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Bevezetés 

 

Ennek a szakmai előadásnak a célja, hogy megismertesse a hallgatókat a redukált talajvédelmi 

művelési eljárásokkal a talaj fizikai, kémiai és biológiai állapotának javítása érdekében. A MATE 

Karcagi Kutatóintézetnek elhelyezkedéséből adódóan fő feladata a Közép-Tiszavidék kedvezőtlen 

ökológiai adottságai között folytatott szántóföldi növénytermesztés tevékenység során felmerülő 

problémák kutatása, ezen belül kiterjedt kutatási tevékenységet folytat a kedvezőtlen fizikai és 

kémiai tulajdonságú, kötött talajoknak a fenntartható mezőgazdasági fejlesztés kritériumait is 

kielégítő művelési és tápanyag-gazdálkodási rendszerének kidolgozása terén. A Kutatóintézet 

eddigi működéséhez olyan kutatási eredmények kötődnek, amelyek a tudományos ismeretanyag 

bővítésén túl gyakorlati vonatkozásban is figyelemre méltóak. A mezőgazdasági erőforrások 

fenntartható használatát tudományosan megalapozó növénytermesztési technológiák, 

talajhasznosítási módok, eljárások kialakítása, különös tekintettel – a hagyományos talajművelési 

filozófián alapuló technológia fejlesztés mellett - a talaj fizikai degradációját mérséklő, új 

szemléletű földművelési rendszer térségi adaptációjára.  

 

A talajművelés alapproblémája: 

talajdegradáció, kötött, nehéz mechanikai összetételű talajok 

 

Az Alföldön a mezőgazdasági termelés fejlesztését, így a környezetkímélő növénytermesztést 

leginkább befolyásoló és meghatározó ökológiai tényező a víz. A víz mezőgazdasági célú 

felhasználásában nagy hagyománya van a takarékosságra való törekvéseknek. Már az elmúlt 

évszázadokban az egyszerű földművesek is törekedtek olyan eljárások alkalmazására, melyekkel a 

lehető legkevesebb víz felhasználásával is megteremthető a termés biztonsága. A múlt századi 

öntözési kutatások eredményeként világossá vált, hogy az Alföld ökológiai és talajadottságai 

mellett az öntözés nagy területen csak feltételesen, a környezeti hatások (másodlagos szikesedés, 

talajdegradáció stb.) szigorú figyelembevételével alkalmazható, ezért más megközelítés (pl. 

nedvességtakarékos talajművelés, szárazságtűrő növényfajták alkalmazása) lehet a probléma 

megoldásának kulcsa. Többek között ezek a megközelítések vezérelték a növénynemesítési 

kutatások kezdeteit is. A későbbiekben az alkalmazott növénytermesztés technológiai kutatások a 
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szántóföldi növények vízforgalmának, elsősorban a növényállományok klímájának vizsgálatát 

célozták meg. A talajművelési kutatások kezdetben egyszerű empirikus megfigyeléseken és nem 

műszeres méréseken alapultak, így még a jól bevált, hatékony talajművelési módszerek esetében 

is hiányosak ismereteink. Ez a tény megnehezíti a mainál korszerűbb eljárások kidolgozását is. 

 

A vízfelhasználás hatékonyságának növelése érdekében a talaj vízháztartásának szabályozására 

irányuló kutatások megkülönböztetett feladatként jelentkeznek. Az aszálykárok és a degradáció 

elleni küzdelemmel összhangban a hagyományos talajművelési eljárásokat perspektivikusan 

felváltó talajvédő talajművelési kutatások sarkalatos pontjaként a rendszeresen művelt réteg 

mélységének csökkentésére és a szerves anyagban dús feltalaj (mulcs) kialakítására irányuló 

törekvések tudományos megalapozása, a hidrológiai hatások feltárása feltétlenül aktuálisnak 

tekinthető és további erőfeszítéseket igényel. 

 

A talaj vízgazdálkodását befolyásoló technológiai elemek (mulcs-réteg, hőszigetelő talajfelszín, 

repedezés mérséklése, stb.) hatásainak megismerése hozzájárulhat a szárazgazdálkodás 

nedvességmegőrző technológiáinak, mint a korszerű, fenntartható növénytermesztés elemének 

kidolgozásához. A nedvességforgalom szabályozására irányuló lépések egyúttal hatékony 

környezetvédelmi beavatkozások is, amelyek alapvető fontosságúak a talajdegradációs folyamatok 

megelőzése, illetve a felszíni és felszín alatti vízkészletek szennyeződésének mérséklése 

szempontjából is. 

 

A talaj hőmérséklete szoros kapcsolatban áll a nedvességtartalommal, a talaj fizikai 

tulajdonságaival és a klímával. Mivel az első két tényezőt a talajművelés befolyásolja, a harmadik 

pedig független az emberi tényezőtől, a különböző felszínalakítási és talajtakarási eljárások 

hatására bekövetkező nedvességforgalmi és hőmérsékleti különbségek meghatározása nagyon 

fontos a talajművelés és ezen belül elsősorban a talajvédő, fenntartható talajművelés hatásainak 

pontosabb és részletesebb megismeréséhez.  

 

A fentebb említett tények vezérelték a kutatómunka célkitűzéseinek meghatározását. Ezek a 

célkitűzések a következőképpen foglalhatók össze: 
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• A talajban érvényesülő vízforgalmi folyamatok vizsgálata, olyan szisztematikus mérőrendszer 

kiépítésével és üzemeltetésével, amely modell (liziméteres) körülmények között lehetővé teszi 

a különböző talajművelési beavatkozások víz- és hőforgalmi hatásainak nyomon követését. 

• Feltárni a MATE Karcagi Kutatóintézetében kialakított és a maga nemében hazánkban 

egyedinek számító nagytérfogatú súlyliziméteres mérőrendszer, a talaj vízforgalmának 

vizsgálatára történő alkalmazhatóságának lehetőségeit és korlátait. 

