
1 

Precíziós öntözésvezérlés szenzorokkal 

Feltételezzük, hogy a tápanyagellátás, növényvédelem, gyomkezelés és egyéb termesztési 
körülmények a növényre jellemzően rendben vannak. A termesztés egyéb körülményeivel itt nem 
foglakozunk csak az öntözés hatásaira vonatkoznak az alábbi megállapítások. 

Öntözés célja 
Az optimális nedvességtartalom fenntartása a növény növekedéséhez és a termés fejlődéshez.  
A hatékony öntözés azt jelenti, hogy a termelési bevétel növekedése több bevételt eredményez, mint 
amennyi az öntözés költsége volt. Az 1. ábrán 18db 
termőterületen 20 évig tartó USA-beli felmérés eredménye 
látható: kukorica termésmennyiség a felhasznált víz 
függvényében. A kék pontok az öntözött esetek, a sárgák a 
csak csapadékot kapott esetek. Amellett, hogy az öntözés 
növeli a várható átlagos termésmennyiséget, jól láthatóan 
stabilizálja is a mennyiséget a középszerűség felett. 
Tehát az öntözés fokozza a termésbiztonságot is! Az 
öntözés akkor fejti ki hatását a leghatékonyabban, ha a 
többi termelési tényező, mint vetőmag választás, vetési 
időpont, tápanyag gazdálkodás, növényvédelem, az 
öntözővíz sótartalma a növényre jellemző optimális 
határokon belül van. 

Öntözés vezérlés 
Az öntözésvezérlő feladata az öntözés elindítása és az öntözés leállítása a megfelelő helyzetben. 
Az elindítást (START) növény víz stressz állapotának megfelelően kell elvégezni. Ezt a fenológiai 
időpontban a ténylegesen kárt okozó kiszáradási állapot szerint kell időzíteni. 
Az öntözés leállítását (STOP) a szerint kell tervezni, hogy elegendő mennyiségű vizet tudjon tárolni a 
talaj, de még ne induljon el a leszivárgás, ami magával viszi a tápanyagot és vízpazarlást is okoz. 
A különböző állapotok pontos detektálása érzékelők használatával, méréssel végezhető el. A 
beavatkozáshoz ismerni kell a növény vízháztartási küszöbértékeit, a fenológiai állapotot, a talaj 
jellemzőit, a meteorológiai tényezőket. Automatikus öntözővezérléshez olyan érzékelők kellenek, 
amiket automatikus üzemben lehet használni. 

Növényi vízellátottság, mint stressz forrás 
Sokféle stressz érheti egy növényt: tápanyaghiány, fényhiány, hő stressz, vízhiány, stb. Az öntözés 
elsősorban a vízhiány kezelésére szolgál. A pontos növényi vízellátottság, vízhiány stressz 
detektálására vannak közvetlen és közvetett módszerek.  

A közvetlen módszerek a növényt vizsgálják: 
klorofill aktivitás detektor, 
sztóma állapot detektor, 
levél vízpotenciál vizsgálat, 
növényi nedváramlás változása, 

Közös jellemzőjük, hogy egyedien növényfüggőek, egyedi kalibrálást igényelnek, valamint néhány 
kivételtől eltekintve felügyelet nélküli automatikus mérésre nem alkalmasak. Ezek a mérések 
rendszeres emberi tevékenységet igényelnek. Automatikus működésük nagyon korlátozott. 

A közvetett módszer olyan adatot mér, amelyik áttételesen értelmezhető a növényi állapotra, pl. a 
talaj vízvisszatartás szintje alapján a gyökér vízfelvételi szintjének vizsgálata. 

1. ábra 
Kukorica öntözési hatékonysága 
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A tenziómétert a 20. század elején fedezték fel, azóta használatos mérésekre. A tenzióméter 
talajparamétert mér, de mint később megvizsgáljuk egy egészséges növénynél, amelyiknek a 
vízhiányon kívül nagyobb gondja nincs a tenzióméter alkalmas a stressz szintjének kimutatására. 

Volumetrikus mérésre 
Lássunk néhány gyakorlatból vett helyzetet példaként, amiből könnyebben érthetővé válik a START 
STOP döntéshez szükséges mérések. 
3 db 10, 30, 45cm mélységben elhelyezett Acclima 315L szenzor mérései láthatók gyepfelület alatt. 
(2. ábra) 
2018 szeptember elején 4 napon belül 40-40 mm eső esett.  

2. ábra
 3db Acclima szenzor mérési eredményei 2018 szeptemberben 

Az első esőnél a legfelső talajrétegben elhelyezett (kék) szenzor rövid időre víztelítés közeli állapotba 
került, amit az mutat, hogy a következő 24 óra alatt meredeken visszaesett a nedvesség tartalom egy 
stabil értékre. Ez idő alatt a két alsó szenzor (piros, zöld) az elért talajnedvesség értéket 
megtartották, tehát ezek az értékek nem érték el a talajrétegek vízkapacitását. A 2. csapadék 
esetében mind a 3 talajrétegben elértek egy telített közeli állapotot, amelyről meredek egyenes 
vonalban estek vissza egy-egy jellemző értékig, ahol a napi periódussal hullámzó grafikon jelzi a 
növényi vízfelvétel fotoszintézis vezérelte ciklusát. 
Az ellipszissel jelölt területet kinagyítva jól látható a napi ciklus, amit felnagyítva pontosan mutatja a 
vízfelvétel hatását a talajnedvesség mérésekre. (3. ábra) 
Ebben a példában szereplő Acclima talajszenzor nagyon pontosan mutatja a túlöntözést, amit ebben 
az esetben a túl sok eső okozott, és az is jól megfigyelhető, hogy a vízkapacitáson felüli vízmennyiség 
gyorsan távozott mélyebb rétegekbe. 

