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Az élő ökoszisztéma - a talaj - 
termelési és nem termelési funkciók 
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• Bevezetés a talajjal kapcsolatos kérdéshez 
• Élő ökoszisztéma - talaj 
• A talaj termelési képessége 
• Nem termelési célú talajfunkciók 
• Vita és következtetés 



Bevezetés 
 

 
 
 
 

• A talaj tartja fenn az életet a Földön, és nélküle az 
ember nem létezhetne ezen a bolygón. 

• Mit tudunk ma valójában a talajról? 
• És hogyan használjuk ezt a tudást? 
• Hogyan ápoljuk Földanyánk bőrét? 



Bevezetés 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prof. František Duchoň (1897-1975) 
 
 
 

"A talaj értékes anyag, amelyből az 
ember csak kölcsönkérhet, és amit 
kölcsönkér, azt vissza kell adnia a 

talajnak." 
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Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

A talaj eredete és fejlődése 
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Bevezetés a talajba 
 

 
 
 
 

A talaj funkciói 
A gazdák fő feladata 

A talaj a tápláléklánc lényeges láncszeme és a 
növények növekedésének szubsztrátja. 

 
- Biztosítson elegendő MINŐSÉGI élelmiszert 
- minőségiak? 
- A táj gondozása - hol vannak a fák??? 
- A talaj gondozása és kritikus jellemzői 

= a talaj termékenysége 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 
 
 
 
 
 

OSN NÉPESSÉG ÓRÁK 
 
 
 
 

TÍZMILLIÁRD EMBER LESZ - 2050ma már 7!!! 
 

AZ ANYATEJTERMELÉSNEK 70%-KAL KELL NÖVEKEDNIE 
NAPI TERÜLETEN18, azaz 6570hektár/év!!!!! 

 
 
 

A Cseh Köztársaságban több mint 800.000hektárnyi földterület 
veszett el azóta, hogy 1937 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 
 
 
 
 

A talaj kimeríthető, pótolhatatlan és 
néhány generáción belül nem megújuló 

természeti erőforrás. 
 
 

TÖBB MILLIÓ ÉV ALATT ALAKULT KI 

DE AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 100???? 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

SZERVESANYAG-
VESZTESÉG 

COMPACTION ERÓZIÓ 
TALAJ FELVÉTEL 

KONTAMINÁCIÓ 
SZALINÁZÁS 

 
 

TALAJFUNKCIÓK 
 

• biomassza termelés, a mezőgazdaság alapja és 

erdészet 

• az anyagok és a víz felhalmozódása, 

átalakulása és szűrése 

• élőhely számos élőlény számára, élőhely a 
növényzet számára 

• emberi tevékenységek élőhelye; 

• nyersanyagforrás; 

• a földtani és régészeti örökség archívuma. 

 
TALAJROMLÁSI TÉNYEZŐK 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 

 

A talajfunkciók és a talajjellemzőkkel való kapcsolatuk (Blum és Santelises, 1994) 
 

Csoport Funkciók kapcsolódó tipikus attribútumok 

ökológiai funkciók 
(általánosabb) 

biomassza-termelés (élelmiszer, takarmány, rost stb. 
nyersanyagok) 

termékenység, termelékenység, minőség, 
rugalmasság 

 az anyagok szűrése, pufferelése, átalakítása (a környezet, a 
víz és a táplálékláncok védelme a szennyező anyagoktól, a 
litoszféra és a légkör közötti határfelület). 

minőség, rugalmasság, szerkezet, egészség 

 a szervezetek és a gének környezete (egyben rezervoárja), 
forrás) 

biodiverzitás, minőség 

az emberhez 
biztonságosan 
kapcsolódó 
funkciók 

fizikai közeg , az a közeg, amelyre a műszaki, ipari és 
települési struktúrák és képződmények épülnek 
(települések, utak, gyárak, hulladéklerakók...). 

minőség , szerkezet 

 nyersanyagforrás (homok, agyag, víz, ásványi anyagok, 
növények) 
tápanyagok és hő 

minőség 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 kulturális örökség, kulturális, régészeti és paleontológiai 
kincsek forrása/hordozója, információforrás 

minőség 



 

Bevezetés a talajkérdésbe - talaj 
attribútumok és funkciók 

 
 

