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Bevezetés 

 

A talaj alapvető termelési eszköz és nehezen visszanyert természeti erőforrás. Bár a világ 

népességének táplálkozása több mint 90% -ban függ a földtől, nem viselkedünk felelősségteljesen 

a talajjal szemben. A tény az, hogy 1 milliárd ember, vagyis a világ népességének körülbelül 1/7-

e szenved élelmiszerhiánytól. Ez elsősorban a megfelelő mezőgazdasági földterület rendelkezésre 

állására kapcsolódik, mivel a mezőgazdasági termelés lehetősége logikusan korlátozott. A száraz 

területek a Föld felszínének 42% -át fedik le. A jelenlegi éghajlatváltozás még rosszabbá teszi a 

helyzetet. A világ népességének 35%-a él száraz körülmények között, ami egyre sebezhetőbbé 

válik a vízhiány miatt. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) előrejelzései 

szerint a mezőgazdasági földterületek területe 2030-ra a jelenlegi 40%-ról 50%-ra kell növekednie, 

valószínűleg az erdei ökoszisztémák rovására. A tápanyagok formájában a talajba történő 

bevitelnek 2050-re meg kell megháromszoroznia, és a mezőgazdasági termelésnek legalább 50% -

kal kell növekednie ahhoz, hogy a világ növekvő népességét beperelje. A mezőgazdasági termelés 

növelésének szükségessége olyan jelentős áttörést igényel, mint az 1960-as évek zöld forradalma, 

és az elkövetkező évtizedekben hatalmas kihívást jelent minden érdekelt csoport számára, beleértve 

a legnagyobb élelmiszer-fogyasztókat vagy a világ teljes lakosságát is. Az alapvető termelési 

eszközök – a talaj – szigorú védelme szükséges feltétel, amely jelenleg nem elegendő. 

 

A Cseh Köztársaságban és Szlovákiában 1990 óta jelentős változások történtek a mezőgazdasági 

területek kezelésében. Sajnos, nem mindig a jobb. A legújabb negatív tényezőket kifejezetten meg 

lehet nevezni: 

• A gazdaságilag vonzó növények felé való orientáció, ami a jó vetésforgó elveinek be nem 

tartásához vezet (vetésgyakorlatok) 

• Az állattenyésztés elvesztése, ami a talaj szervesanyag-ellátásának elégtelen közvetlen és 

közvetett ellátásához vezet 

• Megmagyarázhatatlan tulajdonosi kapcsolatok (a földterület mintegy 75%-át bérlik), a 

tulajdonosok körében egy 100 hektár feletti saját földterülettel rendelkező növekvő csoport (a 

Cseh Köztársaságban a tulajdonosok több mint 50% -a, ami jelentősen meghaladja az EU-n belüli 

átlagot) 

• A megtekintés magas aránya (még mindig több mint 70%) és a talaj vízerózióra való hajlama 

(súlyos fenyegetés a terület 35% -ához), a talajok fokozott technogén tömörítése (a mezőgazdasági 

földterület több mint fele), a régi vízelvezető rendszerek katasztrofális állapota 

• A bérlők alacsony hajlandósága a mezőgazdasági földterületek alapjának javítására (földkezelés, 

erózió elleni intézkedések, a táj zöldítése, kiegyensúlyozott trágyázás, a szén-dioxid-egyensúly 

javítása) 

• A támogatási címek túlorientációja, valamint a know-how és az új technológiák iránti kevés 

érdeklődés, ami jobb talajállapothoz vezet 

• Fejletlen rendszer a kutatási eredmények mezőgazdasági gyakorlatba történő átvitelére 

• A közvélemény gyenge tudatossága a földről és annak fontosságáról a társadalom számára 
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• Klímaváltozás 

Mivel ezek a problémák és azok okai ismertek, megoldásokra van szükség. Ez jelenleg sokuk 

esetében történik, de a változások fokozatosak, és számos más körülménytől függenek (a 

tulajdonosi kapcsolatok változása, jogalkotási javaslatok útjának, a helyes mezőgazdasági 

gyakorlat elveinek meghatározása – DZES, korábban GAEC és azok linkje a támogatási címek 

lehívásához, de a kölcsönös megfeleltetést követő jogsértés esetén is büntetés, állattenyésztés 

támogatása,  öntözőrendszerek megújítása és régi vízelvezető rendszerek revitalizációja stb.) 

 

A talajvédelem jogi rendszerekbe való bekezűnése azon kevés eszközök egyike, amelyekkel a 

talajok viszonylag hatékonyan védhetők. Elsősorban az oktatásra és az oktatásra kell 

összpontosítani, amely formálja az ember kapcsolatát a természettel és így a talajjal. A védelmére 

szolgáló konkrét és végrehajtható eszközök meghatározása azonban szükséges. 

 

A mezőgazdaság olyan tevékenység, amely lehetővé tette az emberiség számára, hogy minden 

további civilizációs fejlődést érjen el. Enélkül még mindig a gyűjtési és vadászati szakaszban 

lennénk. A mezőgazdaság az emberiség nagy részének része volt, de idővel ez a tendencia 

megváltozott, egészen a jelenlegi állapotig, amikor, különösen a fejlett országokban, a nem 

mezőgazdasági gazdálkodók kis része "táplálja" a többséget. Ennek a trendnek sok hatása volt, de 

az egyik legnagyobb az volt, hogy az egyik teljesen elszakadt a talaj fontosságának tudatalattijától. 

Az emberek elvesztették azt az azonnali érzést, hogy földre van szükségük, és éppen ellenkezőleg, 

azt az érzést keltették, hogy gyárak és ipar táplálja őket. Aztán áttörés kezdődött a talaj 

tudatalattijában. A gazdák több csoportra oszlottak, azokra, akik nagy tisztelettel kezelik a 

területüket, majd azok, akik a mezőgazdaságot olyan vállalkozásnak tekintik, amely csak 

nyereséget szolgál. A talaj nem fogyasztási és kimerültségre, elhagyásra szánt termelési eszköz. A 

talaj, mint a levegő, számos funkciót lát el, és az állam érdeke, hogy megfelelően megvédje azt. A 

föld bármely állam egyik legértékesebb természeti kincse és nem helyreállítható természeti 

erőforrás. Ez a környezet fontos eleme, széles körű funkciókkal, és alapvető termelési eszköz a 

mezőgazdaságban és az erdészetben. A talaj azonban nemcsak termelési funkciókat lát el, hanem 

ugyanolyan fontos funkciókkal is rendelkezik a termelésen kívül: felhalmozás, szűrés, endán, 

szállítás, átalakítás stb. A talaj kialakulása az úgynevezett "talajképződés" eredménye. Talajképző 

folyamatok, amelyek több száz vagy több ezer évig zajlanak, amelyek során a talaj különböző 

fejlődési szakaszokon halad át. A talajtakaró nagy szélességű és változatos, ami a talajképző 

folyamatok tényezőinek és feltételeinek különböző alkalmazásából ered. 
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A talaj pótolhatatlan alapja az élelmiszer-termelésnek! 

 

Történelmileg a földterületet elsősorban a mezőgazdaság és az erdészet termelési eszközének, 

nyersanyagforrásnak, vagy fejlesztési vagy egyéb felhasználási területnek tekintették. A fejlett 

országokban magas mezőgazdasági teljesítmény idején és a globális természeti folyamatok 

felismerése mellett a talaj és funkciói értékelésének szükségessége nemcsak a termelési jellemzők, 

hanem a környezetben betöltött pótolhatatlan szerepe tekintetében is növekszik.  

 

A környezet egyes összetevőiben – vízben, talajban és levegőben – olyan folyamatokat hajtanak 

végre, amelyek egymással összefüggnek, és amelyek lehetővé teszik az életet. Ezért, ha most már 

tisztában vagyunk az elegendő tiszta levegő és tiszta víz fontosságával és szükségességével, és 

számos intézkedést teszünk azok védelme érdekében, sajnos ugyanez nem mondható el a 

talajvédelemről. Bár erről beszélnek, és törvényeket vezetnek be, vagy legalábbis előkészítenek 

sok országban és országunkban annak védelme érdekében, a valódi gyakorlat még mindig kissé 

más. A vállalat úgy kezeli a talajt, mint évtizedekkel ezelőtt a levegővel vagy a vízzel. Az a 

benyomás, hogy elegendő a többletterület – különösen a mezőgazdaság számára – nemcsak nagy 

mennyiségi földveszteségek, hanem minőségi károk, kiterjedt degradációs hatások is vannak, akár 

természetes, akár antropikus. Az erózió, a savasodás, a tömörítés és mások láncreakciót váltanak 

ki a vízzel vagy a környezet biológiai összetevőivel kölcsönhatásban, és következményekkel az 

embereket érintik. 

A talaj egyre inkább a különböző hulladékok tárolásának környezetévé válik. Ez nagyon rövidlátó. 

