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Mezőgazdaság a meteorológiában – 

meteorológia a mezőgazdaságban 

 

- Kiszámíthatatlan rendszer 

- Mindenkit érint 

- Egymásrautaltság 

 

- Mezőgazdaság erősen időjárás függő 

- Végső soron a meteorológusnak is ennie 

kell 
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„Az időjárás és a munkaerőhiány a 

mezőgazdaság legnagyobb ellenségei 

 

A hazai lakosság szerint az időjárás okozta 

nehézségek jelenthetik a legnagyobb 

kihívást az agrárium számára a következő 

években, de a technológiai korszerűsítés és 

az utánpótlás hiánya is komoly problémát 

okozhat.”   

Forrás: agroinform.hu 
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Mezőgazdasági károk kár-nemenkénti 

megoszlása  (Forrás: MABISZ) 
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Miben tud segíteni a meteorológus? 

 

• Felkészülés a klímaváltozásra 

• Kármegelőzés 

 

•Agrotechnikai eljárások 

•Mezőgazdasági munkák tervezése 

•Növények biológiai folyamatai 
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Az éghajlatváltozással összefüggő direkt 
kihívások:  

• Magasabb léghőmérséklet 

• Mennyiségében nagyon ingadozó 

csapadékmennyiség 

• Folyókból származó oldalirányú lefolyás 

csökkenése 

• A tenyészidőszak jellemző dátumaiban 

bekövetkező változások: tenyészidőszak 

hossza, virágzás ideje, termés 

kialakulásának idejének eltolódása stb 
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A termesztett növényekben okozott károk: 

• Egyre gyakoribb jégverés 

• Egyre gyakoribb és hosszabb aszályos 

időszakok megjelenése 

• Gyakoribb és intenzívebb villámárvizek 

• Gyakoribb és intenzívebb magas 

hőmérséklettel járó időszakok előfordulása 
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Az időjárási, éghajlati 

eredetű mezőgazdasági 

kockázatok mérséklésének 

szempontjából kiemelkedő 

fontosságú a meteorológiai 

adatok, információk 

hatékony felhasználása a 

megfelelő döntések 

meghozatala érdekében.  
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Országos szinten, kormányzati segítséggel 

• Szemléletformálás, népszerűsítő anyagok 

készítésével, tanfolyamok, rendezvények 

szervezésével 

• A gazdálkodók technikai ismeretekhez és 

információkhoz való hozzáférésének segítése 

• Vízügyi és meteorológiai információk továbbítása a 

gazdálkodók számára 

• A gazdák gazdasági, pénzügyi segítése 

• A magánszektor bevonása a környezeti 

kihívásokhoz történő alkalmazkodás folyamatába 

• Előzetes kárenyhítés 

• ??? 
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• Helyi, illetve regionális szinten 

• A helyi viszonyoknak megfelelő gabonafajták és 

típusok termesztése 

• Az öntözés infrastruktúrájának tökéletesítése 

• Öntözővíz csatornahálózatának tökéletesítése 

• Az eddigi mezőgazdasági gyakorlat, a trágyázás és 

talajvízkészletének megőrzésére való törekvés 

• Kis léptékű víztározók építése 

• Az állattartás feltételeinek tökéletesítése, 

takarmányozási és állategészségügyi szempontok 

figyelembevételével 
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Kármegelőzés 

 Jégkár enyhítés 

 Öntözés 

 Vízkészlet gazdálkodás 

 Növényállomány kiválasztása 

 

Kárenyhítés 

 Károk mérséklése Kárenyhítési Alapból 
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Adatforrás 
 

• OMSZ 

• Saját állomás, vagy hálózat 
 

• OMSZ modell és előrejelzés 

• Internet 
 

Saját állomások költségei: 
 

• Meteorológiai állomás  - beruházás 

• Üzemeltetés 

• Kalibrálás 

• Élettartam 
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Globális megfigyelőrendszer 
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Meteorológiai mérések 
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Saját állomások költségei: 

 

• Meteorológiai állomás  - beruházás 

• Üzemeltetés 

• Kalibrálás 

• Élettartam 
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Állomás vagy állomáshálózat 
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Mezőgazdasági károk kár-nemenkénti 

megoszlása  (Forrás: MABISZ) 
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Joghatással, vagy gazdasági következménnyel járó 

meteorológiai, klimatológiai mérések tekintetében 

a jelen és a jövő kihívása a megfigyelés 

szempontjából: 

 

 

Minőség, reprezentativitás, összehasonlíthatóság, 

ellenőrizhetőség, számonkérhetőség 
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Problémák: 

 

• Meteorológiai adatok nem ingyenesek 

• OMSZ költségvetési támogatása 30% 

• Jogszabályi keret hiánya 

• Professzionális mérőeszközök drágák 

• Rengeteg rendelkezésre álló előrejelzés 
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Agrometeorológiai stratégia 

 

• Állomásbérlés 

• Állami támogatás (mosógép program) 

• Megbízható előrejelzés 

• Döntéstámogató rendszerek 

• Kompakt megoldások 

• Oktatás 

• Tájékoztatás 

• Smart gazdaság 
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Megfelelő mérőeszközök kiválasztása, alkalmazása 

 

- Nagy pontosságú, stabil mérőérzékelők alkalmazása 

elengedhetetlen 

 

Helyszín kiválasztása 
 

- Környezet „káros” hatásaitól mentes 
 

- Regionális és globális folyamatok mérésére alkalmas 
 

- Reprezentativ 
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Mérőeszközök kalibrálása, rendszeres karbantartása 

 

 

- A mérőeszközök hosszú 

 távú mérési pontosságának 

 biztosítása 

 

- A hibamentes működés 

 biztosítása 
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• Állomásbérlés 

• Állami támogatás (mosógép program) 

• Megbízható előrejelzés 

• Döntéstámogató rendszerek 

• Kompakt megoldások 

• Oktatás 

• Tájékoztatás 

• Smart gazdaság 
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Országos Meteorológiai 

Szolgálat 

Alapítva 1870 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 