Az attribútumok olyan tulajdonságokra utalnak, amelyek a tulajdonságokkal 
ellentétben nem lehetnek 

könnyen és egyértelműen mérhető és számszerűsíthető. 
A legismertebb és legszélesebb körben használtak a talajjellemzők: 
• termékenység, 
• termelékenység, 
• biodiverzitás, 
• a talaj minősége és egészsége, 
akkor egyes szerzők szerint a talajszerkezet és adott esetben a talajromlá .s  



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 
 
 

 

 TALajfunkciók 1. funkciók az ökoszisztémákban : 
 a talaj minden szárazföldi szervezet, mind a növények, mind az állatok számára élőhelyet és életalapot jelent; 

 a talaj biomasszát termel (ami az élőlények életteréhez kapcsolódik, de ez a termelési funkciójának 

is a lényege); 

 A talaj környezetet biztosít a természet kémiai körforgásának, és maga is része annak, különösen a víz és a 

tápanyagok körforgásának; 

 a talaj a talaj és a légkör közötti hőenergiacsere környezetét jelenti; 

 a talaj a víz beszivárgásának, felhalmozódásának és visszatartásának, a transzportfolyamatoknak (beszivárgás, 

talajvízeloszlás), az átalakulási folyamatoknak (anyagok lebomlása és mások szintézise), valamint a puffer- és 

semlegesítő folyamatoknak (ellenállás a lebomlással, savasodással, szennyezéssel szemben) a környezete. 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 
 
 
 

 TALAJFUNKCIÓK2.Hasznossági funkciók (emberi 
szempontból): 

 

- termelési eszköz, a mezőgazdasági és erdészeti kultúrák élőhelye, bizonyos termelési 
funkcióval és termelési potenciállal rendelkezik; 

- gazdasági felhasználásra és építésre, lakhatásra, infrastruktúrára, rekreációra szolgáló terület; 
- nem megújuló nyersanyagok (kavics, homok, agyag, tőzeg) forrása. 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 
 

 TALajfunkciók 3. 
 
 

 a talaj a természet és az emberiség történetének, az éghajlatváltozásnak, a növényzetnek az 
archívuma, és a talajban paleontológiai és régészeti leletek is megőrződtek. 

 Mindezeket a funkciókat minden talaj ellátja. 

 A talaj többfunkciós jellege tehát nyilvánvaló, de annak meghatározása, hogy egy adott talaj melyik 
funkciója fontosabb vagy kevésbé fontos egy adott élőhely számára egy adott időben és 
társadalomban, problematikus, és attól függ, hogy egy bizonyos funkciót az emberi szükségletek 
szempontjából közvetlenül előnyben részesítünk-e. A talajok többfunkciós jellege nem egyértelmű. 

 Természetesen bizonyos helyeken nem feltétlenül kell termelési funkcióval rendelkeznie: lehet 
beszivárgási funkció (tiszta talajvízkészletek elosztása) vagy védelmi funkció (felszíni vizek), de lehet 
használati funkció is - rekreációs, építési vagy nyersanyagforrásként. 

 Az egyik jelenleg preferált funkció betöltése nem jelenti azt, hogy a talajnak nincs más funkciója. 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 
 

Talajösszetétel - talajfrakció 

Leromlott, tömörödött talaj, túlnyomórészt 
2% 

 
15% 

 
 
 
 
 
15% 

ásványi frakció= víz- és levegőhiány 

szerves 
gáznem
ű 
folyéko
ny 
ásványi 
anyag 

 

68% 
 
 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 

Talajösszetétel - talajfrakció 
5% 

 
 
 
 

45% 

 
 
 

25% 

Az egészséges, szerkezetes talaj 
optimális 

a frakciók összetétele 
szerves 
gáznem
ű 
folyéko
ny 
ásványi 
anyag 

 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

Ásványi 
anyagok 

Szerves Folyékony Gáz 

3038  t 300 t 1250000   l 1250000   l 

 Ásványi 
anyagok 

Szerves Folyékony Gáz 

6 076 t 600 t 2 500 l000 2500000   l 

 

50 cm 

100 cm 

 
 
 
 
 

Az egészséges, szerkezetes talaj optimális 
a frakciók összetétele 

 
 

 

 

 
 
 

A talaj környezetének optimalizálása 



Bevezetés a talajjal 
kapcsolatos kérdéshez 

 

 
 
 
 
 

Az egészséges, szerkezetes talaj optimális 
a frakciók összetétele 

 

 