• A tenyészidőszakon kívüli improduktív veszteségek (párolgás, szivárgás) mérséklésére 

alkalmas talajművelési technológiák a talaj vízmérleg komponenseire, fizikai és biológiai 

állapotára gyakorolt hatásának pontosítása. 

• Adatokat szolgáltatni az egyes technológiai elemek (mulcs-réteg, hőszigetelő talajfelszín, 

repedezés mérséklése, stb.) a talaj vízforgalmára, fizikai és biológiai állapotára gyakorolt 

hatásaira vonatkozóan, különböző időjárási és hidrológiai körülmények mellett. 

 

Szélsőséges időjárási helyzetek 

 

Magyarország klímáját és időjárását a nagy tér- és időbeni variabilitás, változékonyság, a nehezen 

kiszámítható, s még nehezebben előre jelezhető szeszélyesség jellemzi, ami egyaránt igaz minden 

klímaelemre. Nagy biztonsággal előre jelezhető, hogy a szélsőséges időjárási és vízháztartási 

helyzetek (árvíz, belvíz, túlnedvesedés – aszály) valószínűsége, gyakorisága, tartama és intenzitása 

a jövőben egyaránt növekedni fog, gyakran ugyanabban az esztendőben, ugyanazon a területen. 

Ennek okai: a légköri csapadék nagy tér- és időbeni variabilitása, nehezen előre jelezhető 

szeszélyes rendszertelensége, az intenzív záporok növekvő gyakorisága; a változatos domborzat; a 

kedvezőtlen talajtulajdonságok; a nem mindig megfelelő művelési ág és vetésszerkezet.  

 

Karcag a Nagykunság fővárosa. Magyarország északkeleti részén, az Alföld északi régiójában 

helyezkedik el. A Nagykunság kistérség Magyarország egyik legszárazabb, a hőmérsékleti 

ingadozásokat tekintve legszélsőségesebb, illetve leginkább kontinentális jellegű területe. Meleg, 

száraz, mérsékelten forró nyarú éghajlati körzetbe esik. Felhőzete csekély. A Szolnok- Túri- sík 

(Karcag) a meleg-száraz éghajlatú területekhez tartozik. 1970 és 2020 óra közötti az évi 
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napfénytartam. A középhőmérséklet 10,2-10,4°C, a vegetációs időszak középhőmérséklete 17,4-

17,6°C. Az évi csapadékmennyiség 490-510 mm közötti. 

 

A MATE Karcagi Kutatóintézet az alapítás óta folytat meteorológiai méréseket, de 2004 júliusa 

óta rendelkezik meteorológiai álommással, ami az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 

hálózatába tartozik (1. ábra). 

 

 

1. ábra. A karcagi meteorológiai állomás 

 

A Karcagi Kutatóintézet területén lévő meteorológiai állomás 10 percenkét rögzíti a mért adatokat. 

A meteorológiai paramétereket a VAISALA gyártmányú QLC-50 típusú meteorológiai mérő 

automata méri, melynek mérési programja az alábbi meteorológiai elemekre terjed ki: 

léghőmérséklet (°C), átlaghőmérséklet (°C), maximumhőmérséklet (°C), minimumhőmérséklet 

(°C), felszínhőmérséklet (°C), felszínhőmérséklet minimuma (°C), relatív nedvesség (%), 

műszerszinti légnyomás (hPa), szinoptikus szélsebesség (m/s), szinoptikus szélirány (°), maximális 

széllökés nagysága (m/s), maximális széllökés iránya (°), maximális széllökés perce (perc), 

maximális széllökés másodperc (sec), csapadékösszeg (mm), globálsugárzás összege (W/m), 

talajhőmérséklet 1 szintben-10 cm- (°C). 
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Hőmérséklet 

A karcagi éves átlaghőmérsékleti értékeket 2005-től 2017-ig vizsgáltuk, és ezek alakulását a 2. 

ábrán ábrázoltuk. A vizsgált időszakban az középhőmérsékletek átlagértéke 11,3 °C, amely az 50 

éves átlaghoz (10 °C) viszonyítva 1,3 °C-al magasabb. A legmagasabb éves átlaghőmérsékletet a 

2014-ben állapítottuk meg 12,2 °C. A legalacsonyabb éves átlaghőmérsékleti érték 2005-ben volt 

(9,8 °C), a vizsgált időszakban ez volt az egyetlen év, amikor az átlaghőmérséklet az 50 éves átlag 

alatt maradt. 

 

 

2. ábra. Az éves átlaghőmérsékletek alakulása, Karcag 2005-2017 

 

A diagramra helyezett lineáris trendvonal egyértelműen az átlaghőmérséklet fokozatos 

emelkedését mutatja. A térségben ez a változás még kismértékű, azonban ennek jelentősége nem 

elhanyagolható. 

 

Az éves átlaghőmérsékletek vizsgálatán kívül érdemes elemeznünk az éves minimum és 

maximumhőmérsékleteket is. A téli minimum hőmérsékletek 2005 és 2017 között nagyon széles 

intervallumban mozogtak (–7,5 és –23,3 °C között). A nyári maximumhőmérséklet egy évben 

(2007) érte el a 40 °C-ot. 
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Csapadék 

Az éghajlati elemek közül a csapadék a legváltozékonyabb elem. 2005-2017 évek adatait elemezve, 

megállapítható, hogy csapadék szempontjából aszályos és csapadékos évek egyaránt előfordultak 

(3. ábra). Volt olyan év, amikor csupán 344 mm csapadékmennyiség esett (2012), de két évben a 

700 mm-t is meghaladta a csapadék mennyisége. Rekord évnek számít 2010, amikor egy év alatt 

összesen 889,1 mm csapadék hullott, amely minden ismert karcagi esőrekordot megdöntött. Ilyen 

nagy mennyiségű csapadékot az 1948 óta meglévő adatbázis sem tartalmaz. A 2010-et követő két 

évben (2011, 2012) ismét szélsőségeket tapasztaltunk, 2011-ben 385,7 mm volt az éves 

csapadékmennyiség, 2012-ben tovább folytatódott a szárazság, csupán 344,5 mm-t mértünk. A két 

egymás utáni aszályos évet már átlagos csapadékmennyiségű év követte. Azonban továbbra sem 

lehet egyértelműen kijelenteni, hogy egy csökkenő tendencia indult meg. Ha csapadék 

szempontjából összehasonlítjuk a 13 éves és az 50 éves átlagokat, az látható, hogy utóbbi 13 év 

átlagosan évi 62 mm-rel csapadékosabb volt. Az adatsorra lineáris trendvonalat illesztve viszont 

egyértelmű csökkenés látható az éves csapadékmennyiségekben. 

