
Alpha-Vet Kft. sajtóanyag

Egy organikus alapokon nyugvó talajkondicionáló 
készítmény, mely csökkenti az öntözővíz felhasználást 

és az aszály okozta kiszáradást.



A termék fenntar thatósága,
társadalmi  hasznossága

 A hazai vízfogyasztás 35%-a a mezőgazdasági 
vízfogyasztás. Ennek 27-28%-át teszi ki az öntözés. A 
Water Retainer (VízŐr)-rel jelentős mértékű öntözővíz-
megtakarítás érhető el, ami hozzájárul ahhoz, hogy 
fenntarthatóbb, a környezetet kevésbé terhelő, biz-
tonságos mezőgazdasági tevékenységet folytassunk. 
A növénytermesztésben a termésmennyiséget limitáló 
környezeti tényezők közül térségünkben az aszály a 
legjelentősebb, mivel a vízhiány gyakran párosul igen 
magas, néha extrém magasságokat elérő hőmérsékle-
tekkel is, ami további terméscsökkenéshez vezethet. A 
különböző fejlődési (fenológiai) fázisokban jelentkező 
szárazság eltérő mértékű terméscsökkenést és gazdasá-
gi károkat okoz szántóföldi és kertészeti növényeinknél, 
szőlőinkben, gyümölcsöseinkben. 
 Az elmúlt három és fél évtized átlagában az aszály-
kár és a vízkár az összes mezőgazdasági kár 60 szá-
zalékát is meghaladta. Az aszálykár következtében 
2012-ben például 4 millió tonna volt a kukorica ter-
méscsökkenése, ami megközelítőleg 300 milliárd forint 
veszteséget okozott. Sajnos 2013 időjárása a kukorica 
tenyészidejében hasonlított 2012-éhez, a különbség 
csak az, hogy 2013 eleje belvizes volt. 
 Az is megállapítható, hogy Magyarországon csak 
a csapadékosabb években volt pl. a kukorica országos 
termésátlaga 6,5-7,5 t/ha, aszályos években azonban 
4 t/ha alá csökkent és nem biztos, hogy ennek csak a 
klímaváltozás az oka. Utóbbi feltevést erősíti, hogy a 
NÉBIH kísérleteiben elért termésnek még a 60 százalékát 
sem éri el az országos átlag! 
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 Az aszály és az aszálykárok mérséklésének lehető-
sége régóta foglalkoztatja az agronómiával, növény-
termesztéssel foglalkozó szakembereket, vállalatokat. 
1995-ben már az aszálykárok enyhítését sürgette az 
agrárkamara.
 Az 1995. augusztusi adatok azt mutatták, hogy a 
már betakarított termésben az aszály okozta kár meg-
haladta a 10 milliárd forintot, a még be nem takarított 
termésnél meghaladta a 37 milliárd forintot előzetes 
becslések szerint. 
 1997. 11.11.-én közölte a hírt az MTI, hogy a „: A 
szokatlanul csapadékos nyarat augusztus közepétől 
mindmáig tartó hosszú szárazság követte”. Ekkor a csa-
padékmentes napok száma több mint 45 nap volt.  
 2000-ben is évszázados rekord dőlt meg, mert ezt 
megelőzően 100 évig nem fordult elő egyazon eszten-
dőben szélsőséges belvíz és aszály egyszerre. 
 2001-2002 tele is úgy vonult be az időjárási törté-
nelembe, hogy a megelőző 70 év legszárazabb tele volt, 
ami a vegetációs időszakra komoly aszályt sejtetett!  
 2003-ban már százmilliárdos aszálykárokkal számol-
tak országszerte, a kormány aszály sújtotta területnek 
nyilvánította az alföldi területeket, ahol az átlagosnál 
nagyobb mértékű szőlő- és gyümölcstermés kieséssel 
kellett számolni. Ugyanebben az évben kalászos gabo-
nából több mint egymillió tonna, őszi búzából kb. 800 
ezer tonna kieséssel számoltak a szakemberek. 
 
