
 
 

 

 

 

 

TRAINING OF FARMERS V4 IN 

TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AND SOIL WATER 

MANAGEMENT 

 

PROJECT ID 22020162 

 

 

  



Talajvédelm vedelmi művelési gyakorlatok és talajprofil szerkezetének javításanak érdekében 
Hely és giveum 

  

www.visegrádifund.org   2  

A TALAJ BIOLÓGIAI AKTIVITÁSA A TALAJ 

VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 

E-learning material for the project entitled „Training of farmers V4 in 

techniques for environmental protection and soil water management” 

 

 

 

 

Ing. Ivana Šindelková 

Ing. Ľubomír Marhavý 

2021 

 

 

  



Talajvédelm vedelmi művelési gyakorlatok és talajprofil szerkezetének javításanak érdekében 
Hely és giveum 

  

www.visegrádifund.org   3  

Bevezetés 

Az éghajlatváltozás, amely a növényzet alatt kedvezőtlen csapadékeloszlást hoz magával, az egyik olyan 

probléma, amely negatívan befolyásolja a termelés végső eredményeit. Az éghajlatváltozással 

összefüggésben a szélsőséges időjárási események gyakoriságának növekedése várható. Az időjárás egyik 

szélsőséges megnyilvánulása az aszály, amely valódi veszélyt jelent a mezőgazdaságra. Az intenzitás, a 

csapadék eloszlása és a hőmérséklet döntő. A vízhiány az elmúlt években korlátozó tényező volt a növények 

növekedésében és az azt követő talajbontásban.  A Cseh Köztársaság talajával kapcsolatos másik 

kapcsolódó probléma a szerves anyagok és a tömörödés kis kínálata.  A tömörítést növeli az a tény, hogy a 

talaj feldolgozásakor egyre több energiára van szükségünk. Ezeknek a zavaroknak az eredményeként a talaj 

fizikai tulajdonságai jelentősen romlanak, és az első feltételezés az esővíz talajba való beszivárgásának 

romlásából és a talajprofilban való fenntartásából származik. A talaj optimális fizikai tulajdonságainak 

alapvető előfeltétele a talajbiológia intenzitási aktivitása. A különböző típusú mikroorganizmusok 100 

milliárd egyede él egy gramm talajban. Jelentősen hozzájárulnak a talajszellőztetéshez és a talajképző 

folyamatokhoz, enzimatikus aktivitásukkal lebontják a szerves maradványokat, tápanyagokat bocsátanak ki 

a talajoldatba, és humusztársak. A talajszerkezet romlása miatt a talaj biológiai aktivitása csökken, és a talaj 

termelési kapacitása jelentősen csökken. Kososalpova és Colo., 2016 azt állítja, hogy a talaj optimális fizikai 

tulajdonságainak alapja a talajbiológia aktivitása és a talaj edafon aktivitásának intenzitása. Bár a fizikai és 

biológiai talajtulajdonságok belsőleg kapcsolódnak a talajkörnyezethez, gyakran külön tanulmányozzák 

őket. A talaj kiegyensúlyozott ökoszisztéma, amelynek teljesítménye a biológiai és kémiai folyamatok 

egyensúlyától függ. A szerves anyag hozzájárulása kedvezően befolyásolja a talaj biológiai és 

következésképpen fizikai tulajdonságait és a tápanyagok használhatóságát. A talajban és környékén a 

biológiai sokféleség csökkenésének fő okai közé tartoznak a nem megfelelő mezőgazdasági 

gyakorlatok, a túlzott használt peszticidek, az ipari műtrágyákkal való kiegyensúlyozatlan trágyázás. 

Mindezek a hatások kockázatot jelentenek a talaj termékenységének fejlődésére és a talaj minőségére. A 

gazdasági műtrágyák hiánya az elmúlt években számos ország számára problémát jelentett. A Cseh 

Köztársaságban ez elsősorban az állatok, különösen a szarvasmarhák és sertések számának csökkenése. Ez 

komoly oka annak, hogy a gazdák alternatívákat keresnek.  A cél a szerves talajkomponens tartalmának 

megőrzése vagy növelése. Azokon a parcellákon, ahol a betakarítás utáni maradékanyagokból vagy az 

állattenyésztés hiánya és a trágya hiánya miatt nem áll rendelkezésre szerves anyag, a talajjavítók - a talaj 

bio-stimulánsok, amelyek kiküszöbölhetik ezeket a hiányosságokat - használata növekszik. Ezeknek a 

zavaroknak az eredményeként a talaj fizikai tulajdonságai jelentősen romlanak, és az első feltételezés az 

esővíz talajba való beszivárgásának romlásából és a talajprofilban való fenntartásából származik. A cél a 

talaj humusztartalmának fenntartása vagy növelése. 

 

Tudományos ismeretekből tudjuk, hogy bolygónk körülbelül 4,5 milliárd éves. Ahogy tudjuk, hogy az élet 

a tengerből jött partra körülbelül 450 millió évvel ezelőtt, vagyis a bolygó létrehozása óta eltelt idő 

körülbelül 10% -ában. Először mikroszkopikus organizmusokkal kezdődött, majd később magasabb 

életformákká fejlődött. Kezdetben főleg növények, majd állatok. De az élet a szárazföldön is sok radikális 

változáson ment keresztül. 

A magasabb növények fejlődésével és később halálukkal a mikrobiális élettel együttműködve a tiszta 

ásványi felület szerves komponenssel dúsított sziklákból áll. A talaj elkezdett kialakulni! 
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Új, élő ökoszisztéma jött létre. És most egy kicsit a történelmünkből. Őseink jöttek létre nem tudjuk, mikor, 

de azt tudjuk, hogy a szárazföldön, azaz a talaj körülbelül 40.000 évvel ezelőtt leesett, ez 0,009% -a az idő, 

mióta az élet a földön jött létre. Szilárd "talajt" kaptak a lábuk alatt. Kezdetben gyűjtöttek, később vadásztak, 

és még később elkezdték "háziasítani" a vadon élő állatokat és kiválasztott növényeket termeszteni. Ez 

körülbelül 12 000 évvel ezelőtt történt, az idő 0,3% -ában szilárd talajra léptek. 

Először a talaj művelése nélkül nőttek, később primitív faeszközök (néhány "primitív" törzs) segítségével), 

míg végül a mókus unokatestvérek 1827-ben fel nem találták a hátizsákot. Ettől a ponttól kezdve a 

következő 193 évben intenzív földművelést végeztünk. Összefoglalva az idő múlásával - mechanikusan 

feldolgozzuk a talajt az őseink létrehozása óta eltelt idő körülbelül 0,005% -ában, és csak 0,0000000043% 

-kal a szárazföldi élet létrehozása óta. 

Kiderül azonban, hogy az intenzív talajfeldolgozás útja nem a jövő útja! 

 

Értsük meg a talajprofilt. A talaj biológiai aktivitásának, a növények gyökérrendszerének és a szerves-

ásványi komplexnek a szoros összekapcsolása, amelyet talajnak nevezünk. A fotoszintézis, a magasabb 

növények által használt alapvető energiaforrás, körülbelül 2 milliárd éves. Megteheti, ha tiszteletben 

tartja a folyamatokat, amelyek ezen a bolygón tették. A környezeti változások, amelyek évmilliárdok óta 

alakulnak ki egy emberi generáció emlékezetéhez képest, összehasonlíthatatlan időszak. Ezért nem tudunk 

ma sok mindent elképzelni. Az ember nem teremtette meg azt a környezetet, amelyben fejlődött, az ember 

nem teremtett talajt. Tehát kezeljük a tájat és a földet, amely része, mint valami nagyon értékeset.  

A környezet állapota jelzi számunkra, hogy meg kell változtatnunk a földgazdálkodással kapcsolatos 

megközelítésünket - a szárazföldön. A vízgazdálkodást nemcsak a mezőgazdasági területeken, hanem az 

erdőkben is javítani kell. Szükséges a táj adaptálása és a civilizáció negatív környezeti hatásainak 

csökkentése.  

 

A talaj ökoszisztémáját szerves anyagból kell táplálni. Ha felszedünk egy teáskanál talajt, annyi 

mikroorganizmus lesz benne, mint ember a Földön. Az aktív, élő gyökérrendszer biztosítja ezt a gazdag 

mikrobiális életet a talajban életadó energiával. A növények és a talaj közötti szinergiák a gyökérzónában 

való folyamatos kommunikációjukra épülnek. A növényi gyökerek szintén szénforrást jelentenek, amely a 

szerves anyagok alapvető építőeleme. A talajbaktériumok és gombák suaktent közösségei keményen 

dolgoznak, hogy a vizet és a tápanyagokat elérhetővé tegyék a növények számára.  

 

A fenntartható és gazdaságilag hatékony mezőgazdasági termelést a jövőben csak stabilizációval vagy a 

talaj biológiai aktivitásának növelésével lehet elérni. 