Az grafikon tanulmányozása alapján látható, hogy 3 trendvonallal elég jó közelítéssel le lehet fedni a 
víztartalom változását. (4. ábra)  
A felső meredek trendvonal a talaj vízkapacitása feletti vízmennyiség gyors távozását jelzi. Ezt a 
jelenséget mesterséges vízterítéssel szimulálva, lehetséges a talaj vízkapacitásának megbecslése, 
későbbi példában visszatérünk erre. 
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3. ábra  

Napi fotoszintézis ciklusa a talajnedvesség értékében 

 

 
4. ábra  

Közelítő trendek a talajnedvesség görbén 

 
A középső trendvonal az evapotranspirációs szakasz, ami azt mutatja, hogy a növény nap mint nap az 
időjárási és fenológiai szükségletei szerint vizet vesz fel a talajból. Az alsó laposabb trendvonal, ami 
lassabban csökkenő víztartalom változást mutat, azt jelenti, hogy a növény kevesebb vizet tud vagy 
akar felvenni a szárazabb talajból.  
A trendvonalak metszéspontjai felhasználhatók az öntözés START és STOP állapotainak detektálására.  
 
A volumetrikus víztartalom mérő szenzorokkal (TDR, FDR típusok) a STOP állapotot nagyon pontosan 
meg lehet határozni.  
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Az grafikon tanulmányozása alapján látható, hogy 3 trendvonallal elég jó közelítéssel le lehet fedni a 
víztartalom változását. (4. ábra)  

 
5. ábra  

Öntözés vezérlése talajnedvesség szerint. 

 
Ezekből a mérési adatsorokból pontosan nem tudjuk, hogy miért lassul a vízfelvétel az alsó 
trendvonal környékén, de feltételezhetjük, hogy azért mert már nem tudja a növény kivonni a 
talajból. Így a START állapot meghatározása ezekkel a volumetrikus szenzorokkal kevésbé pontosan, 
de nagy valószínűséggel megbecsülhető.  
 
Nézzünk egy következő gyakorlati példát (6. ábra), amely 2019 októberében készült mesterséges 
vízutánpótlással táplálva a talajnedvességet. Az évszakhoz képest nagyon kellemesnek mondható 
időjárási körülmények közötti felvett adatsort látunk, de a növény vízfelvétele már lelassult, a mért 
talajnedvesség görbén jól látszik a vízfelvétel trendje, de a napi ciklus már nem nagyon ismerhető fel. 
 

 
6. ábra 

Talajnedvesség mérés 2019 október 

WWW.SMARTGREEN.H
U



5 
 

 
A következő ábrán látható trendvonal metszéspontok szerint a START állapot kb. 18 tf%. A STOP 
állapot kb. 31.5 tf% környékén van. A két példa eredménye azért egyezik, mert ugyanazon területen 
történtek a mérések. 

 
7. ábra 

Öntözésvezérlési határértékek volumetrikus mérésből 

 
Bekerült a vizsgálati körbe néhány tenzióméter ennél a kísérletnél. 
Beépítettünk az Acclima 315L talajszenzor mellé néhány tenziómétert, egy METER Teros 21 (Decagon 
MPS-6), egy WaterMark, és egy TN-200 tenziómétert, amik a talaj vízpotenciál értékét mérik. Nézzük 
meg, mire használhatók a Teros 21 szenzor mérései a volumetrikus mérésekkel párhuzamosan. 
 

 
8. ábra 

Piros vonal: Teros 21 tenzióméter (kPa), kék vonal: Acclima 315L volumetrikus (tf%) mérései 
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A túlöntözést szimuláló mesterséges vízutánpótlási eseményekre a volumetrikus szenzorok nagyon 
érzékenyen és gyorsan reagálnak, a vízpotenciál mérő ezt szinte nem érzékeli, ami azt jelzi, hogy a 
növénynek mindkettő esetben elegendő víz van a talajban ez nem okozott detektálható változást a 
tenzióméter mérésekben (a 8. ábrán a kék ellipszisek). Ahogy csökken a talaj víztartalma és laposodik 
a volumetrikus talajnedvesség görbe, úgy csökken a felvehető víz mennyisége is a talajban. Ekkor a 
piros színű vízpotenciál görbe is elkezd csökkenni, ami azt jelzi, hogy a növénynek egyre nagyobb 
energiát kell befektetnie a vízfelvételhez. Ami nagyon szembetűnő a 8. ábrán a rózsaszín ellipszisek 
által jelzett részek. A vízfelvételi potenciálok értéke a két esetben több mint kétszeres értékűek a 
növény részéről, de a talajnedvesség szenzor mérése kisebb, mint 0.5% körüli eltérést mutat. 
 
Röviden összefoglalva: 

a száradásoldali START döntés meghozatalára a tenzióméterek lényegesen alkalmasabbak,  
a STOP víztelített oldali döntésre a volumetrikus talajnedvesség mérő szenzorok az 

alkalmasak. 
 
Egy típusú szenzorral nem lehet mindkét határértéket közvetlenül és pontosan mérni. Áttételes 
módszerekkel egy szenzor is használható vezérlésre, de számolhatunk a mérési hiba miatti 
költségnövekedésre vagy hatékonyság csökkenésre.  
Ha egy típusú szenzort használunk a volumetrikus típus alkalmasabbnak látszik az öntözés vezérlésre. 
Csak tenzióméter felhasználás esetében a rögzített START potenciálértéknél elindított öntözés előre 
megállapított vízadag korlátozásával lehet öntözésvezérlési célra használni. 
 
