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A védekezést az 1 hektáron elérhet ő 
2-5 millió Ft-os termelési érték, 

az eszközölt ráfordítások 1-4 millió Ft-os nagyságrend je 
és a hosszú megtérülés motiválja!!!

Azt érzékeljük, hogy egyre nagyobb az aszályok, a jéges ők 
és a fagyok gyakorisága és intenzitása! 



Milyen lehet őségek vannak üzemi szinten a jégesők 
elleni védekezésre?



A jégháló alkalmazási lehet őségei, el őnyei, hátrányai



A jégháló anyaga:   2 vagy 3 PET szálból fonott, 
nagy teherbírású szövet

 



A jégháló -rendszer szerkezeti vázlata

Forrás: www.valentepali.com



Jéghálóval fedett 
almaültetvény



Jégháló normál 
viselkedése 

jégterhelés alatt

A jégháló masszív 
megépítés esetén 
szinte korlátlan 
jégterhelést és 

szélsebességet elvisel.



A kicsi hibával terhelt 
megépítés a rendszer nagy 

terhelés alatti össze-
borulásához vezethet 

(balra)

Az UV által er ősen károsított, 
elöregedett jégháló a terhelés alatt 

szétszakadhat (jobbra).
A fehér hálók élettartama: 5-10 év

A fekete hálók élettartama: 15-20 év
(Egy ültetvény élettartama: 15-20 év)

A jégháló sem mindig 100% -osan biztos megoldás



A jégháló előnyei és hátrányai

� Stabil megépítés esetén 
szinte 100%-osan biztos 
megoldás a jég ellen.

� Védi a gyümölcsöt a károsan 
sok napsugárzás miatti 
napégéstől is. 

� Kismértékben véd a tavaszi 
kisugárzási fagyoktól is. 

� Drága (4-6 millió Ft/ha)

� Már meglévő ültetvénybe 
nehézkes a kiépítése

� Csak alacsony famagasságú, 
intenzív ültetvényekbe lehet.

� Leginkább intenzív alma, 
körte, kajszi és cseresznye 
ültetvényekben lehet.

� Ezért még a korszerű 
ültetvények többségénél 
sem jöhet szóba.

Előnyök Hátrányok

Hazánkban a jelenleg meglév ő mintegy 150 ezer ha sz őlő- és gyümölcsültetvényb ől kb. 
1-5 ezer hektáron jöhet számításba, a többin ökonóm iai vagy m űszaki okok miatt lehetetlen.



Jégvédelmi ágyú
– a vásárlásról szóló döntéshez begy űjtött információk –



Központi egység: lökéshullám-generátor



„Üzemanyag”: acetiléngáz



Vezérlés: 
elektromos vezérlő panel



Költség és hatékonyság
Védett terület:

500-700 m sugarú kör = 70-100 ha

Beruházási költség:

Jégágyú:                44 000 €
EFM:                        9 000 € (opcionális)

Villámdetektor: 9 000 € (opcionális)

Összesen: 44 000-62 000 € (kb. 11,5-17,0 M Ft)

Üzemeltetési költség:

200-400 eFt/év/ágyú = 5-20 eFt/ha/év, illetve 20-25 eFt/ü.óra

Hatásfoka:

Pontosan nem meghatározható, tudományosan nehezen 
mérhető, de a begyűjtött gyakorlati tapasztalatok többnyire 
pozitívak voltak!



Jelenleg 20 db jégágyú; kb. 1200 ha ültetvény

Jelenlegi állapot – hazai jégágyúk



A tavaszi fagyok elleni védekezés technológiái
- tapasztalatok, költségek, hatékonyság -



1. Szállított fagy (áramlási fagy, advektív fagy)
- széllel hideg légtömeg áramlik be,
- a levegő folyamatos mozgásban van,
- a levegő hőmérséklet szerinti rétegz ődésében nem feltétlenül 

van nulla fok fölötti h őmérséklet ű réteg,
- fentiek miatt szinte lehetetlen védekezni ellene.

2. Kisugárzási fagy
- a légkör még kismérték ű felmelegedése és a nyitott égbolt miatt 

kisugárzódik a h őenergia és leh űl a leveg ő,
- általában „tökéletes” szélcsend van, legfeljebb eny he fuvallatok 

érezhetők,
- jó védekezési módszerek állnak rendelkezésre

3. Kevert fagy
- az előző két folyamat együttesen jelenik meg

A fagyok típusai:



1.) A lehűlés mértéke (h őmérséklet)

2.) A hőmérsékleti inverzió er őssége

3.) A légmozgás er őssége

4.) A fagyhatás hossza, a felmelegedés gyorsasága

A fagyok meghatározó paraméterei, melyek 
eldöntik a fagyvédelem hatékonyságát

Az ültetvény h őkisugárzása tavasszal

= 70-105 W/m2 = 70-105 J/s/m 2

= 2 520-3 780 MJ/ha/óra

A sikeres fagyvédekezéshez: 5 000-10 000 MJ/ha/óra 
energia szükséges!!!



