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Előszó
A Magyar Talajtani Társaság és a Pannon Egyetem Georgikon Kar
Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszéke 2014. szeptember 4. és 6.
között rendezte meg a társaság kétévenként esedékes vándorgyűlését “A
talajok térbeli változatossága – elméleti és gyakorlati vonatkozások”
címmel.
A 218 éves hagyománnyal rendelkező Georgikon rendszeresen otthont
ad országos szakmai rendezvényeknek és a talajtannal foglalkozók népes
táborát is szeretettel fogadta. A vándorgyűlésen több mint 210 regisztrált
résztvevő gyűlt össze, köztük a talajvédelmi szakértők is, akik a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság képzésén is részt vettek. A nyolc tematikus szekcióban összesen 48 előadást tartottak és 63 posztert mutattak be a szerzők,
míg a precíziós növénytermesztésről szóló vitafórum szekcióban összesen 16 előadás hangzott el. A terepi napon, szeptember 6-án, három helyszínen (a tanszék kísérleti területe, az alsópáhoki tőzegbánya és Várvölgy
területén) négy talajszelvény került bemutatásra.
A Talajvédelem folyóirat hagyományosan válogatást közöl a Talajtani
Vándorgyűlésen bemutatott tudományos eredményekből, így teszünk ebben a különszámban is. A beküldött kéziratokat a tudományos bizottság
tagjai és további lektorok véleményezték, és végül 38 kézirat került be a
kötetbe.
A következő szekciókban folyt a munka:
Szekció
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Talajbiológia
Klíma, környezet, erózió
Földtan, légkörtan
Talajfizika
Talajosztályozás
Talajszennyezés
Talajtérképezés

VIII. Tápanyag-gazdálkodás, talajkémia
IX.

Vitafórum – Precíziós növénytermesztés,
mint alkalmazkodási technika

A szekció elnöke
Biró Borbála
Bidló András
Kuti László
Makó András
Dobos Endre
Rékási Márk
Pásztor László
Tolner László
Németh Tamás

8

A mikrobiális folyamatok alapvető jelentőségűek az ásványi tápanyagok és a szén körforgásában, és a kutatások egyre inkább e folyamatok irányítására, irányíthatóságára koncentrálnak, derül ki a talajbiológiai
szekció publikációiból. A klíma és környezet témakörben az erózió generális, és a papírnyárasok újkeletű problémáit világítják meg a szerzők. A
földtani kérdések közül a durva üledékek sajátosságai állnak előtérben az
elfogadott cikkekben. Egy talajtípus vizsgálata és egy mostanság terjedő
módszer bemutatása kerültek kötetünk talajfizikai szemelvényei közé. A
talajosztályozás témakörének publikációi hűen tükrözik azt a fokozódó
igényt, hogy a magyar és nemzetközi klasszifikációs rendszerek között
jobb átjárhatóságot kell teremteni. A talajszennyezés témakörében a
szennyezőanyagok sokfélesége és a vizsgálati módszerek változatossága
mérhető le a cikkeket olvasva. A számszerűen és tematikájában leggazdagabb szekció a tápanyag-gazdálkodás és talajkémia volt a vándorgyűlésen, és így van ez kötetünkben is. Hangsúlyos témák a talajok szén körforgásban játszott szerepe (komposztok, bioszén, pirolízis termékek, műanyagok), az új hasznosítási módok vizsgálata (energiafűz), a gyomok
speciális kérdései, és az újszerű vizsgálati módszerek alkalmazása.
A benyújtott és elfogadott kéziratok nem tükrözhetik minden tekintetben azt a tematikus gazdagságot, ami a vándorgyűlést jellemezte, de világosan mutatják a magyar talajtan erejét, vitalitását, és ezer szálon való
kapcsolódását a világ talajtani kutatásának fő áramlataihoz.
Legyen kötetünk e vitalitás ékes bizonyítéka!
Keszthely, 2015. szeptember 1.

Sisák István
a szervező bizottság elnöke

TALAJTANI VÁNDORGYŰLÉS – I. szekció, Talajbiológia
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Két mikrobiális oltóanyag hatása tehéntrágya alapú komposztok és
a talajok várható minőségi tulajdonságaira
Biró Borbála1, Domonkos Mónika1, Kocsis Tamás1, Juhos Katalin1,
Szalai Zita2 és Végvári György1
1

Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar,
Talajtan és Vízgazdálkodás-, 2Ökológia és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék, Budapest. E-mail: borbala.biro@uni-corvinus.hu

Összefoglalás
Mélyalmos tehenészeti istállótrágya mikrobiális oltásokkal történő komposztálásának hatását vizsgáltuk. A trágyából 300 kg-os halmokat alakítottunk ki, melyeket kétféle oltóanyaggal, egy forgalomban lévő baktériumtrágyával (Bt) és egy szőlőtörköly
alapú humusztrágyával (Ht) kezeltünk 3-3 ismétlésben. A Bt-vel két 50 ml dózisú kezelés történt, a bekeveréskor és a harmadik mintavételkor, négy hét után. A Ht-t 20%-os
arányban kevertük a komposzthalmokhoz (60:240 kg).
A halmok forgatása, a mintavételek és a 60%-os teljes vízkapacitási értékig történő
vízkezelések a beállításkor és azt követően kéthetente történtek, a kísérlet teljes, három
hónapi időtartama során. Ez idő alatt hét mintavételre került sor. Vizsgáltuk a
mikrobiális katabolikus aktivitást fluorescein diacetát (FDA) analízissel, a szárazanyagtartalmat és a (2–5 mm-es) rostálási maradékot a komposztálás befejeztével.
Megállapítottuk, hogy mindkét oltóanyag gyorsította a komposztálás folyamatát és
javult a komposzt minősége, a szárazanyag-tartalom közel 10%-os csökkenésével. Az
enzimaktivitást a humusztrágya (Ht) gyorsan emelte és az magasabb maradt a komposztálás befejezésével is, szemben a csak baktériumos (Bt) kezeléssel. A Ht- kezelt komposzt biztosabban javasolható az alacsonyabb mikrobiális állapotú és a szerves anyagokban szegényebb talajokon való alkalmazásra.

Summary
Two microbial inoculums were used to enhance the composting process of a cowfarmyard manure product. There were 300 kg-s of compost-piles created and mixed
uniformly with bacterial (Bt) inoculums and a humus inoculums originating from the
wine industry (Ht), all in 3-3 replicates. The Bt treatment consisted of 50 ml suspension,
added at the starting point and at the 3rd sampling periods, after the 4th weeks. The Ht
was mixed in 20% volume uniformly in the ratio of 60:240 kg.
A biweekly sampling was performed concomitant with the mixing of piles and
treated for the VK 60% ratio with water. During this composting process, six mixing
and seven sampling were performed. The catabolic enzyme activity (FDA), the dry
matter production and the shifted materials of 2–5 mm size was assessed at each sam-
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pling time. Both inoculum products could accelerate the composting process and final
compost quality.
The final dry matter production was reduced by 10%. An enhanced FDA activity
was found at the beginning and during the whole composting process with Ht inoculation. Considering the soil quality, this Ht compost can be highly recommended for
agri/horti-cultural use, especially for soils with low humus content and low microbial
activities.
Research was supported by EU-Fp7/2007-2013-312117-Biofector and Piac-13-12013-0274 projects.

Bevezetés
A XXI. század egyik kedvezőtlen tendenciája a termőföldek mennyiségi és
minőségi csökkenése. A talajminőséget befolyásoló tényezők között a szélsőséges időjárás mellett az intenzív, talajzsaroló növénytermesztési módszereket
említhetjük elsősorban. Ezek hatására a talajok elsődleges funkcióját, a termékenységét meghatározó szerves anyagok mutatnak egyre inkább hiányt (KOVÁCS et al., 2007; MONORI et al., 2009).
A növénytermesztők a talajok tápanyag-gazdálkodására figyelve a szervetlen
műtrágyákkal való ajánlásokat helyezik előtérbe annak egyszerűsége, könynyebbsége miatt, de napjainkra a kedvezőtlen hatások egyre inkább ismertté
váltak (S IMON et al., 2000; INSELBACHER et al., 2011).
A csökkent mennyiségű szervestrágya-féleségek minőségét ezen okok miatt
is szükséges megőrizni és/vagy stabilizálni. A talajban lévő szerves anyagok
meghatározzák annak fizikai-, kémiai- és biológiai tulajdonságait, növelik a
talaj mezőgazdasági és környezetvédelmi körülményekhez igazodó pufferképességét és a funkcionális helytállását (BIRÓ, 2007; BIRÓ et al., 2007; HARGITAI, 1993).
A szerves anyagok nagyobb mennyiségének pozitív következménye a talajokban többek között a szélsőséges időjárási/klimatikus tényezők okozta talajpusztulás kontrollja és a biodiverzitás csökkenésének a megállítása illetve a
talajok zavaró tényezőkre adott válaszadási képességének a javulása is
(GREENLAND & SZABOLCS, 1992; KOTROCZÓ et al., 2014).
A jó minőségű almos istállótrágyára szükség van a nagy szerves- és
ásványianyag-tartalom és az istállótrágya szerkezetjavító hatása miatt. Már korábbi adatok is igazolták, hogy a talajok humusz-minőségi indexének az alakulását az ilyen kezelések pozitívan befolyásolják (HARGITAI, 1993).
Hazánkban az elmúlt 50 évben jelentősen csökkent az állatállomány és az istállótrágya mennyisége is (MONORI et al., 2009). Az állattartás centralizálódása
miatt ezzel párhuzamosan egyes körzetekben nagy mennyiségű istálló- és/vagy
hígtrágya keletkezik, míg az ország más vidékein, így a gyengébb termőképességű területeken (pl. Kiskunság) pedig hiány léphet fel. Az istállótrágya nélküli
részeken ezért egyéb szervesanyag-gazdálkodási módszerek (pl. zöldtrágya,
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vetésforgó, bioszén, mikrobiális biotrágyák) alkalmazása is célszerű lehet (BIRÓ
et al., 2008).
A rendelkezésre álló állati szerves trágya érési folyamatát, vagy a minőségét
szükséges gyorsítani, szabályozni és stabilizálni az 59/2008. (IV. 29.) FVM
rendelet szerint is.
Egy komposzt használati értékét, mindig a befogadó terület szabja meg
(KOCSIS, 2005). A komposztok fő funkciója a humusz- és szerves anyagok,
valamint a tápanyagok utánpótlásának biztosítása a talajban. A komposztok
tápanyag-szolgáltató képessége elsősorban a felhasznált alapanyagoktól, adalékanyagoktól és a komposzt érettségétől függ. A kevésbé érett komposztok
közvetlen trágyázó hatása általában jobb, mivel több bennük az oldott állapotban lévő tápanyag, viszont az érett komposztok talajjavító és hosszabb távú
tápanyagpótló képessége nagyobb (ALEXA & DÉR 1998; KOCSIS, 2005).
A növények számára legfontosabb tápanyag a nitrogén. A komposztok nitrogén tartalma 80–100%-ban szerves kötésben van, ami folyamatos ásványosodás során válik alkalmassá a növényi felvételre. A komposztokban a nitrogén
mobilizációja a könnyen lebontható szénforrásoktól és a C:N aránytól függ.
Négy hónapos üvegházi kísérlet során az istállótrágyából készült komposzt
nitrogénjének 48%-a, a törkölykomposzt 13%-a és a fakéreg komposzt 6%-a
mobilizálódott. A szerves anyagok, így a komposztok degradációjának mértékét,
intenzitását is leginkább eredetük, összetételük határozza meg az egyéb környezeti tényezők mellett (TÓTH et al., 2007).
Általánosságban elmondható, hogy az állati eredetű komposztok
hidrolizálható nitrogén tartalma rendszerint magasabb a növényi eredetű komposztokénál (ALEXA & DÉR, 2001).
A komposztokkal a növények foszfor és kálium ellátása minden kiegészítés
nélkül is megoldható, rendszeres használatuk a talajok tápanyagtőkéjének a
gazdagodását eredményezi (KOVÁCS & FÜLEKY, 1997).
A komposztok kalcium tartalma a növények kalcium igényét fedezi, részben
pedig a talaj savanyúságát is csökkenti (ALEXA & DÉR, 1998). A komposztok
hatása a növények beltartalmi minőségében is megmutatkozik (KOVÁCS et al.,
1997; BIRÓ et al., 2008).
Jelentős szerkezetalakító tényezők a szerves és ásványi kolloidok összekapcsolódásával létrejövő agyag-humusz komplexum, a mikroorganizmusok által
termelt szerves anyagok és a lebontásban részt vevő gombák micéliumai, melyek átjárják és bevonják a talajrészecskék felületét, ezáltal segítik az aggregátumok kialakulását. A talajszerkezet megóvása, javítása érdekében fontos a talaj
biológiai aktivitásának növelése, ami a komposztban jelen lévő humuszanyagokkal és mikroorganizmusokkal történhet (HARGITAI, 1979; KOTROCZÓ et al.,
2014).
A komposztok átlagos agrokémiai tulajdonságait és az istállótrágyák minőség szerinti beltartalmi értékeit az 1. és a 2. táblázat mutatja be.
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A jelen dolgozat célkitűzése szerint alacsony technológiai színvonalú kezeléseket alkalmaztunk annak vizsgálatára, hogy összehasonlítsuk két kereskedelmi oltóanyagnak a szerves istállótrágya érésére, minőségi tulajdonságaira
kifejtett hatását. A mélyalmos tehenészeti istállótrágyát a komposztálás gyorsítása érdekében az ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett talaj-kondícionáló
piaci készítményekkel kezeltük és folyamatosan vizsgáltuk az oltóanyagoknak a
készülő komposztokra kifejtett hatásait. Célunk az oltásokkal egy olyan biológiailag is aktív szerves trágya előállítása volt, amely a talajminőségre is kedvezőbb hatású lehet.
1. táblázat. A komposztok átlagos agrokémiai tulajdonságai (RADICS, 2001)
Tulajdonság

Mértékegység

Szárazanyag-tartalom

55–70

%

Szervesanyag-tartalom

Érték
20–40

C:N arány

-

10–20

pH(CaCl2)

-

7–8

Sótartalom

g KCl/l

1–8

g/l friss anyag

500–800

%

45–65

Térfogattömeg
Vízkapacitás
N

0,5–1,8

P2O5

0,4–1,0

K2O

%

0,6–1,8

MgO

0,7–3,0

CaO

3–12

2. táblázat. Egy istállótrágya minőségi kategóriák szerinti beltartalmi értékei (kg/tonna)
(RADICS, 2001)
Tápanyagtartalom

Jó

Közepes

Gyenge

Nitrogén

5,0–8,0

4,0–5,0

3,0–4,0

Foszfor (P2O5)

2,5–5,0

2,0–2,5

1,5–2,0

Kálium (K2O)

6,0–8,0

5,0–6,0

3,0–5,0

NPK

13,0–21,0

11,0–13,5

7,5–11,0

Szerves anyag

18,0–22,0

15,0–18,0 10,0–15,0

C:N arány

15–20:1

20–25:1

25–30:1
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Anyag és módszer
Mélyalmos tehenészeti telepről származó nagy mennyiségű istállótrágyát
használtunk a komposztálási kísérletben. A trágya a kezelések előtt 2,5–3 hónap
alatt keletkezett az istállóban. A kitrágyázás után két nappal történt meg a komposzthalmok bekeverése a kiválasztott mikrobiális oltóanyagokkal.
Az egyik kezelés során egy baktérium-trágya (Bt) készítmény 50 ml-e 10 liter vízben oldva került folyamatosan a komposzthalmokhoz az induláskor, valamint a harmadik mintavétel, azaz a második forgatás után. Másik kezelésként
egy szerves humusztrágya (Ht) oltóanyag került 20%-os arányban folyamatosan
bekeverésre, így 60 kg Ht és 240 kg istállótrágya alkotta a komposzthalmot.
Mindkét kezelés öt ismétlésben lett kialakítva, kontrollként az oltóanyag nélküli,
csak a higítóvízzel kezelt komposzthalmok szolgáltak.
A Ht egy irányított fermentációval előállított szerves humusztrágya, amely
szerves növényi anyagként kerül bekeverésre. A készítmény mikroszkópikus
gomba oltóanyagát a Pasteur Intézet fejlesztette ki. Hazai körülményeink között
a gyártás alapanyaga szőlőtörköly és a fermentáció optimális lejátszódásához
szükséges baromfitrágya.
A Bt egy kétszikűekhez ajánlott folyékony baktériumkészítmény, melyben
az összes csíraszám átlaga: minimum 5,2 x 109 sejt/ml. Összetétele szerint számos baktérium-törzset tartalmaz, így pl. Azospirillum lipoferum, Azotobacter
sp., Bacillus sp., Pseudomonas fluorescens, stb., továbbá makro- és mikroelemeket is. Az oltóanyagok egyike sem specifikus a komposztálásra és nem is
arra javasolják, éppen ez adta a kísérletek kutatási jellegét a „szerves oltó” és a
„baktériumos oltó” közötti különbségek feltárásával.
A komposzthalmok forgatása és a mintavétel kéthetente ismétlődött. Az első
mintázás a bekeverés után történt, majd ezt további hat mintavétel és forgatás
követte. A nedvességtartalmat folyamatosan azonos szinten (a teljes vízkapacitás 60%-án tartottuk. A mintavétel a komposzthalom központi magjának 4–5
pontjából történt átlagolással. A mintákat a feldolgozásig 5 °C-on, hűtőszekrényben tároltuk. Ezt követően mértük a minták mikrobiális enzimaktivitását
FDA módszerrel, nedvességtartalmát, szemcseösszetételét, szervesanyagtartalmát, valamint meghatároztuk az izzítási veszteségeket és a rostálási maradékot is a komposztálás befejeztével (HARGITAI, 1993; KOCSIS, 2005; VILLÁNYI et al. 2006).
A fluorescein diacetát (FDA) analízis módszerrel a talajok mikrobiológiai,
katabolikus aktivitása, azaz az aktív, lebontó, energiatermelő folyamatokban
résztvevő szervezetek mennyisége határozható meg. A módszerrel a talaj- és
környezeti különbségek eredményei jól összehasonlíthatók. A fluoreszceindiacetát (3’6’-diacetil-fluoreszcein) egy színtelen vegyület (fluorogén anyag),
amelyet az enzimek széles spektruma képes hidrolizálni (BIRÓ et al., 2012).
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A komposztok száraz tömege és az izzítási maradék különbsége adja az izzítási veszteséget, azaz a komposzt szervesanyag-tartalmát, melyet százalékos
arányban határoztunk meg, BÚZÁS (1988) szerint. A folyamat végén végzett
rostálás a komposzt fizikai tulajdonságáról és az érettségéről is információt ad.
A rostálás 35%-os nedvességtartalomnál 2 mm-es és 5 mm-es lukbőségű szitával történt, ezt követően határoztuk meg a kezelések hatására kialakult szárazanyag-tömeget.

Eredmények és értékelésük
A katabolikus FDA enzimaktivitás változása a komposztálás során
A fluorescein-diacetát analízissel (FDA) meghatározható összes mikrobiális
enzimaktivitás eredményeinél, az összes mintavételt vizsgálva, a humusztrágyás
(Ht) kezelés és a baktériumtrágyás (Bt) kezelés is lényeges eltérést mutatott a
kontrolltól. A két mikrobiális oltással kialakított kezelés között azonban átlagosan nem lehetett különbséget kimutatni. A Ht kezelés elsősorban az intenzív
lebomlási szakaszban mutatott magasabb aktivitást, a Bt hatása pedig inkább az
átalakulási szakaszban a biotrágya második bekeverése után érvényesült. Az
enzim-aktivitási értékek a 6. mintavételt kivéve többnyire csökkenő tendenciát
mutattak, de a 4. mintázásnál a Bt kezelés magasabb értékeket adott az ismételt
baktériumtrágya bekeverés miatt. Megfigyelhető volt az utolsó mintavételnél
az FDA aktivitás nagymértékű csökkenése is a Bt és a kontroll kezelésekben
(1. ábra). Az FDA aktivitások pontos értékeit a 3. táblázat mutatja.

1. ábra. A tehéntrágya alapú komposztok FDA enzimaktivitása hét mintavételi időpont
során baktérium- (Bt) és humusztrágyával (Ht) történő kezelés hatására (n = 5)
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3. táblázat. Az FDA aktivitás pontos átlagértékei a baktérium (Bt-) és humusz- (Ht)
trágya kezelés hatására a komposztálás során (µgFl/g talaj/h) (n = 5)

C
(kontrol)
Bt
Ht

VII. 4

VII. 20

VIII. 3

VIII. 17

VIII.31

IX. 14

IX. 28

2791,5
3006,1
3126,1

2050,8
2164,4
3021,3

1942,2
2159,2
2390,0

1527,8
2199,8
1925,3

1090,2
1666,6
1483,4

1460,9
1755,6
1606,6

677,7
968,6
1473,0

Komposztok szárazanyag-tartalma mikrobiális oltóanyagok hatására
A szárazanyag-tartalom csökkenése arányos a szerves anyagok lebomlásával
és jelzi a komposztálás előrehaladását is. Feltételeztük, hogy az általunk alkalmazott oltóanyagok képesek arra, hogy a komposztálás folyamatát gyorsítsák, a
mikrobiológiai tulajdonságok hatására és annak függvényében.
A szárazanyag-tartalom alakulását a 2. ábrán mutatjuk be. A vizsgálat a
komposztálás befejeztével, a 7. mintavételnél történt, így jelzi a teljes komposztálás vizsgálati időszaka során bekövetkező változásokat.
Megállapítottuk, hogy mindkét általunk vizsgált különböző jellegű oltóanyag
képes volt csökkenteni a komposzt szárazanyag-tartalmát a három hónapi komposztálás alatt, közel 10%-os lebomlást előidézve. A két mikrobiális kezelés
hatása között azonban az elvárt különbségek ellenére sem lehetett statisztikailag
is igazolt eltérést kimutatni. Ennek megfelelően a Bt-s (csak bakteriális) és a Hts (főleg szervesanyag-tartalmú, gombás) mikrobiális kezelések egyformán képesek voltak előmozdítani a szerves anyagok lebomlását a komposztálás során
(2. ábra).

2. ábra. A szárazanyag-tartalom (átlag,+/- szórás) alakulása két kereskedelmi oltóanyag
(Bt, Ht) hatására mélyalmos istállótrágya három hónapi komposztálása után a kontrollhoz (c) viszonyítva a 7. mintavételnél (n = 5)
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Komposztok rostálási maradéka két mikrobiális oltóanyag hatására
A 3. ábra az általunk kezelt komposztok rostálási maradékát mutatja be a három hónapos komposztálást követően. Kétféle lukbőségű szitát (2 mm, 5 mm)
használtunk a visszaméréshez. Megállapítható, hogy kimutatható különbséget
csak a 2 mm-es lukbőségű szita rostálási maradékában találtunk. A komposztálás során az apróbb szemcsék minőségi változása, lebomlása biztosabban bekövetkezett. A nagyobb, 5 mm-es nagyságú szerves anyagok lebomlása az alkalmazott oltóanyagok hatására nem változott szignifikánsan.

3. ábra. A 2 mm-es és az 5 mm-es nagyságú rostálási maradék tömegének százalékos
értékei (átlag+/- szórás) a 7. mintavételnél, mélyalmos tehéntrágya alapú komposztok
két mikrobiális oltóanyaggal (Bt és Ht) történő kezelése hatására (n = 5)

A 3. ábrán jelzett 2 mm-es nagyságú rostálási maradék mennyisége a kétféle
oltóanyag hatására nem azonos mértékben változott. A főleg baktériumokat
tartalmazó oltóanyag a kisebb szemcsenagyságú anyagok lebomlását biztosabban előmozdította, jól jelezve a lebontható anyagokhoz való hozzáférés mértékének a fontosságát.

Következtetések
Annak ellenére, hogy különböző hatású és összetételű oltóanyagokat használtunk, mindkettő előmozdította a komposztálás folyamatát és a szerves anyagok mennyiségi és minőségi átalakulását. A rostálási maradék értékeit a csak
baktériumokat tartalmazó Bt kezelés javította érdemileg, mivel a baktériumok a
kisebb szemcse-összetételű anyagok degradációját biztosabban elő tudják mozdítani. A mikrobiális FDA enzimaktivitással is kimutatott folyamatos biológiai
tevékenységhez azonban kétszeres baktériumtrágyás (Bt-s) kezelésre volt szükség. A kísérlet végén a humusztrágyával történő (Ht-s) kezelés hatására a
mikrobiális aktivitás még nem csökkent le, jelezve a még bontható szerves
anyagok jelenlétét.
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A baktériumtrágyával szemben a szerves oltóanyaggal kezelt komposzt ezért
biztosabban javasolható a mikrobiális aktivitásban kisebb értékeket mutató kötöttebb, vagy szerves anyagokban szegény talajok minőségének javítására.
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Összefoglalás
A talajszerkezet javítása vagy minőségének fenntartása alapvető fontosságú a mezőgazdaság szempontjából. A talajszerkezetet meghatározza a talaj aggregátumainak
mennyisége és minősége, a talaj szerves anyagai és a talaj élőlényei. Kutatásaink során
egy 30 éves trágyázási tartamkísérletben (IOSDV) vizsgáltuk a talaj mikrobiális biomassza, összes szervesanyag-tartalom és az aggregátum-stabilitás összefüggéseit. A
kísérlet talaja Ramann-féle barna erdőtalaj, fizikai félesége homokos vályog. A műtrágyaadagok: egységesen 100 kg/ha P2O5 és K2O hatóanyag-tartalmú alapműtrágyázás, a
N kezelések növekvő adagban 0-70-140-210-280 N kg/ha. A műtrágya önmagában
történő kijuttatása mellett a műtrágya + istállótrágya és a műtrágya + szármaradvány +
zöldtrágya szerves anyag kiegészítések hatását is vizsgáltuk.
Megállapítottuk, hogy az IOSDV tartamkísérletben a szerves anyag kiegészítés
szignifikáns hatással van a mikrobiális biomassza tömegére, a szervesanyag-tartalomra
és az aggregátum-stabilitásra. A trágyaadag hatására is változások következtek be a
mikrobiális biomassza tömegében, a szervesanyag-tartalomban és az aggregátumstabilitásban, de ezek a változások nem szignifikánsak p = 0,05 szinten. A mikrobiális
biomassza tömeg és a talaj szervesanyag-tartalma általában hasonló tendenciát mutatva
változott a különböző kezelések hatására, az aggregátum-stabilitás értékek változása
ettől eltért.

Summary
Improving or maintaining the quality of soil structure is fundamental in the point of
view of agronomy. Soil structure is determined by the quantity and quality of soil aggregates, soil organic materials and organisms living in soil.
In our research we have investigated the relationships between the amount of soil
microbial biomass, total organic carbon content and aggregate stability in a 30 years old
long-term fertilization trial (IOSDV). Soil used in our experiments was Ramann-type
brown forest soil (texture: sandy loam). Dosages of fertilization were: 100 kg·ha-1 P2O5
and K2O kg·ha-1 in all treatments as a base fertilization, and they were supplemented
with increasing dose of N fertilization (five levels), 0-70-140-210-280 N kg·ha-1, respectively. The effects of organic amendments (control, manure, plant residue incorporation and green manure) were also investigated.
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We have determined that the organic amendments have significant impact on the
quantity of microbial biomass, soil organic matter and aggregate stability in the soils of
IOSDV long-term trial. The dosages of the fertilizers had also changed the microbial
biomass, soil organic matter and aggregate stability, but these changes were not significant at the level p = 0.05. The alteration of microbial biomass and organic carbon
showed similar pattern, while that of aggregate stability differed from them.

Bevezetés
A talajszerkezet minősége a mezőgazdaság szempontjából alapvető fontosságú. Talajszerkezet alatt a talajt alkotó ásványi és szerves alkotórészek különböző erők hatására létrejövő csoportosulásából keletkező anyaghalmazok alak
és nagyság által megszabott térbeli elrendeződését értjük. A talajszerkezet lényegesen befolyásolja a talajban lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatokat. A talajszerkezet meghatározza a talaj vízgazdálkodását, erózióra való
hajlamát, levegőzöttségét, mineralizációs és immobilizációs folyamatait, biológiai aktivitását és a termés mennyiségét (BRONICK & LAL, 2005). A talaj szerkezetét a növénytermesztési és talajművelési eljárások is befolyásolják, segítségükkel lerontani és javítani is lehet azt.
A talajszerkezet számszerűsítésére számos javaslat van, legtöbbjük a különböző méretű aggregátumok mennyiségének és stabilitásának meghatározásán
alapul, ilyen pl. a SIX és munkatársai (2000) javasolt egységes aggregátumstabilitási mutató. A hazai szakirodalomban HUISZ (2012) javasolt egységes
aggregátum-stabilitási mutató meghatározást. Vizsgálatainkban egy egyszerűbb
mutatót használtunk, a vízálló 250 µm-nél nagyobb méretű aggregátumok
(makroaggregátumok) mennyiségének százalékos arányát.
Az aggregátumok náluk kisebb méretű különböző szerkezeti egységekből
épülnek fel, változatok kötésekkel összekapcsolódva. TISDALE és OADES 1982ben közölték aggregátum modelljüket, amelyekben a makroaggregátumokat
összetartó erők elsősorban a szerves anyagok kötődéséből származnak. Ezek a
szerves anyagok lehetnek a talaj humuszanyagai és mikrobiális eredetűek is. A
talajban élő mikrobák szerves anyagokat is termelnek, amelyek ragasztóanyagként hatnak, így növelik a makroaggregátumok stabilitását (OADES & WATERS,
1991).
A talaj mikroorganizmusainak szerepe a talajszerkezet kialakításában hosszú
ideje kutatások tárgya, közlemények már a múlt század közepétől vannak
(SWABY, 1949)
A mezőgazdasági művelés általában csökkenti a talajok szervesanyagtartalmát, a mikrobiális biomassza mennyiségét és a stabil aggregátumok menynyiségét is, a művelésbe nem vont talajokhoz viszonyítva. A talajba juttatott
szervesanyag mennyiségének növelése, a növényzet diverzitásának növelése, a
talajművelés csökkentése (minimal- vagy no-tillage) javítja a talaj minőségét.
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Az eredményes műtrágyázás szintén növelheti a talajban a szervesanyag
mennyiségét, mivel a megnövekedett növényi biomasszából több gyökér
és/vagy növényi szármaradvány kerülhet a talajba.
A mikrobiális biomassza és a talaj szervesanyag-tartalma, a trágyázás, trágyaadagok hatása elvileg ismertek a szakirodalomból. A mikrobiális biomasszára ható tényezők vizsgálata régóta a kutatások fókuszában van. F IERER és munkatársai (2009) több mint 1 300 adatot felhasználó meta-analízisükben a
mikrobiális biomassza szén és a talaj összes szerves szén közötti szoros korrelációt mutatták ki. További meghatározó tényezők a nettó növényi produktum és
a teljes növényi biomassza. A mikrobiális biomassza és a talaj szerves anyag
szoros korrelációját igazolta KALLENBACH és GRANDY (2011) a talajba jutó
szerves anyag hatását vizsgáló meta-analízisében. Az általános ismeretek azonban a számtalan biológiai, fizikai és kémiai kölcsönhatás miatt nagyon különféleképp érvényesülnek egy-egy talajtípuson, eltérő körülmények között. A talajszerkezet javítása szerves anyagok kijuttatásával általánosan elterjedt gyakorlat,
de a talajszerkezet tényleges javulása számos tényezőtől függ, pl. a talajba jutott
szerves anyag mennyisége, minősége, a talajtípus és a művelés (MARTENS,
2000).
Kísérletünkben a felsorolt tényezők közül a következők hatását vizsgáltuk:
műtrágyázás, szervestrágya kiegészítés és szármaradvány leszántás. Mértük a
talaj szerves széntartalmát, a mikrobiális biomassza tömegét (a szerves széntartalom alapján) és az aggregátum-stabilitást, és vizsgáltuk, hogy az elméletek
alapján várt kölcsönhatások milyen mértékben kimutathatóak.
A szakirodalmi adatok és elméletek alapján a trágyaadag és szervestrágya
kiegészítés szignifikáns szerves anyag és aggregátum-stabilitást növelő hatását
vártuk. 30 év elegendően hosszú idő egy trágyázási tartamkísérletben arra, hogy
jelentős eltérések alakuljanak ki a különböző kezeléseket kapott parcellák között.
Kutatási munkánk céljául tűztük ki, hogy választ adjunk a következő kérdésekre:
Kimutatható-e a 30 éves kezelés után a műtrágyaadag és a szervesanyagkiegészítés hatása (i) a mikrobiális biomassza tömegére; (ii) a talaj összes
szervesanyag-tartalmára; (iii) az aggregátum-stabilitásra a kísérleti körülményeink között?
Van-e korreláció a mikrobiális biomassza tömege, a talaj szervesanyagtartalma és az aggregátum-stabilitás között?

Vizsgálati anyag és módszer
Az IOSDV (nemzetközi szerves- és nitrogéntrágyázási tartamkísérlet – Internationalen Organischen Stickstoff Dauerversuch) kísérlet magyarországi
részét Keszthelyen állították be, 1983-ban.
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A kísérlet talajtípusa Ramann-féle barna erdőtalaj, eredeti állapotában foszforral jól, káliummal közepesen, humusszal gyengén ellátott.
A kísérleti területen a humusztartalom 1,6–1,7%, a CaCO3 tartalom 0,5–
0,6%, az ammóniumlaktát oldható P2O5 mennyisége 60–80 mg/kg, a K2O tartalom 140–160 mg/kg átlagosan. A pHKCl 6,8–7,0, a talaj fizikai félesége homokos vályog.
Az Arany-féle kötöttségi szám értéke 36–37, a leiszapolható rész a felső 20
cm-ben 32,7% (KISMÁNYOKY et al., 1996).
Az IOSDV kiterített, kéttényezős sávos elrendezésű gabonás vetésforgó.
Növényi sorrendje: kukorica – őszi búza – őszi árpa; ismétléseinek száma: 3.
Parcelláinak bruttó mérete: 48 m2. A kísérlet tényezői között a növekvő N műtrágyaadagok és a kiegészítésként kijuttatott különböző szerves trágyák szerepelnek. A műtrágyázást tekintve minden kísérleti parcella (a N kontroll is) egységesen 100 kg/ha P2O5 és K2O hatóanyag-tartalmú alapműtrágyázásban részesül, míg a N kezelések kijuttatása a vetésforgóban szereplő növényektől függően öt ekvidisztánsan növekvő adagban történik (N1, N2, N3, N4, N5). A N hatóanyag adagok kukorica esetében: 0-70-140-210-280 kg/ha.
A műtrágya (MT) önmagában történő adása (szervestrágya kiegészítés nélküli kontroll) mellett műtrágya + istállótrágya (MT + IT) és műtrágya + szármaradvány + zöldtrágya (MT + Sz + ZT) változatok szerepelnek. Az istállótrágyás
kezelésekben az istállótrágyát 35 t/ha adagban a rotáció során három évenként
egy alkalommal, a kukorica előtt juttatják ki. A szármaradványok visszapótlása
esetében minden 1 t szármaradványra számítva 10 kg N hatóanyag kiegészítés
is történik hektáronként. A szármaradvány visszapótlási változatokban a rotáció
során egy alakalommal az őszi árpa tarlójába vetett másodvetésű olajretek zöldtrágya növényt (Raphanus sativus var. Oleiformis) is alászántják (KISMÁNYOKY
& TÓTH, 2013).
Az évente átlagosan lehullott csapadék mennyisége: 683 mm (1901–2000),
az átlagos évi középhőmérséklet: 10,5 °C. A 2014. év időjárására jellemző az
átlagosnál jelentősen több csapadék és a hűvös nyár.
A talajmintákat 2014. májusban és szeptemberben vettük a kukorica vetése,
illetve betakarítása előtt. A mintavétel után a talajokat teljesen le nem zárt nylon
zacskókban, hűtőszekrényben tároltuk 4–6 hétig.
A mikrobiális biomassza mérését VANCE és munkatársai (1987) leírása alapján végeztük. Röviden: A kloroform fumigálás miatt az intakt mikrobák lizálnak
és a mikrobiális szerves anyag kiszabadul a talajba. A talaj nem-élő szerves
anyagaira nem hat a kloroform kezelés. A talajmintákat kettéosztottuk, egyik
részüket fumigáltuk kloroformmal 24 órán keresztül vákuum exszikkátorban,
míg a másik részt nem. A talajminták szerves széntartalmát 0,5 M K2SO4 oldattal extraháltuk ki, és a fumigált és fumigálatlan mintákban egyaránt megmértük.
A kétféle széntartalom különbségéből a mikrobiális biomassza széntartalma egy
korrekciós faktorral (kEC = 0,38) határozható meg a VANCE és munkatársai
(1987) által javasolt módszer szerint.
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A korrekciós faktorra azért van szükség, mert a kloroformos fumigálás során
nem az összes mikroorganizmus pusztul el, és a talaj oldható szerves széntartalmának csak egy része oldható ki a kálium-szulfátos kivonóoldattal.
A különböző talajok vizsgálata alapján VANCE és munkatársai (1987) által
javasolt korrekciós faktor érték használata széleskörűen elfogadott (SZILIKOVÁCS & TÓTH, 2006). A tavasszal és ősszel mért mikrobiális biomassza Cértékek átlagát használtuk az értékelésben.
A talajok humusztartalmát a MSZ 08-0452:1980 szabvány szerint határoztuk
meg. A kálium-bikromátos kénsavas oxidációval a talajok összes szervesanyagtartalma határozható meg, és abból számítjuk 1,724 szorzófaktorral a talaj humusztartalmát. A méréseket a 2014. évben a kukoricával bevetett kísérleti területen vett mintákból végezték el 2011-ben. Újabb szervesanyag-tartalom méréseket 2011 óta nem végeztünk, az értékelésben ezért ezeket az adatokat használtuk.
Az aggregátum-stabilitás meghatározása nedves szitálással történt KEMPER
és KOCH (1966) módszertana szerint egy, az Eijkelkamp Agrisearch Equipment
(Hollandia) által forgalmazott, „Wet Sieving Apparatus” elnevezésű berendezéssel. A készülékben nyolc darab, 250 μm lyukméretű, műanyag házú, fémszövetes szita található. A készülék 34/perc ütemmel, 13 mm-es teljes úthosszal
működik. A talajminták aggregátum-stabilitásának meghatározása során a sziták
a talajmintával együtt mozognak, a vizes fázis pedig álló helyzetben marad. A
talajok száraz szitálása során keletkezett frakciókból az 1 és 2 mm közöttit
használtuk a vizsgálatokhoz.
A stabil aggregátumok százalékát a következő képlettel számítottuk: stabil
aggregátum% = {[stabil frakció (gr) – homok frakció (gr)] / bemért talaj (gr) homok frakció (gr)} x 100 (DUNAI et al., 2012).
Adatainkat statisztikai módszerekkel (kéttényezős varianciaanalízis, korrelációanalízis) értékeltük, SPSS 13 szoftverrel.

Vizsgálati eredmények
Az IOSDV trágyázási tartamkísérlet kiválasztott kezeléseiből vett talajminták vizsgálatából kapott adatainkat kéttényezős varianciaanalízissel értékeltük.
A két tényező a trágyaadag (N1, N2, N3, N4, N5) és a szerves anyag kiegészítés (MT, MT + IT, MT + Sz + ZT) volt. A két tényező közül a talaj
mikrobiális biomassza tömegére a szervesanyag kiegészítés volt szignifikáns
hatással (1. ábra).
A legmagasabb átlagértékeket az MT + IT kezelés (180 μg C/g talaj) és az
N4 és N5 trágyaadag (158 és 157 μg C/g talaj) mutatta.
A humusz mennyiségére a két tényező közül a szerves anyag kiegészítés volt
szignifikáns hatással (2. ábra). A legmagasabb átlagértékeket az MT + IT kezelés (2,36%) és a N2 és N5 trágyaadag (2,18 és 2,16%) mutatta.
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1. ábra. A műtrágyaadag (N1–N5) és a szerves anyag kiegészítés (MT, MT + IT, MT +
Sz + ZT) hatása a mikrobiális biomassza tömegére (mbioC). Rövidítések magyarázata a
szövegben.
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3. ábra. A műtrágyaadag (N1–N5) és a szerves anyag kiegészítés (MT, MT + IT, MT +
Sz + ZT) hatása az aggregátum stabilitásra. Rövidítések magyarázata a szövegben.
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A stabil aggregátumok mennyiségére a két tényező közül a szerves anyag kiegészítés volt szignifikáns hatással (3. ábra). A legmagasabb átlagértékeket a
korábbiaktól eltérően az MT + Sz + ZT kezelés (39,4%) és a N3 trágyaadag
(40,7%) mutatta. A mikrobiális biomassza szén arány a talaj összes szerves
széntartalmához (Cmic/Corg) több kutató szerint jó mutatója a talajminőség változásának (SPARLING, 1992).
A trágyaadag és a szerves anyag kiegészítés hatását a C mic/Corg az arányra is
megvizsgáltuk, és azt az eredményt kaptuk, hogy egyik tényező sem befolyásolta azt szignifikáns mértékben. A Cmic/Corg az arányok kísérletünkben 1,28 és
1,38% között változtak.
1. táblázat. Korrelációk a mikrobiális biomassza tömege, a szervesanyag-tartalom és
az aggregátum-stabilitás között. Zárójelben a szignifikancia értéke
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A mikrobiális biomassza tömege, a talaj szervesanyag-tartalma, és az aggregátum-stabilitás értékek között korrelációanalízist végeztünk. A vizsgált változók között szignifikáns korrelációt (p = 0,05 szinten) nem kaptunk (1. táblázat).

Vizsgálati eredmények megvitatása, következtetések
A mezőgazdasági művelés általában csökkenti a talajok szervesanyagtartalmát, a mikrobiális biomassza mennyiségét és a stabil aggregátumok menynyiségét is. Ez igaz tartamkísérletünk talajára is.
A szervesanyag-tartalom 2,02–2,36 humusz% között volt, amely alacsonyabb, mint a közeli, bolygatatlan területekről származó ugyanezen talajtípus
talajé. A mikrobiális biomassza szén aránya az összes szerves szénhez 1,28–
1,38% között volt, a szakirodalmi értékek akár 5%-ot is elérnek (KALLENBACH
& GRANDY, 2011). A kezelésekben az aggregátum-stabilitás átlagértékei 30,3–
40,7% között változtak.
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A műtrágyakezelés mellett az istállótrágya adása szerves anyag kiegészítésként eredményes volt, szignifikánsan növelte a talajok szerves széntartalmát és
a mikrobiális biomassza mennyiségét is. A szintén szerves anyag kiegészítésként alkalmazott zöldtrágyázás és szárleszántás nem okozott jelentős változást
sem szerves szén mennyiségében, sem a mikrobiális biomassza tömegében. Ez
utóbbi részben magyarázható a talaj alacsony agyagtartalmával (32,7% a leiszapolható rész a felső 20 cm-ben).
A szakirodalom szerint a magasabb agyagtartalmú talajokban nagyobb
arányban képződik tartós szerves anyag a talajba jutó növényi maradványokból
és szerves anyagokból (SIX et al., 2006; KALLENBACH & GRANDY, 2011).
Az aggregátum-stabilitást az előző két paramétertől eltérően a zöldtrágya és
szármaradvány kiegészítés növelte szignifikáns mértékben. Az istállótrágya
kiegészítés a csak műtrágyázott kezeléshez képest alig növelte az aggregátumstabilitást. A jelenséget magyarázhatja DI GLÉRIA és munkatársai (1957, cit.
HUISZ, 2007) megállapítása, hogy a kijuttatott szerves anyagok csak abban az
esetben serkentik az aggregátumok kialakulását, ha lebomlásuk kezdettől fogva
a talajban megy végbe. A szervestrágya érlelés során a szerves anyagok már
lebomlott, átalakult állapotban kerülnek a talajba, emiatt a szervestrágyázás
közvetlenül csak kismértékben serkenti az aggregátumok képződését. A talajba
juttatott szerves anyag azonban közvetve élénkíti a talaj mikroorganizmusainak
tevékenységét, amelyek ragasztóanyagokat képeznek (HUISZ, 2007).
Kísérletünk eredményei részben egyeznek HUISZ (2012) eredményeivel, aki
részletes aggregátum-stabilitási vizsgálatokat végzett több tartamkísérlet talajával, köztük a keszthelyi IOSDV-vel is. A zöldtrágya és növényi anyag alászántás az ő vizsgálatai szerint is növelte az aggregátum-stabilitás értékeket. Az
istállótrágya kezelés hatásainak vizsgálatánál a lassú nedvesítéses mintaelőkészítés szerint nem kapott különbségeket, míg a gyors nedvesítés előkészítés után a kis mikroaggregátum (250–2000 μm) és a mikroaggregátum (53–250
μm) frakció mennyisége nőtt a csak műtrágyázotthoz képest. Kísérletünkben
nem volt korreláció a mikrobiális biomassza C és az összes szerves C között,
sem az éves átlag, sem a tavaszi vagy őszi értékek esetén. A hiányzó kölcsönhatások egyik magyarázata a humusz minőségén alapul. Az összes szervesanyagtartalom meghatározásán alapuló mérés nem mutatja meg, hogy a talajban különböző minőségű humuszfrakciók vannak. Ezek eltérően viselkedhetnek, és
ennek figyelembevétele nélkül következtetéseink sok bizonytalansággal terheltek. A másik magyarázat az azonos talajon kialakult viszonylag kis különbségeken alapul.
A szakirodalomban a humusz – mikrobiális biomassza összefüggéseket általában számos, tulajdonságaikban jelentősen különböző talaj vizsgálata alapján
írták le. A nagy léptékben igazolható összefüggés azonban nem biztos, hogy
igazolható egy talajon, egy adott területen, sokkal szűkebb tartományban – kísérletünkben a humusztartalom 1,65 és 2,55%, a mikrobiális biomasszatömeg
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112 és 213 μg C/g talaj között változott –, a biológiai paraméterekre jellemző
nagy szórás mellett.
Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy az IOSDV tartamkísérletben 30
éves kezelés után a műtrágyaadag és a szerves anyag kiegészítés szignifikáns
hatással van a mikrobiális biomassza tömegére, a szervesanyag-tartalomra és az
aggregátum-stabilitásra.
A trágyaadag hatására is változások következtek be a mikrobiális biomassza
tömegében, a szervesanyag-tartalomban és az aggregátum-stabilitásban, de ezek
a változások nem szignifikánsak p = 0,05 szinten.
A mikrobiális biomassza tömeg és a talaj szervesanyag-tartalma általában
hasonló tendenciát mutatva változott a különböző kezelések hatására, az aggregátum-stabilitás értékek változása ettől eltér.
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Összefoglalás
A trágyázási tartamkísérlet 1983-ban került beállításra Debrecen – Látókép térségében mészlepedékes csernozjom talajon. A kísérletben vizsgáltuk a talaj szén- és nitrogén körforgalomhoz kapcsolódó, néhány kémiai és mikrobiológiai tulajdonságának
változását. A talajmintákat a kísérlet 26. és 27. évében vettük (2009; 2010 kísérleti
években) kukorica mono- és trikultúrából. A különböző trágyadózisok hatásain túl öszszefüggéseket kerestünk a vizsgált talajkémiai- és mikrobiológiai változók között, továbbá meghatároztuk néhány mikrobiológiai paraméter egymáshoz viszonyított arányát
is. A kísérletben alkalmazott trágyadózisok csak együttesen értékelhetők, az azokat
alkotó elemek (N, P, K) hatásainak elkülönítésére az alkalmazott kezelések nem adtak
lehetőséget.
A növekvő trágyaadagokkal a talaj pH-értéke mind a mono-, mind a trikultúrában
csökkent, a hidrolitos savanyúság éréke ezzel párhuzamosan szignifikánsan nőtt. Ezen
paraméterek között szoros negatív korrelációt bizonyítottunk. Növekvő tápanyagtartalmat mértünk minden NPK kezelés mellett, a felvehető foszfor- és nitrát mennyisége
nagyobb mértékben nőtt, mint a könnyen felvehető káliumtartalom. A meghatározott
szén- és nitrogén-körforgalom paraméterei közül a trágyázás pozitív hatását bizonyítottuk a talaj szerves-C és -N tartalmára, a mikrobiális biomassza-C és -N tartalmára, a
cellulózbontó- és nitrifikáló baktériumok mennyiségi előfordulására, a nitrát feltáródására és a CO2-képződésére. A műtrágyázás negatív hatást gyakorolt a szacharáz és az
ureáz enzimek aktivitására. Elemezve a talaj mikrobiológiai indexeit megállapítottuk,
hogy a különböző NPK dózisok növelték a nitrogén tartalmú szerves vegyületek menynyiségét a talajban, mivel a szerves C/N arány és mikrobiális biomassza C/N arány
mindkét kultúrában csökkent.