A talaj egy nagyon konzervatív rendszer, amely hosszú távon fejlődik, a legtöbb változás lassan 

jelentkezik, de mivel a talaj stabil helyhez kötődik a természetben, öntisztító képessége sokkal 

kisebb, mint a víz és a levegő regeneratív kapacitása, és néhány lebomlási változás 

visszafordíthatatlanná válik. Így a társadalom gyors fejlődése során elfelejtjük, hogy a talaj 

pótolhatatlan, mégis elpusztítható és gyakorlatilag nem megújuló természeti erőforrás. 

A talajképző folyamat sebessége elsősorban az anyakő éghajlatától és összetételétől függ. 

Szélességi köreinkben átlagosan 1 cm földet kell létrehozni 100 év alatt. A teljes talajprofil 

kialakulása ezután akár tízezer évig is igénybe is vesz. Azonban egy özönvízszerű eső egy pillanat 

alatt elpusztíthatja a több száz vagy több ezer éves fejlődést. "A talaj az egyetlen nem megújuló 

természeti erőforrás, lebomlása vagy megsemmisítése nagyon gyors, és a képződés rendkívül 

lassú." Forrás: A Talaj Nemzetközi Évének átfogó eljárása ASZ, 2015. 2000 óta naponta több mint 

18 hektárnyi terület tűnt el hazánkban. Ez a tendencia egyre lendületet kap, és az utóbbi időben 

akár 25 ha (vitejtenazemi.cz) értéket is érték. A Cseh Köztársaságban a szántóterület elvesztése a 

Cseh Köztársaság teljes területéről 11% beépített - betonozott (Zdeněk Žalud 2017). Ehhez a 

jelenséghez talajtömítést alkalmaztak. Megmagyarázhatatlan és védhetetlen tehetetlenséggel 

szaporodunk, helyrehozhatatlanul elfoglalva és károsítva a földet. Ez a téma nemcsak a tudósok és 

a szakemberek számára releváns, hanem az egész társadalmat érinti. 
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Mivel a föld a Föld (és államunk) gazdasági és társadalmilag használható 

területének jelentős részét lefedi, szükségszerűen összeférhetetlenségnek van kitéve a különböző 

ágazatokból. Ugyanakkor az iparág helyigénye a földigény. A talajvédelem és funkcióik védelme 

ezután kulcsszerepet játszik a környezet védelmében, mivel csak ökológiailag stabil tájban 

használhatja az ember a talaj természetes termelési képességének feltételeit. Ebből a szempontból 

hangsúlyozni kell, hogy bár a talajvédelemre vonatkozó alapvető intézkedéseket tulajdonosainak 

vagy felhasználóinak kell végrehajtaniuk, ez a társadalom egészének is kérdése, amint az a föld 

kettős jellegéből is kitűnik. Örvendetes, hogy a javasolt új földvédelmi törvény meghatározza a 

tulajdonosok, felhasználók és az egyes kormányzati szervek jogait és kötelezettségeit, 

meghatározza a kötelezettségek megszegése miatti díjakat és szankciókat, valamint a talajvédelmi 

kötelezettségből eredő költségek megtérítését. Ezért azt kívánnunk kell, hogy az új javasolt törvény 

hamarosan hatályba lépjen, és mindenki tiszteletben tartsa. 

A talaj az élet 

A talaj kulcsszerepet játszik a Földön. Gyakran használjuk ezt a kifejezést, mint az emberi 

szervezetben, az egészséges talajban. A talajrendszerek optimális működésének fő előfeltétele az 

egészséges minőségű talaj, amely döntő tényező, amely befolyásolja a növények egészségét és az 

élelmiszer-fogyasztók egészségét ezekből a növényekből. A talaj minősége történelmileg 

kapcsolódik a mezőgazdasági rendszerek termelékenységéhez. Az adott élőhely talajának 

minőségét elsősorban a választott növénytermesztési rendszer befolyásolja, amely lehetővé teszi a 

talajromlás megnyilvánulását, különösen annak szigorítását és erózióját. Egyes mezőgazdasági 

rendszerek azonban kockázatot jelentenek a talajra, főként a talaj termékenységére. 

 

Vaszilij VaszilijEvics Dokuchajev orosz geológus és mineralógus a következőképpen határozta 

meg a talajt: "A talaj természetes, genetikai horizontokká differenciálódik, különböző gömbök 

interfészén alakul ki, többé-kevésbé könnyen leválasztható és újjáéledt". A talaj termékenységét 

úgy jellemzik, mint a talaj azon képességét, hogy a növények számára megfelelő feltételeket 

biztosítson növekedésükhöz és fejlődésükhöz, ami közvetlenül kapcsolódik a szükséges mennyiség 

és minőség hozamának eléréséhez. Fontos megjegyezni, hogy a talaj a legnagyobb gazdagság az 

ember, és így az egész emberiség számára, és ez termékeny talaj (Justus Von Liebig). A talaj 

termékenységét nem lehet egy vagy több tulajdonsággal meghatározni, de ez egymással 

kölcsönhatásba lépő jelek komplexe. A talaj termékenysége olyan tényezőktől függ, amelyeket a 

házigazda nem tud befolyásolni, ezek - anya sziklák, éghajlati viszonyok és végül, de nem 

utolsósorban az élőhely nedvességviszonyai. Ezzel a tényezővel minden gazdálkodónak 

alkalmazkodnia kell az agrotechnikai beavatkozások (talajvédelmi technológiák, közvetlen varrás), 

a termesztési eljárás, a trágyázási terv, a növény- és állattenyésztés integrációjához és másokhoz. 

Ez elvezet minket azokról a tényezőkről, amelyeket egy személy, ha jó menedzser akar lenni, 

jelentősen befolyásolja. 
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A talaj a környezet egyik alapvető összetevője, az agroökrendszerek, az 

erdő- és fű ökoszisztémák szerves része, és számos szervezet élettereit foglalja magában. Ez a víz- 

és tápanyagciklusok környezete, és jelentős életmenetek folyik ott. Túlzás nélkül arra a 

következtetésre juthatunk, hogy az egészséges talaj a legfontosabb biokémiai reakció - 

fotoszintézis szükséges feltétele az emberek számára. A fotoszintézisnek köszönhetően a növények 

szerves anyagot termelnek, amelyet élelmiszerként, nyersanyagként használunk, és egy részét 

visszajuttatjuk a talajba, ahol más biokémiai reakcióknak van kitéve, amelyek elősegítik a talaj 

termékenységét. 

 

A talaj állandó fejlődésen megy keresztül, amelynek során különböző természetes hatások 

befolyásolják, amelyek pozitívak és negatívak lehetnek. Néha előfordul, hogy egy személy 

aktivitása felerősíti a természetes negatív hatások hatásait. 

A sérült talaj nem lehet egészséges, azaz még jó minőségű sem. Bármi, ami károsítja a talajt, a 

koncepció alá tartozik - lebomlás. A legfontosabb mennyiségi degradációs tényező az erózió, ami 

elsősorban a földgazdálkodási rendszernek (nagyszabású mezőgazdasági vadászatok - szélerózió) 

és a talaj szervesanyag-és talajhiányának köszönhető. A talaj szervesanyagának hiánya csökkenti 

a vízbeszivárgási kapacitást, ami felszíni vízelvezetéshez és vízerózióhoz vezet. Továbbá az ebből 

eredő erózió a szerves anyagok további elvesztéséhez vezet. A talajerózió ezért végzetes bomlási 

folyamatnak nevezhető, mivel következménye a szántás visszafordíthatatlan elvesztése. 

A minőségi lebomló tényezők befolyásolják azokat a talajokat, amelyeket az erózió még nem vitt 

el. A talaj fizikai tulajdonságainak romlása, köztük a (tömörítés - a talaj tömörítése, ahol a talaj 

szerkezete megsemmisül - a porózusság csökkentése, a talaj térfogatsúlyának növekedése), a víz 

és a levegő áteresztőképességének csökkentése, szélsőséges vízrendszer (aszály, túlkelés). 

 

A talaj biológiai lebomlása a talaj elsődleges szerves anyagának elégtelen ellátásának köszönhető, 

mint például a talaj mikroorganizmusainak tápláléka és a humusz előfutára. A talaj edafon eltűnése 

következik be, aminek köszönhetően a tápanyagok hozzáférése a növényekhez, a talaj humuszmal 

való gazdagítása, nitrogén rögzítése, a rhizobacteria hatása, a növényi gyökerek védelme a 

paraziták és kórokozók ellen, mérgező anyagok bomlása történik. Általánosságban elmondható, 

hogy nem becsülik alá, hogy az összes geoszféra közül a talajnak van a legnagyobb sűrűsége, ami 

nagyon intenzív biológiai folyamatokat indít el, amelyek meghatározzák a földlakhatóságot. 