 

A talaj segítségével a víz kezelhető a tájban. Ezért hangsúlyozni kell, hogy a talaj egyik fő funkciója a 

vízciklus biztosítása a tájban. Az egészséges, leromlott talaj technogén meghúzással és a talaj szerves 

összetevőinek elégtelen arányával akár 30% -kal csökkenti a beszivárgási kapacitástaz egészséges talajhoz 

képest. A Cseh Köztársaság szerkezeti talajprofiljának nedvességtartalma 10-szer több vizet foglal el, 

mint az összes tó és vízfolyás. Csehországbana földállomány több mint 70%-a különböző mértékű 

romlásban van. Ismert az esővíz talajba való beszivárgásának romlásának vagy a talajprofilban való 

fenntartásának problémái. Az esővíz talajba való beömlése a talajnedvesség és a talajvíz-tartalékok 

helyreállításának fő forrása. Az 1 m3-as szerkezeti talaj érdekessége körülbelül 200 500 l vizet tart meg. 1 
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ha 0,5 m talajprofil mélységű talaj tekintetében a szerkezeti talaj 1-2,5 millió liter vízzel rendelkezik. Így a 

talaj tárolási kapacitása jelentősen csökken a talaj fizikai paramétereinek megzavarásával, főként a 

térfogatsúlyával - a talaj aggregátumainak tömörítésével és kedvezőtlen szerkezetével, amelyet a talaj 

pontosan gyenge biológiai aktivitása okoz.  

 

Az agronómiai mítoszok és a termesztési technológiákhoz való alkalmazkodás elmaradása a megváltozott 

talaj- és éghajlati viszonyok miatt most jelentősen negatívan befolyásolja a földgazdálkodást. A felelősség 

azonban nem elsősorban az időjárás, a kormány, az EU. Hogyan próbáljuk ezt bemutatni a médiában? Mi 

döntjük el, milyen technológiát használunk a növények termesztésére! Mi választjuk a talajhoz és 

termékenységéhez való hozzáállásunkat! Mi, házigazdák meghatározzuk, hogy milyen mennyiségben és 

milyen rakománysal lesznek a termeléshez való inputok. Éppen ellenkezőleg, nem határozzuk meg, hogy 

milyen lesz az időjárás, és még a termelés árát sem határozzuk meg.  

2020-ban és 2021-ben csehországi és csehországi heves esőzéseket hozott a "tavaszi szántóföldi aszály" 

rövid időszaka után. Sajnos, mivel a talajok tömörítettek és strukturálatlanok, ezeknek a csapadékoknak a 

többsége kifolyt a mezőkből, és magával vitte még a legértékesebb talajréteget is, vagy a víz a nap által 

szárítandó mezőn áll. Tehát a talajnedvesség tartalékának helyreállítása a megszorított talajon egészben 

bonyolult, és a felszín alatti vizek tartalékainak feltöltése még mindig nem elegendő. A betakarítás végeként 

is. A mezők felületének túlzselősége miatt a betakarítási technika leállása sok helyen szükségtelenül 

történik. Igen, gyakran esik, és elrontja a betakarítást. A standok gyorsan közelednek, csak a betakarítási 

technika nem mehet a terepre, és tudjuk, miért. 

 

Esővíztől függünk. Amikor jön az eső, nem tudjuk őket a talajprofilban tartani. Nem vagyunk felkészülve 

arra, hogy egészséges talajprofilban használjuk őket más száraz napokon. Miért? Mert nincs meg. A talajban 

a téli szezon után mindig nedvesség található. Közvetlenül a talajprofil-zóna alatt találjuk meg, amelyet 

olyan alaposan előkészítettünk. A száraz szívóágyba való szívás azonban mindig csapadék aktivitást 

igényel. Mert száraz talajban a mag nem csírázik! A talaj nem csak egy szubsztrátum, amelyben a vetőmagot 

tárolni kell, és műtrágyát kell elhelyezni. A talaj egy összetett, meglehetősen összetett, változásérzékeny élő 

ökoszisztéma. Az állványok esetében a talaj olyan élettér, ahol fejlesztik gyökérrendszerüket, 

kommunikálnak a talaj mikrobiótájával, és víz- és tápanyagforrást jelentenek. Nem számít, hogy a 

változások természetes természetűek-e, vagy az ember okozza. Minden rendszernek megvannak a maga 

szabályai. Azáltal, hogy nem tartják tiszteletben őket, megsértik a rendszer egyes elemeinek egyensúlyát, 

funkcióját és kommunikációjának elmaradását.  

 

A talajbiológia kérdése. Láthatatlan a szem számára, mégis olyan fontos.  Tevékenységének intenzitása az 

alapja az összes növénytermesztési rendszer sikerének minden körülmények között. A talajbaktériumok a 

kulturális gombákkal együtt enzimatikus tevékenységükkel lebontják a növények és más szervezetek 

szerves maradványait, tápanyagokat bocsátanak ki és bocsátanak rendelkezésre a talajból, és felelősek a 

talaj szénciklusáért. Ezt követően az aerob baktériumok talajegészségügyi rendőrségként működnek. 

Különösen az aktinomepátok képesek fogyasztani az összes biomasszát, beleértve a patogén gombák, 

például a fuzaria baktériumokat is.  

Ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, a talajfázisok arányát optimalizálni kell a talajban: szilárd, folyékony, 

gáz halmazállapotú az egész növényzetben. Ebben a kiegyensúlyozott környezetben a talaj meghúzása nem 
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következik be, még azért sem, mert a természetes forrásokból származó talaj szerves összetevőjének aránya 

növekszik és stabilizálódik. Az ilyen földterületek ezután nagy retenciós kapacitással rendelkeznek a 

vízgazdálkodás szempontjából. A nagyobb beszivárgás nemcsak nagyobb mennyiségű esővizet jelent a 

talajprofilban, hanem alacsonyabb felszíni vízelvezetést és a talajerózió kisebb kockázatát is.  

A jobb talajszerkezet, amely nagyobb arányban rendelkezik szerves anyaggal, megtartja a vizet a 

talajprofilban, és megakadályozza a nem produktív füstöket. A víz gravitációs kapilláris mozgása 

optimalizálni kezd, a talaj túlfolyásossá válik, így nem lesz egyensúlyhiány a talajfázisok között. A talajban 

elegendő víz van a szárítási szezonban a fotoszintézishez, de a növényi szervezetek hűtéséhez is, mivel a 

növény az ehhez a tevékenységhez szükséges víz 95% -át 29 ° C feletti hőmérsékleten használja fel.  

 

A kísérleteket gyakran használják a talajkörnyezet fejlődésének nyomon követésére, lehetővé téve a 

gazdálkodás tápanyagciklusokra, terméshozamokra és talaj termékenységi állapotára gyakorolt hatásával 

kapcsolatos információkat. Ezeknek a kísérleteknek az eredményei nemcsak a további kutatásokhoz 

hasznosak, hanem mindenekelőtt a mezőgazdasági gyakorlatot kell szolgálniuk a megtermékenyítés és más 

agrotechnikai beavatkozások szükségességének eldöntéséhez. A tápanyagok talajban való mozgásának 

tanulmányozása szempontjából a legfontosabbak a hosszú távú kísérletek, mivel az egyes tápanyagok 

bevitelének jobb ellenőrzése és a különböző típusú műtrágyák hatóanyagának meghatározása a tápanyagok 

kölcsönös egyensúlyára a talajban, a növényi hozamok és a termelés minősége. A talaj termékenységének 

fenntartásának és a tápanyagok növények általi optimális felhasználásának fontos összetevője a szerves 

anyag, amely biztosítja ezeknek a tápanyagoknak a fokozatos felszabadulását a kevésbé hozzáférhető 

formákból a növények számára hozzáférhető formákba. A talajban lévő megfelelő mennyiségű szerves 

anyag biztosítja jó fizikai, kémiai és biológiai állapotát. A talaj szilárd fázisából származó térfogat összesen 

2-5% -a esik az ökológiai részesedésre. A humusz (szerves anyag) optimális mennyisége a talajban 5%, de 

az intenzív mezőgazdaság eredményeként a talajt szisztematikusan edthused. Ezért, ha nincs más út, 

legalább részben a szerves anyagot talajjavítókkal kell helyettesíteni. A szerves anyag fontos a talaj 

mikroflóra fejlődéséhez is, amely szükséges a lebomlási folyamatok egyensúlyához és ezáltal a talaj 

termékenységének stabilitásának fenntartásához.  

A mikrobiális légzőszervi légzést a talaj minőségének mérésének egyik fő paraméterének tekintik. A talajok 

biológiai minőségét úgy értjük, hogy felmérjük a talajban lévő mikrobiális közösségek állapotát. 

Pótolhatatlan szerepük van az energiában és a tápanyagokban. Jelentős részesedésük nyilvánvaló a talaj 

szerves anyagának mineralizációjában és az új fontos vegyületek szintézisében. A talaj mikroflóra számos 

elem ciklusában pótolhatatlan - különösen C, N, S, P. Jelentősen hozzájárul a humusz kialakulásához, és 

szerepet játszik a talajszerkezet fenntartásában. A talaj mikrobiális összetevőjének állapota feltételeket ad a 

talaj általános állapotának, például a talaj minősége (egészsége) szempontjából.  

A mikrobiális légzőszervi légzés a mikrobiális közösség mineralizációs kapacitásának általános mutatója, 

és ismételten a talaj termékenységének indexeként használják. A talaj mikrobiális légzése a talaj szerves 

anyagának mineralizációjának szintjét fejezi ki. Nagymértékben korrelál a szerves anyag lebomlási 

intenzitásával, de széles körben változó, és természetes ingadozásokat mutathat a környezeti tényezőktől 

függően, különösen a nedvesség szubsztrátumának és a hőmérsékletnek a rendelkezésre állásától függően.  

