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Bevezetés
Ennek a szakmai előadásnak a célja, hogy megismertesse a hallgatókat a MATE Karcagi
Kutatóintézetnek (KKI) a talajkondicionálással kapcsolatos kutatási eredményeivel és a
talajkondicionálásnak a talaj fizikai, kémiai és biológiai állapotára gyakorolt hatásaival. 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 talajt és a talajhasználatot is érintően a hazai és nemzetközi tudományos érdeklődés
középpontjában olyan kérdések, illetve megoldásra váró kutatási témák kerültek megfogalmazásra,
amelyek az Intézet új kutatási programjában kiemelt helyet kapnak, és alapul szolgálhatnak a
feladatok meghatározásánál. Ezek közül a fontosabbak:
• A globális klimatológiai előrejelzés szerint hazánk területén is hosszabb távon a szárazság
gyakoribb előfordulásával kell számolni. Az öntözés korlátozott volta miatt a legkitettebb
alföldi tájunkon mind nagyobb jelentőségűvé válik a szárazgazdálkodást fejlesztő kutatás.
• Kiemelt környezet- és talajvédelmi problémává vált az a környezetsavasodási folyamat,
amelyben a mind szélesebb körű emissziós források meggyorsították a talaj potenciális
elsavanyodásának folyamatát is, ami szükségessé teszi azok megelőzésére, illetve
megszüntetésére alkalmas talajjavítási és talajhasznosítási módszerek és technológiák
továbbfejlesztését.
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• Nem kisebb probléma a szikesedésnek potenciálisan kitett talajok védelme, különösen az alföldi
tájakon, ahol az öntözés és a különböző hatásra történő talajvízmozgás a másodlagos szikesedés
fő forrásai, aminek megelőzése, megállítása a táj védelmének hosszabb távon is kulcskérdése
marad.
• Ugyancsak igen összetett talaj- és környezetvédelmi problémává vált a különböző úton és
módon mind nagyobb mennyiségben talajba jutó szerves és szervetlen anyagokkal történő
talajterhelés. Ez különösen sok veszélyt rejt magában olyan termőhelyeken, ahol a talajbani
anyagmozgás és átalakulás az alföldi, jobbára szabályozatlan víz hatása alatt álló, hidromorf
talajokban közvetlenül talaj-víz kapcsolatrendszerben következik be.
• A nagyüzemi talajhasználat általános kísérőjelensége a rendszeresen művelt felső talajréteg
szerkezetének leromlása, az "elporosodott" talajállapot és ennek következményeként a
talajtömörödés mértékének és gyorsaságának növekedése. Az Alföld körülményei között ez a
folyamat a mindjobban fokozódó fátlanság miatt nemcsak talajtermékenységi, hanem mind
súlyosabbá váló talajmozgási, deflációs folyamatot indított meg.

Alkalmazkodás a szélsőséges agroökológiai viszonyokhoz - talajorvoslás
A Közép-Tiszavidéken a kutatási tevékenységet meghatározó legfőbb agroökológiai tényezők
jellemzően kedvezőtlnek. A talajtani tényezők között meghatározó a nagy agyagtartalmú,
duzzadó/zsugorodó agyagásványokat tartalmazó talajok nagy aránya. A talajtermékenység kémiai
korlátozó tényezői közül a talajok szikesedése (kicserélhető Na és sófelhalmozódás) és
savanyodása (hidrogén és alumínium feldúsulás), valamint a vízhatásból, időszakos
levegőtlenségből adódó jelenségek (vas, mangán mozgékony formáinak feldúsulása) korlátozzák
a növénytermesztést. Az Intézet kutatási hatáskörébe tartozó talajok agyagtartalmuk és kedvezőtlen
kémiai

tulajdonságaik

révén

rendkívül

rossz

fizikai-vízgazdálkodási

tulajdonságokkal

rendelkeznek. A hidrológiai tényezők között meghatározó a talajvízszint ingadozástól és felszíni
vízborítástól veszélyeztetett, illetve károsított területek nagy aránya. A túlságosan száraz és a
túlzottan nedves viszonyokból adódó kedvezőtlen körülmények egyazon területen sokszor egy
éven belül váltakozva is előfordulhatnak. A meteorológiai tényezőkön belül meghatározó az évi
500-550 mm-es csapadékátlag és az adott éghajlati tényezők között potenciálisan elpárologni képes
www.visegradfund.org
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700 mm vízmennyiség különbségével jellemezhető 150-200 mm-es klimatikus vízhiány. A
kedvezőtlen alaphelyzet mellett a meteorológiai tényezők szélsőséges értékei (túlzottan száraz,
illetve túlzottan nedves) az ország más területeihez viszonyítva nagyobb gyakorisággal fordulnak
elő. Gazdasági jellemzői közül meghatározó a régió mezőgazdasági jellege. Általános az extenzív
gazdálkodás, kiemelkedően nagy a kalászos gabona termesztés aránya. Gyenge különösen a
külterületi infrastruktúra (út, villany, víz, gazdasági központ). Az agrárgazdaságot tekintve
általános a tőkehiány, magas a mezőgazdasági munkanélküliség, jellemző az elöregedés. Az egész
térségben meghatározó az alapanyag termelés, viszonylag kevés a korszerű, tőkeerős
feldolgozóipar.