Summary
In a long-term fertilization field experiment was set up in Debrecen - Látókép in
1983 on calcareous chernozem soil. In this experiment the changes in the chemical and
microbiological characteristics related to the carbon and nitrogen cycles of the soil are
shown and evaluated. The soil samples were taken in the 26 th and 27th years of the experiment (in years 2009, 2010) from maize monoculture and tri-culture.
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In addition to the effects of fertilizer doses, correlations among soil chemical and
microbiological properties were established; and the various ratios among some microbiological parameters were also evaluated. The elements of NPK fertilizers increased
together with the doses, so the elements’ effect cannot be separated.
With increasing fertilizer doses, the soil pH decreased in both the mono- and tri- culture, parallelly there was a significant increase in hydrolytic acidity. A close negative
correlation was proved between these parameters. An increased soil nutrient content
was recorded in each NPK treatment, the available phosphorus and nitrate content increased in a higher proportion than that of potassium. Among the measured parameters
of the carbon and nitrogen cycles fertilization had a positive influence on the organic
carbon (OC), organic nitrogen (ON), microbial biomass carbon (MBC), microbial biomass nitrogen (MBN) contents, the number of cellulose decomposing and nitrifying
bacteria, the nitrate exploration and CO2-production. It mainly had negative effects on
the investigated enzymes (saccharase and urease) activity. Evaluating the ratios among
the measured parameters, fertilization seems to have promoted the increase in nitrogencontaining organic compounds, because the OC/ON and MBC/MBN ratios decreased
due to the effect of different doses of NPK fertilizers in both cultures.

Bevezetés
A fenntartható gazdálkodás egyik legfontosabb eleme, hogy környezetkímélő technológiákat alkalmazva megőrizzük a talajok tápanyag készletét és a talajok termékenységét (VÁRALLYAY & NÉMETH 1996; VÁRALLYAY, 2005). A
növénytermesztés nem érheti el célkitűzéseit a tápanyag-utánpótlásra használt
műtrágyák alkalmazása nélkül, ugyanakkor mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból előtérbe kerülnek azok a kutatások, amelyek az alternatív
tápanyag utánpótlás lehetőségeit keresik.
Ennek a törekvésnek megfelelően vizsgálják a különböző bio-készítmények
hatását és hatékonyságát a mezőgazdasági termelésben (BIRÓ, 2007; KÁTAI et
al. 2004, 2007; BALLÁNÉ et al. 2008; JAKAB et al. 2012), valamint számos
kutató foglalkozik a műtrágyák okszerű dózisának megválasztásával is (NÉMETH, 2006; CSATHÓ et al., 2007; VÁGÓ et al., 2007).
Talajbiológiai szempontból a növények tápanyagellátásában meghatározó
szerepet töltenek be az ökoszisztémák anyag- és energia áramlásában résztvevő
mikroorganizmusok. A trágyázási tartamkísérletek hazánkban és külföldön is
bizonyították közvetlen és közvetett, valamint pozitív és negatív hatásaikat a
talaj tulajdonságaira, a talaj mikroorganizmusok aktivitására és a termesztett
növények fejlődésére (KÁTAI, 1999; 2006; KÁDÁR et al., 2000; KAUTZ et al.,
2004; LI-XIN et al., 2005; TRUU et al., 2008; JANUSAUSKAITE et al., 2013).
Ebben a dolgozatban egy trágyázási tartamkísérlet két vizsgálati évében végzett kutatások eredményeiről számolunk be, amelyek elsősorban a szén- és nitrogén körfolyamat talajkémiai és mikrobiológiai tulajdonságainak változását
mutatja be.
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Anyag és módszer
A látóképi trágyázási tartamkísérlet – melynek beállítására 1983-ban került
sor – az ország keleti részén, Debrecentől 15 km-re fekszik a Hajdúsági löszhát
keleti szélén. A kísérlet talaja mészlepedékes csernozjom talajtípusba
(Chernozems in WRB) tartozik. A kísérlet beállításának 26. és 27. évében a
különböző tápanyag szintek hatásait vizsgáltuk [kontroll, kis (N60 P45 K45), kisközepes (N120 P90 K90), közepes-nagy (N180 P135 K135) nagy (N240 P180 K180) dózisok, N, P2O5, K2O –ban kifejezve] kukorica mono- (1, 2, 3, 4, 5) és
trikultúrában (11, 12, 13, 14, 15). A trikultúrában az alábbi növények váltották
egymást: borsó, búza, kukorica. A mintavétel idején kukorica volt a tesztnövény. A műtrágya dózisok hatása mellett összefüggéseket kerestünk a talajkémiai és mikrobiológiai tulajdonságok között, valamint értékeltük a
talajmikrobiológiai paraméterek arány értékeit. Az NPK műtrágya dózisok
együtt növekedtek, így az egyes elemek hatásait külön nem tudjuk értékelni.
A talajkémiai paraméterek közül vizsgáltuk: a desztillált vizes és a KCl-os
közegben meghatározott kémhatást (FILEP, 1995), a hidrolitos aciditást (FILEP,
1995), a felvehető nitrát (FELFÖLDY, 1987), foszfor és kálium tartalmat (FILEP, 1995 cit. GEREI, 1970) a szerves szén (SZÉKELY et al., 1960) és nitrogén
(TYURIN, 1953 cit. FILEP 1995) mennyiségét. A talaj mikrobiológiai paraméterek közül mértük: a nitrifikáló és cellulózbontó baktériumok mennyiségi változását (POCHON & TARDIEUX, 1962) a mikrobiális biomassza szén és nitrogén
tartalmának alakulását (JENKINSON & POWLSON, 1976), inkubáció során a
nitrát (FELFÖLDY, 1987) és a szén-dioxid (WITKAMP, 1966 cit. SZEGI, 1979)
feltáródását, valamint a szacharáz (BERTRAND cit. SZEGI, 1979) és az ureáz
(KEMPERS cit. FILEP, 1995) enzimek aktivitását.
2009-ben és 2010-ben a vegetációs időszakban jelentős mennyiségű csapadék esett, így a kísérletben végzett mérési eredményeink közül az öntözetlen
kezelések eredményeit hasonlítottuk össze. A talajmintákat évente két alkalommal vettük, 2–20cm mélységből, tavasszal és ősszel, négy-négy ismétlésben.

Vizsgálati eredmények
A vizsgált talaj néhány fontosabb tulajdonsága
A talajok fizikai és kémiai tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza. A talajok az átlagos nedvességhez viszonyítva lényegesen nagyobb nedvességtartalommal rendelkeztek, amely a rendkívüli csapadékos időjárás hatásának tulajdonítható. Az egyes kezelések nedvességtartalma között azonban szignifikáns
különbség nem mutatkozott.
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A mono- és trikultúra kezeléseit összehasonlítva azonban 1–1,5%-kal nagyobb értékeket mértünk a monokultúrában a trikultúrához viszonyítva.
A műtrágya dózisok növekedésével a pH értékek szignifikánsan csökkentek
mindkét vetésváltásban. A talajok pH-jának csökkenésével viszont valamennyi
trágyakezelésben növekedett a hidrolitos aciditás értéke. Monokultúrában a
közepes-nagy és a nagy dózisok, míg trikultúrában a főként a közepes, a közepes nagy- és a nagy műtrágya dózisok eredményeztek szignifikáns növekedést.
Negatív összefüggést találtunk a kémhatás (pHH2O és pHKCl) és a hidrolitos
aciditás értékek között: monokultúrában a korrelációs együtthatók értékei: r = 0,809, r = -0,904. A trikultúrában ugyanezen meghatározott talajparaméterekben hasonlóakat tapasztaltunk.
A talajok könnyen felvehető tápanyagtartalma minden műtrágyakezelésben
növekedett. A közepes, a közepes-nagy és a nagy dózisok általában szignifikánsan növelték a talaj foszfor-, kálium- és nitrát tartalmát. A három makroelem
közül az AL-oldható foszfor- és a nitrát tartalom nagyobb mértékben növekedett, mint a kálium mennyisége.
1. táblázat. A nedvességtartalom és a felvehető tápanyagtartalom mennyiségének változása a trágyázási tartamkísérletben (Debrecen-Látókép, 2009; 2010)

Kezelések jele és
kezelések

Nedvesség
-tartalom

pH
(H2O)

pH
(KCl)

Hidrolitos
aciditás
(y1)

%

-

-

mgeé/
50 g

ALP2O5

ALK2O

NO3-

mg/kg

Monokultúra
1
2
3
4
5

Kontroll
N60P45K45
N120P90K90
N180P135K135
N240P180K180
SzD5%

22,08
22,39
22,98
22,65
22,79
0,61

6,85
6,73
6,50
6,28
6,13
0,75

5,68
5,50
5,35
5,13
5,08
0,48

7,23
8,19
1,19
11,74
12,67
3,23

60
85
112
185
214
43

280
288
306
348
372
20

13,9
21,3
18,0
37,6
34,2
6,2

11,74
14,47
16,21
19,79
20,47
3,21

50
76
95
157
178
52

257
291
286
318
347
21

20,3
25,2
35,6
46,6
44,2
10,9

Trikultúra
11
12
13
14
15

Kontroll
N60P45K45
N120P90K90
N180P135K135
N240P180K180
SzD5%

21,11
21,72
21,59
21,36
21,30
1,11

6,25
6,03
5,85
5,58
5,43
0,72

5,03
4,80
4,65
4,40
4,33
0,25
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A foszfortartalom háromszorosára, a nitrát tartalom több mint kétszeresére
emelkedett a közepes-nagy és a nagy trágyadózisok hatására, míg a káliumtartalom a kezelések hatására csak 33–35%-kal nőtt.

A szénkörforgalom paramétereinek értékelése
A szerves anyagok mineralizációjának mértékére információkat nyújt a cellulózbontó baktériumok mennyisége és aktivitása, valamint a szacharáz enzim
aktivitása. Az irodalmi adatok azt igazolják, hogy a talaj termékenységének
egyik fontos indexe a cellulózbontó aktivitás, a szerves anyagok transzformációjának jellemző indikátora pedig a mikrobiális biomassza szén.
2. táblázat. A szénkörforgalom néhány jellemző talaj paramétere a trágyázási tartamkísérletben (Debrecen-Látókép, 2009; 2010)
Kezelések
jele

Szerves
szén

Cellulózbontó
baktériumok

g/kg

x·103

Szacharáz
aktivitás
glükóz
mg/100g

CO2

MBC

mg /100g
talaj·10 nap

µg/g

16,99
17,12
17,79
18,30
16,62
0,78

11,93
11,78
15,79
17,01
18,38
1,21

74,2
122,4
132,1
149,4
169,2
29,69

11,72
12,56
11,15
10,43
10,50
0,69

11,93
14,04
16,10
17,08
17,32
1,24

120,3
128,7
151,1
171,2
162,6
22,12

Monokultúra
1
2
3
4
5
SzD5%

13,85
15,18
14,85
16,00
15,28
1,28

0,46
0,58
0,51
1,65
4,37
1,08
Trikultúra

11
12
13
14
15
SzD5%

13,78
15,15
16,05
17,00
16,50
0.72

0,44
0,91
1,94
1,53
2,44
0,53

A szénkörforgalom talaj paramétereire vonatkozóan megállapítottuk (2. táblázat), hogy a talajok szerves széntartalma (OC) már kis műtrágya dózisok alkalmazásakor is növekedett, azonban csak a nagyobb dózisok eredményeztek
szignifikáns változásokat.
A mikrobiális biomassza szén (MBC) esetében hasonló tendenciát kaptunk,
az NPK nagyobb dózisai (közepes, közepes-nagy és nagy) szintén szignifikánsan növelték az MBC értékeit.
Az NPK hatás tendenciái hasonlónak mutatkoztak a cellulózbontó baktériumok mennyiségi változására és a talajok szén-dioxid termelésre vonatkozóan.
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A cellulózbontó baktériumok mennyisége és a szén-dioxid termelés a kontrollban és a kis dózis mellett nagyon alacsony volt, de szignifikánsan növekedett a közepes és a nagy NPK dózisok hatására, mindkét vetésváltásban. A
szacharáz enzim aktivitás a legtöbb műtrágyakezelés hatására csökkent, csak a
monokultúra két kezelésében (3. és 4.) növekedett szignifikánsan.
A szénkörforgalom talaj paraméterei között pozitív korrelációt mutattunk ki
az MBC és hidrolitos aciditás között (monokultúrában: r = 0,754; tri-kultúrában:
r = 0,595). Közepes és erős korrelációt bizonyítottunk a MBC és az AL-oldható
foszfortartalom között (monokultúrában: r = 0,746; tri-kultúrában: r = 0,611).
A nitrogén körforgalom paramétereinek értékelése
A nitrogén körforgalom öt vizsgált paramétere közül négy (a szerves nitrogén (ON), a nitrifikáló baktériumok mennyisége, a nitrát feltáródás, és a
mikrobiális biomassza nitrogén (MBN) (sok esetben szignifikánsan) pozitívan
reagált a műtrágyakezelésekre. A mono- és tri-kultúra valamennyi kezelésében
ez a négy fontos talajparaméter növekedett az NPK kezelésekben a kontrollhoz
viszonyítva nagyobb mértékben a trikultúrában (3. táblázat), amely valószínűen
annak köszönhető, hogy a trikultúrában pillangósvirágú növényeket is termesztenek.
3. táblázat. A nitrogén körforgalom néhány jellemző talaj paramétere a trágyázási
tartamkísérletben (Debrecen-Látókép, 2009; 2010)
ON

Nitrifikáló
baktérium

g/kg

x·103

Kezelések
jele

Ureáz
aktivitás

Nitrátképződés

MBN

NH4+ mg
/100g

NO3µg/g

µg/g

12,87
18,90
32,73
53,85
41,10
3,51

8,41
14,45
15,63
17,46
19,51
6,05

18,50
26,57
44,45
23,99
39,79
2,18

11,78
14,21
16,10
18,79
17,96
3,60

Monokultúra
1
2
3
4
5
SzD5%

1,30
1,44
1,52
1,72
1,66
0,06

0,52
2,30
3,06
2,06
2,59
0,47

16,99
17,50
15,87
14,96
11,72
2,90
Trikultúra

11
12
13
14
15
SzD5%

1,34
1,61
1,80
1,94
1,99
0,30

0,47
1,32
1,11
1,72
2,17
0,35

22,94
23,95
20,89
18,11
17,56
0,60
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A nitrifikáló baktériumok mennyisége növekedett a műtrágya kezelések hatására, de csak néhány esetben igazolható a szignifikáns eltérés. A trikultúra
kezeléseiben általában kevesebb nitrifikáló baktériumot határoztunk meg, amely
részben a tartamkísérletben alkalmazott műtrágyázás talajsavanyító hatásával
magyarázható. Az ureáz aktivitása nem követte ezt a tendenciát. Az NPK kis
dózisainak hatására kismértékben emelkedett az aktivitás mindkét vetésváltásban, a többi kezelésben csökkent az ureáz aktivitás, több esetben szignifikánsan.
A nitrogén körforgalom paraméterei közötti összefüggések közül a szerves
nitrogén és a feltáródott nitrát szoros összefüggését emeljük ki, elsősorban a
monokultúra kezeléseiben (r = 0,732). Közepes mértékű korrelációt bizonyítottunk még a szerves nitrogén és a hidrolitos aciditás között, mindkét vetésváltásban.
A szén- és nitrogén körforgalom paraméterei közül szoros korrelációt mutatott a szerves szén és szerves nitrogén (monokultúra: r = 0,915, trikultúra: r =
0,858), valamint összefüggést bizonyítottunk még a MBN és az AL-oldható
foszfortartalom között.
A szén és nitrogén körforgalom paramétereinek indexei
A műtrágyázás kedvezőnek tűnik a nitrogéntartalmú szerves anyagok növekedése szempontjából, ennek következtében a szerves szén- és nitrogén aránya
csökkent a különböző dózisú NPK hatására, mindkét vetésváltásban. Nagyobb
mértékű csökkenést a trikultúrában tapasztaltunk, amely valószínűleg annak
köszönhető, hogy a vetésváltásban pillangósvirágú növényeket is termesztettek
(4. táblázat).
4. táblázat. A szén és nitrogén körforgalom néhány jellemző talaj indexe egy trágyázási
tartamkísérletben (Debrecen-Látókép, 2009; 2010)
Kezelések jele

szerves C/N

MBC/MBN

MBC/ OC, %

CO2 /MBC qCO2

0,53
0,81
0,89
0,93
1,11

1,60
0,96
1,20
1,14
1,09

0,87
0,85
0,94
1,01
0,99

0,99
1,09
1,07
1,00
1,07

Monokultúra
1
2
3
4
5

10,66
10,54
9,78
9,30
9,20

8,83
8,47
8,45
8,55
8,67
Trikultúra

11
12
13
14
15

10,28
9,41
8,92
8,76
8,29

10,21
9,06
9,39
9,11
9,05
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A mikrobiális biomassza szén és nitrogén (MBC/MBN) arányának legnagyobb értékét a kontroll parcellában határoztuk meg; szinte minden NPK kezelésben csökkent az értéke, különösen a trikultúra kezelésekben. A mikrobiális
biomassza nitrogén közel 10%-kal növekedett a műtrágya kezelések hatására.
A MBC/OC index általában növekedett, amely azt jelenti, hogy a
mikrobiális biomassza szerves széntartalma – a műtrágyázásnak köszönhetően –
nagyobb arányú volt az összes szerves széntartalmon belül.
A szén-dioxid termelés és a MBC értékei növekednek a trágya szintek hatására. Ennek ellenére a monokultúra kezelésekben a kontrollhoz viszonyítva
csökkennek a qCO2 értékei. A trikultúra kezelései hasonló irányú változást mutatnak, ugyanakkor a qCO2 értékei közel azonosak.
A monokultúrában és a trikultúrában mért paraméterek összehasonlítása
Az NPK műtrágya egyes alkotóinak hatását nem tudjuk szétválasztani, így a
minimum faktor nem azonosítható. A két vetésváltás ugyanazon kezeléseinek
összehasonlításakor az alábbi megállapításokat tudtuk tenni: a monokultúra
talajainak pH értékei nagyobbak 0,60-0,75 egységgel, mint a trikultúra parcelláiban, következésképpen a trikultúra kezelésekben a hidrolitos aciditás értéke [a
kontrolltól (1. kezelés) a legnagyobb dózisig (5. kezelés)] kezelésenként 4,5–8,0
egységgel nagyobb. A könnyen felvehető foszfor- és káliumtartalom értékei
nagyobbnak bizonyultak a monokultúra kezeléseiben, amíg a nitráttartalom a
trikultúrában bizonyult nagyobbnak.
A szénkörforgalom paraméterei közül a monokultúra valamennyi kezelésében a szacharáz aktivitás nagyobb volt, mint a trikultúrában. A többi négy paraméter (OC, cellulózbontó baktériumok mennyisége, a CO2-termelés és a
MBC) viszont a trikultúra különböző kezeléseiben mutatott nagyobb értékeket,
két eset kivételével: a monokultúra legnagyobb NPK kezelésében találtuk a
legtöbb cellulózbontó baktériumot és mértük a legnagyobb széndioxid termelést.
A trikultúra kezelések többségében nagyobb szerves nitrogéntartalmat, ureáz
aktivitást, nitrát feltáródást és MBN értékeket határoztunk meg. A műtrágya
dózisok növekedésével csökkenő tendenciát tapasztaltunk az ureáz aktivitás
mértékében, mindkét vetésváltásban. A monokultúra kezeléseiben (egy kivételével) az OC/ON, valamint CO2/MBC indexek, amíg trikultúrában a
MBC/MBN és az MBC/OC indexek bizonyultak nagyobbaknak.
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A talaj nitrogénszolgáltató képességének változása biokészítmény
hatására a kukorica kezdeti növekedésénél
Kincses Sándorné1*, Nagy Péter Tamás2, Balláné Kovács Andrea1 és
Vágó Imre1
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Összefoglalás
Összehasonlító kísérletünkben, kukorica (Zea mays L.) tesztnövénnyel, réti talajtípusú, fizikai talajféleség szempontjából agyagos talajon a biogazdálkodásban is engedélyezett három, a talajba juttatható baktérium- és alga készítmény (Biorex I-II; Natur
Terra; Amargerol) hatását vizsgáltuk a talaj N-szolgáltató képességére. A tenyészedénykísérletben a kukorica növényeket a vetéstől számított hat hét múlva felszámoltuk. A
növényminták tömege mellett azok N-tartalmát is meghatároztuk, így a talajból a terméssel kivont N-mennyiségeket ki tudtuk számolni. Meghatároztuk a kezelések talajában a növények számára könnyen felvehető, 0,01M-os CaCl2 oldható NO3- -N, NH4+-N,
szerves N-formák mennyiségét.
A kísérlet eredményei szerint a biokészítmények nem növelték a növényi produktumot a tenyészidőszak vizsgált szakaszában. Két készítménynél (Biorex I-II, Natur Terra) szignifikánsan nőtt a terméssel kivont N mennyisége a kontrollhoz képest.
A talaj 0,01M-os CaCl2 oldható összes N mennyisége is e két készítményt kapott
kezelésnél vált nagyobbá, a Natur Terra-nál szignifikánsan. A NO3--N frakció mennyiségét a készítmények nem emelték. A NH4+-N-frakciót statisztikailag igazolhatóan a
Natur Terra készítmény növelte meg.
A talaj 0,01M-os CaCl2 oldható szerves N frakcióját mind a három készítmény szignifikánsan megnövelte. Ezen szerves frakció megnövekedése a talajban a talajélet fokozódásával, így a szerves anyagok mineralizációjának begyorsulásával magyarázható,
amit a talajból kivont nitrogén mennyisége is igazol.
A kísérlet körülményei között a vizsgált paraméterekre a legkedvezőbb hatást a
Natur Terra biokészítmény fejtette ki.

Summary
In our comparative greenhouse experiment the effect of three biofertilizers with
bacterial and algal composition (Biorex I-II; Nature Terra; Amargerol) were studied on
the soil N supplying capacity. The test plant was maize (Zea mays L.), and we applied
meadow clay soil for the experiment. The plants were harvested after six weeks from
sowing time. In addition to the weight of the plants their N content was also determined,
and the N uptake of the plants was calculated.
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We determined the readily available N forms from the treated soils. These were the
following: NO3--N, NH4+-N and organic N forms from 0.01 M CaCl2 soil extract.
The results of the experiment showed that the plant dry matter production was not
increased by the applied biofertilizers at this stage of the growing season. By two
fertilizers (I-II Biorex, Nature Terra), the N uptake increased significantly compared to
the control.
The total amount of 0.01M CaCl2 soluble-N was also increased by these two
products. By Terra Nature fertilizer the increase was significantly approved. The
amount of CaCl2 soluble NO3--N, however was found to be not increased by the
treatments. Only the amount of CaCl2 soluble NH4+-N fraction could be increased by
the Nature Terra product.
The 0.01 M CaCl2-soluble organic fraction of the soil was significantly increased by
all the three fertilizers. This can be explained by the inoculation enhancement of soil
microbial life. The mineralization of the organic matter has also been increased resulted
to the parallel enhancement of readily available total N fraction. Maximum benefit was
observed by the Nature Terra fertilizer among the applied conditions.

Bevezetés
A növénytermesztés feladata, hogy elegendő mennyiségű és megfelelő, jó
minőségű élelmiszert és ipari alapanyagot állítson elő. Ez a cél hosszú távon
csak a talajból a terméssel elvont tápelemek folyamatos pótlásával teljesíthető.
Napjainkra e cél elérése mellett az is fontos szemponttá vált, hogy a termesztés
során csökkenjen, illetve lehetőség szerint meg is szűnjön az agrárium okozta
környezeti terhelés, azaz a vegyszerfelhasználás minimalizálódjon. Ebből a
törekvésből fejlődtek ki a különböző környezetkímélő gazdálkodási formák.
Ezek hazánkban is elterjedtek és vegyi készítmények nélkül képesek megőrizni,
sőt javítani is a talaj termékenységét (SHEN, 1997; VERES et al., 2007;
ZSUPOSNÉ, 2007), fenntartani a talajszerkezet és a talajban élő szervezetek
egyensúlyát (SIEGRIST et al., 1998; FLIESSBACH et al., 2000; MÄDER et al.,
2002; GABRIEL et al., 2006).
A talajok szervesanyag-tartalmának növelésével mérséklik az ásványi tápanyagok kilúgozódását, kimosódását. Napjainkban a sikeres kampányok hatására az emberek egyre tudatosabban, egészségesebben próbálnak élni, igénylik az
egészséges élelmiszereket és a belőlük elkészíthető a szervezetükre jótékony
hatást kifejtő ételeket. Az egészséges táplálkozás előtérbe kerülésével a biogazdálkodás is elterjedtebbé vált, mivel a biotermesztés igen szigorú szabályok
betartásával történő termesztési mód (SOLTI, 1999; LÉVITE et al., 2000; WEIBEL
et al., 2004; GYÖRÉNÉ et al., 2006).
A biotermesztett növények fejlődésük során nem találkozhatnak szintetikus
kemikáliákkal (műtrágyák, növényvédőszerek). A tápanyagutánpótlást szervesés zöldtrágyával, baktérium készítményekkel oldják meg, biológiai növényvédelmet alkalmaznak. (MÁRAI et al., 1997; SELÉDY, 1999; SOLTI, 2000; RADICS
et al., 2001; RASZTIK, 2003; WYSS, 2004; BUDAI et al., 2005; REISINGER &
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PÁLI, 2008). Kérdésként merült fel, hogy általunk kiválasztott három kereskedelmi termék hogyan képes a talajtulajdonságok megváltoztatására és hogy
mennyire befolyásolja a kukorica tesztnövény növényi produkcióját
tenyészedény-kísérletben.

Anyag és Módszer
A kukorica (Zea mays L.) tesztnövénnyel végzett kísérletet a DE AGTC
MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézetének tenyészedény házában, böszörményi
réti talajtípusú, fizikai talajféleség szempontjából agyagos talajon állítottuk be.
A talaj legfontosabb fizikai-kémiai jellemzőit a 1. táblázatban mutatjuk be.
1. táblázat. A kísérlet talajának (Hajdúböszörmény) fontosabb jellemzői
Talajtulajdonság
Humusz
pH (CaCl2)
CaCl2-os NO3CaCl2-os NH4+
CaCl2-os szerves N
CaCl2-os összes N
AL-P2O5
AL-K2O

Mértékegység

Érték

%
-

2,3
7,32
17,15
11,23
1,11
29,49
274
152

mg/kg

A talajadatok alapján a talaj nitrogénre nézve közepesen, a káliumra nézve
gyengén ellátott, míg foszfortartalma soknak mondható.
A kísérlet során 16 edényben, 10 kg talajon termesztettünk 4-4 db kukoricát. 4-4 edénybe a javasolt adagú Biorex I-II, Natur Terra, illetve Amargerol
készítményt juttattuk és további négy edény képezte a kezeletlen kontrollt.
Biorex I-II: A Biorex-I készítményben Bacillus subtilis, B. thuringiensis,
B. megaterium mikroorganizmusok, az általuk termelt esszenciális anyagok,
valamint mikro- és mezoelemek vannak. A Biorex-II baktériumtrágyában
Azotobacter chroococcum, Azospirillum lipoferum, Pseudomonas putida mikroorganizmusok, az általuk termelt esszenciális anyagok, valamint mikro- és
mezoelemek vannak. Javasolt és alkalmazott dózisok: Biorex I: 5 l/hektár +
Biorex II: 10 l/hektár.
Natur Terra: A készítmény nitrogén-fixáló és a foszfort vízoldhatóvá tevő
talajbaktériumok mellett különböző növényi növekedést serkentő anyagokat
tartalmaz, továbbá olyan baktériumtörzseket is, melyek gátolják egyes kórokozó
szervezetek szaporodását és egyúttal biztosítani tudják a növények megfelelő
vas ellátását. Tartalmaz még fajspecifikus nitrogénkötő baktériumokat és olyan
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gombatörzseket, melyek képesek a szántóföldön levő növényi maradványok
hatékony bontására. Javasolt és alkalmazott mennyisége:10 liter/hektár.
Az Amalgerol állati és növényi olajokból, gyógynövény kivonatokból,
nyomelemekből és kis mennyiségben algakivonatból áll. Összességében elmondható, hogy egy könnyen emészthető szénforrás a hasznos talajlakó mikroorganizmusok számára, így a készítmény használatával azok gyors szaporodása
várható. Az így kiváltott talajélet-fokozódással a szerves anyagok bomlása,
ásványosodása is bekövetkezik, ami a növények fejlődését is módosíthatja. Javasolt és alkalmazott mennyisége: 4–5 l/hektár.
A jelzőnövény vetése május első hetében történt.
A tenyészedények naponkénti súlyra öntözésével biztosítottuk a maximális
vízvisszatartó képesség 60%-ának megfelelő vízellátottsági szintet.
A kísérlet felszámolását a vetéstől számított hat hét múlva végeztük el. Ekkor vettük a növény-és a talajmintákat.
A növényminták tömege mellett azok N-tartalmát is meghatároztuk, így a talajból a terméssel kivont N-mennyiségeket is ki tudtuk számolni. Meghatároztuk a kezelések talajában a növények számára könnyen felvehető, 0,01M-os
CaCl2 oldható NO3--N, NH4+-N, szerves N-formák mennyiségét.
A száraz kukorica minták összes nitrogéntartalmát az égetéses elven alapuló
módszer segítségével („dry combustion method”) határoztuk meg (NAGY,
2000).
A talajok 0,01M-os CaCl2 oldható NO3--N, NH4+-N, szerves N-formáinak
mennyiségét (HOUBA et al., 1994; JÁSZBERÉNYI et al.,1994) contiflo készülékkel (Skalar) mértük. Eredményeink statisztikai kiértékeléséhez a Microsoft Excel egytényezős varianciaanalízis programját használtuk fel.

Eredmények
Terméssel kivont N-mennyiségek
Az 1. ábráról – ahol a kontroll és a három kezelésben fejlődő növények terméssel kivont nitrogén mennyiségét mutatjuk be – látható, hogy a kezelések
befolyásolták ezt a paramétert.
A kontrollhoz képest a Biorex I-II és a Natur-Terra készítményekkel kezeltek szignifikánsan nagyobb mennyiségű nitrogént vontak ki a talajból, míg az
Amalgerolt kapottak kevesebbet. Általánosságban elmondható, hogy a kísérletünk körülményei között, a kukorica ezen fenofázisában, a kontroll edények
növényeinek szárazanyaga volt a legtöbb, de nitrogén koncentrációja a legkisebb. Ezt az eredményt a hígulási effektussal magyarázhatjuk. Az Amalgerollal
kezelt növények szárazanyag produktuma volt a legkisebb, s bár a N-tartalma a
legmagasabb volt, mégis e kezelés növényei vonták ki a legkevesebb nitrogént a
talajból.
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Terméssel kivont N-mennyiség (g edény -1)

0,345
0,343

0,342
0,340

0,335
0,332
0,330

0,328

0,325

0,320
Kontroll

Biorex I-II

Natur Terra

Amalgerol

Kezelés

1. ábra. A talajból terméssel kivont N mennyisége (SzD5%: 0,0072)

Talajeredmények
A talaj 0,01M-os CaCl2-oldható összes nitrogén mennyisége (2. ábra), a
termesztés során nagymértékben lecsökkent, mely azt is bizonyítja, hogy a
talajban ez a tápanyagforma a növények számára könnyen felvehető.
Általánosságban elmondható, hogy a kiindulási mennyiség (29,49 mg/kg)
körülbelül 80%-al csökkent a növények fejlődése során. A növényi felvétel
gyorsabbnak bizonyult, mint a talajban e tápanyagformák kialakulása. Ha a
kezelések hatását vizsgáljuk a talaj e paraméterére, megállapíthatjuk, hogy bár a
kontroll és az Amalgerol kezelést kapott növények vontak ki legkevesebb
nitrogént a talajból, mégis itt mértünk kevesebb a 0,01 M-os CaCl2-oldható
összes nitrogént is. Ez azzal magyarázható, hogy a másik két készítmény
(Biorex I-II és Natur Terra) pozitív hatást fejthetett ki a talajéletre, fokozhatta a
tápanyagok olyan formává alakulását a talajban, ami a növények számára
könnyen felvehető. A pozitív hatás a Natur Terra esetében statisztikailag is
igazolható.
Vizsgáltuk a készítmények hatását a talaj 0,01 M-os CaCl2 oldható
különböző nitrogén formák, (NO3--N, NH4+-N, szerves N) mennyiségére, azok
egymáshoz viszonyított arányára. A 3. ábrán, ahol a talajok 0,01 M-os CaCl2
oldható NO3--N mennyiségét mutatjuk be. Látható, hogy a kontroll talajhoz
viszonyítva az Amalgerol hatására szignifikánsan csökkent ez a nitrogénforma.
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A másik két készítménynél a hatás statisztikailag nem igazolható, de a
Biorex a kontrollhoz viszonyítva kismértékben növelte, a Natur Terra
csökkentette a talaj ezen paraméterét.
7,0
6,243
5,843

6,0

CaCl 2-os összes-N (mg kg-1)

5,330

5,058

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
Kontroll

Biorex I-II

Natur Terra

Amalgerol

Kezelés

2. ábra. A talaj 0,01 M-os CaCl2 oldható összes N-tartalma (SzD5%: 0,518)
2,5

CaCl 2 oldható NO 3-/N (mg kg-1)

2,265

2,290

2,0
1,773
1,558
1,5

1,0

0,5

0,0
Kontroll

Biorex I-II

Natur Terra

Amalgerol

Kezelés

3. ábra. A talajok 0,01 M-os CaCl2 oldható NO3--N tartalma (SzD5%: 0,518)
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A kísérlet talajainak 0,01 M-os CaCl2 oldható NH4+-N mennyiségének (4.
ábra) összehasonlításakor megállapíthatjuk, hogy Natur Terra kezelést kapott
talajokban az ammónium-ion mennyisége a kontrollhoz és a másik két
készítményéhez viszonyítva is kiugróan magas. A hatás a talaj ezen
paraméterére statisztikailag igazolható.
1,358

1,4

1,2

CaCl 2-os NH4+/N (mg kg-1)

1,028

1,065

1,0

0,928

0,8

0,6

0,4
0,2

0,0
Kontroll

Biorex I-II

Natur Terra

Amalgerol

Kezelés

4. ábra. A talajok 0,01 M-os CaCl2 oldható NH4+-N tartalma (SzD5%: 0,181)

A növény nitrát- és ammónium-ion formájában is képes felvenni a nitrogént
a talajból. A két ion növény általi felvételének aránya a talaj kémhatásától is
függ, savanyúbb közegben nagyobb a nitrát-felvétel. Ezzel a ténnyel azonban
nem magyarázható kísérletünk eredménye, hisz a talajok kémhatása között
nagyfokú eltérést nem tapasztaltunk (pH(CaCl2) = 7,28–7,3). Ha összevetjük a
Natur Terra kezelés talajainak nitrát- és ammónium-ion tartalmának alakulását a
kontrollhoz képest, megállapíthatjuk, hogy a nitrát-ion mennyisége kisebb, míg
az ammóniumé nagyobb.
Véleményünk szerint a készítmény a kísérlet körülményei között kedvezőbb
hatást fejtett ki az ammonifikációs folyamatokra, mint a nitrifikációra. A talajok
0,01 M-os CaCl2 oldható szerves N mennyiségét vizsgálva (5. ábra)
megállapíthatjuk, hogy mindhárom készítmény a kontrollhoz viszonyítva
szignifikánsan növelte a talaj ezen paraméterét. E forma a talajban már könnyen
átalakulhat ammónium- és nitrát-ionná, amit a növények fel tudnak venni.
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3,5
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CaCl 2-os szerves-N (mg kg-1)
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5. ábra. A talajok 0,01 M-os CaCl2 oldható szerves N-tartalma (SzD5%: 0,432)

A talajban a szerves-frakció mennyiségének emelkedése egyértelműen a
talajélet fokozódására, a mikróbák számának és élettevékenységének
növekedésére utal.
Az Amalgerol a vizsgálatba bevont paraméterek közül a kontrollhoz
viszonyítva csak a szerves N-formánál mutat pozitív szignifikáns hatást, ami azt
sugalhatja, hogy ez a készítmény a talajba juttatás után a többiekkel
összehasonlítva csak később fejti ki pozitív hatását a termesztett növényre,
illetve a talajban végbemenő mineralizációra. Eredményeink szerint, a kísérlet
körülményei között, ez a tápanyagforma a kiindulási állapothoz hasonlítva is
emelkedett, a kontroll esetében közel a duplájára, a készítményt kapott
talajoknál pedig ennél még nagyobb mértékben. Ezek az adatok is azt
bizonyíthatják, hogy a termelés során már a növények is juttathatnak olyan
anyagokat a talajba, ami a mikróbák élettevékenységét fokozza. A talajba
juttatott készítmények ezt tovább növelhetik.

Következtetések
Kísérleti eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a biogazdálkodásban
is engedélyezett három, a talajba juttatható baktérium- és alga készítmény
(Biorex I-II; Natur Terra; Amalgerol) hatással volt a réti talajtípusú, fizikai talajféleség szempontjából agyagos talajon fejlődő tesztnövényünk, a kukorica
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(Zea mays L.) produktumára, annak nitrogéntartalmára, így a talajból a terméssel kivont N mennyiségére is.
Adataink szerint a kontrollhoz viszonyítva a Biorex I-II és a Natur-Terra készítményekkel kezelt edények növényei szignifikánsan nagyobb mennyiségű
nitrogént vontak ki a talajból, ami azt bizonyítja, hogy a talajban a növények
által könnyen felvehető nitrogénformák mennyisége a kezelések hatására módosult, növekedett. Az Amalgerol negatív hatást fejtett ki a kísérlet körülményei
között a vizsgált paraméterre.
A termesztés után a talajok 0,01 M-os CaCl2 oldható összes N mennyiségét
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ebben a kísérletben, bár a Biorex I-II és Natur
Terra készítménnyel kezelt talajok növényei több nitrogént vontak ki a talajból,
mégis ezen kezeléseknél mértünk nagyobb oldható összes N-tartalmat. Ezek a
készítmények pozitív hatást fejthettek ki a talajéletre, fokozhatták a tápanyagok
olyan formává alakulását a talajban, ami a növények számára könnyen
felvehető.
Vizsgáltuk a talajok 0,01 M-os CaCl2 oldható N-formáinak mennyiségét is.
Eredményeink szerint mindhárom vizsgálatba bevont készítmény szignifikánsan
növelte az oldható szerves N mennyiségét a talajban. Ez a forma már könnyen
átalakulhat a növények számára felvehető szervetlen ammónium- és nitrát-ion
formává. E frakció növekedése a talajélet fokozódásának eredménye lehet.
A 0,01M-os CaCl2 oldható nitrát- és ammónium-ion mennyisége nagymértékben függhet az aminizációs-, ammonifikációs- és nitrifikációs-folyamatok
sebessége és azok egymáshoz viszonyított aránya mellett, a növényi felvétel
sebességétől is.
A kísérlet körülményei között a készítmények közül a vizsgált paraméterekre
kedvező hatást a Biorex I-II és a Natur Terra fejtett ki.
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Összefoglalás
A klíma és a klímaváltozás nagymértékben függ az üvegházhatású gázok (CO2, CH4
és N2O) légköri koncentrációjától, ami emelkedő tendenciát mutat. Intenzíven kutatják
a talajok szerepét mivel a talajhasználattól és a mezőgazdasági tevékenységtől függően
nagymértékben változhat az üvegházhatású gázok kibocsátása.
Munkánk célkitűzése a talajfelszíni CO2 kibocsátásnak és mikrobiális biomasszának
valamint aktivitásnak a párhuzamos vizsgálata volt a vegetációs periódus alatt, növény
nélküli és kukorica növényt tartalmazó bolygatatlan talajoszlopokban, amelyeket ásványi műtrágyával, istállótrágyával vagy mindkettővel kezeltek, továbbá annak megállapítása, hogy a hőmérséklet és a talajnedvesség milyen mértékben befolyásolja a CO2 képződését. A keszthelyi trágyázási tartamkísérlet területéről származó bolygatatlan talajoszlopok felszíni CO2 kiáramlását vizsgáltuk két vegetációs periódus (2010 és 2011)
alatt zárt kamrás módszerrel. A felszíni CO2 kibocsátás mellett a mikrobiális biomasszára jellemző szubsztrát-indukált respirációt és a fluoreszcein-diacetát hidrolitikus aktivitást (FDA) is mértük laboratóriumban.
A különböző NPK és istállótrágya kezelések és a mintavételi időpont szignifikánsan
befolyásolták a felszíni CO2 kibocsátást és a talaj mikrobiális aktivitását. A legnagyobb
mértékű CO2 kibocsátás a NPK és istállótrágya együttes alkalmazásából származott.
Szignifikáns korrelációt mutattunk ki a talajhőmérséklet és CO2 kibocsátás, továbbá a
talaj mikrobiális aktivitása (FDA) és a felszíni CO2 kibocsátás között is.

Summary
Climatic change is strongly influenced by the aerial concentration of greenhouse
gases (CO2, CH4 and N2O) showing an elevated tendency. The role of soils is intensively studied because the rate of gaseous emissions greatly varying depending on the
land use and agricultural activity.
The aim of this work was to study the surface CO2 emissions as well as the activity
and biomass of microbiota during the vegetation season in undisturbed soil columns
with or without maize plants treated with inorganic fertilizers or manure or both. Furthermore, we would like to establish the effect of soil moisture and temperature on the
rate of CO2 evolution.
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Surface CO2 efflux was investigated in undisturbed soil columns collected from the
long-term fertilization experiment site, Keszthely, in the years of 2010 and 2011 in
closed chamber systems. Besides measuring surface CO2 fluxes the substrate-induced
respiration that characterizes the soil microbial biomass and fluorescein-diacetate hydrolytic activity (FDA) as a general microbial activity were also measured in the laboratory. Different NPK and manure treatments as well as sampling time significantly influenced on surface soil CO2 efflux and soil microbial activities. The highest CO2 efflux
was measured in the columns treated with NPK plus manure. Significant correlation
was found between CO2 efflux and soil temperature. Soil surface CO2 efflux and soil
microbial activity (FDA) were also significantly correlated.

Bevezetés
Hazánkban a klímaváltozás hatására, talajoktól és növényzettől függően a
különböző modellek is egyértelműen előrejelzik a szárazodási tendenciát (FARKAS et al., 2014). A talaj nedvességállapot változása mellett az üvegházhatás
problémájának felismerése a kezdetektől ráirányította a figyelmet a talajokra,
ezen belül különösen a mezőgazdasági talajok szerepére a CO2, CH4 és N2O
gázok kibocsátásában, illetve elnyelésében. A folyamatot és a befolyásoló tényezőket intenzíven kutatják, mivel a talajhasználattól és a mezőgazdasági tevékenységtől függően ez nagymértékben változhat (BÁLINT et al., 2013). A
talajhasználat, a művelési mód és a termesztett növény befolyásolhatják a talaj
szénmegkötő képességét, így adott klimatikus viszonyok között a talaj széntartalmát megőrző, vagy ha lehet, akkor azt növelő gazdálkodás folytatása lenne
kívánatos (TÓTH et al., 2011).
A talaj nitrogéntartalmának megőrzése, már sokkal bonyolultabb kérdés.
Különösen a talajművelés és a trágyázással történő nitrogénbevitel befolyásolja,
hogy mennyi nitrogén mosódik ki, illetve milyen mértékű a gázalakú nitrogén
veszteség. Régóta vitatott kérdés, hogy a műtrágyázás vagy a szerves trágyázás,
esetleg a kettő kombinációja a jobb az elvárt termésszint, a talaj minőségének
hosszútávú megőrzése és a klíma védelem érdekében (TÓTH et al., 2011; BÁLINT et al., 2013).
Jelen vizsgálat előzményét képezték a Keszthelyen 1963-ban beállított
„Szerves- és műtrágyák hatását összehasonlító tartamkísérlet” (HOFFMANN et
al., 2008), illetve az erre ráépülő üvegházhatású gázok képződését kutató kísérletek, amelyek eltérő léptékben zajlottak. A vizsgálatok egyik szintje az ún.
laboratóriumi mikrokozmosz (HELTAI et al., 1998; ALGAIDI et al., 2008.), a
tápanyag-, a vízellátás, a hőmérséklet és a nehézfémszennyezés hatását vizsgálták a talaj-mikrobiológiai folyamatok eredményeként bekövetkező NOx, N2O és
CO2 gázemisszióra és a mikrokozmosz kísérleti rendszer fejlesztésével párhuzamosan kalibrálták és validálták a gázprodukció értékeléséhez szükséges analitikai és kromatográfiás módszereket (KAMPFL et al., 2007). A mikrokozmosz
kísérleteket követően a következő szint a növényeket is tartalmazó tenyész-
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edény-kísérletek voltak (NÓTÁS et al., 2002). A kisebb tenyészedények után
nagyméretű tenyészedényekben mezokozmosz, továbbá bolygatatlan talajoszlop
kísérletet állítottak be (SZILI-KOVÁCS et al., 2009a). A tartam- és a
tenyészedény-kísérletben a kezelések hatását a terméskomponensekre és a CO2
képződésésére HOFFMANN és munkatársai (2013) közleményében ismertették.
A tenyészedény- és a talajoszlop-kísérletben az ásványi és istállótrágyák, valamint a talajba bedolgozott növényi szerves anyag hatását vizsgálták a talajlevegőben felhalmozódó CO2 és N2O gázok képződésének dinamikájára a tenyészidő folyamán (HELTAI et al., 2013).
Jelen közleményünkben bolygatatlan talajoszlopok felszínéről kiáramló CO2
vizsgálatok eredményeit mutatjuk be. Munkánk célkitűzése a talajfelszíni CO 2
kibocsátásnak és mikrobiális biomasszának valamint aktivitásnak a párhuzamos
vizsgálata volt a vegetációs periódus alatt növény nélküli és kukorica növényt
tartalmazó bolygatatlan talajoszlopokban, amelyeket ásványi műtrágyával, istállótrágyával vagy mindkettővel kezeltek. Alapfeltételezésünk az volt, hogy a
különböző N kezelések befolyásolják a felszíni CO2 kibocsátást, ami részben
összefügg a talaj mikrobiális aktivitásának szezonális változásával.

