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A termesztőknek arra a kér
désére, hogy milyen gyak

ran és mennyi vízzel kell ön
tözni, felelős szakember nem 
adhat általános érvényű vá
laszt. Minden állomány, min
den évjárat más és csakis mű
szeres mérésre alapozva álla
píthatjuk meg a növények 
vízigényét – hallottuk Erdei 
Lajos békéscsabai kertészeté
ben. A hagymás találkozón Gár
dián Tibor elmondta, hogy 
meg kell mérni a talajnedves
séget és a talajoldat tápanyag
tartalmát, azok ismeretében 
lehet ésszerűen tervezni az 
öntözést, illetve tápanyagután
pótlást. Európa vezető hagy
matermesztő térségeiben nagy
részt ennek köszönhetik a 
magas hozamaikat.

A növények vízfelhasználá
sát tenziométer segítségével 
tudjuk nyomon követni, így 
látjuk, hogy milyen ütemben 
használják a talaj vízkészletét 
– fogalmazott a szakember. A 
tenziométer vízzel feltöltött 
és lezárt csőből, a cső egyik 
végére szerelt kerámia elem
ből és a cső másik végén lévő 
mérőműszerből áll. A cső vé
gén lévő porózus kerámia ka
pillárisain át odavissza szivá
roghat a víz. Ha száraz a talaj, 
akkor a csőből kifelé áramlik, 
öntözés vagy eső után pedig 
visszapótlódik. A műszer a cső
ből kiszivárgott víz helyén ma
radó vákuumot méri, amely
nek értékét a mérőóráról le
olvashatjuk. A vákuum mérté
ke összefügg a talaj nedves

ségtartalmával: minél szára
zabb a talaj, annál több ned
vességet szív ki a kerámiacsú
cson keresztül a csőből, és 
annál magasabb értéket olvas
hatunk le az óráról. Gárdián 
Tibor azt javasolta a gazdálko
dóknak, hogy ne tartsák állan
dóan nedvesen a talajt, várják 
meg a következő öntözéssel, 
amíg a növény elhasználja a 
kijuttatott vizet, tehát csak ak
kor kell nekiállni újra öntöz
ni, amikor a tenziométer mu
tatója elér bizonyos értéket. A 
békéscsabai kötött talajon ér
demes megvárni a 400 mbar 
értéket, ez laza talajokon keve
sebb, agyagosabb területeken 
több lehet. Ha folyamatosan 
nedves a gyökérzóna, akkor 
megfulladnak a gyökerek, nem 

Több termés kevesebb műtrágyával
Kis túlzással a termelők vízinövénynek nevezik a hagymát, és rohamosan növekvő 
számban használják a mikroöntözés valamilyen módszerét. 
Az ilyen témájú szakmai találkozók pedig már nem az öntözés szükségességéről, 
inkább a mikéntjéről szólnak. A Bejo Zaden és a Rit-Sat Kft. augusztusi nyílt napján, 
a hazai hagymatermesztő felület számottevő hányadán termelő szakemberek 
jelenlétében Gárdián Tibor az öntözőrendszer mérőműszeres kiegészítéséről beszélt. 
Növényházban termesztőknek nem kell magyarázni, hogy miért kell a technológia 
minden lehetséges tényezőjét mérni, viszont a szántóföldön nullához közelít 
a műszerezettség. Ezen a helyzeten szeretnének változtatni a rendezvény szervezői.

Ha nem közel száz száza
lékban kel ki az elvetett 
mag, vagyis az egymillió
ból például csak 600 ezer 
növény lesz, akkor a 400 
ezer ki nem kelt szem mi
att eleve veszteséggel  in
dul az év, azt pedig nehéz 
behozni, indokolta Gárdi
án Tibor a kelesztő öntö
zés szükségességét. Véle
ménye szerint ez annyira 
lényeges, hogy a csepegte
tő, illetve a mikroszóró fe
jes öntözés közül hagy
mában a kelesztés miatt 
kell a mikroszórófejes meg
oldást választani.