A fagyvédelem módszerei

Passzív módszerek

1. Termőhely-választás
2. Alany-, fajtaválasztás
3. Nagyobb korona-, illetve 
famagasság
4. Alacsony gyep, széles 
művelt sorcsík
5. Virágzáskésleltetés

� Telepítés lejtő É-i, NY-i
oldalán

� Hűtőöntözés
6. Kémiai védekezés

� Karbamid
� Bór
� Frigocur
� Gibberellin
� Egyéb 

növénykondicionálók

Aktív módszerek

1. Füstölés, ködösítés
2. Légkeverés

� Függőleges áramú
� Vízszintes áramú (szélgép)
� Helikopteres légkeverés

3. Fagyvédelmi öntözés
� Korona alatti öntözés
� Korona fölötti öntözés

4. Ültetvényfűtés
� Olajkályha, kokszkályha
� Paraffinkannás hőtermelés

5. Fagyvédelmi gépek
� Frostbuster
� Frostguard



Előrejelzés, megfigyelés, 
mérés - döntés



1.) Füstölés

Gyenge hatásfokú, 
bár olcsó módszer.



1.) Füstölés



2.) Légkeverés

Szélgép

Függőleges 
áramú 
légkeverő 
ventilátor

Helikopter



2.) Légkeverés
szélgépek alkalmazása

• A fels őbb „meleg” leveg őt keveri az alsó 
néhány m-es réteg fagyos leveg őjébe.
• Lapátátmér ő: 5-6 m, 10-12 m magasságban, 
lefelé megdöntve, 4-5 perc alatt körbeforog.
• Van „sima” és f űtéssel kombinált változata.
•Tapasztalatok alapján hatékony, de csak 
akkor, ha „fent” meleg leveg ő van.

• 2-4°C-ot emel a h őmérsékleten! 
• Egy szélgép 3,5-5,0 ha-t tud levédeni , kör 
vagy – légmozgás miatt – ellipszis alakban.
• A védekezést + 1-2 °C (nedves h őm.) mellett 
kell megkezdeni, mert a keltett szél miatti 
fokozott párolgásnak hirtelen h űtő hatása van. 
• Több szélgép együtt szinergikus hatású!
• Pl. Emilia-Romagna tartományban 80 db van, 
de az USA-ban is nagyon elterjedt.

• Nem működik, ha nincs „fent” meleg 
levegő
• Nagyon drága: kb. 8-10 millió Ft/gép



3.) Fagyvédelmi öntözés
- korona fölötti -

Hatásmechanizmusa, alkalmazása:
• A víz leh űlése és megfagyása során felszabaduló h őenergia tartja 0 °C 
fölött a növényi szervek h őmérsékletét.

• Folyamatosan a fagyás állapotában kell tartani a vi zet (2-5 mm/óra)!

• Nagyon fontos az indítás id őpontja: akkor kell, amikor a „nedves 
hőmérő” 0,5-1,0 °C-kal magasabb h őmérsékletet mutat, mint az adott 
fenológiai fázisban kritikus h őmérséklet.

• A túl korai indítás (f őleg nagy légmozgásnál és alacsony 
páratartalomnál) a párolgás h űtő hatása miatt kárt okoz.

• Kikapcsolni csak akkor szabad, amikor a „száraz h őmérő” a kezeletlen 
területen is 3-5 °C-ot mutat, és a jég magától leol vadt (különben a jég 
szublimálása miatti nagy h őelvonás súlyos fagykárt okoz).

• A mikroszórófej víztakarékosabb, de csak kb. 4 °C-ot  tud emelni, a 
nagyintenzitású körforgó 6-8 °C-ot tud, de nagy a v ízigénye.

• Mikroszórófejnél gyakran 0 °C „nedves h őmérsékletnél” indítani kell, 
hogy ne fagyjon bele a víz, ágyús változatnál ez ne m gond.



3.) Fagyvédelmi öntözés
- korona fölötti -

Előnyei:
• a legbiztosabb módszer, -6 – -8 
°C-ig véd,

•12 000-16 000 MJ/ha/óra energia!

• a legtöbb fagynál bevethet ő, jól 
működik.

•Közepes beruházási költség

Hátrányai:
• nagyon nagy a vízigénye: 
15-60 m3/ha/óra,

• ágtörés, sziromhullás,

• a túl korai és túl kés ői elindítás 
vagy a korai leállítás is kárt okoz,

• nagyon eláztatja a területet (egy 
éjszaka alatt 50 mm víz ), ezért a 
talaj jó vízelvezetése fontos

• növény-egészségügyi aggályok



Víztakarékos, sávos fagyvédelmi öntözés

Vízigénye 1/3-1/4-e a nagyintenzitású körforgó-
énak (de ez 1/3-1/4 annyi felszabaduló hőt jelent). 
Hatásfoka még pontosan nem ismert.



3.) Fagyvédelmi öntözés
- korona alatti -

Nem hatékony módszer, legfeljebb 1-2 °C-kal képes em elni az 
ültetvény h őmérsékletét.



4.) Ültetvényfűtés
- kályhák alkalmazása -

A hatásmechanizmusa lényege 
maga a hőtermelés.