Ha precízen variálható, automatizálható formában kell az öntözést vezérelni, mindkettő fajta 
szenzort be kell építeni és a megfelelő módon felhasználni a pontos méréseket a START és STOP 
döntésekhez. 
 
STOP küszöbérték szenzor 
A fenti példák alapján erre a feladatra a volumetrikus talajnedvesség mérők az alkalmasak (9.ábra). A  
 

9. ábra 
Volumetrikus talajnedvesség mérő szenzorok 

 
volumetrikus talajnedvesség az egységnyi térfogatú talajban lévő víz térfogata. A volumetrikus 
talajnedvességet elektromágneses hullámterjedés mérésén alapuló szenzorokkal mérjük. Sok jó 
minőségű, pontos szenzor érhető el a piacon. Néhány TDR (Time Domain Reflectometer) típusok: 
Acclima TDR sorozat, Truebner SMT-100, kapacitív működési elvű talajszonda: Truebner SMT-50. 
 
Jellemzőjük, hogy a természetes talajokban létező 0 – 50% térfogatszázalék tartományban mindegyik 
használható.  
Pontosságuk típustól függően 2-5% között van. Digitális SDI-12, RS485, vagy analóg jellel tudnak 
csatlakozni a mérőállomáshoz. 
A volumetrikus talajnedvesség mérők a talaj víztartalmáról adnak információt. Pontos szenzorokkal a 
talaj vízmegtartó képessége is meghatározható és öntözéssel kontrollálható, valamint a vízszivárgás 
vízszintes vagy függőleges irányban detektálható és ideális esetben ez is szabályozható. 
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START küszöbérték szenzor 
Erre a feladatra a legcélszerűbb eszköz a tenzióméter. 
A tenzió fogalmának megértéséhez nézzük az ábrát egy 
talajszerkezeti modellről. 
 
A talajrészecskék adhéziós és kohéziós erőkkel 
magukhoz vonzzák a vizet, így erővel lehet csak 
leválasztani a talajrészecskékről. Ezt az erőt nevezzük a 
talaj vízmegtartási tenziójának vagy vízpotenciálnak.  
A víz leszakításához a részecskékről alacsony nyomásra 
így létrehozott erőkülönbségre van szükség a növény 

gyökerében, amely hatására megindul az áramlás a 
gyökérbe.  
 
Akkora vagy nagyobb ellenkező előjelű potenciálra, mint 
amekkora erővel a talajszemcsék a vizet vonzzák 
magukhoz. Ha pl. a talaj pórusvíz potenciálja 100kPa, 
akkor a gyökérben legalább mínusz 100kPa potenciál 
kell, hogy áramoljon a gyökérbe a víz.  
A kPa a nyomás SI mértékegysége, 100kPa = 1000hPa = 
1000mBar = 100 cBar (centibar) = 1Bar. 
 
A talaj vízmegtartó vízpotenciálját (tenzióját) amit a 
gyökérnek le kell győznie vízfelvételkor, tenzióméterrel 
lehet mérni. A tenzióméter is talajtulajdonságot mér, 
nem közvetlenül méri a gyökér által kifejtett szívóerőt, 

hanem mint egy műgyökér azt méri, hogy mekkora erőt 
kell kifejtenie a gyökérnek abban a talajban, az adott 
vízháztartási körülmények mellett a vízfelvételhez. 

A tenziómétert a XX. század elejétől használják a gazdálkodásban.  
Legelterjedtebb formája a víztöltésű kerámiafejes változat mechanikus 
szívásmérővel. Az utóbbi években terjed a digitális szívásmérő fejjel 
felszerelt változat is. Amennyiben a szíváskijelző műszer helyett egy 
szívásmérő szenzort építenek be, elektronikus távmérésre is alkalmassá 
válik az eszköz. A víztöltésű tenzióméterben, amikor a talaj 
száradásakor a potenciálérték eléri a -80 kPa 
vákuum értékét a víz felforr kb. 25C° körül. A 
buborékképződés eredményeképpen e szívási 
potenciálérték alatt (nagyobb mínusz értékek) a 
víztöltésű tenzióméterek nem használhatók. 
 

10. ábra 
Gyökér és talaj kapcsolat 

11. ábra 
Gyökér szívóerő 

13. ábra 
Tenzióméter 

14. ábra 
Digitális leolvasású tenzióméter 

12. ábra 
TN-200 Mini tenzióméter 
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Szélesebb méréstartományban használhatók a Watermark (10 – 200kPa) és a Teros 21 (10 – 
1500kPa) tenzióméterek. Méréstartományuk jóval meghaladja a kerámia-víztöltésű tenzióméterek 
tartományát, viszont ezek az érzékelők a nedves oldali mérésben korlátozottak, csak -10kPa alatti 
szívás mérésére használhatók. Ezzel a korláttal együtt a mérési tartományuk nagyon alkalmasak a 
szabadföldi termesztés feladataihoz.  

 
16. ábra 

WaterMark gipsz-kerámia rezisztív tenzióméter 

 
A különböző fajta tenzióméterek méréstartománya az alábbi táblázatban látható. 
 