A mikrobiális biomassza mennyisége, aktivitása és talajlégzése nagymértékben függ a mikroorganizmusok 

élettani körülményeitől és más tényezőktől, például a talajvíz-tartalomtól, a hőmérséklettől, a pH-től, a talaj 

tömörödésétől és a tápanyagtartaléktól. Ugyanakkor azonban a légzőszervi használatra felhasználható 
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szubsztrátum mennyiségétől is függ. Ezért tükrözi a mikroflóra légzőszervi aktivitását és a szerves anyagok 

általános bomlását. 

 

A talaj szerkezetének javítása biológiai folyamatokkal. Jelenleg a mezőgazdasági gyakorlat elsősorban 

mechanikai megoldásokat keres. Az esetek túlnyomó többségében azonban minden erőfeszítés körülbelül 

20 cm-es talajprofil-mélységben ér véget, ahol a növény és a talajkörnyezet közötti kommunikáció 

legfeljebb 80% -a történik. A többszörös termesztés negatív megnyilvánulása a technogensen meghúzott 

rétegek létrehozása az egyes termesztés mélységeiben, amelyet egymás után kétszer megismételnek. Ez 

a technogén szigorítás gyakran kapcsolódik a talajfelszínen lévő porszerkezet kialakulásához, ami viszont 

hatással van az esővíz beszivárgásának csökkentésére, a talaj vízének vagy széleróziójának kockázatára, de 

a kaparás kialakulására is, amely aztán nemcsak a víz beszivárgásának, hanem a növények növekedésének 

és fejlődésének akadálya is.  

Az agresszív termesztés az oka a talaj szerves összetevőjének, a humusznak és a széntartalomnak a 

feldolgozott talajréteg intenzív savanyításának köszönhetően. 

 

Megközelítés a talajszerkezet javításához. A jó talajszerkezet nagyon fontos tényező a talajtermelési 

kapacitásban. Ugyanakkor jelentősen befolyásolja az összes talajtulajdont - fizikai, kémiai és főleg 

biológiai.  Ez ezután befolyásolja a talaj víz- és levegőrendszerét, a szerves növényi maradékok 

mineralizációját és humifikációját, a humusztartalmat és minőséget, valamint az aerob és anaerob 

folyamatok egyensúlyát. Ez szorosan kapcsolódik a szerves talajkomponens tartalmához, amely a talajban 

élő összes szervezet biomasszájából áll, a baktériumoktól a kulturális gombákig és gombákig, a 

makroedafonig és a növények gyökérrendszerétől. Egészséges talajokon ez az összetevő a teljes talajtömeg 

5-7% -át teheti ki, ami a szerkezeti talaj esetében 200 300 t / ha-t jelent. A leromlott, különösen a talajok 

esetében ez a szerves arány kevesebb, mint 100 t/ha. 

 

A növények gyökerei a szimbiózisban lévő mikro- és makroorganizmusokkal együttműködve, amely a 

növények gyökereinek és a rhizoszférának nevezett talaj kommunikációs zónájában zajlik, a legjobb 

szerkezetiképző szer. A mezőgazdasági gyakorlat nincs kellőképpen tudatában ennek a ténynek, és nem 

használja ki az aktív talajbiológia strukturális formáló hatását. A talajszerkezet állapotának javulását a 

szerves trágyák, nem csak a trágya, a trágya vagy a komposzt támogatásával érhetjük el, hanem a közbenső 

növények zöld trágyázáshoz való felhasználásával is, beleértve a hüvelyuminózis felvételét a szántóföldi 

növények termesztésének rendszerébe. Itt is figyelembe kell vennünk a talajfeldolgozási műveletek 

optimalizálását, mind a termesztés mélysége, mind a műveletek száma, mind a termesztés intenzitása 

tekintetében. A fő növények, a közbenső növények, de a trágya, a shil és az emésztett trágya betakarítás 

utáni maradványait a talaj biológiailag legaktívabb felszíni rétegével kell átkövni, és nem kell a barázda 

aljára 20-25 cm mélységig hajtani. A szerves maradékok és műtrágyák biológiailag aktív talajjal való 

keveredésével elindítjuk a mineralizációs folyamatot, amelyben elsősorban aerob talajbaktériumok, gombák 

és gombák vesznek részt. Ebben a környezetben ezeknek a maradékoknak a bomlása a humifikáció 

folyamatán keresztül folytatódik, amely hosszabb, 3-5 éves idősor után pozitív hatással van a 

humusztartalom növekedésére és minőségére.  
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Különösen az állattenyésztés nélküli gazdaságokban a szerves hatóanyagokat, valamint makro- és 

mikroelemeket tartalmazó termékek bevonása, amelyek ösztönzőleg hatnak a talaj mikroorganizmusainak 

és növényi gyökereinek fejlődésére (Badalíková a.d. 2012), szintén bizonyítottak a körülményeinkben. A 

talaj bio-stimulánsainak alkalmazásával először támogatjuk az aerob talajbaktériumok, gombák és gombák 

populációinak fejlődését, amelyek enzimatikus tevékenységük révén ezt követően lebontják a talajban lévő 

szerves maradékokat, és hozzáférhető formában tápanyagokat bocsátanak ki a talajoldatba. Mind az Ön 

igényeinek, mind a növények iránti igénynek megfelelően. A növények elsősorban a talaj mikro- és 

magasabb rendű szervezeteinek ezeket a populációit látják el energiaanyagokkal, és a régebbi növényi 

gyökerek haldokló kérge is szénforrás ezeknek a talajszervezeteknek az élelmiszereként.  

 

A talaj biológiai aktivitása 

A talaj egy összetett ökoszisztéma, amely változatos organizmusközösséggel rendelkezik. Olyan 

talajszervezeteket, amelyek egyes csoportjai biológiailag függenek egymástól, etafonnak nevezik. Az 

Edafon különböző méretű szervezetekből áll, a mikroszkopikus szervezetektől a nagyobb méretű 

szervezetekig. Az Edafont tovább bontják fitodafonra (növényi szervezetek) és zooedafonra (állati 

szervezetek). 

A talaj az a hely, ahol a mikroorganizmusok a legnagyobb mértékben végzik biológiai funkciójukat, 

amelyek a világ anyagciklusában csökkentik a őket. Ebben afunkcióban biztosítaniés lépésről lépésre, 

mert mikrobák nélkül az anyagok ciklusa hamarosan megszűnne, ésbolygónkon az élet kihalna. A 

talajorganizmusai ezért elengedhetetlenek a földi élet körforgásához, ezért meg kell őrizni biológiai 

aktivitásukat és a talaj sokféleségét. 

A talajban lévő biomassza méretét és mennyiségét, valamint az ökológiai funkciókat tekintve a 

talajszervezetek legfontosabb csoportja a fitodafon, és ebből főként a talaj mikroflórája (azaz baktériumok, 

actionomycetes, gombák, algák, civaképzők), amelyek nagyon fontos funkciókat látnak el, mint a kis 

talajállatok - mikrofauna (protozoonok, fonálok, örvények, teknősök stb.). A talaj nagyon fontos funkcióit 

a talaj makrofauna is biztosítja, amelyet elsősorban földigiliszták, nagy talaj ízeltlábú fajok (százlábúak, 

bipedek, pókok és rovarok) és puhatestűek képviselnek. Nem kétséges, hogy a földigiliszták a makroedafon 

funkcionálisan legfontosabb összetevője. Talajunkban általában körülbelül 1 tonna élősúlyt érnek el 1 

hektáronként, ami a legtöbb talajállat. Szerves anyagot építenek be a talajba, kiválasztódásaik hozzájárulnak 

a talajszerkezet kialakulásához, gazdagítják a lenyelt szerves anyagot az emésztőrendszerben és a 

földrészecskéket kalcium-karbonáttal, mechanikusan szimpatikusan és megzavarják a talaj tömegét. A 

tetőtérben a földigiliszták folyosói nagyon észrevehetők. 

Ami a számot illeti, 1 m2-en 1-200 ezer makrofauna és több milliárd mikrofauna egyed van. 1 ha-ra 2-10 t 

élő talajtömeg van, ami a talaj tömegének körülbelül 0,05-0,5% -a. A szervezetek pozitív szerepe a talajban 

elsősorban a szerves anyagok bomlásában és a szervetlen anyagok átalakulásában, a 

nitrogénrögzítésben (szimbiotikus nitrogénrögzítés - Rhizobium), a növényi gyökerek parazitákkal és 

kórokozókkal szembeni védelmében, valamint a talajba belépő mérgező anyagok 

bomlásábanrejlik(cvegyi anyagokkala növényvédelemhez, a környezet ipari szennyeződése stb.). Az 

egészséges talajban a jelen lévő fajok közül sok képes felismerni számos enzimet, fizikai és egyéb 

folyamatot, amelyek az ökoszisztéma stabilitásához és rugalmasságához vezetnek napi szinten. Ha a talaj 

egészséges, és nem befolyásolják a nemkívánatos anyagok, a mikrobiális populáció sokfélesége nagy és a 
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mikroorganizmusok száma magas. A sokféleség jelentősen csökken, ha például a talajt 

mikroorganizmusokra mérgező szennyező anyagokkal szennyezik. A szennyező anyag jelenléte a fajok 

jelentős részének eltűnését okozza, és csak azokat éli túl, amelyek képesek a szennyező anyagot 

energiaforrásként használni a növekedéshez és a szaporodáshoz. A talaj sokfélesége a szennyező anyag 

eltűnése után, azaz a mikroorganizmusok fogyasztása után helyreáll. Ezeket a mikroorganizmusokat a 

szennyezett talaj biológiai tisztítására (bioremediáció) használják. 