 

 

3. ábra. Az éves csapadékmennyiségek alakulása, Karcag 2005-2017 
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A csapadék eloszlása éven belül is kedvezőtlen térségünkben. Nő azon csapadékos napok száma, 

amikor a csapadék mennyisége a 20 mm-t is meghaladja. 2005-ben és 2010-ben volt olyan 20 mm-

nél nagyobb csapadékmennyiséget regisztrált nap, ami 100 mm/nap csapadékintenzitást jelentett. 

 

A „nagycsapadékok” a Kutatóintézet területein különösen kedvezőtlenek, mert a régióra jellemző 

kötött talajok nem tudnak ekkora terheléssel megbirkózni. Nem képesek befogadni ekkora 

mennyiségű csapadékvizet, amely belvíz kialakulásához vezet. A karcagi nehéz mechanikai 

összetételű talajok, megduzzadnak, a pórusaik elzáródnak, és nem képesek a vizet befogadni, és a 

mélyebb talajrétegekbe levezetni, így az a felszínen pang. 

 

A hőmérsékleti adatok 13 év alatt is nagy intervallumban (2,4 °C) mozogtak, a középső 

átlaghőmérsékleti érték a 11,4 °C volt, a minta szórása 0,7 °C. 13 év alatt a legkisebb és a 

legnagyobb éves csapadékmennyiség között 544 mm volt a különbség, az adatok szórása 143,7 

mm, ez nagy variabilitást mutat. 

Az időjárási változásokat az emberi társadalom nem érzékeli közvetlenül, ennek oka a viszonylag 

lassú változás. Azonban az egyre gyakrabban megjelenő szélsőséges éghajlati események már 

közvetve és közvetlenül is hatással vannak a társadalomra és a mezőgazdaságra. Mivel a hőség és 

a hideg szélsőértékeihez való alkalmazkodás különösen nehéz, a szélsőséges hőmérsékletű 

időszakok gyakoribbá válása, időbeli és térbeli lefolyásuk megváltozása és korábban sosem 

tapasztalt mértékű intenzitása e jelenségeket a társadalom legkomolyabb kihívásai közé emelik. 

 

A hőmérséklet és csapadékadatok elemzése esetén is elmondható, hogy mennyire kiszámíthatatlan 

az időjárásunk, így a mezőgazdaságot nagy kihívás elé állítja. A hőmérsékleti adatok térségünkben 

13 év alatt is egyértelmű melegedést mutatnak. A jövőbeli csapadékeloszlás megjósolásához, a 13 

év adatai még nem relevánsak, de a csapadékadatok vizsgálata nagymértékű változékonyságot 

mutat. Viszonylag rövid megfigyelési időszak alatt is rendkívül szélsőséges csapadékviszonyokkal 

találkozhattunk. 
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Súlyliziméteres kísérletek 

 

A vizsgálatokat a MATE Karcagi Kutatóintézetében az 1992-ben beállított súlyliziméteres 

tartamkísérletben végeztem. Munkám egyik alapvető célja volt a rendelkezésemre álló, hazánkban 

egyedülálló súlyliziméteres mérőrendszer üzemeltetése során feltárni az eszköz a talaj víz- és 

hőforgalmának vizsgálatára történő alkalmazhatóságának lehetőségeit és korlátait. 

 

A 4. ábrán látható a rendszer felépítési vázlata. A talajfelszín alá süllyesztett műanyag falú 

liziméter egységek alatt MS DUAL típusú elektronikus mérlegek helyezkednek el, amelyek 0,1 kg 

pontossággal, a ±300 kg-os méréstartományban képesek mérni az egységek tömegének változását. 

A mérlegek páronként egy-egy elektronikus adatrögzítőhöz vannak kapcsolva, melyek 

automatikusan óránkénti gyakorisággal mérik a tömegváltozást és tárolják az adatokat. Az 

adatrögzítőkben tárolt adatok a kapcsolt számítógépen futó, saját fejlesztésű szoftver segítségével 

kérdezhetőek le és merevlemezen tárolhatók. 

 

 

4. ábra. A liziméteres rendszer felépítési vázlata 

 

A liziméterek méretei: felszín 2 m
2
, mélység 1 m. Az egységeket 1992-ben réti csernozjom talajjal 

töltöttük meg, azaz a minták nem eredeti szerkezetűek, de a feltöltésnél figyelembe vettük az 

eredeti genetikai szintek arányát. Az így kialakított talajoszlopok az eredeti talajszelvény A-

szintjéből 25 cm-es, a B-szintből 40 cm-es, míg a C-szintből 20 cm-es réteget tartalmaznak. 

 



Talajvédelmi védelmi művelési gyakorlatok a talajprofil szerkezetének javításának érdekében 
Hely és dátum 

  

www.visegradfund.org   11  

A liziméteres kísérletben leggyakrabban alkalmazott talajfelszínek képét az 5. ábra mutatja. 