Anyag és módszer
A bolygatatlan talajoszlop kísérlet
A Pannon Egyetem szerves- és műtrágyázási tartamkísérlet (HOFFMANN et
al., 2008) közeléből vettünk és készítettünk bolygatatlan talajoszlopokat
(PÁRTAY et al., 1992) 2008-ban (SZILI-KOVÁCS et al., 2009a). Hat eltérő kezelést állítottunk be: növénynélküli nem trágyázott kontroll (SC), növénynélküli
NPK kezelt (SF), kukoricával (Zea mays L.) vetett nem trágyázott (PC), NPK
műtrágyával (PF), istállótrágyával (PM), és NPK műtrágyával és istállótrágyával kezelt (PFM). Az ásványi N-t tavasszal juttattuk ki (évente 109 kg
N/ha – 1,38 g N / oszlop), az istállótrágyát ősszel juttattuk ki (52 t/ha – 650g per
oszlop) 2008-ban és 2010-ben. A kukorica magokat április végén vetettük el a
talajoszlopokba, (4 mag/oszlop, kivéve SC és SF). Hatleveles stádium elérése
után oszloponként egy-egy növényt hagytunk meg. Az oszlopokat 2010-ben
nem öntöztük, az átlagot meghaladó csapadék miatt, 2011-ben júliustól szeptemberig összesen 207 mm vizet juttattunk ki oszloponként.

A CO2 kibocsátás mérése
Statikus zárt kamrás módszerrel vizsgáltuk a felszíni CO2 kibocsátást. A zárt
kamra fix telepítésű 20 cm hosszú PVC csöveket jelentetett 5 cm mélységig
lenyomva a talajfelszíntől. A PVC csövek talaj feletti térfogata 298 cm3 volt.
A csövek teteje sapkával lezárt, oldala félmagasságban kifúrt, a mintavétel
idején átszúrható gumidugóval zárható. Előre vákuumozott csövekbe gyűjtöttük
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a gázmintákat a kamra lezárása utáni 0. és 30. percben, 10 ml-es teflondugattyús
Hamilton gázfecskendővel. A kettő közötti CO2 koncentráció különbségből
számítottuk ki a CO2 kibocsátást. A vegetációs időszakban 2010-ben 13, míg
2011-ben 20 alkalommal vettünk gázmintát, továbbá 0–20 cm talajmintákból a
talajnedvességet, a fluoreszcein-diacetát hidrolitikus aktivitást (FDA) és a
szubsztrát-indukált respirációt (SIR) mértük.

Szubsztrát-indukált respiráció mérése
A szubsztrát-indukált respirációt SZILI-KOVÁCS és munkatársai (2009b) szerint mértük: 2,0–2,0 g nedves talajt 25 cm3 térfogatú edényekbe mértünk. 200
µL D-glükóz oldatot adtunk a mintákhoz (8 mg glükóz / g talaj) és a fejlődött
CO2-t három óra inkubáció után mértük. Az inkubációt rázóvízfürdőben végeztük (22 °C ± 0,1 °C). A kapott értéket nem számítottuk át mikrobiális biomassza
C-re, mivel az átszámítási tényező az irodalmi adatok alapján eléggé változó,
ezért valószínűleg nem adna megbízható becslést (SZILI-KOVÁCS, 2004).
A CO2 méréséhez az edények gázteréből vettünk mintát (250 µL) és közvetlenül a gázkromatográfba fecskendeztük. A készülék (FISONS GC8000)
Porapak Q oszlopot és egy külső metanizáló kamrát tartalmazott. A CO2-t
lángionizációs detektorral az átalakítás után metánként mértük. Minden mintát
háromszor mértünk, és külső standardos egypontos kalibráció alapján (1000ppm
CO2, Scotty-14) végeztük a mennyiségi meghatározást.

Fluoreszcein-diacetát (FDA) hidrolitikus aktivitás mérése
A fluoreszcein-diacetát hidrolitikus aktivitást SCHNÜRER és ROSSWALL
(1982) valamint ADAM és DUNCAN (2001) szerint mértük kis módosítással
(VILLÁNYI et al., 2006). A megbízható eredmény érdekében a szubsztrát hozzáadása előtt üveggyöngyökkel másfél órás előrázatást végeztünk a talajaggregárumok széteséséhez, továbbá a szubsztrát koncentrációt a tízszeresére
növeltük.

Statisztikai értékelés
A statisztikai értékelést SPSS 9.0 programmal végeztük: a kezelések hatását
variancia-analízissel, Tukey-féle posthoc teszttel kiegészítve, továbbá a változók közötti összefüggések szorosságát Pearson-féle korrelációs együtthatókat
számítottuk ki.

Eredmények
CO2 kibocsátás
A CO2 kibocsátás a mintavételi idő és kezelés szerint is szignifikáns volt
2010-ben és 2011-ben (p < 0,001), kezelés szerint a következő sorrendnek meg-
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felelően 2010-ben (1. ábra): SF < SC, PF < PC < PM < PFM, míg 2011-ben (2.
ábra): SF < SC < PC < PM < PF < PFM. Értéke júniusban, és júliusban volt a
legnagyobb.
Néhány alkalommal kiugróan nagy CO2 kibocsátás értékeket mértünk. Ezek
a kukorica virágzásának idejére estek, vagy korábbi időszakra, amikor egyszerre
nagyobb mennyiségű csapadék viszonylag magas hőmérséklettel párosult.
A növénynélküli oszlopokban az NPK kezelés hatására megfigyelt CO2 kibocsátás csökkenés megegyezik más megfigyelésekkel (DING et al., 2010, NI et
al., 2012).

1. ábra. CO2 kibocsátás átlag értékei a kukorica vetése után 2010-ben.
Kezelések: növény nélküli (SC), +NPK (SF); kukorica, trágyázás nélkül (PC), +NPK
(PF), +istállótrágya (PM), +NPK+istállótrágya (PFM)

2. ábra. CO2 kibocsátás átlag értékei a kukorica vetése után 2011-ben.
Kezelések az 1. ábra szerint
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Szubsztrát-indukált respiráció
A SIR a mintavételi időpont és kezelések szerint is szignifikáns volt 2010ben és 2011-ben is (p < 0,001; 3. ábra).
Kezelés szerint a SIR a következő sorrend szerint növekedett 2010-ben: SF <
SC, PC, PF < PM < PFM, míg 2011-ben: SF < SC < PC, PF < PM < PFM.

3. ábra. A szubsztrát-indukált respiráció (SIR) átlag értékei a kukorica vetése után
2010-ben (felül) és 2011-ben (alul). Kezelések az 1. ábra szerint.

A növény nélküli oszlopokban a SIR kisebb volt, mint a növényt tartalmazó
oszlopokban. Az istállótrágyával kezelt oszlopban a SIR határozottan nagyobb
volt, mint az istállótrágyát nem tartalmazó oszlopokban, az istállótrágya plusz
NPK trágyakezelés pedig még ennél is szignifikánsan nagyobb SIR-t eredményezett.

Fluoreszcein-diacetát (FDA) hidrolitikus aktivitás
A FDA a mintavételi időpont és kezelések szerint is szignifikáns volt 2010ben és 2011-ben is (p < 0,001).
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Kezelés szerint a FDA a következő sorrend szerint növekedett 2010-ben: SC,
SF, PC, PF < PM < PFM, míg 2011-ben: SC, SF, PC < PF, PM < PFM.

Összefüggések elemzése a CO2 kibocsátás, talajhőmérséklet és talajnedvesség, továbbá a szubsztrát-indukált respirációs és FDA között
A felszíni CO2 kibocsátás szignifikáns korrelációt mutatott a talajhőmérséklettel 2010-ben (r = 0,624; p < 0,00001) és 2011-ben (r = 0,222; p = 0,014), de a
talajnedvességgel nem volt szignifikáns korreláció, kivéve a növény nélküli
oszlopokat 2011-ben: SC (r = 0,516; p = 0,024) és SF (r = 0,481; p = 0,037). Ez
azzal magyarázható, hogy 2010 átlag feletti csapadékos év volt, ezáltal a talajnedvesség nem korlátozta a talaj- és gyökérlégzést, míg 2011-ben az oszlopokat
öntözni kellett a megfelelő nedvességállapot eléréséhez.
A CO2 kibocsátást a talajhőmérséklet nagymértékben befolyásolja, míg a talajnedvesség hatását szabadföldi körülmények között nem mindig lehet kimutatni (ŠIMEK et al., 2010; LELLEI-KOVÁCS et al., 2011; NI et al., 2012).
A talajrespiráció a talaj növekvő víztartalmával növekszik egészen a szabadföldi vízkapacitás eléréséig homokos vályog talajon laboratóriumi feltételek
között, majd ezt követően a víztelítés irányában már csökkenést mutat (TÓTH &
FARKAS 2010; TÓTH et al., 2013) a romló aerációs viszonyok miatt.
Kísérletünkben a Pearson korrelációs koefficiens értéke a FDA és SIR között
2010-ben r = 0,680 (p < 0,001), míg 2011-ben r = 0,586 (p < 0,001) volt, de öt
időpontban az r > 0,8 érték adódott, ami egyértelműen bizonyítja a két
talajmikrobiológiai tényező szoros összefüggését, amit korábbi vizsgálataink is
alátámasztanak (SZILI-KOVÁCS et al., 2009b).
A felszíni CO2 kibocsátás és SIR között szignifikáns korrelációt kaptunk
2010-ben (r = 0,397; p = 0,033), de 2011-ben nem. A CO2 kibocsátás és FDA
között 2010-ben (r = 0,492; p = 0,006) és 2011-ben (r = 0,620; p < 0,001) is
szignifikáns volt az összefüggés.

Következtetések
A növény nélküli oszlopok CO2 kibocsátása szignifikánsan kisebb volt, mint
a kukorica növényes oszlopoké. A NPK trágyakezelés szignifikánsan csökkentette a CO2 kibocsátást a növény nélküli bolygatatlan talajoszlopokban.
A kukoricát tartalmazó oszlopokban a NPK kezelés hatása a CO2 kibocsátásra időben eltérő módon nyilvánult meg. Az istállótrágya-kezelés szignifikánsan
növelte a talajoszlopok CO2 kibocsátását, az NPK műtrágyával kiegészített istállótrágya-kezelés szignifikánsan, sokszor kiugróan magas értéket eredményezett.
Szignifikáns korrelációt kaptunk a talajfelszíni CO2 kibocsátás és a talajmintából mért szubsztrát-indukált respiráció és fluoreszcein-diacetát hidrolitikus
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aktivitás között. A felszíni CO2 kibocsátás a talajhőmérséklettel volt szignifikáns korrelációban, viszont a talajnedvességgel nem sikerült megbízható összefüggést kimutatnunk – feltehetőleg azért mert a csapadék, illetve az öntözés
hatására viszonylag kiegyenlített volt a nedvesség állapot.
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Összefoglalás
A növényvédő szerek nagyon fontos szerepet játszanak a növényi termékek biztonságos előállításában, de a káros szervezetek mellett a talajban élő nem célzott szervezetekre is kihatnak.
Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy két különböző hatóanyagú herbicid
hogyan hat a talajban élő mikroorganizmusokra mészlepedékes csernozjom talajon
beállított kisparcellás kísérletben; az acetoklór (Acenit A 880 EC) és az izoxaflutol
(Merlin 480 SC) hatóanyagú kukorica kultúrában alkalmazott gyomirtó szerek talajmikrobiológiai hatásait tanulmányoztuk. Meghatároztuk különböző dózisok mellett a
talaj összes csíraszámában, valamint a mikroszkopikus gombák, cellulózbontók és
nitrifikáló baktériumok mennyiségében bekövetkezett változásokat és a kezelések hatását a talajlégzés mértékére, valamint a mikrobiális biomassza-szén tartalomra.
Az összefüggések statisztikai értékelése során elvégeztük a Pearson-féle kétoldalú
korreláció analízist (az adatok standardizálása után), kerestük a herbicidféleségek és
azok dózisai, valamint a vizsgált függő paraméterek közötti összefüggéseket.
Összességében megállapítható, hogy a talaj összes-csíraszámát a kijuttatott herbicidek csökkentették, a mikroszkopikus gombák szaporodását pedig rendszerint serkentették. A gyomirtó szerek mennyiségi és minőségi tulajdonságaik alapján a talajok
mikrobiális összetételének megváltozását idézik elő.

Summary
Pesticides play a very important role in the regulation system of weeds. Regarding
the secondary effect of chemicals on soil life, the influence on so called “non-target”
microorganisms need to be considered.
The objective of study was to examine the effect of two various herbicide ingredients on some microbiological parameters of a chernozem soil (Chernozems in WRB)
with loam texture in a small pot experiment. The active ingredients of herbicides are the
acetochlor (Acenit A 880 EC) and isoxaflutole (Merlin 480 SC) were applied in maize
culture to the soil. The sensitivity and quantity of soil microorganism and some soilbiological parameters were investigated of using the single (1x), double (2x) and five
times (5x) amounts of the recommended herbicide doses. Number of total bacteria and
microscopic fungi, quantitative changes of aerobic cellulose decomposing and nitrifying
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bacteria, soil respiration and the microbial biomass–carbon content of soil were examined.
The number of total soil bacteria was found to be decreased by the herbicide
application. Regarding the abundance of microscopic fungi, there was not a negative
effect of herbicides recorded and even more, in totally the number of fungi was found to
be increased by the used herbicides. It can be stated that herbicide application might
result a shift in quantity and quality of microorganisms.

Bevezetés
A kukorica ma a világ egyik legnagyobb területen termesztett gabonaféléje,
az elmúlt tizenöt évben közel 70%-kal nőtt a világ kukoricatermelése. Vetésterülete meghaladja a 161 millió hektárt és több mint 820 millió tonna szemes
kukoricát termelnek világszerte. Hazánk az egyik legnagyobb kukorica vetésterülettel rendelkezik Európában, 2014-ben több mint 1,23 millió hektáron termelték hazánkban.
A kukorica növényvédelmében a kórokozók és a kártevők elleni védekezés
mellett a gyomszabályozás a sikeres növényvédelem meghatározója. A készítményeket úgy választják meg, hogy azok az adott talajon és az ott előforduló
gyomok ellen a leghatékonyabbak legyenek. Vizsgálatok szerint a gyomirtás
nélkül termesztett kukorica termésátlaga a kontrollhoz viszonyítva, csupán 23,5
%-ot ért el (REISINGER, 1995).
A kémiai növényvédő szerekre alapozott növényvédelem a mezőgazdaságban széleskörű. Hazánkban 292 különböző peszticid közül választhattak a felhasználók 1976-ban, napjainkban több mint 1 200 szer van engedélyezve.
Dolgozatunkban arra kerestük a választ, hogy a talajra kijuttatott gyomirtó
szerek milyen hatással vannak a talajban élő mikroorganizmusokra és a talajmikrobiológiai folyamatokra. Kukorica kultúrában vizsgáltuk az Acenit A 880
EC (hatóanyaga: acetoklór), és a Merlin 480 SC (hatóanyaga: izoxaflutol) szerek hatását a talaj mikrobiális aktivitására.
HARTMANN (2008) véleménye szerint a gyomirtó szerekkel szemben a következő követelményeket kell támasztanunk: egy tenyészidőre kiterjedő hatás,
jó szelektivitás, jó fotostabilitás, hosszú aktivitás és széles hatásspektrum. A
posztemergens készítményekre vonatkozóan az előzőeken kívül elvárások lehetnek a nehezen írtható gyomfajok elleni hatékonyság, jó esőállóság, talajhatás
és a kedvező környezetvédelmi paraméterek.
A talajra kiszórt növényvédő szerek azonnal, míg a növényekre permetezettek csak az időjárástól függően rövidebb vagy hosszabb idő elteltével kerülnek a
talajra. A talajban a növényvédő szerek különféle folyamatok részesei lehetnek,
amelyek sem helyileg, sem időben nem különíthetők el egymástól, ezért egymásra is kölcsönhatást gyakorolnak (LENGYEL, 2002).
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Jelenleg a mezőgazdasági kemikáliák közül újabb gyomirtó szerek kerülnek
forgalomba, amelyek szelektivitása kifejezettebb és alkalmazási koncentrációjuk kisebb lehet a korábbiakhoz viszonyítva (INUI et al., 2001).
SZILI-KOVÁCS & TAKÁCS (2008) szerint a talaj élővilágát ért károsodások
monitorozására a biológiai indikáció lehet a megfelelő módszer. A talajökológiai indikációs eljárások az élőhelyeken fellépő degradációs folyamatok hatásait
teszik mérhetővé. Azt jelzik, hogy az adott élőhely talajaiban az életközösségek
ökológiai állapotjelzői, adott környezeti terhelés mellett (peszticid szennyezés),
mennyire különböznek a kevéssé terhelt területek életközösségétől (DOBOS &
SZALKAI, 2004).
ANGERER és munkatársai (2004) modellkísérletekben vizsgálták az új generációs herbicid készítmények mezőgazdaságban alkalmazott és annál nagyobb
dózisainak hatását a talajban élő néhány fontos, szelektív táplemezeken kitenyészthető mikrobacsoport mennyiségi változására. Az inkubáció során bizonyítást nyert, hogy a kitenyészthető mikrobacsoportok érzékenysége különböző
az adott herbicid adagokkal szemben.
BIRÓ és munkatársai (2002) vizsgálataiban a szabadon élő nitrogénkötő baktériumok képviselték a leginkább érzékeny mikrobacsoportot.
Az acetoklórt 2000-óta alkalmazzák Európában. Az elmúlt néhány évben az
acetoklór és metabolitjai megjelentek a felszíni és talajvizekben, valamint a
talajban is. Az acetoklór és bomlástermékei jelentős környezetszennyezők. Feltétlenül szükségessé vált olyan hatékony módszerek kidolgozása, amelyek alkalmazása során ezen szennyező anyagok kezelhetők és eltávolíthatók a talajból
(SHA-YANG et al., 2004).
LI és munkatársai (2005) az acetoklór hatását vizsgálták a talajgomba populáció dinamikájára és annak teljes biomassza alakulására csernozjom talajon. Az
eredmények azt mutatták, hogy az acetoklór nagy koncentrációban (150 és 250
mg/kg) alkalmazva heves, krónikus toxicitást váltott ki mind a gombapopulációban, mind a mennyiségi vizsgálat során. Kisebb koncentrációnál (50 mg/kg),
az alkalmazott növényvédő szer serkentő hatását regisztrálták, ami leginkább a
mennyiségi vizsgálatoknál dominált.
Az izoxaflutol gyors lebomlása miatt a talajban nem okozhat olyan tartós hatást, amely a mikrobiális életközösséget nagymértékben befolyásolná, vagy
károsítaná.

Vizsgálati anyag és módszer
A laboratóriumi vizsgálatokat az Egyetem Agrokémiai és Talajtani Tanszékének talaj-mikrobiológiai laboratóriumában végeztük el. Vizsgálataink során a
herbicidek hektáronkénti egyszeres (1x), kétszeres (2x) és ötszörös (5x) (Acenit
A 880 EC: 2,3; 4,6 és 11,5 kg/ha, illetve a Merlin 480 SC: 0,18; 0,36 és 0,9
kg/ha) dózisát alkalmaztuk.
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A herbicidet tartalmazó agar lemezre három gombafaj (Aspergillus niger,
Fusarium oxysporum, Trichoderma sp.) törzstenyészetéből származó 5 mm
átmérőjű micéliumot tartalmazó korongot helyeztünk. Öt nap elteltével lemértük a korongok átmérőjét.
Herbicidet tartalmazó húsleves agarra mészlepedékes csernozjom talaj
szuszpenziót (százezres hígításból) tettünk és két napig inkubáltuk termosztátban, majd ezt követően értékeltük az összes csíraszámot.
A kisparcellás kísérletet a DE AMTC MTK Növényvédelmi Tanszékéhez
tartozó bemutató kertben, mészlepedékes csernozjom talajon állítottuk be. A
gyomirtó szerek talaj-mikrobiológiai hatását kukorica növény alatt vizsgáltuk.
Kisparcellás kísérletben vizsgáltuk a herbicidek hatását a talaj (2005–2008):
összes csíraszámára és a mikroszkopikus gombák mennyiségére (SZEGI (1979)
módszertana szerint), az anaerob cellulózbontó és nitrifikáló baktériumok
mennyiségi változására, amelyet POCHON és TARDIEUX (1962) legvalószínűbb
csíraszám módszerével állapítottunk meg. Mértük továbbá a talajból 10 nap
alatt felszabaduló szén-dioxid mennyiségét (WITKAMP, 1966. cit. SZEGI, 1979),
valamint a mikrobiális biomassza-szén tartalom alakulását JENKINSON és
POWLSON (1976) szerint.
Eredményeinket statisztikailag SPSS 13.0 for Windows, valamint Microsoft
Office Excel programokkal értékeltük. Megvizsgáltuk az egyes kezelések hatása
közötti különbségeket 95%-os valószínűségi szinten (HORVÁTH, 1974). A vizsgált mikrobiológiai talajparaméterek közötti összefüggések feltárására Pearsonféle korreláció analízist végeztünk (SZŰCS, 2002).

Vizsgálati eredmények
A szabadföldi vizsgálatok megkezdése előtt teszteltük a herbicideket, hogy
milyen hatást gyakorolnak a talajban élő mikroorganizmusokra.
Az 1. ábrán mutatjuk be, hogy a három jellegzetes talajban élő gomba növekedését hogyan befolyásolták a herbicidek. Látható, hogy az Acenit A 880 EC
hatására már az alapdózisban is 40%-kal csökkent a mikroszkopikus gombák
növekedése, míg a nagyobb dózisok esetében ez a csökkenés elérte a 60–70%ot is. Egyértelműen megfigyelhető, hogy a dózis emelésével a telepnagyság
csökkent.
A Merlin 480 SC-vel kezelt táptalajon a Trichodermák esetében a növényvédő szer nem okozott telepátmérő csökkenést és a dózisok között sem mértünk
különbséget. A Fusarium és az Aspergillus telepek növekedése az Acenit A 880
EC kezeléshez hasonlóan 60%-kal csökkent, de itt sem tapasztaltunk a dózisok
emelésével számottevő csökkenést.
Összegségében elmondható, hogy a három teszt-organizmus közül a
Trichoderma volt legellenállóbb és a Fusarium, valamint az Aspergillus hasonló
módon viselkedett a kezelésekkel szemben.

Különböző gyomirtó szerek hatása a talaj mikrobiológiai folyamatokra kisparcellás
kísérletben
63

1. ábra. A teszt gombák telepátmérőjének változása a kezelések hatására (laboratóriumi
vizsgálatok – Debrecen, 2005–2008)

Az összes csíraszám változásának értékelésekor (2. ábra) maghatároztuk a
HORVÁTH (1974) szerinti 95%-os legvalószínűbb sejtszám értékét. Hasonlóan a
mikroszkopikus gombák növekedéséhez az Acenit A 880 EC kezelések (1,672,25x106 db baktérium telep) hatására a kontrollhoz (6,97-8,24x106 db baktérium telep) viszonyítva az összes csíraszám nagymértékű csökkenést mutatott. A
Merlin 480 SC (3,25-4,45x106 db baktérium telep) esetében csak 50%-os volt a
csökkenés mértéke. A dózisok növelésével - mind a két szer esetében - nem
mutatkozott változás a baktérium telepek mennyiségében, mert valószínűleg az
érzékeny mikroorganizmusok már a kis koncentráció mellett is elpusztultak és
az ellenállóak pedig a magasabb koncentrációt is elviselték.

2. ábra. Herbicidek hatása a baktériumok mennyiségére
(laboratóriumi vizsgálatok – Debrecen, 2005–2008)
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A laboratóriumi, in vitro kísérletek után teszteltük a herbicideket szabadföldi
körülmények között. A laboratóriumi kísérletek bebizonyították, hogy a legnagyobb (10-szeres) dózisnak már nincsenek mérhető hatásai, így ennek a dózisnak alkalmazását a szántóföldi körülmények között el is hagytuk.
Az összes-csíraszám mindkét szer esetében (a vizsgálati eredmények 70%ban) csökkent a kontrollhoz képpest, kivéve a 2007. aszályos évet, amikor nem
változott és a kontroll értéke is jóval elmaradt a többi vizsgálati évhez képest (3.
ábra).

3. ábra. A herbicidek hatása az összes-csíraszámra szabadföldi körülmények között
(kisparcellás kísérlet – Debrecen, 2005–2008)

4. ábra. Herbicidek hatása az mikroszkopikus gombák mennyiségére szabadföldi körülmények között (kisparcellás kísérlet – Debrecen, 2005–2008)
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A mikroszkopikus gombák értékelése során megállapítottuk, hogy az Acenit
A 880 EC-vel kezelt parcellák 75%-ában, a Merlin 480 SC a kezelések 58%ában volt a kezelés serkentő hatású és csak a két kezelés 25%-ában tapasztaltunk gombaszám csökkenést (4. ábra).
A cellulózbontó baktériumok esetében is főként serkentő hatást tapasztaltunk
83%- illetve 66%-ban (1. és 2. táblázatok).
A nitrifikáló baktériumoknál már nem volt ennyire egyértelmű a hatás. Az
Acenit A 880 EC-val kezelt parcellák 40-40%-ában tapasztaltunk gátló, illetve
serkető hatást (1. táblázat). A Merlin 480 SC herbiciddel kezelt parcellák esetében 50% gátló, míg 25-25% serkentő és semleges hatást tapasztaltunk (2. táblázat).
1. táblázat. A cellulózbontó és a nitrifikáló baktériumok mennyiségi változása Acenitdózisok hatására (kisparcellás kísérlet – Debrecen, 2005–2008)
Vizsgált mikrobák
Cellulózbontó baktériumok
(*103 db telep)

Nitrifikáló
Baktériumok
(*103 db telep)

Vizsgálati év

(Ø)

Acenit Acenit 2x Acenit 5x

2005
2006

28,15
5,95

88,5
13,45

91,45
4,6

107
53,5

2007

1,99

9,225

1,55

7,95

2008

8,2

17,25

12,5

97

2005

29,5

29,5

33,5

73

2006

6,55

2,65

2,80

5,70

2007

1,54

3,15

4,2

0,925

2008

4,025

2,275

4,225
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2. táblázat. A cellulózbontó és a nitrifikáló baktériumok mennyiségi változása Merlindózisok hatására (kisparcellás kísérlet – Debrecen, 2005–2008)
Vizsgált mikrobák

Vizsgálati év

(Ø)

Merlin

Merlin 2x

Merlin 5x

Cellulózbontó

2005
2006

28,15
5,95

9,3
82,45

114,5
22,25

105
47,1

2007

1,99

9,05

1,09

4,175

2008

8,2

4,6

5,55

10

2005

29,5

29,45

49,5

28,65

2006

6,55

6,35

6,20

4,55

2007

1,54

2,55

2,35

1,25

2008

4,025

3,3

2,87

2,125

baktériumok
(*103 db telep)
Nitrifikáló
baktériumok
(*103 db telep)
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Szántóföldi kísérleteink eredményeinek értelmezése érdekében korreláció
analízissel (Pearson-korreláció) vizsgáltuk, hogy a különböző talajbiológiai
paraméterek között milyen összefüggést tapasztalunk (3. és 4. táblázatok).
Látható, hogy az Acenit A 880 EC-vel kezelt területeken szoros negatív korreláció van az összes-csíraszám és az alkalmazott dózisok között (r = - 0,872),
az összes-csíraszám és a mikroszkopikus gombák mennyisége (r = - 0,846)
valamint az összes-csíraszám és a cellulózbontó baktériumok mennyiségi előfordulása között (r = - 0,884).
Pozitív korrelációt tapasztaltunk a dózisok és a gombaszám (r = 0,766), valamint a dózisok és a cellulózbontó baktériumok mennyisége között (r = 0,937).
Szintén erős pozitív korreláció volt a mikroszkopikus gombák mennyisége és a
cellulózbontó és nitrifikáló baktériumok (r = 0,810, illetve 0,774) mennyisége
között, valamit a mikrobiális biomassza széntartalommal (r = 0,781) (3. táblázat).
3. táblázat. Korrelációs táblázat az Acenit A 880 EC kezelés eredményeiből

4. táblázat. Korrelációs táblázat a Merlin A 880 EC kezelés eredményeiből

Különböző gyomirtó szerek hatása a talaj mikrobiológiai folyamatokra kisparcellás
kísérletben
67

Az Acenit A 880 EC kezeléshez hasonlóan a Merlin 480 EC-vel kezelt parcellák eredményeinek korrelációs táblázatában (4. táblázat) szoros negatív korreláció volt az összes-csíraszám és a dózisok hatása között (r = - 0,647), valamint negatív korrelációt tapasztaltunk az összes- csíraszám és a mikroszkopikus
gombák mennyisége (r = - 0,524), illetve a cellulózbontó baktériumok mennyiségi előfordulása között (r = - 0,686). Feltételezhető, hogy a baktériumok pusztulásával a mikroszkopikus gombák és a cellulózbontó baktériumok tápanyaghoz és élettérhez juthattak.
Szintén az Acenit A 880 EC-hez hasonlóan pozitív szoros korrelációt tapasztaltunk a dózisok és a gombaszám ( r = 0,898), valamint a cellulózbontó baktériumok mennyisége között (r = 0,971). A dózis emelkedésével mind két esetben
nőtt a talajlégzés, bár erős korrelációt csak a Merlin 480 EC esetében tapasztalhattunk (r = 0,703). Valószínűleg ez a cellulózbontó baktériumok és a mikroszkopikus gombák számának növekedésével magyarázható. Hasonlóan az
Acenit kezeléshez erős pozitív korrelációt tapasztaltunk a mikroszkopikus gombák és a cellulózbontó baktériumok között (r = 0,834).
Mindkét kezeléssorozatban közepes korrelációt tapasztalhatunk a cellulózbontók mennyisége és a talajlégzés között (Acenit r = 0,509; Merlin r = 0,679),
ez az aerob mikrobiális folyamatok közben felszabaduló szén-dioxiddal magyarázható.
Összehasonlítva az alkalmazott szerek hatását mészlepedékes csernozjom talajon - eredményeink szerint - a vizsgált talajmikrobiológiai tulajdonságokban a
nagyobb gátló hatást az Acenit A880 EC okozta és ezért inkább a gazdáknak a
Merlin 480EC herbicid használatát javasoljuk.
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Mezőgazdasági művelésű területeken történt ipari nyártelepítések
környezeti hatása
Markó András
RUSCUS Talajvédelmi Bt. 8200 Veszprém, Csimorka u. 15.
E-mail: ruscus42@gmail.com
Dél-Dunántúlon az 1990-es rendszerváltást követően olasz vállalkozások sok ezer
hektáron, szántó művelésű földrészletek környezetében 15–20 éves vágásfordulójú ipari
nyár ültetvényeket hoztak létre. A 15 éves vágásérett nyár ültetvény átlagos magassága
25–30 m. A nyár ültetvények környezeti hatása a mezőgazdasági művelést folytató
gazdák egyre határozottabb ellenérzését, tiltakozását váltja ki.
Megkísérlem a belső-somogyi tájon létesült ipari nyár ültevényeknek a környezeti,
termőhelyi elemekre – a talajvízre, a levegőre (árnyékhatás, fényintenzitás) és a termőtalajra – való hatását értékelni. A fokozottan vízigényes nyár az évi átlagos 30 m 3/ha
növedékhez 750 mm vizet használ fel, ami a belső-somogyi térségben az átlagosan 2–3
m-es talajvízszint csökkenését eredményezi. A nyártelepítés kezdeti, a mezővédő erdősávokkal megegyező kedvező hatását (defláció mérséklése, talajpárolgás csökkentése)
nem ellensúlyozza az árnyékhatás miatt a szántóföldi kultúráknál jelentkező, akár 40–
50%-os terméskiesés. A nyár telepítését megelőző 70–80 cm-es mélyforgatás a belsősomogyi kovárványos barna erdőtalajok esetében a termőhely minőségének nagyfokú
romlását eredményezi.
Javaslatom, hogy a továbbiakban az ipari nyártelepítéseket az erdészeti hatóság csak
az összefüggő erdőterületek szomszédságában lévő földrészleteken, a talajvédelmi
szempontok érvényesítésével engedélyezze, ahol az ipari célú nyár ültevények a szántóföldi növénytermesztés lehetőségét kedvezőtlenül nem befolyásolják.

Summary
After the 1990’s changes in the political system in Hungary Italian companies established poplar plantations in South- Transdanubia in many thousands hectares near to
arable lands. These poplar plantations having 15–20 years cutting rotation were planted
for industrial purposes. The average height of the 15-year-old poplar plantations ready
for cutting is 25–30 m. The environmental impact of the poplar plantations has resulted
in continuously increasing revulsion and protest of the farmers who are involved in the
agricultural production in the arable lands.
Now an attempt is made to evaluate the effects of the poplar plantations – having
been established in Inner-Somogy – on the elements of the environment and agricultural
production, e.g. groundwater, air (shadow-effect and light intensity) and the arable soil.
The poplar trees have very high water requirement for growing. They use 750 mm water
as an average to have 30 m3·ha-1 wood increments in a year. It results in 2–3 m reduction as an average in the groundwater levels in the Inner-Somogy region.

70

MARKÓ

The initial positive effects of the poplar plantations – similar to effects of the shelter
forest belts (mitigating the deflation and reducing the evaporation from the soil) – do
not compensate the possible occurring loss in the crop yield due to the shadow effect.
The loss can be up to 40–50%. The 700–800 mm deep soil ploughing before the
poplars are planted results in significant deterioration in the quality of brown forest soil
in the Inner-Somogy.
Therefore it is recommended that the forest authorities issue permit for poplar
plantation with industrial purposes only in areas next to contiguous forests where the
poplar plantations with industrial purposes do not influence the crop production
adversely. Furthermore, it is recommended to consider the soil conservation principles
before issuing the permit for poplar plantation.

Bevezetés
Az 1990-es rendszerváltást követően, olasz vállalkozások sok ezer hektár –
elsősorban a dél-dunántúli – szántó művelésű földrészleteken, 15–20 éves vágásfordulójú ipari nyárültetvényeket hoztak létre. A 15 évesen vágásérett, 25–
30 m átlagos magasságú nyár ültetvények környezeti hatása miatt a szomszédos,
szántó művelést folytató gazdák ellenérzésüket fejezik ki, tiltakoznak. BelsőSomogyban az erdészeti hatóság nyilvántartása szerint ilyen jellegű jelentősebb
nyár ültetvény Nagybajom (300 ha), Nagykorpád (158 ha), Segesd (202 ha),
Lábod (559 ha), Hencse (152 ha) és Csököly (393 ha) települések határában
találhatóak. Ha a nyár ültetvények egy erdőterület mellett összefüggően helyezkednek el, feltehetően inkább elfogadható (Segesd), mintha szántó művelésű
földrészletek között szétszórva találhatók (Nagybajom).
A nemes nyár termőhelyi feltételeire jellemző: melegigényes fafaj (évi 9,5
°C körüli, a tenyészidőszakban legalább 16,5 °C a hőmérsékletigénye); fényigényes (tenyészidőszakban 1 400 óra napsütés a kívánatos); gyökérzete kiemelkedően levegőigényes; vízigényes (növekedését a rendelkezésre álló víz mennyisége határozza meg); és az intenzív növekedés miatt nagy tápanyag fogyasztó
(TÓTH, 2006).
Belső-Somogy természeti és termőhelyi adottságai a nemes nyár élettani
igényeinek alapvetően megfelelnek. A napsütéses órák száma a tenyészidőszakban 1 350–1 500 óra; az évi átlagos csapadék mennyisége 750–800 mm; a közepes talajvízszint 150–300 cm; az ősfolyók hordalékkúpján kialakult barna
erdőtalajok talajképző kőzete általában iszapos homok. A barna erdőtalajok
zónájában lévő táj talajtakarójának változatosságát a geomorfológiai adottságok, a homokformák, a garmadák és a köztes szélbarázdák határozzák meg. A
garmadákon a kovárványos barna erőtalaj, a szélbarázdákban az agyagbemosódásos barna erdőtalaj a jellemző (MAROSI, 1970).
Az ipari nyárültetvények termesztés-technológiájának alapvető jellemzői: a
terület előkészítését 70–80 cm-es mélyforgatással végzik; a telepítés 1,5–2 m-es
csúcsrügyes karódugvánnyal történik; a dugványokat 5x5 m-es térállásban,
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lézeres kijelöléssel telepítik; a 15 évesen vágásérett állomány átlagos magassága
25–30 m; az ültetvény évi átlagos növekedése 30–40 m3/ha; vágáskor az élőfakészlet 400–600 m3/ha (TÓTH, 2006).
Az ipari nyár ültetvények telepítésével kapcsolatba hozható jogszabályok:
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
törvény szerint: a törvény célja, – 1.§ f. – hozzájárulás a termőtalaj, a mezőgazdasági területek védelméhez; a törvény hatálya kiterjed – 4.§ b. – a külterületen
található fásításra; az Országos Erdőállomány Adattárban elkülönítve szerepel –
f. faültetvény – az idegenhonos fafajokból, hibridjeiből szabályos hálózatban
ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven kezelt erdő; az erő talajának védelmét – 62–63.§ – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek figyelem vételével kell alkalmazni.
A fás energia ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet szerint
a hatósági feladatokat az Erdészeti Igazgatóság látja el. Csak engedély alapján
telepíthető; a fás energia ültetvények (az ipari nyár ültetvényekhez hasonlóan)
szántó művelési ágba besorolt területeken valósulnak meg.

Vizsgálati anyag
A belső-somogyi ipari nemes nyár ültetvényeknek a környezeti, termőhelyi
adottságokra – a talajvízre, a levegőre (árnyékhatás, fényintenzitás) és a termőtalajra – való hatását elemezni, vizsgálni célszerű. Az értékelés célja hogy megállapítsuk, jogos-e az ipari nyár ültevények környezetében mezőgazdasági növénytermesztést folytató gazdálkodók tiltakozása.
A belső-somogyi földrajzi középtáj talajvíz viszonyaira az Akadémiai Kiadó
„Dunántúli dombság, Dél-Dunántúl” című 1981-es monográfiájában közölt
adatokat, közülük a Nagybajomra vonatkozó adatokat közlöm a mellékelt táblázatban (SOMOGYI, 1981).
1. táblázat. A Belső-Somogyra jellemző talajvízszint adatok (éves átlag)
Az adatok
forrása

Település,
vizsgált időszak

Legkisebb
talajvízszint,
cm

Közepes
talajvízszint,
cm

Legnagyobb
talajvízszint,
cm

Akadémiai
Kiadó 1981

Nagybajom
1980 előtt

276

216

133

Nagybajom
2001–2012

284

252

207

Böhönye
2001–2012

461

364

268

Dél-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság, Pécs
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A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az 1960-as évektől üzemeltet automata
talajvízfigyelő kutakat, melyek folyamatosan naponta többször is rögzítik a
talajvízszintet. Az Igazgatóság kérésemre a téma vizsgálatához a belső-somogyi
kutak adatbázisát bocsátotta rendelkezésemre. Az adatbázisból a 2001–2012
közötti időszakot értékeltem, melyben átlagos, aszályos és az átlagosnál csapadékosabb évjáratok is kelőfordultak. Mivel a talajvízszint változása nem olyan
ütemű, mint a vízfolyásoké, ezért a téma szempontjából logikusnak tartom, a
havonkénti és évenkénti átlagadatoknak van értelme.
Az értékelt 10 belső-somogyi település adatsorából Nagybajom és Böhönye
adatait tüntettem fel a mellékelt táblázatban (1. táblázat), mivel ennek a két
adatsornak az összevetését tartom célszerűnek. Azért eset Nagybajomra a választás, mivel Nagybajom határára jellemző leginkább a szántótáblák közé szétszórtam telepített nyárültetvény.
A Nagybajom belterületén, nem erdősült részen lévő, több évtizedes talajvízfigyelő kút adataiból levonható következtetés, az 1980 előtti időszakhoz képest
az elmúlt évtizedben kissé csökkent a közepes talajvízszint, de a legkisebb és a
legnagyobb átlagos talajvízszint közötti átlagos érték nem éri el az egy métert.
Ezzel szemben a Böhönye határában, erdőben lévő kút esetében a legkisebb és a
legnagyobb talajvízszint között két métert meghaladó a különbség, ami az erdő
fokozott vízfelhasználására utal. Ez a megállapítás a nagy vízigényű ipari nyár
ültetvények esetére fokozottan igaz lehet.
Az ipari nyár ültetvények levegőre, vagyis az árnyékhatásra és a fényintenzitásra való hatása a következőkben fogalmazható meg. A szántóterületek közé
telepített erdősávok és fasorok esetében pozitív és negatív hatások ismerhetők
fel.
2. táblázat. Az árnyék hatása az árnyékot nem tűrő (I) és árnyéktűrő (T) kukorica hibridek terméseredményére (TISDALE & NELSON, 1966)
Hibridfajta

Osztályozás

Termés napon
t/ha

%-os terméscsökkenés árnyékban

P158 x C103
HY x C103

I
I

5,9
7,1

45
40

Ohio M15

I

5,3

43

WF9 x 38-11

I

6,4

45

P334 x P367

T

5,7

22

P334 x C103

T

7,4

18

C103 x D14

T

6,2

11
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Egyértelműen pozitív hatásuk dombvidéken az erózió-, sík vidékeinken pedig a szélsebesség csökkentésével a defláció és a talajpárolgás mérséklése.
Ugyanakkor a víz- és tápanyag felvétellel mellettük lévő szántóföldi kultúrák
számára gyökérkonkurenciát jelentenek.
A fasorok mentén a famagasság távolságára kiterjedő árnyékhatás terméskorlátozó lehet. Az árnyékhatásnak a termesztett növényeink terméseredményére való hatásával ismeretem szerint a hazai szakirodalomban nem foglalkoztak,
ezért az amerikai irodalom megállapítására lehet hivatkozni (2. táblázat).
Az árnyékhatás terméscsökkentő hatása a fenti értékelés szerint, fajtától függően jelentős. A hazai és azon belül a vizsgált térség vetésszerkezetén belül is
domináló kukorica miatt az érintett gazdálkodókat jelentős kár érheti.
Az ipari nyár ültetvények telepítését megelőző talaj-előkészítés kialakult
gyakorlata szerint 70–80 cm-es mélyforgatás történik. A térség egyik jellemző
talajtípusa a kovárványos barna erdőtalaj, melynek termőhelyi értékét, a humuszos homokkal szemben, meghatározza a talaj víz- és tápanyag-gazdálkodását
kedvezően alakító kovárványcsíkok léte.
A mélyforgatás következményeként a kovárványcsíkok felszaggatásával,
megszüntetésével az adott terület termőhelyi értéke jelentősen romlik
(STEFANOVITS, 1963, 1981).

Vizsgálati eredmények értékelése, javaslat
A belső-somogyi termőhelyi adottságok között az ipari nemes nyár ültetvényeknek a környezetükben lévő szántóterületek használatára való hatásáról a
téma elemzése alapján megállapítható, hogy jelentős vízigényük miatt a környezetükben a felszín közeli talajvízszint jelentősen csökken, ami a szomszédos
szántóterületek vízgazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja.
A 15 éves vágásforduló utolsó éveire felnőtt nyár ültetvény a szomszédos
szántóterületekre vetülő árnyékhatása miatt a fényigényes kultúrák (kukorica,
napraforgó, stb.) esetében határozottan terméskorlátozó.
A nyár ültetvények telepítésének előkészítésekor végzett mélyforgatás a belső-somogyi táj talajtani és termőhelyi adottságait jelentősen rontja, ami a szántóföldi növénytermesztésre történő visszatéréskor fog jelentkezni.
A felsorolt jelenségek együttes hatása miatt, a nyár ültetvényekkel szomszédos szántókon gazdálkodók tiltakozását jogosnak tekinthetjük.
Javaslatom, hogy az ipari nyártelepítéseket a jogszabály szerint engedélyező
erdészeti hatóság csak az összefüggő erdőterületek szomszédságában lévő földrészleteken, a termőföld védelméről szóló törvényben rögzített talajvédelmi
szempontok érvényesítésével engedélyezhesse, ahol az ipari célú nyár ültevények a szántóföldi növénytermesztés lehetőségét kedvezőtlenül nem befolyásolják.
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Összefoglalás
A Koppány-völgyi Élőhely-rehabilitációs Kísérleti Területen, egy szántóföldi művelés alatt álló, illetve egy a szántófölddel párhuzamosan elhelyezkedő gyepterületet jelöltünk ki. Mindkét területen (a TIM módszertannak megfelelően) lejtőharmadonként
(LFH, LKH, LAH) vizsgáltuk az éves szinten jelentkező talajveszteség mértékét
(USLE), illetve az általános talajparaméterek (KA, szemcseösszetétel, karbonáttartalom, pH, TOC, humusztartalom, humuszos réteg vastagsága, P- és K-tartalom)
alakulását. Ezt követően a művelés hatására végbemenő eróziós folyamatok térbeli
jellemzéséhez a szántó egészén lejtőirányban, 10 m-ként, a talaj felső 30 cm-ét, illetve a
lejtő alján közel 2 m mélységben felhalmozódott szedimentet 20 cm-ként mintáztuk,
általános talajparamétereiket szintén meghatároztuk.
A szedimentből vett minták vizsgálati eredményeit összevetettük egy korábbi (JAKAB et al., 2013) vizsgálat mért értékeivel is.
Eredményeink jól szemléltetik az erózió folyamatát, mely az egyes művelési-módok
és ágak esetében igen különböző lehet. Mindezt pedig az általunk vizsgált talajparaméterek értékei is alátámasztják. Ennek megfelelően szorgalmazni kell a dombvidéki,
erózióra érzékeny területeken a talajvédelem és az azt elősegítő agrotechnikák, illetve
extenzívebb művelési módok előtérbe helyezését.