A talajorvoslás ugyanazon az alapokon nyugszik, mint a humán gyógyítás
•

Humán: vérvétel és vérvizsgálat

•

Talaj: talajmintavétel, kémiai, fizikai és biológiai viszgálat

•

Humán: orvosi vizsgálat

•

Talaj: in-situ mérések

•

Humán: receptek

•

Talaj: kísérleti terv

•

Humán: orvosi kezelés, gyógyítás, gyógyszerezés stb.
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•

Talaj: agrotechnológia, talajművelés, talajjavítás, talajkondicionálás, szervesanyag bevitel
stb.

Talajművelés
A talajművelsé hatásai jól kimutathatók a talajok fizikai, kémiai és biológiai állapotának
változásában. A talajművelésnek manapság két fő irányzata van: a hagyományos (konvencionális)
és a talajvédő (conservation tillage) rendszerek. Az alkalmazott talajművelséi rendszertől függően
számolhatunk annak a környezeti, elsősorban a talajra gyakorolt hatásaival. Például a nem
megfelelően és időben végzett hagyományos, szántásra alapozott művelés rombolhatja a talaj
szerkezetét, rontja annak hőforgalmát (Busari et al., 2015), felgyorsíthatja a vízeróziót és
megnövelheti a talajból a légkörbe kibocsátott szén-dioxid mennyiségét (Lal et al., 2007). Ehhez
képest a talajvédő művelés olyan gyakorlat, ami minimalizálja a talaj szerkezetének a rombolását,
megőrzi a nedvességet a talajban és csökkenti a szerves szén CO2-emisszió útján távozó
mennyiségét (Busari et al., 2015), ugyanakkor a nitrogén kimosódás veszélyét is mérsékli (Qi et
al., 2019; Wang et al., 2020). A talajvédő művelési rendszerek közé tartoznak pl. a redukált
(csökkentett menetszámú), a zéró, a minimum, a mulcshagyó, a bakhátas művelés. A minimum és
a zéró művelés (direktvetés) a talaj minimális bolygatásával járnak, növelik a talaj biológiai
aktivitását és a talajfelszínen hagyott növényi maradványok csökkentik a heves esők
szerkezetromboló hatását és az eróziót. A redukált művelés esetén az alapművelés a lehető
legkisebb talajbolygatással jár. A mulcshagyó művelés olyan módszereket foglal magában,
amelyek eredményeként a területen hagyott növényi maradványok tápanyagutánpótlást
biztosítanak, elnyomják a gyomokat és több nedvességet őriznek meg a talajban. Bakhátas
műveléskor bakhátakat alakítunk ki és a növényeket a bakhátak oldalára vagy a tetejére telepítjük.
A talajvédő művelési rendszerek hatékonyan csökkentik a talajeróziót, növelik a talaj
termékenységét, mindezt jelentős költségcsökkenés és energiamegtakarítás mellett. A forgatás
nélküli talajvédő művelési rendszerek sajátja, hogy legalább 30%-os talajfelszíni borítottságot
biztosítanak, ami lelassítja a lefolyó víz mozgását, ezáltal minimalizálva az eróziós károkat. Ezen
kívül olyan előnyei is vannak a talajvédő művelési rendszerek alkalmazásának, hogy a talaj

www.visegradfund.org

7

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

biológiai védelmét is elősegítik, azáltal, hogy a növényi károsítókat pusztító élőlények
életfeltételeinek javítását biztosítják (Stinner and House, 1990).
Magyarországon a redukált művelés alatt álló területek nagysága évről évre növekszik, bár a
hagyományosan, ekével művelt területek dominálnak. A hagyományos művelés kizárólagos volt
az 1990-es évek végéig. Azután a talajdegradáció és az aszály elleni küzdelem jegyében számos
helyen tettek intézkedéseket a talajvédő művelés bevezetése érdekében, ami a rendszeresen művelt
talajréteg csökkentését és a szervesanyagban gazdag feltalaj kialakítását jelentette elsősorban.
Manapság a talajvédő művelési módszerek közül a redukált művelés, illetve annak bizonyos
elemeinek az alkalmazása a legelterjedtebb Magyarországon. Azonban a mezőgazdasági
gyakorlatban a növényi maradvány gazdálkodás (mulcshagyó művelés), az öntözéses gazdálkodás,
a szerves- és műtrágyázásra alapozott növénytáplálás is megjelennek mint az integrált
növénytermesztés talajvédő elemei (Zsembeli et al. 2008).
A Karcagi Kutatóintézet kutatási eredményei szerint a hagyományos ekére alapozott talajművelési
rendszerről talajvédő, forgatás nélküli rendszerre való átállás után évente mintegy 200 kg-mal több
szerves szén és 40 mm-rel több nedvesség marad meg 1 ha területen egy tipikus alföldi talaj felső
30 cm-es rétegében. Az alacsonyabb művelési menetszámnak köszönhetően mintegy 30%-kal
csökkenhet az üzemanyag fogyasztás és ezzel a légkör üvegházhatású gázokkal történő
szennyezése.
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Talajvédő művelési rendszerek alkalmazása és fejlesztése