 Bármely évszakban alakuljon is ki az aszály, a leg-
veszélyesebb mindig a vegetációs időszakban bekö-
vetkező légköri és talajaszály együttes jelenléte. 
 A kifejlesztett talajkondicionáló termék, a Water 
Retainer (VízŐr) az aszály kártételének nagyságát  
befolyásoló tényezők közül az evaporációt mérsékli , a 
talaj természetes víztartalmát több hónapig megtartja 
és szolgáltatja a növények számára. A kísérletesen bi-
zonyított 3 hónapos hatástartam a magyarországi me-
teorológiai körülmények között, a vegetációs periódus 
legérzékenyebb idején  segít elkerülni a kiszáradást.
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A termék 

 A Water Retainer (VízŐr) egy organikus alapokon 
nyugvó talajkondicionáló készítmény, amelyet kémiai, 
mikrobiológiai, illetve állattenyésztési, növénytermesz-
tési szakemberek fejlesztettek. A termék azáltal, hogy 
megőrzi a nedvességet a talajban csökkenti az öntö-
zővíz felhasználást és az aszály okozta kiszáradást. A 
Water Retainer (VízŐr) segít abban, hogy a talajban 
stabilabb nedvességszintet tartsunk fenn. Elősegítheti 
az adagolt tápanyagok hasznosulását és a talaj mikro-
biológiai életéhez egészségesebb feltételeket biztosít.
 A megfelelő és egészséges élelmiszer előállítás 
érdekében alapvető prioritást kell hogy élvezzen a 
megfelelő adaptáció a környezeti változásokhoz. Ennek 
felismerése volt az egyik legjelentősebb hajtóerő szá-
munkra, amikor belekezdtünk a kutatásokba és kifej-
lesztettük a Water Retainer (VízŐr) talajkondicionáló 
vízmegtartó készítményünket. A termék organikus 
alapú és azáltal, hogy csökkenti a talaj párolgását (eva-
porációját), alkalmazásával akár 50%-al csökkenthetjük 
az öntözési költségeket szántóföldi növények-, zöld-
ségek-, szőlő- és gyümölcs vagy akár még gombater-
mesztés esetében is. Öntözetlen művelésben történő 
alkalmazás esetén jelentősen – akár 1- 2-szer – megnő 
a növények aszálytűrő képessége, az aszálytűrés ideje, 
ezáltal jobb minőségű és nagyobb mennyiségű termés 
várható. 
 A Water Retainer (VízŐr) másodlagos pozitív 
hatást is gyakorol a talajéletre. A vizsgálatok azt mu-
tatják, hogy a talaj kiegyensúlyozottabb vízháztartása 
következtében javulhat a műtrágyák hasznosulása, 
intenzívebbé válik a talajlakó mikroorganizmusok mű-
ködése. Mindezek csökkentik a költségeket és a termelés 
időjárás okozta kockázatait.
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Várható gazdasági  hasznosság

 Vállalatunk különböző növénytáplálási termékek 
fejlesztésével és kereskedelmével foglalkozik. Valameny-
nyi termékünk fenntartható, környezetbarát, ugyanak-
kor hatékony növénytáplálást tesz lehetővé. A fejlesz-
téseink alakulásának tervét az árbevételen keresztül a 
következő diagram szemlélteti: 

 A potenciális felhasználók által használt terület-
nagyság belföldön és az átlagos vegetációs öntözési 
költségek adatsorából egyértelműen látható a Water 
Retainer (VízŐr) gazdaságossága, hiszen az egy hek-
tárra jutó költség még önálló kijuttatás esetén sem 
haladja meg 35-40 ezer forintot.  Ez a költségszint ipari 

növényeknél, szántóföldi zöldségeknél könnyedén 
vállalható, biztonságot és tervezhetőséget ad. Az egyik 
legnagyobb bizonytalanságtól szabadítja meg a hasz-
nálót, nevezetesen, hogy mennyi eső és mikor fog esni. 
 Ha a Water Retainer (VízŐr) tervezett területi ré-
szesedését a megtakarítható öntözővíz mennyiségével 
vetjük össze, a következő összefüggést kapjuk: 
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