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KÖNNYÍTETT
ÖNTÖZÉS

A mezőgazdasági tárca tartósan vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte a Belügyminisztériumnál – jelentette be Nagy István agrárminiszter.
Mint rámutatott, az intézkedés értelmében nem kell vízkészletjárulékot fizetni
az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat után, és a gazdálkodók élhetnek a rendkívüli öntözés lehetőségével is.
Nagy István hangsúlyozta: a csapadékhiány miatt kialakult aszálykárok
jelentős mértékű növekedése a mezőgazdasági kárenyhítési rendszerbe érkezett bejelentések alapján is érzékelhető. Április 6-ig tizenhat aszálykárt
jeleztek, melyek összesen 616,59 hektár területet érintettek.
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VÍZHASZNÁLAT

A miniszter kiemelte: már kihirdették a
vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség
veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről szóló kormányrendeletet. Ennek értelmében a mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő mentesül e befizetés alól. A határozat csupán a veszélyhelyzet időtartamára vonatkozik, ezért
szakmapolitikai szempontból fontos,
hogy ezen túlmenően tartósan vízhiányos időszakban a gazdák élhessenek a
rendkívüli öntözési vízhasználat jogával. Az erre való hivatkozással ugyanis
hosszan elhúzódó aszály idején az érintett bejelentése alapján, vízjogi engedély
nélkül, egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges – hívta
fel a figyelmet a tárcavezető.

ASZÁLYOS IDŐK | Tartósan
vízhiányos időszak kihirdetését
kezdeményezte az Agrárminisztérium a Belügy
minisztériumnál, ami meg is
történt. Könnyebb tehát öntözni,
az állam pedig e tevékenység
fejlesztése terén is előrelépett.

Ez utóbbihoz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) készített egy „útmutatót”, amely elérhető a köztestület
portálján, a „Kézikönyvek, tájékoztatók” menüpont alatt. A szervezet emlékeztetett arra, hogy a hidrometeorológiai viszonyokra hivatkozva – az Agrárminisztérium kezdeményezésére – a
belügyminiszter 2020. április 20-ával kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot.
Hangsúlyozták: mesterséges vízpótlással
(öntözéssel) még elkerülhető az aszály.
A tartósan vízhiányos időszakban a
gazdálkodó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal
lehetővé tett rendkívüli öntözési célú
vízhasználat – hívták fel a figyelmet a
NAK-nál – nagy segítség lehet a termelőnek, többek közt a kelesztő öntözésnél.
Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással hektáronként maximum 120 milliméter (1200
m³/hektár) mennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre, legfeljebb – megszakítás nélkül – egy hónap
időtartamig történő kijuttatása.
Ezen eljárás igénybevételét a területileg illetékes vízügyi hatósághoz írásban
kell bejelenteni, s csatolni szükséges a
vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének a hozzájárulását.
A rendkívüli öntözéshez gyors megoldás lehet a traktormeghajtású mobil
szivattyúk alkalmazása, a vízszállításhoz pedig a gyorskapcsolású öntözőcsövekből, valamint flexibilis, felcsévélhető tömlőből épített szállító szárnyve-

zetékek kihelyezése. Számításba jöhetnek továbbá a mobil és a csévélődobos
öntözőberendezések, az öntözőkonzolok, a szalagos öntözőcsövek, valamint
a gyorsan kiépíthető csepegtetőszalagrendszerek – tették hozzá a kamaránál.
A sajnálatos szárazság miatt kihirdetett tartósan vízhiányos időszak egyszerűbbé teszi az öntözést a gazdálkodók
számára, az agrártárca ugyanakkor ebben az évben jelentős előrelépést tervezett az öntözésfejlesztés terén – emlékeztetett Nagy János, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára.
Hozzátette: a tárcánál bíznak abban,
hogy az egyszerűsített szabályokkal –
például miniszteri elismeréssel már öntözési közösségnek minősül az is, ha két
gazda összeáll, hogy öntözési tevékenységbe fogjanak.
Az adminisztratív terhek csökkenése
a jogszabályi háttér teljes körű megteremtése mellett rendkívül fontos az öntözés fejlesztése szempontjából – húzta
alá a helyettes államtitkár. Szerinte ezzel az év első felében sikerül végezni,
és hatályba is lép minden jogszabály.

FEJLESZTÉSEK

Nagy János ezenkívül beszámolt arról,
hogy a korábban ígért fejlesztések is elindultak öntözésügyben. A gazdaságot
érintő különböző korlátozások miatt „picit nehezített a pálya”, de a kormány által biztosított öntözésfejlesztési források
jelentős része ma is rendelkezésre áll.
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