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Az előadás áttekintése

Öntözőszivattyúk
Öntöző berendezések, szórófejek
Öntözési módok
─ árasztó öntözés
─ barázdás öntözés
─ esőszerű öntözés

─ kézi telepítésű öntözőberendezések
─ csévélhető öntözőberendezések
─ többtámaszú öntözőberendezések

─ mikro öntöző berendezések
─ mikro szórófejes öntözés
─ csepegtető öntözés

Öntöző vízzel kijuttatott tápoldatok
Szenzortechnikára alapozott öntözés



Öntöző szivattyúk
Vízkiemelő szivattyúk

A csavarlapátos szivattyúk forgórésze csigaházban 
helyezkedik el. Tengelye vízszintes. Csavart és 
egymást átfedő lapátjainak (1) száma 3-5 db. A víz 
áramlása félaxiális. Térfogatárama 30-800 dm3/s, 
szívómagassága 2-4 m, nyomómagassága 4-16 m. 
feladata a víz átemelése. Indításhoz a szivattyúházat 
és a szívócsövet vízzel fel kell tölteni (légteleníteni 
kell).

A szárnylapátos szivattyúk forgórésze hengeres 
házban (1), függőleges tengelyen (2) elhelyezett, 3-4 
szárnylapát (4). A víz áramlása axiális. Térfogatárama 
100-800 dm3/s. Szívómagassága 0-1 m, 
Nyomómagassága 1-10 m. Indításhoz, amennyiben 
nem vízbe süllyesztve üzemeltetik, a szivattyúházat és 
a szívócsövet vízzel fel kell tölteni.



Öntöző szivattyúk
Centrifugál szivattyúk

A centrifugál szivattyúnál a vízszintes tengelyen (3) elhelyezett, tárcsa alakú 
lapátkerék (2), bővülő csigaházban (1) forog. A víz tengely irányban érkezik a 6-
10 db hátrahajló lapátot tartalmazó, nyitott, vagy zárt járókerékhez, amely azt a 
centrifugális erő hatására felgyorsítja és a bővülő csigaház nyomócsonkjához 
szállítja. A vízszállítás feltétele, hogy indítás előtt a szivattyú ház és a szívócső 
legyen feltöltve vízzel. A centrifugál szivattyúk tömegárama 5-200 dm3/s. 
szívómagassága 4-6 m, nyomómagassága egy lépcsős szivattyúnál 20-70 m, 
kétfokozatú szivattyú esetén a szállítási magasság eléri a 120 m-t. A szivattyúkat 
gyakran készítik mobil kivitelben, motorral egybeépítve (szivattyús gépcsoport).



Öntöző szivattyúk
Centrifugál szivattyúk

A centrifugális jellegű szivattyúkat (csavarlapátos, 
szárnylapátos, centrifugál) indítás előtt vízzel kell feltölteni 
(légteleníteni kell). 
A légtelenítés a szívócsőre és a szivattyú házára terjed ki.
A légtelenítés módja:
─ a szivattyúházon keresztül kézi feltöltés
─ kézi szivattyúval való levegő eltávolítás
─ kisméretű szivattyúval való feltöltés
─ kipufogó gázzal, légsugár szivattyú elven történő levegő 
eltávolítás.
A szívócső végén alkalmazott visszacsapó szelep 
megakadályozza a víz visszafolyását a szívócsőből, ezért 
ismételt indításnál a légtelenítésre nincs szükség. 



Öntöző szivattyúk
Centrifugál szivattyú jelleggörbéje

A szivattyúk legfontosabb üzemi jellemzőit 
jelleggörbék tartalmazzák, amelyeket a 
tömegáram Q (dm3/min) függvényében 
ábrázolják, adott fordulatszámon.
Az emelőmagasság, H (bar), vagy (m), a 
tömegáram csökkentésével nő, egészen a záró 
nyomásig, ahol Q=0 és H a legnagyobb.
A teljesítményigény P (kW) egyenes arányban 
van a tömegárammal, és az emelő magassággal 
és fordítottan a hatásfokkal:

(W)

A szivattyú hatásfoka, η (%) a tömegáram 
növelésével kezdetben nő, majd csökken, tehát 
van optimum pontja. A szivattyút ebben a 
tartományban célszerű üzemeltetni. 

