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és felszín alatti vizek minőségére és a vízi ökoszisztémákra egyaránt (Ayers 
és Westcot 1989; Pescod 1992; [4]; Jimenez 2010).

a szennyvizek leggyakoribb környezeti kockázatai
A szennyvizek számos kórokozót tartalmazhatnak (baktériumok, bélfér-
gek, vírusok, egysejtű paraziták), amelyek egyaránt szennyezhetik a talajt 
és a felszíni, felszín alatti vizeket is. Amennyiben nagy hidraulikus veze-
tőképességgel rendelkezik a talaj, vagy az átlagos talajvízszint magasan 
helyezkedik el, és a kapilláris zóna érintkezik az öntözés által beáztatott ta-
lajréteggel, akkor a felszín alatti vízkészletek is veszélyeztetettek lehetnek. 
A kórokozók (baktériumok és vírusok) a méretükből adódóan rendkívül 
mozgékonyak a talajban, a vízzel együtt vertikálisan és horizontálisan is 
képesek elmozdulni [4]. Bos (2010) szerint a szennyvíz felhasználásából 
eredő humán és környezeti kockázatok becslése járványtani tanulmány 
és/vagy a mikrobiológiai kockázatok értékelésén alapul, amelyek elvég-
zésével elősegíthető a szennyvíz felhasználása és társadalmi megítélése is.

A szervetlen kémiai szennyezők, általában a nehézfémek az ipari ere-
detű szennyvízben nagyobb mértékben jellemzőek, mint a kommunális 
szennyvízben (Simmons et al. 2010). Hamilton et al. (2005) a fémeket a 
talajban való viselkedésük és a növényekre gyakorolt hatásuk alapján 
4 csoportra osztotta. (1) Az élő szervezetekre a legnagyobb kockázatot 
a kadmium, a kobalt, a szelén és a molibdén jelentik, mert képesek fel-
halmozódni a növényekben anélkül, hogy károsítanák őket. (2) Az ezüst, 
króm, ón, tallium, ittrium és cirkónium alacsony egészségügyi kockázattal 
bírnak, mivel a növények nem képesek ezeket közvetlenül felvenni, így a 
talajban visszamaradnak. (3) A higany és ólom minimális kockázatot jelen-
tenek a táplálékláncra. A növény gyökerei ezeket fel tudják venni, de nem 
jutnak tovább a szárba, és általában nem okoznak fitotoxicitást, hacsak 
nem nagy koncentrációban vannak jelen a talajban (külön megítélés alá 
kell esniük azoknak a növényeknek, amelyeknek a gyökérrészei kerülnek 
fogyasztásra). (4) A bór, réz, mangán, molibdén, nikkel és cink a talajban 
kevésbé erősen adszorbeálódó elemek, mint az előző két csoportban lé-
vőek, azonban a pH csökkenésének hatására ezeknek az elemeknek nő 
az oldékonysága, és a növények számára könnyen felvehetővé válnak, 
ezáltal könnyen bekerülhetnek a táplálékláncba. A fenti szervetlen kémi-
ai szennyezők elleni legmegfelelőbb védekezési módok: a szennyvíznek 

bevezetés
A vízstressz legjelentősebb oka az erőforrás túlhasználata (és/vagy hiá-
nya), ami jelentős mértékben az ipari, mezőgazdasági és a lakossági igé-
nyeknek, beleértve a turizmust, köszönhető. Az Európai Bizottság jelenté-
se szerint a vízhiánnyal és aszállyal összefüggő események gyakorisága a 
jövőben növekedni fog a klímaváltozás és a növekvő népesség következ-
ményeként. Az Európai Unióban (EU) az elmúlt 30 évben a lakosság 11%-a 
és az unió területének 17%-a vízhiány hatásai által érintett volt [1]. A ke-
zelt szennyvíz biztonságos újrahasznosítása célkitűzésként szerepel az EU 
és számos nemzet vízügyi stratégiájában. Az Európai Bizottság „Európai 
vízkészletek megőrzésére irányuló terve (Blueprint to Safeguard Europe’s 
Water Resources)” [2] már 2012-ben megfogalmazta, hogy a szennyvíz-
kezelésből vagy ipari létesítményekből származó víz újrafelhasználása ki-
sebb hatással van a környezetre, mint a többi alternatív vízellátási lehető-
ség (például a vízátvezetés vagy vízsótalanítás), az EU-ban azonban csak 
korlátozott mértékben alkalmazzák ezt a módszert. A témában történt 
legújabb előrelépés az EU részéről, hogy 2018 májusában javaslat szüle-
tett a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről [3], 
aminek eredményeképpen az öntözéses hasznosítás növekedése, a hu-
mánegészségügyi szempontból biztonságos termelés és az egészséges 
környezet fenntarthatósága várható egyszerre.