 

 

 

5. ábra. A liziméteres kísérletben alkalmazott talajművelési kezelések 

 

A vízmérleg elemeinek meghatározása a liziméterekben 

 

A lizimetria elvének megfelelően a súlyliziméterek segítségével a talajoszlopokra vonatkozó 

egyszerűsített vízháztartási egyenlet a következőképpen írható fel: 

 

Cs + Ö = P + G + VM 

ahol Cs = csapadék (mm), Ö = öntözővíz (mm), P = párolgás (mm), G = gravitációs víz (mm), VM 

= nedvességtartalom változása, vízmérleg (mm). Mivel VM = Tv, azaz a vízmérleg egyenlő a 

talajoszlop tömegének változásával, annak értéke az input és output tényezők összevonásával 

számítható: 
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Tv = Cs + Ö – P – G 

 

A fentiekből következően a liziméteres talajoszlopokra vonatkozó vízháztartási egyenlet minden 

eleme, a párolgás kivételével, mérhető, így azokat egységesen mm mértékegységben megadva és 

az egyenletet a párolgásra rendezve, annak értéke számítható: 

 

P = Cs + Ö – G – Tv 

 

A számítás pontossága a mért komponensek mérési pontosságától függ, amely a tömegváltozás 

esetében 0,06 mm. Ez a pontosság, illetve mérésérzékenység az alkalmazott súlyliziméteres 

rendszert - összehasonlítva az irodalmi hivatkozásokban szereplő rendszerekkel - a legegzaktabb 

kategóriába, az ún. precíziós súlyliziméterek kategóriájába sorolja. 

 

A talaj rétegenkénti nedvességtartalmának és hőmérsékletének meghatározása 

 

A talaj nedvességtartalmának, illetve hőmérsékletének nyomon követésére alkalmas mérőrendszer 

első öt egysége 1998. januárjában készült el, ezeket a liziméteres rendszerbe telepítettem le. A 

Sinóros-Szőlősi-féle TTN-M típusú szondák a víz polarizációjának elvén mérik a talaj 

nedvességtartalmát. Kérésünkre a szondákat úgy alakították ki, hogy négy különböző mélységben 

(0-10, 10-20, 20-30 és 30-40 cm) tetszőleges (változtatható) mérésgyakorisággal mérjék és 

közvetlenül a kapcsolt számítógépre küldjék a talajrétegek nedvességtartalmának és 

hőmérsékletének értékeit. 

 

Vizsgálataim során olyan kérdéseket fogalmaztam meg, amelyek megválaszolásával további, 

illetve új információk szerezhetők a talajban érvényesülő vízforgalmi hatásokról, a 

talajhasználattól függő vízmérleg komponensek dinamikájáról és sajátságairól különböző 

klimatikus és hidrológiai helyzetekben, a tenyészidőszakon kívüli improduktív veszteségek 

(párolgás, szivárgás) mérséklésének lehetőségeiről, a különböző felszínalakítási és talajtakarási 

beavatkozások hatására a talajban bekövetkező hőforgalmi változásokról. 
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A vízmérleg elemeinek meghatározása súlyliziméterekkel 

 

A vízmérleg elemeinek súlyliziméterekkel történő meghatározása során kidolgoztam a 

rendelkezésemre álló mérőrendszerre érvényes vízháztartási egyenleten alapuló, mérési, illetve 

számítási módszereket. Elemeztem a mérési adatok feldolgozására és vízforgalmi értékelésére 

legalkalmasabb időbeli kereteket. Megállapításaim szerint az adott kísérleti körülmények között a 

féléves (május-október), a havi és a rövid kiszáradási periódusokra vonatkoztatott vízmérleg 

eredmények alkalmasabbak leginkább a talajhasználattól függő vízmérleg komponensek 

dinamikájának és sajátságainak megállapítására, a különböző klimatikus és hidrológiai helyzetek 

hatásainak feltárására. 

 

A féléves vízmérlegek eredményei 

 

A vizsgált kísérleti időszakban számszerűen meghatároztam a különböző felszínalakítási eljárások 

modellezésével kialakított, illetve szerves anyaggal takart felszínű talajoszlopok féléves 

vízmérlegeit és azok összetevőit. Rámutattam a tapasztalt különbségek valószínű okaira, illetve az 

évjárathatás, különös tekintettel a szélsőségesen csapadékos és száraz évek a talaj vízforgalmára 

gyakorolt hatásaira. 

 

A féléves vízmérleg eredmények alapján értékeltem a különböző beavatkozásokkal kialakított 

felszíneknek a talaj vízforgalmára gyakorolt hatását. A regresszió analízis módszerével 

összefüggést kerestem a különböző felszínű talajoszlopokba bekerült (csapadék, öntözés) és az 

azokból párolgás útján eltávozott víz mennyisége között. Szoros exponenciális összefüggést 

találtam a vizsgált változók között (6. ábra). Az eredmények figyelembevételével a vizsgált öt 

kezelést három csoportba soroltam. Megállapítottam, hogy feltehetőleg van egy olyan vízbevétel 

mennyiség, amikor a bolygatott felszínű kezelések párolgási viszonyaiban gyakorlatilag nincs 

különbség, illetve azon eljárásokkal kialakított kezelések, amelyek az alsó vízbevétel tartományban 

párolgást csökkentő hatással bírnak az átlagosnál nagyobb vízterhelés mellett fokozott párolgási 

veszteséget szenvednek el. Új módszert dolgoztam ki a vizsgált liziméteres kezelések párolgást 
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mérséklő és vízbefogadást elősegítő hatásának értékelésére. Az értékelés során a minősítést 

tapasztalataim alapján határoztam meg. (1. táblázat). 

 

 

6. ábra. A vízbevétel és a párolgás összefüggése a féléves liziméteres vízmérleg eredmények 

alapján 

 

1. táblázat. A liziméterekben több évben alkalmazott kezelések a talajoszlop vízforgalmára 

gyakorolt hatásának értékelése 

 

Kezelés 

Párolgást mérséklő hatás Vízbefogadást elősegítő hatás 

párolgás/in

put 

értékelés gravitációs víz/input értékelés 

kezeletlen 94 % gyenge 14 % gyenge 

rögös 85 % közepes 17 % közepes 

porhanyított 84 % közepes 20 % jó 

porh.+kéreglazított 77 % jó 22 % jó 

porh.+takart 77 % jó 31 % igen jó 
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A súlyliziméteres vízmérleg vizsgálatok módszertani értékelése 

 

A súlyliziméteres vízmérleg vizsgálatok módszertani értékelése során rámutattam a súlyliziméteres 

mérőrendszer előnyeire, hátrányaira, illetve a talaj vízmérlegének vizsgálatára való 

alkalmazhatóságának lehetőségeire és korlátaira. Arra a következtetésre jutottam, hogy az adott 

méretbeli paraméterekkel bíró súlyliziméteres rendszer a különböző felszínalakítási és talajtakarási 

eljárásokat szimuláló kezelések vízforgalmi különbségeinek összehasonlításához igen pontos 

adatokat szolgáltat, de a különböző növényekkel fedett felszínű talaj vízforgalmának vizsgálatára 

nem, vagy csak igen korlátozott feltételekkel alkalmas. 

