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Az aranynál is drágább... 

 

Tikkasztó hőséget, kiszáradt földeket hozott az idei nyár 

országunkba, és sajnos a világ jelentős részének hasonló 

élményben lehetett része. Az elmúlt évek legforróbb, legszárazabb 

időszakait éltük meg ezen a nyáron. Ezek az időszakok rendkívüli 

módon hatnak minden mezőgazdasági ágazatra, a termények 

minőségére, mennyiségére egyaránt. 

 

Aszályindex (2017. 06. 23.) - OMSZ 

Az aszály olyan időszakot jelent, amikor jelentősen kevés csapadék hullik, 

vagy ha a csapadékmennyiség egészben véve el is éri a megszokottat, de a 

magas hőmérséklet miatt a talaj párolgási vesztesége jelentősen megnő, 

hosszabb időre terjedő szárazság áll be, a növényzet fejlődését a szükséges 

nedvesség hiánya miatt megakasztja, sőt a növényzet pusztulását is 

okozhatja. 

A parlament idén júniusban módosította a mezőgazdasági 

termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényt, amelyben többek 

között az aszály definíciója is megváltozott. A korábbi törvény 
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aszályfogalma ugyanis kizárólag a csapadékadatokat vette 

számításba, azonban a hőségnapokat, a légköri aszályt figyelmen 

kívül hagyta; pedig a magas hőmérséklet miatt kialakuló alacsony 

relatív légnedvesség következtében megnövekedett magas 

párolgás miatt a légköri aszály is ugyanúgy okozhatja a növények 

károsodását. Ezzel a változtatással a gazdálkodók nagyobb 

eséllyel kaphatnak kárenyhítést, ami nagyon nagy segítség lehet 

a kritikus időszakokban. 

A nagy meleg valamennyi termesztett növényi kultúrára hatással 

van. A tartósan magas hőmérséklet hatására különösen akkor, ha 

az vízhiánnyal párosul, a kultúrnövények kevesebb szerves anyag 

előállítására képesek, vagyis termésveszteség következik be. Sőt, 

a hőségben a kártevők is elszaporodnak, amely csak hatványozza 

az aszály okozta károk egyébként is jelentős mértékét. 

 

Aszály sújtotta terület - illusztráció 

Öntözéssel sokat lehetne segíteni abban, hogy a növények jobban 

viseljék a magas hőmérsékletet. Öntözni, mindenképpen kell ott, 

ahol lehet. Öntözéskor azonban nagyon fontos szem előtt tartani 

az ésszerűség elveit is. A jó vízgazdálkodás lényege az, hogy a 

kultúrnövények ne szenvedjenek a szárazságtól, vízkészletük 

elegendő legyen ahhoz, hogy száz százalékosan 

funkcionálhassanak. Az elegendőnél viszont egy cseppel sem 

szükséges több vizet elhasználni. 
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Csongrád megye kiemelten jó vízkészlettel rendelkezik az országon 

belül, ám a mértékletes vízhasználat itt is ugyanolyan fontos, mint 

bármely más területén a világnak. Az Árpád-Agrár Zrt. 

üvegházaiban termesztett kultúrnövények az 

öntözőberendezésnek köszönhetően pont annyi vízhez jutnak 

hozzá, amennyire szükségük van. 

Ez a hosszú távú befektetés nem feltétlenül a vízszámlák miatt 

fontos. Ilyen kezdeményezések, apró odafigyelések során 

remélhetőleg el fognak kezdődni egy világszintű összefogás felelős 

vízfogyasztása érdekében. 

 

Az Árpád-Agrár Zrt. üvegházának öntözőberendezése 

Ijesztő belegondolni, de Földünk vízkészlete nem kifogyhatatlan. 

Az ENSZ szakértőinek kissé fenyegető előrejelzése szerint, 

évszázadunk végére az ivóvíz drágább lehet az aranynál. Ennek a 

feltételezésnek a hátterében számos ok húzódik, amelyek közül 

csak egy a globális felmelegedés. Ennél azonban sokkal 

erőteljesebb kiváltója a problémának a növekvő népesség és a víz 

meggondolatlan, szükségtelen túlfogyasztása, pazarlása. 

Az ENSZ közgyűlése által 2015-ben elfogadott Fenntartható 

fejlesztési célok 6. pontja azt a célkitűzést foglalja magában, hogy 

2030-ig mindenki számára biztosítani kell a Földön a hozzáférést 

az egészséges ivóvízhez. Ez a célkitűzés közvetve kiemeli azt a 

tényt, hogy a víz témája a nyomor elleni küzdelem egyik 

kulcsfontosságú kérdése. A 2017. évi világnap mottója magyarul: 

„Szennyvizek? Tiszta vizet!". A cél, melyre ebben az esztendőben a 
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világnap fel akarja hívni a figyelmet, a szennyvíz mennyiségének 

csökkentése, valamint a keletkező szennyvíz újrahasznosításának 

növelése. 

Egyetlen út áll előttünk, ha azt szeretnénk, hogy unokáink, 

dédunokáink is friss zöldséget, gyümölcsöt, tejet 

fogyszthassanak, és friss, éltető vizet ihassanak. Vegyük észre, 

hogy az összefogások, a mozgalmak mindig a sok kicsiből 

építkeznek, s így válnak naggyá. A felelősség mindenkié. 

Értékeljük, és óvjuk meg a természetünk adta hihetetlen kincseket! 

 

Forrás: 

 Országos Meteorológiai Szolgálat (www.met.hu) 

 Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (www.nak.hu) 

 Wikipédia (www.hu.wikipedia.org) 

 Magyar Távirati Iroda (www.mti.hu) 

 

Budapest, 2017. 08. 29. 

 

 

Kapcsolat:      Both Ildikó, marketing-kommunikáció,  

marketing@arpad.hu 
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