Az Európai Bizottság a szennyvízfelhasználás alábbi környezeti, tár-
sadalmi és gazdasági előnyeit emeli ki. A víz újrahasznosítása fejleszti a 
környezet állapotát minőségileg (pl. szennyezésre érzékeny területeken 
keletkező szennyvizek felhasználásával) és mennyiségileg (a vízkivétel 
csökkenésén keresztül). Hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátá-
sának csökkentéséhez, mivel a helyette aktuálisan zajló vízsótalanítás és 
vízszállítás igen környezetterhelő módszereknek számítanak. A szennyvíz 
megbízható, állandó vízhozamú vízforrás, amely meglehetősen független 
az évszakosan megjelenő szárazságtól, az időjárás változékonyságától, és 
képes az igényeket csúcsidőben is ellátni. A szennyvízben található oldott 
tápanyagok talajban való hasznosulása egyszerre jelenthet költségcsök-
kentést a gazdálkodók és a szennyvízkezelők számára [1, 2]. A szenny-
vízöntözés ugyanakkor környezeti problémákhoz is vezethet: nem meg-
felelő öntözéses gyakorlat alkalmazása mellett negatív hatással lehet a 
talajtulajdonságokra és a termékenységére, a terméshozamokra, a felszíni 
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több esetben meghaladják a 40-50%-ot, de technológiai változtatásokkal 
vagy kémiai vízjavítással ezt lehet csökkenteni. A papír-, cellulóz- és faipari 
szennyvizek felhasználását legcélszerűbb szerves anyagban dús vízzel 
felhígítva alkalmazni öntözésre, mivel azok kevés növényi tápanyagot tar-
talmaznak, és a bennük lévő szerves anyag lassan bomlik le. A tejüzemek 
sok zsír-, cukor- és fehérjevegyületet tartalmazó szennyvizeinek öntözéses 
felhasználása során ügyelni kell az egészségügyi szabályok, előírások szi-
gorú betartására (Balogh et al. 1965; Kutera 1971; Vermes 1977; Bognár és 
Vermes 1980, Aggarwal és Goyal 2009, Rees et al. 2013).

A napjainkban mezőgazdasági felhasználásra alkalmas használt vi-
zek közé tartoznak a halastavakból származó vizek, a feldolgozóipar, az 
élelmiszeripar és a szeszfőzdék szennyvizei, amelyek vízkibocsátása meg-
közelítőleg évente 61, 41, 9 és 1 millió m3, rendre. A halastavakból elfo-
lyó vizeknek van a legnagyobb átlagos nitrogéntartalmuk, az országban 
összesen 48 halastó átlagosan 3863 kg/év nitrogént és 450 kg foszfort 
bocsát ki a felszíni vízbefogadókba. Az élelmiszer-feldolgozásból szárma-
zó szennyvizekkel átlagosan üzemenként 2427 kg nitrogén és 2296 kg 
foszfor kerül évente a felszíni vizekbe, a szeszfőzdékből származó szeny-
nyvizekkel üzemenként átlagosan 1535 kg nitrogén és 218 kg foszfor jut 
közvetlenül a felszíni befogadóba (Kun 2018a). 

Magyarországon közel 300 helyen bocsátanak ki használt rétegvizet, 
amelyek közös jellemzője az öntözést akadályozó, szikesítő hatású sók 
nagy koncentrációja, így kezelésük és újrafelhasználásuk megkülönböz-
teti őket az előbb tárgyalt szennyvíztípusoktól.