 

A kémiai talajromlást sózásnak, savasodásnak (savasodásnak), lúgosításnak nevezik. A talaj 

kémiai tulajdonságait az alkalmazott agrokémia befolyásolja. Peszticid-maradékok vagy például 

fiziológiailag savas műtrágyák, amelyek negatívan befolyásolják a talaj pufferelési képességeit (a 

szorpciós komplex károsodása) - a talaj fontos tulajdonságai, amelyek lehetővé teszik az elemek 

ionjainak megtartását és szükség esetén dinamikusan felszabadítják őket a talajoldatba, amellyel a 

növények könnyen fogadják őket. 
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A talajromlási folyamatokat úgy csökkenthetjük, hogy elkerüljük az 

egyszerű vetésgyakorlatokat azáltal, hogy a hüvelyuminózist biológiai eszközökkel segítjük a talaj 

tulajdonságaiból, majd kiválasztjuk a megfelelő agrotechnikát és rendszeresen szállítunk szerves 

anyagokat a talajba. Mivel a talaj szerves anyaga segíthet enyhíteni vagy megelőzni a negatív 

hatásokat, miközben növeli vagy stabilizálja az elsődleges növénytermesztést. 

A mezőgazdasági technológia céltudatos fejlődése és gyakorlati alkalmazása érdekében ismerni és 

figyelembe kell venni a mezőgazdasági termelés alapvető kapcsolatait és különleges követelményeit a 

technológiához. A mezőgazdaságilag használt föld az ember természetes talajképző folyamatának és 

befolyásának terméke. Lényegében egy háromkomponensű keverék (szilárd, folyékony és gáz 

halmazállapotú komponens), amely főként ásványi és szerves részecskékből, valamint vízből és 

levegőből áll. 

 

Várallyay (1994) a talajromlás 8 típusát különbözteti meg: 

1. talajerózió (víz, szél) 

2. talajsavasodás 

3. a talaj szikesedése és lúgosítása 

4. a talaj fizikai tulajdonságainak romlása (a szerkezet károsodása, meghúzása, a felület öntöde) 

5. szélsőséges vízrendszer (túlkúzás, áradás, aszály) 

6. biológiai lebomlás (a szervesanyag-tartalom és -minőség csökkentése, a talajszervezet 

populációinak károsodása) 

7. a talaj tápanyagtartalmának nemkívánatos változásai (kioldódás, biológiai és abiotikus 

immobilizáció) 

8. a pufferkapacitás (a szorpciós komplex károsodása) és a szennyező anyagok által okozott 

talajszennyezés csökkentése. 

 

Az emberi tevékenységhez kapcsolódó 5 fő mechanizmust (okokat) határoztak meg, amelyek 

talajromlást okoztak 

1. erdőirtás és az őshonos növényzet eltávolítása (mezőgazdasági célú erdőirtás, nagyüzemi 

kereskedelmi erdészet, közlekedési útvonalak és települések építése) 

2. túlzott legeltetési földhasználat (a nem ellenőrzött és túlzott legeltetés nemcsak a növényzet 

károsodásához, hanem a talaj meghúzásának és a talaj eróziónak való kitettségéhez is vezet) 

3. mezőgazdasági technológiák (műtrágyák elégtelen vagy túlzott használata, szennyezett 

öntözővíz használata, nehéz gépesítés használata, agrotechnikai beavatkozások helytelen 

alkalmazása stb.) 

4. a természetes növényzet túlzott használata (pl. üzemanyagként; a fennmaradó növényzet nem 

védi megfelelően a talajt az eróziótól és más lebomló mechanizmusoktól) 

5. ipari technológiák (különösen a termelés, a nyersanyagok kitermelése, hulladéktárolás stb.). 

 

A talaj szervesanyagának elvesztése 
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A talajban lévő szerves anyag elvesztése, az úgynevezett párátlanítás akkor 

következik be, amikor veszteségei jelentősen meghaladják elsődleges forrásainak bemeneteit. A 

talajba belépő szerves anyagok csak 10–30 %-ban halmozódnak fel szerves szénben a talajban való 

bomlás során.  A szén többi részét  mineralizálják és CO 2 formájában szabadítják felalevegőbe.   

A párátlanítást számos tényező okozhatja. A megnövekedett talajerztetés és levegőztetés ,valamint 

azintenzív termesztés során mélyebbsöpredék- ping-up lassítja a szerves maradékok párolgásának 

folyamatát és felgyorsítja a mineralizációs folyamatot  . A szerves anyagok túlzott aerációja és az 

azt követő fokozott mineralizációja is szenved a szakadt rétektől és legelőktől. 

A monokultúrák termesztése , a szerves trágyák és abetakarítás utáni maradékanyagok  

hozzáadásának hiánya, valamint az azt követő gyors mineralizációszintén hatással van a szerves 

anyagok lebomlásra. A cseh mezők  párátlanításához vezető fő probléma a klasszikus szerves 

műtrágya ellátásának hiánya  trágya és trágya ,   vagy emésztettvagy komposzt  formájában, ami 

elsősorban az állattenyésztés 1990 utáni csökkenésének köszönhető. A biogázüzemek számának 

növekedésének köszönhetően ez a tendencia kissé megfordult. 

Éppen ellenkezőleg, a humusztartalom növekedése a füves talajokon történik, amelyeket gazdagon 

támogatnak  az állványok gyökérrendszeréből származó szerves anyagok. A komposzt formájában 

újrahasznosított biohulladékok a szerves anyagok másik fontos forrása  lehet.   Ha a biohulladék 

válogatása teljesen kifejlődött,az akár egymillió tonna szerves műtrágya islehet. 

A talaj humusztartalmát negatívan befolyásoló egyéb tényezők a hidrotermális rendszer változásai 

(vízelvezetés, de öntözés is) és a talaj felhasználásának változása. A veszteségek a víz- és 

széleróziósorán is előfordulnak, ami a Cseh Köztársaság második legjelentősebb talajveszélye. 

A talaj szerves anyagának romlásának következményei közé tartozik a talajszerkezet stabilitásának 

romlása, amikor a talaj meghúzással lebomlik, ezáltal korlátozza a talaj biológiai életét. Így a talaj 

visszatartási és beszivárgási kapacitása csökken, ami azt eredményezi, hogy a csapadékot csak 

részben használják. A talajba való lassabb beszivárgás elősegíti a felszíni vízelvezetést, valamint a 

víz és a  szélerózió kialakulását, és a talajnak nincs elég nedvessége az aszályos időszakok 

leküzdéséhez. Ez a tápanyagkötés későbbi romlásához, a talaj nitráttartalmának növekedéséhez és 

végül, de nem utolsósorban a talajtermelési kapacitás csökkenéséhez kapcsolódik. A leromlott talaj 

nem tud ellenállni a szélsőséges időjárási ingadozásoknak, amelyek az éghajlatváltozás 

folytatódása miatt gyakoribbá válnak. 

Éppen ellenkezőleg, a talajban lévő szerves anyag optimális tartalma és minősége az elemek jobb 

ciklusához, szorpciójához és a tápanyagok talajoldatba történő felszabadulásához vezet. A 

biológiai aktivitás támogatott, és javul a talaj fizikai állapota (a víz beszivárgása és visszatartása, 

de a vízmegtartás is). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humifikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humifikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monokultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klima
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A szomorú tény az, hogy a gazdálkodók négy produktív generációja 

fogyasztotta el a talajban évezredek óta felhalmozódott szénkészlet felét. Ez a dominóhatás kezdete 

a talaj termékenységének csökkenésének területén, ahol a fő okok a talaj rossz fizikai állapota, 

alacsony humuszminőség, alacsony magnézium-reprezentáció a szorpciós komplexben és biológiai 

aktivitási rendellenességek, amelyeket a könnyen lebomló szerves anyagok hiánya okoz. 

Talajvédelem 

A talajvédelem kifejezés számos olyan technikai, gazdasági és jogalkotási intézkedést jelent, 

amelyek célja a növényzettel borított földterületek csökkentése, valamint az összes talajtermelés 

és környezeti funkció romlása vagy megsemmisítése. 

A talajvédelem egyik fő jogalkotási problémája kettős jellege. A föld közjó is (csakúgy, mint a 

levegő és részben a víz), ugyanakkor tisztán magánjellegű egy adott tulajdonossal vagy 

felhasználóval. Minden magántulajdonos szükségszerűen érzékeny minden olyan társadalmi 

indíttatású intézkedésre, amely korlátozza őt a saját belátása szerint a tulajdonának 

elidegenítéséhez való jogára. A talaj védelmére irányuló jogalkotási intézkedéseknek 

foglalkozniuk kell ezzel a problémával. Polgárai érdekében az államnak joga és kötelessége a helyi 

tevékenységek szabályozása, de meg kell oldania, hogy milyen mértékű szabályozás van 

összhangban a tulajdonjogok sérthetetlenségével. Tehát melyek a legnagyobb veszélyek, és milyen 

problémákat kell kezelni a talajvédelemben államunkban és egész Európában?  

 

Ők vannak: 

1. Urbanizáció, azaz a földterületek teljes megszüntetése a természetes ciklusokból. A földerózió 

Európa-szerte megdöbbentő, és a probléma az, hogy a legnagyobb erózió mind a termelést, mind 

a legjobb minőségű földterületeket érinti. Természetesen a társadalom fejlődésének folyamatában 

szükség van némi földerózióra. Ha a mezőgazdasági földterület rekreációs területté válik, vagy 

például homokozóvá válik későbbi helyreállítással, akkor nem feltétlenül veszíti el ökológiai 

funkcióit, vagy más (víztározó) funkcióit is megszerezheti. Az igazi probléma akkor merül fel, 

amikor az épületek összes talajfunkciója tönkreteszi. A táj csökkentett vízvisszatartó képessége, a 

vízelvezetés és az árvizek felgyorsítása természetes következmény. 