η
QHP =



Öntözés gépei
Csővezetékek és szerelvények

Az öntöző csövek anyaga lehet horganyzott acél, 
alumínium, alaktartó műanyag cső, vagy azbeszt 
cement.
A  hordozható csőtagok (1, 3) és szerelvények 
összekacsolása gyorskapcsolóval (Perrot) történik, 
amely gömbszelet alakú pozitív és csonka kúp alakú 
negatív végből áll. A tömítést gumigyűrű (2), a zárást

karrendszer (4) végzi. 
A csőtagok hossza 6 m, átmérője szárnyvezetékeknél 65-85 mm, fővezetékeknél 
130-160 mm. A csövek zárására tolózár, irányváltozásra 90o-os ívcső, vagy T 
idom szolgál.
Az öntöző csővezeték stabil része a fagyhatár alá a talajba is elhelyezhető. 
Ebben az esetben acél, azbesztcement és műanyag csöveket alkalmaznak. 
Az öntözővíz ekkor hidránsokon (vízkivételi hely) át érkezik a felszínre, és 
ezekhez kapcsolhatók a hordozható fő és szárnyvezetékek. 



Öntözés gépei
Öntöző szórófejek

A szivattyú által szállított vizet a szórófejek bontják cseppekre és juttatják ki.
A körforgó szórófejek a szárnyvezetékhez, vagy felszálló csővezetékhez 
kapcsolódnak. A sugárcső (6) végén cserélhető fúvóka (2) biztosítja a kívánt 
öntözési távolságot és cseppméretet. A sugárcső forgatását vízszintes síkban 
lengő, kanalas végű kar (1) végzi. A lengőkart a vízsugár téríti ki, visszahúzását 
(ütköztetés) és a körülfordulási idő szabályozását rugó biztosítja. Egy és két 
sugárcsöves változatok használtak.
Szektorhatároló szerkezet beépítésével szektoros öntözés valósítható meg. A 
szektor szöge fokozatmentesen szabályozható. Két-három fúvókás változataik 
terjedtek el. A nagy teljesítményű, egy sugárcsöves szórófejek forgatását 
függőleges síkban mozgó ütközőkar biztosítja.
Szektoros és körbeművelésre is alkalmasak.



Öntözés gépei
Öntöző szórófejek

Az öntöző szórófejek legfontosabb jellemzői 
jelleggörbékkel szemléltethetők.
A szórófej tömegáramának q (dm3/min) változása a 
nyomás P (Pa) függvényében, különböző fúvóka 
méretnél fontos információkat tartalmaz, például a 
cseppméret alakulását illetően (kisebb nyomáshoz

nagyobb cseppek és viszont tartoznak). A vonalkázott rész a javasolt üzemi 
tartomány.
A térfogatáram szerint a szórófejek lehetnek: kis (q=10-100 dm3/min), közepes 
(q=100-600 dm3/min) és nagy (q>600 dm3/min) térfogatáramúak.
A szórási sugár R (m) a szórófej és a nedvesített terület legtávolabbi pontja 
közötti távolság. Fontos tudni, hogy a sugár mentén a vízmennyiség változó.
Az intenzitás i (mm/h) az időegység alatt az adott területre kijuttatott víz 
mennyisége (vízborítás):                          ahol a a szárnyvezeték állások-, b a  
szórófejek osztása. ab

qi 3600
=



Öntözés gépei
Öntözési módok

Árasztásos öntözés esetén a parcellákra (5-15 ha) osztott öntözött területet 
gátak választják el. A tereprendezett (sík) területet vízzel árasztják el. A víz a 
növény megkívánta ideig marad a területen. Rizstermesztésnél és ritkábban 
gyepek öntözésénél alkalmazzák. Nagy a vízfelhasználás és rossz a víz 
hasznosulás.

Barázdás öntözés nagy sortávolságú kapásnövényeknél 
alkalmazható. Itt a növénysorok közé húzott barázdát árasztják 
el vízzel. Alkalmaznak sekély (10-15 cm) keskeny barázdákat 
laza talajokon, és mély (25-30 cm), szélesebb (40-50 cm) 
barázdákat kötöttebb talajokon. Több soronként kihúzott 
barázdák esetén a növények vízellátása egyenlőtlen. A 
vízfelhasználás nagy és a víz hasznosulása kedvezőtlen.

A fenti két öntözési mód egyszerű, de vízpazarló, nem tartozik az 
energiatakarékos öntözési módok közé, ezért alkalmazásuk jelentősen 
visszaszorult.



