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öntözésig. Nagytermetű növények, például fák,
cserjék gyökerei mélyebbre nyúlnak, ezért a
talajfelszín kiszáradása nem jelen feltétlenül a
vízvisszapótlás szükségességét. A kertésznek meg
kell ismerni, hogy növényeinek gyökérzónájának
átnedvesítéséhez mennyi öntözővízre, locsolásra
van szükség. Azt is meg kell tudnia, hogy
milyen mértékben lehet a talajnak kiszáradni a
következő öntözésig. Aranyszabály, hogy a felszín
közeli, gyors öntözés biztosan nem nedvesí át a
gyökérzónát.
Hogy a talaj mennyi vizet tart meg, hogy
milyen gyakran kell öntözni, az elsősorban a
talaj szerkezetétől függ. Például 2 cm vízréteg
átlagosan 30 cm mélyre vándorol a homoktalajban, 12 cm mélyre a jó ker talajban, és
6 cm mélyre kerül kötö agyagos talajban.
A homokos talaj gyorsabban fölveszi a vizet,
mint a nehéz, kötö talajok. Ezért a gyökérzóna
átnedvesítése tovább tart kötö talajokon, mint
könnyű, homoktalajokon. Vályogtalajok óránként
kb. 5 cm mélységig nedvesednek át, míg 0,2 cm
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mélységig nedvesedik át az agyagos talaj. Száraz,
agyagtalajok 120 óra ala nedvesednek át 30
cm mélységben.
A hozzáado szerves anyag eltérő módon
viselkedik. Agyagtalajokhoz adva segík a talaj
vízfelvételét, Szerves anyaggal javíto homoktalajoknak pedig javul a vízmegtartó képessége,
azaz ritkábban kell öntözni.
A locsolás az öntözés költségkímélőbb változata bekerülési értéken számítva. Ám a komparav törvények elvén számítva jóval drágább,
mint az automazált öntöző rendszer. A locsolásnak nincs automazált változata, mindenképpen szükséges emberi közreműködés a megvalósításhoz, ellentétben az automazált öntözéssel, melyet az összeállításkor kell egyszer
jól megcsinálni, utána már csak a minimális felügyelet kell ahhoz, hogy nap, mint nap elvégezze a dolgát a programozás alapján. A locsolástechnika eszközei ennek megfelelően jóval
olcsóbbak, hiszen az emberi közreműködést kell
kiszolgálja. Természetesen a locsolók közö is
van minőségi különbség, ezért az ár-érték arányt
kell néznünk és nem a bekerülési értéket. A lo-

csolást általában azok az emberek választják,
akik nem rendelkeznek azzal a pénzeszközmennyiséggel, mely lehetővé teszi megfelelő
öntözéstechnika telepítését. Azért jegyezzük
meg, hogy vannak olyanok is, akik hobbiból szívesen locsolnak, de ők később rájönnek milyen
jó, ha az öntözést mégis egy automaka oldja
meg tökéletesen és nem kell minden nap görnyedni a locsolótömlővel a kézben. ■