a rétegvízalapú szennyvizek
Jelenleg a használt rétegvizek további felhasználás nélkül felszíni vízbefo-
gadókba kerülnek. A vízkibocsátó helyek 69%-a termál-, gyógy- és strand-
fürdőkből, 7%-a kertészetekből és 24%-a egyéb ipari, mezőgazdasági 
vagy közcélú vízfelhasználási helyről származik (pl. baromfinevelő telepek, 
sertéstelepek, termálvíztározó tavak, kórházak és gyógyintézetek stb.). A 
felsorolt létesítmények évente összesen több mint 48 millió m3 használt 
rétegvizet engednek el a felszíni vizekbe. A legtöbb vizet a fürdők bocsát-
ják ki: évente összesen kb. 36 millió m3-t (Kun 2018a, 6). Az ilyen vizek ke-
zelésének legelterjedtebb módja a földmedrű csatornákon és hűtőtava-
kon keresztül történő felszíni élővízbe vezetés (Balog 2011). Ugyanakkor 
az elvezetéssel jelentős nagyságú vízkincs folyik el az országunkból, így 
ezeknek a vizeknek a helyben tartása és újrahasznosítása a sürgető meg-
oldandó feladatok közt van számon tartva. A termálvíz-eredetű használt 
vizeknél nem szükségszerűen az emberi tevékenység következtében válik 
kérdésessé a felhasználás, hanem azok eredeti kémiai jellemzői határoz-
zák meg nagymértékben az ilyen forrásból származó szennyvizek további 
felhasználási és elhelyezési lehetőségét, elsősorban a só- és fenoltartal-
muk révén.

Magyarország hévíztározó képződményei két fő csoportba sorolha-
tóak: alap- és fedőhegységi repedezett kőzetek és törmelékes porózus 
medenceüledékek. A legnagyobb hévízkészletet a felső-pannóniai ho-
mokrétegek tárolják (Török 2000; Marton 2009). Az 1970 előtt fúrt, 370 
hazai termálvízkút vízminőségét megvizsgálva a vizek kémiai összetétele 
a következők szerint jellemezhető. A vizek többsége (65,4%) nátrium-hid-
rogén-karbonátos. A nátrium-hidrogén-karbonátos kloridos hévizek 
11%-ot képviselnek, míg a nátrium-kloridos, hidrogén-karbonátos alcso-
portba tartozó vizek 8%-ot tesznek ki. A nátrium-kloridos vizek a termál-
vizek 3,5%-át jellemzik. Sajátságos víztípusba tartoznak a budapesti kalci-
um-magnézium-nátrium-hidrogén-karbonátos, szulfátos termálvizek (5%), 
(Marton 2009). (Megjegyzés: A nátrium zöme a plagioklásznak a szerves 
anyag bakteriális degradációjával és érésével keletkezett CO2 hidrolízisé-
ből származik. A nagy hidrogén-karbonát-tartalom a CO2 oldódásával jut 

megfelelő talajtípuson történő alkalmazás (pl. jó drénviszonyokkal ren-
delkező, nem túl agyagos talaj), megfelelő vetésforgó kialakítása (kihasz-
nálva a növények eltérő elemfelvételére jellemző különböző tulajdonsá-
gokat), energiaültetvények és takarmánynövények termesztése (Xu et al. 
2010; Lorenzo et al. 2012; Puschenreiter et al. 2005).

A szennyvíz öntözésre való felhasználásnak egyik legnagyobb előnye 
a tápanyagtartalma, azonban ha a vízben túlzott mértékben van jelen 
(főként a nitrogén), számos káros folyamatot indíthat el. A szennyvíz mak-
roelem-tartalmának (N, P, K) hátrányai az alábbiak): (1) sok nitrogén túlzott 
zöldbiomassza-növekedéshez vezethet, késlelteti az érést; (2) az öntözött 
területről elfolyó drénvíz a felszíni vizekben eutrofizációt okozhat; (3) a 
nitrogénkimosódás talajvízszennyezést okozhat; (4) a foszfor felhalmo-
zódhat a talajban, ahol nem mozgékony formává alakulhat. A szennyvíz 
tápanyagtartalmának eltávolítására megoldás lehet a vizes élőhelyek ki-
alakítása, nagy nitrogénhasznosítású növényfajták, kultúrák választása, a 
víz hígítása is (Vermes 1977; Hamilton et al. 2005; Quadir és Scott 2010; 
Simmons et al. 2010; Tóth et al. 2016).

A szennyvíz szerves szennyezői származhatnak a peszticidekből (pl. 
DDT), ipari szennyezőktől (pl. PCB-k), a fertőtlenítés melléktermékéből, 
gyógyszermaradványokból, hormonokból. Ezek rákkeltő és mutagén 
hatásúak lehetnek az emberre nézve, és számos környezeti kockázatot 
hordoznak [4]. A kockázatuk értékeléséhez és csökkentéséhez a legfonto-
sabb feladat a szennyvíz aktuális analitikai elemzése. A lakosság körében 
növekvő gyógyszer-, tisztítószer- és testápolószer-felhasználás a szenny-
vizek hormon- és antibiotikumtartalmát is növelik, amelyet a szennyvízke-
zelő üzemeknek csökkenteniük kell a környezeti kockázatok mérséklése 
érdekében (Kumar és Pal 2017; Ejhed et al. 2018).