Summary
At the Koppány Valley Habitat-Rehabilitation Pilot Area we selected an area under
crop and grassland which is parallel with it. The occurring annual soil loss (USLE) of
both areas were determined for every thirds of slope (upper, middle and lower part of
slope based on the Hungarian Soil Information and Monitoring System) and common
soil parameters (KA, particle size distribution, CaCO3 content, pH, TOC, humus content, the thickness of humus layer, phosphorus and potassium content) were measured.
To spatially characterize the erosion processes under cultivation we collected soil samples from the upper 30 cm layer in every 10 m to downwards and at the bottom of the
slope on the whole of the arable land and we took samples from the close to 2 m deep
accumulated sediment in every 20 cm also.
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The results of the samples from the sediment were compared with the results of an
earlier study (JAKAB et al., 2013). Our results illustrate the erosion processes, which
may be very different in case of different cultivation methods. This is supported by the
determined soil parameters. Hence should urge to put forward the soil protection, extensive cultivation methods and the promoting agricultural techniques on the hilly erosion
sensitive areas.

Bevezetés
A víz általi erózió jelentős problémát jelent szerte a világon. LAL (1990) szerint a szárazföld 56%-át veszélyezteti a vízerózió, 28%-át pedig a szélerózió.
Európában, a becslések szerint mintegy 1,3 millió km²-nyi terület van kitéve
az erózió pusztító hatásainak (STEFANOVITS, 1992). A vízerózió az egyik legjelentősebb formája a talajdegradációs folyamatoknak szerte a világon, mely elsősorban a szántóföldeken okozza a legnagyobb problémákat. Éppen ezért egyre
több kutatás jelenik meg a szántóföldek különböző modellekkel végzett talaj- és
tápanyagveszteségének becslésével kapcsolatban (MAHMOOD, 1987; DREGNE,
1992; MCCULLY, 2001; GOURNELLOS et al., 2004; JAKAB, 2004, 2006; JORDAN
et al., 2005; VÁRALLYAY et al., 2005).
Hazánk területének 2/3-a geológiai adottságokból adódóan igen érzékeny a
talajpusztulásra, így az erózióra és tömegmozgásokra is, mely folyamatok elsősorban a dombvidék területeken okoznak jelentős problémát (STEFANOVITS et
al., 1999; BARCZI és CENTERI, 2005; CENTERI & P ATAKI, 2005; SZABÓ, 2006;
SZILASSI et al., 2006; BORCSIK et al., 2011; FARSANG et al., 2012). Ennek megfelelően az egyes eróziós modellek esetében, mint az Egyetemes Talajveszteség
becslő egyenlet (USLE – Universal Soil Loss Equation; WISCHMEIER & SMITH,
1978) bemeneti paraméterei között fontos tényező a vegetáció talajerózióra
gyakorolt hatása, illetve a megfelelő földhasználat figyelembe vétele, mivel
különböző felszínborítások alatt különböző mértékű erózió jelentkezik.
Dombvidéki szántó területeken a legnagyobb problémát a kapás kultúrnövények okozzák, mivel azok nagy sortávolsággal és kis levélfelülettel rendelkeznek, így egy kapás kultúrnövényekkel jellemezhető vetésforgó talajvédelmi
funkciója szinte elhanyagolható mértékű (BARCZI et al., 1997; CENTERI, 2002).
A talajdegradációs folyamatokban a felszín- és talajborítottságnak kiemelt jelentősége van, amelyet számos tanulmány is szemléltet, illetve hangsúlyoz
(KOSMAS et al., 1997; CSEPINSZKY & JAKAB, 1999; MARTINEZ et al., 2000;
VACCA et al., 2000; KERTÉSZ et al., 2001; ERSKINE et al., 2002; PARDINI et al.,
2003; CENTERI & CSÁSZÁR, 2005; NEARING et al., 2005; COTLER et al., 2006;
CHEN et al., 2007; NEEGARD et al., 2008; PETŐ et al., 2008; BAKOS et al., 2008;
BALLETINE et al., 2009; GARCIA, 2010; KERTÉSZ et al., 2010; MOHAMMAD et
al., 2010; PODMANICKY et al., 2011; PENGA & WANG 2012; JAKAB et al., 2013;
KATE et al., 2013; MAALIM et al., 2013; MADARÁSZ & KERTÉSZ, 2013; MADARÁSZ et al., 2011, 2014).
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Az erózió dinamikájának lejtőharmadonkénti értékelését, illetve az intenzív
és extenzív lejtőterületeken végbemenő eróziós folyamatok összehasonlítását
tűztük ki célul.

Vizsgálati anyag és módszer
A Somogy és Tolna-megye határán elhelyezkedő Koppány-völgyi Élőhelyrehabilitációs Kísérleti Területen (1. ábra) egy szántóföldi művelés alatt álló,
illetve egy, a szántófölddel párhuzamosan elhelyezkedő gyepterületet jelöltünk
ki, a két különböző intenzitással hasznosított terület lejtőharmadonkénti talajtani, illetve eróziós folyamatainak jellemzése, összehasonlítása céljából.
Mindkét területen, az intenzív szántó és az extenzív gyepterület esetében –
a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer módszertanának
megfelelően – lejtőharmadonként (Lejtő felső harmada – LFH, Lejtő középső
harmada – LKH, Lejtő alsó harmada – LAH) vizsgáltuk az éves szinten jelentkező talajveszteség mértékét az USLE (WISCHMEIER & SMITH, 1978) modell
segítségével. Vizsgáltuk továbbá néhány általános talajparaméter (CaCO3%,
TOC, humuszos réteg vastagsága és a foszfor- (AL-P), illetve a káliumtartalom
(AL-K)) alakulását.

1. ábra. A vizsgált terület elhelyezkedése

Ezt követően a művelés hatására végbemenő eróziós folyamatok térbeli jellemzéséhez a szántó egészén lejtőirányban összesen mintegy 32 mintát vettünk.
10 m-ként, a talaj felső 30 cm-ét, illetve a lejtő alján, közel 2 m mélységben a
felhalmozódott szedimentet 20 cm-ként mintáztuk. Ezekből a mintákból szintén
elvégeztük a kiválasztott általános talajparaméterek meghatározását , mint az
Arany-féle kötöttség (KA – MSZ 08-0205:1978), szemcseösszetétel, karbonáttartalom (MSZ 08-0206-2:1978), pH (MSZ 08-0206-2:1978), humusztartalom
(MSZ 08-0210:1977), AL-P (MSZ 20135:1999), AL-K (MSZ 20135:1999),
illetve NO2-NO3-N tartalom (MSZ 20135:1999).
A mintalejtő a szántó felső harmadában 11,8%-os, a középső harmadában 19
%-os, míg az alsó harmadában 14%-os meredekségű.
Az egyes minták szemcseeloszlását a HORIBA Partica La950LA V2
lézerdiffrakciós szemcseanalizátorral vizsgáltuk.

78

SZABÓ et al.

A felhagyott gyümölcsös meredeksége mind a három lejtőharmadban
11,8%-os.
A lejtőlábi szedimentből vett minták vizsgálati eredményeit pedig egy korábbi vizsgálat (JAKAB et al., 2013) mért értékeivel is összevetettük.

Vizsgálati eredmények
Az USLE modellel végzett talajveszteség becslés (1. táblázat) során kapott
lejtőharmadonkénti éves értékek kiugróan magasak, jóval meghaladják a tolerálható talajveszteség mértékét. Az eredményekből ugyanakkor tisztán látszódik
a művelési mód, illetve a vegetáció fontossága.
1. táblázat. Az USLE modellel végzett talajveszteség becslés eredményei
Szántó

Lejtőharmad

A

R

K

Gyep
LS

C

P

A

R

K

LS

C

P

LAH

139,08 800 0,038 18,3 0,5 0,5

22,07

800 0,038 14,5 0,1 0,5

LKH

115,99 800 0,038 15,3 0,5 0,5

22,07

800 0,038 14,5 0,1 0,5

LFH

51,92

12,39

800 0,038

800 0,038

6,8

0,5 0,5

8,1

0,1 0,5

Megjegyzés: LAH, LKH és LFH a lejtő alsó, középső és felső harmada; R az esőtényező
(MJ·mm/ha·h·év); K a talaj erodálhatósági tényezője (t·ha/ha·MJ·mm); LS a lejtőhoszszúság tényezője (-); C a növénytermesztés és gazdálkodás tényezője (-); P a talajvédelmi eljárások tényezője (-).

70
60
50
LFH

Cm

40

LKH
30

LAH

20
10
0
Szántó

Gyep

2. ábra. A humuszos réteg vastagságának alakulása szántó, illetve gyep területen
Jelmagyarázat: LAH, LKH és LFH a lejtő alsó, középső és felső harmada

79

Talajeróziós folyamatok vizsgálata különböző tájhasználati intenzitás alatt

Az éves talajveszteség mértéke az egyes lejtőharmadok eltérő meredekségének megfelelően alakult, amely meglepő módon a lejtő alsó harmadában volt a
legtöbb. Ugyanakkor a humuszos réteg vastagságával (2. ábra) összevetve az
eredményeket, elmondható, hogy a lejtő felső harmada erodálódik a legintenzívebben.
A lejtőharmadonként vett átlagminták vizsgált általános talajparaméterei is
jelzik a művelés intenzitásának jelentőségét (2. táblázat).
Jól látszik a CaCO3% mért értékein, hogy az intenzíven hasznosított szántó
esetében a karbonát tartalom jóval magasabb, mint az extenzíven hasznosított
gyepterület esetében, amely szántó esetében a meszes alapkőzet közelségéből, a
terület nagyfokú erodáltságából származik. Ennek megfelelően alakultak a TOC
értékek is. Ahol magasabb a karbonát-tartalom, ott a TOC értékek mindig alacsonyak voltak.
A laboreredmények alapján az egyes lejtőharmadok erodáltságának foka is
nyomon követhető, mely szerint a lejtő felső harmadát sújtják leginkább az eróziós folyamatok. A vizsgált tápanyagok mért értékei elhanyagolhatóak voltak.
2. táblázat. Általános talajparaméterek alakulása lejtőharmadonként, különböző tájhasználat esetén
Gerézdpuszta
Szántó
Lejtőharmad

K2O

P2O5

Gyep

TOC

mg/kg

CaCO3
%

K2O

P2O5

TOC

mg/kg

CaCO3
%

LFH

4,04

2,59

1,9

23,8

9,17

10,44

7,5

13,3

LKH

6,05

3,54

6,4

8,5

7,08

19,38

14,1

8,1

LAH

6,66

5,52

8,7

10

31,6

18,76

12,4

4,5

Megjegyzés: LAH, LKH és LFH a lejtő alsó, középső és felső harmada

A lejtőirányban, 10 méterenként vett minták laboreredményei nagyon érdekesen alakultak, az eróziós folyamatok a terület egészét tekintve egyértelműen
kirajzolódtak (3. ábra).
Az aranyféle kötöttségi értékszám alapján a minták jelentős része homokos
vályog, vályog fizikai féleségű, melyet a lézerdiffrakciós szemcseanalizátor
mérései is alátámasztottak. Az Atterberg-féle osztályozás szerint a legnagyobb
arányban az iszap, por (0,02–0,002 mm), illetve finom homok (0,2–0,02 mm)
részecskék alkotják. Az agyag frakció (< 0,002 mm) szinte mindenhol 5% körüli. A 3. ábrán három kisebb csúcsot is látni, a diagram az erodáltság fokát követi; ahol erodáltabb a felszín, ott az alapkőzet közelebb kerül a felszínhez, mely a
finom homok frakciók arányának emelkedését eredményezi.
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3. ábra. A szemcsefrakció eloszlás a lejtő egészén

Humusz (%)

A humusztartalom(4. ábra) értékek alakulása szintén a vizsgált lejtőt érő eróziós folyamatokra enged következtetni; a lejtő felső harmada a legszegényebb
humuszanyagokban és a másik két esetben is alacsony humusztartalom jelentkezik. A humuszanyagok eloszlása a lejtő aljához érve nem egyenletes, mely
elsősorban a lejtőlábi területen található szedimentálódott hordaléknak köszönhető.
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1
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m

4. ábra. A humusztartalom eloszlása a vizsgált lejtőn
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A humusztartalommal szoros kapcsolatban állnak a mért CaCO3 értékek (5.
ábra), de annak pont ellentettjeként alakulnak; ahol a humusz kis mennyiségben
van jelen, ott a karbonát-tartalom megnövekszik, jelezvén a meszes alapkőzet
közelségét, így az erodáltság fokát. A karbonát-tartalom összesen három csúcsot és három depressziót mutat, melyek az erózió dinamikáját jelzik a lejtő
egészén.
A tápanyagok közül a foszfort emelném ki (6. ábra), mely szintén 3-3 csúcsot mutat, melyek azokon a pontokon jelentkeznek, ahol a karbonát-tartalom
alacsonyabb, így az erózió mértéke is kisebb.
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5. ábra. A CaCO3 tartalom eloszlása a lejtő egészén

18
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6. ábra. A foszfortartalom (P2O5) eloszlása a vizsgált lejtőn
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A lejtőlábi, szedimentációs területeken nagy mennyiségű hordalék halmozódott föl, mely néhol meghaladja a 2 m mélységet is, ezért egy ponton 180 cm
mélységig, 20 cm-ként mintáztuk a szedimentet.
A tápanyag-tartalom vizsgálatok eredményei alapján először a 20–40 cm-es
rétegben láthatunk anomáliát (3. táblázat), a 0–20 cm-es réteg alatt (20–40 cm)
csökken, majd a 40–60 cm-es rétegben az értékek már nagyobbak. Ezek után
(60–120 cm-ig) fokozatosan csökkennek a tápanyagtartalmak, a kálium esetében egészen az alapkőzetig. A nitrogén- és a foszfortartalom a 120 cm-es mélységtől ismét nő – a nitrogén közel háromszorosára.
A mésztartalom a mélységgel előbb közel a felére csökken a 0–20 és a 120–
140 cm-es rétegek között, majd az ez alatt fekvő két rétegben folyamatosan nő
(12,5 és 21,7%-ra), ami jól jelzi, hogy a legalsó minta már a lösz alapkőzetből
való, nagy mésztartalma jól jelzi annak megjelenését.
A humusztartalom az első 0–60 cm-en nő, majd szépen, fokozatosan csökken.
JAKAB és munkatársai (2013) 290 cm-ig 20 cm-ként vizsgálták ugyanitt a
lejtőlábi szedimentet és az általános talajparaméterek vizsgálata mellett végeztek szemcsefrakció méréseket, vizsgálták a TOC, a humuszminőség (E4/E6
arány) és az összes-N (Ntot) értékek alakulását is. A szénsavas mésztartalom
eloszlása vizsgálatuk eredményei szerint nem volt olyan egyenletes, mint a mi
esetünkben. A szemcseosztályozódás sem volt egyértelműen kimutatható, míg a
szervesszén-tartalom a mélyebb rétegek felé csökkent. A nitrogén mennyisége
és a szelvény mélysége között sem találtak egyértelmű összefüggést.
3. táblázat. A lejtőlábi rétegek talajtani vizsgálati eredményei
A réteg
Összes
A
KA
só
réteg mélysége
száma
cm
-

CaCO3 Humusz
%

pH

NO2NO3-N

-

P2O5

K2O

mg/kg

1

0–20

44

0,03

17,2

1,55

7,4

57,2

207

204

2

20–40

44

0,03

17

1,58

7,4

41,6

197

197

3

40–60

44

0,03

15,2

1,62

7,4

50,6

228

211

4

60–80

44

0,03

9,2

1,33

7,4

34

94

177

5

80–100

43

0,02

7

1,17

7,4

19,6

44

164

6

100–120 43

0,02

6,9

0,95

7,3

17,8

44

153

7

120–140 44

0,02

8,6

0,89

7,4

26,5

57

154

8

140–160 42

0,03

12,5

0,67

7,4

30,7

76

146

9

160–180 40

0,04

21,7

0,6

7,5

73,7

78

118
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Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A lejtőharmadonként kapott talajveszteség értékek meglepő módon a lejtő
alsó harmadában voltak a legnagyobbak, mely elsősorban a lejtőviszonyoknak
köszönhetően alakult így. Ugyanakkor a humuszos réteg vastagsága ezzel ellentétes folyamatokat jelez.
A szintén lejtőharmadonként végzett laborvizsgálatok egyértelműen mutatják, hogy intenzív- és extenzív területek esetében is a lejtő felső harmada erodálódik erőteljesebben. Emellett megmutatkoznak a két terület művelési módjának
talajparaméterekre tett kedvező, vagy éppen kedvezőtlen hatásai is, mit például
a szerves anyagok és a hozzájuk kapcsolódó fontosabb tápanyagok erózió általi
veszélyeztetettsége is.
A gyepterület esetében igen kis számú minta állt rendelkezésre, ugyanakkor
e minták vizsgálati eredményei alapján is egyértelmű a vizsgált extenzív terület
jobb humusz-és tápanyag-ellátottsága. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
extenzív művelés alatt nem jelentkezik erózió, ugyanakkor annak intenzitása
sokkal kisebb mértékű, mely hatással van a talaj humuszanyaginak és tápanyagainak minőségére és mennyiségére is.
A 10 méterenként lejtő irányában vett minták laboreredményei jól indikálják
az erózió lejtőn végzett munkáját, mely elsősorban a szemcsefrakció eloszlásban, a karbonát, a humusz és a tápanyagok eloszlásában érhető tetten. Az erózió
dinamikára vonatkozó eredményeink szántó területen igen látványos képet adnak, ugyanakkor az alkalmazott módszerek az extenzív területek eróziós folyamatainak megértésében is segíthetnek.
A lejtőlábi területekre vonatkozó eredmények azonban nem mutattak egyik
vizsgálat esetében sem egyértelmű összefüggéseket, ezért a jobb összehasonlíthatóság érdekében több minta vétele és kiértékelése szükséges.
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felmérése és a Fenntartható Aggregátum Tervezés DK-Európában
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Összefoglalás
A magyar földvagyon értékelése kapcsán bemutatjuk a meg nem újuló ásványi
nyersanyagokon belül az ún. aggregátumok potenciál-felmérésének 2013. évi
eredményeit és az ásványvagyon-tervezéssel foglalkozó SNAP-SEE projektet. Az
aggregátumok a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagokhoz tartoznak és a homokot,
kavicsot, zúzott köveket, illetve az újrahasznosított nyersanyagokat (pl. az építésibontási hulladékok, kitermelt talaj) jelentik. A természeti erőforrásokkal gazdálkodás
keretein belül megoldandó helyzetet jelent az ásványi nyersanyagok bányászatának
(kutatás, kitermelés, rekultiváció) érintettsége más természeti erőforrásokkal. A
termőföld védelme mellett fontos szempont a szintén társadalmi igényeket kielégítő
ásványi nyersanyag-utánpótlás biztosítása és a kapcsolódó felhasználási területek
(építőipar, infrastruktúra, katasztrófavédelem, stb.) ellátása. Nem utolsó sorban a talajok
szubsztrátumát alkotják a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok, tehát a természeti
erőforrás-gazdálkodás fenntartható módon való megvalósításakor fontos a körültekintő
tervezés. A SNAP-SEE projekt a DK-európai térség aggregátum-gazdálkodásával, a
tervezéshez szükséges eszközök kialakításával és terjesztésével foglalkozik. A
projektben 13 délkelet-európai országból összesen 27 partner vett részt. A Vezető
Partner: Montanuniversität Leoben (Ausztria). A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Munkacsoport vezető, a Magyar Bányászati Szövetség Stratégiai Partner, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Megfigyelő volt. A projekt vizsgálta a partnerországok
aggregátumtervezését az ásványvagyon, a környezetvédelmi, területfejlesztési és
hulladékgazdálkodási szektoron keresztül, majd útmutatót és közös jövőképet készített a
fenntartható tervezés megalapozása érdekében. Bár a SNAP-SEE projekt főleg a
szabályozás oldaláról közelíti meg az aggregátumtervezést, azonban fontos kiinduló
információ az aggregátumok potenciál-felmérése.
A SNAP-SEE projekt a South East Europe Programban az Európai Unió és a
Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósult meg.

Summary
As a part of land valuation this paper presents the results of aggregate potential
assessment within the area of non-renewable minerals for 2013 and the SNAP-SEE

88

HORVÁTH et al.

project addressing mineral planning. Aggregates are non-metallic minerals including
sand, gravel, crushed stone and recycled raw materials such as construction &
demolition waste, soil extracted from civil works. The mining (exploration, extraction,
rehabilitation) of minerals is affected by other natural resources, causing a problem to
be solved within the framework of natural resource management. Beside soil protection
it is also important to ensure mineral supply and provide the relevant uses (e.g.
construction, infrastructure and disaster management) with sufficient raw materials
meeting also social demands. Last but not least non-metallic minerals are the substrates
of soils, therefore considerate planning is essential when planning for natural resources
in a sustainable way.
The SNAP-SEE project dealt with aggregate planning in South East Europe,
developing a toolbox for aggregates planning and disseminating the outcomes. 27
partners participate from 13 South East European countries. Project lead partner was
Montanuniversität Leoben (Austria). The Geological and Geophysical Institute of
Hungary was a work package leader; the Hungarian Mining Association was a strategic
partner, and Hungarian Office of Mining and Geology was an Observer. The project
investigated the aggregates planning in partner countries, and then created guidance and
joint vision in order to establish sustainable planning. SNAP-SEE project approaches
aggregates planning through policies; however, the aggregate potential is of key
importance. This paper also presents the numerical value of aggregates in connection
with Hungarian land valuation.
SNAP-SEE project was implemented in South East Europe Transnational Cooperational Programme, co-funded by the European Union and Hungary.

Bevezetés
Aggregátum-helyzetkép
A kitermelt nemfémes szilárd ásványi nyersanyagoknak jelentős részét
képezik az építőiparban használt ún. aggregátumok. Három fő csoportra
oszthatók: kavics, homok, zúzottkő. Jelenleg a globális aggregátumkereslet
lassulva növekszik (6,5–5,2%/év), azonban jelentős területi különbségek
alakulhatnak ki. A következő években a fejlődő országokban az infrastruktúra
fejlesztése és a gazdasági fejlődés miatt az aggregátumfogyasztás növekedésére
lehet számítani (The Freedonia Group, 2012). Európában a 2012-es adatok
alapján (UEPG, 2012) Németország, Oroszország, Törökország és
Franciaország aggregátumtermelése kiemelkedő. A népesség arányában nézve
azonban Norvégia, Finnország és Ausztria emelkedik ki. Magyarország 39,2
millió t és 3,9 t/fő aggregátumtermeléssel mindkét esetben a középmezőnyben
helyezkedik el (. ábra).
A magyar ásványvagyon-nyilvántartásban a nemfémes szilárd ásványi
nyersanyagok kilenc főcsoportra osztva szerepelnek, amelyek minőség és
felhasználás alapján tovább csoportosíthatók. A főcsoportok a következők:
mélységi magmás (intruzív) kőzetek, kiömlési (vulkáni) kőzetek,
piroklasztikumok (tufa és tufit), egyéb magmás és utómagmás folyamatokkal
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létrejött kőzetek, törmelékes üledékes kőzetek, vegyi és/illetve biogén üledékes
kőzetek, szervesanyag-tartalmú kőzetek, metamorf kőzetek és ipari ásványok.
Ezek közül a különböző kőzetek (mélységi magmás, kiömlési, piroklasztikumok, vegyi-biogén és metamorf kőzetek, homokkövek), valamint a
törmelékes üledékes kőzetek közül a homok és a kavics tekinthető aggregátumnak, illetve a kőzetekből előállított zúzottkő.

1. ábra. Aggregátumtermelés Európában országonként és egy főre vonatkoztatva, 2012
(UEPG, 2012)

Az MBFH 2013. március 14-ei nyilvántartása szerint 1 065 nemfémes
nyersanyagot kitermelő bánya üzemel Magyarországon. A bányászat ipari
méreteket öltése óta igény volt a folyamatos termelés elősegítésének előzetes
kutatásokkal történő biztosítására. A fejlődés során különböző módszerek
alakultak ki a földtani adatok értelmezésére. Az egyes gazdasági régiók
igyekeztek és igyekeznek közös szabványok kialakítására, de világszerte
egységesen használt módszer máig sincs, az igény azonban legújabban már
Európai Uniós szinten is megfogalmazódott. Magyar részről cél az ebben a
munkában való részvétel (INSPIRE, EuroGeoSource, Mineral4EU és más
projektek keretében).
A prognosztikus kutatás vázlatos története
Magyarországon az állami tervgazdálkodás kialakítása (1948-tól)
állami bányavállalatok iparági kutató részlegeket hoztak létre,
kockázattal járó előkutatásokra pedig kijelölték a Magyar Állami
Intézetet (MÁFI) és a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai
(ELGI).

során az
a nagy
Földtani
Intézetet
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Hazánk részvételével a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST)
szakbizottságokban kialakításra került az igen heterogén adottságú országok
természeti erőforrásainak felmérését támogató irányelvek a nyersanyag
készletek nyilvántartása (MOLNÁR, 1962). Ezután jelentek meg a
nyersanyagkutatás, -minősítés és -nyilvántartás módszereit tartalmazó
kézikönyvek (VÉGHNÉ, 1968; BENKŐ, 1970). Az eredmények 1:200 000-es és
1:100 000-es (Alföld, Kisalföld) földtani térképeken, térkép magyarázókban is
megjelentek.
A tájegységi prognózisok 1984-ben fejeződtek be (KÉRI, 1982; KÉRI et al.,
1984) a MÁFI Területi Földtani Szolgálatainál (RÓNAI et al., 1968, 1986). A
prognosztikus kutatások később leálltak, az 1990-es években rendszeres
nyersanyagkutatás nem volt. A következő évtizedben megindult a korábbi
adatok összegyűjtése, digitalizálása (CSIRIK et al., 2007), majd 2012-től ismét
megindult a rendszeres potenciál-felmérés nemfémes szilárd ásványi
nyersanyagok vonatkozásában is (HORVÁTH et al. 2013).

Vizsgálati anyag és módszer
A prognosztikus vagyon fogalma
Az ásványi nyersanyagok potenciál-felmérésének tárgya az adott ásványi
nyersanyagok jelenléte alapján, adott esetben akár a kitermelhetőség lehetőségét
is hordozó, tudományos alapon előre megjósolt, azaz „prognosztikus” területek
és ásványi nyersanyagvagyonok megismerése, kijelölése, továbbá értékelése.
„A reménybeli (prognosztikus) vagyon (korábban készletnek hívták) olyan
ásványi nyersanyag mennyiség, amelynek meglétéről – esetenként - konkrét
adatok ugyan nem állnak rendelkezésre, de a terület földtani felépítésére és
fejlődéstörténetére vonatkozó ismeretek az ásványi nyersanyag előfordulások
keletkezését, megmaradását és elhelyezkedését megszabó földtani
törvényszerűségek és az ásványi nyersanyag kifejlődésére, illetve jelenlétére
utaló közvetett jelek és ismérvek alapján feltételezhetők”, vagy a begyűjtött
adatok alapján előre jelezhetők (BENKŐ, 1970 után kiegészítve). BENKŐ (1970)
részletesen összefoglalta a nyersanyag “készletek” értékelési szempontjait.
A „készletek” napjaink korszerűsödő nevezéktana szerint inkább vagyonnak
értendők. A kategóriákat földtani ismeretesség (benne a megkutatottság) alapján
csökkenő ismeretességgel „A” (készletszámítási hibahatár: +/- 10 %, „B”: +/15 %, „C1”: +/- 30 % és „C2”: +/- 60 % kategóriákba sorolta. A meg nem
kutatott, csupán reménybeli vagyonok a D kategóriába kerültek, nagyobb, mint
60 % hibahatár mellett (D1: az előfordulás megkutatatlan részei), D2: az ismert
előfordulások közötti terület, D3: a nyersanyag szempontjából teljesen
ismeretlen területen feltételezhető vagyonok).
A fentiek alapján e cikk a D kategóriás vagyonokkal foglalkozik.
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A prognózis módszere
A reménybeli (prognosztikus) vagyon esetében a feladat teljesítéséhez a
digitális földtani térképből (M = 1:100 000 – GYALOG et al., 2005), a kutatási
(„szabad”) területekre (SCHAREK & LENDVAY, 2012) és a korábbi prognosztikus
területekre (MÁFI Régiogeológiai Osztály – CSIRIK et al., 2007.) vonatkozó
adatokból, valamint a bányatelkek aktuális adataiból (BATER, www.mbfh.hu)
indultunk ki, és felhasználtuk a bezárt bányák adatait is (az MBFH Adattári
Osztálya rendelkezésünkre bocsátotta a 2012. évben készült vonatkozó
nyilvántartást). Felhasználtuk a fúrások adatbázisát, amely tartalmazza azokat a
formációkat, amelyek ásványi nyersanyag minőségű képződményt is magukba
foglalhatnak. A releváns bányakapitánysági dokumentumokból származó
adatokkal együtt a felsorolt információk ismeretében könnyebben kijelölhető
volt a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok elterjedési területe. Az
adatbázisokban meglévő és adatgyűjtéssel elért minőségi és mennyiségi adatok
is az adatbázis felállításának részei voltak.
A 2013. április 1-től hatályos 54/2008-as Korm. rendeletben szereplő
nyersanyag kódokkal frissítve rendelkezésre állnak a nyersanyagokhoz tartozó
formációnevek külön-külön nyersanyag főcsoportonként leválogatva. Ez
alapján a történtek a formációk leírásai nyersanyagonként. A poligonok által
lehatárolható és a fúrási adatbázisból (MBFH Adattár és MFGI feldolgozás)
megfelelő módon és sűrűséggel leválogatott fúrások adatai (főleg vastagság
adatok) segítségével becsülhető volt az a potenciális nyersanyag mennyiség,
amelyben továbbkutatás esetén – és főleg nyersanyag specifikus vizsgálati
adatok tükrében –, ásványi nyersanyag tartalmú térrészek jelölhetők ki,
gazdagítva ezzel a prognosztikus ásványi nyersanyagvagyont. A munkába
beépültek nyersanyag prognosztikus, mérnökgeológiai, építőipari homok- és
kavics előfordulások földtani, illetve építőipari homok- és kavics prognosztikus
területekről térképek (részletesen (CSIRIK et al., 2007, Scharek P. és Szeiler R.;
2000; 2007. évi jelentések; Kéri J. és Molnár I.-né, 1998, 2007. évi jelentések),
továbbá az MFGI-ben kezelt fúrási és agrogeológiai adatbázisok (részletesen
HORVÁTH et al. 2013). A fenti adatok segítségével határoztuk meg a tárgyi
ásványi nyersanyagok reménybeli vagyonát (térfogatszámolás a prognosztikus
terület mérete és a számolt, illetve becsült vastagság szerint).

Vizsgálati eredmények
A potenciálértékelés kapcsán megadunk néhány fogalmat:
„Földtani ásványvagyon” (Bányatörvény, továbbiakban Bt. 49. § 30.): az
ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes mennyisége, amelyet az
adott ásványi nyersanyagra jellemző paraméterekkel (számbavételi kondíciókkal) – műszaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül – határoznak meg.
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„Reménybeli vagyon” (MBFH Ásványvagyon Nyilvántartási Osztály):
földtani feltételezések alapján becsült ásványi nyersanyag mennyisége.
Jelölésére a „D" betű használatos (D1; D2; D3)
„Kitermelhető ásványvagyon” (Bt 49. § 31.): a bányatelek-térben a földtani
ásványvagyonnak a pillérekben (határpillér, védőpillér) lekötött vagyonnal
csökkentett, a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten kitermelhető
része.
Az ásványi nyersanyag-potenciált megyei szinten mutatjuk be, hiszen ezeket
a nyersanyagokat többnyire a lelőhelyhez közel (megyén belül) használják fel.
Prognosztikus területkijelölések és reménybeli vagyonértékelés
A homok, kavics és kőanyag potenciál-felmérése során alapul vettük a
korábbi potenciál-felmérés eredményeit, amelyek az MFGI Geoinformatika
Osztály kezelésében elérhetők voltak az intézeti adatbázisból. A régi MGSZ,
MBH és új MBFH kódok (Rendelet) összevetése után a vizsgálat alá vont
ásványi nyersanyagokat törmelékes, ezen belül homok és kavics, illetve
kőanyagú ásványi nyersanyagonként értékeltük. A kőzetek esetében mélységi,
kiömlési, piroklasztikum, biogén, metamorf és homokkő osztályozást
végeztünk.
Eredmények
Az eredményeket diagramon adjuk meg (2–4 ábra).
A homokok kapcsán a nyilvántartott földtani vagyon adatok a kitermelhető
vagyon adatokkal együtt messze elmaradnak a reménybeli vagyon adatoktól.
Más szóval homokok esetében kiemelkedően magas potenciális forrásokról
beszélhetünk. Ez összefüggésben lehet a korábban megjelölt, majd az új
eredmények tükrében kiegészített prognosztikus területek jelentős méretével, de
feltétlenül összefügg a földtani felépítéssel. A hazai negyedidőszaki
képződmények, a medencebeli, hegységelőtéri, vagy hegyközi medence
területek jelentős mennyiségű, finomszemcsés üledéket szolgáltatnak, amelyek
a minőségi feltételek teljesülése esetén ásványi nyersanyagként is számításba
vehetők. Homokokból a legtöbb reménybeli vagyon Borsod-Abaúj-Zemplén,
Békés, Nógrád és Pest megyében volt azonosítható.
A kavicsok kapcsán kiegyenlítettebb a különbség a nyilvántartott földtani,
kitermelhető és a reménybeli vagyon adatok között. Kavicsokból a reménybeli
vagyon Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében volt a legmagasabb
értékű. Itt egyértelmű az összefüggés a Duna Magyarországi területének
Kisalföldi és Budapest környéki fiatal, illetve idősebb teraszokon található
kavicstakaróival, továbbá az Északi-középhegység nagyobb vízfolyásainak
(Sajó, Hernád, Bódva, Tarna, Zagyva, Ipoly, Eger, stb.) környezetével.
Az építőkövek kapcsán a legkisebb a különbség a nyilvántartott földtani
vagyonadatok és a reménybeli vagyonadatok között.
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A vizsgálati eredmények szerint a legnagyobb reménybeli vagyonnal
Baranya megye rendelkezik, Tolna és Komárom-Esztergom megye esetében
lehetet még 600 millió m3 körüli értéket számolni. Kőzeteknél különösen
feltűnő a reménybeli vagyonok alacsonyabb értéke a kitermelhető vagyonhoz
képest. Itt a módszer szigorúsága is ok lehet, mivel a prognózis gyakorlatában
gyakran 100 m-es ásványi nyersanyag mélységgel számolnak, ha ezt a földtani
felépítés megengedi, azonban mi 50 m-es mélységhatárt használtunk. A
mélységhatár növelésével a reménybeli vagyon adat is növekszik, s ez
megengedhető, hiszen számos, 50 m-t meghaladó mélységű kőbánya ismert
(Tállya – andezit, Komló – andezit, Pilisvörösvár – dolomit).

2. ábra. Homokvagyon megyénként

3. ábra. Kavicsvagyon megyénként
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4. ábra. Építőkővagyon megyénként

Természetvédelmi korlátozások
Az országos jelentőségű védett természeti területek és értékek (egyedi
jogszabállyal védett természeti területek) közé tartoznak a nemzeti parkok, a
tájvédelmi körzetek, a természetvédelmi területek és egy természeti emlék
(földtani alapszelvény). Ezen kívül vannak még nemzetközi szinten védett
területtípusok, mint a Natura 2000-es területek, a Nemzeti Ökológiai Hálózat
elemei, a Ramsari területek és a törvény erejénél fogva („ex lege”) védett
természeti területek.
A Natura 2000-es területek egy részét (~39%) a hazai védett területek adják,
a többi terület viszont korábban nem állt természetvédelmi oltalom alatt. Két
alkategóriát különböztetünk itt meg, a különleges madárvédelmi területet (SPA)
és a különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet (SAC).
Ezeket a fő természetvédelmi kategóriákat foglaltuk össze megyénként, területi
kiterjedésüket %-ban kifejezve. Az „ex lege” kategóriát, adatok hiányában, csak
megemlítjük, ahol tudomásunk van róla. A munka során elkészültek azok az
adattáblák és térképek, amelyekben számszerűsítve van, hogy milyen
mértékben érintik a természetvédelmi korlátozások az új prognosztikus
területeket megyei szinten homok (55. ábra), kavics (66. ábra) és kőanyag (77.
ábra) vonatkozásában.
Homok vonatkozásában Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vannak
összesítve a legnagyobb méretű prognosztikus területek (1600 km2 felett), s
egyben itt a legnagyobb területűek a természetvédelmi korlátozások is. A
homok ásványi nyersanyagokat tartalmazó új prognosztikus területek
természetvédelmi területekkel való jelenlegi fedettségének országos átlaga:
28,3%.
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Kavics vonatkozásában négy kiugróan nagy, új prognosztikus területtel
rendelkező megye van (Pest, BAZ, Heves és Győr-Moson-Sopron, 1200 km2
feletti) és egyben itt vannak a legnagyobb területek is, amelyek
természetvédelmi korlátozások alá esnek. A kavics ásványi nyersanyagokat
tartalmazó új prognosztikus területek természetvédelmi területekkel való
jelenlegi fedettségének országos átlaga: 37,3%.
A kőanyagok, mint ásványi nyersanyagok vonatkozásában megállapítható,
hogy mindegyik megyében 50% feletti a természetvédelmi korlátozások aránya,
az átlag 75,9%.

5. ábra. Az új prognosztikus homokterületek természetvédelmi területtel való
fedettsége

6. ábra. Az új prognosztikus kavicsterületek természetvédelmi területtel való fedettsége
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7. ábra. Az új prognosztikus építőkő-területek természetvédelmi területtel való
fedettsége

SNAP-SEE: Fenntartható Aggregátumtervezés Délkelet-Európában c.
projekt bemutatása
A fenntartható aggregátum-ellátás biztosítása az aggregátumok gazdasági
jelentősége és termelésükkel kapcsolatos lehetséges környezeti és társadalmi
hatások miatt fontos kihívást jelent. A SNAP-SEE projekt a délkelet-európai
aggregátum-gazdálkodás tervezéséhez szükséges eszközök kialakításával és
terjesztésével foglalkozik. A történelmi fejlődés regionális különbségei
következtében Délkelet-Európában sokféle szemlélet uralkodik az
aggregátumszabályozás, -tervezés és -gazdálkodás területén, amely gátolja a
régió erőforrás-hatékonyságát és gazdasági fejlődését. A nyersanyaggal
kapcsolatos szabályozás nem egységes a délkelet-európai régióban. Az
aggregátumszabályozás és -terv több különböző jogi dokumentumban található
meg, így ezek összehangolása nehézkes. Az elsődleges (homok, kavics, zúzott
kő) és másodlagos (pl. építési-bontási hulladék, bányameddő, építési
munkálatokból származó talaj és kőzet, ipari folyamatok melléktermékei)
aggregátum-ellátás tervezésének koordinációja szinte teljesen hiányzik. A
SNAP-SEE projekt elsőleges célja teljesült, amikor elkészült az
aggregátumtervezés eszköztára az elsődleges és másodlagos aggregátumok
nemzeti/regionális tervezésének elősegítése céljából. Négy kézikönyvet
tartalmaz: SNAP-SEE jövőkép, amely átmenetet mutat az integrált, széleskörű
fenntartható aggregátumtervezés felé Délkelet-Európában (HORVÁTH et al.,
2014) (i); kapacitásfejlesztésről és az érintettekkel való konzultációról szóló
kézikönyv (ii); adat és elemzési módszerekről szóló kézikönyv (iii);
aggregátumtervezési vázlat, amely a jövőkép céljainak eléréséhez szükséges
alapelveket, megközelítéseket és intézkedéseket tartalmaz.
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A projekt 2012 októberétől 2014 novemberéig tartott. A projekt sikeresen
fejeződött be, amikor az eredmények, köztük az említett négy kézikönyv 13
nyelvre lefordítva, a kapcsolódó szakmai konzultációkat követően elérhetővé
váltak (www.snapsee.eu).

Összefoglalás, vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása,
következtetések
A kialakított potenciál-felmérési módszertan, a prognosztikus területkijelölés
és reménybeli vagyon (D kategória) meghatározás alapján bemutattuk, hogy az
aggregátum típusú ásványi nyersanyagokból jelentős mennyiség áll
rendelkezésre a részletesebb továbbkutatásra, a nagyobb ismeretességgel
jellemezhető kategóriák, akár készletek kijelölésére.
Homok, kavics és építőkő anyag vonatkozásában összesítve megyei szinten
a földtani, kitermelhető és a vizsgálatunk fontos eredményeként szereplő
reménybeli vagyonadatokat megyénként csoportosítva a 8. ábra mutatja.
A kialakított módszertan pontosításával (pl. készletszámítási tömbök
figyelembe vétele) a kapott értékek tovább pontosíthatók, illetve a
természetvédelmi korlátozások változásának a függvényében, vagy további
tényezők vizsgálatával (pl. infrastruktúra, közigazgatás, vízbázis) az elérhető
vagyon mennyiség is változhat. A minőségi paraméterek figyelembe vétele is
várhatóan csökkentené a homok-, kavics és építőkő felhasználható mennyiségét.
A homok, kavics és kőanyag ásványi nyersanyagokat tartalmazó új
prognosztikus területek természetvédelmi területekkel való jelenlegi
fedettségének országos átlaga: 47,4%. Ez igen jelentős érték akadályozva a
fenntartható aggregátum-ellátás biztonságát.

8. ábra. Az építőipari nyersanyagvagyon megyénként
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Ezek az információk és adatok már most is fontosak a potenciál-értékelés
szempontjából, de igazán jelentősek akkor lesznek, amikor az ásványi
nyersanyag-gazdálkodáson belül a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagokra,
ezen belül az aggregátum típusúakra stratégia készül.
A vizsgált homok, kavics és építőkövek, mint ásványi nyersanyagok jelentős
értéket képviselnek a hazai ásványvagyonon belül. A vonatkozó Korm. rendelet
(54/2008) irányadó értékeit felhasználva a kimutatott reménybeli vagyon mai
értéke megközelíti a 100 000 milliárd forintot. Az ellátásbiztonság tekintetében
bár megnyugtatónak tűnhet, hogy a homokok és kavicsok tekintetében több száz
évre, kőanyagok tekintetében több ezer évre elegendő ásványi nyersanyag állhat
rendelkezésre, azonban ezt a kedvező képet jelentősen befolyásolja az a tény,
hogy a városok, az infrastruktúra fejlődésével, továbbá a természetvédelmi,
örökségvédelmi korlátozásokkal ezen ásványi nyersanyagok hozzáférhetősége
rohamosan csökken, miközben az igény ezekre az ásványi nyersanyagokra nő.
A SNAP SEE projektben felhívjuk a figyelmet az ásványi nyersanyagok,
ezen belül az aggregátumok ellátásának fenntartható módon történő tervezésére
és a szakmai konzultációk, illetve a területhasználat, a más jellegű
területhasználatok (pl. természetvédelem, mezőgazdasági tevékenység) kapcsán
a tervezés, a konfliktuskezelés, azaz szakmaközi egyeztetések szükségességére.
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Összefoglaló
Erdőtalajokon végzett kutatásaink során a Bükk hegység ÉNy-i oldalán megvizsgáltuk azokat a talajokat, ahol a 2 mm-nél nagyobb szemcseátmérőjű frakció részaránya
40%-nál magasabb. Ezekben a durva törmelék az ágyazati kőzetből vagy a hegy magasabb részeiből származik. Szemcseösszetételükből adódóan ezekben az üledékekben a
durva törmelék, alaktani és kőzettani sajátságai miatt, a szerkezet meghatározó eleme.
A különböző szemcseeloszlási paraméterek alapján leírható a talaj gravitációs mozgásának jellege, a helyben maradt tömböktől a vonszolt és a görgetett törmelékig. A
lejtőmenti talajmozgás valójában egy többfázisos, lamináris vagy turbulens folyásmodellt követ, amelyben a finom frakció képezi a „folyadékot”, a törmelék pedig a
„hordalékot”. Ez esetben a hegyvidékre jellemző lejtőüledék egy állandóan megkevert
közeg, amelyben a finom frakció az egymáshoz súrlódó, egymásnak ütköző kőzetrészekből folyamatosan regenerálódik. A talajszinteket nem lehet felismerni, hiányoznak
az akkumulációs szintek, és összefüggő talajvízszint sincs.

Summary
The role of coarse grained deposits in soil formation on the SW part of Bükk Mts,
Hungary. During our forest soil studies followed in SW Bükk Mts., the samples with
more, than 40% coarse grained fraction were examined. The coarse grained fragments
are originated from the parental, in-situ rocks or coming from upward situated zones, by
slow, gravitational soil sliding. As a result of more, than 40% coarse fragments, the
character of the sediment is „grain-supported” and the gravitational displacements of
these sediments are defined by the morphological and petrographical peculiarities of
these fragments.
Using the grain size distribution parameters, different behaviour of the rock types
during the movement was evidenced: in-situ blocks, dragged and rolled rock fragments.
The gravitation governed slope transport is in fact a polyphasic, laminar or turbulent
flow system, in which the Ø<2 mm grain size fraction plays a role as „transporting
fluids”. In this situation, the slope sediments are steadily stir, and the fine grain size
fractions, by friction and collision among the rock fragments are continuously regenerated. Thus, in these soils, neither soil levels, nor accumulation horizons were formed,
and the permanent ground water table is missing, too.
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Bevezetés
A Bükk-hegység ÉNy-i részén végzett erdészeti-talajtani kutatások keretén
belül a talajszelvényekből a min. 40% durva szemű törmeléket tartalmazó mintáin végeztünk vizsgálatokat. A törmelék az ágyazatból származik, vagy a lejtők
felső részéből gravitációs mozgás során került az üledékbe. Ezekben négy kőzettípus azonosítható: mészkő, homokkő, agyagpala és bázikus eruptív kőzetek
törmeléke.
A 40% fölötti durva frakció miatt az üledék gravitációs mozgását az egymással érintkező törmelék morfológiai és kőzettani sajátosságai határozzák
meg. A szemcseméret eloszlás és az eloszlásból kiszámított paraméterek alapján
egyrészt elkülönülnek a különböző kőzettípusokból keletkezett üledékek, másrészt a helyben maradt, vonszolt (csúsztatott) és görgetett törmelék. A lejtőn
lassú gravitációs mozgást végző üledék esetén a szállító közeget a 2 mm-nél
finomabb frakció képzi, amely a durvaszemű törmelékben a törmelékdarabok
egymás közötti mozgását biztosítja. Mivel a durva szemű törmelékes üledékek
talajfunkcióval rendelkeznek, a hegyvidéki termőhely-vizsgálatok indokolják az
ilyen típusú üledékek számszerűsített módszerekkel történő tanulmányozását.
2005–2007 között egy GVOP-pályázat keretén belül a Bükk-hegység DNy-i
részén végeztünk komplex, földtani-talajtani vizsgálatokat (KUTI et al., 2006).
Hegyvidéken a lejtőket fedő, vagy a völgyek oldalában, patakmedrekben felhalmozódott durva törmelékes üledék részint, mint talajképző földtani közeg,
részint mint talajfunkciókat ellátó termőhely szerepel. Jelen tanulmányunk a
túlnyomóan durvatörmelékes felszíni-felszínközeli üledékekre összpontosít,
megvizsgálva ezeknek az üledékeknek a jellegét és a talajképződésben való
részvételét.