Mulcshagyó művelés, redukált művelés: talajnedvesség megőrzés
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Mulcshagyó művelés, redukált művelés: a talaj szerves szénkészletének megőrzése

Talajkondicionálás
A talajkondicionálás alapvetően olyan anyagoknak a talajba juttatását jelenti, amelyek javítják a
talaj fizikai tulajdonságait, termőkéspességét és szerkezetét. Több helyen, így a Karcagon végzett
kutatási eredmények is azt mutatták, hogy a talajkondicionálásnak (Neosol alkalmazása) pozitív
hatása van a mezőgazdasági hasznosítású talajokra, jobb vízáteresztő képességet, nagyobb
vízmegőrző képességet, magasabb szervesanyag tartalmat eredményezve (Brandsma et al., 1999;
Zsembeli et al., 2019), illetve elősegítve a káros sóknak a mélyebb talajrétegekbe való lemosódását
(Rivera Garcia et al., 2020). Számos tanulmány bizonyította a talajkondicionálás előnyeit
(Brandsma et al., 1999; Rivera Garcia et al., 2020; Zsembeli et al., 2019), amely alapján
elmondható, hogy a mezőgazdaság termelékenységének fokozásának egyik potenciális eszköze
(Kalra et al., 1998).
A Karcagi Kutatóintézet kutatási eredményei szerint 6 év talajkondicionálás (Neosol használata
évente egyszeri kijuttatás 150 kg/ha dózisban) után a kedvező fizikai, kémiai és biológiai állapotú
feltalaj mélysége 10 cm-el nőtt egy réti csernozjom talajban. Emellett terméscsökkenés nélkül
megtakarítható az őszi alapműtrágya mintegy egyharmada.
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Egy kezeletlen (balra) és egy Neosollal kezelt (jobbra) parcella talaja 6 év kezelés után
A szikesedés jelentős problémát jelent a szántóföldeken. Európa legszikesebb területeinek
legnagyobb hányada az Alföldön található. Egyik kutatásunk célja a komposzt hatásának vizsgálata
volt szikes agyag talajon. A komposztról ismert, hogy pozitív hatással van a szikes talajokra, de
keveset tudunk a talaj szervesanyag-tartalma és a mikrobiológiai aktivitása közötti összefüggésről.
Kísérletünkben a talajlégzést vizsgáltuk kontrollált körülmények között 16 héten keresztül. A
kísérlet kezdeti szakaszában nem szikes talajhoz adtunk komposztot különböző dózisokban (0; 25;
50 t/ha) és mindegyik egység különböző sótartalmú (0, 600, 1800 mg/l) öntözővízzel volt öntözve.
A kísérletet három ismétlésben végeztük. A tizedik héten megismételtük a komposztkezelést
mindegyik egységen. A tizenharmadik héten nitrogénben, kénben és kalciumban gazdag
talajkondicionáló szert adtunk mindegyik edény talajához egyenlő mennyiségben. A kísérlet végén
tápanyag- és baktériumtartalom méréseket végeztünk.
Az eredmények azt mutatták, hogy a kísérlet első szakaszában, amikor még csak komposztkezelést
alkalmaztunk, az öntözővíz sótartalma és a komposzt aránya elhanyagolható hatással volt a
talajlégzésre. A talajkondicionáló szer hozzáadásával a talajlégzés drámai módon megemelkedett
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a kémiai majd a biológiai reakció következtében. A tápanyagtartalmat nagymértékben befolyásolta
a só- és a szervesanyag-tartalom, de összességében a talaj kationcserélő kapacitása azonos volt.