Öntözés gépei
Öntözési módok

A kézi áttelepítésű berendezéseknél a vízkivételi helyhez fővezeték csatlakozik, 
amely az öntözendő táblán végig vezeti a vizet. 
A fővezetékhez szárnyvezetékek csatlakoznak, az alkalmazott szórófejek által 
meghatározott távolságonként.
A szárnyvezetékeken a szórófejek kötéstávolságának megfelelő távolságban 
szórófej csatlakozó kapcsolók találhatók, amelyekre közvetlenül, vagy felszálló 
vezetéken keresztül csatlakoznak a szórófejek.
A szivattyú adott nyomáson elérhető térfogatárama határozza meg az egyszerre 
üzemeltetett szórófejek számát.
A szórófejek osztásánál figyelembe kell venni, hogy az egyenletes vízborítás csak 
átfedéssel érhető el.
A kívánt intenzitás elérése után a szórófejek és a szárnyvezetékek célszerű 
áttelepítésével az öntözést a teljes terület beöntözéséig kell folytatni.
A  módszer hátránya a nagy kézimunkaerő, a nehéz fizikai munka az öntözött 
területen való áttelepítéskor jelentkező talajtaposás, valamint az egyenlőtlen 
vízeloszlás.



Öntözés gépei
Csévélhető öntözőberendezések

A csévélhető öntözőberendezések hidránshoz, vagy szivattyús gépcsoporthoz 
kapcsolódnak. Forgatható dobra 300-800 m alaktartó (kemény polietilén) 
öntözőcsövet csévélnek, amelynek egyik vége a vízkivételi helyhez, másik a 
szórófejhez csatlakozik. Az egy, vagy két szórófejet hordozó szórófej kocsi 
traktorral történő kihúzása után a vízáram indítható. A 70-80 m széles sávot 
öntöző szektoros szórófejeket hordozó kocsit vízmotor húzza be. A vízmotort az 
öntözővíz működteti dugattyús, vagy turbinakerekes hajtóművel, többszörös 
fogaskerék áttételen keresztül. A behúzás sebessége szabályozható, esetenként 
programozható elektronikus egységgel felszerelt. Az öntözés minőségének 
javításához öntözőkerettel is felszerelhetők.



Öntözés gépei
Csévélhető öntözőberendezések

A csévélhető öntöző berendezések előnye, hogy kisebb területen, mostoha 
terepviszonyok között is alkalmazható, univerzális öntözőberendezés.
Az öntöződobok mozgatása, a szórófej kocsi kihúzása traktorral történik, 
kézimunkaerő igénye kicsi. Nagyobb terület öntözése esetén egy traktor akár 8-
10 berendezés folyamatos üzemeltetését is biztosítani tudja (a behúzás végén a 
szórófej kocsi a vízáramot kikapcsolja).

Speciális szórófejekkel ellátva ültetvények 
öntözésére is alkalmassá tehető.
Szántóföldi viszonyok között, szórókerettel 
felszerelve esőminősége kiváló.
Mobilitása tagolt táblaelhelyezés mellett is lehetővé 
teszi az öntözést.
A különböző nagyságú gazdaságokhoz különböző 
méretű és komfortú berendezések állnak 
rendelkezésre.



Öntözés gépei
Többtámaszú öntözőberendezések

Szabályos, nagy méretű, sík (legfeljebb 15 % terepesésig) 
táblák öntözésére alkalmazhatók a többtámaszú 
öntözőberendezések. A 25-55 m-es csővezetékekből álló, 
és kocsikkal alátámasztott mobil rendszer hossza, amely 
változtatható, az 1000 m-t is elérheti. Középen, vagy egyik 
végén történik a víz betáplálása csatornából, vagy 
hidránsról. A 2-5 bár nyomáson üzemelő rendszer 
ütközéses szórófejeit lelógó csöveken helyezik el, közel az 
öntözött állományhoz, így kiváló esőminőséggel és jó 
vízhasznosulással dolgoznak. 1,5-3 m szabadmagasságuk 
magas növények öntözését is lehetővé teszi.  A csővezeték 
közepén, vagy végén helyezik el az erőforrásként 
alkalmazott dízelmotort, mely a szivattyú mellett 
áramfejlesztőt is működtet (hidránsról üzemelés esetén 
csak áramfejlesztőt). A járószerkezetet villanymotorok 
működtetik nagy áttételen keresztül, így a berendezés 
sebessége 80-250 m/h között 
szabályozható, automatizált.