A szennyvizek mezőgazdasági felhasználása esetén azok leggya-
koribb környezeti kockázata ugyanakkor a talaj szikesedésével hozható 
összefüggésbe. A szennyvizek legtöbb esetben magas sótartalommal 
rendelkeznek, ami származhat mosószerekből, tisztítószerekből vagy 
szennyvíztisztítási folyamatokból is (Quadir és Scott 2010).

a hazai leggyakoribb szennyvíztípusok 
és előfordulásuk
A szennyvízféleségek közül a települési szennyvíz adja a legnagyobb 
mennyiséget [5]. 2014-ben a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózaton keresz-
tül összegyűjtött összes szennyvíz ~500  millió m3 volt (KSH). Ma már jól 
ismert tény, hogy a kommunális szennyvizek sótartalma (ill. nátrium- és 
egyéb, a talaj szikesedését előidéző elemtartalma) gyakran nagy koncent-
rációban van jelen, ami az öntözéses felhasználás során problémát jelent-
het. A káros szervetlen sók forrása lehet maga az ivóvízforrás (pl. artézi 
kutakra épülő vízellátás esetén, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Hajdú-Bi-
har megyékben), a fürdők vizeinek hozzáengedése (hőforrások vizeinek a 
szennyvízrendszerbe kerülése), (Balogh et al. 1965; Vermes 1977; Tompa 
1978; Czikkely et al. 2012).

Mezőgazdasági felhasználásra elsősorban a nagy szervesanyag-tar-
talmú élelmiszer- és könnyűipari szennyvizek alkalmasak. Napjainkban 
a cukorgyári, keményítőipari, len- és kenderfeldolgozó ipari szennyvizek 
hazánkban nem vagy alig keletkeznek, azonban a szesz-, konzerv- és pa-
pírgyárak, valamint a tejfeldolgozó üzemek szennyvízkibocsátása ma is 
opcionális vízforrás lehet a mezőgazdaság számára. A szeszgyári szenny-
vizekben a mosóvizekhez keveredő melléktermékek, a kiterjedt növényi 
részek, a moslék és cefre alkotják a mezőgazdasági felhasználás szempont-
jából értékes tápanyagokat. A túlságosan sok sót tartalmazó szeszipari 
szennyvizet – különösen kötött talajon történő öntözés esetén – kutatási 
eredmények szerint ajánlott lenne hígítani, és ha szükséges, mésszel sem-
legesíteni. A konzervgyári szennyvizek nátrium- és magnéziumértékei leg-
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zó elfolyó víz (~1000 m3/nap) nagy mennyiségben tartalmaz kiválasztott 
anyagcseretermékeket, ürüléket, egyéb szerves anyagot, esetleg vegy-
szert vagy antibiotikumot (Tóth et al. 2016).1

Az elfolyó víz magas összes oldottsó-tartalommal (>500 mg/l), szóda-
egyenértékkel (>1,25), SAR-értékkel (>3,5) és nátriumszázalékkal (>35%) 
rendelkezik, mivel a folyamatos vízutánpótlás rétegvízkutakból történik. Je-
lentős a használt víz oldottszervetlennitrogén-tartalma (23 mg/dm3), amely 
jellemzően legnagyobb arányban ammónium formájában volt kimutatha-
tó (1. táblázat). Az elfolyó víz kedvezőtlen öntözővíz-minősége ugyanak-
kor előre jelzi a másodlagos szikesedés bekövetkezését. Ennek elkerülése 
érdekében már öntözés előtt a használt vizet Körös-vízzel hígítottuk, és 
kalcium-szulfát javítóanyagot adtunk hozzá, aminek eredményeképpen a 
minősége megközelítette a Körös-vízre jellemző értékeket (Kun 2018b). A 
vizsgálat tárgya volt továbbá a halnevelő telep szennyvizét elsődlegesen 
befogadó (holtág előtti) létesített vizes élőhelyének vízminőség-vizsgálata 
(melynek célja a halnevelő telep elfolyó vize tápanyagtartalmának csökken-
tése) és az általunk vizsgált valamennyi öntözővíztípus nemzetközi öntöző-
víz-minősítő rendszerek követelményeinek megfelelő kategorizálása.