 

Mi befolyásolja a talaj biológiai aktivitását? 

A talajban lévő mikrobák emberi céloktól és erőfeszítésektől függetlenül működnek. Azonban a 

tevékenységüket az ő előnyére használhatja, ha ezt a tevékenységet irányíthatja. Például a növényi 

maradékok bomlása inopportuited időben a tápanyagok átmeneti elvesztéséhez vezethet a talajba, ami 

ezután hiányzik a növényekből. Ha azonban olyan időben történik, amikor a talaj mentes a növénytakarótól, 

éppen ellenkezőleg, folyamatként szolgálhat a tápanyagok tárolására a mikrobák biomasszájában, és így 

megvédi őket a talajból való kimosástól. A talajban lévő mikrobák aktivitását azonban csak környezeti 

tényezőkkel lehet ellenőrizni. Például a talajfeldolgozási módszerek megváltoztatják a talajvíz-tartalmat, a 

talaj hőmérsékletét, a talaj levegőztetését és a talaj növényi maradványokkal való keverésének mértékét. 

Mindez tükröződik a talaj biológiai aktivitásában (a talajszervezetek és mikroorganizmusok nevében, a 

mikroorganizmusok aktivitásában és az enzimek aktivitásában). Ezért ismerni kell mind az egyes 

környezeti tényezőket, azaz a mikroflórát befolyásoló ökológiai tényezőket, mind annak működését. A 

mik   r 2000s intenzitását szabályozó tényezők közé tartozik a páratartalom, a hőmérséklet és a 

levegőztetés,   valamint a talaj szemcséssége és a talaj szerkezete. A strukturális talajok több biológiai 

aktivitással rendelkeznek, mint a nem strukturális talajok, különösen azért, mert jobban élnek. A 

mezőgazdasági talajokban különösen az alkalmazott gazdálkodási rendszer fontos tényező a talajélet és az 

edafon fejlődése szempontjából.  A mezőgazdaságilag kezelt talajokban lévő szervezeteket olyan 

tényezők befolyásolják, amelyek gyakran negatív hatással vannak számukra és a fajok 

sokféleségére, és így befolyásolják a talajban zajló folyamatokat is. Ebben az összefüggésben 

nemcsak a kémiai inputokról van szó, hanem a vetés folyamatában a termés kiválasztásáról és az 

agroökorendszerben történő agrotechnikai beavatkozásokról is. A monokulturális mezőgazdasági 

rendszerek alacsony sokféleséget biztosítanak a bomlásukban részt vevő szerves maradékokban és kísérő 

szervezetekben. Ismeretes, hogy az erdei talajok termesztése csökkentette a gombák számát és növelte a 

baktériumok számát. A gombák biomasszájának  és a bakteriális biomasszának az aránya a megművelt 

talajokban 1:1 körül, az erdőterületeken pedig 3:1 körül    van. A monokulturális rendszerek, különösen a 

betakarítás utáni maradékok eltávolítása vagy elégetése esetén, csökkentik a földigiliszták és más 

makroorganizmusok számát a  vetésforgóval rendelkező talajokon.    

 

A növényi maradékok javításakor a választott technológia is hatással van.  A minimális agrotechnikai 

ültetvényekkel  a szerves anyag a talaj felszínén marad, a párolgás korlátozott, és a nedvesség ebben 

a rétegben növekszik. 

A megtermékenyítés jelentős hatással van az edafonra is. A megtermékenyített és elalt területek 

összehasonlításakor nagyobb számú organizmust jegyeztek fel a trágyával megtermékenyített 

területeken és többnyire ipari műtrágyákkal végzett kutatásokban, mint a szentségtelen változatok. 
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Az edafon fejlődését azonban a műtrágya dózisai korlátozzák. A racionális megtermékenyítés növelheti a 

növényi termelést és a gyökér biomasszát, az elsődleges fogyasztók száma növekedhet, a mikrobiális 

aktivitás és a bakteriális populációk a rhizoszférában növekedhetnek, és ezt követően más fogyasztók 

populációi alakulhatnak ki. 

 

A talajreakció nagy hatással van az edafonra is. A magas savasság vagy a magas lúgosság gyakran  számos 

gyakori baktérium növekedésének gátlásához vezet. A talajreakciót módosító mezőgazdasági agrotechnikai 

beavatkozások, mint például a mész, megállítják a legtöbb baktérium növekedését.   A peszticidek 

használata külön probléma, mivel sokan megölik a nem célzott szervezeteket a talajban, valamint a 

célfajokat. Hatásuk az organizmusokra közvetlen és közvetett is lehet. Sok esetben a peszticidek közvetett 

hatása atalajgerinctelenekrenagyobb és tartósabb hatást gyakorolhat, mint a közvetlen hatások. 

Nyilvánvaló például, hogy a földigiliszták részesülnek a termesztési beavatkozások minimalizálásában, 

a notill technológiában, a peszticidek és más xenobiotikumok használatának elmaradásában, a 

keletkező biomasszából vagy betakarítás utáni maradékokból származó szervesanyag-ellátásból, 

kedvező talajreakcióból és állandó megfelelő talajnedvességből, gyakoribb elvétel hiányában. 

 

És a növények gyökerei, beleértve a rhizoszféra zónában lévő mikroorganizmusokat, valamint a 

makroorganizmusokat, mint például leghíresebb képviselőik, a földigiliszták, jelentősen javítják a talaj 

szerkezetét a teljes talajprofil mélységére. A földigiliszta ürülék nagyon értékes tápanyag- és energiaforrás 

a mikroorganizmusok és növények számára, és nagyon értékes előfutára a humusznak. Folyosók 

létrehozásával makropórusok függőleges rendszere alakul ki, amely a felszínről a talaj alsó rétegeibe halad. 

Ezekkel a makropórokkal több víz szivároghat be a talajba, amely a szerves komponens növekvő arányának 

köszönhetően jobban megmarad a talajban. Ez a folyosórendszer javítja a talajerztetést is, ami a talaj 

biológiai aktivitásának fejlődésének másik előfeltétele. A folyosók keresett terek a növényi gyökerek 

növekedéséhez és a talaj mikroorganizmusainak fejlődéséhez, amelyek itt könnyebben hozzáférnek a 

tápanyagokhoz. A földigiliszták így szoros szimbiózisban élnek növényi gyökerekkel, talajgombákkal és 

más mikroorganizmusokkal.  

 

A Cseh Köztársaság talaján négyzetméterenként legfeljebb 300 földigiliszta található. Biomasszává alakítva 

ez 500-1000 kg/ha-nak felel meg. Ez a populáció évente 40 t vagy annál több ürüléket (coprolitot) termelhet, 

ha a hüvelyesféreget többször nagyobb térfogatban termesztik.  

 

A szerkezeti talaj lehetővé teszi a termesztési műveletek számának csökkentését, valamint a szükséges mély 

termesztés vagy aláásás csökkentését. Ez magában foglalja a dízelfogyasztás csökkentését, a 

szakítószilárdság és a munka szükségességének csökkentését, miközben jelentősen javítja a gép- és 

szerszámmunka minőségét. Ezenkívül javul a földterületek hozzáférhetősége az agrotechnikai 

műveletekben, beleértve a betakarítást is, ami a termelés hozamára és minőségére is hatással van. A telkeken 

való utazások számának csökkentése a talaj tömörödése és a technogén tömörítési zónák eltávolításához is 

vezet a talajprofil nagyobb mélységében.  

 

Fizikai tulajdonságok és kapcsolat a biológiával a talajban  
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A talaj fizikai tulajdonságai 

Karakter szerint három csoportra oszlunk: 

(1) a fizikai erők szilárd talajrészecskékre gyakorolt hatása által okozott tulajdonságok 

(2) a talaj szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú fázisai közötti feltételes kapcsolat tulajdonságai 

(3) a külső tényezőkkel és környezeti feltételekkel való feltételes talajviszonyok jellemzői 

 

Ezek is lebonthatók:  

alap - térfogatsúly, fajlagos súly 

b) származtatott - porózusság, hidrofizikai tulajdonságok, víz, levegő és termikus mód, szerkezet stb.  

 

A kapilláris és nem kapilláris pórusok optimális aránya 

Növények 

Optimális pórusarány 

Hajszálcső nem hepiláris 

% teljes porózusság 

takarmány, zöldség 75 – 85 15 – 25 

szem-ing 70 – 80 20 – 30 

gabonafélék 60 - 70 30 – 40 

 

A talaj vízkapacitása 

- a talaj víz fogadására és fenntartására való képessége. A talajvíz átfogó jelzés a talajban lévő összes vízre 

Felismerjük a) a talaj nedvességtartalmának aktuális értékeit (% obj.)  

              b) talajmolyság (tömegszázalék)) 

 

A talajvíz dinamikája fontos - élénkség, beszivárgás, szivárgás 

A talaj feldolgozásával jelentősen befolyásolja a talaj vízrendszerét:  

(1) az ATM kezelése. Csapadék 

2) párolgási csökkentés 

 

Szerves talajkomponens 

• Talaj szerves anyag edafon (talajszervezetek), növényi és állati maradékok és a mikroorganizmusok 

elhalt sejtjei, amelyek a bomlás és az új anyagokká való átalakulás különböző szakaszaiban vannak, 

és végül humuszanyagokká alakulnak.  