Öntözés gépei
Többtámaszú öntözőberendezések

A  kis sebesség a tagok egyenkénti léptetésével érhető el. 
Szögérzékelők gondoskodnak a csővezeték egyenesben 
tartásáról. 
A berendezést talaj feletti vezeték, vagy földben lévő kábel 
vezeti a táblán a csővezetékre merőlegesen (lineár).
Az ütközéses szórófejek kiképzése egyenletes vízterítést 
biztosít, és a kis nyomás miatt az apró cseppek aránya is kicsi, 
így a párolgási veszteség jelentősen csökkenthető. 
A kis sebesség és kis nyomás miatt az intenzitás a frissítő 
öntözéstől a teljes értékű öntözésig szabályozható.
A berendezés általában táblához kötött, mozgásmódja oda-
vissza menet. 
Szélesebb táblák esetén olyan mozgásmód is alkalmazható, 
hogy a tábla végén a berendezés az egyik vége körül 
körmozgást végez, majd a másik sávon visszafelé halad, és ezt 
a mozgást végzi amíg a táblát teljes szélesség be nem öntözi. 



Öntözés gépei
Többtámaszú öntözőberendezések

A többtámaszú öntözőberendezések másik változata a körbe művelő (center) 
kivitel. A csővezeték egyik vége a vízkivételi helyhez csatlakozik és az egész 
berendezés ekörül a tengely körül mozog körbe. A berendezés bizonyos 
hosszúságig képes négyszögletes terület öntözésére is. Ekkor a csővezeték 
másik végére konzolos szórófejet szerelnek, amely helyzetét és öntözési irányát 
úgy változtatja meg, hogy a körben haladó berendezés által kihagyott sarkokat 
egyenletesen beöntözi. Mindkét berendezést általában táblához kötötten 
üzemeltetik, azonban egyes típusoknál lehetőség van a kerekek elfordítására, 
traktorral tengelyirányú vontatásra, és más táblára való áttelepítésre. Az 
egyenletes vízborítás miatt tápanyag és vegyszerek
kijuttatása is lehetséges.



Öntözés gépei
Energiatakarékos öntözőberendezések

Az öntözés költségeit a berendezés beruházási összege, az öntözővíz költsége, 
a szükséges előkészítő munkák költsége és az öntözés energiaköltsége 
határozza meg. Keresve az energiatakarékos öntözés módját ezeket a 
paramétereket célszerű optimalizálni.
A legkorszerűbb öntözőberendezések (többtámaszú) fejlesztésénél figyelembe 
vették ezeket az összetevőket:
─ csökkentették a víz nyomását (7-35 kPa) 
─ szórófejek helyett talajra lógó, alaktartó csúszó csöveket alkalmaztak
─ e két tényező együttesen csökkentette a vízveszteséget és mérsékelte az 
energiafelhasználást
─ a víz talajfelszínre juttatása kizárta a szélhatást (egyenletesebb vízborítás)
─ az esőztető öntözés helyett járva üzemelő felületi öntözést alakítottak ki
─ a csúszó csövek a berendezés mögé vezetik a vizet, a járószerkezet ennek 
megfelelően száraz talajon halad (talajvédelem)
─ 20%-os vízmegtakarítás
─ 60%-os energia megtakarítás érhető el.



Öntözés gépei
Mikro öntöző berendezések

A mikro öntözés a víz- és energia megtakarítás jegyében született rendszer. Két 
változata van, a mikro szórófejes- és a csepegtető öntözés. Mindkét változata 
növény öntözését valósít meg és az optimális nedvességtartalom folyamatos 
fenntartására alkalmas. Az öntözőberendezés elhelyezkedhet a felszín alatt és 
a gyökérzónához juttatja a vizet, nem zavarva a felszíni munkálatokat. 

A mikro szórófejes öntözésnél a szórófejeket a növény közelében 
helyezzük el (mellette, felette) és célirányosan a gyökérzónát 
célozzuk meg. 
A kis hatósugár miatt kis nyomás alkalmazható, nem szükséges 
finom cseppképzés, kivéve,  ha párásítás a cél.
Az öntözővíz legtöbbször sugarak formájában jut a talajra, vagy a 
növényre. 
A szórófejek ütközőlapos, vagy rotoros rendszerűek. 
A nyomás növelésével a cseppméret csökken és a szélhatással is 
számolni kell.