 

A különböző felszínű talajoszlopok rétegenkénti nedvességtartalmának vizsgálata a 

liziméterekben 

 

A különböző felszínű talajoszlopok rétegenkénti nedvességtartalmának vizsgálata során 

megállapítottam, hogy még azokban az esetekben is, amikor a liziméteres mérőrendszer 

segítségével nem mutatható ki számottevő különbség a talajoszlopok vízkészletének alakulásában, 

a nedvességkészlet rétegzettsége alapvető eltéréseket mutat. Átlagos csapadék mennyiségű, vagy 

nedves időszakokban a kiszáradás csak a felső 0-20 cm-es talajréteget érintette. Tartósan igen 

száraz viszonyok között azonban a 20 cm alatti rétegek nedvességvesztését is tapasztaltam. 

 

Rámutattam a különböző felszínű talajoszlopokban a talajnedvesség rétegzettségében mutatkozó 

jellegzetességekre. A kezeletlen felszín jellegzetessége a felszín közelében megrekedő a víz, 

mélyebben viszont a nedvességtartalom nem éri el a szántóföldi vízkapacitásnak megfelelő értéket. 

A rendszeresen felszínen lazított (kéreglazított) egységre a csak a felső 0-10 cm-es réteg 

kiszáradása jellemző, de az irodalmi adatoknak megfelelően ez a szigetelő réteg megakadályozza 

a kiszáradás mélyebb rétegekbe történő továbbterjedését. A mulcsozott felszín is csak a művelés 

mélységéig veszít nedvességtartalmából, kedvező szerkezeténél fogva a felszínére kerülő vizet 

hatékonyan befogadja és a mélyebb rétegekbe vezeti, azaz összességében igen kedvező 

vízgazdálkodási sajátságokat mutat. Egyértelműen a szalmával takart egységek őrzik meg 

leginkább nedvességkészletüket, némi különbség azonban tapasztalható a nedvességkészlet 
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rétegződésében. A bolygatás nélkül szalmával takart felszínű egység a kezeletlenéhez hasonló okok 

miatt valamivel több nedvességet raktároz a felszín közvetlen közelében, de kevesebbet az alatta 

lévő rétegben, míg a művelt és szalmával takart egység a művelés hatására némiképp jobban 

kiszárad a legfelső rétegben (7. ábra). 

 

 

 

7. ábra. A liziméteres kezelések talajoszlopainak rétegenkénti átlagos nedvességtartalma a 

napi értékek alapján (május-október) 

  

1998

39,4 39,6 39,6

33,2 39,6 39,6

26,5

39,0 38,3

37,0

24,6 19,7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

kezeletlen mulcs kéreglazított

n
e

d
v
e

s
s
é

g
ta

rt
a
lo

m
 (

m
m

)

30-40 cm 20-30 cm 10-20 cm 0-10 cm

1999

35,7 39,4 39,6 39,6

33,4
39,4 39,6 39,1

26,5

27,4 28,2 32
16,6

17,3 18,6 16,8

0

20

40

60

80

100

120

140

kezeletlen mulcs takart porh.+takart

n
e

d
v
e

s
s
é

g
ta

rt
a
lo

m
 (

m
m

)

30-40 cm 20-30 cm 10-20 cm 0-10 cm

2000

14,1

23,7
23,1

21,8

8,6

13,6
16,3

30,927,3
32,130,1

9,1

3,3 6,0
5,2

3,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

kezeletlen mulcs takart porh.+takart

n
e

d
v
e

s
s
é

g
ta

rt
a
lo

m
 (

m
m

)

30-40 cm 20-30 cm 10-20 cm 0-10 cm



Talajvédelmi védelmi művelési gyakorlatok a talajprofil szerkezetének javításának érdekében 
Hely és dátum 

  

www.visegradfund.org   17  

A hagyományos és redukált talajművelési rendszerek összehasonlítása 

 

A MATE Karcagi Kutatóintézetben egy 1997-ben indított tartamkísérletben vizsgáljuk a redukált 

talajművelés hatását a talaj szerkezetére, fizikai tulajdonságainak – elsősorban a víztartó- és 

vízbefogadó-képesség – alakulását, a mikrobiológiai aktivitásra gyakorolt hatást, a vontatási 

ellenállás változását a két művelési mód (hagyományos és redukált) esetén. 

 

A nedvességtakarékos, redukált talajművelés lényege, hogy szántás nélkül, a lehető legkevesebb 

művelettel és bolygatással műveljük a talajt. A technológia alapelve, hogy a művelés befejeztével 

minél több talajmorzsát, ún. makroaggregátumot, és minél nagyobb mennyiségű tarlómaradványt 

hagyjanak a talaj felszínén. A talaj elporosításának megelőzésére olyan gépkombinációk 

alkalmazása célszerű, amelyek egy menetben is létrehozzák a növény számára szükséges 

talajállapotot, ugyanakkor védőfelszínt képeznek ki. A most még általánosan használt 

kormánylemezes ekéket, valamint az erősen porosító eszközöket (fogas- és tárcsás boronák, sima 

hengerek) ezeken a területeken inkább mellőzni kellene. Ugyanakkor előnyösen használhatók a 

védőfelszínt hagyó különféle porhanyítók (mulcshagyó kultivátorok), valamint az olyan speciális 

vetőgépek, amelyek a tarlómaradványok borítása esetén is biztonságosan vetnek. 