• A szerves vegyületek és különösen a humuszanyagok segítenek az ásványi részecske aggregátumok 

kialakulásában, a növények, valamint a mikroorganizmusok és az energiaforrás tápanyagtartálya.  

• Jelentősen befolyásolják a talaj vízrendszerét. 

 

A talaj ásványi összetevője 
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• Az ásványi tartalom különböző szervetlen vegyületekből és különböző méretű részecskékből áll. 

• A sziklák és sziklák nagy töredékeitől a 0,2 μ m-nálkisebb kolloidrészecskékig. 

• A különböző ásványi részecskeméret-csoportok bizonyos ábrázolása határozza meg a talaj 

textúráját.  

• A talajrészecskék mindig egy bizonyos módon vannak elrendezve, a talajban elszigetelten fordulnak 

elő, vagy gyakrabban aggregátumokat képeznek más részecskékkel együtt, amelyek pl. granulátum, 

lemezek, prizmablokkok vagy oszlopok alakúak lehetnek.  

• Ez megteremti a talaj szerkezetét. 

 

 

A humuszhorizont szerkezeti állapota 

Szerkezeti állapot 
Száraz talaj 

térfogata (g.cm-3) 
Porozitás 
(%) 

kitűnő 1,2 54 

jó 1,2-1,4 46-54 

alkalmatlan 1,4-1,6 39-46 

nem strukturális 1,6-1,8 31-39 

 

A talaj biológiai aktivitásának romlása 

• a talaj biológiai életének csökkenése a levegőhiányhoz kapcsolódik  

• az anaerob folyamatok kapcsolódó túlsúlya a talajprofilban 

• ennek eredményeként egészségtelen környezet van, ahol a szerves maradékokat egerek és rothadási 

folyamatok bomlanak le, ami a tápanyagok elvesztését, valamint a gyökerek és később az egész 

növények fejlődésének ellenséges környezetének kialakulását eredményezi.  

 

A porózusság csökkentése 

• A makropórusok hiánya és a kapilláris pórusok közötti különbség  

• ennek eredményeként a víz beszivárgásának romlását, nagy felszíni vízelvezetést és ezzel együtt a 

talajerózió fokozott kockázatát jelenti. 

    Paradox módon az ezt követő nem szerkezeti talajprofil nagyon hamar, még a heves esőzések után is, a 

talajnedvesség hiányában szenvedhet.  

 

A talaj aggregátumainak olvadása 

• Biológiailag alulműködő talajban megfeszül 

• nagyon gyakran az éles szélű blokkok már 12-15 cm mélységben alakulnak ki  

• kompakt talajlemezek képződnek.  

• A talaj meghúzása erősen korlátozza a növényi gyökerek fejlődését, és gyakran hidromorfia oka.  
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Aktív gyökér sugging nélkül a rhizoszféra nem működik, és a növény és a talaj között minimális az 

anyagcsere szintje, ami a hozamok csökkenésének egyik fő oka! 

 

A morzsaszerkezet elvesztése 

• Ez a fent említett jelenség következménye, és a legszembetűnőbb a talajfeldolgozásban nyilvánul 

meg.  

• Az egyes műveletek energiaigényesebbek, gyakran 50%-kal 

• a talajfeldolgozás minősége jelentősen csökken, a mező felülete csomós, és ez negatív hatással van 

a vetett minőségére, a fellendülésre és az állványok egyensúlyára is  

 

A szerkezeti együttható (KS) az a számított érték, amellyel a talajszerkezet minőségét kifejezik. Ez a 

szerkezeti részecskék (aggregátumok) és a talaj többi része közötti arány a talajprofilban. A 2011–2015-ben 

megfigyelt szerkezeti együttható értékeket a grafikon fejezi ki. 

A strukturalációs együttható átlagos értékei a PRP SOL alkalmazása után 

a 2011–2015-ös ellenőrzött változatokról (Badalíková, stb., 2015) 

 
 

Csökkentsük a talajfeldolgozást gépesítéssel 

• A talaj aktív szerves összetevőjének optimális arányával rendelkező szerkezeti talaj nagyon jól 

képes kezelni a vizet. 

• Egyrészt 25-30% -kal több esővizet képes elnyelni, majd a lejtőkön csökken a felszíni lefolyás vagy 

a lagúnák kialakulása a síkságokon.  

• Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ezeken a talajokon akár 30% -kal alacsonyabb, nem 

produktív füstök legyenek. Ez akár 50% -kal magasabb vízellátást halmoz fel a talajban, ami még 

hosszabb szárítási időszakra is elegendő.  

• A mélység gyökerezésével a talajprofil magas biológiai aktivitása biztosított, és a tápanyagok 

használhatósága jelentősen megnő.  

• Ugyanakkor javul a szén-dioxid-egyensúly és a talaj általános egészsége. 

• Ezek a jó termés és a termelés minőségének alapvető előfeltételei.    
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A Cseh Köztársaság Földalapjának megtartási kapacitása 

 

Az esővíz talajba való beszivárgása (beszivárgása) a talajnedvesség és a felszín alatti vizek tartalékainak 

helyreállításának fő forrása. Az 1 m3 érdekességéhez a szerkezeti talaj körülbelül 200-500 l vizet tart meg. 

Ez azt jelenti, hogy 1 ha 0,5 m profilmélyű szerkezeti talaj állománya 1-2,5 millió liter víz lehet. A talaj 

fizikai paramétereinek, különösen a tömörítéssel történő térfogatsúlyának és az alacsony víztartalmú 

talajaggregátumok kedvezőtlen szerkezetének megzavarásával, és így a talaj gyenge biológiai aktivitása 

miatti felmelegedési tendenciával a talaj ellátási kapacitása jelentősen csökken. Ez elsősorban annak a 

ténynek köszönhető, hogy a megfeszült talajban a szilárd talajfrakció (ásványi komponens) aránya 

jelentősen megnő a gáz-halmazállapotú és folyékony frakciók kárára (3. és 4. ábra) A víz vetés (retenciós) 

kapacitása is csökken. Ezért a nem strukturális talaj jelentősen negatívan befolyásolja a talajprofil 

vízgazdálkodását, nem is beszélve az erózió, a nem produktív párolgás és a talajprofil mélységébe való 

gyökerezés problémájáról. A talaj gyenge biológiai aktivitása problémákat okoz a szerkezeti aggregátumok 

helyreállításában.  

 

Ha a talajban lévő vízterület a tömörítés miatt 10% -kal csökken, akkor ez hektáronként 300 000 liter 

vízmennyiséget jelent a 30 cm-es ornitikus horizonton. Ez 30 mm csapadéknak felel meg, amely teljesen 

beázna a talajba. A talajprofil azonban akár 1 méter mélységig is képes vizet vinni. Ezután a talaj 

vízkapacitásának csökkenése elérné az 1 000 000 liter értéket, és ez 100 mm csapadéknak felel meg. 

Ezeket a tényeket figyelembe véve a Cseh Köztársaság Mezőgazdasági TalajAlapjának vízvisszatartási 

kapacitása 8 400 000 000 liter vizet jelent. Egy másik, ebben az esetben negatív tény azonban az a tény, 

hogy hazánk talajának 70% -át károsítja a degradáció, különböző mértékű tömörítést, eróziót, párátlanítást 

és a biológiai aktivitás elvesztését szenvedik. Ezen okok miatt a talajaink tényleges visszatartási kapacitása 

5 040 000 000 literre csökken. A különbség tehát 3 360 000 000 liter. Ha a Cseh Köztársaságban a teljes 

vízfogyasztás 2013-ban 1 700 000 000 liter volt, akkor a talajból hiányzó víz két évig jelenti ennek a 

fogyasztásnak a lefedettségét.(Vo repair, 2016)  

 

Megoldási lehetőségek  

A www.organickahmota.cz rend szerinti szerves anyagok talajba történő szállításakor, a talajvédelmi 

technológiák alkalmazásának kiterjesztésével, többéves takarmány termesztésének támogatásával és 

bővítésével stb., a Cseh Talajalap állapotának és retenciós kapacitásának javulására számíthatunk az eredeti 

5.040.000.000 m3 vízből az alábbiak szerint:  

 

 Egy éven belül: 6.500.000.000 m3 víz 

 Három éven belül: 6.800.000.000 m3 víz 

 Tíz éven belül: 7.100.000.000 m3 víz 

 

A gazdálkodásnak a talajmegtartó kapacitásra gyakorolt hatásának becslése a Cseh Köztársaság kiválasztott 

gazdaságaiban működési feltételek mellett végzett mérések eredményein alapul. Pozitív részről a javuló 

intézkedés alkalmazását közvetlenül követő legmagasabb hatás már az első évben teljesül. 

 

Megoldások keresése a gyakorlatban 
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A gyakorlat célja, hogy olyan rendszerszintű megoldást találjon, amely kielégíti a talaj gondozását, a 

termelők érdekeit és igényeit. Ez biztosítja a földalap védelmét, és teljes mértékben tiszteletben tartja a 

környezetvédelem feltételeit. Jobb termelés biztosítása, ami jobb növényegészséghez vezet. Ez olyan 

innovatív megoldásokat keres, amelyek jelentős szerepet játszanak a globális trend céljainak elérésében - 

egészséges talaj, egészséges növények, egészséges élet. A kultúrák jobb egészsége szintén rendkívül pozitív 

hatással lesz a mikotoxinok csökkentésére mind a levegőben, mind az élelmiszerláncokban.  