 

(2) A nagy kiterjedésű vadászterületeken a víz- és széleróziós folyamatok nagyon komoly zavart 

okoznak a talaj ökológiai és termelési funkcióiban. Tény, hogy az erózió mértéke és intenzitása 

még nem csökkent jelentősen, bár a közelmúltban némi előrelépés történt hazánkban a füvezés 

révén. 

 

3. A gáz-halmazállapotú kibocsátások és a por által a levegőből származó talajszennyezés a 

közelmúltban részben megszűnt. A savas csapadék vagy a szilárd részecskék csapadéka által 

okozott káros anyagok (különösen nehézfémek) és a talaj savasodása lassan és észrevétlenül hat, 

de a probléma az, hogy ezek a szennyező anyagok maradnak a talajban. Az ipar kibocsátásának 

jelenlegi csökkenésével országszerte gyorsan növekszik a közlekedésből származó szennyező 
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anyagok száma, nem csak a főutak közelében. Ott a talaj és a növényzet 

még több sót szenved a megszórt anyagokból. Az utak körüli ólomszennyezés fokozatosan 

megszűnhet az ólommentes benzinre való átállással. 

 

(4) Az intenzív mezőgazdasági tevékenységet elsősorban a vegyi anyagok bevitelének 

növekedésével kell kísérni. Az idegen anyagokat műtrágyákkal indukálják, de a nagyobb veszélyt 

a növényvédelem eszközei - peszticidek . Nem feltételezhető, hogy használatuk csökkenése az 

elmúlt években tartós jellegű lesz. Másrészt az az állítás, hogy a mezőgazdaság a környezet egyik 

legnagyobb szennyezője (talaj, víz és levegő), biztosan nem fog felállni, de nem tagadható meg a 

terület szennyezésének és vízöblítéseinek jelentős része, amelyet gyakran ezeknek az eszközöknek 

a nem megfelelő használata okoz. 

 

5. A települési és ipari hulladékkezelés nagyon komoly veszélyt jelent, gyorsan növekvő 

tendenciával. Paradox módon minél több szennyvíz- és levegőtisztító telep van, annál nagyobb a 

nyomás a csapdába esett anyagok talajban való tárolására (például a szennyvíziszap kérdése), és a 

vitatott trágyázási értéket emelik ki. Ugyanakkor talajromlás is van a vízen és a szélen átszicsőő 

hulladéklerakók közelében, ami a szennyezést terjeszti. 

 

6. A talajvédelem problémája, ahol maga a mezőgazdasági vagy akár az erdészeti termelés a hibás, 

a talajok tömörödése és tömörödése az egyre nehezebb és erőteljes mechanizmusok 

alkalmazásának eredményeként. A szub-orális és söpredékhorizontások technogén talajtömörítése 

korlátozza a talaj hatékony mélységét a növények számára, jelentősen csökkenti a vízvisszatartást, 

felgyorsítja a vízelvezetést és növeli az eróziót. Ismét ellentmondás van a talajfunkciók 

védelmének elvei és a termelési gazdaság között. A megoldás a gazdálkodók és a mezőgazdasági 

gépek tervezőinek kezében van, de sajnos drága. 

 

7. A különböző eredetű különböző környezeti balesetek a talajszennyezés, a lebomlás és a pusztítás 

legjelentősebb okai: leggyakrabban olajtermékek és vegyi anyagok, de gázok is. Legtöbbjük helyi 

kérdés, de a de-ant elvégzésével, valamint a szennyezett talaj eltávolításával és eltávolításával a 

probléma nem oldódik meg, csak egy másik helyre költözik. 

 

8. A talajra és a vízre, valamint az egész tájra gyakorolt helyi, de nem kevésbé veszélyes hatás 

különböző, gyakran nagyon veszélyes, mérgező hulladékkal rendelkezik. 

 

9. Az úgynevezett régi terheket nehéz megoldani a talajvédelemben. Nemcsak a régebbi (hanem 

új) ipari üzemek körül van szennyezés és talajszennyezés, hanem nagyon gyakran a középkor 

bányászati tevékenységének maradványai - és sajnos gyakran mezőgazdaságilag használják. 

 

Talajfunkció 
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A talaj természetbeni funkciói, és amelyek az ember szükségleteivel 

kapcsolatban vannak, alapvetően három csoportra kell osztani. 

1. Természetes funkciók az ökoszisztémákban: 

– a talaj képezi az életteret és az élet alapját minden szárazföldi szervezet számára, mind a növényi, 

mind az állati szervezetek számára; 

– a talaj biomasszát termel (ami a szervezetek életteréhez kapcsolódik, de termelési funkciójának 

lényege is); 

– a szövetciklus része és környezete a természetben, különösen a víz- és tápanyagciklusban; 

– a termikus energia föld és levegő közötti cseréjének környezete; 

– a víz beszivárgásának, felhalmozódásának és visszatartásának, a szállítási folyamatoknak 

(beszivárgás, felszín alatti vizek támogatása), az átalakítási folyamatoknak (anyagok bomlása és 

mások szintézise) és a pufferelési és semlegesítési folyamatoknak (degradációval szembeni 

ellenállás, savasodás, szennyezés) környezete. 

 

2. Közüzemi funkciók (emberi szempontból): 

– termelési eszköz, a mezőgazdasági és erdészeti növények élőhelye, bizonyos termelési 

funkcióval és termelési potenciállal rendelkezik; 

– gazdasági és építési, lakhatási, infrastrukturális, rekreációs terület; 

– nem megújuló nyersanyagok (kavics, homok, agyag, tőzeg) forrása. 

 

3. Kulturális funkció: 

– a talaj a természet történetének és az emberiség történetének archívuma, az éghajlatváltozás, a 

növényzet, a paleontológiai és régészeti leletek megmaradnak és megmaradnak a talajban. 

Mindezeket a funkciókat minden talaj végzi. A talaj multifunkcionalitása tehát nyilvánvaló, de 

annak meghatározása, hogy egy adott talaj és egy adott élőhely szempontjából melyik funkció a 

legfontosabb egy adott időben és egy adott társadalomban, problematikus, és egy adott funkció 

azonnali előnyben részesítésétől függ egy személy szükségleteinek szempontjából. Magától 

értetődik, hogy ennek nem feltétlenül kell termelési funkciónak lennie egy bizonyos élőhelyen: 

lehet beszivárgási funkció (a biztonságos talajvízkészletek támogatása) vagy védő (védett felszíni 

víz) funkció, de kereskedelmi – rekreációs, építőipari, nyersanyagforrások – funkciója is. Az egyik, 

jelenleg előnyben részesített funkció teljesítése nem jelenti azt, hogy a talaj nem rendelkezik egy 

másik funkcióival. Idővel az egyes funkciók jelentése nagyon alapvetően változhat. 

A mezőgazdasági technológia céltudatos fejlődése és gyakorlati alkalmazása érdekében ismerni és 

figyelembe kell venni a mezőgazdasági termelés alapvető kapcsolatait és különleges követelményeit a 

technológiához. A mezőgazdaságilag használt föld az ember természetes talajképző folyamatának és 

befolyásának terméke. Lényegében egy háromkomponensű keverék (szilárd, folyékony és gáz 

halmazállapotú komponens), amely főként ásványi és szerves részecskékből, valamint vízből és 

levegőből áll. 
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A talaj jó szerkezeti összetételével az ornitikus megmunkálási profilban el kell 

érnünk a szilárd talajkomponens térfogatábrázolását körülbelül 40 % (feketeség) és 60 % között 

(homokos talaj), valamint a víz és a levegő pórusainak ábrázolását 40 % – 60 %-kal, a pórusok 50–60 

%-ra levegővel és 50–40 %-os vízzel történő felhasználásával. A szilárd komponens, a pórusok és 

vízzel vagy levegővel való feltöltésének ábrázolását a talaj típusa, a talaj szerkezete, de a technika 

áthaladása, az időjárás lefolyása, a talaj természetes megkönnyebbülése és egyéb hatások határozzák 

meg. 

 

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 összetevő) aránya jelentősen megnő a gáz-halmazállapotú és folyékony frakciók rovására 

(2. és 3. ábra). A víz befogási (retenciós) képessége 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. 
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A talaj fajlagos súlyának, páratartalmának, porózusságának és térfogatsúlyának paramétereinek 

áttekintése: mc – mintatömeg (nem pl.); mv – a pórusmintákban lévő víz tömege; ms – száraz mintatömeg; mpz – 

rögzített alkatrész súlya (mpz = ms alkalmazása);  Vc) – teljes mintatérfogat; Vp – a Vpz vizes és légpogályok teljes térfogata 

– a talaj szilárd összetevőjének térfogata;  Vv, Vvz – térfogat (kapilláris) víz, levegő; ρpz, ρv, ρvz – a szilárd 

komponens, a víz, a levegő fajsúlya; ρr – a (száraz) talaj térfogatsúlya – csökkent STN-731001; ρnr – a (nedves) 

talaj térfogatsúlya – nem csökkentve; p – porózusság; e – relatív pórus (porózus szám); w)   – 

talajnedvesség – csökkent; wnr – talajnedvesség – nem csökkent. 