Anyag és módszer
A 28 talajszelvényből és 42 természetes vagy mesterséges feltárásból vett
205 db résminta anyagán szemcseeloszlás-vizsgálatot végeztünk a geomorfológiai helyzet figyelembe vételével.
A vizsgált felszíni üledékek kis kivétellel gravitációs mozgást végeznek, folyamatos deformációnak vannak kitéve (BALOGH, 1991). Az ilyen pórusos és
repedezett anyagok deformációját a képlékenységi, ill. tönkremeneti határ definiálja. Míg a képlékenységi határon belül a deformáció a terhelés függvénye, a
tönkremeneti határt egy torzulási diszperzív munka értéke határozza meg. Ebből
kifolyólag egy heterogén közegben mindkét deformáció-típus tetten érhető, s
hol az egyik, vagy másik deformáció-típus a domináns, a közeg heterogenitását
jellemző szemcsésség/porozitás függvényében. Ugyanakkor a „képleti töredezési határ” minden tekintetben anyag-, illetve kőzetfüggő (ASSZONYI et al., 2012).
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A vizsgált minták durva jellegűek, ha a mintákban a Ø>2 mm frakciók részaránya 40% fölött van és jelen vannak 64 mm-nél nagyobb darabok is (1. táblázat). Ez esetben ugyanis a minta finomabb frakciói a szedimentológiai paramétereket már nem befolyásolhatják lényegesen.
1. táblázat. Jellegzetes durvatörmelékes talajminták szemcseméret-összetétele
Minta

Domináns
kőzet

304
401
805
903
1104
1305
1403
1701
2203
2401
2510
2904
3103

Agyagpala
Agyagpala
Homokkő
Homokkő
Homokkő
Homokkő
Homokkő
Mészkő
Mészkő
Bazalt
Bazalt
Homokkő
Bazalt

Szemcseméret (mm)
<0,005 0,005–0,06
15,5
4,6
16,1
1,1
0,3
8,0
3,3
2,2
0,4
0,5
16,4
2,9
7,5

15,0
5,9
9,7
0,7
0,5
13,0
4,9
3,0
0,6
1,0
12,2
2,5
9,9

0,06–2,0

2–8

8–12

12–64

22,3
2,9
12,2
1,1
0,0
8,4
3,6
0,7
0,3
0,4
19,1
7,4
12,1

6,8
3,4
8,2
4,3
0,0
11,9
7,8
0,1
0,2
0,3
17,2
8,4
21,2

9,5
10,4
8,8
2,7
0,4
8,6
1,6
0,9
0,6
0,4
7,3
3,8
7,5

31,0
72,8
45,0
80,2
55,6
50,0
62,3
93,2
28,1
43,8
27,8
75,0
41,8

>64

9,9
43,2
16,4
69,8
53,7

A mintákon a szemcseméret-vizsgálat során a FOLK-WARD (1957) módszerrel – a 2n bázisú szemcseméret-frakciók kumulatív eloszlásából – kiszámítottuk
az üledéket jellemző paramétereket: a mediánt (φ50), az átlagos szemcseméretet
(Mz), a szórást (σ), a ferdeséget (Sk) és a csúcsosságot (KG). A különböző mintaterületekről és a különböző (domináns) kőzettípusokból álló durvaszemcsés
üledékeket FÜCHTBAUER és MÜLLER (1971) háromszög-diagramja, illetve
FRIEDMANN (1961) és PASSEGA (1964) által ajánlott diszkriminációs diagramok
alapján különítettük el. Megvizsgáltuk, hogy az így szétválasztott halmazok
milyen természetes körülményeknek felelnek meg, mi a viszonyuk a kőzettípusokhoz és hogyan tükrözik a terepen észlelt felszínfejlődési és talajképződési
folyamatokat.

Földtani háttér
Az Északi Középhegységben lévő Bükk-hegység földtani felépítését tekintve
Magyarország egyik legbonyolultabb területe.
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A több mint 100 év alatt felgyülemlett földtani ismeretek összegzését BALOGH adta, az 1964-ben megjelent Monográfiájában. A Magyar Állami Földtani
Intézetben végezték el a hegység újrafelvételezését 1976-ban, majd 1986-ban.
A Bükk többszakaszú fejlődésen átment röghegység, amelynek tönkösödése
a középső eocén végén befejeződött. Ennek az időszaknak a maradványait őrzi a
Bükk-fennsík. A középső miocénben ismételten elborította a tenger, majd szárazra került és a felszín alakulását a kőzetek bontása, az erózió és a gravitációs,
ill. a folyóvizekből történt laza, durvaszemű törmelék felhalmozódása határozta
meg (PELIKÁN, 2005).
A vizsgált parcellák a Bükk ÉNy-i részén fekszenek, ahol a triász
Bükkfensíki Mészkő Formáció, a jura Mónosbéli Formációcsoport és az ebbe
betelepülő Szarvaskői Bazalt Formáció jelenik meg. Az általunk megvizsgált
durva törmeléket alapjában négy kőzettípus képviseli: a triász mészkő, a jura
korú Rocskavölgyi agyagpala, a szintén jura korú Mónosbéli homokkő és a
bázikus kőzetekből származó törmelékek. E kőzettípusok petrográfiáját a
GVOP pályázat keretén belül elvégzett vizsgálatok alapján mutatjuk be.
Mészkő: Fehér, kemény, finomszemcsés kőzet, gyakran szétágazó limonitos
repedésekkel. Törmelékei nagyrészt poliéderesek, kisebb hányaduk lemezes.
Agyagpala: Felületén rozsdaszínű, friss törésben sötétszürke, igen finom,
palás szövetű agyagkő, lencsés nyírással, számos harántrepedéssel. Az agyagpala törmelék egységesen lencsés alakú, sima, dörzstükrös felülettel.
Homokkő: A homokkőből származó törmelék kemény, rétegzett, kvarcos kőzet. Törmelékeire a lemezes-lapos alak jellemző, esetenként jelentős mennyiségű poliéderes töredékkel a 2 cm-nél kisebb szemcsefrakcióban.
Bázikus kőzetek: A Bükk jellegzetes bázikus kőzetei a jura korú üledékekbe
betelepült, vagy azokat átszelő bazalt lávafolyások és telérek, amelyeket
SZENTPÉTERY (1953) tanulmányozott részletesen. Az összes eruptív kőzettípus
törmelékeit a poliéderes alak jellemzi, gyenge koptatásos élekkel-sarkokkal.

A felszíni laza üledékek települési viszonyai
Geomorfológiai szempontból az általunk vizsgált, felszínt borító üledékek
négy kategóriába tartoznak:
Eluvium: A dombhátakon, mint pl. a Rocska-patak bal oldalát képező dombon, az útbevágásban látható az agyagpala feltöredezett, de még helyben álló
része, akárcsak a Sándor-hegy oldalába vágott út mentén a szálban levő triász
mészkő.
Lejtőtörmelék (deluvium): A domboldalakon fejlődött ki; ez a legnagyobb
felületet borító felszíni üledék, amely a dombtetőről és az oldalakról folyamatosan leváló kőzetdarabokból áll, finom szemű réskitöltéssel, vagy az agyagoshomokos mátrixba beágyazva. A lejtőüledék lassú, folyamatos mozgásban van,
amelyet az erdős területeken a fák alakjából is követni lehet.
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Lejtőláb-üledék (proluvium): A lejtő alsó felében, a völgytalp közelében a
fentről jövő üledék felhalmozódásából jön létre. A felszíni üledékek közül ez a
leginkább heterogén, ásványkőzettani és szemcseösszetételi szempontból egyaránt: itt keveredik a dombtetőn és a lejtőn kibúvó rétegek törmeléke.
Kőmező: A területen kis foltokban megjelenő, részben kopár, állandó mozgásban lévő, „száraz” vagy igen kis mennyiségű finom szemű frakciót tartalmazó laza üledék, amely helytől függően bazaltból és mészkőtömbökből áll.
A felszíni üledékek vastagsága, lejtőviszonyoktól és genetikától függően
0,4–3 m között, esetenként méterről méterre változik, amint az egymás közelében ásott árkolásokban láthattuk.
Az üledék általános jellege az összefüggő rétegződés hiánya, ezért a feltárás
szintjén csak függőleges tagoltságról lehet beszélni. Két szintet lehet elkülöníteni: egy felső, sötétebb színű laza, agyagos-homokos összetételű A-szintet és az
alatta lévő, világosabb színű üledéket, amely a D-szinttel azonosítható. A humusztartalom a sötét színű, felső szintben a legmagasabb és a durva törmelékből
álló lencsékben gyakorlatilag hiányzik.
A szelvényekben nehéz megállapítani, hogy a helyenként feldúsuló finom
frakció a bemosódás, vagy a véletlenszerű keveredés eredménye. Szelvényeinkben nem találtunk sem mészakkumulációs, sem glejes szinteket.
Összességében a felszíni-felszínközeli képződmények a földtanban ismert
törmelékes üledékeknek felelnek meg, vizsgálatukhoz tehát célszerű volt a
szemcseméret-analízis módszereit alkalmazni.

Szemcseméret analízis durva szemű üledékek esetében
A talajtani szelvényekből, a természetes vagy mesterséges feltárásokból vett
minták esetében az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan értelmezhetők a
szemcseméret eloszlások, valamint az eloszlásból kiszámított paraméterek az
általunk feltárt, főleg a lejtőket fedő durvatörmelékes üledékek esetében.
Szemcsefrakció-alapú osztályozás
Az általunk vizsgált heterogén törmelékes üledékek osztályozása azt a célt
szolgálja, hogy a durva frakció (kőzettörmelék) és a finomabb frakciók egymáshoz viszonyított arányait kutassuk. E célból a FÜCHTBAUER és MÜLLER
(1970) által ajánlott háromszög diagramot használtuk, amelyen összevonhatók a
0,063 mm alatti (agyag+kőzetliszt) frakciók; ezek ugyanis az üledékben jelen
esetben mechanikai szempontjából egyformán viselkednek.
Mivel csak azokat a mintákat vettük figyelembe, amelyekben a Ø>2 mm
frakció meghaladja a 40%-ot, mind a négy kőzettípus esetében az
agyag+kőzetliszt és a homok frakciók alárendelt részarányban jelennek meg.
Ugyanakkor a durva törmelék eloszlása kőzettípusokként jelentős mértékben
különbözik (1. ábra).
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1. ábra. Durvatörmelékek eloszlásának háromszög diagramja FÜCHTBAUER és MÜLLER (1971) szerint. 1. Bazalt; 2. Homokkő; 3. Mészkő; 4. Agyagpala

Az eruptív kőzettörmeléket tartalmazó minták esetében egy szabályosnak
mondható lineáris csoport jelenik meg a közel 100% törmeléket — és a 36%
agyagot+kőzetlisztet és 15% homokot tartalmazó minta között. Ez összhangban
van a mintákban észlelt átmenettel, a fentről jövő durvatörmelék és a lejtőn
folyamatosan „dúsuló” finom üledékek között.
A homokkő-törmeléket tartalmazó üledék egy ellipszissel körülrajzolható
térbe vetül. E tág határok között változó összetétel a törmelék kőzettani sajátosságaival, főleg a réteges-lemezes szövettel hozható összefüggésbe, ugyanis a
homokkőlemezek, minél vékonyabbak, annál könnyebben aprózódnak fel a
lejtőfolyamatok során, és ezáltal nő a homok mennyisége.
A kisszámú mészkőtörmeléket tartalmazó minta kettő kivételével a törmelék-mezőbe vetül, ugyanis a vörös agyagos mintákban a durva törmelék messze
40% alatt jelenik meg. Itt a darabos, nagyméretű törmelék dominál, amely a
szálban lévő mészkőből és annak a repedéseit kitöltő vörös agyagból áll.
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Végül az agyagpalás üledék széles mezőben szóródik szét, az >50% finom
anyagot tartalmazó, törmelékes agyag+kőzetliszt mintákig. A törmelék nagyrészt lencsés, sima felületű, dörzstükrös, egymáson „csúszkáló” darabokból áll.
A szemcseeloszlás paraméterei és a paraméterek közötti összefüggések
A vizsgált üledékminták szemcseméret eloszlása alapján lehetőség van az
eloszlás paramétereinek (a medián, a közepes szemcseméret, a szórás, a ferdeség és a csúcsosság) kiszámítására.
A durva törmelékes üledék heterogenitása miatt a paramétereket a véletlenszerű változásokat „letompító”, φ-értékekkel operáló F OLK-WARD (1957) módszerrel számítottuk ki, amelyek csoportosítva az üledék jellemzéséhez értékelhető információkat nyújtanak.
A medián (φ50) a minta 50%-nak megfelelő szemcseméret, amely az üledék
mechanikai jellegét meghatározza. A medián egyértelműen a durva (törmelék)
frakciókba esik, jelentős szórással a különböző kőzettípusok között.
A közepes szemcseméret (Mz) az adott mintában a létező szemcsék átmérőjének az átlagát jelenti. Ez a paraméter a három jellegzetes szemcseosztály, a
φ16, φ50 és φ84 közötti átlag, feltételezve, hogy a szemcseméret eloszlása egy
folyamatos görbe szerint történik. Mivel ez a durvatörmelékes üledékek esetében korántsem realizálódik, a medián és a középméret között jelentős a különbség, ezért az Mz kőzetfüggő paraméter.
A szórás (σ) a közepes szemcsemérettől való eltérést fejezi ki, tehát az osztályozás mértékét, azaz a laza üledékek esetén a szállítóenergia fluktuációjának
jelzőjeként értelmezhető. A vizsgált üledékeknél az osztályozás igen csekély,
ezért a σ esetében alárendelt a törmelék kőzeteitől való függőség, viszont a szóródásban a minta morfológiai helyzete és mozgása lényeges szerepet játszik.
A ferdeség (Sk) a szemcseméret-eloszlás szimmetriáját, ill. aszimmetriáját
fejezi ki. Mind a négy kőzettípus esetén negatív, jobb oldali ferdeségi értékek
jelennek meg, a durvább szemcsetartományok irányába, ezért ez a paraméter
egyértelműen az üledék mozgásával függ össze és a kőzettani összetétel csak
másodlagosan érvényesül.
A csúcsosság vagy kurtózis (KG) értéke meghatározza, mily mértékben különbözik a minta szemcseeloszlása a normális eloszlástól. A vizsgált minták
többsége a „csúcsos” és „erősen csúcsos” eloszlással jelenik meg, és az értékét
nagymértékben a gravitációs üledékmozgás határozza meg.
A fentiek ismeretében adva vannak a kőzetfüggő, a részben kőzet- és részben vagy főképpen üledékmozgás-függő paraméterek. E paraméterek együttes
vizsgálata azt is szemlélteti, hogy a durvaszemű üledék szerkezete és mozgása
mily módon befolyásolja a talajfunkciós üledék jellegét.
FRIEDMANN (1961) szerint, ha a paramétereket egymáshoz viszonyítjuk és
nem szóródnak véletlenszerűen, akkor eloszásuk információkat hordoznak az
üledék fizikai tulajdonságaira és genetikájára vonatkozóan. E célból négy disz-
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kriminációs diagram használható: az Mz/σ, az Mz/Sk, az Sk/σ és az Sk/KG, amelyeknél párosítva vannak a kőzetfüggő és „gravitációs” paraméterek.
Az Mz/σ diszkriminációs diagramot FRIEDMAN eredetileg a folyóvízi,
eolikus és kevert eredetű homokos üledékek szétválasztására ajánlotta, gyakorlatilag az ásványi szempontból homogénnek tekinthető kvarchomok esetében.
Az általunk vizsgált durvaszemű üledékeknél, a különböző kőzettípusok hasonló, de némileg eltérő lefutású trendvonalak mentén helyezkednek el, a két paraméter kőzetfüggő jellegéből eredően (2. ábra).
Az Mz/Sk diszkriminációs diagramban a durvatörmelékes üledékek esetében a
kőzettípustól való függőség bizonyos mértékben itt is érvényesül, de látható,
hogy a helyben álló (eluviális) és lejtőn „mozgó” (deluviális) üledékek szétválnak.

2. ábra. Szemcseeloszlás-paraméterek alapján készült diszkriminációs diagramok
FRIEDMAN (1961) után
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Ugyanakkor a (nagyrészt görgetett) bazalt-töredékminták ferdesége egy függőlegestől kismértékben eltérő trendvonal mentén csak kevésé csökken a durva
szemcsetartomány irányába.
Az Sk/σ diszkriminációs diagram a vizsgált mintáinkban a főleg lapos elemekből álló, lejtőn vonszolt-csúsztatott homokkő-töredékek és agyagpala darabok
nagy hányadánál érzékelteti, hogy a szóródás arányosan növekszik a ferdeséggel. A görgetett bazalt-töredékes minták esetében egy gyenge, ellentétes tendencia észlelhető, mivel a durvább darabok a görgetés folyamán lekopnak, a
kopás anyaga a finomabb szemű szemcsefrakciókba kerül.
Az S k/KG diszkriminációs diagramban a szemcsék mozgására utaló jelek érvényesülnek. Az Sk/KG diagramon az előzőknél még jobban elkülönülnek a helyben maradt minták a lejtőn vonszolt homokkő, ill. görgetett bazalt mintáktól.
Álló és mozgó felszíni üledékek
Hogy a törmelék mily módon mozog a lejtőn, arra a PASSEGA (1964) által
ajánlott M/C-diagram ad információt (3. ábra).
Az M (φ50) a minta 50%-nak és a C (φ99), a minta 99%-nak megfelelő méretek összehasonlítása a helyben maradt, a vonszolt, a görgetett és a lebegtetett
törmeléket különíti el, azzal a feltételezéssel, hogy esetünkben a szállító közeg
maga az üledék mátrixa.

3. ábra. C/M diagram. 1. Bazalt; 2. Homokkő; 3. Mészkő; 4. Agyagpala
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Ha a két paraméter egymáshoz viszonyított aránya az üledék mozgásából kifolyólag alakul ki, a helyben maradt (eluviális) üledékminták esetében (E) a
medián értéke nem változik, viszont ha a durva törmeléket a köztes anyag vonszolja magával (Cs), a maximális szemcseméret a medián növekedését eredményezi: és a törmelékek közötti súrlódás generálja a finomabb frakciókat. Ez
különösen az agyagpalás mintákon jelenik meg. A görgetett (G) törmelék a
kőzet keménységétől függően esik szét és kopik, amely a C/M diagramban sűrűn egymás mellé vetülő pontokban jelenik meg, súlypontjuk az izometrikus,
görgetésre alkalmas törmeléket jelzi. Ez jól látható a bazalt-törmelék esetében.

Talajképződés, vízkapacitás, termőhely minőség
A talajszelvények több mint fele az ágyazati kőzetbe, illetve az ebből keletkezett durvatörmelékes üledékbe mélyült (4. ábra). Ez az üledék talajfunkciókkal rendelkezik, annak ellenére, hogy az erdőtalajokra jellemző szinteket nem
lehet elkülöníteni.

4. ábra. Talajszelvények oszlopszelvénye és szemcseeloszlása. A 3. szelvény törmelékei a Roskavölgyi Agyagpala Formációhoz, a 15. szelvénynél a Bükkfensíki Mészkő
Formációhoz tartoznak.
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Ez alapján a parcellák durvatörmelékes üledékei egyaránt tekinthetők talajképző üledékeknek és a vizsgált szelvény D-szintjének.
A helyben, szálban álló, eluviális üledék az év(századok) során folyamatosan
keskenyedő dombhátakon található. A javarészt vörös színű, erősen bontott
kőzetdarabokból és kaolinites-illites agyagból álló üledék egy földtani múltbeli
mállási kéreg maradványa. Ez a durvatörmelék típus a PASSEGA- és részben a
FRIEDMANN-diagramokon is jól elkülöníthető.
A lejtőn – részben a lejtőszögtől, de a kőtörmelék alakjától is, tehát közvetve
a petrográfiai sajátosságától függően – a fenti diagramok alapján megkülönböztethetők a görgetett, vonszolt és vegyes gravitációs mozgást végző üledékek.
A görgetett lejtőüledéket a finomabb szemcsefrakciók igen alacsony részaránya jellemzi, a törmelékszemcsék izometrikusak és a finomabb szemcsefrakciók folyamatosan lemosódnak. Ezért a görgetett üledékhalmaz nem képes jelentős mennyiségű vizet magába zárni.
A lapos kődarabok esetében a vonszolt mozgás a jellemző. Az egymáshoz
súrlódó kődarabokból álló üledékben az érintkezési pontokban realizálódik a
tönkremeneti határ (ASSZONYI et al., 2012) és így folyamatosan generálódik a
finomabb frakció. A lassú, de folyamatos mozgás során a bezáródó, majd újra
kitáguló üregekből, nyírási felületekből jelentős pórustérfogat alakul ki, amely
képes bizonyos mennyiségű víz visszatartására is (SZENDREINÉ, 2006).
Hosszú távon a lejtőn mozgó üledék felső szegmenséről a lejtőszög és a
mikroklimatikus tényezők függvényében folyamatos a finom frakciók lemosódása, amely a lejtő lábánál akkumulálódik. Ezt a veszteséget részben vagy
egészben pótolja a törmelékdarabok súrlódása folyamán keletkezett finom frakció. Ezért az erdős területen a fák állagában követhető egy bizonyos zónás eloszlás: a dombhátakon a stabil, ágyazati kőzetbe gyökereket eresztő, de kevésbé
vízigényes tölgy-ültetvények fejlődnek optimálisan, a normális, konvex-konkáv
lefutású lejtőkre a bükk a legalkalmasabb fafaj, míg a szakadékos, kőfolyásossziklás termőhelyekre (pl. a bélapátfalvi cementgyár bányaüregébe) különböző,
szárazság-tűrő, lombos és tűleveles cserjéket telepítenek.

Összefoglalás
A Bükk-hegység DNy-i területén végzett erdészeti vonatkozású talajvizsgálatok során a szerzők a felszínt fedő laza üledékeket földtani módszerekkel
vizsgálták, közöttük a min. 40%-ban, 2 mm-nél nagyobb szemcseméretű durva
üledéket. A durvaszemű törmelék a vizsgált talajszelvényekben négy kőzettípushoz tartozik: mészkő, homokkő, agyagkő és bázikus kőzettörmelékek.
A vizsgált durvaszemű üledék törmelékszemcséi egymással érintkeznek.
Míg 40% alatt a finomabb frakció mátrixként viselkedik, 40% fölött viszont
mint köztes fázis jelenik meg. Ha a finomabb frakciókat tekintjük üledékszállító
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közegnek, első esetben a törmelék a „lebegtetett” fázis, míg a második esetben a
„vonszoló” és „görgetett” törmelékmozgás a jellemző.
Egyes szelvények esetében jól elhatárolható az ágyazat helyben lévő része a
már mozgásban lévő szegmenstől. Az üledékmozgás dinamikája a szemcsevizsgálatok eredményeiből számszerűen jellemezhető. E célból a szemcseeloszlás
háromszög-diagramját, az eloszlás fő paramétereit (közepes szemcseméret,
szórás, ferdeség és csúcsosság), valamint e paraméterek közötti összefüggést és
végül a C/M diagramját használtuk. A paraméterek alapján elkülöníthetők a
különböző kőzettípusokból álló törmelékek és ezeken belül a helyben lévő,
vonszolt (csúszó) mozgásban lévő és a görgetett törmelékből álló üledék.
A hegyvidéken a növényzet nagyrészt ilyen típusú termőhelyeken fejlődik
ki, ezért a durvaszemű üledéknek talajfunkciói is vannak.
A lassú, gravitációs mozgás során a finom szemű frakciókat a törmelékek
súrlódása közben keletkezett anyag pótolja. A mozgó üledékben jelentős pórustér is keletkezik
Mindezek után megállapítható, hogy a hegyvidéki talajok képződésénél a
durvatörmelékes üledékek vizsgálata nem mellőzhető. A szedimentológia más
területein alkalmazott diszkriminációs diagramok e típusú üledékek esetében is
használhatók.
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Összefoglalás
A talaj az a talajképző folyamatok hatására kialakult felszíni laza üledékréteg,
amelyből a növényzet kinyeri a szükséges vizet és tápanyagokat. Térképezési és mintaterületi vizsgálataink szerint a növényi élet szempontjából meghatározó, hogy az adott
talaj milyen vastagságú, és kifejlődésű üledékegyüttes legfelső szintjeként jelenik meg.
Jelentős különbség mutatkozik a laza üledékes sík- és dombvidéki területek talajképző üledékkifejlődése, valamint a szilárd kőzetekből felépülő hegyvidéki területek
talajképző üledékkifejlődése között. Míg az előbbi területen a felszíni–felszínközeli
üledékegyüttes genetikai jellemzői és a benne mozgó talajvíz a meghatározó, addig az
utóbbiakon elsősorban a szilárd kőzeten lévő üledék eredete és kapcsolata a szilárd
kőzettel a fontos. Ezek a részint hasonló, részint eltérő sajátosságok alapvetően meghatározzák az adott terület használhatóságát, művelhetőségét, veszélyeztetettségét és környezetbiztonságát.

Summary
Soil is developed from the uppermost loose sediment by soil forming processes,
serving water and nutrients for plants. Based on geological mapping and pilot area research, from plants point of view, the thickness and the development of the surface
sediment layers are deterministic. There is an important difference between the soil
forming sediment of lowlands and hilly regions with loose sediments and mountain
areas with solid rocks. In the first case, the genetic characteristic of the surface–nearsurface joint sediment layers and the movement of groundwater play a decisive role,
however in the second case first of all, the origin of the sediment and the relationship
between the sediment and the solid rock are important.
These partly similar and partly different specialities basically determine the lifeconditions, the land use and the cultivation possibilities, vulnerability and environmental security of the given area.

Bevezetés
„A talaj a földkéreg felső szilárd burka, amely a növények termőhelyéül
szolgál. Alapvető tulajdonsága a termékenység, vagyis az a képesség, hogy
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kellő időben és szükséges mennyiségben képes ellátni a növényeket vízzel és
tápanyaggal." (STEFANOVITS, 1975).
A talajképződés meghatározója a talajképző üledék. Anyaga, ásványos öszszetétele, fizikai és kémiai tulajdonságai döntően befolyásolják a belőle, a többi
talajképző tényező (növényzet, klíma, domborzati helyezet) hatására kialakuló
talaj típusát és minőségét.
Talajképző üledék alatt értjük azt a felszíni laza üledéket, mely sík- és
dombvidéken a felszíni–felszínközeli kőzetkifejlődés legfelső képződménye,
hegyvidéken a másodlagos felszíni folyamatoktól nem zavart kőzet (alapkőzet)
fölé települt üledékegyüttes legfelső képződménye, amely a különböző talajképző tényezők és folyamatok hatására talajosodott (KUTI et al., 2007)
Térképezési és mintaterületi kutatásaink során egyértelművé vált, hogy a különböző területek agrogeológiai jellemzéséhez általában nem elegendő egy-egy
felszíni kőzettípus ismerete, hiszen az csak a felszínről, vagy annak egy részletéről ad információt, hanem ismernünk kell a felszínközeli képződmények kőzetkifejlődését (a különböző szemcseméretű rétegek, szakaszok egymásutánját)
is. A kőzetkifejlődés rámutat arra, hogy ezek a felszíni–felszínközeli képződmények a mélység felé miként követik egymást egy meghatározott mélységig.
Laza üledékes sík- és dombvidéki területeken, ahol a kifejlődött
üledékegyüttes több méter, több tíz méter, sőt több száz méter is lehet, a magyarországi gyakorlatban a legfelső 10 méter vizsgálata és ismerete az indokolt
(1. ábra).

1. ábra. Síkvidéki szelvény. A laza üledékek eltérő egymásutánja
homok

agyag
lösz

tőzeg
mésziszap

a talajvíz szintje
szikes
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Tudnunk kell, hogy ebben az összletben – kiemelten a talajvíztükör fölött –
miként követik egymást a különböző üledékrétegek (pl. milyen vastag a felszíni
vízzáró réteg és mi található alatta, vagy a felszíni vízáteresztő képződmények
alatt van-e nagyvastagságú vízzáró réteg, vagy egységes kifejlődésű, esetleg
sűrűn rétegzett-e a felszínközeli üledékegyüttes). E területek üledékegyütteseiben alapvetően fontos, hogy a talajvíz milyen mélyen van, milyen
képződmények vannak a talajvíz fölött, illetve milyen a talajvíz áramlása és
kémiája.
Szilárd kőzetekből felépülő területeken a talajképző üledék a szilárd kőzet
(alapkőzet) fölött található laza üledék. Ahol nincs ilyen üledék, ott talaj sem
képződhet.
A kérdés itt a következő: milyen vastag ez a laza üledék, milyen eredetű, azaz mi a kapcsolat az üledék és a kőzet között. A laza üledék lehet a szilárd kőzet
helyben maradt málladéka (autochton), vagy valamilyen szállító közeg (szél,
víz, gravitáció) közvetítésével települt a kőzetre (allochton). Leggyakoribb,
hogy olyan kevert anyag, mely a helyi málladékból, lejtőtörmelékből, valamint
szél által odaszállított anyagból keveredik össze (2. ábra).
Itt talajvízzel nem kell számolnunk, mert nincs.

2. ábra. Hegyvidéki szelvény. Különböző vastagságú laza üledék szilárd kőzeten

Dolgozatunkban rövid áttekintést adunk e két eltérő területen kialakuló
kőzetkifejlődési típusokról, rámutatva térképezhetőségükre, s utalva arra, hogy
e területek részint hasonló, részint eltérő sajátosságai hogyan határozzák meg az
adott terület használhatóságát, művelhetőségét, veszélyeztetettségét és környezetbiztonságát.
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Hogyan és miért vizsgáltuk a különböző területek kőzetkifejlődését?
A síkvidéki földtani térképezési munkánk során RÓNAI (1985) ötlete alapján
egy előre meghatározott fúrásháló mentén lemélyített maximium 10 méter
mélységű sekélyfúrásokkal tártuk fel az ország síkvidéki területeit, kezdve az
Alfölddel, folytatva a Kisalfölddel és a Dél-Dunántúllal. Ezek a feltárások lehetőséget adtak a felszíni–felszínközeli üledékegyüttes térbeli értékelésére, a különböző üledéktípusok elhelyezkedésének, kapcsolatának vizsgálatára. A fúrások a legtöbb esetben megütötték a talajvizet, így a teljes rendszert tudtuk tanulmányozni.
Geokémiai megfigyeléseink (BARTHA et al., 1987) egyértelműen rámutattak,
hogy egy terület mezőgazdasági célú használhatóságának megállapításához nem
elegendő a legfelső (talaj)réteg ismerete, hanem a teljes üledékegyüttest kell
vizsgálnunk az állandóan talajvízzel telített zónáig, de legfeljebb 10 méter
mélyégig. E kutatásaink rámutattak a térképezésnél a részletesebb megfigyelés
fontosságára, melyet mintaterületeink kijelölésével és részletes feltárásával tettünk meg. Itt már célzottan a felszíni–felszínközeli üledékegyüttest (talaj–
alapkőzet–talajvíz rendszer) vizsgáltuk.
A szőlészet és az erdészet irányából jött megkeresések, illetve együttműködésünk e területek kutatóival, valamint részvételünk a D-e-Meter földminősítési
projektben felhívták a figyelmet a hegyvidéki területek ilyen irányú vizsgálatának fontosságára és hogy el kell oszlatnunk évszázados tévedéseket; például azt,
hogy a talajképző anyag minden esetben a felszíni földtani térképről leolvasható
kőzet (gránit, andezit, mészkő, stb.), vagy annak valamikor helyben képződött
málladéka. Rámutattunk, hogy még ebben az alapesetben is az üledék az ágyazati kőzet kialakulása, felszínre kerülése után, hosszú idő alatt keletkezett, így
annál minden esetben fiatalabb. Ekkor kutatásainkat kiterjesztettük ebbe az
irányba és hegyvidéki mintaterületeket tártuk fel, azokon vizsgáltuk a talajképző üledékek fajtáit, genetikáját, a kapcsolatot a szilárd kőzettel, és a bennük
lejátszódó folyamatokat.

A kőzetkifejlődés vizsgálata a sík és dombvidéki területeken
A sík-és dombvidéki területeken, ahol a felszíni–felszínközeli laza üledék
nagy vastagságú, a felszíntől számított 7,5–10 méteres mélységig célszerű vizsgálni a kőzetkifejlődéseket. Ez a szakasz általában jól reprezentálja az egyes
területek talaj–alapkőzet viszonyait is.
A vizsgálat első lépése az üledékek minősítése szemcseátmérő alapján. A laza üledékeket szemcseátmérőjük alapján a következő négy csoportba soroljuk:
1 = kavics, azaz a 2 mm-nél nagyobb szemcseátmérőjű üledék,
2 = homok, azaz a 0,06–2 mm szemcseátmérő közötti üledék,
3 = durva kőzetliszt, azaz a 0,02–0,06 mm szemcseátmérő közötti üledék,
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4 = agyag és finomkőzetliszt, azaz a 0,02 mm-nél kisebb szemcseátmérőjű
üledék. (A későbbiekben ezt a csoportot az egyszerűség kedvéért agyagnak hívjuk, de a szövegben az agyag (< 0,005 mm) + finom kőzetliszt (0,005–0,02 mm)
együttest, azaz a 0,02 mm szemcseátmérő alatti frakciót kell érteni rajta.)
A rosszul osztályozott vegyes üledékeket az uralkodó üledéknek megfelelő
csoportba soroljuk be (pl. a homokos durva kőzetlisztet a 3-as, durva kőzetliszt
kategóriába, a durva kőzetlisztes homokot a 2-es, homok kategóriába); általában
oda, ahova vízáteresztő, illetve víztározó tulajdonságai alapján tartozónak minősíthető.
A második lépés az üledékrétegek vastagságának és egymásutánjának a
meghatározása. Ekkor a rétegsor minősítéséhez a rétegoszlopot négy negyedre
osztjuk és vizsgáljuk, hogy az egyes negyedekben a fenti négy üledéktípus közül melyik van jelen.
A harmadik lépés a jellegzetes kőzetkifejlődés típusok megállapítása. Itt a
jellegzetes kőzetkifejlődés típusokat a négy üledékcsoport felszíntől számított
település sorrendjében határozzuk meg. Megállapítjuk a felszíni üledéket (felső
negyed), illetve negyedenként felülről lefelé az alatta következő, az adott szakaszra jellemző (uralkodó) üledéktípusokat.
A negyedik lépésben, a térképszerkesztés érdekében, a jellegzetes üledék kifejlődési típusokat kódoljuk. A kód egy háromjegyű szám, mely egyértelműen
utal a felszínen található képződményre, és a felszín alatt található rétegek egymásutánjára. A kód kialakításának alapja az első számjegy, amely a felszínen
megjelenő üledékre utal (1 = kavics, 2 = homok, 3 = kőzetliszt, 4 = agyag). Ezt
követően a számok azt jelzik, hogy a felszíni képződmény alatt következő negyedekben milyen uralkodó üledék fordul elő. Például a felszíni képződmény
nagy vastagságban található, azaz mind a négy negyedben ez van (pl. 11 = 10
m-ig kavics, 22 = 10 m-ig homok), vagy más rétegekkel váltakozva települ (pl.
232 = homok-kőzetliszt-kőzetliszt-kőzetliszt, 388 = kőzetliszt-homok-kavicsagyag). Így minden esetben tudni lehet, hogy az adott felszíni üledék milyen
vastag, kitölti-e a 10 méteres szelvényt, vagy sem, és ha nem, akkor alatta milyen típusú és milyen rétegződésű üledék, vagy üledékegyüttes fordul elő. E
módszerrel elméletileg 172 kőzetkifejlődés típus különíthető el, de a gyakorlatban ennél kevesebb szokott lenni.
Az ötödik lépés a térkép megszerkesztése. A térképen a fenti háromjegyű
számkód jelöli az egyes kőzetkifejlődés típusokat.

A kőzetkifejlődés vizsgálata a hegyvidéki területeken
Hegyvidéki területeken, illetve ott, ahol a felszíni üledék vastagsága kisebb,
mint 7,5 m és alatta szilárd kőzet van, meg kell adnunk a felszíni laza üledék
vastagságát és kifejlődését, valamint az alatta található kőzet típusát.
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A vizsgálat első lépése a felszíni laza üledék vastagágának megállapítása
(méterben).
Második lépés a felszíni üledék alatti szilárd kőzet típusának a megállapítása. A kőzettípusok a mellékelt táblázat alapján háromjegyű betűkódot kapnak,
például gra = gránit, bre = breccsa.
Harmadik lépésben elvégezzük az üledékek minősítését szemcseösszetételük
alapján. Ez ugyanúgy történik, mint a síkvidéki területeknél, de az üledékek itt
betűkódot kapnak (k = kavics, ide értjük a durva kőzettörmeléket is, h = homok,
l = kőzetliszt, a = agyag és finom kőzetliszt). (A hegyvidéki térképeken azért
használunk betűkódot az üledékek jelölésére, mert a teljes kódban számmal
adjuk meg a laza üledék vastagságát, és újfent betűvel az ágyazati kőzetet. A
vastag laza üledékes síkvidéki területeken erre nincs szükség.)
A negyedik lépés a laza üledékes üledékréteg kifejlődésének meghatározása.
A minősítés során felülről lefelé vizsgáljuk, hogy hány laza üledékes negyed
van jelen, és hogy az egyes negyedekre a fenti négy üledéktípus közül melyik a
jellemző. Az üledék kifejlődés vastagságától és a rétegek előfordulásától függően a kifejlődéstípusok 1–3 betűből álló kódot kapnak.
Az ötödik lépésben, a térképszerkesztés előkészítéseként kódoljuk az egyes
rétegsorokat, amelyet a következőképp jelölünk: üledék kifejlődés – üledékvastagság – alapkőzet (pl.: a2gra = 2 m vastag agyag alatt gránit található, llh6dol =
vastag felszíni kőzetliszt alatt vékony homok alatta 6 m-ben dolomit található).
Ha a laza üledék vastagsága 7,5 m-nél több, akkor a síkvidéki számkódokat
alkalmazzuk. Ha a háromjegyű számkód után folyamatosan írva megadjuk a
szilárd kőzettípus háromjegyű betűkódját, akkor jelezzük, hogy a laza üledékréteg vastagsága 7,5 m-nél több, de 10 m-nél kevesebb, és alatta milyen kőzet
található, pl.: 031baz = vastag kőzetliszt réteg alatt 7,5 m-nél mélyebben bazalt
található (pl. a bazaltra lösz hullott).
A hatodik lépésben megszerkesztjük a térképet. A térképen a betű–szám–
betű kombináció jelöli az egyes kifejlődés-típusokat.

A víz és az üledék kapcsolata a különféle kőzetkifejlődésű
területeken
A kőzetkifejlődés vizsgálatának egyik fontos eleme, hogy segítségével magyarázatot tudunk találni a különböző területek vízgazdálkodására. Ez abban az
esetben különösen fontos, mikor a felszínt ugyanazon típusú, sőt ugyanaz a
képződmény alkotja, s az adott felszínen kialakult növényzet életfeltételeiben
mégis jelentős eltérések mutatkoznak.
Természetesen itt is fontos különbségek mutatkoznak a sík- és dombvidéki
területek, valamint a hegyvidéki területek vízgazdálkodása között. Az előbbieken a felszíni–felszínközeli üledékegyüttes és a talajvíz kapcsolatára kell figyelnünk, míg az utóbbiakon a felszíni–felszínközeli üledékegyüttes léte vagy
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nem léte, kapcsolata a szilárd kőzettel és a szilárd kőzet típusa, állapota a fontos
(KUTI et al., 2009).

Víz–üledék kapcsolat laza üledékes sík- és dombvidéki területeken
Az első eset, amikor a lapos, sík terület felszínén jelentős vastagságú vízzáró, vagy rossz vízáteresztő képességű képződmény (agyag) található és emiatt a
felszínre jutó csapadék megáll a felszínen. Az idő során, a klimatikus viszonyoktól függően e víz egy kis része átnedvesíti a felszínt, nagyobbik része viszont elpárolog. Az átnedvesített felszíni képződményekből elpárolgó víz a
tárolt és párolgó vízmennyiségtől függően megakadályozza, lassítja a talajvíz
párolgását. Ennek következtében a talajvíz szintje emelkedhet (3. ábra 1. kép).
Dombvidéki, lejtős területeken, ha a felszínen rossz vízáteresztő képességű
vagy vízzáró képződmények vannak, a felszínre jutó csapadék a lejtő mentén
lefolyik, s a völgyekben időszakos vagy állandó vízfolyásként elfolyik, vagy
vízállásokat, tavakat képez. A felszínen lefolyó víz a csapadék intenzitásától
függően erodálhatja a felszínt (3. ábra 2. kép).
Amennyiben a felszínen megfelelően vastag, jó víztározó képességű üledékek vannak, akkor a lehulló csapadék ezekbe beszivárog, s ott tározódik. Ezt a
vizet a növényzet felhasználja, elpárologtatja, illetve meleg hatására elpárolog,
ezáltal akadályozva a talajvíz fogyását, s ezért a talajvíztükör szintje itt is emelkedhet (3. ábra 3. kép).
Előfordulhat az az eset is, hogy a jó vízáteresztő képességű üledékek alkotta
felszínre jutó csapadék beszivárog az üledékbe és egy felszín és a talajvíztükör
közötti vízzáró képződmény réteg (pl. eltemetett tavi üledék, mészakkumulációs
szint, vagy fosszilis talaj) fölött megreked. Ez a megrekedt víz, függő vizet,
általajvizet alkot (3. ábra 4. kép).

3. ábra. A víz–üledék kapcsolata laza üledékes sík és dombvidéki területen
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A növények ezt mindaddig használhatják, amíg el nem fogy, vagy el nem
párolog. Ez a víz a mélyebben lévő talajvízre nincs különösebb hatással.
Viszonylag ritkán fordul elő, hogy a jó vízáteresztő képességű felszíni–
felszínközeli üledékegyüttesre (pl. vastag kavics vagy homok) jutó csapadék
beszivárog az üledékbe és eljut a talajvízig, hozzájárulva annak gyarapodásához, és a talajvíztükör megemelkedéséhez (3. ábra 5. kép).

Víz–üledék kapcsolat hegyvidéki területeken
Jelentős területeken előfordulhat, hogy szilárd kőzet van a felszínen és fölötte nincs (nem alakult ki, vagy erodálódott) laza üledék. Ha ez a kőzet tömör,
nem hézagos, nem repedezett, akkor a felszínére jutó csapadék a felszínen lefolyik a hegyláb, a völgyek irányába, s ott időszakos, vagy állandó vízfolyásként
bekapcsolódik a felszíni vízrendszerbe (4. ábra 1. kép).
Amennyiben a felszínen karsztos, repedezett kőzet van és fölötte nincs üledék, akkor a csapadék egy jelentős része a kőzet repedésein a mélybe jut és
becsatlakozik a felszín alatti vízrendszerbe, ahol a mélyebb területek felé haladva nagyon lassan eljut a síkvidéki területek vízrendszerének mélyebb részébe,
gyarapítva a felszín alatti vizet, és közvetve hozzájárulva a síkvidéki területek
feláramlási zónájában a talajvízszint emelkedéséhez (4. ábra 2. kép).
Előfordulhat az is, hogy a szilárd kőzetre jó vízzáró képességű laza üledék
(pl. agyag) települt, s az erre jutó csapadék a felszínen lefolyik a hegyláb, a
völgyek irányába, hogy ott időszakos, vagy állandó vízfolyásként bekapcsolódjon a felszíni vízrendszerbe (4. ábra 3. kép).

4. ábra. A víz–üledék kapcsolata hegyvidéki területeken
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Amennyiben viszont a szilárd kőzet fölött nagyobb vastagságú, jó víztározó
képességű üledék települt, akkor a felszínre jutó csapadék jelentős része beszivárog az üledékbe és abban tározódik, mindaddig, amíg el nem párolog, vagy a
növényzet ki nem veszi. Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy a lehulló csapadék
egy kisebb része lefolyik a lejtő mentén, a felszínen bekapcsolódva a felszíni
vízrendszerbe (4. ábra 4. kép).
Abban az esetben, ha a felszínen jó vízáteresztő képességű üledék található,
amely tömör kőzetre települt, akkor a csapadék átszivárog a felszíni üledéken,
de nem tud bejutni a szilárd kőzetbe, így annak felszínén szivárog lefelé. A
mélyebb területek felé haladva a hegy lábánál vagy forrásként a felszínre lép,
vagy nagyon lassan eljut a síkvidéki területek vízrendszerének mélyebb részébe,
táplálva a felszín alatti vizet, és közvetve hozzájárul a síkvidéki területek feláramlási zónájában a talajvízszint emelkedéséhez (4. ábra 5. kép).
Amikor a felszínen különböző vastagságú vízáteresztő üledék van, alatta
karsztos, repedezett kőzettel, akkor a felszínre jutó csapadék átszivárog az üledéken és bejut a kőzet üregeibe. A kőzet repedésein, üregein keresztül a mélybe
jut. Ott becsatlakozik a felszín alatti vízrendszerbe, ahol a hegy lábánál forrásként a felszínre bukkan, vagy a mélyebb területek felé haladva nagyon lassan
eljut a síkvidéki területek vízrendszerének mélyebb részébe. Gyarapítja a felszín
alatti vizet, és közvetve hozzájárul a síkvidéki területek feláramlási zónájában a
talajvízszint emelkedéséhez (4. ábra 6. kép).