Tenzióméter fajta Típus Méréstartomány 

Kerámia tárcsa, kapacitív Teros 21 10 – 1500 kPa 

Gipsz Mátrix, ellenállás WaterMark 10 – 200kPa 

Víztöltésű hagyományos Irrometer, DigitalPro, Bambach 0 – 80kPa 

Víztöltésű, zárt termeléshez TN-200 0 -20kPa 

 
Az ábrán a tenzióméterek mérési tartományait jelzik az egyes 
téglalapok. Az ábra csalóka, mert a függőleges tengely logaritmikus, 
az egységnyi méretű tartományok minden eggyel növekedett 
értéktartományban 10-szeres értékűek, amint azt a kPa és mBar 
értékek mutatják. 
A pF érték a vízoszlop centiméterben vagy mBar-ban mért szívóerő 
10 alapú logaritmusa.  
pl. pF = 3 jelentése nyomásértékben -103 = -1.000mBar = -100kPa. 
 
Vízmegtartási görbe 
A szakirodalomban pf görbe megnevezéssel is gyakran előfordul. Ez 
a görbe a talaj víztartalma és a víznek a talaj részecskéitől történő 
elszakításához szükséges potenciál közötti összefüggést mutatja. 
Ami tulajdonképpen megfelel a növényi vízfelvételhez szükséges 
gyökérben kifejtendő szívóerő ellenkező előjelű nyomásértékével. 
A vízmegtartási görbe a talaj volumetrikus víztartalma és a 

vízpotenciál vagy tenzió értéke közötti összefüggést mutatja a 
különböző szerkezetű talajok esetében.  
 

15. ábra 
Teros 21 Kerámia kapacitív tenzióméter 

17. ábra 
Tenzióméterek mérétartományai 
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18. ábra 

Vízmegtartási görbe, pF görbe (Várallyai 1986) 

 
Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem elegendő az öntözés 
vezérléshez az egyik tengelyen található mennyiséget mérni 
és a másik mennyiséget pedig meghatározni a görbe alapján. 
A pF görbe egy ideális modellje a talaj viselkedésének. A 
valóságos talajok vízmegtartási értéke több dologtól is függ, 
ami akár egy termelési szezonban vagy parcellán belül is 
változhat az alábbi paraméterek függvényében: 
 textúra, talajrészecske-szerkezet és méret-eloszlás, 
 szervesanyag tartalom, 

oldottanyag tartalom, sótartalom 
víztartalom, 
hőmérséklet. 
 

A vízmegtartási görbe nedvesedési és a száradási görbeéje 
nem azonos, van egy bizonyos nagyságú hiszterézise. 
 
A megbízható START és STOP pontok megállapításához pontos 
mérésekre van szükség mind a két paraméter tartományban, 
mindkét típusú szenzorral. 
 
A pF görbe alkalmas arra, hogy elméleti alapokat áttekintsük az öntözés vezérléssel kapcsolatban. Az 
egyszerűbb szemléltetés érdekében vegyük egy talajtípus (vályog) jellegzetes görbéjét. Az ábrán a 
függőleges tengelyen a gyökér által a vízfelvételhez szükséges erőt (negatív) láthatjuk mBar és kPa 
értékekben. 
A függőleges tengelyen felfelé haladva nő a szárazság mértéke. Tehát a grafikon azt mutatja, hogy, pl. 
27.5% volumetrikus víztartalom esetén -10kPa szívóerő létrehozásával lehetséges a vízfelvétel. 
 

19. ábra 
Vízmegtartási görbe hiszterézis tulajdonsága 
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20. ábra 

Idealizált  vízmegtartási görbe vályogtalajra 

 
Van a vízfelvételi görbén néhány nevezetes fogalom, amit az öntözésvezérlésben használunk. Nagyon 
fontos a szabadföldi vízkapacitás (SZVK), amely azt mutatja, hogy a talaj mekkora víztartalmat tud 
megtartani leszivárgás nélkül. Az SZVK a körülményeknek megfelelő tartományban mozoghat mind a 
két tengelyen. 
 

 
21. ábra 

Szabadföldi vízkapacitás tartománya vályogtalaj esetén 

 
A növények elméletileg maximálisan 1500 kPa (pF = 4.2) szívóerőt tudnak kifejteni, e felett 
kiszáradnak és elpusztulnak. Ezt az értéket hervadásvonalnak (HV) nevezzük. A két érték között van 
az a vízállapot amikor a növények vízellátottsága biztosított, amit diszponzibilis víztartalomnak (DV) 
nevezünk. 

WWW.SMARTGREEN.H
U



11 
 

 

 
22. ábra 

Növényi vízfelvétel tartománya 

 
A DV-t kettő részre kell osztanunk, amikor termeléshez szükséges víztartalomról beszélünk. 
Gazdaságilag értékelhető termésmennyiséget a gyors vízfelvételre alkalmas tartományban 
várhatunk, a lassú vízfelvételi tartományban már csak vegetál a növény, itt már terméskiesésre kell 
számítani. 
 

 
23. ábra 

Termeléshez szükséges vízfelvételi tartomány ábrázolása 

 
A precíziós öntözésvezérlő a kritikus fenológiai szakaszokban a kritikus stressz állapot jelentkezése 
előtt, növényfüggően 30-100kPa potenciálértéknél START-olja az öntözést és a gravitációs 
vízleszivárgás jelentkezése előtt STOP-olja az öntözővíz adagolást. Az alábbi ábrán szemléltetjük a 
különböző vízállapotokat és az öntözési beavatkozásokat. 
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24. ábra 

Precíziós öntözésvezérlés kontrol tartományai 

 
Szemléltető ábra az egyes víz és növényi állapotok összefüggésére. 
 