Tápláléktartalom Melich III ( pH )6,2 

Tápanyagok 2PO5 2KO MgO CaO 

Mérési értékek 
mg/kg 56 173 527 5350 

Felosztható 
tápanyagok 
kg/ha 

187 577 1 759 17 858 

Teljes 
tápanyagtarta
lom kg/ha 

3 553 10 963 33 421 339 303 

 
 

A talaj környezetének optimalizálása 
az alapja a talaj 



Talajtömörödés - akut probléma 
a jelenlegi mezőgazdasági termelés 

 

 

Talajtömörítési folyamat: 
Tömörítés = 

A talaj ömlesztett tömegének 
növekedése =˃ A talaj 
anyagfázisainak befolyásolása =˃ 

A növények gyökérrendszerére gyakorolt hatások =˃ 
A növények növekedésének és fejlődésének befolyásolása = 

Csökken a hozamok mennyisége és stabilitása!!! 
 

A talajtömörödés a talaj minden fázisában3 (folyékony, folyékony, szilárd) nem 
kívánt változásokat okoz. 

A talajtömörödés következtében a terméshozam csökkenése általában 1040% és 40% közöt nav t  



Talajtömörödés - akut probléma 
a jelenlegi mezőgazdasági termelés 

 

Talajtömörödés és a növények gyökérrendszere: 
• a rizoszféra alsó mélysége 

• a gyökerek morfológiai deformációi 
• gyökerek spirális növekedése 
• gyökerek növekedése különösen vízszintes irányban 

• gyökerek durvulása 
• a gyökérzet kisebb súlya 
• a gyökérrendszer csökkent élettani aktivitása 

Tömörítés =˃ 
A növény által hasznosított talaj térfogatának csökkenése=˃ 

A gyökerek, különösen a hajszálgyökerek hosszának 

csökkenése=˃ A növény víz- és 

tápanyagfelvételének csökkenése=˃ 



Talajtömörödés - 
talajfolyamatok 

 

 

 

 A   n  ö  én   y  ek reakciója a talajtömörödésre: 
• rosszabb csírázás 

• alacsonyabb termésállvány egyenlőség 
• a növények leveleinek alacsonyabb klorofilltartalma 

• a fotoszintézis intenzitásának csökkenése 

• a betegségek gyakoribb jelenléte 

• minden növényi rész késleltetett növekedése 
• több gyomnövény 

• a növények alacsonyabb ellenállóképessége a légköri változásokkal szemben 
• a téli körülmények túlélésére vonatkozó terméskötelezettség növekedése 

 
A talaj szilárd szerkezeti állapota és a talaj megfelelő szervesanyag-tartalma a 

legfontosabb őshonos talajvédelem a talaj tömörödése ellen!!! 



Talajtömörödés - 
talajfolyamatok 

 

 

 

 A  ta  l a aj  nag folyadékfázisának változása tömörítés hatására: 
• a talaj légkapacitásának csökkenése 
• a makropórusok folytonosságának csökkenése, különösen függőlegesen 
• a talajszellőztetés intenzitásának csökkenése 
• a talaj és a légkör közötti folyadékcsere csökkenése 

 
A teljes pórustérfogat csökkenése 5%-os csökkenést jelent 

a nem kapilláris pórusok térfogata körülbelül 50% !!! 
 

A talaj alatti rétegekben gyorsan anaerob körülmények uralkodnak, ami negatív 
következményekkel jár a talaj biológiai aktivitására és a talajból, valamint a kijuttatott 

műtrágyákból származó tápanyagok felvételére. 
= 

a tápanyagok fogyaszthatósága és a műtrágyá !!nekkösc 02nab-% agásynokétah k  



 

Talajtömörödés - fizikai 
tulajdonságok, jobb talajszerkezet 

 
 
 
 

Javított talajszerkezet 
15% Nagy rögök csökkenése 

Javított talajszerkezet 
 

 
Terepi kísérleti információk: Staré Město 

 
❏ 5  ha szántóföldi kísérlet - Kukorica 
❏Gaiago  adaptációs kísérlet a ČR-ben 
❏Tavaszi  kijuttatás Nutrigeo 25L/ha 
❏ 6  hónapokkal a beadványok után 
❏Módszertan  és elemzések: Cseppteszt 



Talajtömörödés - fizikai 
tulajdonságok, 

 

porozitás 
 

 
Bořitov 

Mélysé
g 

 