Nemcsak a hagymánál, 
hanem más apró magvak
nál is ajánlják a termesz
tőknek, hogy a vetés után 
először ne csak egy órán 
át öntözzenek, hanem jó
val tovább, hogy a magágy 
alatt is kellően átnedve
sedjen a talaj – mondta. A 
vetőgép által készített ke
mény magpad az éjszaka 
folyamán fölszívja a ned
vességet a mélyebb talaj
rétegekből, és ha van mi
ből felszívnia, akkor reg
gelre mindig kissé üdébb 
a felszíni réteg, még ha a 
nap folyamán ki is száradt. 
Utána elég naponként 
egykétszer, alkalmanként 
4060 perces öntözéssel 
visszanedvesíteni az 1,5 
cm mély magágyat.

Kelesztés

A találkozónak otthont adó békéscsabai gazdaságban, 
Erdei Lajos kertészetében második éve használják a bemutatott technikát



A nemesítő Bejo Zaden 
és a vetőmagforgalmazó 
RitSat Kft. szakemberei 
hitvallásszerűen kiállnak 
a technológiafejlesztés 
szükségessége mellett, és 
az összes hazai termő
tájban igyekeznek ter
jeszteni azokat az Euró
pában ma korszerűnek 
számító megoldásokat, 
amelyeket Békéscsabán 
vagy másutt, hazai körül
mények között sikerrel 
alkalmaznak a hagymater
mesztők. Rendszeresen 
fog lalkoznak a hagymatá
rolás egyes kérdéseivel,  
a szántóföldi technológi
ák közül pedig kiemel
ten az öntözéssel, vala
mint a fölszedéssel és az 
azt követő teendőkkel. 
Az idén kísérletet is kez
deményeztek a Bejo szak
emberei, így a gödöllői 
Szent István Egyetem, va
lamint a Róna Szövet
kezet együttműködésé
ben fény derül majd ar
ra, hogy miként viselke
dik a lombbal kiszedett 
és renden szárított hagy
ma, illetve milyen hőmér
sékleten lépnek föl kór
okozók.

A szántóföldi techno
lógia fejlesztésének szel
lemében az augusztusi, 
békéscsabai nyílt napra 
évek óta meghívják a sze
gedi Aqua 2001 Kft.t kép
viselő Gárdián Tibort is. 
Ő általában a sokkolás 
módszerével igyekszik 
meggyőzni a termesztő
ket arról, hogy a mai ki
élezett piacon és szeszé
lyes éghajlat mellett nem 
elég már a régi tapaszta
latokra alapozni az öntö
zést. Igazán pontos ké
pet csakis műszeres mé
réssel kaphatunk a nö
vényállományunk min
denkori igényeiről – han
goztatja az öntözési szak
ember.

Hitvallásuk

tudják fölvenni a tápanyagot, 
a növény legyengül, és szinte 
biztos, hogy megtámadják a 
különféle kórokozók. Ez nem 
azt jelenti, hogy kevesebbet 
kell öntözni, csak azt, hogy 
más ütemben – magyarázta a 
szakember. Mindenképpen ad
junk időt a gyökereknek, hogy 
levegőhöz is jussanak. Azt 
nem tudhatjuk előre, hogy ez 
hány napot vesz igénybe, és 
mikor kell  újrakezdeni az ön
tözést, de erre való a műszer. 
Egy biztos: ha elkezdtünk ön
tözni, akkor talajtípustól füg
getlenül addig kell folytatni, 
amíg 50 mbarig leér a mutató 
– mondta.

Ha nyomon követjük a mé
rési eredményeket, akkor lát
juk, hogy mi volt a nagy kü
lönbség a tavalyi és az idei év 
között – mondta Gárdián Tibor. 
Elég hasonló volt a két idény, 
hiszen tartós kánikulával ta
valy és az idén is szembesül
tek a termesztők, tavaly viszont 
sokkal nagyobb volt a légköri 
aszály. Akkor a 37 °Choz álta
lában 25%os páratartalom 
tartozott, ami azt jelentette, 
hogy 1012 mmt, hektáron
ként 120 m3 vizet párologta
tott a hagyma a gumóképző
dés idején. Az idén is volt két 
hétig 37 °C, előtte azonban 
sokáig inkább a 33 °C volt jel
lemző, és a 25% páratartalom 
helyett ezúttal 3637%ot mér
tek. Vagyis nem párologtattak 
annyit a növények és lassab
ban vették föl a vizet a talaj
ból. Aki tehát ugyanúgy öntö
zött, mint tavaly, az az idén 
könnyen eshetett túlzásba.