 
           

Telített 
levegőhiányos 
talaj 

Szabadföldi 
vízkapacitás 

Gyorsan felhasználható 
vízkészlet 
Optimális vízellátottság 

Lassan 
felhasználható 
vízkészlet stressz, 
terméscsökkenés 

Hervadáspont, 
súlyos 
stresszhelyzet, 
kiszáradás 

Tenzió: 0 – 10 
kPa 

10 – 33 kPa 
talajfüggő 

20 – 120 kPa 
növényfüggő 

120 – 1500kPa 
növényfüggő 

>1500 kPa 
 

  START       STOP   

25. ábra 
Növényi vízállapotok szemléltető ábrája és táblázata. 

 
A nem kritikus fenológiai szakaszokban víztakarékossági és gyökér-hálózat fejlesztési célból célszerű 
lehet az úgynevezett deficit öntözés (DI) vagy részleges gyökérzóna deficit öntözés (PRD) 
alkalmazására. Mivel jól tudjuk mérni a gyökér tenzió értékét, szabályozni tudjuk a stressz időszakok 
hosszát. Így a növény kénytelen a gyökérfejlesztéssel is foglakozni, de nem kerül olyan tartós stressz 
szituációba, ami komolyabb terméskiesést okoz. Ezt nevezzük szabályozott deficit öntözésnek. 
A szakirodalomban sok pozitív példája van, később részletesen tárgyaljuk. 
Sok növény esetében a betakarítás előtti öntözés csökkenti a termék minőségét, ilyenkor egy nagyon 
alacsony vagy nulla öntözővíz mennyiséggel lehet lezárni az öntözési szezont. 
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Határ tenzió táblázat 
A szabályozott deficit öntözéshez tudnunk kell a növények stressz tenzió határértékeit.  
Néhány haszon növényfajta optimális talajnedvesség potenciálja az 1 táblázatban található. 
 

1. táblázat 
Növények optimális vízpótlási tenzió értéke. Zárójelben a deficit vízpótlás tenzió értékei láthatók. 

Növény fajta 
Javasolt vízpótlási 

tenzió határértéke (kPa) 

Szamóca 20-30 

Zeller 20-30 

Burgonya 30-50 

Sárgadinnye 35-40 

Fejes saláta 40-60 

Búza, Árpa, Rozs, stb. 

 Növekedési fázisban 

 Érési fázisban 

 

40-50 

70-80 

Szőlő  korai 

 őszi 

40-50 

100 

Brokkoli korai 

   másodtermés 

45-55 

60-70 

Hagyma 45-65 

Citrus fajták 50-70 

Csemegekukorica 50-80 (130) 

Lombhullató gyümölcsfák 50-80 

Sárgarépa 55-65 

Karfiol 60-70 

Káposzta 60-70 

Kukorica 60-90 

Paradicsom 60-150 (270) 

Szója 70-90 

Lucerna 80-150 

Lucerna vetőmag virágzás előtt 

   virágzáskor 

   érési fázis 

200 

400-800 

600-800 

Gyapot 100-120 

Forrás: Hanson et al. (2000) 

Öntözés vezérlése 
Az öntözés elindítás START értéke a növény specifikus határ tenzió táblázat vagy a fenológiai fázisban 
meghatározott vízigény adja meg. 
Amennyiben az adott növényre nincs ilyen adat, akkor más forrásból származó tapasztalati értékből 
indulhatunk ki (Meter, 2015): 
 Enyhe stressz:  50-100kPa között 
 Közepes stressz: 100 – 300kPa 
 Erős stressz:  300kPa felett. 
A fenti értékeket az egyes növények esetében a hozzáértő szaktanácsadó vizuális megfigyeléssel 
gyorsan lehet képes adaptálni a gyakorlati életben.  
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A telepített mérőrendszer tenzióméter és volumetrikus méréseit grafikusan ábrázolva a 26.ábrán 
látható vízállapot sávok megállapításával az öntözésre vonatkozó manuális vagy automatikus 
döntések létrehozhatóak.  
 

 
26. ábra  

Öntözőrendszer vezérlése mérések alapján. Különböző mértékű víz ellátottsági határértékeken. 

 
A STOP határérték megállapításához a talaj szabadföldi vízkapacitását meg kell határozni az adott 
állapotában és helyén. Ez megtehetjük laborméréssel vagy a telepített szenzorokkal legpontosabban 
vetés előtt vagy korai fenológiai fázisban, illetve jól becsülhető a vegetációs időszak alatt is. 
 
Szabadföldi vízkapacitás (SZVK) becslése volumetrikus nedvességméréssel 
A mérés előfeltétele a több mélységben telepített volumetrikus talajnedvesség mérő szenzorok 
alkalmazása. A kifejlett gyökérzóna méretétől függően legalább 3 db szenzor méréseiből tudunk 
SZVK-t becsülni (27. ábra). 

 
27. ábra 

Szabadföldi vízkapacitás mérése parlagon hagyott, párolgást akadályozó takarással ellátott helyen.  
3db Acclima szenzor telepítve 17, 36, 70 cm mélységben. 
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Kisebb gyökérzóna esetén 2 db szenzor is elég lehet, a legalsó szenzort mindig az elméleti gyökérzóna 
aljánál kell telepíteni. 
Lokális -a szenzor telepítés környezetében- túlöntözési állapotot kell létrehozni, addig folytatva a 
vízkijuttatást ameddig az egyes szenzorok a telítettség határán lévő stabil állapotba nem kerülnek. A 
27. ábrán közölt példa esetében a legfelső 17cm mélyen elhelyezett szenzor mért értéke már 
stabilizálódott, a többihez további öntözésre van szükség.  
 