 
CS 

 
Porozitás 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Információk a kísérletről : 
❏Szerkezeti  együttható, porozitás 

❏Javított  talajszerkezet 
❏Eredmények  ZVT Troubsko 

Vezérlés 0-30 0,98 45,35 
Nutrigeo 0-30 2,39 47,15 
   +2% 
Pohořeli 

ce 
Mélysé
g 

 

 
CS 

 
Porozitá

 Vezérlés 0-30 1,23 43,8 
Nutrigeo 0-30 1,36 43,9 
    
Szenice 

na Hané 
Mélysé
g 

 

 
CS 

 
Porozitá

 Vezérlés 0-30 1,02 42,8 
Nutrigeo 0-30 1,12 45,95 
   +3% 



Talajtömörödés - fizikai 
tulajdonságok 
és termelési képesség talaj 

 

 
 
 

A talajanyag folyékony fázisának változása tömörítés hatására: 
• a kapilláris vezetés növekedése 
• a vízmászás gyorsulása és a veszteségek 

növekedése a nem produktív párolgás révén 
• a víz beszivárgási sebességének csökkenése a talajba 
• a felszíni vízelvezetés kiterjesztése, vízerózió bővítése 
• a talajnedvesség csökkenése a növények számára 

A talaj ömlesztett tömegének növekedése %-ban 1csökkenti a víz beszivárgását a 
talajba %-ban5,8!!! 

 
A talaj ömlesztett tömegének kg1500.m-ről 1250kg.m-re-3 

történő növekedése csökkenti a növények számára 



Talajtömörödés - fizikai 
tulajdonságok 
és termelési képesség talaj 

 

 
 
 
 

A talajanyag folyékony fázisának változása tömörítés hatására: 
 

Tömörítés = 
A gravitatív vízszivárgás csökkenése=˃ 

Terepi felszíni iszapolás és a danks kialakulása= 

A terepi műveletek optimális időintervallumának elvesztése és minőségének csökkenése!!! 

A kapilláris vezetés növekedése=˃ 
A nem produktív párolgás növekedése=˃ 

Az őshonos talaj porózus réteg általi megelőzésének elvesztése= 
 

A talaj nedvességveszteségének növekedése a talaj vízellátásából!!! 



Talajtömörödés - fizikai 
tulajdonságok 
és termelési képesség talaj 

 

 
 

A talajanyag szilárd fázisának változása tömörítés hatására: 
• a talaj agregátumainak megsemmisülése 
• a talajszerkezet kialakulásának lassulása 

 
A talajszerkezet kialakulásának folyamata a növények gyökérrendszerének intenzitásától függ: 

 mechanikai hatás a tömör talajanyag felosztásával 
 a talaj agregátumok stabilitásának fizikai és kémiai befolyásolása közvetlenül a 

szervesanyag-ellátás révén 
 fizikai és kémiai hatás közvetve a táplálkozás által 

a szerves anyagtól függő mikrobiológiai aktivitás 
 
 

A mikrobiológiai aktivitás nagyon fontos a talaj aggregációs folyamatában, tekintettel a 
talaj aggregátumok legértékesebb "liofób" agglutináló anyagainak előállítására!!! 



 

A talajszervezetek jelentősége és a talajélet 
 
 
 

 

Élő szervezetek - Egy gramm talaj a mikroorganizmusok különböző fajainak 1milliónyi10 
egyedét tartalmazza. 

- Fontos szerepet játszanak a talaj időjárási és talajképző folyamataiban. 

Fajvesztés - A  faji sokféleség vagy biológiai sokféleség a földterület olyan 
tulajdonsága, amely fontos annak funkciója és 
termékenysége szempontjából. 
- A csökkent biológiai sokféleségű talajok jobban ki vannak téve a talajszennyezésnek 
és a savasodásnak. 

 
A biológiai sokféleség csökkenése a nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlatok, a vegyszeres 
növénytermesztés és a növényvédelem miatt következik be. 
védelmi termékek Fordítás www.DeepL.com/Translator (ingyenes verzió) 

http://www.deepl.com/Translator


 

A Cseh Köztársaság tényleges 
talajállapota és annak 
következményei 

 
 
 
 

A tavaszi árpa gyengébb terméseredményeinek és a termés 
alakulásának okai a talaj termékenységi zavarai szempontjából a 

rossz fizikai állapot, az alacsony humuszminőség, a szorpciós 
komplex alacsony magnéziumtartalma és a biológiai aktivitás 

zavarai, amelyeket a könnyen lebontható szerves anyag hiánya 
okoz. 