Összegzés
Dolgozatunkban rávilágítottunk a felszíni–felszínközeli üledékegyüttes fontosságára, kiemelve jelentőségét a hegyvidéki területeken. Teljesen egyértelmű,
hogy e szempontból is másképp kell kezelni a laza üledékes sík- és dombvidéki
területeket, illetve a döntően szilárd kőzetek felépítette hegyvidéki területeket.
Lehetőségünk csak azt engedte meg, hogy bemutassuk e két eltérő területtípus felszíni–felszínközeli fedőképződményeinek térképezési alapjait, és rámutassunk a teljes rendszer ismeretének fontosságára. A fenti példa alapján egyértelmű, hogy az eltérő kőzetkifejlődés jelentősen befolyásolja az üledékbe jutó
csapadékvíz útját, történetét, valamint a felszín alatti vízzel való kapcsolatát.
Egyértelmű, hogy kutatásaink kezdetén vagyunk, és a jövőben kiemelt szerepet kell hogy kapjon a hegyvidéki laza üledékek kutatása.
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Összefoglalás
Munkánk során Magyarország két különböző tájegységének összehasonlítását végeztük el, s megállapítottuk, hogy az elmúlt évtizedekben változáson esett át mindkét
térség. Változott a növényvilág, az állatvilág, a termesztés minősége, sőt az emberek
hozzáállása is. A vizsgált két térség környezeti viszonyainak legnagyobb változását a
csapadék hiánya okozta. A másik károsító tényező a nyári kánikulai időszak. Ezen időtartam alatt, amely két-három hétig is tart, akkora a légköri aszály, hogy még a mesterségesen öntözött termőterületeket is nehezen tudják megvédeni az aszálykártól. A talajok morzsás szerkezetének csökkenése is károsító tényező. Éppen ezért nagyon fontos
lenne a talajok szerkezetének a megőrzése.
A vizsgált talajokon a talaj minőségében minimális változások következtek be. Bizonyos azonban, hogy csakis a tartamkísérletekből, a tudományosan beállított kísérletekből lehet megbízható következtetéseket levonni. Az eredmények arra hívják fel a
figyelmet, hogy a szervestrágyázással jól orvosolhatóak a problémák.
A homokhátság talajainak víztartó képessége nagyon kicsi, szerves kolloidok nem,
vagy alig találhatók benne és a talajvízszint is mélyen van. A diszponibilis vízkészlet
csak nagyon rövid időre képes elegendő nedvességet biztosítani. Ezen okokból kertészeti kultúrákat csak öntözéssel lehetséges eredményesen termeszteni a Duna-Tisza közi
homokhátságon. A Mezőföld jobb helyzetben van, hiszen a talaj minősége, szerkezete,
tápanyagtartalma messze felülmúlja a homoktalajét. Az itteni mezőségi talajok az ország egyik legjobb termőterületei. A csapadék mennyisége ugyan nem sokkal több,
azonban a talajok szerves és szervetlen kolloid tartalma jóval nagyobb, így víztartó és
tápanyag-szolgáltató képességük is.
A Mezőföldön több az 50–100 hektáros összefüggő terület, akár egyéni gazdálkodásról, akár szövetkezetről legyen is szó. A Kiskunságban viszont inkább jellemző a sok
apró gazdaság. A homokhátság szárazodásában fontos tényezőnek tartjuk a belvízelvezető csatornák elhanyagolását és használaton kívül helyezését. Az ásott kutakból sok
helyen teljesen kifogyott a víz. A kutatott területeken élők első és legfontosabb megoldásként a vízvisszatartást, csatornaépítést, a meglévő csatornák tisztítását és ismételt
használatba vételét, valamint víztározók építését tartják fontosnak, amely állami támogatás nélkül nem valósítható meg. További lehetőséget látnak még az emberek a Dunából vagy a Tiszából való öntözés megvalósítására, illetve a rétegvizekből történő öntözésre.
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Az emberi tevékenységek következtében, valamint a klímaváltozás hatására kialakuló csapadékhiány jelentős vízháztartásbeli problémákat okoz. Célszerűnek látszik – a
megfelelő termés mennyiség és minőség érdekében – a szárazságtűrő növényfajták
termesztése, az okszerű talajművelés, talajaink termőrétegének megóvása az eróziótól és
a deflációtól, a lehullott csapadék maximális felhasználása, illetve tárolásának elősegítése. Szorgalmazni kellene a precíziós növénytermesztés bevezetését a gazdaságokban,
ahol az lehetséges – csak annyi műtrágyát, szerves trágyát, illetve hatóanyagot juttatni
ki a talajokra, amennyire feltétlenül szükség van a kívánt termésmennyiség előállításához.

Summary
In the past decades both examined regions have come through dramatic changes due
to climatic changes. Their flora and faunas have changed along with the quality of cultivation, work input and the attitude of people as well. The most significant alteration is
caused by the lack of precipitation while the other damaging factor is the long spell of
hot weather in the summer. During this period lasting for even 2 or 3 weeks, the atmosphere drought is so high that even if the is artificially irrigated plants cannot be fended
from the effects of drought damage. Apart from there the decline of the friable soil
structure is also a damaging factor; therefore the conservation of the soils agronomic
structure would be essential. Only slight changes occurred in the quality of the soil
examined. However the exploration of this phenomenon exceeds the length of the topic.
Yet it can be mentioned that only (long)term experiments and experiments set by
specifically scientific methods can provide results from what we can draw reliable conclusions. Nevertheless the results call the attention to fact that with organic fertilization
problems can be redeemable what is more proves orally the organic substance content
can be augmented.
According to our monitoring studies in the sand soil of “Homokhátság” with sand
soil, water holding capacity contains very little or no organic colloids at all. The level of
groundwater is so low that for its supplement precipitation in spring and autumn is not
sufficient. Water stock can provide enough moisture humidity only for a very short
time. For these reasons horticulture can be cultivated only by irrigation in the between
Duna-Tisza region. Mezőföld is in better situation as the quality the structure and the
content of alimentary substances feedstuff significantly exceed that of sand soil. The
best bearing surface of the country is the soil of Mezőség. Though the quantity of precipitation is not much more the organic and inorganic colloid content are a lot higher
therefore their water holding capacity and providing alimentary substances as well.
Hence farmers may expect higher yield per acre here.
There is bigger cohesive 50–100 acre territory talking about individual farming or
collective farms. However in Kiskunság lot of small farms are more peculiar. As a personal experience people blame the negligence and the disuse of inland water pipes.
Artesian wells have completely pinned out of water. In the examined regions water
suspense sewerage the cleaning of existing sewers putting them in practice and building
reservoirs were considered to be the first and most important solution what cannot be
implemented without state support and measure. Moreover another opportunity can be
seen as irrigation from the Danube or the Tisza as well as irrigating with aquifer water.
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Due to human actions along with precipitation shortage by climatic changes remarkable problems emerge in water balance it is practical to grow xerophylic plants national
tilling the prevention of surface soil from degradation, deflation and the proper storage
and use of precipitation in order to reach the appropriate quantity and quality of yield. It
is advisable to large the introduction of precision farming. Where it is possible it is
suggested that only the excess amount of fertilizer, organic fertilizer and active substance can be allocated into the soil what is necessary for the production of the adequate
yield.

Bevezetés
A klímaváltozás és ennek hatásai egyre aggasztóbb problémát jelentenek a
világon. A tudományos szervezetek, gazdasági rétegek, társadalmi szerveződések, kutatók, politikusok keresik a megoldási lehetőségeket. A klímaváltozás
megmutatkozik a szélsőséges meteorológiai, hidrometeorológiai események,
katasztrófák gyakoriságának növekedésében. Ezek az események súlyos gazdasági, társadalmi következményekkel járnak.
A múlt században felgyorsult az éghajlat felmelegedése, és ennek következményei egyre fokozottabban figyelhetők meg. A bekövetkező változások gyorsulását a természeti tényezők mellett elsősorban az antropogén tényezők okozhatják. Az IPPC modellszámításai alapján 2100-ig a becsült hőmérsékletemelkedés, 4,2 °C fok lesz. Az évi középhőmérséklet hazánkban várhatóan évtizedenként 0,2–0,5 °C-kal emelkedik, a csapadék mennyisége és eloszlása télen 8–
13 mm-rel lesz több, nyáron pedig 10–12 mm-rel kevesebb. A csapadék érkezése egyre inkább egyszerre, nagy mennyiségekben, zivatarok formájában várható
(IPPC, 2007). Ezeket a változásokat az utóbbi néhány évben meg is tapasztalhattuk. Érezhető, hogy éghajlatunk a mediterrán klíma irányába eltolódik.
Hazánkban a legérintettebb terület az Alföldön belül a Duna-Tisza köze. Itt
már kritikus méreteket ölt a vízhiány. Az éghajlati forgatókönyvek alapján hazánkban a környező országok hőmérséklet emelkedésének a kétszerese is lehet
ezen a tájon. Ebből következően nagyon jelentős a táj degradációja is (Vital
Signs, 2007). Már nem csak a természeti értékeket érintik a károk, hanem gazdasági, megélhetési problémát is jelentenek a gazdálkodók számára, ezért keressük a választ arra, hogy az éghajlatváltozás milyen hatással lehet a talajok minőségére, azok termőképességében bekövetkezett változásokra.
Az általunk vizsgált egyik terület az ország szárazodásnak egyik leginkább
kitett helyén, a Kiskunsági homokhátságon, Bócsán található, míg a másik az
ország legjobb termőföldjeinek egyikén, a Mezőföldön lévő Nagyvenyimen.
Vizsgálatainkkal arra kerestük a választ, hogy a vizsgálatba vont területeken, az
adott körülmények között milyen mértékű lehet a klímaváltozás hatása. Kitértünk a térségek klímaváltozás hatására bekövetkező vízháztartási problémáira és
ezek talajtani, növényföldrajzi és társadalmi vonatkozásaira is. Keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan lehetne javítani, illetve lassítani a változásokon.
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Anyag és módszer
Mintaterület vizsgálata Bócsán
A vizsgálandó területeken két talajmintavételt végeztünk nyolc év különbséggel. Az első mintavétel a D63WR-E-00 táblajelű, 3,55 ha területű táblán
történt 2005. október 20-án. A terület első talajvizsgálatát a Bács-Kiskun megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat végezte. A mintavétel 30 cm mélységből történt. A második vizsgálat időpontja 2013. május 9. A talajmintát ismételten 30 cm-es mélységből vettük, ugyanarról a termőföld területről. A vizsgálatot
a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar akkreditált Talaj- és Növényvizsgáló Laboratóriumában végeztük el. A területen elhelyezkedő 001412 sz.
bócsai megfigyelőkút talajvízszint mérési adatokat (1934–2012 közötti adatsor)
szintén értékeltük. A vizsgált talaj mechanikai összetételét tekintve homoktalaj.
A talajvízszint a területen megközelítőleg 400–450 cm mélyen volt a talajfelszín alatt a 2005-ös és a 2013-as mintavétel idején is.
Mintaterület vizsgálata Nagyvenyimen
Az első mintavételezés ezen a területen is 2005. márciusában történt a V-4
táblajelű, a Pentele Mezőgazdasági Rt. tulajdonában lévő 10 ha nagyságú területről, 30 cm mélységből. A vizsgálatot a Fejér megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat végezte. A talajvízszint a vizsgált időpontban a területen megközelítőleg 200 cm mélyen volt (SZALAI, 2012). A második vizsgálat időpontja
2013. május 9. volt. A vizsgálatot a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai
Kar Talaj- és Növényvizsgáló Laboratóriumában végeztük. A vizsgált talaj
textúrája homokos vályog. A talajvízszint a vizsgált időpontban a területen
megközelítőleg 200–250 cm-re volt a talajfelszín alatt. A terület jellemzéséhez a
000630 sz. dunaújvárosi megfigyelőkút talajvízszint adatai (1951–2011) kerültek feldolgozásra.

Eredmények
Vízhiány a Duna-Tisza közi homokhátságban
A vizsgált kistáj a Duna-Tisza közi homokhátság igen fontos és jellemző része, Bócsa és térsége, ahol a tengerszint feletti magasság 113,5 m. Itt, ahol a
víz- és tápanyag ellátottság is minimális, az intenzív öntözés korlátozott. A talajvíztükör terep alatti elhelyezkedésének vizsgálata és a hasznosítható vízkészlet ismerete nélkülözhetetlen vízgazdálkodási és növénytermesztési szempontból. Az 1930-as évektől kezdődően talajvízszint-észlelő kutakat létesítettek. A
Duna-Tisza köze területén lévő 31 csapadékmérő állomás havi csapadékösszegei álltak rendelkezésünkre az 1934 és 2012 közötti időszakból.
A bócsai talajvízszint megfigyelő kút adatsorát az 1. ábrán mutatjuk be.
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1. ábra. Talajvízszint észlelő kút mérési adatai Bócsán (SZALAI, 2013)

Talajvízszint változások a Mezőföldön
A Dunaújváros északi részén lévő talajvízszint mérő kút adatai is tükrözik,
hogy az országnak ezen a területén is csökken a talajvíz szintje (2. ábra).

2. ábra. Talajvízszint észlelő kút adatai Dunaújvárosban (SZALAI, 2013)
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Ezek a hatások azonban mérsékeltebbek, mint a Duna-Tisza közén. A vízkészletek itt is jelentős mértékben megváltoztak, sajnos negatív irányba. Ez alól
kivétel a 2010-es év, amikor a talaj- és belvizek okoztak nagyon nagy problémát
a környezetünkben.
A vizsgált terület tengerszint feletti magassága 134 m.
Talajvizsgálati eredmények Bócsán
A 2005. év és a 2013. év talajvizsgálati eredményeit összehasonlítva megállapíthatóak a következők: Az Arany féle kötöttségi szám 25-ről 29-re változott,
de ez adódhat a talajművelés, szántás vagy a bolygatottság különbözőségéből
illetve esetleg a mintavételi hibából.
A pH-érték enyhe csökkenést mutatott, 7,81-ről 7,59-re változott, a gyengén
lúgos kémhatás határán van pillanatnyilag. A Ca-tartalom csökkenése a mállás
és esetünkben a homoktalajból adódó kimosódás eredményeképpen csökkenhetett – hiszen a Ca-tartalmú ásványok gyorsabban bomlanak, mint a szilikát ásványok (CSERNI, 2008).
A humusz tartalom enyhe emelkedést mutat, 0,67%-ról 0,822%-ra változott,
ami valószínű a szervestrágyázás következménye. A humusz elsősorban, mint
nitrogénforrás jelentős a növények számára.
A talajok N készlete 96–97%-ban a szerves anyagokban található. A talajminták K-tartalma jelentősen emelkedett az előző vizsgálat óta, 67-ről 105 mg
K2O/kg-ra, ami a szervestrágyázásból és kálium műtrágyázásból adódhatott.
Hasonló mértékben emelkedett a talaj felvehető foszfortartalma is.
Talajvizsgálati eredmények Nagyvenyimen
A vizsgálatba vont talaj típusa csernozjom talajok főtípusába tartozó mészlepedékes típusú csernozjom.
Az általunk vizsgált talajjellemzők a következők szerint változtak: a pH-ja
6,97-ről 7,39-ra, az Arany féle kötöttségi szám (KA) 35-ról 33-ra változott. Ezek
a változások azonban olyan minimálisak, hogy a mű– és szervestrágyázás okozhatta, valamint mintavételi hibából is adódhatnak.
A vízoldható sótartalom 0,04%, a karbonát tartalom 2,33 %-ról 2,47 %-ra
változott, nőtt.
A humusztartalom 2,84%-ról 2,51 m/m%-ra csökkent. A (NO3-NO2)-N tartalom 3 mg/kg-ról 30 mg/kg–ra, a P2O5 133 mg/kg-ról 156 mg/kg-ra változott, a
K2O tartalom pedig 164 mg/kg-ról 459 mg/kg-ra emelkedett.
A Mezőföld mészlepedékes csernozjom talajainak a mésztartalma a közepes
tartományban mozog (2–15% közötti). Az általunk vizsgált talajon 2,33% volt,
amely éppen a megfelelő mértékben ellensúlyozhatja a talajsavanyító hatásokat,
akár antropogén, akár természeti eredetűek is legyenek.
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Következtetések
A felszín-közeli vizek megfigyelésére, értékelésére és minősítésére az 1930–
1970 közötti időszakban talajvízszint mérő kutakat létesítettek. Jelenleg 350
ilyen észlelő kút folyamatos monitoringjával és a kútból vett minták laboratóriumi vizsgálati eredményeinek értékelésével folynak vizsgálatok. Számos kút
esetében előfordult, hogy szakadozott az adatsor, mert annyira alacsony volt
időközben a talajvízszint hogy mérhetetlenné vált (SZALAI, 2012).
Ezek a vizsgálatok mégis fontosak, még ha kisebb-nagyobb adathiányosságokkal tudták is csak ábrázolni a vízszinteket. Az adatsorok alapján megállapítható, hogy a talajvízjárás alakulásában a nem természetes háttértényezők is
szerepet kaptak, mint például egy adott település vezetékes vízellátásának kezdete, valamint a csatornahálózat kiépítése (1990–1997).
Ugyanilyen mérhető befolyásoló tényező a rendszeres öntözések kezdete,
valamint szüneteltetése, majd teljes elmaradása (2003–2006). A talajvízszint
változékonyságát mutatja, hogy az egyes évek között is igen nagy különbségek
alakulhattak ki. A talajvízjárás két szélsőségét mutatja, hogy a legaszályosabb
2006–2007-es esztendőben 70-80 cm-rel csökkent talajvízszint, míg a kimagaslóan csapadékos 2009. októbertől 2010. decemberig tartó időszakban emelkedett talajvízszint – átlagban 60 cm-rel, mely azonban még így is elmarad a megfelelőtől.

3) CSEKÉLY VÍZUTÁNPÓTLÁS A TALAJVÍZBŐL
Nedvességpótlás a talajvízből korlátozott. A homok kapilláris pórustere
csekély  vízemelése rossz

Beázott profil
Száraz zóna

másodlagos elszikesedés
(Na2CO3, NaHCO3)
A talajvíz kapilláris zónája

Talajvíz
A „két víz” nem ér össze !

3. ábra. A talajvíz és a kapilláris víz helyzete aszályos nyár végén (CSERNI, 2012)
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Sajátos helyzetben vannak a Duna–Tisza közén fekvő hátsági területek, ezek
a környezetükből mintegy 60–80 m-rel kiemelkednek, s mivel számottevő vízfolyásuk nincsen, így teljes mértékben függ a talajvízkészletük a csapadéktól. A
homoktalajok talajvízből adódó kapilláris vízemelése és a lehullott csapadékból
származó víz mennyisége nyár végére nem ér össze (3. ábra), ami az aszály
érzékenységet növeli a térségben (CSERNI-FÜLEKY, 2008; CSERNI, 2012).
A csapadékhiányból bekövetkező termés veszteségek azonban nagymértékben befolyásolhatóak helyes talajműveléssel (KREYBIG, 1952).
A vízhiány mértéke a mezőföldi csernozjom talajokon
A jó víz-, levegő-, és tápanyag gazdálkodású mezőségi talajokon az időjárás
hatása minimális volt. A vizsgált termőföldön szervestrágyázást végeztek a
talajmintavétel előtti évben, amely tartósan felhasználható nitrogén, foszfor és
kálium vegyületeket tartalmaz. Esetünkben jó minőségű érett istállótrágyát alkalmaztak, aminek kálium tartalma a talaj kálium tartalmának növekedését
eredményezte.
Nitrogénből és foszforból is igen nagy mennyiséget tartalmaz továbbá a talajban élő mikrobák szervezete. A mi esetünkben is fontos kihangsúlyozni a
mikroorganizmusok szerepét, mivel ezek valósítják meg a mobilizáció folyamatát, melynek során oldható foszfát vegyületeket visznek szerves kötésbe és ebből ismét oldhatókká alakítják azokat (STEFANOVITS et al., 1999).
A talajvédelmi problémákat figyelembe véve a Mezőföld, és így Nagyvenyim, a kevésbé érzékeny területekhez tartozik. Az okszerű növénytáplálás
azonban mindkét területen nagyon fontos feladat a szárazság elleni küzdelemben. Sürgető feladat, hogy az állam segítse, támogassa a racionális vízgazdálkodási tevékenységeket az öntöző- és vízelvezető csatornák kitisztítását, karbantartását. Ezen területeken is nagyon fontos lenne a vízhozamok szabályozása, a
víz visszatartása, tárolása. Ha ez nem történik meg, az élővilágban is negatív
változások következhetnek be, a jellemző életközösségek, mint például a természetes erdők, a nádasok, a lápok, a rétek vagy a legelők egyre kisebb területre
szorulhatnak vissza.
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Összefoglalás
Magyarország felszínének jelentős részét könnyű mechanikai összetételű
homoktalajok borítják. A nem aggregálódott homok elemi szemcséinek halmaza
tömörödésre igen hajlamos. A talajtömörödés a pórustér csökkenését eredményezi,
gátolva a víz és a levegő áramlását. A gyökerek növekedése korlátozódik, mely komoly
terméscsökkenést eredményezhet. A homoktalajok szerkezetének javítása, illetve
talajtömörödésre való hajlamának csökkentése tehát elsődleges feladat a megfelelő
termésbiztonság eléréséhez. Erre a célra kiválóan alkalmazható a szerves és ásványi
kolloidokban igen gazdag komposztált szennyvíziszap.
A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében immár egy évtizede
vizsgáljuk a szennyvíziszap-komposzt tartamhatását kisparcellás kísérletben, melyben
talajfizikai méréseket is végzünk a komposztkezelés hatásainak megállapítására. A
komposzt 0, 9, 18 és 27 t/ha dózisban, és a következő összetételben került bedolgozásra
a talajba: szennyvíziszap 40%, szalma 25%, riolit 30%, bentonit 5%. A kísérlet
vetésforgóban vetett tesztnövényei a tritikále (x Triticosecale Wittmack), kukorica (Zea
mays L.) és a zöldborsó (Pisum sativum L.). A talaj térfogattömegének és légáteresztő
képességének meghatározására bolygatatlan talajmintákat vettünk az 5–10 és 20–25 cmes talajmélységekből. A talaj légáteresztő képességének meghatározására Eijkelkamp
M1-08.65 típusú készüléket használtunk.
A talaj térfogattömeg-értékeinél tapasztalt nagyfokú eltérés megmutatkozott a mért
légáteresztőképesség-értékek – kezelésektől kevésbé függő – nagy szórásában. A
térfogattömeg és a légáteresztés között közepesen szoros korreláció (R² = 0,38) állt fent.
A térfogattömeg és a légáteresztés közötti összefüggés arra utalt, hogy a tömörödés ezen
a talajon is jelentősen befolyásolja a levegő mozgását.

Summary
The large part of Hungary is covered by light textural sandy soils. The particles of
not aggregated sandy soil are very susceptible to compaction. The compaction results a
reduction in the pore space, inhibiting the flow of water and air in the soil. The root
growth is limited, which can result a serious yield losses.

134

ARANYOS et al.

The improvement of soil structure of sandy soils and reduction of susceptibility to
compaction are very important to achieve the adequate crop safety. For this purpose,
composted sewage sludge rich in mineral and organic colloids can be applied.
At the University of Debrecen CAS Research Institute of Nyíregyháza was
established a small-plot sewage sludge compost experiment a decade ago, where soil
physical measurements have been carried out to determine the effects of compost
treatment. The applied compost was prepared from sewage sludge (40%), straw (25%),
bentonite (5%) and rhyolite (30%). The small-plots were treated with 0, 9, 18 and 27 t
ha-1 compost. Test plants are triticale (x Triticosecale Wittmack), green pea (Pisum
sativum L.) and maize (Zea mays L.). To determine the bulk density and airpermeability of the soil, undisturbed soil samples were collected from the 5–10 and 20–
25 cm soil layers. The air-permeability of an undisturbed soil sample was measured by
the Eijkelkamp M1-08.65 air permeability apparatus.
The high degree of difference in soil bulk density of soil samples is reflected in high
standard deviation of the measured permeability values, which are less dependent on the
applied treatments.
Between the bulk density and air conductivity was a medium strong correlation (R2
= 0.38). This relationship between the two investigated parameters indicates that the
compaction influences significantly the air flow in the soil.

Bevezetés
A Nyírség területileg az ország legnagyobb összefüggő homokterülete. A táj
egész területén a legfontosabb talajképző kőzet a homok. EGERSZEGI (1960) a
hazai homoktalajok elterjedését ismertetve felhívta a figyelmet arra, hogy e
könnyű mechanikai összetételű talajok zöme szerves és ásványi kolloidban
szegény, gyenge termőképességű talaj. Megállapításai igazak a Nyírség nagy
tájára is.
A nagy vízáteresztő- és gyenge víztartó-képesség, kevés hasznosítható vízés tápanyagkészlet a homoktalajok termékenységét erősen korlátozzák
(VÁRALLYAY,1984; STEFANOVITS et al., 1999).
E talajok fokozottan veszélyeztetettek mind a defláció, mind pedig a
vízerózió által (ANTAL & BACSÓ, 1978). Ésszerű hasznosításuk előfeltétele a
rajtuk termesztett növények víz- és tápanyagellátásának biztosítása, a talaj
szerves és ásványi kolloidokban történő gazdagítása, hatékony szélerózióvédelem és a megfelelő vetésszerkezet kialakítása.
Az elmúlt évtizedekben a homoktalajok javítására különböző agrotechnikai
módszereket, illetve adalékanyagokat, hulladékokat és melléktermékeket
hasznosító talajjavítási technológiákat alkalmaztak a kutatók. Az Egerszegi-féle
réteges homokjavítás lényege, hogy az istállótrágyát, zöldtrágyát vagy más
szerves anyagot mélyforgató ekével a talaj 60 cm-es mélységébe
szőnyegszerűen terítik el. A javított homoknak nemcsak a vízgazdálkodási
tulajdonságai, de a tápanyag-gazdálkodása is javul (EGERSZEGI, 1953).
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A nyírségi homoktalajok javítását célzó vetésforgó-kísérletet Westsik Vilmos
állította be 1928-ban, melyben okszerű növényi sorrend kiválasztásával, zöldés szalmatrágyázással javították a talaj termékenységét (LAZÁNYI, 1994; 1998).
MÁRTON (1984) 30 év szalmatrágyázás eredményeit figyelembe véve arra a
megállapításra jutott, hogy a szalmával való trágyázás hatására mind a
termésátlagok, mind pedig a savanyú homoktalaj szervesanyag-tartalma
jelentősen növekedett.
KÖHLER (1984, 2003) a homoktalajok termőképességének növelését dúsított
agyagos komposzttrágyák felhasználásával kívánta elérni. A komposztálással a
legfőbb célja az volt, hogy a fel nem használt mező- és erdőgazdasági, továbbá
települési szerves hulladékot visszaáramoltassa a természetes körforgásba és
hasznosítsa a homokterületek talajtermékenységének növelése érdekében.
Az újabb kísérleti eredmények szerint a homoktalajok kolloidtartalmának
növelésére potenciálisan alkalmas anyagok választéka és mennyisége tovább
bővülhet a szennyvíztisztítás során keletkező iszapok felhasználásával készült
komposztokkal (CSUBÁK & MAHOVICS, 2008; MAKÁDI, 2010).
A szennyvíziszap komposzt felhasználható a mezőgazdaságban tápanyagutánpótlás céljából a talajtermékenység növelésére (BENEDEK, 1977; TAMÁS,
1998; ZINATI et al., 2001; TAMÁS & BLASKÓ, 2008).
A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében a 2000-es évektől
folytatnak a bentonit, illetve a szennyvíziszap komposzt homoktalajra gyakorolt
hatásának tanulmányozására irányuló kisparcellás kísérleteket. Eredményeik
alapján a kijuttatott szennyvíziszap komposzt növelte a terméseredményeket, a
talaj biológiai aktivitását, de nem növelte a talaj nehézfém tartalmát (MAKÁDI et
al., 2006; TOMÓCSIK et al., 2006).
A kutatások során nyert tapasztalatok azt mutatják, hogy a komposztnak
talajjavító hatása van a szerves- és ásványi kolloidokban szegény talajokon. A
talajba bedolgozott szerves anyagok hatására csökken a talaj térfogattömege,
javul a talaj szerkezete, víz- és levegőgazdálkodása (MARTENS &
FRANKENBERGER, 1992; TURNER et al., 1994; WEBER et al., 2003; CELIK et al.,
2004; ARTHUR et al., 2013, ANGIN et al., 2013, BADALÍKOVÁ & BARTLOVÁ,
2014).

Vizsgálati anyag és módszer
A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében a szennyvíziszapkomposzt tartamhatását vizsgáljuk kisparcellás kísérletben, melyben 2011-től
talajfizikai méréseket is végzünk a rendszeres komposzt kezelés hatásainak
megállapítására. A méréseket évente, a tenyészidőszak végén végezzük.
Jelen dolgozatban a 2012. évi mérési eredményeket közöljük.
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1. táblázat. A vizsgált terület felső (0–30 cm) talajrétegének legfontosabb tulajdonságai
(MAKÁDI, 2010)
Talajtulajdonság

pH
(H2O)

pH
(KCl)

Humusz

Mértékegység

-

-

%

Érték

6,20

5,31

0,90

NO3-N

P2O5

K2O

mg/kg
9,6

240,1

Kötöttség
(KA)
-

183,3

28

A terület jellegzetes talajtípusa a kovárványos barna erdőtalaj, a 0–30 cm-es
talajréteg legfontosabb kémiai és fizikai jellemzőit az 1. táblázatban foglaltuk
össze (MAKÁDI, 2010).
A komposzt 0, 9, 18 és 27 t/ha dózisban és a következő összetételben került
bedolgozásra a talajba: szennyvíziszap 40%, szalma 25%, riolit 30%, bentonit
5%. A kísérlet vetésforgóban vetett tesztnövényei tritikále (x Triticosecale
Wittmack), kukorica (Zea mays L.) és zöldborsó (Pisum sativum L.).
A talaj térfogattömegének és légáteresztő képességének meghatározására
bolygatatlan talajmintákat vettünk az 5–10 és a 20–25 cm-es talajmélységekből.
A légáteresztő képesség meghatározására Eijkelkamp M1-08.65 típusú
készüléket használtunk.
A talajminták térfogattömegének meghatározása szárítószekrényes eljárással
történt.
A kezelések közötti eltérések statisztikai értékelése mélységenként különkülön, egytényezős varianciaanalízissel, az SPSS 13.0 programcsomag
alkalmazásával történt. A kezelésátlagok összehasonlítására Tukey-tesztet
(SPSS/One-way Anova/ Post Hoc Multiple Comparisons) használtunk.

Vizsgálati eredmények
2012-ben a felső, 5–10 cm-es talajrétegben a térfogattömeg értékek
növekedését tapasztaltuk a kezelés után. A mélyebb, 20–25 cm-es rétegben –
ezzel ellenkezőleg – a 27 t/ha szennyvíziszap komposzttal kezelt terület
talajában volt a legkisebb térfogattömeg. Az értékek mindkét mélységben
valamelyest alacsonyabbak a 2011-ben mért térfogattömeg adatokhoz
viszonyítva (ARANYOS et al., 2014).
A két talajréteget összehasonlítva látható, hogy a talajszelvényben a
mélységgel együtt általában növekszik a térfogattömeg (1. ábra).
A légáteresztő képesség változását a 2. és 3. ábrán követhetjük nyomon.
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1. ábra. A térfogattömeg-értékek (g/cm3) alakulása a kísérleti terület 5–10 és 20–25 cmes talajrétegéből származó mintákban az alkalmazott szennyvíziszap komposzt
kezelések (0, 9, 18 és 27 t/ha-) hatására. Jelmagyarázat: a-b, A-B indexek a Tukey-teszt
szerint szignifikánsan eltérő csoportokat jelölik (p<0,05)

Az előző évi mérési eredményekhez képest nagyobb volt a talaj légáteresztő
képessége, mely összhangban van a térfogattömeg-értékek alakulásával. A felső,
lazább réteg légáteresztő képessége lényegesen nagyobb volt, mint a mélyebb
rétegből vett mintáké. Szembetűnő a kontroll területről vett talajminták nagy
légáteresztése.

2. ábra. A talaj légáteresztő képességének (10-3 cm/s) változása a kísérleti terület 5–10
cm-es talajrétegéből származó mintákban az alkalmazott szennyvíziszap-komposzt
kezelések (0, 9, 18 és 27 t/ha) hatására. Jelmagyarázat: a-b, A-B indexek a Tukey-teszt
szerint szignifikánsan eltérő csoportokat jelölik (p<0,05)
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3. ábra. A talaj légáteresztő képességének (10-3 cm/s) változása a kísérleti terület 20–25
cm-es talajrétegéből származó mintákban az alkalmazott szennyvíziszap-komposzt
kezelések (0, 9, 18 és 27 t/ha) hatására. Jelmagyarázat: a-b, A-B indexek a Tukey-teszt
szerint szignifikánsan eltérő csoportokat jelölik (p<0,05)

A mélyebb 20–25 cm-es rétegben szignifikánsan megnövekedett a 9 és 27
t/ha-os kezelés hatására a légáteresztés mértéke, a kontroll és 18 t/ha-os kezelés
között azonban nem volt számottevő különbség (3. ábra).
Összhangban az irodalmi adatokkal, a mérések azt mutatják, hogy a talaj
térfogattömege és légáteresztése között a vizsgált mintaanyagban közepesen
szoros korreláció tapasztalható, a térfogattömeg értékek növekedésével fordított
arányban csökken a talaj légáteresztő képessége (4. ábra).

4. ábra. A térfogattömeg (g/cm3) és légáteresztő képesség (10-3 cm/s) kapcsolata a
vizsgált mintaanyagban
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Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A térfogattömeg és levegő-áteresztés értékek változásának értékelésében
megnyilvánuló statisztikai bizonytalanság feltehető oka, hogy a térfogattömeg
értékeket nemcsak a komposztkezelés befolyásolhatta, hanem a talaj
változatossága és a mérési (mintavételezési, mintaelőkészítési) módszer
pontatlansága is.
Az 5–10 cm-es talajréteg térfogattömege alatta maradt a kritikus
tömődöttség alsó határértékének, míg a mélyebb talajrétegben megközelítette
azt. Tapasztalataink szerint csupán a mélyebb, 20–25 cm-es rétegben csökkent a
térfogattömeg a legnagyobb komposztdózissal kezelt terület talajában, a felső
talajrétegben viszont növekedést figyelhetünk meg. Ez ellentmond a
szakirodalomban leírt – a komposztkezelés térfogattömeg csökkentő – hatásnak
(CELIK et al., 2004; ANGIN et al., 2013).
A kapott eredményeink igazolják a talaj légáteresztő képessége és a
térfogattömege közötti korrelációt. Ezt megerősítik SZÉPLÁBI és munkatársai
(2012) eredményei, miszerint a szántóföldi vízkapacitás közeli
nedvességtartalmú talajrétegek mért légáteresztő képesség értékei jól
korrelálnak a talajok térfogattömegével és a gravitációs pórusterek nagyságával.
A légáteresztő képesség határértékeire vonatkozóan nincs általánosan
elfogadott irányszám. A régebbi irodalom (KMOCH, 1961) 100·10-4 cm/s, egy
újabb forrás (HORN & FLEIGE, 2003) 55·10-4 cm/s értéknél jelöli meg a „nagyon
nagy” légáteresztő képesség küszöbértékét (2. táblázat).
A térfogattömeg és a légáteresztés közötti szoros összefüggés arra utal, hogy
a tömörödés ezen a talajon is jelentősen befolyásolja a légáteresztést. A
térfogattömeg 1,3 g/cm3-ről 1,4 g/cm3-re való növekedése a légáteresztő
képességet harmadára csökkentette, de az irányértékeket figyelembe véve a
vizsgált talaj még 1,6 g/cm3 térfogattömeg értéknél is „gyors” áteresztő
képességgel rendelkezik, megerősítve azt a tapasztalatot, hogy a homoktalaj
transzport funkciói még tömődött állapotban is fennmaradnak.
2. táblázat. Légáteresztő képesség osztályozási határértékek (·10-4 cm/s) KMOCH
(1961), valamint HORN és FLEIGE (2003) szerint
Légáteresztő képesség

KMOCH (1961)

HORN & FLEIGE (2003)

Nagyon kicsi

<10

<5,5

Kicsi

10–22

5,5–12

Közepes

22–46

12–25

Nagy

46–100

25–55

Nagyon nagy

100<

55<
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A légáteresztő képesség fontos indikátora olyan talajtulajdonságoknak, mint
a talaj tömörödöttsége, szerkezet-stabilitása vagy akár a talajok – víztartó- és
vízvezető-képességgel összefüggő – pórusméret-eloszlása. Vizsgálataink
eredményei szerint a légáteresztő képesség meghatározásával nyomon
követhetők a különféle talajművelési eljárások, rendszerek talajállapotra
gyakorolt hatása.
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Talajnedvesség-tartalom detektálása új spektrális indexek alapján
Nagy Attila
Debreceni Egyetem, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet. 4032 Debrecen,
Böszörményi út 138. E-mail: attilanagy@agr.unideb.hu

Összefoglalás
A növénytermesztés szoros kapcsoltban van a terület talajtani adottságaival, a talaj
állapotával, valamint nedvességtartalmával, ezért ezek pontos ismerete elengedhetetlen.
A talajnedvesség-tartalom változása a talaj spektrális tulajdonságaiban is jól detektálható változásokat eredményez.
Kutatásom célja az öntözéstervezés szempontjából lényeges talajnedvesség-tartalom
reflektancia alapján történő meghatározásának értékelése, amellyel a növényi vízellátottság gyorsan mérhetővé válik.
A talajnedvesség-tartalom spektrális detektálhatóságát AvaSpec 2048 és Field Spec
Junior laboratóriumi spektrométerekkel vizsgáltam eltérő fizikai féleségű talajmintákon.
R950–R450 reflektancia különbség indexekre alapozott nedvességtartalom becslő egyenleteket állítottam fel külön homok, homokos vályog és vályog talajokra.
A módszer 5–25 tömegszázalékos nedvességtartalom mérésére alkalmas. A közeli
infravörös (NIR) tartományban a talajnedvesség becslésére az R1350/R1460 index alkalmazása javasolt, mivel a talajok fizikai félesége csak kis mértékben van hatással az
index alakulására.

Abstract
The plant production is closely linked to the soil characteristics, soil conditions and
moisture content, so their precise knowledge is relevant issues. Alteration of the soil
moisture content can result detectable changes in spectral properties of soils.
The aim of my research is to assess the soil moisture content on the basis of reflectance, which is essential in terms of the planning of irrigation, due to the water supply
of the plants became quickly measured. Spectral detectability of the soil moisture content was tested on soil samples characterized by different texture using AvaSpec 2048
and Junior Field Spec laboratory spectrometers.
Soil moisture content estimating R950–R450 difference indices and related equations
were developed, separately for sand, sandy loam and loam soils.
This method is applicable between 5–30 volume percentage moisture content. In
near infrared (NIR) wavelength range, the R1350/R1460 index is proposed during the calculation of soil moisture content, since in this case soil texture has a limited impact on
the developed index.
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Bevezetés
A növénytermesztés szoros kapcsoltban van az terület talajtani adottságaival,
a talaj állapotával, valamint nedvességtartalmával, ezért ezek pontos ismerete
elengedhetetlen. A talaj nedvességtartalom ismerete öntözési szempontból fontos, hiszen az öntözés tervezését, az öntözővíz mennyiségét és kijuttatásának
időpontját tudjuk vele meghatározni. A talajok nedvességtartalmát számos módszerrel megmérhetjük (pl. gravimetriás úton, tenziométerrel – TÓTH, 1995;
„Time Domain Reflectometry” (TDR) módszerrel – RAJKAI, 2004; vagy elektromos ellenállás mérésén alapuló módszerekkel – VÁRALLYAY, 2002; stb.).
Ezek a módszerek mind pontszerű mintaelemzést és mérést tesznek lehetővé.
A kalibrált spektrális adatok azonban lehetővé teszik a talajnedvesség gyors
laboratóriumi, vagy terepi meghatározását, a talajfelszín nedvességkészlet változásának gyors térbeli meghatározását, akár légi, vagy földi szenzorok alkalmazásával is. Kísérletekkel igazolt, hogy nagyobb hullámhosszhoz nagyobb
reflexió érték tartozik. A talajok spektrális reflexióját a kémiai összetételük,
humusztartalmuk, szemcseösszetételük, nedvességtartalmuk és a felületük érdessége határozza meg (LÓKI, 1996). A talaj nedvesedésével párhuzamosan
csökken a reflexió a 0,4–2,5 μm hullámhossz tartományban (BELÉNYESI, 2008;
VERŐNÉ WOJTASZEK, 2010). ENGMANN (1991) eredményei alapján az infravörös és a mikrohullámú tartományokban mért reflekszió értékek jól használhatóak a talajnedvesség becslésére.
A talajnedvesség-tartalom növekedésével fokozottabb abszorpció figyelhető
meg a víztartalomra érzékeny 1,3–1,5 μm-es és 1,75–1,95 μm-es hullámhossztartományokban (BOWERS & HANKS, 1965). A nedvességtartalom ugyanakkor
egy gyorsan változó talajparaméter, amit a talaj fizikai, kémiai és biológiai
adottságain túl a környezeti tényezők is nagymértékben befolyásolnak (CSORNAI & DALIA, 1991; VERŐNÉ WOJTASZEK, 2010).

Anyag és módszer
A kutatásom célja az öntözéstervezés szempontjából lényeges talajnedvesség-tartalom reflektancia alapján történő meghatározásának értékelése, amellyel
a növényi vízellátottság gyorsan mérhetővé válik. A talajnedvesség spektrális
tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálatát laboratóriumi spektrométerekkel végeztem. A vizsgált talajminták pallagi, nagykutasi, szepetneki és siófoki
almaültetvények feltalajaiból, ültetvényenként tíz pontból származnak. A méréseket mintánként három ismétlésben végeztem el. A négy gyümölcsös talaja
eltérő fizikai féleségű talajokat reprezentál. A pallagi ültetvény talaja döntően
homok (KA = 27,6±1,95), a nagykutasi területen homokos vályog, vályog (KA =
36,3±3,87), a szepetneki ültetvényen agyagos vályog (KA = 45,2±2,13) és a
siófoki vályog (KA = 40,4±1,63) fizikai féleségű (NAGY & TAMÁS, 2009).
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A talajnedvesség-tartalom spektrális detektálhatóságát laboratóriumi körülmények között vizsgáltam. A reflektancia méréseket laboratóriumi AvaSpec
2048 spektrométerrel 400–1000 nm-es intervallumban (1 nm-es pontossággal)
végeztem. A spektrális alapú nedvességtartalom vizsgálatához 100 g tömegű
bolygatott talajmintákat különböző nedvességtartalmi állapotban mértem le.
Ennek érdekében az azonos módon előkészített, 105 °C-on súlyállandóságig
szárított, 2 mm alatti szemcseátmérőjű frakciót tartalmazó talajmintákat fokozatosan 2,5 tömegszázalékonként (száraz talaj százalékában) vízzel telítettem.
Ezzel párhuzamosan minden nedvesítési szinten rendszeresen, háromszori ismétlésben mértem a nedvesített talaj spektrális tulajdonságait.
Az 1000 –2500 nm közötti intervallumban ±3 nanométeres spektrális pontossággal ASD Field Spec Junior spektrométerrel két homok, két vályog és egy
agyagmintát vizsgáltam. A mintákat öt tömegszázalékonként (száraz talaj százalékában) telítettem vízzel és háromszoros ismétlésben mértem 1000 és 2500
nm-es hullámhossztartományban a spektrális tulajdonságokat.
Az értékelés során elsőként a 400 és 1000 nm-es hullámhossztartományban
tapasztalható eltérések elemzésével vizsgáltam azt, hogy az egyes fizikai féleségű talajok spektrálisan azonosíthatóak-e, valamint, hogy mely hullámhosszok
alapján különíthetőek el egymástól. Ezt követően a spektrálisan eltérő talajokat
külön csoportként kezeltem és vizsgáltam a nedvesség spektrális tulajdonságokra gyakorolt hatását.
A spektrális eredményeket statisztikailag értékeltem; vizsgáltam a nedvességtartalomnak a reflektanciára gyakorolt hatását különböző hullámhosszúságokon, valamint elemeztem a spektrális indexek (R950–R450; R1350/R1460) alkalmazhatóságát a talajnedvesség tartalom meghatározására. A víztartalommal
összefüggő hullámhossztartományok azonosítása főkomponens analízis alkalmazásával történt. A víztartalom alapján különböző csoportokat képeztem és
vizsgáltam az eltérő nedvességtartalmú talajcsoportok reflektancia görbéi közötti változékonyságot. A szórás vizsgálat segítségével a nedvességtartalom spektrális tulajdonságokra gyakorolt hatásának erősségét vizsgáltam. Adataimat kétféleképpen csoportosítottam. Az első esetben növekvő nedvességtartalom határok jelentették a csoportosítás alapját: 0–5, 0–10, 0–15, illetve 0-víztelítettség
%; ennek segítségével a legnagyobb változékonyságú hullámhossz-tartomány
választható ki.
Második esetben a víztartalom alapján lépcsőzetesen képeztem csoportokat
és számítottam a spektrális görbék szórását: 0–5, 5–10, 10–15, stb. százalék. Ez
esetben a csoportok közötti eltérések alapján kiválasztható az a nedvességtartomány, ahol a víznek a legnagyobb a spektrális tulajdonságokra gyakorolt hatása.
Emellett Tukey-féle többtényezős variancia analízist alkalmaztam az eltérő
nedvességtartalmak okozta reflektancia eltérések elemzésére, és vizsgáltam a
talajok közötti reflektancia különbségeket is. A talaj nedvességtartalmának
meghatározására spektrális adatokból kiinduló lineáris regressziós becslőegyenleteket állítottam fel, amelyek megbízhatóságát T-próbával értékeltem.
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Eredmények
Összhangban CSORNAI és DALIA (1991), valamint VERŐNÉ WOJTASZEK,
(2010) kutatási eredményeivel, a száraz talajminták spektrális jellemzői alapján
– fizikai féleségtől függetlenül – a 400–420 nm-es tartományban alacsony (8–
14%) reflektancia mérhető, amely – különösen 480 nm-től kezdődően – erőteljesen növekszik, maximumát a NIR tartományban – ott is 980 – 1000 nm között
– éri el (1. ábra).