Lehet becsülni az SZVK-t a vegetáció alatt is. A telepített szenzorok 1-2 m2 területű környezetében 
mesterséges vízutánpótlással a 28. ábrán látható állapotba kell hozni a talajt. A száradás során az 
SZVK értéke megbecsülhető az idősoros grafikonon. 
A már ismerős 2018 szeptemberi 3 db Acclima 315L volumetrikus szenzorral telepített talajnedvesség 
mérés diagramját használom példaként (28. ábra). A fekete szaggatott vonal mutatja a növény 
vízfelvétel trendjét. A pont-szaggatott piros vonal mutatja a gravitációs víz lecsorgási trendjét. a Kettő 
metszésvonala ad egy jó becslést az SZVK értékére. Természetesen ezt a becsült értéket elegendő 
tartalékkal kell kezelni, főleg az alsó talajrétegekben. 
 

 
28. ábra 

Szabadföldi vízkapacitás mérése vegetációs időszakban. 
Az ábra egy gyepfelület talajnedvességének időbeli változását mutatja. 
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Hatékony öntözési módszerek 
 
Termelési hatékonyság 
A hatékonyság a bevétel és a költségek aránya. 
A bevétel a termelt mennyiségtől egyértelműen függ és jó esetben a termény minősége is növeli a 
bevételt. 
A költségeket két részre osztjuk, a beruházási költségek és az üzemeltetési költségek. A beruházási 
elemek egyszeri nagyobb költséget jelentenek, de hosszú ideig használhatóak, így szétoszthatók azon 
évek között ameddig használatban van az eszköz: 
 vízforrás költsége: kútfúrás, csatorna, víztározó, stb 
 szivattyú beruházás 
 öntözőberendezés: mikro, csepegtető, dob, körforgó, stb 
 öntözővezérlő: szenzorok, távadók, automatikai részegységek 
 
Az öntözőberendezés üzemeltetése egy termelési szezonon belüli az alábbi rövidtávú költségekkel 
jár: 
 szezonális építési és karbantartási költségek 
 üzemeltetési munkaerő költségek  
 felhasznált víz költsége 
 vízszállítás költsége: szivattyúzás, cső és csatorna karbantartás 
 
A gazdasági (pénzügyi) termelési hatékonyságot úgy lehet mérni, hogy az összes költség-ráfordítás 
hányad része a bevételnek Ez akkor jó ha lényegesen kevesebb mint 100%. 
 
Öntözési hatékonyság 
Mivel a termés és így a bevétel az öntözésen kívül még nagyon sok tényezőtől függ, a 
szakirodalomban definiáltak egy öntözési hatékonyság nevű paramétert. A definíciója a megtermelt 
termény súlya / a felhasznált víz mennyisége, beleértve a csapadékot is. Angolul a WUE (watering use 
efficiency) rövidítéssel használják ezt a fogalmat. 

 
29. ábra 

Öntözési hatékonyság = megtermelt termény(kg) / felhasznált víz (m3) 

 
Példaként nézzük meg néhány terméket, hogy mennyi kg terményt tudunk termelni 1 m3 víz 
felhasználásával (kg/m3) 30. ábra. 
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30. ábra 

Vízfelhasználási hatékonyság (WUE) néhány termény esetében kg/m
3
. 

Árpa, Gyapot, Bab, Paradicsom, Marhahús 

 
Deficit öntözési módszerek 
A kutatások szerinti a teljes terméspotenciál eléréséhez elméletileg szükséges öntözővíz mennyiség 
megegyezik a növényi evapotranspiráció (ET) értékével. A referencia termésmennyiséget úgy 
határozzák meg, hogy a vegetációs időszakban a fenológiai fázis szerint korrigált vízmennyiséggel 
öntözött növény által megtermelt mennyiséget mérik. Ezt úgy nevezik, hogy teljes öntözés, angolul FI 
(Full irrigation). 
A termésmennyiséget ábrázolva a felhasznált víz mennyiségének a függvényében látható, hogy a 
maximális termés tartományában relatíve nő a felhasznált víz mennyisége 31. ábra. Az IW értékig a 
termésnövekedés lineárisan alakul a kijuttatott víz mennyiségével. Az IM értéktől kezdve, pedig a 
növekvő vízfelhasználás nem okoz termésnövekedést. Az aktuális értékek növényenként változóak. A 
vízfelhasználás az IW értékéig tekinthető hatékonyak, bár nem éri el a növény maximális 
teljesítőképességét, de adott körülmények között gazdaságilag jobb eredményt mutathat a termelési 
szezon végén. A gyakorlatban az IM növényfüggő maximális öntözővíz mennyiségét 10-30 % közötti 
értékkel csökkentve a termés mennyisége ugyan csökken, de kisebb értékben, mint a vízadag 
csökkentése. 
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31. ábra 

Szezonális terméseredmény (tonna/ha) a felhasznált öntözővíz (mm) függvényében 

 
Ez azt jelenti, hogy a WUE vízfelhasználási hatékonyság javítható az öntözési vízmennyiség 
csökkentésével. Ugyanakkor a DI növeli a vízhiány stressz kialakulás veszélyét, hiszen pontosan kell 
meghatározni és újrapótolni azt a víztartalmat, aminél még nem áll le a növény reprodukciós és 
vegetatív növekedése. 
Ezt a csökkentett vízmennyiségű öntözés módszerét nevezik deficit öntözésnek rövidítve DI (Deficit 
irrigation) vagy más forrásokban RDI (Regulated Deficit irrigation) szabályozott deficit öntözés. 
A DI továbbfejlesztett változata a részleges gyökérzóna deficit öntözés módszere, rövidítése PRD 
(Partial root drying). 32. ábra 
 

