret vehetünk figyelembe. Mély 

fekvésű, szikes legelőkön a vízelvezető csatornák megfelelő helyein tiltózással jelentős 

vízmennyiségeket (néhány százezer köbméter) lehet visszatartani (tiltózásos vízvisszatartás). Jól 

használható tározás céljára a homokos területeken a homok dombok között kialakult mélyedések 

az un semlyékek. Az itt létrehozott ún. tárolófüzérek a terep mélyebb vonulatán haladó csatornába 

elhelyezett tiltó segítségével teszik lehetővé a tározást, míg az oldaltározók a csatorna mentén 

létesített töltés és a természetes magaslat felhasználásával tározzák be a vizeket 
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