Ezért csak kisugárzásos fagynál jó, 
mert a légmozgás leviszi a területr ől 
a meleg leveg őt.



4.) Ültetvényfűtés
- paraffinkannás hőtermelés -



• Nagy mennyiség ű hőt termel a paraffin elégetésével
Paraffin f űtőértéke = 45 MJ/kg >>> 10 000-12 000 MJ/ha/óra energ iaterm .

• 4-6 °C-kal emeli a h őmérsékletet, így - 6- -7 °C-ig hatékony:
gyakorlatban Balatonvilágoson 2007-ben -7 °C-nál má r bizonyított.

• Egy gyertya/kanna ára szállítással együtt: kb. 7 € ( kb. 2.000 Ft)
• Egy hektárra átlagosan 500 db szükséges.
• Egy gyertya m űködési ideje: 10-12 óra (ezt semmi nem befolyásolja )
• Csak kisugárzásos fagynál, közel teljes szélcsend e setén m űködik!

4.) Ültetvényfűtés
- paraffinkannás hőtermelés -



4.) Ültetvényfűtés
- paraffinkannás hőtermelés -

Az alkalmazás gyakorlata
• A kannákat már márciusban ki kell helyezni a terüle tre.
• „Fagy-gyanús” éjszaka el őtt, már el őző nap le kell venni a gyertyák 
fedelét, és súllyal leterhelni, hogy az esetleges s zél ne hordja szét.
• A begyújtás ideje: az adott fenológiai fázis kritikus  hőmérséklete el őtt 
egy kicsivel kell megkezdeni a védekezést.
• A begyújtás módja: átalakított, kanócos fémkanna, be nzin-gázolaj 
keverékkel. Az embereken fejlámpa van! Begyújtás ut án létszám -
ellenőrzést kell tartani!
• A begyújtás üteme: szakaszos a h őmérséklet esésének függvényében!
• A begyújtás id őigénye: 17 ha-t 20 ember gyújt be 70 perc alatt + ke ll 5-6 
kiegészít ő személyzet (tehát kb. 1 f ő 0,7-0,9 hektár/óra).
• A védekezés befejezése: Amikor a h őmérséklet a kezeletlen területen a 
kritikus h őmérséklet fölé ér és folyamatosan növekv ő!
• A kannákat egész évben a fán lógatva tárolják.
• Sok hőmérőt kell kihelyezni, folyamatos megfigyelés, éjszakai  ügyelet!
• Nagyon fontos: jól kidolgozott, többször begyakorolt  RIADÓTERV



5.) Frostbuster



5.) Frostguard



5.) Frostbuster és Frostguard

• Hatásmechanizmus: H őtermelés propángázzal és részbeni légkeverés

• Hatásfok: Kevés energiát termel. 
Propángáz f űtőértéke = 46 MJ/kg >>> 300-500 MJ/ha/óra energiaterm elés

Mérési eredményeink szerint 1,0-2,5 °C-ot tud emeln i a hőmérsékleten,
de csak totál szélcsend mellett m űködik.

• Védett terület: Frostbuster: 4,0-6,0 ha, Frostguard:  1,0 ha

• Beruházási költség: Frostbuster: 5-6 M Ft, Frostgua rd: kb. 1,2-1,5 MFt.

• Frostbuster üzemeltetési költsége: 20-30 ezer Ft/óra  (+ amortizáció)



Az alkalmazás gyakorlata
• A begyújtás ideje: + 0,5 °C nedves h őmérséklet mellett meg kell kezdeni a 
védekezést, ha fagy várható.

• Égési h őmérséklet: 80-90 °C, fölötte veszélyes!

• A munka menete:
• egymástól 80 m -re hurok alakban közlekedik a gép (8 km/óra),
• max. 10 percenként vissza kell érni ugyanarra a ter ületre,
• DE: - 4 °C alatt csak 50 m lehet a „munkaszélesség” és 6,5 km/h a  
sebesség! (Frostguardnál ezek nem kérdések!)
• Figyel ő ember legyen: nem alszik-e el a gáz!
• Egy esetleges javításra 1-2 perc van!

• A védekezés befejezése: Amikor a h őmérséklet a kezeletlen területen a 
kritikus h őmérséklet fölé ér és folyamatosan növekv ő (de jobb a plusz 
biztonság)!

• Elvileg t űzvédelmis szakember kell a palackcseréhez!

• Nagyon fontos: jól kidolgozott, többször begyakorolt  RIADÓTERV

5.) Frostbuster és Frostguard



A korona fölötti fagyvédelmi öntözés a legjobb 
hatásfokú, de nagyon nagy a vízigénye.

Második legjobb hatásfokkal a paraffingyertya 
rendelkezik, de összességében a legdrágább és 
legkörülményesebb alkalmazású módszer.

A szélgép nagyon drága módszer, és csak 
közepes hatásfokú, és nem is hatékony minden 
fagytípus mellett.

A Frostbuster fajlagosan a legolcsóbb, de a 
legkisebb hatásfokú módszer is.

Összegzés

A gazdaságos fagyvédekezéshez legalább 2,5-3,0 millió Ft/ha 
áruérték ű ültetvény szükséges!!!



Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!