1. ábra. A talajok spektrális jellemzői, valamint a talajfizikai és spektrális tulajdonságok közötti összefüggések

A homok és homokos vályog talajok közötti különbség a reflektancia mértékében nyilvánul meg elsősorban. Míg a homok és homokos vályog talajok
reflektancia görbéje a hullámhossz emelkedésével egyenes arányban lineárisan
növekszik, addig az agyagtartalom fokozatos növekedésével a talajminták görbéi egyre inkább másod-, illetve harmadfokú polinom függvényként jellemezhetőek. Amellett, hogy a vályog és az agyag talajok reflektancia értékei is a NIR
tartományban érik el maximumukat, 900 nm-en egy lokális minimumérték is
tapasztalható. A vályog, agyagos vályog, agyag és nehéz agyag talajok spektrális jellemzőiben eltérés nem volt számottevő.
A talajfizikai és spektrális tulajdonságok közötti összefüggések megértése
érdekében végzett összefüggés-vizsgálat és főkomponens analízis alapján az
550 és 710 nm-es hullámhossztartomány a legérzékenyebb a talajfizikai változásokra (r2 > 0,6).
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Ez a megállapítás összhangban áll CIERNIEWSKI és KUŚNIEREK (2010) megállapításaival, amely szerint az agyagfrakció hatása az 500–700 nm közötti
spektrális régióban a legmarkánsabb. PIECH és WALKER (1974), illetve CLARK
(1999) kutatásai pedig a szemcseméret csökkenésével párhuzamosan a fizikai
féleség reflektancia tulajdonságokra gyakorolt hatását tapasztalta 500 és 900 nm
közötti spektrális régióban. A kék és a zöld, valamint a közeli infravörös (NIR –
near infrared) tartomány nem alkalmas talajfizikai elkülönítésre, ezért a fizikai
féleséggel legnagyobb mértékű összefüggést mutató 600 nm es hullámhosszon
mért adatokkal végeztem további összefüggés vizsgálatokat. Az összes talajminta Arany-féle kötöttségi értékei és a 600 nm-en mért reflektancia közötti
összefüggés r2 = 0,66 (p = 0,002), azonban ha a csak vályog, agyagos vályog és
agyag talajok reflektanciáját vizsgáljuk, az Arany féle kötöttséggel az összefüggés csak r2 = 0,154; p = 0,342). Ha a homok, homokos vályog és vályog talajokat vizsgáljuk akkor r2 = 0,876 (p = 0,000).
A vizsgálat eredménye rámutatott arra, hogy 550 és 710 nm-es hullámhossztartomány a homok, homokos vályog és vályog talajok elkülönítésére lehet alkalmas. A talajok fizikai féleségenként eltérő spektrális jellemzőkkel bírnak,
amelyet ZILINYI (1995) tapasztalatai is alátámasztanak.
A megállapításokat a 450, 600 és 950 nm-en mért reflektancia adatok közötti
varianciaanalízis is bizonyítja. A homok, homokos vályog és vályog talajok
szignifikánsan eltérő reflektancia sajátságokkal bírnak 600 nm-en, azonban a
NIR, valamint a kék és zöld tartományban kizárólag a homok fizikai féleségű
talajok reflektanciája mutatott szignifikáns különbséget a többi talajhoz képest
(1. táblázat).
A megállapítást árnyalja azonban az, hogy a talajminták eltérő jellegű területekről származnak, így a talajfizikai féleség mellett még számos más talajtani
tényező (humusztartalom, agyagásvány összetétel, mésztartalom, stb.) okozhat
eltéréseket, amelyek hatását azonban nem vizsgáltuk.
1. táblázat. Az eltérő fizikai féleségű talajminták közötti reflektancia különbségek adott
hullámhosszokon
Fizikai féleség
450 nm
Homok
Homokos vályog
Vályog
Agyagos vályog

a

8,38
15,9b
18,8b
19,6b

Reflektancia
600 nm
a

15,8
30,8b
41,4c
43,3c

950 nm
32,6a
46,9b
47,9b
49,1b

Megjegyzés: *azonos betű indexhez tartozó adatok között nincs szignifikáns összefüggés
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Ez, valamint a minták korlátozott száma magyarázhatja azt, hogy magas
agyagtartalom esetén a talajok nem mutatnak eltéréseket.
PHILPOT (2010) módszertanához hasonlóan, az eredmények alapján a spektrálisan eltérő fizikai féleségű talajokat a nedvességtartalom vizsgálata során
külön csoportokként (homok, homokos vályog, valamint vályog agyag) vettem
figyelembe. A talajnedvesség spektrális tulajdonságokra gyakorolt hatásának
elemzése rámutatott arra, hogy – fizikai féleségtől függetlenül – 400–1000 nm
között a nedvesség növekedése a teljes reflektancia görbére hatással van (2.
ábra). Ezt alátámasztja számos jelentős más kutatás eredménye is (BOWERS &
HANKS, 1965; TWOMEY et al., 1986; ISHIDA et al., 1991).

2. ábra. Vályog talajok reflektanciája eltérő nedvességi állapotban

Hasonlóan LOBELL és ANSER (2002) kutatási eredményeihez azt tapasztaltuk, hogy a növekvő nedvességtartalommal párhuzamosan a reflektancia csökken, a csökkenés mértéke a nagyobb hullámhossz tartomány felé trendszerűen
növekszik.
Az eltérő nedvességtartalmú talajcsoportok (0–5, 0–10, 0–15, illetve 0víztelítettség %) reflektancia görbéi közötti változékonyság alapján kimutatható, hogy 400 nm-en a reflektancia változékonysága nem számottevő, míg 950
nm-en maximumát éri el – a talaj fizikai féleségétől függetlenül. A nagy változékonyságú közeli infravörös (NIR) hullámhossztartomány reagál érzékenyen a
nedvességtartalom változásra.
A víztartalom alapján lépcsőzetesen képzett csoportok (0–5, 5–10, illetve
10–15%, stb.) spektrális görbéinek szórása alapján az is megállapítható, hogy a
nedvességtartalom növekedés nem lineárisan befolyásolja a reflektancia változását. A spektrális tulajdonságokban bekövetkező változások az 5–25 tömeg-
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százalékos nedvességtartalom változás esetén a legmarkánsabbak, míg a túlnedvesedő talaj esetén már számottevő változás nem detektálható (3. ábra).
Ennek a jelenségnek az oka feltételezhetően az, hogy a talajminták felszíni
struktúrája a nedvesítés során megváltozott. A száraz talajhoz adott minimális
vízmennyiség (<5%) az aggregálásnak köszönhetően érdessé tette az enyhén
nedves talaj felszínét, ugyanakkor a víztelítődés során (25%<) a felszín elfolyósodott, plasztikussá vált, amely hatással volt a spektrális jellemzőkre is.
A

B

3. ábra. A homok talaj nedvességtartalom kategóriáinak reflektancia görbéinek változékonysága (A: 0–5, 0–10, 0–15, 0–20, 0–25%; B: 0–5, 5–10, 10–15, 15–20, 20–25%)

A nedvességtartalom és a spektrális tulajdonságok közötti főkomponens analízis eredményei az eltérő nedvességtartalmú talajcsoportok reflektancia változékonyság alapján tett megállapításokat erősítették meg. A NIR tartomány felé
egyre növekszik az egyes hullámhosszokon mért reflektancia faktorsúlya, ami a
NIR tartomány talajnedvesség detektálásban betöltött szerepét erősíti. A fizikai
féleség szerint három csoport (homok, homokos vályog, valamint vályog)
reflektancia és nedvességtartalom értékei közötti negatív összefüggése szintén a
NIR tartományban volt a legnagyobb (4. ábra).
Az egyes talajféleségek közötti különbségek ebben az esetben is megfigyelhetők voltak. A vizsgált talajféleségek közül a homoktalaj esetében a legszorosabb összefüggést a közeli infravörös tartományban, míg a legkisebb regressziós kapcsolatot a látható tartományban tapasztaltam.
A homokos vályog és vályog-agyag talajok esetében a NIR és a VIS tartományokban az összefüggések közötti különbség kisebb volt, mint a homok fizikai féleségű talajnál.
A legszorosabb összefüggést és a legnagyobb spektrális változékonyságot a
NIR tartományban, míg a legkisebb reflektancia változékonyságot a VIS tartományban számítottam, ezért a NIR és a VIS hullámhosszokon mért
reflektanciából képzett viszonyszámok alkalmasak lehetnek a talajnedvesség
spektrális monitorozására.
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4. ábra. A nedvességtartalom és a spektrális tulajdonságok közötti összefüggések

Az eredmények alapján a 950 nm-en és a 450-nm-en mért reflektancia aránya, valamint a különbségük alapján új talajnedvesség-becslő indexeket dolgoztam ki. Az egyszerű aránypár alkalmazása nem hozott eredményt, ugyanis a
számított aránypár, valamint a nedvességtartalom között szignifikáns összefüggés nem volt kimutatható (r2 = 0,0566; p = 0,658). Ennek oka az, hogy a nedvességtartalom az egész görbére hatással van és a NIR tartományban bekövetkező csökkenés arányosan a VIS tartományban is bekövetkezik.
A két hullámhosszon mért reflektancia különbsége azonban szoros negatív
összefüggést mutatott a nedvességtartalommal (R2 = 0,709; p = 0,004). Mivel a
nedvességtartalom növekedés nem lineárisan befolyásolja a reflektancia változást, ezért az általunk felállított különbség index sem mutat szignifikáns különbséget 25%-os nedvességtartalom felett, valamint 5% alatt.
A talajféleségek teljes nedvesség profilját vizsgálva, különösen a homoktalaj
esetében, szoros és közepes összefüggés tapasztalható a reflektancia és a nedvesség tartalom között. Ennek ellenére az általam vizsgált mérési módszerrel
csak az 5–25 tömeg százalékos nedvességtartalom mérhető megbízhatóan. Ennek ismeretében a különbség indexekre alapozott nedvességtartalom becslő
egyenleteket hoztam létre külön homok, homokos vályog és vályog talajokra (2.
táblázat). Kutatásaimhoz hasonlóan MULLER és De´C AMPS (2001) is
talajspecifikus nedvességtartalom becslő algoritmusokat dolgozott ki, azonban
eredményeik a NIR tartományra korlátozódnak.
A becslőegyenletek megbízhatóságát T-próbával értékeltem, és mivel az
adott ültetvényekről származó független mintaállományon mért és becsült értékek között szignifikáns eltérést nem mutatható ki, ezért a becslőegyenletek alkalmazhatóak.
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2. táblázat. Nedvességtartalom becslő egyenletek homok, homokos vályog és vályog
talajokon
Fizikai féleség
Homok
Homokos vályog
Vályog

0% víztelítettség
R2
p
0,796
0,681
0,584

0,002
0,012
0,044

2

R

0,819
0,774
0,827

5–25 %(tömegszázalék)
p
Becslő egyenlet
0,001
0,007
0,001

y = - 0,7874x + 32,753
y = - 0,4483x + 34,144
y = - 0,66x + 38,528

Korábbi kutatásaink (NAGY et al., 2011), valamint FILEP (1999) és
VÁRALLYAY (2002) adatai alapján megállapítható, hogy az agyag talaj szántóföldi vízkapacitása (VKsz) átlagosan 46%, a holtvíz tartalma (HV) 33%, ezért
hasznosítható vízkészlete (DV) a vizsgált mérési módszerrel megbízhatóan nem
mérhető. Ugyanakkor a becslőegyenletekkel homoktalajnál közel víztelítettségig, homokos vályog esetén közel víztelítettségig, vályog esetében a szabadföldi
vízkapacitásig (VKsz) mérhető a nedvességtartalom. Ezzel összefüggésben számos kutatás megállapításai szerint a szabadföldi vízkapacitás felett reflektancia
növekedés nincs, vagy nagyon kismértékű (CIERNIEWSKI, 1985, 1993; MUSIC
& PELLETIER, 1986). Ezért a szabadföldi vízkapacitás feletti nedvességtartalom
spektrálisan megbízhatóan nem detektálható.
Az 1000 és 2450 nm közötti hullámhossztartomány spektrális tulajdonságait
elemezve az 1450–1460 nm-es és a 1920–1930 nm-es hullámhossz tartomány
volt a nedvességre legérzékenyebb (5. ábra).
Hasonlóan a vizsgált teljes spektrum elemzési eredményeihez a víztartalom
növekedésével csökken a reflektancia az érzékeny tartományokban is; a csökkenés mértéke közel háromszoros.

5. ábra. A homok talaj reflektanciája (1 000–2 500 nm) eltérő nedvességi állapotban
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STONER és BAUMGARDNER (1981) eredményeivel összhangban 1 350 nm és
1 925 nm es hullámhossztartomány bizonyult kitüntetett szerepűnek. Az érzékeny tartományok, valamint a minimumhoz legközelebb eső helyi görbemaximumot mutató hullámhossz hányadosaként nedvességtartalom indexeket képeztem: R1350/R1460 és R1860/R1925. Az index képzésekor az egyes talajfizikai féleségeket nem különítettem el egymástól az alacsony minta szám miatt.
CIERNIEWSKI és KUŚNIEREK (2010) eredményei ugyanakkor rámutatattak arra,
hogy ellentétben a VIS-ben tapasztaltakkal, NIR tartományban az 1450 nm-en
és 1950 nm-en mérhető víz abszorpciós sávokban, valamint 2000 nm felett az
agyagtartalom hatása – így a talajtextúra reflektancára gyakorolt hatása – minimális.
Az arány indexek és a nedvességtartalom között végzett összefüggés vizsgálat, és a lineáris regresszió rámutatott arra, hogy erős az összefüggés a nedvességtartalom és a nedvességi indexek értékei között. A validálás alapján két index közül a R1350/R1460 index a megbízhatóbb. A talajok közötti heterogenitás
hatása a 25% feletti nedvességtartományban, az R1860/R1925 index változékonyságában mutatkozik meg egyértelműen (6. ábra).

6. ábra. Talajnedvesség-tartalom index és a nedvességtartalmak közötti összefüggések

Következtetések és javaslatok
400 és 1 000 nm között a nedvességtartalom növekedés nem lineárisan befolyásolja a reflektancia változását. A spektrális tulajdonságok alapján a nedvességtartalom becslésére talajtextúra-specifikus új, spektrális különbségre alapuló
indexet (R950 –R450) a hoztam létre, amelynek mérési tartománya 5–25% (tömegszázalék). A nedvességtartalom spektrális meghatározására különbség in-
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dexekre alapozott nedvességtartalom becslő egyenleteket állítottam fel külön
homok, homokos vályog és vályog talajokra. A becslőegyenletekkel homok
talajnál víztelítettségig, homokos vályog esetén közel víztelítettségig, vályog
esetében a szabadföldi vízkapacitásig (VKsz) határozható meg a reflektancia
mérést követően a talaj nedvességtartalma. Ez a nedvesség-tartomány öntözéstervezési szempontból optimális, a hasznosítható vízkészlet (DV) így a homok,
homokos vályog és vályog talajoknál is meghatározható spektrális indexek alapján.
Összhangban BOWERS és HANKS (1965) eredményeivel, a NIR tartományban a nedvességre legérzékenyebb 1 450–1 460 nm és 1 920–1 930 nm hullámhossz-tartományok határolhatóak le, amelyek alapján nedvességtartalomra érzékeny indexeket és új becslőegyenleteket hoztam létre. NIR tartományban a talajok fizikai félesége közötti különbség csak kis mértékben van hatással a
reflektancia indexek alakulására. Az általam vizsgált kis mintaszám ellenére az
R1350/R1460 index alkalmazása a talajnedvesség számítására eredményeink alapján is javasolható, amelyet alátámaszt, hogy HAUBROCK és munkatársai (2008)
hasonló eredményeket értek el az R1450/R1300 index alkalmazásával.
A talajnedvesség spektrális úton történő mérési módszerének kidolgozásával, valamint spektrális indexekre alapozott becslő algoritmusok alkalmazásával
gyorsan és pontosan meghatározható a vizsgált talajok nedvességtartalma. Naprakész információt kaphatunk a talaj vízellátottságáról, amely öntözéstechnikai
és agrotechnikai (művelhetőség) szempontból is lényeges. Az eredmények továbbá alapot nyújthatnak a kutatásban meghatározott hullámhosszokon mérő és
indexet képző, terepi, hordozható talajnedvesség eszköz kifejlesztésére is. A
spektrális indexeket ugyanakkor a vizsgált talajtól eltérő talajok esetén kalibrálni kell, mivel a nedvességtartalom mellett számos más talajtani tényező befolyásolja a spektrális adatokat.
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Összefoglalás
A magyar talajosztályozás diagnosztikai szemléletű megújításához kapcsolódóan
2013-ban sor került megújuló hazai osztályozási rendszerünk első megközelítésének
bemutatására. E rendszerben bevezetésre került a hordaléktalajok típusa, mely típus
definíciójának az érvényben lévő genetikus osztályozás öntés- és lejtőhordalék talajainak főtípusa nagyrészt megfeleltethető. A dolgozat célja lejtőhordalék talajok osztályozásánál szóba jöhető legfontosabb diagnosztikai jellemzők számbavétele, továbbá –
ezek, ill. napjaink nemzetközi korrelációs rendszereként használt Világ Talaj Referenciabázissal (WRB) történő korreláció alapján, valamint terepi tapasztalataink figyelembevételével – javaslattétel hordaléktalajok osztályozásának pontosítására.

Summary
The first approach of the renewed Hungarian soil classification system, which is
based on diagnostic classification, has been introduced in 2013. This system describes a
new approach of classifying fluvic and colluvial soils, but it mainly corresponds with
the current, genetic classification. The aim of this paper is to collect diagnostic properties that help us classify colluvial soils most relevantly, moreover the correlation of
these properties with today's international classification system, the World Reference
Base. Based on all these and considering our field experiences as well, we are proposing
a clarified classification of colluvial soils in the renewed classification system.

Bevezetés, célkitűzés
Genetikai alapokon nyugvó jelenlegi talajosztályozási rendszerünk diagnosztikai szempontok szerint történő átalakítása a közelmúltban megkezdődött,
2013-ban sor került megújuló hazai osztályozási rendszerünk első megközelítésének bemutatására (MICHÉLI et al., 2006, 2013a, 2013b, 2013c; MICHÉLI,
2011).
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A diagnosztikus szemlélet szigorú definíciókra és számszerű, határértékkel
leírható adatokra épül. A talajok besorolása a genetikai folyamatok helyett az
azok eredményeként létrejövő, jól definiálható és mérhető fizikai, kémiai és
morfológiai jellemzők alapján történik (Soil Survey Staff 1999; IUSS Working
Group WRB 1998, 2006, 2014; MICHÉLI et al., 2013a).
Célunk a lejtőhordalék talajok osztályozásánál szóba jöhető legfontosabb diagnosztikai jellemzők számbavétele, továbbá ehhez kapcsolódóan javaslattétel a
hordaléktalajok osztályozásának pontosítására.

Anyag és módszer
Munkánk során célkitűzésünk a lejtőhordalék talajok diagnosztikai szempontok szerint történő besorolásának vizsgálata és fejlesztése volt, megújuló
osztályozási rendszerünkben. Ennek érdekében összegyűjtöttük azon lejtőhordalék tulajdonságokat, amelyek e talajokat leginkább jellemezni tudják, és melyek
alapján a jelenlegi magyar talajosztályozás (JASSÓ et al., 1989; STEFANOVITS et
al., 1999) számszerű adatokkal – igaz csak változatok szintjén – elkülöníti őket.
Annak érdekében, hogy a lejtőhordalék talajok legfontosabb tulajdonságait diagnosztikai szempontok szerint minél pontosabban jellemezni tudjuk, sorra
vettük a lejtőhordalék talajok hazai genetikus osztályozásban változati szinten
elkülönített tulajdonságainak megfeleltethető, a nemzetközi talajosztályozásban
(Világ Talaj Referenciabázis, World Reference Base for Soil Resources –
WRB) használt minősítőket is. A WRB osztályozás alacsonyabb szintjén minősítők (qualifiers) segítségével válik lehetővé az egyes talajok minél pontosabb
leírása és osztályozása.
Az összevetés feltétele az egyes talajtulajdonságok definíciójának, mélységbeli megjelenésének és eloszlásának határértékkel történő pontos meghatározása, ismerete (FUCHS et al., 2007). Ezek hiányában az elkülönítés szubjektív
lehet, meghiúsítva ezzel az egységesen kezelt talajosztályozásra való törekvést,
korrelációt.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a magyar talajosztályozásban található határértékek és definíciók eltérnek a WRB jól meghatározott diagnosztikai definícióitól, értékeitől, ezért nem a teljes megfeleltetésre, hanem a legjobb
megközelítésre törekedtünk.
A lejtőhordalék talajok tulajdonságainak és határértékeinek számbavétele a
jelenlegi, genetikai alapokon nyugvó talajosztályozási rendszerünk
(STEFANOVITS et al., 1999) alapján, a minősítőkkel történő összevetés pedig a
WRB alapján történt (IUSS Working Group WRB, 2006). Sor került továbbá 9
db lejtőhordalék talajszelvény terepi vizsgálatára, leírására és osztályozására a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Alacska valamint Edelény települések térségében. Jelen dolgozatban csupán e szelvények osztályozására térünk ki
az általunk javasolt, pontosított diagnosztikus osztályozás tükrében.
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Eredmények
Jelenlegi, genetikus osztályozási rendszerünk a lejtőhordalék talajok esetében altípus szintig elsősorban a ráhordódott anyag forrását jellemzi (erdőtalajok,
csernozjomok lejtőhordaléka, ill. deluviális, alluviális üledékek), kevésbe törődik a szelvényben kialakult, illetve kialakulóban lévő tulajdonságokkal. E talajok jellemző tulajdonságai, fontos elkülönítő bélyegei csupán változati szinten
jelennek meg, melyek azonban a jelenleg a rendelkezésre álló útmutatók közül a
gyakorlati szakemberek körében elterjedt „Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához” c. kiadványnak (JASSÓ, 1989) nem képezik részét, a SZABOLCS (1966) és a STEFANOVITS (1999) féle kiadványokban
közölt változatok között pedig (tulajdonságokban és határértékekben is) eltérések tapasztalhatóak.
A jelenlegi, lejtőhordalék talajokra vonatkozó változati tulajdonságok közül
a glejesedés, savanyúság, karbonáttartalom és -eloszlás, valamint a talajvíz
mélysége az öntéstalajoknál közölt értékek alapján kerül elkülönítésre
(STEFANOVITS et al., 1999). Hiányosság azonban, hogy sem a textúrára, sem a
színre vonatkozó leírás, ill. határérték nincsenek megadva. Jelenlegi talajosztályozási rendszerünk a változati tulajdonságok elkülönítése nélkül nem sokat
mondana egy adott lejtőhordalék talajról, míg a WRB-ben használt minősítők
sokkal inkább leírják az adott talaj tulajdonságait.
Megújuló, diagnosztikus osztályozási rendszerünkben bevezetésre került a
Hordaléktalajok típusa, mely típus definíciójának az érvényben lévő genetikus
osztályozás Öntés- és lejtőhordalék talajainak főtípusa nagyrészt megfeleltethető. A Hordaléktalajok legfontosabb elkülönítő bélyegei: a rétegzett talajanyag
megjelenése, a felszín alatti talajszintekben a karbonát-, és sófelhalmozódás,
valamint hogy a glejesedésen kívül más talajképződésre utaló morfológiai bélyeg nem található bennük (MICHÉLI et al., 2013b).
A hazai genetikus talajosztályozás változati szinten elkülönített lejtőhordalék
talajtulajdonságait és azok határértékeit, valamint az ezeknek megfeleltethető
WRB minősítőket, határértékkel, ill. az összevetés eredményét az 1. táblázat
foglalja össze.

Következtetések, javaslatok
Figyelembe véve mind a nemzetközi talajosztályozási rendszerekben használt határértékeket, diagnosztikus tulajdonságokat, jellemzőket, mind a megújított hazai osztályozási rendszerünkben megfogalmazott kritériumokat és az
ahhoz kapcsolódó észrevételeket, továbbá jelenlegi hazai genetikus osztályozási
rendszerünk hiányosságait, terepi tapasztalatainkat, javaslatot tettünk hordaléktalajok megújuló osztályozási rendszerünkben történő osztályozására.
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1. táblázat. A hazai talajosztályozás változati szintjén elkülönített lejtőhordalék talajtulajdonságok és határértékei STEFANOVITS és munkatársai (1999) alapján, valamint az
ezeknek megfeleltethető WRB minősítők, határértékkel (IUSS Working Group WRB,
2006)
Hazai, genetikus talajosztályozás

WRB

Tulajdonság

Határérték

Minősítő

Határérték

Humuszréteg
vastagsága

sekély humuszrétegű: < 40 cm
közepes humuszrétegű: 40–80 cm
mély humuszrétegű:
80 cm alatt

Pachic

> 50 cm

Pachic

> 50 cm

gyengén humuszos: < 2%
Humuszréteg
szervesanyagtartalma

közepesen humuszos: 2–3,5%
erősen humuszos: > 3,5%

Karbonátok
megjelenésének
helye

Glejesedés mértéke

Eltemetett talajszint mélysége

OC > 0,6%
OC > 0,6%
OC > 0,6%

gyengén karbonátos: < 5%

Calcaric

> 15% CaCO3
50 cm-en belül
> 15% CaCO3
50 cm-en
belül, v.
> 2% CaCO3
20–50 cm
> 15% CaCO3
50 cm alatt
> 2% CaCO3

közepesen karbonátos: 5–10%

Calcaric

> 2% CaCO3

Calcic

> 15%

-

-

Gleyic

>25% glejes
színmintázat

Gleyic
Novic

> 25% glejes
színmintázat
5–50 cm

Thapto-*
„over”**

< 100 cm
-

felszíntől karbonátos: 0–20 cm

Epicalcic

felszínhez közel karbonátos:
20–40 cm

Epicalcic
v.
Calcaric

mélyen karbonátos: 40 cm alatt
Karbonáttartalom
(50 cm mélységig)

Mollic v.
Umbric
Mollic v.
Umbric
Mollic v.
Umbric

erősen karbonátos: > 10%
gyengén: apró foltokban
közepesen: a talajszelvény falán, a
glejes rétegben 20–50% felületet
foglal el
erősen: a glejes foltok területe
> 50%
sekélyen kétrétegű: 50 cm felett
közepesen kétrétegű: 50–100 cm
mélyen kétrétegű: 100–200 cm

Endocalcic

Megjegyzés: *Nem minősítő (qualifier), hanem pontosító (specifier), ami lejtőhordalék
tulajdonsággal való megfeleltethetősége miatt jelölésre került a táblázatban; ** Nem
minősítő, de eltemetett talajok esetében alkalmazható – a felszíni talaj, és az eltemetett
talaj neve közé helyezett „over” jelző segítségével jelezhető mindkét talaj jelenléte.
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A Hordaléktalajok elkülönítésére és osztályozásuk alacsonyabb szintjeire –
az öntés és lejtőhordalékos altípus tulajdonságaira – vonatkozó javaslatokat az
új hazai osztályozásban meghatározott szerkezet szerint mutatjuk be.
A Hordaléktalajok jellemzésére az alábbi általános leírást javasoljuk:
„Más talajok, melyek talajanyaga nem helyben képződött, hanem más területek felszínéről fizikai áthalmozódás útján halmozódott fel, így minden esetben
minimum 0,2% szerves anyagot tartalmaz, és nem mutat más talajtípusokra
jellemző kifejezett genetikai folyamatokat. Amennyiben az anyagáthalmozódáson túl más genetikai jellemzők is felismerhetők, az öntés/lejtőhordalék csak
altípus szinten jelenik meg.
Anyaguk:
• szuszpenzióban, víz által a képződési helyétől messzire szállítódott
majd rakódott le az ártéren, vagy
• lejtős területen felszíni erózióval víz (felületi lemosás, vonalas erózió,
lepelerózió) vagy gravitáció révén, szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgással rövidtávon szállítódott, majd rakódott le lejtők alsó szakaszain, lejtők lábánál, lejtőoldalak pihenőin, homorú lejtőkön, kisebb
mélyedésekben vagy völgyekben.”
A Hordaléktalajok osztályozási követelményeit az alábbi definíció szerint javasoljuk:
„Más talajok, melyekben:
1. rétegzett talajanyag jelenik meg a talajfelszíntől számított 50 cm-en
belül vagy a sekélyebben megjelenő kőzethatárig, vagy
2. a felszíni rétegzetlen talajanyag szerves széntartalma ≥ 0,2% legalább
50 cm-es mélységig, vagy a sekélyebben megjelenő kőzethatárig.”
A helyszíni felismerést és elkülönítést segítő bélyegek meghatározását hordaléktalajok esetében az alábbiakban megfogalmazottak szerint javasoljuk:
„A hordalék talajok gyengén fejlett talajok, melyekre a rétegzettség, vagy
nagy mennyiségű homogén talajanyag felhalmozódása jellemző. A rétegzettség
megnyilvánulhat a szervesanyag tartalom szabálytalan mélységi eloszlásában
vagy a fizikai féleség változásában. Mivel a felszíni talajok áthalmozódásával
képződnek, ezért minden esetben jellemző a rétegekre legalább egy minimális
(0,2% feletti) szervesanyag-tartalom. Az áthalmozott anyag forrását adó terület
felszíni genetikai szintjének áthalmozódásával mély, rétegzetlen lejtőhordalék
szintek keletkezhetnek, melyek meghaladják az adott talajtípus genetikájából
várható szintek vastagságát. Ennek leggyakoribb példája az igen mély humuszos réteg kialakulása.
Sík, ill. kis felszíni lejtésű (0–2%) területen elhelyezkedő hordaléktalajok
esetében a talajanyag minden esetben osztályozott, víz által hosszú távon szállított, lekerekített, durva vázrészek jellemzik.
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Az egyes rétegek között minden esetben éles határ figyelhető meg, ami jellemzően a humusztartalom változása következtében fellépő színváltás formájában nyilvánul meg.
A dombvidéki, nem sík (2%-nál nagyobb lejtésű) területen, enyhén vagy
erősen tagolt felszínek esetén, lejtőlábi, ill. völgytalpi helyzetben elhelyezkedő
hordaléktalajok esetében a talajanyag az esetek jelentős részében osztályozatlan
durva vázrészeket tartalmazhat: lekerekítetlen, éles törésfelszínek jellemzik.
Jellemzően fiatal talajok, melyek általában nem elégítik ki a humuszos talajszint kritériumait, hiszen a felszínről leerodálódott, ill. a lerakott anyag más
genetikájú anyagokkal összekeveredve rakódik le.”
Javasoljuk továbbá az öntés, valamint a lejtőhordalékos talajtulajdonságok
alábbiakban megfogalmazott definíciójának bevezetését, a meglévő definíciók
módosítását a kulcsban:
„Öntés tulajdonság:
1. megjelenése sík (0–2% lejtésű) területen jellemző és
2. a) folyóvízi vagy tavi elöntésből származó rétegzett talajanyag jelenik meg a talajfelszíntől számított 100 cm-en belül, vagy
b) rétegzetlen felszíni humuszos szintje ≥ 80 cm vastagságú réti, valamint mezőségi talajok esetében, ill. ≥ 40 cm erdőtalajok esetén.”
„Lejtőhordalékos tulajdonság:
1. megjelenése nem sík (2%-nál nagyobb lejtésű) területen jellemző és
2. a) erodált talajanyag felhalmozódása révén keletkezett rétegzett talajanyag jelenik meg a talajfelszíntől számított 100 cm-en belül, vagy
b) rétegzetlen felszíni humuszos szintje ≥ 80 cm vastagságú réti, valamint mezőségi talajok esetében, ill. ≥ 40 cm erdőtalajok esetén.”
Javasoljuk továbbá az osztályozó kulcsban használt - hordaléktalajok osztályozási követelményei között lehetséges kritériumként szereplő - rétegzett talajanyag már meglévő definíciójának módosítását is, az alábbiak szerint:
„Olyan folyóvízi vagy tavi elöntésből, vagy erodált talajanyag felhalmozódásából származó rétegzettséget mutat, melyben:
1. a rétegek durva vázrész tartalma (2 mm-nél nagyobb frakció) között
legalább 5% eltérés tapasztalható, vagy
2. a rétegek homoktartalma (2–0,02 mm-es frakció) legalább 10%-os
ingadozást mutat, vagy
3. a mélység növekedésével a szervesanyag tartalom szabálytalan változása figyelhető meg. ”
A határozó kulcsban a talajok sorrendjének meghatározása a WRB osztályozó kulcsán alapult, de minthogy a hazai viszonyokat is figyelembe veszi, a
WRB-től több ponton is eltér (FUCHS, 2012).
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Az egyik ilyen különbség a hordaléktalajok pozíciója is: míg a WRB-ben a
Fluvisolok viszonylag a kulcs elején, a 7. helyen, addig a hazai kulcsban a hordaléktalajok a kulcs végén – az agyagbemosódásos talajok után és a homoktalajok, barnaföldek, valamint földes kopárok előtt – a 12. helyen sorolnak ki.
Minthogy az osztályozás során az adott talaj textúrája meghatározóbb, mint a
rétegzettsége, célszerűbb lenne, ha a homoktalajok típusa (melyek ugyancsak
mutathatnak rétegzettséget) megelőzné a hordaléktalajokat az osztályozási
kulcsban. Továbbá, a hordaléktalajokban nem marad más talajképződésre utaló
diagnosztikai bélyeg (a felszínalatti szintek karbonát-felhalmozódásán és/vagy
glejesedésen kívül), ugyancsak célszerű lenne, ha a barnaföldek is – melyek
mutatják az átalakulás bélyegeit – a hordaléktalajok elé kerülnének a kulcsban.
Mindezek alapján javaslatunk tehát hordaléktalajok pozíciójának módosítása, a jelenlegi 12. helyről a 14. helyen történő kisorolása az osztályozó kulcsban, így a kulcs végén található talajok kisorolásának sorrendje a következőképpen alakulna: 11. Agyagbemosódásos talajok, 12. Homoktalajok, 13. Barnaföldek, 14. Hordaléktalajok és 15. Földes kopárok.
Fenti javaslataink alapján az általunk vizsgált kilenc talajszelvényből hét
szelvény új elnevezést kapott osztályozásuk során, ahol az egyes szelvények
lejtőhordalék jellege minden esetben nyomatékosítást nyert. Ezen talajszelvények javasolt új elnevezése (az összevetés segítése végett a szelvények hazai
genetikus, WRB szerinti, valamint az új magyar diagnosztikus osztályozásával
együtt) az alábbiak szerint alakul:
Alacska 1.
Sekély humuszos rétegű, közepesen humuszos,
közepesen glejes, közepesen kétrétegű lejtőhordalék talaj, deluviális és alluviális vegyes üledékek
vagy
Pangóvizes barna erdőtalaj
Endostagnic Endovertic LUVISOL (Endoruptic)
WRB besorolás:
Új magyar, diagnoszti- Duzzadó, pangóvizes agyagbemosódásos talaj
(telítetlen, többrétegű)
kus osztályozás:
Javasolt diagnosztikus Duzzadó, pangóvizes, lejtőhordalékos agyagbemosódásos talaj (telítetlen, többrétegű)
osztályozás:
Szelvény azonosító:
Hazai talajtípus:

Szelvény azonosító:
Hazai talajtípus:

Alacska 3.
Közepes humuszos rétegű, közepesen humuszos,
mélyen karbonátos, közepesen kétrétegű lejtőhordalék talaj, erdőtalajok lejtőhordaléka
Haplic CAMBISOL (Colluvic, Calcaric, Humic)

WRB besorolás:
Új magyar, diagnosztiNyers homoktalaj (karbonátos, telített)
kus osztályozás:
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Javasolt diagnosztikus
Lejtőhordalékos homoktalaj (karbonátos, telített)
osztályozás:
Alacska 4.
Sekély humuszos rétegű, erősen glejes, felszíntől
közepesen karbonátos lejtőhordalék talaj, deluviális
és alluviális vegyes üledékek vagy
Réti talaj
Calcic Mollic GLEYSOL (Colluvic, Eutric, Siltic)
WRB besorolás:
Új magyar, diagnosz- Humuszos réti talaj (karbonátos, vaskiválásos,
lejtőhordalékos)
tikus osztályozás:
Javasolt diagnosztikus Humuszos, lejtőhordalékos réti talaj (karbonátos,
vaskiválásos)
osztályozás:
Szelvény azonosító:
Hazai talajtípus:

Szelvény azonosító:
Hazai talajtípus:

WRB besorolás:
Új magyar, diagnosztikus osztályozás:
Javasolt diagnosztikus
osztályozás:
Szelvény azonosító:
Hazai talajtípus:

WRB besorolás:
Új magyar, diagnosztikus osztályozás:
Javasolt diagnosztikus
osztályozás:
Szelvény azonosító:
Hazai talajtípus:
WRB besorolás:

Alacska 5.
Közepes humuszos rétegű, erősen glejes, sekélyen kétrétegű lejtőhordalék talaj, erdőtalaj
eredetű lejtőhordalékok vagy
Hordalékkal borított réti talaj
Haplic GLEYSOL (Colluvic, Areninovic,
Thaptomollic)
Típusos réti talaj (vaskiválásos, lejtőhordalékos)
Lejtőhordalékos réti talaj (vaskiválásos)
Alacska 6.
Közepes humuszos rétegű, gyengén karbonátos,
mélyen karbonátos, közepesen kétrétegű lejtőhordalék talaj, deluviális és alluviális vegyes
üledékek
Colluvic REGOSOL (Calcaric, Eutric)
Humuszos homoktalaj (gyengén karbonátos)
Humuszos, lejtőhordalékos homoktalaj (gyengén
karbonátos)
Edelény 1.
Mély humuszos rétegű, közepesen kétrétegű
lejtőhordalék talaj, erdőtalajok lejtőhordaléka
Colluvic REGOSOL (Eutric, Episiltic, Thaptomollic)
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Új magyar, diagnosztikus osztályozás:
Javasolt diagnosztikus
osztályozás:
Szelvény azonosító:
Hazai talajtípus:
WRB besorolás:
Új magyar, diagnosztikus osztályozás:
Javasolt diagnosztikus
osztályozás:
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Típusos barnaföld (többrétegű)
Humuszos hordaléktalaj
Edelény 2.
Közepes humuszos rétegű, sekélyen kétrétegű
lejtőhordalék talaj, erdőtalajok lejtőhordaléka
Luvic PHAEOZEM (Novic)
Típusos agyagbemosódásos talaj (többrétegű)
Lejtőhordalékos agyagbemosódásos talaj (többrétegű)

Összegzés
A dolgozatban sorra vettük a lejtőhordalék típusok hazai genetikus osztályozásban változati szinten elkülönített tulajdonságait, továbbá az ezeknek megfeleltethető, a nemzetközi talajosztályozásban használt minősítőket, annak érdekében, hogy e talajokat diagnosztikai szempontok szerint minél pontosabban
jellemezni tudjuk. Ezek figyelembevételével, továbbá terepi tapasztalatainkra
alapozva javaslatot tettünk hordaléktalajok, valamint e típusok alacsonyabb
szintjeire vonatkozó talajtulajdonságok (öntés, lejtőhordalékos) meglévő definícióinak módosítására megújuló osztályozási rendszerünkben.
Munkánk hosszú távú célkitűzése, hogy lejtőhordalék talajok diagnosztikai
alapú osztályozási szempontrendszerének kialakításával e talajtípus esetében is
hozzájáruljon hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítéséhez.
A hordaléktalajok végleges definícióinak és kritériumrendszerének kialakításához természetesen a talajtani szakemberek körében történő széleskörű egyeztetés szükséges.
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A tőzeglápok és láptalajok genezise, földhasználati helyzetképe
a második ezredforduló utáni Magyarországon
Dömsödi János
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, 8000 Székesfehérvár,
Pirosalma u. 1–3.
E-mail: dj@geo.info.hu

Összefoglalás
Sehol a világon – a láptalajokkal rendelkező országokban – nem fordult elő az a
durva hiba, hogy „láp” égisze alatt a teljes (főtípus, típusok, altípusok) talajcsoporton
„ex lege” kitiltják, ill. korlátozzák a rendeltetésszerű földhasználatokat (a mező- és
erdőgazdálkodást, a tőzegkitermelést: a különböző típusú tőzegnyersanyagok környezetvédelmi, kommunális, kertészeti, meliorációs, humán- és állatgyógyászati felhasználását).
A fokozódó földhasználati konfliktusok legfőbb oka, hogy a törvény (1996. LIII. tv
a természet védelméről) lápokra vonatkozó hiányos, pontatlan része összekeveri a láp és
a talaj állapotával, különbözőségével, és eltérő genezisével kapcsolatos ismérveket,
fogalmakat.
A vizsgálatom anyagát képezik a katonai (topográfiai) és kataszteri térképek vonatkozó – a földhasználatokra, ill. a több száz éve megszűnt lápokra információkat hordozó
– szelvényei, az egykori lápok helyén levő szerves talajtájaink sekélyföldtani, talajtani
kutatási és térképezési dokumentációi (fúrásdokumentációk, rétegsor leírások, labor
vizsgálati jegyzőkönyvek, illetve tőzeg- és lápföldtérképek).
Módszeresen összehasonlítottam a tőzegterületekre az 1900-as évek után készült
monográfiák és talaj-felvételezések adatait, az 1945 utáni, különböző időszakokból
származó, de azonos területekre vonatkozó tőzegkutatási dokumentációk adataival
(MÁFI, Tőzegkutató Intézet, Bányászati Kutató Intézet, Helyiipari Kutató Intézet).
A láptalaj régiók területében és tőzegvastagságában, a különböző időintervallumokban bekövetkező mennyiségi, minőségi változásokat: a tőzeg elfogyását és a képződmény határ összehúzódását (a terület- és vagyoncsökkenést) numerikus adatokkal mutatom ki.
A talajképző tőzeg mállásával, lebomlásával; morfológiai átalakulásával, „földesedésével” (rostosból különböző mértékben lebomlott vegyes tőzeg, majd lápföld, kotu)
bekövetkező változásokat egy tömbszelvény részletes vizsgálati adatin mutatom be.
A mennyiségi, minőségi változások vizsgálati eredményeként megállapítottam és
rendszerbe foglaltam a két jellegzetesen eltérő genezisű képződmény (láp és talaj) fejlődési szakaszait, típusait.
Meghatároztam a láptalaj kialakulását befolyásoló legfontosabb körülményeket, tényezőket és a láptalajok rendeltetésszerű földhasználata szempontjából igen fontos
altípusok definícióit.
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Summary
Nowhere in the world – in countries with bog soils – is the major mistake made that
under the aegis of ”bog” orderly use (agriculture, forestry, peat extraction and the utilization of various types of peat raw materials for environmental protection, communal,
ameliorational, human and animal medication purposes) is ex lege precluded referring
to the entire soil group (main type, types and subtypes). The primary reason for the
spreading land use conflicts is that the incomplete and imprecise sections of law on
bogs mixes criteria and concepts concerning the conditions of soils and bogs and their
different nature and origin.
The sheets of the studied military topographic and cadastral maps, informing about
land use and bogs which were eliminated hundreds of years ago, mapping documentations based on shallow borehole data and soil surveys (borehole stratigraphic descriptions, protocols of laboratory analyses, maps of (decomposed) peatlands) of organic
soils on the spots of former bogs have all been involved in the investigations. Regular
comparisons were made for peat areas between data from monographs and soil surveys
after the 1900s and the peat exploration documentations prepared at various dates after
1945 for the same areas (by the Geological Institute of Hungary, Institute of Peat Exploration, Mining Research Institute, Research Institute of Local Industry). I) Numerical
data show the quantitative and qualitative changes in the extension and peat thickness of
bog regions, the reduction of peat reserves and the shrinking boundaries of the formation (decreasing area and reserves). II) The changes due to the weathering, decomposition of peat parent rock; its morphological transformation into ”bog earth” (fibrous peat
decomposed to various extent into mixed peat or earthy peat, muck) are presented
through the detailed analysis of a block diagram. III) As a result of the investigations of
quantitative and qualitative changes I established and systemized the stages and types of
evolution for two formations (bog and soil) of different origin. I identified the major
circumstances and factors which control the development of bog soils and provided
definitions for subtypes of bog soils very important for orderly land use on them.

Bevezető
A rendszerváltozást követő „átmeneti” időszakban hibás törvények, jogszabályok is születtek; ilyen a természet védelméről szóló törvény lápokra vonatkozó része is. A jogszabály (1996 évi LIII törvény a természet védelméről) hibája, hiányossága az, hogy – szándékosan vagy tudatlanságból – összekeveri a láp
és a talaj fogalmával, meghatározásával kapcsolatos ismereteket, és „láp” égisze
alatt a védelmet, ill. a tiltásokat valamennyi láptalajra kiterjeszti. Az ebből eredő konfliktusok a törvény hatályba lépése (1996) óta fokozódnak és ellehetetlenítik a szerves talajokon élő, gazdálkodó, földhasználó társadalom létezését,
megélhetését. Ez ad aktualitást annak, hogy a láptalajokon végzett, közel fél
évszázados sekélyföldtani, talajtani, kutatási és térképezési tevékenységem
alapján megvizsgáljam a vázolt helyzetet és adekvát választ adjak a felmerült
kérdésre.
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A vizsgálat anyaga, módszere
A természet védelméről szóló (1996. évi LIII.) törvény a rendszerváltozás
utáni átalakulás (a mezőgazdasági területek tulajdonszerkezeti átalakulása, privatizálása) időszakában született. Olyan sajátos területszerzési időszak volt ez,
amikor a termőföldeken, ill. a mezőgazdasági művelési ágú földrészleteken
nagyon sok parlag, extenzív, vagy csak részben és időszakosan művelt terület
keletkezett. A nem mezőgazdasági földhasználatú területekre (ipar, bányászat)
pedig egyszerre igen erős környezetvédelmi korlátozás nehezedett.
A kor sajátos, átmeneti időszakában készült törvény csaknem valamennyi alluviális, mélyfekvésű extenzív hasznosítású terület (lápok, mocsarak, nádasok,
szikes tósíkságok), hidromorf talajok (réti talajok, szikes talajok, láptalajok)
minél nagyobb arányú bekebelezésére, „védelmi oltalom alá” helyezésére törekedett.
A szikes és a réti talajok országos elterjedése a láptalajokénál viszonylag nagyobb, ezért a földhasználatuk teljes korlátozása nem következhetett be. A láptalajok, ill. szerves (tőzeges) talajok kiterjedése azonban mindössze 26 ezer
hektár (DÖMSÖDI, 1981 – Országos Tőzegkataszter), amelyről a törvény –
szándékosan, véletlenül vagy tudatlanul – rosszul és hiányosan definiált fogalmával (láp) az ország összes szerves, ill. tőzegtalajairól „ex lege” kitiltotta a
különböző célú, rendeltetésszerű földhasználatokat.
Átgondolatlan és európai viszonylatban is tájékozatlan volt a törvényalkotó a
„láp” és a „talaj” képződése, létezése, állapota (elméleti és gyakorlati ismeretei)
vonatkozásában.
Észak-Európában, ahol jelentős részben tőzegtalajokon gazdálkodnak és élnek (pl. Írországban, Skandináviában, Skóciában, Németországban, Lengyelországban stb.) és a szántóterületek jelentős részét is ezek a talajok képezik; még
a laikusok körében is köznevetséget vagy botrányt okozna ezeket „láp”-nak
tekinteni (GÖTTLICH, 1965; KIVINEN, 1961; KUBIENA, 1953; SEGEBERG, 1962).
Az pedig teljességgel kizárt, hogy ezeket a talajokat rosszul értelmezett, megalkotott törvény erejével kitiltsák a rendeltetésszerű földhasználatból: a mezőgazdasági, szántóföldi művelésből, vagy a különböző tőzegtípusokat a mezőgazdasági, kertészeti, humán- és állatgyógyászati, kommunális, környezetvédelmi célú
hasznosításokból (GOLDBERG, 1919; RHATIGAN, 1966; TIBBETS, 1968;
TYUREMNOV, 1949).
A vizsgálat szorosan vett anyagát képezik az országos monográfiák
(POKORNY, 1862; LÁSZLÓ & EMSZT, 1915; STAUB, 1892,1894), térképezések
és valamennyi szerves (tőzeges) talajrégió sekélyföldtani, talajtani kutatási,
térképezési dokumentációja: fúrásdokumentációk, rétegsor leírások, labor vizsgálati jegyzőkönyvek, tőzeg- és lápföld térképek (DÖMSÖDI, 1971, 1972, 1976,
1977, 1977… -1998, 2004).
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A vizsgálat módszereként áttekintettem az elmúlt évszázadokban, különböző
időszakokban készített katonai és kataszteri térképeket; és kronológiai összehasonlító vizsgálatokat végeztem a különböző időszakok földhasználata vonatkozásában a térképeken. A láptalajokra vonatkozó monográfiák (1892–1945),
valamint az 1945 utáni különböző időszakok országos kutatási dokumentációi
(MÁFI, Tőzegkutató Intézet, Bányászati Kutató Intézet, Helyiipari Kutató Intézet. stb.) alapján átfogóan és részletesen is vizsgáltam a „láp” és a „láptalaj”
állapotára vonatkozó ismérveket.