A talaj biológiai aktivitásának növelése: intenzívebb talajlégzés
Egy talajművelési kísérletben folytatott vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a talaj
tömődöttségét és művelhetőségét kifejező penetrációs ellenállás és vonóerőszükséglet értékek
mindkét évben a Neosollal kezelt parcellán voltak kedvezőbbek. Bár a talajkondicionáló szerek
elsődleges célja, hogy az alkalmazás évében kedvezőbb feltételeket biztosítsanak a növény
számára, így nagyobb, jobb minőségű termést lehessen elérni, azt tapasztaltuk, hogy a Neosolnak
a talajszerkezet javulásában mutatkozó hatása az alkalmazás időtartamával növekedett, a vizsgálat
második évében, a kedvezőtlenebb körülmények ellenére is (szárazabb talajállapot), jelentős
mértékben alacsonyabb volt a vonóerőszükséglet, mint az előző évben. Megállapítottuk, hogy a
szer kedvezően hatott mindkét vizsgált paraméterre, valamint igazoltuk a talajkondicionálás
tartamhatását is.
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A talaj fizikai állapotának javítása: csökkent vonóerő szükséglet

Szervesanyag bevitel
A Föld növekvő népessége arra készteti a mezőgazdaságot, hogy kielégítse az élemiszer
előállításban jelentkező növekvő igényeket (Turmel et al., 2015). Ez a növekvő nyomás
nagymértékű hatással van a talajok egészségére (Dalgleish et al., 2011) és termékenységére
(Verhulst et al., 2018). Ahhoz, hogy egy talaj egészséges legyen, szervesanyagban gazdagnak kell
hogy legyen, ezért rendszeres szerves anyag visszapótlásra van szüksége (Dalgleish et al., 2011).
A betakarítás után a területen maradt tarlómaradványok (növényi maradványok) könnyen elérhető
és olcsó formái a növényi biomasszának, nagyszerű lehetőségét és egyszerű forrását adják a talajok
szervesanyag utánpótlásának (Bell et al., 1966). Növényi maradványnak számítanak a növényi
levelek, szárak és gyökerek. Ezeket a növényi maradványokat különböző módon lehet
hasznosítani: takarmányként, alomanyagként, vagy a területen hagyva, illtve a talajba bedolgozva.
A növényi maradványok talajba forgatása javítja annak fizikai állapotát (job talajszerkezet,
megelőzi a víz- és széleróziót, lazultabb állapotot eredményez, kedvezőbb hőmérsékletet és
nedvességtartalmat biztosít), biológiai állapotát (felszín alatti biomassza, diverzitás) és kémiai
állapotát (kicserélhető kationok, szerves szénkészlet, kémhatás) (Wilhelm et al., 1986, 2007).
Mindezek egészségesebb talajállapotot eredményeznek, amely szükséges a termés mennyiségének
növeléséhez, közvetve pedig az állatállomány produktivitásának fokozásához is (Turmel et al.,
2015).
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Napjaink növénytermesztőinek egyik legégetőbb gazdaságossági problémája a műtrágyák árának
folyamatos emelkedése. Az eredményes és hatékony gazdálkodáshoz ezért elengedhetetlen a
tápanyag-visszapótlás alternatív módjainak alkalmazása és meghonosítása. A megtermett szalma /
szár felszecskázásával és talajba dolgozásával ugyanis csökkenthető a területről elvitt tápanyag
mennyisége. A Karcagi Kutatóintézet kutatási eredményei szerint az őszi káposztarepce
szármaradványok átlagos hektáronkénti nitrogén-tartalma 11 kg, míg napraforgó esetében ez 26
kg. Őszi búza esetén ez 60 kg, míg kukoricánál 70-80 kg is lehet. Ezen értékek figyelembevételével
csökkenthető a kiadott műtrágya mennyisége, így csökken a környezeti terhelés.
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 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 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 Karcagi Kutatóintézet kutatási eredményei szerint komposzt használatával terméscsökkenés
nélkül elhagyható az őszi alapműtrágya. Emellett a komposzt szervesanyag- és mésztartalma
jelentősen javítja a talaj művelhetőségét, csökkenti a talajsavanyúságot, valamint több éven
keresztül biztosít tápanyagokat a termesztett növények számára.
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A talaj fizikai állapotának javítása: csökkenő tömörödöttség