Öntözés gépei
Mikro öntöző berendezések

A mikro öntöző szórófejek kis nyílásméretük miatt 
eltömődésre hajlamosak, ezért a rendszer szűrése
fontos. Szita, lamellás, vagy közegszűrők egyaránt 
alkalmazhatók. Leggyakrabban központi szűrőt 
használnak 80-100 mesh (1 collra eső furatok 
száma) méretben. Eltömődés visszamosással, vagy 
szétszereléssel szüntethető meg. Az egyenletes 
nyomást nyomásszabályozó biztosítja. Célszerű a 
szórófejbe integrált nyomásszabályozó. Az öntözés 
vezérlés érdekében a térfogatáramot átfolyás 
mérővel  mérik. A vezérlés talajnedvesség jel, 
esőérzékelő, páratartalom mérő, időkapcsoló, 
hőmérséklet jel, növény növekedési függvény, stb. 
alapján működik. A rendszer igény szerint teljesen 
automatizálható.



Öntözés gépei
Csepegtető öntöző berendezések

A csepegtető öntözés valósítja meg leginkább a 
lokális öntézést. A víz szétosztására használt csövek 
a talaj felületén helyezkednek el, vagy 
támrendszerhez rögzítettek, a növény igényének 
megfelelő magasságban. A csővezetékben megfelelő 
távolságonként elhelyezett csepegtető testek az 
öntözővizet cseppek formájában juttatják a talaj 
felszínére. A csepegtető testek távolsága és 
térfogatárama szerint számtalan variáció áll a 
termesztők rendelkezésére. Leginkább az alaktartó, 
felcsévélhető csöveket alkalmazzák. Az időegység 
alatt kijuttatott mennyiséget a nyomás és a 
csepegtető test jellemzői határozzák meg. A 
csepegtető testek lehetnek csőbe épített, vagy csőre 
szerelhető rendszerűek.



Öntözés gépei
Csepegtető öntöző berendezések

A csőbe épített csepegtetőtestnél a víz legtöbbször 
labirintusrendszeren át jut ki a csőből, aminek 
nyomásszabályozó szerepe van. 
A csőre szerelhető csepegtetőtesteket külön kell 
megvásárolni és a mellékvezetéknek szánt csőbe a kívánt 
távolságokba beszúrni. Itt a csepegtetőtestek osztása 
tekintetében nagyobb a lehetőség, és igény szerint újabb

csepegtetőtesteket lehet utólag is elhelyezni. Ezt a rendszert előszeretettel 
alkalmazzák gyümölcsösökben, zárt terekben, konténeres növénykiosztásnál, és 
talaj nélküli termesztéstechnológiák esetén.
Dombos területen, vagy hosszú szárnyvezetékek esetén nyomásszabályozós 
csepegtetőtestekkel lehet biztosítani az állandó térfogatáramot.



Öntözés gépei
Öntözéssel kapcsolt tápoldat kijuttatás

A mikro öntözés célszerű vízkiosztása lehetőséget biztosít a 
különböző vegyszerek (tápanyagok, növényvédő szerek, 
stb.) öntözővízzel történő kijuttatására, amely csökkenti a 
költségeket, a környezetterhelést és számos további előnye 
van. A vegyszereket a vízáramba injektálják megfelelő 
hígítással és pontos adagmennyiségben. A vegyszereket 
gyakran keverve juttatják ki, itt azonban nagy gondot kell 
fordítani az adott vegyszerek keverhetőségére. Azt is 
figyelem be kell venni, hogy az alkalmazott vegyszerek a 
berendezés elemeit nem támadják-e meg. A vegyszerek 
injektálása energiát igényel, amely lehet elektromos energia, 
ennek hiányában sűrített gáz, belsőégésű motor, az 
öntözővíz energiája, vagy gravitáció. A különböző tápoldatok 
és vegyszerek beadagolásához külön adagolókat építenek 
be.  A rendszer automatizálható, emberi hibától mentesíthető, 
így nagy termésbiztonságot nyújt.  



Öntözés gépei
Öntözéssel kapcsolt tápoldat kijuttatás

Zárt növényházakban, ahol a környezeti tényezők pontosan mérhetők és 
befolyásolhatók, a vegyszerek kijuttatása automatizálható és pontosan 
szabályozható. Ezekben a rendszerekben valósítható meg leginkább a 
szenzortechnikán alapuló, automatizált öntözés és vegyszerkijuttatás. A növények 
életfeltételeihez szükséges optimális paraméterek (nedvességtartalom, 
hőmérséklet, relatív páratartalom, tápanyagmennyiség és összetétel, védelmet 
szolgáló vegyszerek stb.) érzékelőkkel mérhetők, vagy vizsgálattal 
meghatározhatók és a növények növekedésfüggvényének figyelembevételével a 
fejlődés optimalizálható. Természetesen a szenzortechnikán alapuló termesztés 
szabadföldi körülmények között is alkalmazható. 