 

A talajművelési kísérlet helyszíne a Karcagi Kutatóintézet H-1 és H-2 jelű táblái a következő 

felosztásban: 

• Kétszer 1,63 hektár, hagyományos, forgatásra alapozott talajműveléssel, 

• Kétszer 5,47 hektár, forgatás nélküli műveléssel, 

• 5,47 hektár hagyományos művelés a H-2 táblán. 

 

A talaj biológiai aktivitásának megállapítása céljából rendszeresen meghatározzuk a talaj CO2-

emisszióját helyszíni CO2-koncentráció mérések alapján, összehasonlítva a hagyományos és a 

redukált művelési rendszer talajéletre gyakorolt hatását.  

 

A talaj CO2-koncentráció mérésére infravörös gázanalizátort használunk (8. ábra). A vizsgálati 

terület lehatárolására a karcagi intézetben használatos és már jól bevált speciális eszközt 
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alkalmazunk, mely egy fémkeretből és egy műanyag edényből áll. Az élezett szegélyű fémkeret 

talajba inzertálása (a 8 cm magas melyből 5,5 cm van a talajban) és a fémkereten kiképzett vályús 

perem vízzel való feltöltése biztosítja a légmentes izolációt. A műanyag edény térfogata 4000 cm3, 

a fémkeret átmérője 20 cm. Hat ilyen eszközt alakítottunk ki, így egy-egy alkalommal két helyen, 

három-három ismétlésben tudtuk mérni a CO2-koncentráció értékeket.  

 

A CO2-mérés folyamata a következő: 

• megmértem a kezdeti CO2-koncentrációt, 

• lefedtem a hengerek tetejét, 

• 30 percet várakoztam (inkubációs idő), majd  

• megmértem a végső (megemelkedett) CO2-koncentrációt a hengerekben. 

 

 

8. ábra. A szántóföldi CO2-koncentráció méréséhez használt gázanalizátor és a terület 

lehatárolását szolgáló egyéb eszközök 

 

A CO2-emissziós értékek kiszámításához a következő képletet használjuk: 

F = d * (V/A) * (C2-C1)/t * 273/(273+T) 

ahol 

F= CO2-emisszió (kg m-2 s-1) 

d= a CO2 térfogattömege (1,96 kg m-3) 

V= a henger talajszint feletti térfogata (m3) 
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A= a mérési felület (m2) 

C1= a kezdeti CO2-koncentráció (m3 m-3) 

C2= az inkubáció utáni CO2-koncentráció (m3 m-3) 

t= inkubációs idő (s) 

T= a levegő hőmérséklete (oC). 

 

A talajművelési kísérletben mért eredményeket évenként külön érdemes értékelni, mert minden év, 

minden tenyészidőszak más körülményeket teremt, mind meteorológiai, mind növénytermesztési, 

mind a talajállapot szempontjából. Minden mérési időpontban legalább 3 ismétlésben végeztünk 

méréseket, az ábrákon az egyes időpontokban mért mérések átlagát tüntettük fel. A vizsgált tíz év 

időjárása igen változatos volt, kiváló alkalmat teremtve az évek közötti összehasonlításhoz (9. 

ábra). 
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9. ábra. A CO2-emisszió alakulása a talajművelési kísérletben betakarítás utáni állapotban 

(2006-2016) 

 

A 2006. júliusi 25-i adat aratás utáni érték, számottevő különbség látható búzatarló estén a 

hagyományos és a redukált művelésű parcellán kapott eredmények között. hagyományos 

művelésben 0,304; redukált művelésben pedig 0,463 g m-2 h-1 értékeket mérünk közel azonos, 

közepesen magas 18, illetve 19 m/m% nedvességtartalom mellett. 2007-ben június 21-én történt a 

repce betakarítása, a méréseket 4 nappal ezután tarlón végeztük. A hagyományos művelésben 

tapasztaltunk magasabb emissziós értéket (0,333 g m-2 h-1), míg a redukált parcellán ettől 
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szignifikánsan kisebb értéket 0,158 g m-2 h-1 mérünk. A 2007-es év több szempontból is kirívó 

évnek számított. Az éves átlaghőmérséklet ekkor volt a legmagasabb (12,0 °C), illetve a 

talajhőmérséklet (10 cm mélységben) maximális értéke is 2007-ben volt a legmagasabb (31,4 °C). 

Így az időjárás által kialakított feltételek sem kedveztek a talajélet számára. A gyökérvizsgálatok 

mélyebbre hatoló és nagyobb tömegű gyökereket fedtek fel a hagyományos művelésű területen, 

mely gyökérmaradványok, mint szervesanyag a keletkező szén-dioxid forrásául szolgálhattak. 

2008-ban az őszi árpa betakarítása után 06.24-én végeztük a méréseket. A vízkapacitáshoz közelítő 

nedvességű talajállapot mellett valamivel nagyobb szén-dioxid-kibocsátást tapasztaltunk (0,614 g 

m-2 h-1) a redukált művelésben, mint a hagyományos művelésű területen (0,522 g m-2 h-1). 2009-

ben őszi búza betakarítása után végzett mérések eredményei szerint a redukált művelésű terület 

szén-dioxid-emissziója szignifikánsan magasabb 0,73 g m-2 h-1 volt, mint a forgatással művelt 

területé 0,31 g m-2 h-1. 2011-ben napraforgó betakarítása után a szeptemberi emissziós vizsgálatok 

a redukált művelésben mutattak kissé magasabb értékeket 0,191 g m-2 h-1. A hagyományos 

művelésben 0,143 g m-2 h-1 értéket mérünk. 2012-ben, egy extrém időjárású évben, árpatarlón 

szintén a redukált művelés mutatott nagyobb CO2-emissziót (0,375 g m-2 h-1), míg a forgatásos 

parcellán 0,250 g m-2 h-1 értéket mérünk. 2013-ban takarmányborsó volt a jelzőnövény a 

kísérletben. Betakarítás után végzett mérésekben a hagyományos művelésű területen tapasztaltunk 

nagyobb értéket (0,604 g m-2 h-1) a redukált művelésű területhez (0,489 g m-2 h-1) viszonyítva. 