A talaj fizikai, kémiai és biológiai állapotának javítása: termésnövekedés

Öntözés (talajtani szempontból)
A világon igen nagy területek vannak, amelyek csak öntözéssel hasznosíthatók, de mivel számítani
kell arra, hogy az öntözés alkalmazása sok helyütt szikesedést és eróziós folyamatokat, valamint a
talaj fizikai tulajdonságának leromlását okozhatja, ezért sok országban fokozzák az öntözés
kérdéseinek talaj – növény rendszerben történő tudományos vizsgálatát, amelyet a nemzetközi
szervezetek (FAO, UNESCO) is közösen támogatnak (BARDAJI, 1974).
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A sófelhalmozódás a növények kezdetleges fejlődési fázisában, a csírázáskor okozza a legfőbb
problémát. A felsőbb talajrétegekben nagyobb sótartalom koncentrálódik, amely a mélyebb
rétegekbe mosható az öntözés helyes módjának és idejének (szezon előtti öntözés)
megválasztásával. Sófelhalmozódás a talajban akkor várható, ha csapadékszegény időszakban
nagy sótartalmú öntözővízzel történik az öntözés (Enciso et al. 2002).
A gyökérzónában felhalmozódott sók nemcsak a termés mennyiségét befolyásolják negatívan,
hanem a minőségét is. A rizoszférában felhalmozódott sók mennyiségét elsősorban az öntözésre
használt víz minősége, illetve a talajvíz sótartalma határozza meg. Az oldott sókkal terhelt
öntözővíz a párolgás (evaporáció), illetve a párologtatás (transzspiráció) hatására távozik a talajból,
azonban a bevitt káros sók nagy része a talajban marad (Kaman et al. 2017). A rohamosan növekvő
népesség fenntarthatatlan mértékben aknázza ki a kiváló minőségű termőföldeket és édesvíz
forrásokat, ezért nyilvánvaló, hogy a sóval terhelt föld- és vízkészletek termelésbe való vonása
jövőre nézve létszükséggé válhat (Abdul & Mahmood 2012).
Az Alföldön mintegy 400.000 ha terület tekinthető sóval terheltnek, ahol elsősorban a sós talajvíz
szintjének emelkedése miatt következett be másodlagos szikesedés. Blaskó (2005) kutatómunkája
során figyelemmel kísérte az öntözött területek só- és vízháztartását, mely során több esetben is azt
tapasztalta, hogy a talaj sótartalmának növekedését a magas sótartalmú öntözővizek alkalmazása
okozta. Az 1980-as és 1990-es években vizsgált területek 30%-án volt kimutatható a talaj
sótartalmának növekedése, amelyek főként olyan termőföldek voltak, ahol a mélyebb rétegek
magas sótartalma miatt a talaj csak feltételesen volt alkalmas az öntözhetőségre. A szikes talajokat
gyenge növénynövekedés és alacsony mikrobiális aktivitás jellemzi. Nagyon fontos nyomon
követni a talaj mikrobiális élővilágának reakcióját a talaj sótartalmának változásaira (Asghar et al.
2012), hiszen a talaj ezen tulajdonsága alapvetően meghatározza a termesztés sikerességét.
A talajjavító, talajkondicionáló szerek elősegíthetik a kedvezőtlen adottságú talajok mikrobiális
aktivitását, hiszen alkotóanyagaiknak köszönhetően közvetetten hatással vannak a talaj
termékenységéért felelős folyamatokra, valamint a növényekre. Ezenkívül befolyásolják a talajban
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és a növényekben zajló biológiai, kémiai és fizikai folyamatok optimális működését (Borowiak et
al. 2016), elősegítve a sófelhalmozódás okozta káros hatások mérséklését.
Kutatómunkánkat azon előzményekre alapozva kezdtük el, miszerint a Karcag környéki
kiskertekben igen nagy az öntözés hatására kialakuló másodlagos szikesedés veszélye. A fúrott
kutakból származó vízminták összetételéből, illetve az azokból számított értékekből
(sókoncentráció, SAR-érték, Na%, szódaegyenérték) megállapítható, hogy a térség rétegvizei nem
alkalmasak a feltétel nélküli az öntözésre. Az előzmények és a jelenlegi helyzet felmérése alapján
felvetődött a kérdés, hogy amennyiben ezeket a körülményeket adottnak vesszük, van-e lehetőség
az öntözés lehetőség szerinti optimalizálására, a talajt kevésbé terhelő öntözés megvalósítására.
Kutatómunkánk elsődleges célja a talaj-víz-növény rendszerben jelentkező összefüggések
vizsgálata volt, hogy megértsük a másodlagos szikesedés folyamatait és megoldást találjunk a
káros hatások mérséklésére, elsősorban preventív jelleggel. Kedvezőtlen talajadottságú (nehéz
mechanikai összetételű, nagy agyagtartalmú, szikesedésre hajlamos), rossz hidrológiai
körülményekkel (magas sótartalmú öntözővíz, magas klimatikus vízhiány) területeken az
öntözésoptimalizálást tartjuk a legjobb preventív módszernek. Három különböző megközelítést
alkalmaztunk a probléma tudományos megalapozásához:
•

különböző öntözési gyakoriságok,

•

különböző öntözővíz sótartalmak,

•

talajkondicionálók

hatását vizsgáltuk a talaj nedvességprofiljára, s ezen keresztül az indikátor növény vízellátására,
amelyet annak termésnagyságával és különböző morfológiai paramétereinek számszerűsítével
jellemeztünk. Indikátor növénynek a nagy vízigényű, de sóra érzékeny zöldbabot (Phaseolus
vulgaris L. var. nanus) választottuk, amelyet előszeretettel öntöznek magas sótartalmú kútvizekkel
a Karcag környéki hobbikertekben.
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Ezen kutatómunkánk végső célja, hogy a másodlagos szikesedés veszélyének kitett talajokra
dolgozzuk ki az öntözésoptimalizálás lehetőségét.