Öntözés gépei
Különleges célú öntözések

A különleges célú öntözések nem a vízpótlást, hanem speciális célokat 
szolgálnak.
Frissítő öntözéssel, meleg napokon a növények hőmérsékletét szabályozzuk, 
csökkentjük a párologtatást, az öregedést.
Szinező öntözéssel a gyümölcsök érési idején a gyümölcs színvilágát javítjuk.
Fagyvédelmi öntözésnél 2-4 mm/h intenzitás mellett, a kijuttatott víz 
megfagyásakor felszabaduló hőmennyiséggel a növényi részek hőmérsékletét -
0,5 és -1 oC között lehet tartani és -5 oC külső hőmérsékletig hatásosan lehet a 
fagykárok ellen védekezni.
Párásító öntözés a termések kötődését segíti és akkor is hatásos lehet, ha a 
talajban van elegendő felvehető nedvesség.
Kelesztő öntözéssel a talaj vetési mélységig történő átnedvesítésével 
lerövidíthető a csírázás ideje.
Talajjavító öntözéssel a talaj sótartalmának mélyebb rétegekbe mosása a cél.



Öntözés gépei
Szenzortechnikára alapozott öntözés

Az öntözés automatizálható, amennyiben megbízható jel vezérli a berendezést.
Szerencsés, ha nem csupán a talaj nedvességtartalma alapján történik az 
öntözés szabályozása.
A növények vízigénye a vegetáció során is jelentősen változik.
Célszerű figyelembe venni a talaj nedvességtartalma mellett a vízmegtartó 
képességet.
A növények vízigénye függ a levegő relatív páratartalmától, valamint a környező 
hőmérséklettől is.
Mindezeket figyelembe véve egy függvény elkészítése célszerű, amely az 
összes ható tényező súlyozott figyelembe vételével határozza meg az öntözési 
időt, a kijuttatott öntöző víz mennyiségét, valamint az öntözés periodikusságát.
A célzott területen több szenzor elhelyezése célszerű, ugyanis még kis területen 
is lehetnek lényeges estérések a ható jellemzőkben az adott időpontban.
Jól megválasztott szenzorokat több feladatra is igénybe lehet venni 
(multifunkcionális szenzorok). 



Az előadás összefoglalása
Az előadás ismerteti az öntözésben használatos szivattyúk fajtáit, felépítését, 
működését, főbb jellemzőit.
Foglalkozik az öntöző szórófejek fajtáival, azok legfontosabb jellemzőivel.
Röviden érinti az árasztásos és a barázdás öntözés megoldását, jellemzőit.
Részletesen tárgyalja az esőszerű öntözési módokat. 
Ezen belül taglalja a kézi áttelepítésű öntözőrendszer fő jellemzőit.
Részletesen bemutatja a csévélhető öntözőberendezések felépítését, 
üzemeltetését.
Ismerteti a ma legkorszerűbbnek tartott többtámaszú öntözőrendszerek két 
változatát, az egyenesen haladó és a körbe művelő megoldás főbb jellemzőit, 
külön kitér ezek energia és víztakarékos továbbfejlesztési lehetőségeire.
Részletesen foglalkozik a mikro öntözés változataival, így a mikro szórófejes és 
a csepegtető öntöző berendezésekkel.
E témához kapcsoltan mutatja be az öntözéshez kapcsolt vegyszerkijuttatás 
módjait, a szenzortechnikán alapuló öntöző, vegyszerező rendszert.



Az előadás ellenőrző kérdései

1. Ismertesse az öntöző szivattyúk és szórófejek jellemzőit
2. Mutassa be a csévélhető öntözőberendezések felépítését, üzemeltetésének 

módját, előnyeit
3. Ismertesse a többtámaszú öntözőrendszerek felépítést, működését, 

üzemeltetésének előnyeit, fejlesztésének lehetőségeit
4. Ismertesse a mikro öntözés berendezéseit, felhasználási területeit
5. Mutassa be az öntözéshez kapcsolt vegyszerkijuttatás lehetőségeit, 

megoldásait, előnyeit

Értékelje a különböző öntözési módokat a vízfelhasználás, az 
energiafelhasználás, a hatékonyság és a környezetvédelem szempontjait 
figyelembe véve.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe:
Növényvédelem gépei

Az előadás anyagát készítette: Csizmazia Zoltán
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