2014-ben szintén őszi vetésű növény, őszi árpa került betakarításra a kísérleti területről. Az aratás 

utáni vizsgálatok a redukált művelésű parcellán mutattak nagyobb értékeket, de a különbség (0,246 

g m-2 h-1; 0,180 g m-2 h-1) nem szignifikáns. 2015 aszályos év volt, a mért alacsony emissziós értéket 

a talajélet számára kedvezőtlen feltételeket tükrözik, így a műveléshatás sem volt kimutatható. 

Borsó tarlón közel azonos értékeket tapasztaltunk a mindkét művelési rendszerben (0,202 g m-2 h-

1; 0,204 g m-2 h-1). 2016-ban őszi búza betakarítása után a redukált művelésű parcellán mértünk 

valamivel magasabb értéket (0,281 g m-2 h-1). A hagyományos művelésű parcella talaján 0,239  g 

m-2 h-1
 volt a CO2-emisszió. 

 

Az eredményeket vizsgálva arra a következtésre jutottunk, hogy az őszi vetésű kalászos növények 

esetén (őszi búza, őszi árpa) hat évet elemezve minden esetben a redukált művelésű terület mutatott 

magasabb CO2-emissziót, sőt 2 évben 2006-ban és 2009-ben ez a különbség szignifikáns. 
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Napraforgótarlót a tíz évből egy évben volt lehetőségünk vizsgálni, ekkor nem volt jelentős 

különbség a talaj CO2-emissziójában a művelési módok között. Borsó tarlót két évben vizsgáltunk, 

az egyik évben nem tapasztaltunk különbséget a két művelési mód között, míg a másik évben a 

hagyományos művelésű terület CO2-emissziója bizonyult magasabbnak. Mivel a borsó igényli a 

talaj mélyművelését, mélyen gyökerezik, így a hagyományos művelési mód jobban kielégítette a 

termőhelyi igényeit, ezáltal a talajban visszamaradó növényi maradványok mennyisége 

(szervesanyag a mikroorganizmusok számára) is magasabb lehetett. Repcetarlót egy évben 

vizsgáltunk ekkor a hagyományos művelésben mértünk nagyobb értékeket, melynek oka a 

visszamaradt nagyobb gyökértömeg, szervesanyag. Összességében elmondható, hogy a vizsgált tíz 

évből hétben a redukált művelésű területeken mértünk magasabb CO2-emissziós értékeket. 

 

A komposztálás hatása a talaj penetrációs ellenállására 

 

A komposztálás a szerves-hulladékok ártalmatlanításának, feldolgozásának régóta ismert 

módszere. A nagy mennyiségben keletkező istállótrágya környezetbarát felhasználása eredeti 

formájában sem minden esetben megoldható, ezért célszerű ezek komposztálása is. A MATE 

Karcagi Kutatóintézetben kidolgozott juhtrágya komposztálási technológia az EU 

környezetvédelmi előírásainak megfelelő, ökológiai gazdálkodásban is használható végterméket 

eredményez. A különböző komposztkészítményeknek a talaj tömörödöttségére gyakorolt 

hatásának vizsgálatára irányuló kísérletünket 2019 tavaszán a MATE Karcagi Kutatóintézet H-1 

jelű tábláján állítottuk be a talajművelési tartamkísérlet keretein belül, réti csernozjom talajon. A 

feltalaj kémhatása gyengén savanyú (pHKCl - 5,6); Arany féle kötöttsége (KA) 50; összes oldható 

sótartalma <0,02%; szénsavas mésztartalma, redukált művelési mód mellett, 0,13%; 

humusztartalma 4%. 

 

A parcellák nettó területei 11.280 m2 (24 m * 470 m) volt. A kezelések között 6 sor széles elválasztó 

területet hagytunk ki. A terület, a talajművelés tartamkísérlet kezeléseinek megfelelően, 1997 óta 

nem volt szántva, a talajművelés a forgatás nélküli sekélyművelésen és rendszeres lazításon 

alapszik. Az elővetemény őszi búza volt, a talaj alapművelése 2018 augusztusában történt John 

Deere Disc Ripperrel 25-28 cm mélységben. A kísérletben két komposztkészítmény – „Remusz” 
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komposzt (szennyvíziszap alapú) és „Terrasol” komposzt (juhtrágya alapú) – talajtömörödésre 

gyakorolt hatását vizsgáltuk a műtrágyázott kontrollhoz hasonlítva. Az alkalmazott kezelések: 

műtrágyázott kontroll; „Terrasol” 20 t/ha; „Remusz” 5 t/ha, 10 t/ha, 20 t/ha, valamint 25 t/ha. A 

„Terrasol” komposztot 2018. szeptember 8-án juttattuk ki trágyaszóróval és John Deere Mulch 

Tillerrel dolgoztuk be a felső 0-10 cm-es talajrétegbe. A „Remusz” komposzt kijuttatása szintén 

trágyaszóróval történt, és kombinátorral dolgoztuk be a felső 0-10 cm-es talajrétegbe 2019. április 

23-án. Ugyanekkor történt a műtrágyázott kontroll területen az alapműtágya kiszórása is (Yara 

Mila NPK (S)=16-27-7(5) 220 kg/ha). Jelzőnövényként kukoricát termesztettünk, amit április 25-

én vetettük John Deere 1750 típusú 6 soros vetőgéppel, a csíraszám 70 ezer/ha, a vetés mélysége 6 

cm. A termesztett hibrid: P9241. A vetést gyűrűshengerrel zártuk le. A mechanikai gyomirtással, 

sorközműveléssel egy meneteben a műtrágyázott kontroll az 5 és 1 t/ha dózisok parcelláinak felére 

kiegészítő nitrogén-műtrágyát juttatunk ki június 7-én 110 kg/ha Pétisó formájában (29,7 kg N 

hatóanyag/ha). A kukoricát október 10-én takarítottuk be. 