 

 

A szilárd talajfrakció túlsúlya leromlott, talajfeszesített talajban, térfogata több mint 1,45 g/cm-rel3 
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A talajfrakciók optimális reprezentációja egészséges, strukturális talajban 

 

Ezeknek a feltételeknek a megzavarását, különösen a víz és a levegő pórusainak alacsony 

reprezentációja miatt, leggyakrabban a különböző mélységi horizontokon történő káros 

talajorvvadászat okozza. Különösen az úgynevezett durva pórusok (0,01 mm-nél nagyobbak) 

teszik lehetővé a növények finom gyökereinek áteresztését. A túlzott talaj elnyomása a feldolgozott 

profil területén, a talaj határa alatt, de mélyebb horizontokon is, korlátozza vagy megállítja a 

gyökérrendszer növekedését, hátrányosan befolyásolja a talaj hőmérsékletét és a talaj vízvezetését. 

Ugyanakkor a szennyeződés által okozott kár gyakran csak későn fordul elő a növények 

csökkentésében, és magas költségeket igényel azok kiküszöböléséhez. 

 

Ennek az állapotnak az okai eltérőek, gyakran azáltal, hogy nem tartják be a talaj 

áteresztőképességének és működőképességének határát a páratartalom, az utazási rendszer nagy 

nyomása, a tompa munkaeszközök, a technológia szervezetlen mozgása a területen, az 

energiakerekek termesztési berendezéseinek használatának elmulasztása, a kombinált gépek 

használatának elmulasztása és mások. 

 

A Talajromlás állapotának jellemzői a Cseh Köztársaságban 

A talaj azonban nemcsak termelési funkciókat lát el, hanem ugyanolyan fontos extratermelési 

funkciókkal is rendelkezik: felhalmozás, szűrés, endán, szállítás, átalakítás stb. A talajképződés az 

úgynevezett talajképző folyamatok eredménye, amelyek több száz-több ezer évig zajlanak, 

amelyek során a talaj különböző fejlődési szakaszokon halad át. A Cseh Köztársaság talajtakarója 

nagy változatosságot és sokféleséget mutat, ami a talajképző folyamatok tényezőinek és 

feltételeinek különböző alkalmazásából ered (Vopravil, 2009). 
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A Cseh Köztársaság talajait több mint fele veszélyezteti a vízerózió, a Cseh 

Köztársaság legszélesebb körben használt talajromlási típusa. Egy eróziós esemény során 

legfeljebb több cm talaj öblíthető ki, és helyrehozhatatlan veszteség következik be. Erózió esetén 

a talajanyag átadása által okozott további negatív hatásokat a talajromlás, a települési és 

magántulajdon veszélyeztetése, a vízfolyások és tározók átadása, valamint a felszíni vízminőség 

romlása okozza. A tanúsított talaj ökológiai egységeinek korszerűsítése során évente feltérképezik 

az erózió okozta talajromlás súlyos jeleit, ami a földterület alapárának jelentős csökkenésében is 

tükröződik, ami befolyásolja az adóbeszedés összegét. A vízerózió előfordulásának feltételei a 

Cseh Köztársaságban sajátosak – a talajtömbök a mezőgazdasági termelés múltban történő 

intenzívebbé válásának köszönhetően a legnagyobbak Európában, a vízrajzi és tájelemeket 

(korlátok lebontása, füves völgyek, földutak, szétszórt növényzet ártalmatlanítása stb.) szintén 

nagy számban zavarták, ami hatékonyan megakadályozta a gyorsított eróziót. 

 

A talajerózió eróziója a legtermékenyebb részével – termőtalajjal – rontja a talaj fizikai - kémiai 

tulajdonságait, csökkenti a talajprofil erejét, növeli a kavicsosságot, csökkenti a tápanyag- és 

humusztartalmat, károsítja a növényeket és a kultúrákat, megnehezíti a gépek számára a parcellák 

körüli mozgást, és a magok, palánták, műtrágyák és növényvédő szerek elvesztését okozza. 

 

A termesztett növények nem találnak elegendő tápanyagot az erodált talajban, és a teljes termés 

alacsonyabb mennyiségeket ér el (alacsonyabb csírázás, a palánták és gyökerek ördögűzése, az 

alacsonyabb növények tiszta részecskékkel való elárasztása, terméskárosodás stb.). A gyengén 

erodált talajokon a hektáronkénti hozam 15–20 %-kal, a közepesen erodált talajokon 40–50 %-kal, 

az erősen erodált talajokon pedig legfeljebb 75 %-kal csökken. Az erózió problémája nemcsak a 

talajkárosodáshoz kapcsolódik, amint azt első pillantásra tűnik, hanem más következmények is 

vannak a szállított anyag tekintetében. Hosszú távú intenzív erózió és súlyosan veszélyeztetett 

talajok ülepedése esetén az ülepítés elérheti mind a teljesítményt, mind a méteregységeket, és az 

eredmény jelentős hatással lehet a talaj tulajdonságaira, esetleg új talajképződések kialakulására. 

A szállított talajrészecskék és kötött anyagaik szennyezik a vízkészleteket és kitöltik a tározó 

tárolóterületeit, csökkentik a patakok áramlási kapacitását, elhomályosítjak a felszíni vizeket, 

rontják a vízi szervezetek környezetét, növelik a vízkezelés és az üledék extrakció költségeit. A 

kutatók tapasztalatai azt mutatják, hogy egy ilyen helyzet korrekciója egy 3,5 ezerm3 kapacitású 

víztározón 1600 m3 üledék ártalmatlanítását jelenti, ami minimális költsége meghaladja a 600 000 

CZK-t. Az intravilán 5 település közelében lévő mezőgazdasági területeken előforduló eróziós 

események bizonyos esetekben olyan mértékűek, hogy tűzoltók vesznek részt. Az intravénás 

településeken a közlekedési infrastruktúra károsodása elsősorban az eróziós események 

következtében következik be. Az önkormányzatok képviselőinek közleménye szerint az utak újra 

üzembe helyezésének költségei több tíz-százezer korona nagyságrendben vannak.  

 

Talajromlási folyamatok és hatásuk következményei 
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Annak érdekében, hogy jobban leírjuk a klimatológiai aszály hatását a 

száraz területeken a talaj környezetére, meg kell ismerni a talaj állapotát és az egyes bomlási 

tényezők megnyilvánulásának lehetőségét. Mindenekelőtt a talaj azon képessége, hogy 

beszivárogjon a vízbe, vagy hosszú ideig megtartsa azt, fontos paraméter, amely befolyásolja a 

mezőgazdasági termelést. A klimatológiailag szélsőséges száraz időszakok hatásait ezután 

megszorozzák a talajromlással és így a hidrológiai funkciókkal.  

 

A talaj meghúzása a talajprofil teljes mélységében. Ez egy talaj típusú fluvize, ahol a gazdaság 

megpróbálja megszüntetni a talaj meghúzását 40 cm mélységig aláásva, de a talaj szerves 

összetevőjének alacsony reprezentációja és a talaj alacsony biológiai aktivitása miatt ez a 

művelet teljesen hiányzik a hatásból. 

 

A degradációs tényezők hatása a földárakra 

Egyes degradációs tényezők földárakra 

gyakorolt hatásának értékelése nehéz. Például, 

amikor a talajt meghúzzák vagy savasodnak, 

még mindig ugyanaz a talajtípus, ezért a talaj 

hivatalos ára változatlan marad, annak ellenére, 

hogy a talaj tulajdonságai károsodnak. Egy 

másik helyzet a talaj vízeróziójában fordul elő, 

ahol az árcsökkentés meglehetősen pontosan 

meghatározható.  

 

Talaj tömörödése – a jelenlegi mezőgazdasági 

termelés akut problémája 

A talaj tömörödése sorának és 

következményei 

A talaj tömörödése elsősorban a talaj 

térfogatának növelésével nyilvánul meg. 

Ezt követően ez a talajanyag egyes szakaszainak 

nevében nyilvánul meg - szilárd, folyékony és 

gáz halmazállapotú. 

Ez közvetlen hatással van a növények 

gyökérrendszerének fejlődésére, miközben befolyásolja a növények növekedését és fejlődését, 

valamint a hozamok szintjét és stabilitását. 

 

A talaj tömörödése miatti hozamcsökkenés leggyakrabban 10-40% -os tartományban van.  