 
32. ábra 

FI, DI, PRD öntözési módszerek összehasonlítása 
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Részleges gyökérzóna öntözés (PRD) 
Itt a gyökérzónát 2 részre osztjuk, és csak az egyik fele kap annyi vizet amennyi a növényre 
megállapított ET-ből következik. Összesen az ET 50-60%-ának megfelelő vízmennyiséget kap a növény 
az egyik oldalon, a másik szárazon marad. Talajtól és növénytől függően 1-2 hetente a másik 
gyökérzóna kap öntözést és az addig öntözött szárad. 33. ábra 
 

 
33. ábra 

A PRD öntözés megvalósítása, mindig csak az egyik oldalon van öntözve a gyökérzóna. 
10-20 naponta cserélődik az öntözött oldal 

 
A kutatások szerint a legtöbb növény esetében a PRD alkalmazásával nem vagy csak néhány %-ot 
csökken a termés mennyisége és a minősége rendszerint minden esetben javul. 
Ennek az ellentmondásosnak látszó 
ténynek a magyarázata a növényi stressz 
és növekedési élettanban keresendő. 
A növény gyökere a csökkenő 
vízellátottsággal fordított arányban elkezd 
termelni egy ABA (abscisic acid, magyarul 
Abszciszinsav) nevű hormont, ami a 
xylemben a vízzel együtt a levél felé 
áramlik. Az ABA mennyiségének hatására a 
levél lecsökkenti az anyagcserét egészen 
addig, hogy a levél bezárja a 
légzőnyílásokat, leállítva a párolgást a 
dehidratáció elkerülésére. 
 
A 34. ábraán látható, hogy a vízszintes 
tengelyen a 2-5. napok között a száradási 
időszakban az ABA közel 10 szeresre 
emelkedik a sztóma légáteresztő 
ellenállasa pedig 70-szeresére. Az 5. napi 
öntözés után az ABA mennyisége és a 
sztóma állapota helyreáll. 
 
Az ábrán láthatóhoz hasonló esemény 
következik be DI öntözés esetén is.  
 

34. ábra 
ABA hormon mennyisége, a sztóma áteresztőképesség és a levél 

vízpotenciál alakulása kiszáradás és öntözés függvényében. 
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PRD öntözés esetén az öntözött gyökérzóna nem termel ABA-t a nem öntözött oldal viszont a 
száradási intenzitásnak megfelelően termel, kialakul egy átlag ABA szint, amikorra a száron keresztül 
a levélbe érkezik a növényi szállítónedv. Az áramlás során az ABA szint hígul, a források szerint mire a 
levélbe érkezik, csak 60%-kal haladja meg a normál alap-értéket. A növény ennek hatására tartalékba 
kapcsolja a fotoszintézist, kicsit bezárja a légzőnyílásokat, de tovább folytatja a termelést. 
Azt mutatják a kísérletek, hogy a vegetációs termelés kárára a növények fenntartják a reproduktív 
termelést, aminek a hatására elhanyagolható mértékben csökken a terméseredmény.  
 
A termés minőségjavulása is a növényi gyökér működésével magyarázható. A száradó gyökérzóna azt 
eredményezi, hogy több víz es tápanyag felvételre alkalmas hajszálgyökeret kezd fejleszteni a stressz 
kivédésére. Ezek az új gyökerek több kioldódott tápanyagot tudnak felvenni, amikor az adott 
gyökérzóna újból öntözésre kerül, így javul a termés minősége. 
 
A PRD öntözés hatására drasztikusan megnő a WUE, hiszen a 40-50%-kal csökkentett vízmennyiség 
alig csökkenti a termés mennyiséget javuló minőség mellett. 
A gazdasági hatékonyság növekedése mérsékeltebb, hiszen pótlólagos beruházási igény jelentkezik. 
 
Bizonyos öntözési módszereknél nem alkalmazható a PRD mint körforgó, lineár, dobos, szórófejes 
öntözés. 
Megvalósított PRD öntözési eljárások árasztásos, csepegtető, mikroszórós öntözési rendszerekkel 
történnek. 
 
Mérés alapú öntözésvezérlés 
A termelési és gazdálkodási lehetőségekhez illesztett öntözési mód kialakítása és kivitelezése után az 
öntözés vezérléshez szükséges szenzorokat kell telepíteni az öntözési mód szerinti követelmények 
alapján. 
A mérési pontok számát a helyi viszonyok szerint célszerű meghatározni.  
A csoportosítási paraméterek az alábbiak: 
 domborzati viszonyok 
 talajszerkezeti viszonyok 
 öntözési zónák 
 
Egy mérési pont felépítése: 
 Gyökérzóna mérete szerint 2 vagy 3db volumetrikus szenzor 
 Tenzióméter legalább 1 db 
 Csapadékmérő 
 Igény szerinti kivitelű meteorológiai állomás 
 
A mérések és adatküldések 15-20 percenként történnek. A szerveren tárolt adatokból manuális 
döntéshez grafikonokat és a pontosabb elemzéshez részletes táblázatokat lehet készíteni. A 
grafikonok bizonyos értékeihez email vagy sms riasztási üzenetek rendelhetők, ami alapján az 
öntözési tevékenység szervezhető. 
Pont olyan grafikonokra kell gondolni, mint amelyen az öntözésvezérlési módszereket mutattuk be a 
fenti START STOP döntések elemzése részben. 
Ezzel egy félautomata öntözésvezérlést lehet kivitelezni, amely megfelelő munkaerő reakciókkal a 
gyakorlatban jól használható rendszer hozható létre. 
 