Az öntözési idények előtt és azt követően az őszi hónapokban talaj-
mintákat gyűjtöttünk, amelyek elemzése a NAIK ÖVKI Környezetanalitikai 
Központ Vizsgáló Laboratóriumában történt (2. kép). Eredményeink szerint 
a szennyvíz (használt rétegvíz) felszíni vízzel (Körös holtágának vize) történő 
hígítása és a kalcium-szulfát javítóanyag hozzáadása már az első öntözési 
idényt követően eredményes volt a másodlagos szolonyecesedés mérsék-
lésében, így a javított öntözővíz alkalmazásával elkerülhető a talaj kedve-
zőtlen vízgazdálkodási tulajdonságaiért felelős nátrium káros mértékű fel-

halmozódása (Kun et al. 2017, 
Kun et al. 2018; Kun 2018b).

A termelt növény (energia-
fűz) biomassza-produkciójának 
a hazai klimatikus viszonyok 
közötti legfontosabb limitáló 
tényezője a vízellátottság. Az 
eredmények alapján az öntö-
zővizek minősége nem volt ter-
mésnövekedést gátló tényező 
(3. kép). A szennyvíz talajra néz-
ve káros jellemzői sem okoztak 
a fűz bioprodukciójában ter-

mésdepressziót, de a szennyvíz tápanyagtartalma (nagy ammónium-nit-
rogén koncentráció) sem növelte azt szignifikánsan. 2015-ben 15 mm-es 
öntözési norma esetén  24–28 t/ha-os terméshozamot, 60 mm-es norma 
mellett pedig 44–46 t/ha-os hozamot tudtunk elérni bármely kezelésben, 
függetlenül a vízminőségtől (Kun 2018b).A kutatás jelenleg is zajlik, és 
további célkitűzései közt szerepel a vízminőség javításának fejlesztése, a 

a vízbe, amely nem a felszínről származik, hanem a mélyebb rétegekben 
az üledék szervesanyag-tartalmának bomlásával kerül a mélységi vizekbe 
(Varsányi 1994; Vető et al. 2004).) Az összes oldottsó-tartalom tekintetében 
nagy különbségek vannak a termálvizek között, azonban közös jellemző, 
hogy 500 mg/l-nél kisebb sókoncentrációjú hévizünk nincs. A hévizek ol-
dottsó-tartalma átlagosan 1000–3000 mg/l közötti (Török 2000).

A legtöbb hazai hévizet jellemző nagy nátrium-, hidrogén-karbonát- 
és összes oldottsó-koncentráció megnehezíti a használt hévizek további 
felhasználását és elhelyezését, a fenti tulajdonságaik miatt a felszíni vizek 
minőségét rontják, elsősorban a sótartalom növekedésén keresztül. A fel-
használás helyszínén, illetve az annak közelében történő vízvisszatartás 
szintén a fent részletezett kémiai jellemzők miatt ütközik akadályba. Az 
öntözésre való alkalmasságát a nagy összes oldottsó-tartalma és nátri-
umkoncentrációja akadályozza elsősorban, amely tulajdonságok a talaj 
másodlagos szolonyecesedését idézhetik elő (Török 2000).

szennyvízöntözéses kísérlet 
egy szarvasi energiafűz-ültetvényben
Különleges körülmény előnyeit használtuk ki a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ (NAIK) Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatá-
si Osztályának (ÖVKI) kísérletében, ahol egyszerre állt rendelkezésre egy 
állandó hozamú, használtrétegvíz-forrás és a Körös Bikazugi-holtágának 
vize. A kísérlet során egy intenzív afrikaiharcsa-nevelő telep szennyvizét, 
a holtágból származó felszíni vizet és a két víz keverékéből származó vizet 
használtuk fel öntözésre. A munkánk során vizsgáltuk a vizek minőségét, 
az öntözést követően a talajban bekövetkező változásokat, az öntözött 
növények növekedését és elemtartalmát a vízminőséggel és a vízmeny-
nyiséggel összefüggésben. Az öntözött növényállomány hazai nemesítésű 
energiafűzklónokból állt (a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet nemesíté-
se). Ligetvári et al. (2014) szerint szennyvízfelhasználással biztonságosab-
bá tehető az energiafű vagy -erdő vagy akár a közvetlen fogyasztásra nem 
kerülő mezőgazdasági termékek előállítása. A kísérlet több helyszínen és 
különböző célokkal zajlott. A szabadföldi kísérleti téren (3,6 ha) félüzemi 
körülmények közt az öntözés hatásvizsgálatán kívül a termesztéstechno-
lógiai elemek fejlesztése is a kutatási projekt célkitűzése. A második hely-
szín a NAIK ÖVKI Liziméter Telepe volt, ahol 72 db, 1 m3 térfogatú talajjal 
megtöltött liziméter tenyészedénybe két-két fűzegyedet ültettünk (1. kép). 
Az edények alkalmasak a talajoszlopon átszivárgó vizek elvezetésére, majd 
összegyűjtésére, így a „csurgalékvizek” is vizsgálhatóvá váltak. Az infra-

struktúra ezáltal lehetővé teszi a talaj oldott anyagai vertikális elmozdulá-
sának vizsgálatát, pl. tápanyag- és sókimosódás mértékének a leírásához.