Projekt módszertana Dél-Morvaország száraz területén - a talajprofilok eredményei 

A következő bekezdésekben ismertetjük a rendszermegoldás gyakorlati ellenőrzését Dél-Morvaország 

száraz területén. Ezekkel az érdekes eredményekkel meg akarjuk mutatni, hogy mennyire képesek vagyunk 

megmenteni a talajnedvességet, ha javítjuk a talaj szerkezetét. 

Az ortofotók, a talajtípusok térképei és a műholdas képek tanulmányozása alapján litobratřicei település 

kataszterében, a VT éghajlati területéhez tartozó élőhelyek válogatása készült – egy nagyon meleg száraz 

kukoricatermelő terület. Magasság A Bohém-Morva-felföld eső árnyékát itt alkalmazzák. 2017-ben az 

egész évben 380 mm csapadék hullott a megfigyelt területen, amelyből csak 66,2 mm esett a növényzet 

alatt. 2019-ben a csapadék mennyisége 487 mm volt, a vegetáció alatt pedig 360 mm csapadék hullott. Az 

átlagos éves hőmérséklet 9-10 °C, ebből a termesztési időszakban 15,3 °C. 210 m. 

Talajviszonyok: a por feketesége, közepes vagy nehéz, szemcsés agyag agyagból agyagos talajba, a 

humuszhorizont eléri a 40 cm mélységet, amelyből 30 cm-t termesztenek. 

 

2017 tavaszán egy félig operatív kísérletet hoztak létre a gazdasági vállalkozáson belüli agrotechnikai 

beavatkozások tiszteletben tartásával. A tavaszi búza vetése után 150 kg/ ha talaj biostimuláns granulátumot 

hoztak fel lapos ipari szóróval. 2017 őszén az őszi búza vetése után a talaj biostimulánsainak második 

azonos takaró alkalmazását végezték el. Az őszi búza után a repce vetette a talaj biostimulánsainak ezt 

követő harmadik alkalmazásával, ugyanolyan dózisban, mint az előző években. A kísérlethez a levél 

biostimulánsok 2 változatát is felhasználták, amelyeket 1,5 l.ha-1dózisban alkalmaztak a növényzetsorán  

(évente 1x) a növény agrotechnikai kezelésének részeként, gyomirtó szerekkel keverve. Ezeket a 

változatokat csak a hozamok részben említik, bár itt a talaj jellemzőit is figyelemmel kísérik.  

 

A talaj biostimulánsainak száraz területen végzett vizsgálattal foglalkozó projekt részeként 2017. november 

9-én, 2018. november 5-én és 2019. október 31-én talajprofilok feltárására került sor. Ez a részletesebb 

ellenőrzés csak a vezérlésre és a Neosol változatokra összpontosított. A Neosol, a talaj biostimulánsát 

stratégiai termékként választották ki, ahol a talajtulajdonságok hosszú távú változásának hatásait már 

harmadik éve figyelik erre és ellenőrzési változatokra.  

 

A jelenlegi talajnedvesség mérésére hét mélységben öt ismétlés (delta T Devices HH2nedvességmérő). 

2017-ben csak öt mélység volt az aszály miatt. Ugyanakkor a mintákat két mélységben, öt 0-20 cm-es és 

20-40 cm-es ismétlésben vettéka talaj alapvető fizikai tulajdonságainak meghatározására (a Kopecký 

henger elemzése -térfogatsúly, porózusság, maximális kapilláris kapacitás, a minimális légmentesség 

kiszámítása).  

 

A talaj fizikai tulajdonságai 
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A projekten belül szorosan figyelemmel kísérték a talaj biostimuláns – Neosol granulátum – hatását, amely 

makroelemes keverékkel (Ca, Mg, N, P, K, S, Na) és Microelements Fe, Zn, Mn, B, Cu, I mikroelemekkel 

rendelkező kalcium- és magnézium-karbonátok alapján a talajban lévő szerves anyag (a továbbiakban OH) 

hiánya esetén a talaj tulajdonságainak javulásához vezet. A talajvízkötés mennyisége és szilárdsága a talaj 

fizikai, fizikai-mechanikai és kémiai tulajdonságaitól, a szerves talajkomponens tartalmától és minőségétől 

függ. A talaj fizikai tulajdonságainak értékeit az 1. táblázat tartalmazza. A csökkentett térfogatsúly a talaj 

meghúzásának közvetlen mutatója. Szerkezeti és nem szilárd talajok esetében ez az érték 1,30-1,45 g.cm-3. 

Az 1,45 g.cm -3 feletti értékek közepes talajfeszülést mutatnak, és az 1,5g.cm-3 feletti értékek erősen 

megfeszült földet mutatnak. (Javíts egy carol 2010) 

A talajszűkítés hatással van a vízrendszerre  

A legtöbb esetben a talajszerkezetet zavarja a szerves anyagok hiánya, az alacsony biológiai talajaktivitás 

és a meghúzás jelentős hatása, amelyet a nem megfelelő nedvességtartalmú, nagyon nehéz gépesítés gyakori 

utazásai okoznak. Ezeknek a rendellenességeknak az eredményeként a talaj fizikai tulajdonságai jelentősen 

romlanak. Az első feltételezés az esővíz talajba való beszivárgásának romlásából és a talajprofilban való 

fenntartásából ered.  

 

Teljes porózusság – a mező kapilláris kapacitása, a kapilláris szuszpendált víz maximális mennyiségét 

fejezi ki, amelyet a talaj kapilláris pórusaival megtart. A maximális kapilláris vízkapacitás a talaj azon 

képessége, hogy megtartsa a vizet a növények igényeinek megfelelően, ami ezután a magasabb 

terméshozam előfeltétele. 

 

A talaj fizikai tulajdonságainak értékeit a táblázat tartalmazza. 

 

A 2017-es alapvonalak megfelelnek az alapult változatoknak.  2018-ban már az értékekből is látható, hogy 

az alkalmazott talaj biostimuláns változatok alacsonyabb talajfeszesítést mutattak, amint azt az OHR értékek 

is bizonyítják. Az 1. változat esetében - a magas OHR 1,51g.cm-3, az alacsony porózusság pedig 41,9% volt, 

ami korrelált a talaj többi megfigyelt fizikai tulajdonságával. A 2019-es év megerősítette a 2018-as trendet, 

az 1. változat esetében statisztikailag meggyőző csökkenést, valamint az OHR és a porózusság növekedését 

mutatta a kontroll változathoz képest.  

 

Litobratřice talaj fizikai tulajdonságainak meghatározása 2017, 2018 és 2019 

2017 2018 2019 

V
á

lt
o
za

t 

Talajmélysé

g (cm) 

Térfogatsúl

y piros. 

(g.cm-3) 

Teljes 

porózussá

g (%) 

Talajmélysé

g 

(cm) 

Térfogatsúl

y piros. 

(g.cm-3) 

Teljes 

porózusság 

(%) 

Talajmélysé

g (cm) 

Térfogatsúl

y piros. 

(g.cm-3) 

Teljes 

porózusság 

(%) 

E
ll

e
n

ő
r
iz

 

0-20 1,13 57,9 0-20 1,49 42,9 0-20 1,39 41,4 

20-40 1,39 47,1 20-40 1,53 40,9 20-40 1,54 39,2 
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Átmérő 1,27és 51.5és Átmérő 1.51b 41.9és Átmérő 1.46b 40.3és 

T
a
la

j 

b
io

st
im

u
lá

n
s 0-20 1,12 57,7 0-20 1,31 49,9 0-20 1,21 58,9 

20-40 1,44 45 0-40 1,26 51,9 20-40 1,34 55,4 

Átmérő 1.28és 51.4és Átmérő 1.29és 50,9b Átmérő 1.28és 57.15b 

 

Táblázatok és grafikonok mutatják az aktuális talajnedvesség lefolyását, amikor a teljes talajprofilt feltárják 

a 2017-es megfigyelés első évében. A megfigyelés első éve után már ősszel észrevehető különbség 

figyelhető meg a kontrollváltozat és a talaj biostimuláns változat között, ahol a talaj biostimuláns 

változatának egyenletesebb nedvességeloszlása és a beszivárgás folyékonysága van.  

A számítások szerint kijelenthetjük, hogy 2017-ben a talaj biostimuláns változatán a kontroll változathoz 

képest 10,9 mm csapadék állt rendelkezésre.  

 

 

Páratartalom mérés Litobratřice 2017. november 9. 

 

Ezenkívül a jelenlegi talajnedvesség mérését hét mélységben, öt ismétlésben (Delta T Devices HH2 

nedvességmérő) mérték. 2017-ben csak öt mélység volt az aszály miatt, amikor a mérések nem voltak 

megvalósíthatók nagyobb mélységben. 