 

Talaj tömörödése és hatása a növényi gyökérrendszerekre: 

• kisebb térfogat és csökkent rhizoszféra aktivitás 
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• morfológiai deformációk a gyökereken 

• A gyökerek spirális növekedése 

• gyökérnövekedés elsősorban vízszintes irányban 

• a gyökerek megvastagodása 

• kisebb gyökérrendszer súlya 

• a gyökérrendszer csökkent élettani aktivitása 

A talaj tömörödése a növény által használt talaj mennyiségének csökkenését okozza, lerövidítve a 

gyökerek hosszát, különösen a hajfödést, és csökkentve a növény víz- és tápanyagbevitelét. 

 

A növények reakciója a talaj tömörödésére: 

• károsodott fellendülés 

• a gyengébb részvétel és az állványok egyensúlya 

• alacsonyabb klorofilltartalom a növényi levelekben 

• a fotoszintézis intenzitásának csökkenése 

• A betegségek gyakoribb és intenzívebb előfordulása 

• a növények minden részének lassú növekedése 

• az állványok magasabb gyomlálása 

• a növények alacsonyabb ellenállása az időjárási tényezők ingadozása ellen 

• növeli a növekvő fogékonyságot 

A talaj jó szerkezeti állapota és a talaj megfelelő szervesanyag-tartalma a talaj legfontosabb 

természetes védelme a tömörítéstől! 

 

A talajtömeg gáz halmazállapotú fázisának változása tömörítéssel: 

• a talaj légkapacitásának csökkentése 

• a makropórusok folytonosságának romlása, különösen a vertikális 

• a talajerési intenzitás csökkentése 

• a talaj és a levegő közötti gázcsere romlása 

 

A teljes pórusmennyiség 5 %-os csökkenése a nem piórustartalma körülbelül 50 %-os csökkenését 

jelenti. Az anaerob állapotok gyorsan érvényesülnek az alellátó rétegekben, ami negatív 

következményekkel jár a talaj biológiai aktivitására, valamint a talajkészletekből származó 

tápanyagok, valamint az ipari műtrágyákban szállított tápanyagok hozzáférésére. A tápanyagok 

használhatósága és a trágyázás hatékonysága ezt követően 20-50% -kal csökken. 

 

A talaj tömegének folyékony fázisának változása tömörítéssel 

A talajtömeg folyadékfázisának tömörítéssel történő változása a gravitációs víz beszivárgásának, 

a talajfelszín amneage-jének és a vizes élőhelyek kialakulásának csökkenését, az agrotechnikai 

munka időintervallumának csökkenését és minőségük csökkenését okozza. 
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Egy másik egyidejű jelenség a kapilláris vezetőképesség növekedése és a 

talajállományból származó nem produktív talajnedvesség-gőz növekedése, valamint a porózus 

réteg természetes talajvédelmének elvesztése - csökkentve a rugalmasságot és a nehéz gépesítés 

negatív hatásaival szembeni ellenállást. 

A víz felszíni kiáramlásának növelése a talaj vízeróziójának kockázatának növekedését, és 

következésképpen a talajvíz hozzáférhetőségének csökkenését jelenti a növények számára. 

A talaj térfogatának 1% -kal történő növelése 5,8% -kal csökkenti a víz talajáteresztőképességét. 

A térfogat tömegének 1350 kg.m-3 -ról (szerkezeti, nem támogatott talaj) 1500 kg-ratörténő 

növelése.m-3 (megfeszült talaj) 25% -kal csökkenti a növények számára elérhető 

nedvességtartalmat. 

Gyakorlati eredmények 

A projekt figyelemmel kísérte a talaj biostimulánsok – NeOsol granulátum, ExplOrer, Akeo – 

makroelemkeverékekkel (Ca, Mg, N, P, K, S, Na) és fe, Zn, Mn, B, Cu, I mikroelemekkel történő 

alkalmazásának hatását a MIP – Mineral Indukáló Folyamat (Olmix Csoport, Franciaország) 

szerint, amelynek minősége: szárazanyag 98,9 %; 25,0 %-os szárazanyagban lévő égethetetlen 

anyagok; pH 8,0 - 10,0; kalcium (mint CaO) 28,0 %; magnézium (MgO-ként) 15,9 %, mint az 

egyik lehetőség, amely a talaj tulajdonságainak javulásához vezet a talajban lévő szerves anyag 

hiánya esetén (a továbbiakban OH).  

 

A terepi kísérlet egyes változatainak diagramja 

Változat  

1 Ellenőriz 

2 NeOsol – a létfontosságú talajfunkciók stimulátora 

3 
50% Amofos + 50% NeOsol – a létfontosságú talajfunkciók stimulálója, 

magasabb tápanyag-felhasználással 

4 ExplOrer – a rhizoszféra biológiai aktivitásának stimulátora 

 

A csökkentett térfogatsúly (OHR) a talaj meghúzásának közvetlen mutatója. Szerkezeti és nem 

szilárd talajok esetében ez az érték 1,30-1,45 g.cm-3 (Vo javítás, 2010. coll. A 2017-es követés első 

évében nem mértek OHR- és porózus értékeket a kontroll alapértékei és a talaj biostimulánsokkal 

való változatok közötti jelentős különbségek tekintetében. Ez elsősorban a 2016 őszén a 

cukorbetegség után 30 cm-re való mély növekedésnek köszönhető. 
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A talaj fizikai tulajdonságai – Litobratřice 2017 

Változat 
Mélység 

m) 

Obj. Uh. 

Piros. 

(g.cm-3) 

Porózusság 

(%) 

Aktuális tartalom  

Max. 

sapka. 

kapacitás 

Min. 

légkapacitás 

Víz levegő 
% 2004 

Térfogatszázalék 

1 

0-20 1,13és 57,99 20,42 37,57 39,61 18,38 

20-40 1.39c 47,09 13,95 33,14 37,31 9,78 

Átmérő 1,27 és 51.5 és 17.2és 35,4 és 38.5 és 14,1és 

2 

0-20 1.12ab 57,7 19,3 38,4 40,6 17,1 

20-40 1.44cd 45,0 16,4 28,7 34,4 10,6 

Átmérő 1.28 és 51.4 és 17.9 és 33,6 és 37.5 és 13.9 és 

3 

0-20 1,12és 57,36 20,5 36,86 37,79 19,57 

20-40 1.43cde 45,25 16,1 29,15 34,54 10,71 

Átmérő  1.28 és 51.3 és 18.3 és 33.0 és 36.2 és 15.4 és 

4 

0-20 1.17ab 55,31 21,04 34,27 39,76 15,54 

20-40 1.39bc 47,07 14,06 33,01 39,1 7,97 

Átmérő 1.28 és 51.2 és 17.6 és 33,6 és 39.4 és 11.8 és 
Az azonos betűvel jelölt értékek nem különböznek jelentősen P = 0,95 értéknél 

A 2018-ban mért adatok már jelentős különbségeket mutatnak. A mért értékek alapján megítélhető, 

hogy az alkalmazott biostimulánsokkal rendelkező változatok alacsonyabb talajfeszesítést 

mutattak, amint azt az OHR értékek is bizonyítják. Az 1. változat esetében az OHR-érték volt a 

legmagasabb és a legalacsonyabb porózusság, amely korrelált a talaj többi megfigyelt fizikai 

tulajdonságával. A legjobb fizikai tulajdonságokat a 2. lehetőség mutatta ki - a mineralizáció és a 

humifikáció aktivátora a tápanyagok nagyobb felhasználásával. Ez nagyon rövid távú aláásó hatást 

jelez, mivel az OHR 2018-ban az erős talajfeszesítés szintje fölé emelkedik, 1,51 g.cm-3-ra. A 

Lhotský a kol. 2000 szerint az öregdiákok talajának határa 1,45 g.cm-3, amelyet 2018-ban mind az 

ornith, mind az al-ornichi túllépett az 1. változat esetében. A talaj biostimulánsokkal rendelkező 

változatokon 2017-ben maradt. Ez a tendencia az 1. ellenőrzési lehetőség általános porózusságának 

jelentős csökkenésének is megfelel. 
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Atalaj zisal tulajdonságainak növényvilága – Litobratřice 2018 

Változat 
Mélység 

m) 

Obj. Uh. 

piros. 

(g.cm-3) 

Porózusság 

(%) 

Aktuális tartalom  

Max. 

sapka. 

kapacitás 

Min. 

légkapacitás 

Víz levegő 
% 2004 

% 2004 

1 

0-20 1,49d 42,9 27,3 15,6 36,2 6,7 

20-40 1.53ed 40,9 14,8 26,1 33,6 8,0 

Átmérő  1,51és 41.9és 21.1és 20.9és 34.9és 7,4és 

2 

0-20 1.31c 49,9 29,9 20,0 39,6 10,3 

20-40 1,26bc 51,9 14,5 37,4 35,8 16,1 

Átmérő 1.29b 50,9b 22,2és 28,7b 37,7b 13.2b 

3 

0-20 1.30bc 50,5 24,3 26,2 37,2 13,3 

20-40 1,39bcd 46,9 14,9 31,9 39,0 9,9 

Átmérő 1,35c 48.1b 19.6és 29.1b 38.1b 11,6b 

4 

0-20 1.34c 48,1 25,1 23,0 36,3 11,9 

20-40 1.36cd 47,4 17,4 30,0 38,9 8,5 

Átmérő 1,35c 47,8b 21.3és 26,5b 37,6b 10,2b 
Az azonos betűvel jelölt értékek nem különböznek jelentősen P = 0,95 értéknél 

 

A talaj fizikai tulajdonságai – Litobratřice 2019 

Változat 
Mélység 

m) 

Obj. 

