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• A mezőgazdaságban évről évre egyre komolyabb kihívást jelent a foko-
zódó csapadékhiány ellensúlyozása, de nagy fejtörést okoz a gazdáknak 
az egyenlőtlen, nem kedvező csapadékeloszlás is. A vízhiány egyre jelen-
tősebb károkat és bevételkiesést okoz, éppen ezért nemcsak a gazdák, 
hanem a szakemberek is folyamatosan igyekeznek a fejlődő technológia 
segítségével ellensúlyozni a kedvezőtlen időjárás hatásait. Kíváncsiak 
voltunk, hogyan lehet ilyen körülmények között is kihozni a maximumot 
a növény- és élelmiszer-termesztésből, és a jövőt illetően mire érdemes 
időben felkészülniük a gazdáknak.

B Í R Ó  B L A N K A

A víz nélkülözhetetlen, elsőd-
leges fontosságú termesztési 
tényező, hiánya vagy nem 

megfelelő mennyiségben és időzí-
tésben való jelenléte drasztikusan 
sújtja a növénytermesztést és annak 
gazdaságosságát – szögezte le kiad-
ványunknak Nyárádi Imre István 
agrármérnök, a Sapientia EMTE 
adjunktusa. Mint rámutatott, mind-
annyian tapasztalhatjuk, mennyit 
változott az időjárás az elmúlt évek-
ben, és tény, hogy számos esetben 
sok helyen jelentős mennyiségű kul-
túrnövény számára nincs elegendő 
mennyiségű víz, a létező mennyiség 
pedig rossz eloszlásban jut el a nö-
vényhez. Előfordul, hogy egyszerre 
lehull 500 milliméter csapadék, de a 
mezőgazdaság szempontjából nem 
mindegy, hogy ez mikor történik. 
Holott a hatékony gazdálkodáshoz 
elengedhetetlen, hogy a növény víz-
hez jusson – akkor, amikor arra a 
legnagyobb szüksége van. A szakértő 
felidézte, tavaly Románia déli részén 
egyes övezeteket olyan mértékben 
sújtott az aszály, hogy hektáronként 
mindössze pár száz kilogramm ku-
korica termett, amiből a költségek 
tizede sem térült meg. „Ilyen termés 
az aratás költségét sem hozza ki, 
gazdaságosabb ledózerolni, mint be-
takarítani” – mutatott rá a szomorú 
valóságra az egyetemi oktató.

Óriási lehetőség 
a vízmegtartásra a talajművelés

A technológia több lehetőséget kí-
nál arra, hogy a szerény és rossz 
eloszlású vízkészletet megőrizzük, 
hatékonyabban felhasználjuk – tud-
tuk meg Nyárádi Imre Istvántól. Az 
egyik lehetőség a vetésszerkezetben 
rejlik, a vetésforgó kialakításában. 
Ennek mentén előtérbe kerülhetnek 
olyan növények, amelyekről megfe-
ledkeztünk ugyan, de megéri ezeket 
termeszteni, mert sokkal kisebb a 
vízigényük, ilyen például a hajdi-
na, más néven pohánka. A szakértő 
ugyanakkor úgy véli, vannak olyan 
kultúrák, amelyekhez annyira hoz-
zászoktunk, hogy nem fogjuk fel-
adni csak azért, mert nagy a vízigé-
nyük. Ilyenkor megoldás lehet, hogy 
nemesítők olyan fajtákat, hibrideket 
állítanak elő, amelyek az adott fajon 

belül a szokványosnál kevesebb víz-
zel is beérik.

A talajművelésben szintén óri-
ási lehetőség rejlik. Vannak olyan 
eljárások, amelyekkel a talaj víztar-
talmát meg lehet őrizni, és olyanok 
is, melyek során iszonyatos meny-
nyiségű vizet pocsékolunk, páro-
logtatunk el, mutatott rá Nyárádi 
Imre István. A forgatásos műveletek, 
mint a szántás, pazarolják a vizet, 
a forgatás nélküli, lazításon alapu-
ló művelések, ilyen a mélylazítás, 
pedig éppen csökkentik a vízvesz-
teséget. Ez nem azt jelenti, hogy a 
szántásnak nincs létjogosultsága, 
de ha július közepén learatták a bú-
zát, és tudják, hogy az előrejelzések 
szerint nem várható csapadék, akkor 
nem kell felszántani a tarlót, elég, ha 
végeznek egy tarlóhántást, amivel 
meg lehet törni a talaj kapilaritását, 
meg lehet állítani az alsó rétegekből 
felfelé áramló víz párolgását. Ráér 
szeptemberben szántani, amikor a 
hőmérséklet csökken, így a párolgás 
okozta vízveszteség is kisebb. „An-
nak, aki a nyári melegben megszánt-
ja a földet, nem dolgozza el, nem 
zárja el, az őszi vetései később kel-
nek ki, mint annak, aki gondosabb, 
szakszerűbb talajművelést végzett” 
– részletezte Nyárádi. Javaslata sze-
rint adott esetben érdemes a szán-
tást más talajművelési rendszerbe 
foglalni, ehhez pedig nem árt szak-
ember véleményét kikérni.