 

Jelenlegi talajnedvesség, Litobratřice 2017, rendben. % 

Mélység 

Átlagos páratartalom annak 

érdekében, hogy % 
KÜLÖNBSÉG 

Ellenőriz Talaj biostimuláns  % 
Víz m3 per 

1 ha 

Csapadékegyenérté

k (mm) 

10 cm 24.94 és 24.10 és -0,84 -10,95 -1,09 

20 cm 23.86 és 26.14 b 2,29 29,72 2,97 

30 cm 25.66 és 26.46 és 0,81 10,48 1,05 

40 cm 22.53 és 26.31 b 3,77 49,04 4,90 

50 cm 11.40 a 13.76 és 13,76 30,73 3,07 

Összesen a talajprofilban 109,02 10,90 
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A talajprofilok ellenőrzésének második évében 2018 a jelenlegi talajnedvesség lefolyását mutatja. A 10 cm-

es felületi rétegben lévő vezérlési változaton a nehéz szeptemberi csapadék nedvességének egy részét még 

mindig vegetatív repce elrettenti. Egy 10-20 cm-es rétegben több csapadék halmozódott fel az első 

technogensen meghúzott réteg felett. A 20-30 cm-es rétegben a csapadék hiányzik a poliedre talaj 

aggregátumok által megnyilvánuló technogén meghúzás által okozott alacsonyabb retenciós kapacitás miatt. 

Egy 30-40 cm-es rétegben a páratartalom ismét kissé magasabb, hasonlóan a 10-20 cm-es zónához; ezt az 

állapotot a második meghúzt zónában lévő repedéseken keresztüli gyorsabb vízszappelés okozza, amelyet 

még nem inspiráltak a növények gyökerei. 

 

Páratartalom mérés Litobratřice 2018. november 5. 

 

A talaj biostimuláns változatának egyenletesebb nedvességeloszlása és jobb folyékonysága van a 

vízbeszivárgásnak. Itt állandó talajnedvesség-ellátás jön létre. A 10 cm-es rétegben lévő morzsás 

talajszerkezet lehetővé teszi, hogy a víz mélységbe szivárogjon. A 20-70 cm-es rétegekben mért értékek 

dokumentálják a csapadék egyenletesebb beszivárgását a talajprofil teljes mélységébe, megerősítve azt a 

tényt, hogy a szerkezeti talaj a technogén meghúzási zónák hiányában száraz körülmények között is jobban 
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Ellenőriz Talaj biostimuláns % 
Víz m3 per 

1 ha 

Csapadékegyenérték 

(mm) 

10 cm 15.56 és 15.76 és 0,20 2,6 0,26 

20 cm 16.62 és 18.32 b 1,70 22,1 2,21 

30 cm 13.92 és 19.90 b 5,98 77,74 7,77 

40 cm 16.32 és 18.96 b 2,64 34,32 3,43 

50 cm 14.66 és 17.44 b 2,78 36,14 3,61 

60 cm 12.60 és 17.24 b 4,64 60,32 6,03 

70 cm 12.82 és 16.54 b 3,72 48,36 4,84 

Összesen a talajprofilban  281,58 28,16 
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kezelheti a nedvességet. A számítások szerint 2018-ban a talaj biostimuláns változatán 28,2 mm csapadék 

állt rendelkezésre a kontroll változathoz képest. 

 

Jelenlegi talajnedvesség, Litobratřice 2018, rendben. % 

 

2019-ben a talajprofilok harmadik ellenőrzését végezték el. A változatok közötti különbségek egyértelműen 

jelzik a talajprofil jelenlegi talajnedvességének lefolyását. Az a tény, hogy 2019 több csapadékot hozott, 

mint az előző években, megerősítette a megfigyelt rendszer funkcionalitását. A vezérlési lehetőség nem 

tudta megfelelően visszatartani és kihasználni ezeket az értékes ütközéseket. Megerősítették, hogy a talaj 

biostimuláns változata hektáronként átlagosan 34,4 mm-rel több csapadékot képes megtartani, mint a jobb 

talajszerkezet miatt. 

 

Páratartalom mérés Litobratřice 2019. október 31. 

Talaj vlhcsont, Litobratřice 2019, vj. % 
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Ellenőriz Talaj biostimuláns % 
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Csapadékegyenérték 

(mm) 

10 cm 19.48 és 24.12 b 4,64 60,32 6,03 

20 cm 25.46 b 24.96 és -0,50 -6,50 -0,65 

30 cm 26.80 és 28.62 b 1,82 23,66 2,37 

40 cm 24.72 és 28.14 b 3,42 44,46 4,45 

50 cm 24.34 és 26.96 b 2,62 34,06 3,41 

60 cm 20.34 és 25.06 b 4,72 61,36 6,14 

70 cm 17.46 és 27.22 b 9,76 126,88 12,69 

Összesen a talajprofilban  344,24 34,40 
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Az értékekből egyértelmű, hogy a talaj biostimuláns pozitív hatással van a talajerztetésre a talajbiológia 

támogatásának köszönhetően, amely olyan természetes módon működik a talajban. Ezt a Miller and Co. 

(1990) is megerősítette, akik munkájuk során talajtulajdonságok javulását írják le talajkondicionálók és 

egyéb segédanyagok alkalmazásával. 

 

A száraz Dél-Morvaország területén végzett ellenőrzött műveleti kísérlet során az OHR, a porózusság és az 

aktuális talajnedvesség mérését bizonyítja az a tendencia, hogy a talajprofil 314% -kal növeli a talajprofil 

képességét nagyobb mennyiségű esővíz felhalmozódására.  Ez háromszoros javulást jelent a nyomon 

követés első évéhez képest. A szerkezeti talajprofil így képes visszatartani a csapadékot és jobban 

kihasználni azt. Különösen egy 30 cm alatti zónában, amely kevésbé hajlamos asziákozásra, ez lehetővé 

teszi a talajvíz tartalékának növekedését a következő állványok számára. Kijelenthetjük, hogy a természetes 

talaj biostimuláns rendszeralkalmazása így segít biztosítani a talajvízellátás feltöltését. 
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A kontrollváltozat (balra) és a változat összehasonlítása a talaj biostimulánsával 

 

 

A biostimulációk repcehozamra gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése 

Az eredmények azt mutatják, hogy a felhasznált biostimuláns változatok esetében mind a talaj,  mind a 

levél hozama jelentősen magasabb volt, mint a használt hozamok. A strukturálisabb talajnak, a jobb 

gyökérfunkciónak köszönhetően (a gyökéraktivitás mérésével és a talajnedvesség és így a tápanyagok 

jobb felhasználásával megerősítve, a hozamok növekedése később megnyilvánult. A fenti 

eredmények alapján megállapítható, hogy a kezelési módszer egyes változatai a vizsgált években 

a gyökerek kialakulásának és funkcionalitásának javulásához vezettek, valamint a hozamelemek 

mennyiségének közvetlen növekedéséhez a kezeletlen kontrollváltozathoz képest. 
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Repce hozam 2019-ben t.ha-1 

 

Fontos rámutatni arra, hogy a hozamok növekedése ellenére az egyes változatok nem csökkentek az 

olajosságban. Az olajosság 41% volt az összes megfigyelt változaton.  

A repce olajossága az egyes helyeken lévő magok számától, az egy növényre jutó sülékek számától és az 

adott területen lévő növények mennyiségétől függ. A gabona jó minőségének elérése érdekében a szükséges 

olajossággal maximalizálni kell a növények fotoszintetikus aktivitását. És visszatértünk az elejére. Itt 

nagyon fontos, hogy a terület egységenkénti állványait és sedációit nem megfelelő nedvességtartalmú 

körülmények között állasszuk ki. Amikor minden erősebb növény mind a nedvességet, mind a tápanyagokat 

a gyengébb növények rovására veszi, és a hozamok szükségesek a csökkenéshez. A kevesebb vetésű aszály 

esetén ugyanazt a hozamot kapjuk, de megtakarítjuk az inputokat.  

 

Az egyik legnagyobb probléma ma a talaj rossz vízrendszere.  

Tudjuk, hogyan lehet javítani a talaj vízrendszerét. 

 

Egyéb gyakorlati eredmények 

Gaiago, nutrigeo biostimuláns nyomában. A Nutrigeo talaj biostimuláns alapvető funkciója a talaj 

élettartamának aktiválása és gyors növekedése, különösen a gombás összetevők, amelyek minden talajban 

inaktív spórák formájában vannak jelen. 

A pamut anyag bomlásának eredménye különböző alkalmazási dózisokban 45 nappal az alkalmazás után itt 

látható. A pamutszövetet minden változatban 20 cm mélységbe helyezik, és az alkalmazás után 45 nappal 

ismét eltávolítják. A pamutanyag lebomlásának mértéke egyértelműen a Nutrigeo-val kezelt változat 

talajaktivitásának növekedését mutatja.  

 

A talaj aggregátumainak vizessége 

A Cseh Köztársaságban 2020-ban végzett három félig operatív kísérlet a talaj aggregátumainak 

vizességének növekedését mutatta. A Kopecký görgőket két mélységben és 4 ismétléssel távolították el. A 

vizsgálati eredmények a talaj aggregátum víztartalmának 13-24% -os növekedését mutatják. Ez egy nagyon 

jó erózióellenes intézkedés. A gyorsan változó éghajlati viszonyokkal összefüggésben bizonyos, hogy a 
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mezőgazdaságnak is gyors és hatékony választ kell ad ezekre a változásokra. A nutrigeo termékekkel való 

talajstimuláció nagyon gyors és hatékony megoldásnak tűnik a modern gazdálkodók számára. 