A talaj fizikai, kémiai és biológiai állapotának javítása: kedvező nedvességprofil

A talaj fizikai, kémiai és biológiai állapotának javítása: kedvező nedvességprofil +
magasabb termés
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a talajkondicionálás maximálisan ajánlható az adott
feltételek javításának és az öntözés káros hatásának minimalizálása érdekében. A Neosol
talajkondicionáló szer megfelelt az elvárásoknak, alkalmazása a talajszerkezet javításával a talaj
nedvességtartalmában és sóprofiljában is pozitív változásokat eredményezett.
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A talajkondicionálás szerkezetjavító hatása a talaj sóprofiljában is megmutatkozott, a magas
sótartalmú kútvízzel való öntözés ellenére is a káros, másodlagos szikesedést okozó sók mindkét
vizsgálati évben a talaj mélyebb rétegeibe (40-50 cm) mosódtak, „sóhatástól mentes” környezetet
biztosítva a növény fejlődéséhez a legfőbb gyökérzónát adó 0-30 cm-es rétegben.
Az

általunk

vizsgált,

kedvezőtlen

agroökológiai

hatásoknak

kitett

területeken

a

talajkondicionálással kombinált öntözésoptimalizálás (mennyiség, gyakoriság kontrollja)
egyéretelműen javasolható, hiszen így jelentősen javíthatók a zöldségtermesztés feltételei, illetve
mérsékelhetők a káros hatások.

Növénykondicionálás
A növények tápanyagellátása alapvetően meghatározza növejedésüket, illetve a termés
mennyiségét és minőségét. A növények növekedéséhez, egészségéhez és a tápanyagban gazdag
termés generárálásához szükségesek makroelemek (nitrogen, foszfor, kálium, kén, kalcium,
nátrium, magnezium, hidrogén, oxigén, szén) és mikroelemek (mangán, vas, bór, nikkel, klór, cink,
réz, molibdén) (Jemison, 1998). Ezeket a tápanyagokat a fotoszintézis, a szerves és ásványi
trágyázás szolgáltatja a növénynek és szükséges elemei a növénytáplálásnak (Singh, 2012).
Bármelyik eleme hiánya hatással van a növény fejlődésére és a termés minőségére. Ahhoz, hogy a
növény fel tudja venni ezeket az elemeket, azoknak a talajoldatban oldott, felvehető formában kell
lenniük (White and Brown, 2010). Ezen felvehető formák közés tartoznak a finomszemcsés (nem
oldott), a talajrészecskékhez kémiailag kötött és a a mikrobiális bontásból származó kémiai formák.
Mindazonáltal a trágyázás általi növénytáplálás magában hordozza a környezetszennyezés
veszélyét is, mivel pl. a nitrogen műtrágyák nitráttal szennyezhetik vizeinket és növelhetik az
üvegházhatású gázok kibocsátását is a légkörbe (Byrnes, 1990; White and Brown, 2010). A világon
a mezőgazdasági hasznosítású területek mintegy 5%-a terhelt a szikesedés problémájával, illetve a
klór, a bór és nátrium toxikus mértékű felhalmozódásával (Marschner, 1995; Munns and Tester,
2008). A művelt területek 40%-án mutattak ki talajsavanyodást a magas koncentrációban jelen lévő
aluminium és mangán miatt, ami a növény gyökereinek a fejlődését gátolja (von Uexküll and
Mutert, 1995), mivel szerves savak termelődnek a talajban (Mengel et al., 2001).
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Magyarország területének napjainkban 57%-a mezőgazdasági terület, melynek 81%-át
szántóterület teszi ki, ahol a lehetőségekhez alkalmazkodva a termés növelés érdekében első sorban
a búza és kukoricaföldeken jelentős (Jakab et al., 2017a, 2017b). Második helyet a gyepterületeink
foglalják el (mezőgazdasági területeink közel 15%-át), amelyek hatalmas mennyiségű potenciális
takarmánybázist jelenthetnek (KSH, 2018). Mivel a gyeptermesztés kiszolgáló ágazat, így a
kérődző állattartás válsága rányomta bélyegét a hazai gyepterületek nagyságára és állapotára is
(Horváth és Mikó, 2016; Halász et al., 2016). Elenyésző a tápanyagvisszapótlás, öntözés, felülvetés
mértéke (Kovács et al., 2005). A jó minőségű területeket szántóként hasznosítják, és így a rossz
vízgazdálkodású, tápanyagban szegény területek maradnak meg a gyepgazdálkodás számára. Ezek
a feltételek csak extenzív gyephasználatot tesznek lehetővé, jellemzően alacsony, 1,5-2 t/ha-os
szénahozamot produkálva (Szemán et al., 2009). A gyepek 90%-a természetes és természet közeli
gyep, 80%-a alföldi fekvésű, kedvezőtlen adottságú területeken (30%-a szikes, több mint 20%-a
réti talajokon, 12%-a öntés- és láptalajon, 20%-a barna erdőtalajokon, 3-4%-a rendzinákon, illetve
homokon) található (Micheli et al., 2015). A jó termőképességű csernozjom talajokon előforduló
gyepek aránya mindössze 9%. Ennélfogva a gyepek 70%-a alacsony produktivitású, csak 5%-a jó
termőképességű. Átlagos aranykorona értékük 8,4 AK, az ősgyepek átlagos aranykorona értéke
pedig 6,0 AK. A hozamok alacsony színvonalúak. A GDP kevesebb, mint 1%-a származik a gyephasznosításból (Kozák, 2008). Szabó (2003) szerint a jövedelmezőség és az állattenyésztés
volumenének csökkenése miatt a hazai gyepkezelési módszerek beszűkültek, nincs kihasználva a
legelőben, rétben rejlő potenciál, melyek az egész országban jelentős változáson mentek keresztül,
főleg a rendszerváltozás után (Komarek, 2007). Várallyay (1997) szerint az ésszerű
gyepgazdálkodás szükségessége nem vitatható, „mindenekelőtt olyan társadalmi tudatot kell
kialakítani, amely a korszerű gyepgazdálkodást ismeri el, és hajlandó tenni is ennek érdekében”.
A gyepek 50%-a természetvédelmi szempontból potenciálisan értékes. Hozzájuk kötődik a védett
növény fajok 30 %-a (Kozák, 2008; Penksza et al., 2008, 2009a, 2009b; Szabó et al., 2011) és az
állatvilág számára is jelentős élőhelyként szerepelnek (Torma et al., 2019, Kiss és Tokody, 2011).
A kijelölt Natura 2000 gyepterületeken a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának
földhasználati szabályairól 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet által meghatározott földhasználati
korlátozások