 

A talaj tömődöttségének mértékét, a kukorica betakarítása után, „3 T System” elnevezésű 

elektronikus rétegindikátorral (penetrométer) vizsgáltuk, kezelésenként 3 ismétlésben, az 

alapművelés és a kijuttatott komposztok által feltételezhetően érintett 0-30 cm-es talajrétegben. A 

műszer 1 centiméterenként méri és rögzíti az adatokat. A penetrációs ellenállás értékét, a 60°-os 

kúpban végződő szonda talajba juttatásához szükséges erő és a felület arányából számított 

értékként, MPa-ban adja meg. A mérési eredmények felső 0-5 cm-ét, a szakirodalomban 

talajfelszín effektusnak nevezett jelenség miatt, nem értékeltük és nem is ábrázoltuk. A talaj 

aktuális nedvességtartalmát 10 cm-es rétegenként vett talajmintákból gravimetriásan határoztuk 

meg. 

 

A talaj penetrációs ellenállásának vizsgálatakor első megközelítésben a „Remusz” komposzt négy 

különböző adagjának hatását hasonlítjuk össze a műtrágyázott kontroll parcellán mért értékekkel 

(10. ábra). Mivel a talaj penetrációs ellenállása függ annak nedvességtartalmától a penetrációs 

mérésekkel egyidőben vizsgáltuk az érintett talajrétegek nedvességtartalmát is. 

A méréseink során azt tapasztaltuk, hogy közel azonos nedvességtartalom mellett a különböző 

komposztadagok mindegyike pozitív hatást gyakorolt a talaj penetrációs ellenállására, azaz 
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csökkentette azt a vizsgált talajrétegben (az alapművelés teljes mélysége) a műtrágyázott kontroll 

parcella talaja a legtömörödöttebb. A növekvő dózisú komposztkezelések egyre nagyobb 

mértékben csökkentették a talajellenállást. 

 

 

10. ábra. A különböző „Remusz” komposzt adagok hatása a talaj penetrációs 

ellenállására (A) és nedvességtartalmára (B) (Karcag, 2019) 

 

Második megközelítésben a „Remusz” és „Terrasol” nevű komposztkészítmények azonos 

dózisának hatását vizsgáljuk a műtrágyázott kontrollhoz viszonyítva (11. ábra).  

 

 

11. ábra. A különböző komposztkészítmények hatása a talaj penetrációs 

ellenállására (A) és nedvességtartalmára (B) (Karcag, 2019) 

 

Az ábrán egyértelműen látható, hogy a műtrágyázott kontroll parcella talaja a leginkább 

tömörödött. A 20 t/ha adagban kijutatott 2 komposztkészítmény mindegyike jelentősen 

csökkentette a talaj penetrációs ellenállását. A vizsgált talajréteg nedvességtartalmának alakulására 

a 2 komposztkészítmény nem gyakorolt számottevő hatást. 
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A nagy agyagtartalmú, kötött réti csernozjom talajon elvégzett vizsgálataink szerint az általunk 

alkalmazott 2 komposztkészítmény kedvező hatást gyakorolt a talaj penetrációs ellenállására a 

vizsgált 0-30 cm-es talajrétegben, használatuk során csökkent a talaj tömörödöttsége. A „Remusz” 

komposztot különböző dózisokban használva megállapítottuk, hogy már az 5 t/ha adag is jelentős 

mértékű javulást eredményezett a talaj penetrációs ellenállásának alakulásában. Az alkalmazott 

dózisok növelésével további javulást értünk el, a növekvő komposztadagok növekvő mértékben 

javították a talaj lazultsági állapotát. Bár a 25 t/ha kijutatott dózis eredményezte a penetrációs 

ellenállás legnagyobb mértékű csökkenését, ekkora vagy ennél nagyobb mennyiséget, gazdasági 

és egyéb okokból, már nem célszerű alkalmazni. A „Terrasol” komposzt hatását ugyanolyan (20 

t/ha) dózisban kiadott „Remusz” komposzttal és a műtrágyázott kontrollal hasonlítottuk össze. 

Megállapítottuk, hogy mindkét komposztkészítmény kedvező hatást gyakorolt a talaj fizikai 

állapotára, a „Terrasol” komposzt pozitív hatása nagyobb mértékű volt. Vizsgálatainkkal igazoltuk 

mindkét komposztkészítmény (juhtrágya és szennyvíz-iszap alapú) sikeres alkalmazhatóságát nagy 

agyagtartalmú talajon. A redukált talajművelési rendszerben a komposztok hosszabb 

tartamhatására lehet számítani, mivel a komposzt és a kezelt talajréteg nem kerül alászántásra. 

 

Az előadás kulcsszavai 

A redukált művelés elemeinek alkalmazása: felszíntakarás, mulcs, sekély művelés 

A szélsőséges vízforgalmi szituációk elleni küzdelem: aszály, káros víztöbblet 

  



Talajvédelmi védelmi művelési gyakorlatok a talajprofil szerkezetének javításának érdekében 
Hely és dátum 

  

www.visegradfund.org   26  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Melyek a szélsőséges időjárási/hidrológiai helyzetek hatásai a mezőgazdaságra, mik az 

alkalmazkodás lehetőségei? 

2. Hogyan alkalmazhatjuk a lizimétereket a mezőgazdasági kutatásban? 

3. Értékelje a nedvességtakarékos talajhasználati módokat hidrológiai szempontból! 

4. Ismertesse a hidrológiai ciklust és annak elemeit, hogyan elehet ezeket számszerűsíteni? 

5. Hogyan alkalmazhatjuk a lizimétereket a talaj nedvesség- és sóforgalmának vizsgálatában? 

6. Hogyan függ össze a talaj termékenysége és CO2-emissziója? 

7. Hogyan függ össze a talaj nedvességtartalma és penetrációs ellenállása? 

8. Hogyan lehet javítani a talaj fizikai tulajdonságait? 

 

Dr. habil. Zsembeli József 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166. 

Zsembeli.Jozsef@uni-mate.hu 
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