Uh. 

Piros.  

(g.cm-3) 

Porózusság 

(%) 

Aktuális tartalom  

Max. 

sapka. 

kapacitás 

Min. 

légkapacitás 

Víz levegő 
% 2004 

% 2004 

1 

0-20 1,55d 40,4 25,4 13,4 34,1 5,9 

20-40 1.58e 38,8 13,6 25,2 29,1 6,0 

Átmérő 1,57és 41.9és 19.5és 19.39és 31,6és 6,0és 

2 

0-20 1,29c 52,1 31,2 24,8 41,3 12,1 

20-40 1.23b 53,5 18,5 41,3 37,4 17,8 

Átmérő 1.26c 52,8b 24,9b 33.0c 39,4b 15,0b 

3 
0-20 1,28bc 51,7 25,1 27,7 38,9 14,5 

20-40 1,34bc 49,4 16,2 33,2 39,0 10,1 
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Átmérő  1.31c 50,6b 20,7és 30,1és 39,0b 12.3b 

4 

0-20 1.32c 52,8 28,4 25,1 40,6 16,9 

20-40 1.34c 49,3 19,8 33,6 38,2 10,2 

Átmérő 1.32c 51.1b 24.1b 29,4b 38,9b 13,6b 
Az azonos betűvel jelölt értékek nem különböznek jelentősen P = 0,95 értéknél 

A talaj biostimulációs alkalmazásának 2019-es megfigyelésének harmadik éve jelentős 

különbségeket igazol a kontrollváltozathoz képest. A mért értékek alapján megítélhető, hogy az 

alkalmazott talaj biostimulánsokkal rendelkező változatok szignifikánsan alacsonyabb 

talajfeszesítést mutattak – OHR és nagyobb porózusságot az 1. lehetőséghez képest. Az 1. 

lehetőség esetében az érték a legmagasabb és a legalacsonyabb porózusság volt, amely korrelált a 

többi megfigyelt változattal. A legjobb fizikai tulajdonságokat a 2. lehetőség mineralizációs és 

párásító aktivátora mutatta ki, magasabb tápanyag-felhasználással és 4- rhizosphere biológiai 

aktivitású stimulátorral. Mindkét tulajdonság jelentősen befolyásolja a talaj levegő üzemmódját is, 

amely közvetlenül kapcsolódik biológiai aktivitásának intenzitásához.  Az OHR értékek azt 

mutatják, hogy a talaj biostimulánsa pozitív hatással van a talajrétegre, és a talajréteg alacsonyabb 

meghúzását okozza. Ezt aMiller and Co. 1990 is megerősítette, akik munkájuk során a talaj 

tulajdonságainak javítását írják le talajkondicionálók és egyéb segédanyagok alkalmazásával. 

 

A grafikonok színesen mutatják az OHR fizikai tulajdonságainak változásainak fejlődését és 

tendenciáját és a teljes porózusságot a 2017-es 2019-es referenciaévekben. A fizikai jellemzőket 

többek között a projekt megkezdése előtti talajfeldolgozás, a csapadék hiánya és a búzaszalma 

további fogyasztásra szánt csomagokban történő eltávolítása befolyásolta. 

Az OHR talaj fizikai tulajdonságai g.cm-3 -Litobratřice 2017 2019 

 

A talaj fizikai tulajdonságai Teljes porózusság % Litobratřice-ben 2017 2019 
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Strukturalitási együttható (KS). A szerkezeti együttható értékeit 2017-ben figyelték, és nem 

egyes változatokban mérték. A KS egy számított érték, amely a talajszerkezet minőségét öt 

méretkategóriában fejezi ki a minta teljes tömegének százalékos aránya alapján. Ez a szerkezeti 

részecskék (aggregátumok) és a talaj többi része közötti arány a talajprofilban. 

Az 1,0-nél nagyobb értékeknél a talaj jobb szerkezetű, ezért alacsonyabb kockázatot jelent a nem 

kívánt tömörítésre, míg az 1,0-nál kisebb értékek alacsony szerkezeti stabilitást jelentenek (Stick 

és Co. 2010). Ez a talaj humuszának minőségi összetételéhez kapcsolódik, így agronómiailag 

értékes szerkezetet hoz létre. A kapott értékek azt jelzik, hogy az 1. lehetőség esetében alacsonyabb 

szerkezeti együtthatóértékeket érnek el. A 2017-es év a KS-értékeket 1 feletti ellenőrzéssel mutatja, 

ami éppen meghaladja a strukturális stabilitási küszöbértéket. A 2. lehetőség esetében a KS is 

alacsonyabb volt, a talaj mineralizációs aktivátorának alkalmazása miatti magasabb mineralizáció 

miatt (Du Jardin 2015). 3. változat - gyökér biostimuláns nagyon meggyőző különbséget mutatott 

a vezérléstől. 2018-ban a variánsok (2, 3, 4) esetében a KS statisztikailag szignifikánsan magasabb 

volt, mint az 1. variáns. Ez az állapot a talaj környezetének javulásához vezethet más fizikai 

tulajdonságok tekintetében, és következésképpen pozitív hatással lehet a talaj kémiai 

tulajdonságaira.  

Átlagos szerkezeti együtthatóértékek 2017 2019 
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Év Változat 

Szerkezeti elemek (a tömeg%-a.) 
Strukturalitási 

együttható 10 mm 

felett 

5-10 

mm 

2-5 

mm 

0,5-2 

mm 

0,25-0,5 

mm  

0,25 mm 

alatt 

2017 

1 39,45 26,82 18,96 13,57 0,33 0,87 1,48 

2 34,36 28,50 22,12 13,90 0,31 0,82 1,84 

3 29,48 27,96 25,27 16,16 0,38 0,75 2,31 

4 23,72 24,43 31,19 19,76 0,36 0,55 3,12 

2018 

1 40,06 22,62 18,23 13,68 1,48 3,92 1,28 

2 28,21 22,56 23,70 19,38 2,26 3,90 2,97 

3 26,02 25,88 24,63 17,47 2,06 3,94 2,85 

4 27,56 32,63 18,41 17,66 1,21 2,53 2,92 

2019 

1 62,84 15,63 14,62 6,42 0,16 0,32 0,58 

2 43,15 24,99 21,40 9,79 0,22 0,45 1,29 

3 48,88 20,44 21,48 8,64 0,18 0,37 1,03 

4 39,79 22,47 26,35 10,41 0,33 0,36 1,47 

 

2019-ben ezt a tevékenységet a KS 2., 4. és 3. változatra mért jelentős eredményei is 

megerősítették. A szerkezet azonban 2017 első évéhez képest romlott, köszönhetően a terepi vole 

elnyomására elrendelt intenzív mechanikai beavatkozásnak. Ennek ellenéreúgy tűnik, hogy a talaj 

biostimulánsainak apl ictation támogatása pozitívan befolyásolja a talaj aggregátumok szerkezeti 

kialakulását és kialakulását. A szerzők (Crittenden a.d. 2016) hozzájárulnak a csökkentett 

feldolgozási intenzitás pozitív hatásának megerősítéséhez a talaj tulajdonságaira. 

A talaj fizikai tulajdonságai – Szerkezeti együttható Litobratřice 2017 2019 

 

Az egyes évekhez képest jelentős változások történtek a talaj biostimulációinak ellenőrzött 

változatában az ellenőrzés ellen. Az OHR változásai 2018-ban 10,6 14,5%-kal csökkentek a talaj 

biostimulánsokat alkalmazásával rendelkező változatok esetében. Szintén 2019-ben 16 20 %-os 

csökkenést lehet találni az ellenőrzés ellen. Ezek az eredmények a 2017-es első megfigyelési évhez 

képest azt mutatják, hogy a talaj stimulánsok alkalmazása pozitívan befolyásolja a talaj alapvető 

fizikai tulajdonságait. A C/N újraszámításban kifejezettC-ökörtartalom mért eredményei a talaj 

jellemzőinek az ellenőrzéssel szembeni javulásának tendenciáját mutatták. Ezek a szempontok 

megerősítették az 1,0 feletti strukturális együtthatóhatás növekvő tendenciáját. A szántóföldi 
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növények jobb gyökerezése volt, ami pozitívan befolyásolta a hozamokat, 

amelyek jelentősen magasabbak voltak, mint a kontroll változat. Az operatív kísérlet egyértelműen 

kimutatta a talaj biológiai aktivitása és a természetes talaj termékenységét befolyásoló paraméterek 

közötti kapcsolatot. 

 

Egyéb gyakorlati eredmények 

Gaiago,követte a biostimuláns  Nutrigeo-t.   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. 