betartásával
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fennmaradásának biztosítása érdekében szükségesek, nem a gazdálkodási szempontok voltak a
meghatározóak összeállításuk során.
A gyepgazdálkodás szerepe és jelentősége az Unió mezőgazdasági politikájában egyre
komplexebb megítélés alá kerül. A piaci igényeknek való megfelelés mellett a gazdálkodásnak
egyre inkább ki kell elégíteni a szociális, valamint a környezetvédelmi elvárásokat is. A támogatási
struktúra a gazdálkodókat döntési helyzet elé állítja: intenzív gazdálkodás mellett nagyobb
volumenű termékkel tud megjelenni a piacon, de ehhez kevesebb támogatás társul, vagy extenzív
gazdálkodással kevesebb terméket állít elő, nagyobb mértékű támogatási bevétellel (Marticsek et
al., 2011).
Számos szerző azon az állásponton van (Barcsák et al., 1978; Vinczeffy, 1993), hogy az intenzív
gyephasználat ökonómiai szempontokból nem racionális, viszont extenzív gyepeink állateltartó
képessége mind mennyiségben, mind pedig időtartamban csekély. Mindazonáltal gyakorlati
igényként jelentkezik, különös tekintettel az éghajlatváltozással járó időjárási szélsőségek
gyakoriságának növekedésére, hogy a legelő állatok gyep iránti igényét minél hosszabb ideig
kielégítsük.
A talaj és a gyep minősége között szoros összefüggés van. A gyep talajának humuszkészlete
folyamatosan gyarapszik a talajélet által (Vinczeffy, 1974). A mezőgazdasági- és ezen belül a
gyepterületek – a nagy szénfelvevőként számontartott erdők mellett – fontos szerepet játszanak
bioszféra és a légkör közötti szénforgalomban. A füves ökológiai rendszerek szén-dioxidcseréjéről, szén-megkötéséről viszonylag keveset tudunk, jóllehet szerepük a globális
szénforgalomban jelentős (Soussana et al., 2007).
A gyephasználatra hatványozottan igaz, hogy a legfontosabb kockázati tényező az időjárás (Bajnok
et al., 2011; Tasi et al., 2013, 2014; Lukács et al., 2015; Valkó et al., 2012, Penksza et al., 2013;
Házi et al., 2012; Szentes et al., 2009a, 2009b; Magyar et al., 2017). A legkritikusabb károsító
hatású időjárással összefüggő jelenség az aszály, illetve a belvíz okozta kár. Mindkettő hatása
fokozottan jelentkezik az általunk is vizsgált kötött, rossz vízgazdálkodású gyepterületek esetében.
www.visegradfund.org
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Kutatómunkánk témáját az egyedülálló ökológiai adottságokkal rendelkező Nagyalföld karcagi
határán fekvő gyepterülete szolgáltatta. A Nagyalföld agroökológiai tűrőképessége igen
korlátozott, sajátos talajtani, hidrológiai és klimatológiai viszonyai, geomorfológiája, medence
jellege miatt. E környezetben a gyepes ökoszisztémák nagy része, különösen az extenzív gyepek
fenntarthatósága veszélyeztetett. Ennek alapvető oka, hogy jellemzően az alföldi gyepek a
legmagasabb szerves és szervetlen kolloidtartalmú, növényfiziológiai szempontból kedvezőtlen
víz-, levegő- és hőforgalmú talajainkon találhatóak. Ez a térség hazánk egyik legszárazabb, a
hőmérsékleti ingadozásokat tekintve legszélsőségesebb területe. A Nagyalföld szűkös csapadéka –
amely a vegetációs időszakban mintegy 100-150 mm nedvességhiánnyal jár – már önmagában is
gyepgazdálkodás eredményességét korlátozó tényező (Zsembeli et al., 2019a). Ezt súlyosbítja a
március és szeptember között rendszeresen megjelenő légköri szárazság. Az aszály nem csak a
növényekre, de a talajra is számottevő hatást gyakorol. A MATE Karcagi Kutatóintézet juhtelepe
mellett található, legelőként és kaszálóként hasznosított, extenzív gyepterületek állapota és hozama
kiszolgáltatott az időjárásnak és a talajadottságoknak.
Célkitűzésünk az időjárási és talajadottságok negatív hatásának tompítása volt növény-, és
talajkondicionáló szerek alkalmazásával. A tesztelt szerek alkalmazása megfelel a Natura 2000-es,
és az AKG-i szabályzatok előírásainak. Kutatásunk során különböző növény- (Natur Agro, Timac
Agro, PRP-EBV) és egy talajkondicionáló szer hatásait vizsgáltuk a gyepnövényzet hozamára,
illetve beltartalmi