Automatizált öntözésvezérlés is kivitelezhető, amelyhez további peremfeltételek előzetes 
definiálására van szükség, és csak az erre alkalmas öntözőberendezéssel üzemeltethető. 
 
Automata öntözésvezérlés fő szempontjai 
Az öntözési alapadatok, alapbeállítások 
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ETo meghatározása: 
a mért meteorológiai adatok alapján on-line kiszámítás,  
historikus adatok alapján, 
kézi adatbevitel alapú modell alkalmazása. 

Növényi adatok, növényadatbázisból: 
fenológia szerinti relatív vízigény (ETc) a vetés napjától számított napok függvényében. 
vízpotenciál stresszhatárok FI, DI, PRD öntözési módszer alkalmazásához  

Talajadatok kalibrálása vagy megadása 
 SZVK 
Választható öntözési módszer: 
 FI 

DI vagy részleges DI 
 csökkentett érték 
 fenológia szerinti időzítés 
PRD 
 csökkentett érték A,B oldalon 
 fenológia szerinti időzítés 

 
Művelési események programozási lehetőségei 
Zónánkénti vagy zónacsoportonkénti öntözés indítás, leállítás. 
Időszaki (napi, heti, 2 heti, stb.) ciklusra állítható öntözési események. 
Indítási módok (START): 

Manuális 
Időpontra (hagyományos öntözési program indítás) 
Kiválasztható tenzióméterrel mért vízpotenciál minimum érték 
Kiválasztható szenzorral mért volumetrikus nedvesség tartalom alsó érték 
Mért levegő-hőmérséklet, páratartalom, egyéb mérhető paraméter értéke 

Leállítási módok (STOP) 
 Manuális 
 Időpont 
 Indítástól eltelt idő (hagyományos öntözési program vége) 

Kiválasztható tenzióméterrel mért vízpotenciál maximum érték 
Kiválasztható szenzorral mért volumetrikus nedvesség tartalom felső érték 
Mért levegő-hőmérséklet, páratartalom, egyéb mérhető paraméter értéke 

Tápoldatozás kiegészítő programjai 
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Összefoglalás 
 
Talajnedvesség mérése 
A növényi vízigényt és a víztakarékosságot is szem előtt tartva az ismert és a gyakorlatban 
alkalmazott talajnedvesség mérési eszközöket a tenziómétert és a volumetrikus szenzort egyszerre 
kell használni az igényes, takarékos öntözés vezérléséhez. 
A tenzióméter a talaj kiszáradási oldalán bizonyul precíz mérőeszköznek, míg a volumetrikus 
talajnedvesség mérő a talaj nedves oldali határértékének érzékelésére használható szenzor. 
 
Tenzióméter a növény gyökereinek vízfelvételi erőkifejtését mutatja meg az adott talajszerkezetben 
és nedvesség tartalomnál. 
Növénytípusonként eltérő az a szívóerő, amelyet a növény stressz mentesnek nevezhető 
tartományban kifejteni képes. 
 
A volumetrikus szenzorok a tényleges víztartalmat mérik a talajban. Pontos és gyors mérések alapján 
lehet meghatározni használatukkal az öntözés STOP szintjét, ahol még nem indul meg a vízleszivárgás 
és tápanyag kimosódás a talajban. 
 

 
Precíziós öntözésvezérlés előnyei 
Minden mezőgazdasági termelési célú öntözési beruházás alapja a megnövekedett hatékonyság vagy 
egyes esetekben a megnövekedett termésbiztonság, ami szintén egyfajta hatékonyságjavulási 
mutató. 
Amennyiben ismerjük a termesztett növény vízigényét, a talaj vízmegtartási jellemzőit, mérésekkel 
folyamatosan érzékeljük a termesztési körülményeket, elérhető, hogy a legkevesebb felhasznált 
vízzel a legnagyobb mennyiségű és/vagy legjobb minőségű termést takarítsunk be, azaz magas 
termelés hatékonyságot érjünk el. 
  

Tenzióméter tulajdonságai Volumetrikus szenzor tulajdonságai 

A növény víz-stressz szintjének becslése  Leszivárgási határ becslése 

Talaj vízmegtartó potenciálját méri Volumetrikus víztartalom mérés 

Nem érzékeny a sótartalomra SZVK helyspecifikusan meghatározható 

Körülményektől függő mérési idő és pontosság Gyors és pontos mérés 
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Függelék 1 
 
Vízmegtartási (pF) görbe meghatározása talajszenzorokkal. 
Az X tengely a talaj volumetrikus nedvességtartalom méréseket tf%-ban mutatja 10cm mélyre 
telepített Acclima  TDR 315L szenzorral.  
A függőleges Y tengelyen a tenzióméterek szívóerő mérése van mbar pF értékben feltüntetve. 
A kék színű görbe a METER Teros 21 (Decagon MPS-6) értékeit mutatja azonos időpontban mért 
volumetrikus talajnedvesség függvényében. 
A zöld grafikon a TN-200 tenzióméter mérési adatai, amely rendkívül érzékeny a 0-20kPa 
tartományban, ahol a Teros 21 már nem mér kielégítően. 

 
 
Egy lehetséges pF görbe a van Genuchten féle közelítéssel a volumetrikus mérésekre illesztve. 
 

 
 
 

WWW.SMARTGREEN.H
U