 

Továbbfejlesztett talajszerkezet Óváros 

A megnövekedett talajaktivitás eredménye a jobb talajszerkezet. A Nutrigeo növeli a talajch 

gombák aktivitását. Az aktív micélium a talajprofilon keresztül nő, mikro-cracksclines-t hoz létre 

és elősegíti a mikroagregáltok kialakulását. Ezeknek a mikroagregálóknak a stabilitását a glomalin 

biztosítja, amely gombákat termel, és "talaj ragasztóként" működik a talajban. Az 5. dián láthatjuk 

az őszi teszt / csepp teszt/ eredményét, amely egyértelműen a talajszerkezet javulását mutatja. A 

cseppvizsgálat során az ásó eltávolít egy ép talajblokkot 20x20x20 cm-re, és ez 1 m magasságból 

szabadul fel egy szilárd padon. Az egyes talajdarabokat ezt követően 3 szentzsőre vetik. A kapott 

4 frakciót /+50 mm, 25-50 mm, 11-24 mm és -11 mm/ lemérjük és grafikusan feldolgozzuk.  

A jobb talajszerkezetnek köszönhetően a nagy, nehezen feldolgozható csomók 15% -kal 

csökkenhetnek, és a legkisebb frakciókban a talaj mennyiségének növekedése látható.  

A bal alsó sarokban lévő képen egy franciaországi kísérlet csepptesztjének eredménye látható 

anélkül, hogy mérlegelte volna az egyes frakciókat, csak az egyes frakciókat egymás mellett 

ütemezve. A talaj szerkezetének javításának eredménye jól látható. 

 

Senice na Haná jobb talajszerkezete 

A senice na Haná helyszínről történő cseppteszt eredménye, amely még jobberedményt húzotta 

talaj szerkezetének javításával. A nagy csomók elvesztése 20% -kal. 

 

Egyéb gyakorlati eredmények 

2012 és 2015 között három szlovákiai és két magyarországi gazdaság hosszú távú helyhez kötött 

projekteken alapult a rendelkezésre álló technológiák ellenőrzésére, ami a talajjellemzők átfogó 

javulásához és a talajtermelési kapacitás növekedéséhez vezetett. Minden élőhelyen feketeföld 

típusú vagy fluvision nehéz földeken gazdálkodnak. Éghajlatilag az occhres nagyon száraz és 

nagyon meleg. A projekt célja, hogy megfelelő technológiákat határozzon meg a helyi 

növénytermesztési rendszerek számára, ami a termelés jövedelmezőségének növekedéséhez vezet. 

 

Ezeknek az eredményeknek az egyszerű elemzése megerősíti azt a tényt, hogy a biológiai aktivitás 

jobb funkciója és ezt követően a talaj szerkezete: 

• 9,85%-os szakítószilárdság-csökkenés  
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• a teljes munkaerő-szükséglet mintegy 15,5%-os csökkenése  

• a hektáronkénti gázolajfogyasztás mintegy 23%-kal történő csökkentése 

 

Ebben az összefüggésben meghatározhatunk egy sor másodlagos előnyt, amelyek a talaj jobb 

működőképességével kapcsolatosak az alábbiak szerint: 

• a szükséges talajelőkészítési műveletek számának csökkentése 

• jobb talajelőkészítési minőség 

• a készletek hektáronkénti magasabb napi teljesítménye 

• a talaj előkészítésének és feldolgozásának hektáronkénti alacsonyabb költségei 

• a gép szélességi energiájának alacsonyabb energiaigénye 

 

Ha átfogóan szemlélnénk a talajszűkítés kérdését és működőképességét, akkor az agrotechnikai 

kifejezésben további előnyökkel járhat az egyszerűbb biztonság és a munka időszerűsége. 

Alternatív megoldásként csökkentve a kényszerű beruházások mennyiségét, amelyeket erősebb 

technológiák beszerzésére kell fordítanunk, hogy ugyanazokat a műveleteket biztosítsuk, mint az 

előző időszakban alacsonyabb teljesítményű energiaforrásokkal. 

 

A talajorganizmusok és a növényi gyökerek jelentősége 

A talaj biológiai aktivitása, a növények gyökérrendszere és az általunk talajnak nevezett szerves-

ásványi komplex közötti szoros kapcsolat az evolúció eredménye 450 millió év alatt. Fotoszintézis 

- a magasabb növények által használt alapvető energiaforrás körülbelül 2 milliárd éves, és az a 

személy, aki a tudás elején feltételezi, hogy képes irányítani ezt a rendszert. Megtehető, de 

tiszteletben kell tartania a folyamatokat, amelyek ezen a bolygón tették. A fizika, a kémia, a 

biológia azok a tudományok, amelyek megismertetnek bennünket környezetünk, világunk 

működéséről. Nekik köszönhetően már számos folyamatot tudunk leírni, amelyek a talajban 

zajlanak, és a kezeléséhez is kapcsolódnak. 

 

A "Talajnak" nevezett biológiai ökoszisztéma megfelelő működéséhez csökkenteni kell a 

mechanikus talajfeldolgozás intenzitását, növelni kell a szerves anyagok etetését, pihenőhelyeket 

kell teremteni a munkához, és számtalan populációt és szervezetszámot kell megsokszorozni. Ilyen 

körülmények között ez az ökoszisztéma stabilizálhatja a talaj szerkezetét, javíthatja az anyagcserét, 

növelheti vagy fenntarthatja a talajprofil vízkapacitását. Ez azt jelenti, hogy meg kell szüntetni az 

ember által végzett talaj éghajlatváltozás negatív megnyilvánulásait. A fenntartható és 

gazdaságilag hatékony szárazföldi termelés a jövőben csak a talaj biológiai aktivitásának 

fenntartásával vagy növelésével lesz lehetséges. A biológiai szükségletek biztosítására szolgáló 

mechanikai megoldások nem hatékonyak, és nem is lesznek hatékonyak. 

 

A növénytermesztés összetett rendszer, de tökéletes ismerete az alapja nemcsak a termelés, hanem 

a mezőgazdaság nem produktív funkcióinak specifikációjának és későbbi biztosításának is. E 

funkciók hatékony ellátása a mezőgazdasági termelésben olyan új agrotechnikai folyamatoktól és 
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megközelítésektől függ, amelyek lehetővé teszik mind a kívánt hozamot, 

mind a növényi termékek minőségét, mind a természeti erőforrások megőrzését és védelmét. 

Például a növényközi keverékek termesztése, a talaj biostimulációinak beépítése nagyon fontos és 

szerves része ezeknek az új agrotechnikai megközelítéseknek a szántóföldi gazdálkodási 

rendszerekben. A köztes növények hosszú távú használata nemcsak a szerves anyagban befogott 

ásványi elemek formájában növeli a termékenységet, hanem a talaj szerkezetének javítását is. 

Amikor a talaj jó állapotban van, a termékenység stabilabb, így a növényeknek kevesebb 

mechanikai és kémiai bemenetre van szükségük.  

 

 "A talaj alapvető és fontos termelési eszköz, amely képes megszüntetni az éghajlatváltozás negatív 

hatásait. De megértést, tiszteletet és érzékeny gondoskodást igényel. Ezzel a képességgel hálálhatja 

meg nekünk a felelős gondoskodást azáltal, hogy ésszerű megtérülést tesz, és hasznot húz a 

mezőgazdasági termelésből." 

 

Így a talaj biológiai feldolgozásának lényegéhez való visszatérés szükségtelen mechanikai 

beavatkozás nélkül a legenzúciósabb módja annak, hogy az élő talajt ne tegyük halott talajgá. A 

talajszervezetek sokfélesége szimbiózisuk a gyökérrendszerrel, a talaj táplálkozásának érzékeny 

megközelítése, majd az állványok táplálkozása a korrekció módja. Van egy megoldásunk, amit 

maga a természet kínál nekünk a törvényeivel. Egyszerű, hatékony, átfogó és különösen 

fenntartható. Változtassunk a hozzáállásunkon, és inspirálódjunk, hogy ne szégyelljük a jövő 

generációit. 

 

 

Következtetés 

A jó hozam és a szántóföldi növénytermesztés magas minősége érdekében a talaj újraélesztásának 

előfeltétele. A támogatási címek arra kötelezik a mezőgazdasági termelőket, hogy gondoskodjanak 

a talaj alapvető jellemzőinek javításáról, és ne csak a helyes mezőgazdasági gyakorlat 

alkalmazásával szüntessék meg az aszály vagy a túlöntözés hatását a termelési szintekre, hanem 

minden más rendelkezésre álló megoldást alkalmazzanak. Az alapvető előfeltétel a talaj 

szerkezetének és biológiai aktivitásának minőségi gondozása - a talajban való élet. Ez a 

megközelítés azonban általános változást irányoz elő a földhöz való hozzáférésben, és jelenleg a 

jelenlegi talaj-éghajlati viszonyok tekintetében bekövetkező technológiai változásokat. 

 

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, valamint a trágya, a steed és az emésztett trágya betakarítás utáni 
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maradványait a biológiailag aktív talajréteggel kell interschoaned, de nem 

fejjel a barázda aljára 25-35 cm mélységig. 

 

 

 
 
 