A víz mellett a tápanyagki
juttatás is érzékeny téma. Gár
dián Tibor elítélte azt a szak
tanácsadói hozzáállást, ami
kor ránézésre írnak tápolda
tozási receptet a hagymához 
vagy bármihez; illetve, ami
kor szántóföldi körülmények 
között megmondják, hogy 
pontosan milyen ECvel ön
tözzön a gazdálkodó. A szán

tóföld nem kőzetgyapot, a ki
juttatott tápanyagok ott nem 
jutnak el egy az egyben a nö
vényhez, tehát nincs értelme 
ECvel számolni. Sokkal helye
sebb, ha a talajt egyfajta akku
mulátorként képzeljük el – 
mondta. Azt, hogy miből 
mennyit fogyaszt a növény az 
aktuális fejlettségi állapotá
ban, ugyancsak műszerrel, 
méghozzá a talajoldatvevővel 
mérhetjük, és mindig annak 
megfelelő összetételben pó
tolhatjuk a tápelemeket.

A talajoldatvevőt ugyan
oda kell tenni, ahova a tenzio
métert, mindkét műszerrel 
ugyanazt a növényt figyeljük. 
Öntözés után fecskendővel 
szívjunk ki a talajból 2030 ml 
oldatot és laborban vizsgál
tassuk be az összetételét. 
Amióta Magyarországon is 
használják ezeket a műszere

ket, azóta kiderült, hogy a ter
mesztők többsége túl kevés 
káliumot ad a hagymának, azt 
sem a megfelelő időpontban 
– fejtette ki a szakember. Sem
mi értelme például kétleveles 
korban káliummal műtrá
gyázni, a hagymafejképződés 
kezdetétől azonban nagyon 
kell figyelni, mert akkor igen 
sok káliumot igényelnek a 
növények. Ezt a mennyiséget  
általában alulbecsüljük. Min
dent összeszámolva is keve
sebb műtrágya fogyott mérés
re alapozva, mint anélkül – 

tette hozzá. Ma már meglehe
tősen éles a helyzet, kevés a 
haszon, nem engedhetünk 
meg a rendszerben pontat
lanságot – véli Gárdián Tibor. 
Ha megtehetjük, hogy több 
termést érünk el kevesebb 
műtrágyával, akkor azt meg is 
kell tennünk, csak így mara
dunk versenyben. A növény
ben bízhatunk, mindig „ki
hozza” a lehető legtöbbet a 
körülményekből, a körülmé
nyek viszont nagy részben a 
termesztőkön múlnak – fo
galmazott a szakember.

A hagymás szakmai találko
zón arról is beszéltek a szak
emberek, hogy helyettesíthe
tie a műszeres mérés a megfi
gyeléseket és a tapasztalato
kat. Az egyik álláspont szerint 
az „emberi fej” helyett bízni 
kell a műszerekben és annak 
megfelelően kell öntözni, táp
oldatozni. A másik megközelí
tés szerint viszont a műszer 
sokat segít, de nem pótolja a 
gazda gyakorlati tapasztalatát.  
Ha például a vakond kitúrja a 
földből a tenziométert, az 
nem a valós értéket mutatja. A 
gyakorlott termesztő ilyen 
esetben is észreveszi, hogy va
lami hiba csúszhatott a rend
szerbe – mutatott rá Kádár 
András, a Bejo szaktanács
adója. Azt is hozzátette, hogy 
a megbízható méréshez nem 
elég egyetlen műszert elhe
lyezni. Gyakran előfordul, 
hogy egyetlen táblán belül is 
óriási a változatosság a talaj 
minőségét, víztartóképessé
gét illetően. A gyakorlati ta
pasztalatokat és a műszere
zettséget együtt kellene hasz
nálni – mondta.

Tömpe Anna

Gárdián Tibor: 
A mikroszórófejes öntözés 

a tenziométer 
és a talajoldatvevő nélkül 

csak fél megoldás

A talajt 
egyfajta 

akkumulátorként 
képzeljük el.
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