 

A termelésen, a talajszerkezeten, a tápanyagtartalékon és a vízellátáson alapuló omplex élő ökoszisztéma 

atalajban élő szervezetek egyes közösségeinek együttműködése, szimbiózisban az építőanyagok, az energia 

és a növényeken keresztüli táplálkozás ellátásával. Ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, a lehető 

legnagyobb nyugalomra van szüksége ahhoz, hogy túlzott zavar nélkül működjön, fordulva (szántás). 

Gyakran ismétlődő, aránytalan mechanikai beavatkozások, a talaj fáradságosan létrehozott szerkezete 

elpusztítja.  A talajművelés módszere befolyásolja a talajban lévő vízgazdálkodást és annakerését. Ez egy 

másik fontos tényező, amely befolyásolja a növény növekedését és fejlődését, valamint a gabona későbbi 

minőségét. A talajszerkezeti rendellenességek és az egyenetlen nedvességkezelés ma már nemcsak a Cseh 

Köztársaságban érinti a legtöbb termesztett növényt és kultúrát. Ez a probléma ma már globális. De ez nem 

megoldhatatlan. Szükséges a talaj természetes egyensúlyának helyreállítása. Hozza az egész földművelési 

rendszert az élet harmóniájába. Ne felejtsük el, hogy mi emberek is részei vagyunk az élet körforgásának, 

és tevékenységünkkel sokat tudunk és tudunk is változni. 

 

 

 

Mechanikusan csak a talaj felső rétegeit tudjuk befolyásolni 30 cm-ig. Azonban nehéz technológiával 

lehetetlen kiszámítani a talaj tulajdonságainak javulását nagyobb mélységre. 

 

Hatékony megoldás 

Az alapvető talajfolyamatok rendbehozatalának szükségessége egyértelmű, de hogyan lehet ezt egyáltalán 

nem nehéz biztosítani. Fontos, hogy az összes növény táplálkozása és megtermékenyítése hatékonyan 

használhassa a tápanyagokat a gazdaságban előállított forrásokból, és nem csak gazdasági okokból. Még az 

ipari nitrogén műtrágya is csak talajoldatban elfogadható növények számára (Záhora, 2017). A fenntartható 

földgazdálkodási rendszer fő oka és egyik alapja a talajkörnyezetre nehezedő kémiai terhek csökkentése és 

a talaj biológiai aktivitásának helyreállítása, a talaj termékenységének és a növénytermesztési rendszerek 

jövedelmezőségének alapjaként. Akkor alapvető és legfontosabb termelési eszközeink – a SOIL – azzal a 

képességgel fognak visszafizetni bennünket, hogy megszüntessük az éghajlatváltozás negatív hatásait, a jó 

hozamokat és a mezőgazdasági termelésből származó nyereséget.  
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Az elmúlt években a talajtámogatási termékek szélesebb körben elterjedtek - biostimulánsok, amelyek 

feladata a szerves növényi maradékok mineralizációjának javítása, a talaj mikroorganizmusok aktivitásának 

növelése, a talaj szerkezetének javítása és ezáltal a talaj vízrendszerének javítása. Ezek a termékek 

különösen fontosak az állattartás területén. Eredményeik, különösen az elmúlt években, megerősítik ezeket 

az előnyöket. 

Keressünk tartalékokat a talajban elrejtve! Hol? Hozzáférésben. Az alapvető előfeltétel az éghajlati 

viszonyok negatív hatásainak megelőzése vagy megszüntetése, a talajszerkezet magas színvonalú 

gondozásában. Arról nem is beszélve, hogy a mai nem strukturális lebontott talajoknak nemcsak egy 

szezonra van szükségük, hanem egy új helyreállítási irányítási rendszerre is. És ez eltart egy darabig. Ez a 

megközelítés azonban a talajhoz való hozzáférés változását és gyakran a jelenlegi talaj-éghajlati viszonyokat 

tekintetében bekövetkező technológiai változásokat jelent. 

A talajban elrejtett összes tartalék megtalálható, ha elkezdjük érzékelni a talajt kiegyensúlyozott 

ökoszisztémaként - egy élő szervezetként, amelynek teljesítménye a biológiai és kémiai folyamatok 

egyensúlyától, azaz egészségi állapotától függ. Analógia az emberekhez képest - ha egészségesek vagyunk, 

kiegyensúlyozott étrendünk van és jól élünk, akkor jó munkateljesítményt is adunk. 

 

Keressünk egy egyszerű rendszert, amely a talajban a lehető legkiegyensúlyozottabb, szimbiózisos talaj - 

növény - légkört, valamint a termelt mezőgazdasági műtrágyák természetes kezelését hozza létre, hogy a 

talajt természetes termékenységéhez juttassa vissza, és a modern módon fenntarthatónak leírt gazdálkodás 

eredményeit szisztémás megközelítéssel javítsuk. A rövid távú hatású operatív megoldások azonban 

közelebb állnak hozzánk. A szélsőséges időjárási minták ismétlésének intenzitása azonban arra kényszerít 

bennünket, hogy olyan megoldásokat keressünk, amelyek a talajnedvesség-gazdálkodáson, valamint a 

növényállványok vízgazdálkodásán alapulnak. 

 

A talaj élettartamának helyreállítására és a talajvíz-gazdálkodás javítására vonatkozó elvek: 

- technológiák alkalmazása a talajfeldolgozás intenzitásának csökkentésére, 

- a szántóföldi növényzet fenntartása, lehetőleg egész évben, 

- a célnövény váltakozódást fajban gazdag köztes keverékkel, 

- a köztes növények föld feletti biomasszája és a betakarítás utáni maradékok a legjobban a felszínen 

maradnak, vagy legfeljebb 10 cm-ig javíthatók, 

- nitrogént szállít a talajba a nitrogénmegkötő üzemek során, 

- a talajbiológia előmozdítása a talaj biostimulációja vagy köztes füstök és biostimulációk alkalmazásával 

történő bevonásával. 

 

A gyakorlat várható hatása és előnyei: 

-a növénytermesztési rendszerek számára a hatékonyan művelhető földterületek nagyobb termelékenysége 

és területe, 

-a környezetre gyakorolt negatív hatás csökkentése a ráfordítások (peszticidek, ipari műtrágyák, energia és 

víz) csökkentésével, 

-gazdagabb talaj biológiai sokféleség a talaj magasabb termékenysége, a jobb kártevők elleni védekezés, a 

talajvíz és a felszíni vizek hatékonyabb védelme érdekében, 

- magasabb jövedelem az alacsonyabb gazdasági kockázatnak kitett mezőgazdasági termelők számára, 
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- a piac egészségesebb élelmiszerekkel és takarmányokkal való ellátása. 

 

 

Következtetés - Jövőkép  

Mindig azt gondoljuk, hogy a Cseh Köztársaság és Szlovákia Európa teteje, és minden víz ebből a tetőből 

folyik. Rajtunk múlik, hogyan módosítjuk a tető felszínét, hogy az összes vizünk ne fogyjon ki a határokon. 

És ezt biztosan nem fogja megoldani számunkra, sem Brüsszel, sem a populista programok, mint például 

az esővíz. Nincs univerzális megoldás a talajban lévő víz kezelésére. A talajszerkezet és a víz-levegő 

talajrendszerek javításának szükségessége azonban már alapvető fontosságúvá vált. Víz nélkül nem tudunk, 

és ha fenn akarjuk tartani a mezőgazdasági termelés intenzitását, el kell kezdenünk megoldásokat   keresni 

a talajvíz védelmére.  Biztosan nem lesz programozható időjárás és teljes hosszúságú öntözés. Továbbra is 

az a számunkra, hogy intenzíven érdeklődjünk a talaj szerkezeti állapota iránt, hogy képesek legyünk 

ellenállni az elmúlt évek szélsőséges időjárási mintáinak. A talajvíz-megtakarítás kérdésének elsajátítása a 

siker alapja, mert ahol víz van, ott élet is van. Találjuk meg mindannyiunkban, a lelkiismeretünkben azt, 

ami számunkra prioritás, akár csak a szemünkkel, akár a szívünkkel követjük. A föld a legnagyobb 

vagyonunk, mind a jelenben, mind a jövőben. 

Ennek az egész rendszernek mindenekelőtt a fenntartható földgazdálkodáshoz, a lebomlási folyamatok 

leállításához, a környezetre és az élelmiszerláncokra nehezedő kémiai terhek csökkentéséhez, a talaj és a táj 

biológiai sokféleségének és vízgazdálkodásának javításához kell vezetnie. Ez lehetővé teszi a 

mezőgazdasági termelők számára, hogy javítsák a tápanyagfelhasználást, hatékonyabban védjék a 

növényeket és fenntartsák a termelési szintet, miközben javítják a termelés jövedelmezőségét. 

A föld iránti tiszteletet az emberiség a legkorábbi civilizációk óta mutatja. Abban az időben az ember látta 

szilárd alapját a talajban vagy a földön, és stabilitását, állandóságát, megváltoztathatatlanságát, hűségét 

tulajdonította, és készen állt arra, hogy életét lefektesse érte. 

Breadwinner anya, Földanya. A modern idők megjelenésével azonban a modern ember a talajt anyaggá, 

anyaggá, földépítéssé, termelési eszközsé és javakká tette. Így a talaj - Breadwinner anya - gabonadonor, 

ingatag hajóvá vált, amelyet az ember fenyegetett - felelőtlen pilóta. "Ha elhagysz engem, nem fog 

elpusztulni. Ha elhagysz, elpusztulsz!" Viktor. 

 

 

  

 

 

 
 
 