paramétereire. Továbbá vizsgáltuk, hogy az általunk

alkalmazott

talajkondicionáló szer okozott-e változást a talajélet aktivitásában.
A növénykondicionálás gyepterületeken egy akut orvosikezelésnek számít, a növényre igen, de a
talajra nem hat. Gyepek esetébena vegetációs időszak meghosszabbítása, illetve a biomassza
(gyephozam) növelése a növénykondicionálás célja.
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Egy extenzív gyep biomassza hozamának növelése növénykondicionálással

A növénykondicionálás hatása egy természetes gyep biomassza hozamára
Azok a szemiintenzív növénytáplálási (növénykondicionálási) vagy a gyep életfeltételeit javító
(talajkondicionálási)

megoldások,

melyek

beleférnek

a

környezetvédelmi

előírások

keretrendszerébe, és vagy a gyephozamok növekedését, vagy a legeltetési időszak
meghosszabbítását segítik elő, jelenthetik az ökológiai szemléletű gyepgazdálkodás fejlesztésének
egyik útját. Az általunk vizsgált növénykondicionáló szerek hatására a betakarított növényminták
beltartalmi paraméterek közül a Mg, Mn és Zn tartalom kismértékű emelkedését tapasztaltuk. A
talajkondicionáló szer pozitívan hatott a talaj nedvességtartalmára, ennek következtében
megemelkedett CO2-emissziót tudtunk kimutatni, ami aktívabb talajéletre és gyökérlégzésre utal.
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Ez utóbbi eredmény összecsengésben van egy előzetes, tenyészedényekben beállított kísérletünk
eredményeivel (Zsembeli et al., 2017).

Következtetések
Gyakorlatorientált kutatás - Az alkalmazkodás kutatása, talaj szempontú megközelítés, fizikai,
kémiai, biológiai talajállapot (komplex) javítása.
A talajkondicionálás pozitív hatással van a
•

talajszerkezetre,

•

talajnedvesség forgalomra,

•

talajtömörödés mérséklésére,

•

talaj mikrobiológiai aktivitására és ezáltal

•

Talajtermékenységre és a hozamra.
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Ellenőrző kérdések
1. Melyek a legfőbb változások az agroökológiai körülményekben és milyen alkalmazkodási
lehetőségeink vannak ezekhez?
2. Milyen hasonlóságok vannak a human gyógyászat és a talajorvoslás között?
3. Hogyan jellemezné a talajvédő művelési rendszereket?
4. Hogyan jellemezné a talajvédő öntözést?
5. Hogy hat a talajkondicionálás a talajra?
6. Hogyan lehet a talaj fizikai tulajdonságait javítani?
7. Hogyan lehet a talaj kémiai tulajdonságait javítani?
8. Hogyan lehet a talaj biológiai tulajdonságait javítani?
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