A vízminőséget két öntözési idényen keresztül vizsgáltuk (Kun 2018a). 
Eredményeink szerint a holtágból származó víz (Körös) kifogástalan 
 öntözővíz-minőséggel rendelkezik, és valamennyi talajon korlátozás 
nélkül alkalmazható (1. táblázat). Az intenzív halnevelő telepről szárma-

1. táblázat: A szarvasi kísérletben felhasznált 
öntözővizek legfontosabb kémiai jellemzői

Körösholtág 
vize Halnevelő telep elfolyó vize

EC (|uS/cm) 404 1309

Összes oldottsó
tartalom (mg/l) 259 838

Hidrogénkarbonát (mg/l) 181 934

Nátrium (mg/l) 35 276

AmmóniumN (mg/l) 0,36 23

1. kép 2. kép
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- A környezeti kockázatok közül a szikesedés elkerülése különösen fontos 
feladatunk a hazai termőföld védelmének érdekében.

- Az ismert öntözővíz-minőségi kategóriákhoz felhasználási javaslat, ter-
mesztéstechnológia kidolgozása indokolt, hogy a jelenleg öntözésre 
nem javasolt vizek is alternatív vízforrásként a mezőgazdasági felhasz-
nálást (fenntartható módon) szolgálják.

- A tisztított és/vagy kezelt szennyvízzel öntözött növénykultúrák körében 
– a humánegészségügyi kockázatok elkerülése érdekében – kiemelt sze-
repe van a közvetlen emberi fogyasztásra nem alkalmas növényeknek 
(pl. takarmánynövények, fás és lágy szárú energetikai növények, gyep és 
legelő, gyors vágásfordulójú erdőültetvények stb.), illetve ezek kombiná-
ciója agroerdészeti rendszerben (multifunkcionális hasznosítás).

- Sürgető feladat a használt termálvizek fenntartható módon történő 
hasznosítási lehetőségének megoldása, amelyhez számos eddig ismert 
stratégiai eszköz fejlesztésére és elterjesztésére van szükség.

- Kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok alapján visszacsatolások 
megfogalmazása a magyar öntözővíz-minősítő rendszer fejlesztéséhez.

köszönetnyilvánítás
A kutatást a „Mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása 
fás szárú ültetvényeken” c., Agrárminisztérium által finanszírozott, OD001 
sz. projekt támogatja. A kísérletek beállításáért, fenntartásáért, illetve az 
analitikai vizsgálatok elvégzésért külön köszönet illeti a NAIK ÖVKI munka-
társait. Az országos szennyvízkibocsátásra vonatkozó adatokért szeretnék 
köszönetet mondani az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársainak.
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talajt károsító hatások mérséklését lehetővé megoldások kutatása, lágy 
szárú növények kísérletbe vonása agroerdészeti rendszerben és a környe-
zet egészségét megőrző termesztéstechnológiai elemek fejlesztése.

a legsürgetőbb hazai kihívások a szennyvíz
mezőgazdasági felhasználása során 
A szélsőséges vízháztartási helyzetek fokozódásával a változó környezeti 
feltételekhez való alkalmazkodás megköveteli az eddigi hazai mezőgaz-
dasági gyakorlat módosítását is. Az adaptáció egyik fontos eleme lehet az 
öntözéses gazdálkodási formák kiszélesítése, a víz- és energiatakarékos 
öntözési módok és módszerek előtérbe helyezése és nem utolsósorban 
a használt vizek (szennyvizek, hulladékvizek, elfolyó vizek stb.) öntözéses 
hasznosítása. A fenntartható környezet és a humánegészségügyi kocká-
zatok csökkentése érdekében azonban számos témában további kuta-
tás-fejlesztés-innováció indokolt:

3. ké-p
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Az új mágneses meghajtású membrános adagoló szivattyúnk a gamma/ X jóval 
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