Az ilyen zavart környezetben az ipari műtrágyák által szolgáltatott 
tápanyagok hatékonysága csökken. A termésstabilitás csökken, 

mivel a termesztett árpa nagyobb mértékben függ az 
időjárástól.kg1991,75 árpát termeltek egy kg NPK-ra, a 200 !!71 gk kasc 0  



 

Szerves anyagforrások 
trágyázási célokra 

 
 
 

Betakarítás utáni maradványok 50-60% 
Szerves műtrágyák 40-50% 

Trágyatrágyák 97% 
Műtrágyák: trágya, hígtrágya 92% 

Szalma és zöldtrágya 8% 

Ipari komposztok 3% 

Egyéb (tőzeg, szennyvíziszap stb.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rychter et al. Škarda2001, a Římanovský 1992) 



A talajszervezetek jelentősége és a 
növény 
gyökérrendszer - Mycorhiza 

 

 
 

• A gombák és a magasabb növények 
gyökereinek szimbiózisa 

• Egymásba keveredő 
gombafonalak kusza 
szövedéke. 

• Víz és ásványi tápanyagok 
felvétele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A talajszervezetek jelentősége és a 
növén rezsdnerréköyg - y 

 

 

 
 

- Talajképződés - talajképződés (talajképző 
folyamatok) 

- Humuszt képez - a talaj termékenysége 
- Tápanyagok elérhetővé tétele a 

növények számára - növénytáplálás 



 

 

A talaj termékenységének fontossága 
 
 
 

TALAJ TERMÉKENYSÉGE 
A talaj azon képessége, hogy feltételeket biztosítson a növények növekedéséhez és 
fejlődéséhez. 

 
A talaj elegendő tápanyagot, vizet és levegőt biztosít az 

élőlények számára, és képes megbirkózni a talajkörnyezet 
változásával. 

És ez az a mikro-éder, amely felelős a szén, az energia és az energia körforgásáért. 
tápanyagok 

- ehhez vízre és levegőre van szüksége. 
 
 
 

A talaj termékenységi szintje a fizikai, kémiai, 
biológiai és éghajlati tényezők eredménye. 



 

 

Ellenőrző vizsgálat: 
 

Hogyan határozná meg a földet? 

• Élő 

• Nem élő 

Mit jelent az Ön számára a talaj termékenysége? 

• Hozam 

• A talaj tele van élettel 

Mit jelent a talajtömörödés? 

• Porozitás nélküli talaj - vízmegtartó képesség nélkül 

• A talaj nedves, de minden működik, és boldog vagyok. 

Mit tehetek a talajért? 



 

 
 

Következtetés 
 
 

A földjeinket történelmi perspektívából és a gazdák jövő 
generációit szem előtt tartva kell vizsgálnunk. 

 
Antoine de Saint- Exupéry már akkor eljutott erre a 

felismerésre, amikor azt írta: 
"Nem örököljük a földet az őseinktől, csak 

kölcsönvesszük a gyermekeinktől." 



 

 
Következ sétet

 

A jövőnk... 
van valakink, akinek ezt 

megtehetjük!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A földet kölcsönbe 



Következ sétet
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

"A föld a legalapvetőbb és legfontosabb termelési eszköz, amely képes 
kiküszöbölni az éghajlatváltozás negatív hatásait. 

 
 

De ehhez megértés, tisztelet és érzékeny gondoskodás szükséges. Ezt a 
felelősségteljes gondoskodást megfelelő hozamokkal és a mezőgazdasági 

termelésből származó nyereséggel hálálhatja meg." 



Következ sétet
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ez az e-learning előadás a földgazdálkodási 
kérdésekre szakosodott mezőgazdasági 
szakemberek megismertetését tűzte ki célul. 

• E kérdések ismerete alapvető fontosságú az 
éghajlatváltozás megértéséhez, és ezért 
alapvető fontosságú a jövő innovatív 
talajgazdálkodási megoldásaihoz. 

 
 
 
 
 
 

• Ivana Šindelková, Ľubomír Marhavý 
• Cseh Köztársaság, Szlovák Köztársaság 
• sindelkova@zdravapuda.cz 
• +420   918 
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