A mezőgazdaságban soha nincs 
két egyforma recept, minden a pilla-
natnyi állapot függvénye, így a szak-
ember sem mindig ugyanazt mond-
ja. Nyárádi szerint az egyedi esetek 
megoldására kell törekedni. A pedo-
lógiai szárazság pedig, vagyis az a 
jelenség, amikor a talaj vízkészlete 
egyre mélyebb rétegekben helyez-
kedik el, nemcsak a mezőgazdaság, 
hanem a lakosság vízellátása szem-
pontjából is kockázatos. A vízhiány 

komoly gond, hiszen egyrészt keve-
sebbet esik, másrészt a vízmegtartó 
szivacsként működő talaj egyre szá-
razabb. Ezért arra is törekedni kell, 
hogy a lehulló csapadékot felfogják. 
A talajművelésben erre is vannak 
megoldások: meg kell teremteni an-
nak lehetőségét, hogy az esővíz mi-
nél könnyebben beszivároghasson. 

Nem mindegy, hogy egy gyors zápor 
esetén a víz hirtelen lefut, bejut a 
patakba, és az megárad, vagy a föld 
szívja fel.

Ha van víz, van kiszámíthatóság

A szakember szerint térségi és orszá-
gos szintű beruházásokra egyaránt 
szükség van. Egyrészt fontos lenne 
vízgyűjtőket létesíteni és azokból 
kiinduló öntözőrendszereket létre-
hozni, de ezeket a befektetéseket a 
gazdák önerőből nem tudják megfi -
nanszírozni. Igaz, sok tehetős gaz-
da próbálkozik, kutakat fúratnak, 
60–70 méter mélyről profi  berende-
zésekkel kiemelik a vizet a kút mel-
letti gyűjtőmedencékbe, és onnan 
öntöznek tovább. Ám egy hatékony 
öntözőrendszer kigondolása össze-
tett folyamat, amelyben meteoroló-
gusok, hidrológusok, geológusok is 
részt vesznek.

Nyárádi úgy látja, az öntözőrend-
szerek kialakítása egy országos stra-
tégia része kell legyen. Öntözni lehet 
egyrészt a folyóvizekből, ehhez ki 
kell építeni a megfelelő infrastruk-
túrát. Ugyanakkor a lefolyó vizet 
tavakba kellene gyűjteni, majd ki-
építeni azt a rendszert, amely által 
a vizet a parcella széléig szállítják, 
onnan pedig a leghatékonyabban, 
leggazdaságosabban kijuttatni a 
földekre csepegtető, esőztető beren-
dezésekkel.

Romániában a szántóterületek 
kiterjedése eléri a 9,4 millió hek-
tárt, a legjobb minőségű területek 
pedig az ország déli és nyugati 
részén vannak. Délen Caracaltól 
Konstancáig jó a talaj és kedvező 
a hőmérséklet, illetve a fényviszo-
nyok, de a víz gondot jelent. „Vétek 
ezeket a területeket nem locsolni, 
hiszen öntözéssel pazar termést le-
het elérni, míg víz nélkül csapniva-
ló. Tehát gyakorlatilag elengedjük a 
meglévő potenciált” – fogalmazott 
Nyárádi. Arra is rámutatott, hogy 

míg harminc évvel ezelőtt három-
millió hektár öntözésre kialakított 
terület volt Romániában, jelenleg 
mindössze 150 ezer hektáron műkö-
dik a rendszer. „A harminc év alatt 
szétvertek, szétloptak mindent, 
most szinte nulláról kell kezdeni, 
óriási befektetésekre van szükség.” 
Ennek kivitelezése ugyan nem le-
hetetlen, de mindenképp szakszerű 
tervezésre van szükség. „A víz sze-
szélyes tényező, akkor van, amikor 
nem kell, amikor pedig kellene, ak-
kor nincs. Ha tudjuk szabályozni, 
hogy ne szenvedjen a növény a víz 
hiányától, sokkal nagyobb termé-
sekkel tudnánk számolni, és létez-
ne az előreláthatóság. Ha van öntö-
zőrendszer, jók a szivattyúk, akkor 
amikor nincs víz, megengedjük a 
csapot, és megvan az előrelátható-
ság” – mutatott rá Nyárádi István.

Önkéntelenül is óvják 
a földeket

Ott sem egyszerű azonban a helyzet, 
ahol vannak öntözőberendezések, 
hiszen azok működtetése is munká-
val, költséggel jár, de a gazdák nagy 
része ennek hiányában kell megold-
ja a vízgazdálkodást, fejtette ki Or-
bán Miklós háromszéki nagygazda, 
az AgroSIC társulás ügyvezetője. 
Meglátása szerint a siker kulcsa a 
fenntartható talajművelés lehet, en-
nek az irányvonalát követik ők is.

Bármilyen gépparkkal is dolgoz-
zon egy gazda, arra kell törekednie, 
hogy minél kevesebb alkalommal 
menjen végig gépekkel a földeken, 
a talajművelési munkálatokat odafi -
gyeléssel, optimális időben végezze. 
Ugyanis ahányszor végigmennek 
gépekkel a földeken, fellazul a záró-
réteg, és a talaj nedvességet veszít. 
A taposás is árt, ám erre ma már 
kitűnő megoldások vannak, hiszen 
léteznek olyan gépsorok – ők is ilye-
neket vásároltak –, amelyekkel egy 
menetben több munkálatot el tud-

Amikor a vízhiány az úr
A technológia segít, de az észszerűség mentén is sokat tehetnek a gazdák a vízhiány ellensúlyozásáért

Költséges befektetés. Inkább pályázni lesz 
érdemes öntözőberendezésekre, ugyanis 
az önrész értéke könnyebben megtérül

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  SÓKI  TAMÁS/MTI

Vannak olyan eljárások, 
amelyekkel a talaj víztar-
talmát meg lehet őrizni, 
és olyanok is, melyek so-
rán iszonyatos mennyi-
ségű vizet pocsékolunk, 
párologtatunk el.