A vizsgálat ismertetése, vizsgálati eredmények
A „láp” és a „talaj” állapotának elkülönülése, jellemzése
Talajviszonyok, földhasználat – Az első katonai felmérés (1766–1785) 963 db
1:28 000 ma-ú térképszelvényei; a második katonai felmérés 1:14400 ma-ú; és a
harmadik felmérés 1:25000 ma-ú szelvényei az egész ország területét lefedik.
Ezek, valamint az ún. ideiglenes, majd az állandó kataszter (1859) és a kiegyezés után felgyorsult – napjainkig tartó – kataszteri felmérések és térképfelújítások szelvényei alapján évszázadokra visszamenően bizonyítható, hogy Magyarországon a lápnak minősülő, nevezhető állapot, valamennyi egykori lápvidéken
már jó régen megszűnt, befejeződött.
A vizsgált területek vázlatos ősvízrajzi helyzetét a lápképződés befejeződési
időszakában (kb.1820–1870) az 1. ábra szemlélteti.
A „láp” – a növényi üledék lerakódás, tőzegképződés – állapotának több
száz éve történt megszűnését (befejeződését) követően, részben a természetes
kiszáradás, nagyobb részt a mesterséges kiszárítás (lecsapolás, művelésbe vonás, „kultúrtáj” létrehozása, a földhasználat fejlődése) hatására a „talajosodás”:
a talajképződés genetikai folyamata vált uralkodóvá (DÖMSÖDI, 1974, 1978,
1979, 1988, 2003, 2004).
A lápmegsemmisülést követő talajképződés előrehaladt állapota, folyamata
eredményeként nem lápokról*, hanem a különböző szerves, ún. láptalajokról
beszélhetünk, pl. kotus talaj, lápföldes talaj stb. (* A hazai természetvédelmi
nomenklatúra és gyakorlata tévesen értelmezi, alkalmazza (összekeveri) a „láp”
és a „lápTALAJ” (a talajképző kőzeten kialakult, ásványi anyagokkal feldúsult
„földesedett”, lápföldes, kotus láp TALAJ) fogalmakat.)
Az egykori láp helyén, felszínén, az elmúlt több száz év alatt mindenütt különböző rétegvastagságú földesedés, lápföldképződés, „talajosodás” következett be! Ezeket a talajokat már 50–100 évvel ezelőtt is gyakran mintaszerű
gyepgazdálkodással hasznosították! A gyepek és talajaik rendeltetésszerű földhasználatát 1945 után a szocialista termelőszövetkezetek nagyüzemi gazdálkodásának 40 éves időszakában elhanyagolták (leromlott, műveletlen, savanyú
füves, alomszéna termőhelyek).

1. ábra. A vizsgált területek vázlatos ősivízrajzi szemléltetése a lápok, ill. lápképződések befejeződésének időszakában
(kb. 1820–1870) A = állandó vízborítás az 1800-as évek előtt, B = időszakos vízborítás az 1800-as évek után, C = tőzeglápok,
1= Fertő-Hanság és Kőhidai-medence, 2 = Marcal-völgy, 3 = Fejér megyei Sárrét, 4 = Vindornyai-medence, 5 = Szévízvölgy, 6 = Tapolcai-medence, 7 = Kis-Balaton és környéke, 8 = Nagyberek és környéke, 9 = Kapos-völgy és mellékvölgyei,
10 = Dél-Dunántúl kisebb lápterületei, 11 = Duna-Tisza-köze északi lápterületei (Turjánok), 12 = Duna-Tisza-köze déli
lápterületei
(Vörös-mocsár), 13 = Észak-kelet-Magyarország lápvidékei (Bodrogköz, Rétköz, Ecsedi-láp), 14 = Kis-Sárrét, Nagy-Sárrét
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Az ilyen leromlott, kezeletlen, elvizesedett láptalajok állapotának időszakában következett be a rendszerváltás, és vele együtt a hivatali hatalom erejével, a
szakmai demokratizmus mellőzésével alkotott jogszabállyal a láptalajok egyoldalú természetvédelmi „bekebelezése”. Olyan jogszabályt „alkottak”, amelyet
nem csak a lápokra, hanem az összes hazai láptalajokra kiterjeszthetnek!
Közismert, hogy a talajok szerves, vagy ásványi jellegűek, eredetűek: nagyobbrészt ásványi kőzetmálladékon, löszön, vulkáni, vagy üledékes, karbonátos stb. kőzeteken vagy szerves, különböző tőzegmálladékon képződtek. Az
észak-európai országokban a talajok jelentős része láptalaj; uralkodó része a
mezőgazdasági és ipari termelésnek, jelentős természeti erőforrás. Vajon mit
tennének az észak-európai országok polgárai, ha a szóban levő összes talaj
használatát rendeltetésszerű terület-felhasználását a magyarországi módszerrel
„alkotott” jogszabállyal örökre letiltanák? Ha „ex lege” módon korlátoznák,
kitiltanák e talajokról a mezőgazdaságot, és a tőzegek rendkívül fontos és sokrétű hasznosítását?! (Finnországban a tőzegek nélkülözhetetlen kertészeti, kommunális, környezetvédelmi célú hasznosítása mellett a városrészek távfűtését is
tőzegkorpával kevert faforgács hasznosításával oldják meg).
Természeti erőforrás, ásványvagyon – A tőzeglelőhelyek felderítésére végzett
kutatások, írásos összefoglalók (POKORNI, 1862; STAUB, 1894; LÁSZLÓ, 1915)
elkészítése után, a Tőzegkutató Intézet 1948–49-ben végezte az első módszeresebb, 250 m-es fúrási hálózatú (felderítő fázisú) kutatásait az ország jelentősebb
tőzegterületein. E kutatások során vizsgálták a tőzegkészletek mennyiségi és
települési viszonyait, és az eredményeket 1:25000-es méretarányú térképlapon
ábrázolták.
A területek tőzegvagyona igen jelentősnek bizonyult, ezért az 1950-es évek
elején – amikor még elsősorban a tőzegek ipari felhasználási lehetőségeit vizsgálták – a Bányászati Kutató Intézet a tőzegvagyon fizikai, kémiai tulajdonságainak meghatározása (laboratóriumi vizsgálata) céljából az összes jelentős kiterjedésű tőzegterületen újabb kutatásokat végzett (1950–1953). Ennek során a
fúrási hálózat sűrűbb (100–125 m) volt, a kutatási területeket pedig nagyobb,
1:10000-es méretarányú térképen tüntették fel.
Egy-egy tőzegmedence áttekintése céljából pedig 1:50000-es, ill. 1:25000-es
átnézeti térképvázlatot készítettek. A kutatások eredményeit tanulmányokban
foglalták össze.
A kitermelést megelőző részletes fázisú (50 m-es fúrási hálózatú) kutatásokat a Helyiipari Kutató Intézet (1954–1965), a Központi Szolgáltatásfejlesztési
Kutatóintézet (1966–1972), az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (1973–
1980), a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (1981–1983) és a TalajjavítóNyersanyagkutatási és Tervező Iroda (1984–1987) végezte.
Az Országos Tőzegkataszter 1981-ben készült el, ez alapján lett része a teljes tőzegvagyon az állami ásványvagyon nyilvántartásnak, -védelemnek (DÖMSÖDI, 1977, 1979, 1981, 1982, 1984, 1987, 1999).
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A törvény által „láp”-nak vélt talajok jellemzése
Az ország összes szerves, ill. tőzeges talajrégióinak részletes bejárásával,
módszeres szondírozó talajfúrások lemélyítésével, rétegsorok, talajszintek feltárásával az elmúlt két évben 2012-ben és 2013-ban történtek a legfrissebb talajtani vizsgálatok (DÖMSÖDI et al., 2012–2013). Ez alapján megállapítható, hogy
a vizsgált területeken a tőzeg morfológiai átalakulása, „talajosodása” miatt az
„érett” (átalakult, humifikálódott, fekete) és „vegyes” (az érett és a rostos keveréke) típusok, a fedőréteg lápföld, kotu képződés (a folyamatos lebomlás,
humifikálódás: a talajképződés genetikai folyamata) intenzitása igen erőteljesen
felgyorsult. A tőzegtalajok rostos részarányát – a lápképződés befejeződését
követő több száz év elteltével – egyre kisebb mértékben, ill. részarányban lehet
kimutatni.
A különböző időszakokban elvégzett kutatások, fúrásdokumentációk (László
G., 1915; Tőzegkutató Intézet ,1948–1949; Bányászati Kutató Intézet, 1950–
1953, Helyiipari Kutató Intézet, 1954–1965, valamint az ezeket követő talajtani
kutatások szondírozó fúrásai 2013-ig) egyértelműen bizonyítják, hogy az eltelt
mintegy száz év alatt a láptalaj szelvényében a felszíni talajréteg: a lápföld, kotu
a duplájára vastagodott. E vizsgált tetemes időszak alatt a láptalajokon megállapíthatóan már „híre-hamva” sem volt a „láp” állapotának, ill. a tőzegképződésnek.
Éppen ellenkezőleg: a földesedés, a „lápföldesedés” (talajképződés volt) intenzív és nem a növényi üledékképződés, a tőzegesedés, ami lápot bizonyítana!
Valójában tehát a lápi, láposodási helyzetnek a homlokegyenest ellenkező folyamata: az egykori lápokban képződött tőzeg talajmorfológiai átalakulása; a
talajképződés folyamata érvényesül (DÖMSÖDI, 1979, 1980, 1984, 1985, 1988,
2006), miközben kimutatható akár száz évre visszamenőleg is a láp legfőbb
jellemzőjének a növényi üledékképződésnek teljes hiánya! Ezért a vizsgált talajokon a természetvédelem „láp”-ra, „tőzegképződés”-re vonatkozó víziói egyszerűen valótlanok!
Valamennyi láptalajunkban az ún. negatív szervesanyag-mérleg: a tőzeg rohamos humifikálódása, elfogyása érvényesül! Amit a természetvédelem a láptalajok felszínén „tőzegesedésnek”, „tőzegképződésnek” vél, az évről évre a felszínről mindig eltűnik; a felszínen levő, állandóan vastagodó lápföld humuszanyagává válik!
Ha a természetvédelem állítása; a láp, a növényi üledék- és a tőzegképződés
– a lápot igazoló ismérvek – igazak lennének, akkor a visszamenőlegesen vizsgált időszak folyamán a vizsgált láptalajok felszínén már több deciméter vastag
tőzegtelep létezne!
Tőzegesedés, láposodás – a hazánkban uralkodóan képződött rétlápok vonatkozásában – csak állandóan levegőtől elzárt módon, sok évtized, évszázad
alatt, állandó vízben következhet be! A láptalajainkra ráerőltetett „láp” valótlanságát bizonyító megállapításaimat a hazai láptalajok közel fél évszázados
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sekélyföldtani, talajtani (láptudományi) kutatásaim, térképezéseim; a talajok
mennyiségi, minőségi, települési viszonyainak teljeskörű vizsgálatai; a lápképződés, lápmegsemmisülés tudományos kutatási eredményei (DÖMSÖDI, 1988), a
Brémai Lápkutató Intézetben és Kanadában végzett munkáim eredményei bizonyítják (DÖMSÖDI, 1981, 1982, 1983). A láp tehát nem azonos a láptalaj fogalmával! A rossz és hiányos jogszabályi értelmezés a fogalmakat, ill. azok ismérveit összekeveri, azonosnak tekinti, ezáltal az összes hazai láptalajra a „védelmet” kiterjeszti, és a rendeltetésszerű földhasználatokat ellehetetleníti.
A jogszabály hiányosságai, pontatlanságai és ellentmondásai
„d) a láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakonként víz hatásának kitett, ill. amelynek talaja időszakosan vízzel telített.”
Megdöbbentő a jogszabály (szándékos, vagy tudatlanságból eredő) hibás
szövegezése; hogy a megfogalmazó mennyire nem ismerhette a „láp”, a „láptalaj”, a „mocsár”, a „fertő” fogalmakat. Mert a láp „olyan földterület”, ahol nem
időszakos, hanem állandó, szigorúan folyamatos a láptó vizének utánpótlódása,
a növényi üledék lerakódása és állandó vízben (levegőtől állandóan elzártan) a
tőzegképződés. Ha ez a folyamat megszakad, csak „időszakos”, nem láp, hanem
mocsár keletkezik; amelynek nincs növényi üledékképződése. (A „fertő” a láp
és a mocsár köztes képződménye.)
„da) amelynek jelentős részén lápi életközösség, ill. lápi élő szervezetek találhatók”.
„Lápi élő szervezet” tipikusan csak lápokban (élő lápokban) lehet. Ha a lápi
élő szervezetnek; valójában a növénytársulásnak csak néhány egyede, többkevesebb példányszáma az időnkénti belvizek, talajvízszint-emelkedések miatt
a láptalajokon (a réti talajokon is), néha megjelenik, az nem az a „lápi élő szervezet”, amely alapján a terület lápnak minősíthető! Nem is lehet, mert a növényzet, ill. a lápi flóra, fauna a hazai szántó, rét, legelő és erdő művelési ágú
láptalajokon már több száz éve megszűnt (uralkodóan, ún. szekunder vegetációk; rét, legelő, nádas, művelési ágú területek vagy gyomtengerek). A láptalajokon tehát nincs olyan „jelentős lápi” növényi életközösség, amely a „láp” minősíthetőséget lehetővé tenné (hiszen nyoma sincs az állandó vízborítottságból
bekövetkező tőzegesedésnek)!
A láptalajokon a folyamatos, évszázados vízrendezések (az övárkok, vízgyűjtő, vízelvezető árkok rendszerének kiépítésével) már a kiegyezést követően
elősegítették a földhasználatot, a gyepművelés és a gyepgazdálkodás kialakulását. Monarchia korabeli hozadéki aranykoronás rendszerünk földminősítési
(földhivatali) adatai (min. osztály, aranykorona) azt igazolják, hogy a láptalajok
jó része már 80–100 évvel ezelőtt is viszonylag jó fű hozamú, rendszeresen, jól
kezelt rét, ill. legelő volt.
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A szocialista termelőszövetkezetek időszakban, majd a rendszerváltás földprivatizációját követően országszerte elhanyagolták, ill. kevésbé gondozták a
láptalajokat. A vízelvezető árokrendszereknek is több tulajdonosa lett (állami,
önkormányzati, társulati, magán); ez a helyzet okozta a láptalajok földrészleteinek leromlását, az időszakos vizenyősség állapotának fokozódását. Ettől azonban nem a „jelentős részén”, hanem a jelentéktelen részén sem keletkeztek lápi
élő szervezetek (élőlápok).
Előfordult, hogy láptalajon vagy réti talajon levő szántó művelési ágú földrészleten, vízbőség időszakában a vetésekben is megjelent a nád, azonban a
nádasnak (a nádszálaknak vagy nádfoltoknak) nincs lápnak minősülő jelentősége. A rét, legelő művelési ágakat (földrészleteket) a szélsőséges időjárási és
talajviszonyok miatt még nehezebb rendszeresen karban tartani, ezért időszakonként leromlanak (elsavanyodó füvek, békarokka, sás, nád, gyékény, „gyomtenger” tarkítja a rét, legelő művelési ágban levő láptalajokat). A vizsgált, időszakos vízbőség miatt fordulhatnak elő olyan növények, egyedek, amelyek részei lehetnek a lápot alkotó növénytársulásnak, azonban ezek mennyisége – az
állandó víz, láptó hiányában – soha nem minősül „láp” jellegnek. Sőt, a jelenlegi klímaviszonyok (néha csapadékos, néha száraz periódus) és főként az országban kiépített, a láptalajokon besűrűsödött vízelvezető árokrendszerek már
soha nem teszik lehetővé a „láp” állapotát, a növényi üledék lápot igazoló tőzegesedésének kialakulását!
Ha a fals állítás: a „láp” a tőzegesedés igaz lenne, akkor a talajok felszínén
az elmúlt évtizedekben nem föld: a lápföld vastagodott volna intenzíven, hanem
a tőzeg (nonszensz). A tőzegesedésnek vélt, évenként földre hullott növényi
részekből, törmelékekből soha nem lesz tőzegtelep! Mert ezek évről-évre beépülnek, a talajképződés (mull-moder-humusz) folyamatába! Fatális szakmai
tévedés ezt tőzegképződésnek vélni! (Sajnos bizonyítható, hogy az elmúlt évek
természetvédelmi határozatai ezt tőzegképződésnek vélték.)
Hogyan lehetne az egyoldalú természetvédelmi érdekeket erőltetőkkel megértetni, hogy az ásványvagyon-gazdálkodáshoz, ásványvagyon-védelemhez (a
legsajátosabb ásványi nyersanyag, a legjobban pusztuló tőzegvagyon védelméhez, „konzerválásához”) is a felszínközeli víz visszaduzzasztása szükséges! A
vízhatásra pedig természetes, hogy megjelenik néhány olyan növény, amelyre
„lápot” kiáltva (a rossz törvény eszközével) minden rendeltetésszerű földhasználat ellehetetleníthető!
Fokozza és bizonyítja a szakmai eltévelyedést, hogy a láp fogalmát nemcsak
a láptalajokra, hanem a réti talajokra is kiterjesztették, amelyek nem is szerves –
tőzeges, lápföldes – hanem ásványi talajok! Érdiné Szekeres R. döbbenetesen
hibás; a több száz láp számbavételéről publikált térképe, a réti, ill. ásványi talajokat is lápnak regisztrálta. (Nemzeti Ökológiai Hálózat. 3. füzet, KöMTvHp.28.)
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„db) talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, ill. tőzegképződési folyamatok jellemzik”.
A hazai (és külföldi) láptalajokon, ahogy azt már többszörösen bizonyítottam ( a láp még nem „talaj”, a talaj pedig már nem „láp”), több száz éve nincsenek lápok, tőzegképződési folyamatok! Azzal ellenkező: lebomlási, talajképződési, kotu- és lápföldképződési folyamatok vannak!
Minden láptalajnak legfőbb jellemzője (akár szántó, akár rét, akár legelő
vagy erdő művelési ágú), hogy szelvényében különböző vastagságú, különböző
mértékben lebomlott, átalakult ”tőzegtartalom” van és „időszakosan” vízzel
telített! Ezért nevezzük hidromorf talajnak, és ezért nevezzük szerves talajnak
(STEFANOVITS & MÁTÉ, 1960).
Az összes hazai síkláp, ill. rétláp tómederben, „láptó”-ban a víz fel-, ill. kitöltődésével képződött, „változó kifejlődésű tőzegtartalommal”. Ha a víz teljesen kitöltődik, természetes módon is befejeződik a lápképződés, és kezdetét
veszi a hosszan tartó talajgenetikai; átalakulási, talajképződési folyamat, miközben a folyamatos tőzegelfogyás és nem a „tőzegképződési folyamat” az
uralkodó. A kétféle állapot – láp és talaj – genezisében tehát kétféle folyamat; a
tőzegképződés és a tőzeglebomlás uralkodik; és kétféle mennyiségű, minőségű
anyagféleség keletkezik. A „tőzegtartalom kifejlődése” nem azonos a tőzegtartalom degradálódásával, fokozatos megsemmisülésével! A láp és a láptalaj fogalmát tehát nem az dönti el, hogy tartalmaz-e tőzeget, hanem a tőzeg abszolút
különböző genezisű jelenléte, minősége! Ha a láptalajokon (vagy réti talajokon)
akár csak mocsárképződési folyamatok is lennének, akkor a földnyilvántartás
eleve „kivett” (Mocs.) bejegyzésével minősítené a földrészletet (DÖMSÖDI,
1988, 2002, 2007).
Valós tőzegképződési folyamatok, lápok pedig éppen ott vannak, ahol a tőzegkitermelések helye az állandó (már közel évszázados) folyamatos vízborítottságot a visszaállított láptavak egyedülállóan biztosítják. Minden egykori
tőzeges lápvidéken ezt láthatjuk, ezt tapasztaljuk! Lásd: Fertő-Hanság medence; Nagyberek; Szévíz-völgy; Fejér megyei Sárrét; Marcal-völgy; Duna-völgyi
Vörös-mocsár; Rétköz; Duna-Tisza-közi Turjánok; Izsáki Kolon-tó stb (Dömsödi, 1977, 1979, 1987, 2000, 2005). Ha a kitermelések nem történtek volna meg,
fokozatosan eltűnnének az egykori lápvidéki tájkarakterek is! Lásd: a KisSárrét, Nagy-Sárrét, Ecsedi-láp tájjellegének teljes eltűnését (Gull-Liffa-Timko,
1902-1905).
A természetvédelemnek tehát legfőbb érdeke lenne, hogy az egykori lápvidékeken, ill. a jelenlegi láptalajok régióiban a racionalitáson és realitáson alapuló természeti egyensúly; a száraz és vizes: tavas felületek arányának javítása; a
tőzegkitermeléssel, a tőzegkitermelés helyén állandó vízfelületek létrehozása;
a lápterületek újraképződésének, valós lehetősége, átmentése következzen be!
(Lásd: észak-európai országok ez irányú sikeres természetvédelmét.)
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A láptalaj-régiók átfogó vizsgálata, összehasonlítása
A magyarországi láptalajok országos felmérése (évszázadokkal a lápképződés befejeződése után), sekélyföldtani, talajtani kutatása, térképezése többféle
céllal történt. A kutatási anyagok, fúrásdokumentációk, rétegsor leírások, labor
vizsgálati jegyzőkönyvek, a tőzeg- és lápföld-térképek alapján összehasonlító
vizsgálatok végezhetők az egyes láptalaj régiók különböző kutatási időszakában
feltárt helyzeteire. A különböző időszakokból származó, de azonos területekre
vonatkozó dokumentációk adatainak összehasonlításával a talajmorfológiai (a
tőzeg lebomlásával együtt járó mennyiségi, minőségi) változások is nyomon
követhetők.
A századforduló (1900) utáni talaj felvételezések többnyire még rostos,
lebomlatlan és felszíni tőzegeket állapítottak meg (LÁSZLÓ & EMSZT, 1915).
A második világháború (1945) utáni fúrásdokumentációk rétegsor leírásaiban már zömmel vegyes (félig rostos, félig lebomlott) és többnyire vékony lápföld, kotu fedőréteg alatt levő tőzeg van és egyre kevesebb a felszíni tőzeg. Az
1970-es évek kutatási anyagaiban pedig már nem találunk felszíni tőzeget, azt
mindenütt kisebb-nagyobb vastagságú lápföld, kotu fedi.
A századforduló (1900) után megállapított tőzegvastagságnak gyakran csak
felét, vagy 1/3-át találjuk és nagy kiterjedésű területeken az 1952 évi felmérésekben már csak lápföld van, tőzegnyomokkal.
A láptalaj szelvénye a peremterületeken elvékonyodik, a képződmény határ
pedig fokozatosan és jelentősen összezsugorodik. A láptalajok rétegződésében,
morfológiai változásaiban (a rostosból vegyes tőzeg, lápföld, kotu) bekövetkező
folyamat a tőzegfogyással is jellemezhető.
A láptalajok és tőzegkészleteik csökkenését az 1. táblázat ismerteti (DÖMSÖDI, 1986).
A táblázat alapján megállapítható, hogy 1915-től 1952-ig 54 022 hektárral
csökkentek az ország láptalajai, a tőzegvagyona pedig ugyanezen időszak alatt
582 millió köbméterrel lett kevesebb, amelynek mai értéke mintegy 2 milliárd
forint.
A láptalajok részletes vizsgálata
A kutatási dokumentációk alapján olyan átlagos mennyiségi, minőségi, települési és vízviszonyokkal rendelkező ún. földtani-talajtani tömböt vizsgáltam,
amelynek a különböző időszakokból származó alapadatai a tartós vizsgálati
időtartam kijelölését is lehetővé tették.
A vizsgált hansági területet 1 hektáros alapelemekre osztottam (2. ábra).
Az alapelemekhez tartozó vizsgálati adatokat a területelemek közepén levő
fúrási, mintavételi helyek rétegsor leírásai és labor vizsgálati adatai szolgáltatják (2. táblázat).
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1. táblázat. A magyarországi láptalajok és tőzegkészletek csökkenése, 1915–1975
A láptalaj régiók
megnevezése

1915
millió
ha
m3
23 350 263,30
80
0,17

1952
millió
ha
m3
5 400 35,00
60
0,17

1975
millió
ha
m3
3 500 32,00
50
0,12

Hanság- medence
Fertő-medence
Győr-Moson-Sopron megyei
80
0,32
75
0,03
65
0,25
Rákos-völgy
Marcal-völgy
3 200 27,00 1 200 16,60
945
13,60
Fejér- és Veszprém megyei
3 500 40,00 3 200 31,50 1 652 30,09
Sárrét
Kis-Balaton és Zala-völgy
10 100 210,00 10 000 154,00 9 838 147,00
Szévíz-völgy
1 000 12,00
800
10,00
679
8,80
Tapolcai-medence
2 500 44,00 2 200 42,00 2 037 18,54
Vindornyai-medence
513
2,90
219
1,08
Nagyberek
9 200 45,00 5 805 41,00 3 233 22,21
Lellei, látrányi, öszödi,
1 100 10,40
900
4,00
780
1,75
szemesi berek
Kapos-völgy és mellékvölgyei 6 000 95,00 1 400 15,00
851
9,14
tőzegnyomok,
Sió-Sárvíz-völgy
1 100 14,00
lápföld
lápföld
Baranya és Zala megyei kis
200
3,00
150
2,50
124
2,18
előfordulások
Duna-völgyi Vörös-mocsár
4 600 50,00 2 260 24,30
945
8,78
Duna-völgy, Turjánok (Ócsa,
180
2,00
166
1,80
0,9
0,53
Dabas, Sári)
Pest megyei Rákos-völgy
35
0,80
34
0,64
25
0,36
Tápió-völgy
10
0,01
7
0,004
lápföld
Gerje-völgy
72
0,60
69
0,53
8
0,03
tőzegnyomok,
Kis-Sárrét
2 300
2,00
lápföld
tőzegnyomok,
Nagy-Sárrét
750
1,70
lápföld
Mezőcsát, Ludas- és Dallos-ér
40
0,50
53
0,33
11
9,09
Bodrogköz
1 720 20,00
200
0,25
88
0,20
Rétköz
1 800 10,00 1 500
7,80
1 000
0,88
Nyírség
200
1,50
80
0,90
50
0,03
tőzegnyomok,
Ecsedi láp
16 977 120,00
lápföld
Összesen:
90 094 973,30 36 072 391,25 26 101 306,66

A tőzeglápok és láptalajok genezise, földhasználati helyzetképe a második ezredforduló
utáni Magyarországon
179
1
A1

2
A2

3
A3

4
A4

5
A5

A

A= 5 ha
M

L

M

B1

L

M

B2

L

M

L

B3

M

L

B4

B5

B

A+B= 10 ha
M

L

M

C1

L

-

C2

-

M

L

C3

M

L

C4

C5

C

A+B+C= 15 ha
-

-

M

D1

L

M

D2

L

M

D3

L

M

D4

L
D5

D

A+B+C+D= 20 ha
M

L

-

E1

-

M

E2

L

M

E3

L

M

L

E4

E5

E
M

L

M

F1

L

M

F2

L

-

F3

-

M

L

F4

F5

F
M

L

M

G1

L

M

G2

L

M

G3

L

-

G4

G5

G
M
0
1.

L

M

L

M

100 m
2.

L

egy

M

L

M

3.

A1

L

A+B+C+D+E= 25
ha
A+B+C+D+E+F=
30 ha
A+B+C+D+E+F+G=
35 ha

4. A – G 5. 1 – 5

hektár
2. ábra. A részletesen vizsgált, földtani-talajtani tömb szemléltetése.
Jelmagyarázat: 1 = Fúrási, mintavételi hely távolsága, 2 = Alapelem (egységnyi területelem), M = mintavétel, L = laborvizsgálat, 3 = Fúrás, mintavétel helye, 4 = Sorok, 5 =
Oszlopok (az alapadatok rendszerezését, vizsgálatát elősegítő elrendezésben,
2. táblázat)

A 2. táblázat a talajszelvényben levő tőzeg lebomlásával, morfológiai változásával kapcsolatos folyamatot, fokozatokat (rostos tőzeg, vegyes tőzeg, lápföld) mutatja. A különböző időben (1950, 1962, 1977) megállapított szerves
talajrétegek: félig átalakult, lebomlott (vegyes) tőzegek, lápföldek minősítése a
hamutartalom, szerves anyagtartalom és vízfelszívó képesség (30% nedvességtartalomra számítva) adatok alapján történt. A 28%-nál nagyobb hamutartalom
a lápföld, a 28%-nál kisebb a tőzeg állapotát mutatja. A rostos tőzegek többnyire kisebb hamutartalmúak, nagyobb vízfelszívó képességűek.
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2. táblázat. A részletes morfológiai vizsgálat alapadatai (a 2. ábrán bemutatott modell
elrendezésében)
1
m

H

2
Sz

Vf

H

Sz

3
Vf

m

H

Sz

4
Vf

m

H

5
Sz

Vf

m

H

Sz

Vf

m

L
RT
VT

1950

0

0

0

0

0

1962

0

0

0

0

0

1977

1

1

2

2

1

50

20

70

1950

11

8

62

295

7

11

59

290

6

20

50

180

5

8

62

240

2

16

54

310

1962

10

22

48

220

6

14

56

300

5

21

49

200

3

8

62

240

2

11

59

200

1977

3

22

48

220

2

22

48

220

1

21

49

200

0

1950

4

8

62

200

4

12

58

160

4

21

49

100

4

20

50

190

12

20

50

200

1962

4

18

52

110

3

13

57

150

5

26

44

70

8

20

50

180

11

24

46

190

1977

6

22

48

220

7

22

48

220

9

26

44

100

10

21

49

200

12

25

45

200

70

A1

L
RT
VT

A2

RT
VT

A3

A4

0

0

0

0

0

1962

0

0

0

1

1

50

20

1977

1

1

1

2

1

55

15

50

1950

14

10

60

280

9

7

63

300

8

9

12

58

300

14

8

62

360

1962

10

16

54

270

9

10

60

310

7

8

11

59

290

10

7

63

360

1977

8

16

54

270

5

16

54

270

4

4

16

54

270

7

16

54

270

1950

0

11

59

150

4

10

60

140

1

2

15

55

190

0

15

55

230

1962

1

17

53

130

2

16

54

140

2

2

15

55

180

2

15

55

230

1977

2

17

53

130

2

17

53

130

4

5

26

44

150

4

16

54

150

70

B2

B3

B4

0

0

0

0

0

1962

0

0

0

0

1

42

28

1977

1

1

1

1

1

50

20

70

1950

7

9

8

62

350

7

15

55

160

10

10

60

270

15

7

63

220

1962

7

6

12

58

350

6

16

54

150

8

10

60

270

12

7

63

220

1977

6

3

16

54

270

5

16

54

270

8

16

54

270

9

16

54

220

1950

5

3

10

60

160

3

23

47

160

3

22

48

110

1

16

54

200

1962

4

5

20

50

155

3

26

44

150

3

23

47

100

2

15

55

210

1977

4

7

21

49

130

4

26

44

150

2

26

44

150

2

16

54

150

C2

C3

C4

B

B5

1950

C1

A

A5

1950

B1

L

0

C5

Jelmagyarázat: 1–5 =oszlopok, A–G = sorok, m = átlagvastagság (deciméter),
H = hamutartalom, Sz = szervesanyag-tartalom, Vf = vízfelszívás (térfogattömeg %)
30% nedvességtartalomra számítva. A lebomlás mértékét a különböző időben (1950,
1962, 1977) megállapított, egységnyi területen elhelyezkedő morfológiai fokozatok
fejezik ki: L = lápföld, RT = rostos tőzeg, VT = vegyes tőzeg
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2. táblázat folytatása
1
m

L
RT
VT

H

2
Sz

Vf

m

H

RT
VT

RT
VT

RT
VT

H

Sz

4
Vf

m

H

Sz

5
Vf

m

H

Sz

Vf

28

42

100

0

0

0

0

1962

0

0

0

0

1

1977

2

1

2

1

1

1950

9

10

60

250

9

4

10

60

190

3

14

56

190

9

18

62

320

1962

8

9

61

240

9

4

16

54

190

3

14

56

190

9

10

60

340

1977

7

9

61

200

8

3

10

60

180

3

10

60

180

7

10

60

310

1950

2

13

57

170

3

6

12

58

210

12

20

50

150

7

18

52

220

1962

2

18

52

120

2

5

17

53

110

10

19

51

130

5

14

56

230

1977

0

0

5

18

52

120

9

19

51

130

5

19

51

110

D2

D3

D4

0

0

0

0

0

1962

0

0

0

0

1

1977

2

1

1

1

1

1950

10

8

62

340

7

11

59

250

3

18

62

250

5

9

8

62

320

1962

9

12

58

330

6

14

56

250

3

10

60

240

5

9

7

63

310

1977

8

12

58

320

5

12

58

240

3

11

59

240

4

7

10

60

240

1950

2

10

60

170

4

10

60

180

12

10

60

180

10

5

10

60

280

1962

2

22

48

165

5

12

58

180

10

14

56

170

7

4

9

61

270

1977

0

20

50

150

2

20

50

150

9

14

56

160

8

5

11

59

250

38

140

E2

E3

E4

0

0

0

0

0

1962

0

0

0

0

1

1977

2

1

1

1

1

1950

7

10

60

180

5

14

66

240

6

8

62

280

6

12

58

330

9

1962

7

16

54

170

5

18

52

230

6

8

62

260

5

12

58

330

7

1977

7

11

59

160

5

11

59

200

4

10

60

240

0

1950

4

12

58

180

7

18

52

130

6

17

53

150

7

14

56

280

4

1962

3

18

52

160

5

19

51

120

5

17

53

140

5

14

56

280

4

1977

0

2

20

50

100

7

19

51

120

10

19

51

120

4

32

F

4

F3

F4

F5

1950

0

0

0

0

0

1962

0

0

0

0

0

1977

2

1

1

2

1950

8

10

60

180

8

11

59

220

2

10

60

280

5

10

60

280

6

8

62

280

1962

8

28

42

170

7

11

59

210

2

21

49

240

5

11

59

210

6

9

61

260

1977

8

10

60

160

4

10

60

200

2

10

60

200

4

10

60

200

6

8

62

220

1950

3

25

45

260

3

17

53

150

10

16

54

210

9

16

54

210

7

12

58

100

1962

2

21

49

90

3

17

53

150

9

18

52

140

6

18

52

130

5

20

50

130

1977

0

6

26

44

100

8

26

44

100

4

25

45

120

5

20

50

130

G1

G2

G3

E

E5

1950

F2

D

D5

1950

F1

L

m

0

E1

L

3
Vf

1950

D1

L

Sz

2

G4

G5

G
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3. táblázat. A részletesen vizsgált kutatási területeken bekövetkező rétegvastagság
változások
A talajrétegek
megnevezése

Átlagvastagságok a kutatás évében
(dm)

Az átlagvastagságok változása (dm)

1950

1962

1977

1950–1962

1962–1977

Rostos tőzeg

7,59

6,79

5,29

-0,80

-1,50

Vegyes tőzeg

5,04

4,35

4,20

-0,69

-0,15

Lápföld

0,00

0,14

1,22

+0,14

+1,08

Teljes rétegsor

12,63

11,28

10,71

-1,35

-0,57

A részletesen vizsgált hansági kutatási területen bekövetkező rétegvastagság
változásokat a 3. táblázat mutatja.
A vízzel telített rostos tőzegben mutatkozó erőteljesebb átlagvastagság csökkenésben, a vízelvonás miatti térfogat csökkenés is szerepet játszik (ebben az
időszakban volt a hansági diáktáborok szervezése a Hanság lecsapolására).

Megállapítások, következtetések
A mennyiségi, minőségi változások vizsgálati eredményei alapján megállapítható a két, jellegzetesen elkülönülő genezisű képződmény (láp és talaj), azok
különböző szakaszai és típusai (4. táblázat).
A láptalaj kialakulását befolyásoló legfontosabb körülmények, tényezők:
az egykori láp és környezetének helyzeti viszonyai (főként éghajlati,
klimatikus),
a láp vízutánpótlódásának jellege: rétláp, mohaláp, ill. alláp, felláp
(ökológiai, fejlődéstörténeti),
a láp alakzata (geomorfológiai),
a láp növényzete (vegetációja),
a tőzegben felismerhető növényi részek, rétegek (botanikaisztratigráfiai),
a teljes profil jellegzetessége (sekélyföldtani),
a láp kora (földtörténeti, ill. a talaj relatív és abszolút kora),
a felszíni földesedés (lápföld, kotu) a rétegekben többé-kevésbé meglevő talajfizikai, talajkémiai, talajbiológiai tulajdonságok (talajélettan, tápanyagtartalom),
a földhasználat (rét, legelő, szántó, erdő) antropogén hatásai.
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I.
VTK

RT SZT

I M, Ca

[m]
0,2-1,0

2,0-4,0

0,2-1,8

AH

II.

[m]

K L föld

0,2-0,8

VT

0,5-1,5

RTSZT

1,5-3,5

T

IM

0,2-1,8

III.
L föld K

[m]
0,2-1,4

VT

0,4-1,4

RT-SzT

1,0-2,0

IM, Ca

0,5-1,0

A

HA
[m]

V.

[m]

VI.

[m]

L föld-K

0,5-2,5

L föld K

0,5-1,5

K Lföld

0,2-0,8

VT

0,5-1,0

IM
HA

0,2-0,5

RT-SzT
IM
H

0,5-1,0

IV.

0,4-0,7

HA

uralkodó talajvízszint
altípusokat jellemzõ megnevezés

3. ábra. A magyarországi láptalajok szelvényei.
Jelmagyarázat: I. = tőzegláptalaj, II. = kotus tőzegláptalaj, III. = lápföldes tőzegláptalaj,
IV. = tőzeges láptalaj, V. = lápföld talaj, VI. = kotu talaj, [m] = leggyakoribb rétegvastagság, T = tőzeg, VT = vegyes tőzeg (lebomlott és lebomlatlan keveréke),
RT = rostos tőzeg, SzT = szuroktőzeg (érett tőzeg), Lföld = lápföld, K = kotu, I = iszap,
M = meszes iszap, Ca = lápi mésziszap, A = agyag, H = homok

Hazánkban az uralkodóan kialakult láptalaj típusok (4. táblázat) altípusai a
következők:
Tőzeg láptalaj. Felszíni, fedőréteg nélküli vagy helyenként igen sekély lápföld vagy kotu fedőrétegű tőzegtalaj. A talajrétegek nagyobb része lebomlatlan,
vízzel telített, rostos tőzeg. A talajvízszint helyzet uralkodóan a felszín közelében van, időnként vízborítás is előfordul (a 3. ábrán I.).
Kotus tőzeg láptalaj. Az időszakos vízborítások és az öntésanyagok lerakódása már jelentéktelenek, ezért a gyors, erőteljes kiszáradások hatására a tőzeg
lebomlásának (oxidáció) folyamata gyorsabb, mint az ásványi anyagokkal való
feldúsulása. A felszín szárazon laza, gyakran poros, „kotu-s” szerkezetű, amely
helyenként lápfölddel (földesebb felszínnel) váltakozik. Az alatta levő talajrétegek nagyobb részt a tőzeg láptalajéhoz hasonlók (a 3. ábrán II.).
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4. táblázat. A láp és a láptalaj képződés genezise, szakaszai, típusai
A képződmények típusai
Altípusok

Láp

Holt láp

Morfológiai,
Mohaláp hidrológiai jellege
és stratigráfiája
Rétláp szerint taglalhatók
(pl. sík, völgyi,
Vegyes láp teraszos, lejtős stb.
(szubsztráombrogén,
tumok)
minerogén,
solligén stb.)

A 3. ábrán:
tőzegláptalaj I.

Láptalajok

Szerves talaj

Negatív
szervesanyagmérleg
beindulása,
uralkodó
tőzegfogyás
folyamata,
talajképződése

a) Növényi üledék lerakódás
(ulmifikáció) szakasza.
Rétlápok, mohalápok és vegyes lápok kialakulása.
b) Klímaváltozások szakasza
a lápok fejlődésében.
Alláp-felláp (Weber-horizont)
kialakulása az észak-európai
síklápokban.
c) Átmeneti szakasz. A
vízutánpótlódás csökkenése,
vagy a lápvíz (láptó) teljes
feltöltődése, a kiszáradás
kezdete.
a) Statikus szakasz. Részben
vízborítás, vagy felszínközeli
talajvízszint; víz tölti ki a
talajtérfogatot.
b) Dinamikus szakasz. A
vízrendezés (víztelenítés)
hatására a tőzegtelep felső
rétegei „leroskadnak”, az
alsók pedig tömörödnek (a
láptalaj felszíne lesüllyed).
c) Mállási vagy oxidációs
szakasz. Az uralkodó (főleg
rostos szerkezetű) tőzegrétegek morfológiai változása,
lebomlása. A felszínen új
talajrétegek: lápföld, kotu
kialakulása; ásványi anyagokkal, baktériumokkal való
feldúsulása.
d) Deflációs szakasz. A felszínen levő kotu, ill. lápföld
kiszáradva finom szemcsés,
laza, szél hatására helyenként
enyhén „padkásodó”.
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4. táblázat folytatása
A képződmények típusai
Altípusok

Réti talajok

Ásványi talaj

e) Új főtípus kialakulásának
kezdeti szakasza. A tőzeg
már átalakult, megsemmisült,
a láptalaj szelvénye elvékonyodott. Az ásványi altalajon
csak lápföld települ.
A réti talaj felé való fokozatos átalakulás (vízhatás,
„rétiesedés”) jelei figyelhetők
meg.

Típusok

A képződmények szakaszai

Főtípus

Képződmény

Lápföldes tőzeg láptalaj. Összefüggő felszíni lápföld fedőrétegű tőzegtalaj.
A lápföld: öntésanyagokból és fluviális, ill. szél által belekeveredett (por, homok) anyagokból, kotu-ból és teljesen lebomlott tőzegből képződik. Az alatta
levő tőzegek a tőzeg láptalajéhoz hasonlók, de lényegesen vékonyabb rétegekben települnek (a 3. ábrán III.).
Tőzeges láptalaj. A láptalaj szelvényének felső, vastagabb része lápföld és
kotu, az alsó, vékonyabb része pedig tőzeg. A rostos tőzeg még összefüggő, de
már vékony rétegben fordul elő. A teljes talajszelvény sekélyebb, mint az előző
altípusok szelvényei (a 3. ábrán IV.).
Lápföld talaj. A szelvény nagyobb részt lápföldből, kisebb részt kotu-ból
áll, helyenként tőzegnyomokkal. A talajszelvény vastagsága csak fele, vagy
harmada az eredeti (tőzeg láptalaj) szelvényének (a 3. ábrán V.).
Kotu talaj. A legsekélyebb láptalaj, amelynek nagyobb része kotu, kisebb
része lápföld, kiszáradva padkásodik (a 3. ábrán VI.).
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Összefoglalás
A magyarországi vörösagyagos talajok képződéséről, tulajdonságairól és elterjedéséről már a hazai talajtani tudomány korai szakaszaitól kezdve számos publikáció született, azonban ezen igen változatos tulajdonságokkal rendelkező, jórészt a harmadkor
trópusi, szubtrópusi környezetében fejlődött fosszilis talajképződmények osztályozásáról és napjaink nemzetközi korrelációs rendszereivel történő megfeleltetéséről kevés
adat áll rendelkezésre.
Mindezek alapján dolgozatunkban a hazai vörösagyagos talajok hazai és nemzetközi
osztályozási kérdéseit vizsgáltuk. Munkánk során FEKETE (2010) által közölt, a hazai
vörösagyagokat bemutató átfogó tanulmány nagyszámú mintaanyagából hat, genetikájában és földrajzi elhelyezkedésében döntően eltérő talajszelvény vizsgálati adatait
használtuk fel. Áttekintettük a megújítás alatt álló új hazai osztályozási rendszerben
való megjelenés és besorolás lehetőségeit (MICHÉLI et al., 2013a; 2013b; 2013c), valamint a nemzetközi korrelációt és megfeleltetést a Világ Talaj Referenciabázis (IUSS
WORKING GROUP WRB, 2014) alapján, hozzájárulva e különleges reliktum talajtani
értékeink részletesebb jellemzéséhez és szélesebb körű megismertetéséhez.
Eredményeink alapján az osztályozás első szintje minden esetben jól kifejezi a talajok legmeghatározóbb tulajdonságait, a további, jellemző tulajdonságok pedig kifejezhetőek az osztályozás alacsonyabb szintjein mindkét vizsgált osztályozási rendszer
esetében, a besorolások jól korrelálhatóak – megújuló osztályozási rendszerünk diagnosztikus szemlélete könnyű harmonizációt tesz lehetővé. Példáink alapján megújuló
osztályozási rendszerünkben kiegészítésül javasoljuk e talajok speciális genetikáját is
kifejező „vörös” változati tulajdonság használatát több hazai talajtípus esetén is
(Agyagbemosódásos talajok, Barnaföldek, Kőzethatású talajok és Földes kopárok).

Summary
The genesis, properties and geographical distribution of red clays and red clay soils
of Hungary is well described and published in the Hungarian soil science literature since
its beginning, but only limited data is available about the classification and international
correlation of these variable, and mostly fossil soils developed under the tropical-, subtropical conditions of the tertiary geologic period.
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In this paper, we discuss the classification problems of the Hungarian red clay soils
based on 6 soil profiles characterized by different genesis and geographical distribution,
selected from the detailed red clay study published by FEKETE (2010). The soil profiles
were classified according to the new Hungarian soil classification system under development (MICHÉLI et al., 2013a; 2013b; 2013c), while the correlation was made according to the international soil correlation system, the World Reference Base for Soil Resources (IUSS WORKING GROUP WRB, 2014).
Based on our results, the major characteristics of the soils are well reflected at the
first level of the classification, while for further characterization, the second level of
classification provides enough information in both soil classification systems used. The
final classifications of the different systems are correlated well – the diagnostic approach of the new Hungarian soil classification system enables easier harmonization.
According to our study we suggest the introduction of the “red” variety property to
further soil types (to the Clay accumulation soils, Brown earths, Lithogenic soils and
Barren earths) in the new Hungarian soil classification system.

Bevezetés
Hazánk egyedi, vörösagyagos talajképződményei már a magyarországi talajkutatás kezdeteitől, Szabó József munkásságától kezdve jelen vannak a hazai
talajtani irodalomban; nagyszámú tudományos munka mutatja be változatos
tulajdonságaikat és elterjedésüket (FEKETE, 2010).
E talajok hazai osztályozásáról, és napjaink nemzetközi korrelációs rendszereivel történő megfeleltetéséről azonban kevés adat áll rendelkezésre. BARTA és
munkatársai (2009) az Aggteleki Nemzeti Park területén vizsgált vörös
rendzinák esetében vizsgálta a nemzetközi harmonizáció lehetőségeit.
A rendelkezésre álló szakirodalmak alapján a hazai vörös talajok, ill. vörösagyagok között igen nagy különbségek állnak fenn, mind a képződési körülményeiket, mind tulajdonságaikat illetően. F EKETE (2010) részletes kémiai és ásványtani feltárást követően a hazai vörösagyagos talajokat földrajzi elterjedésük
figyelembevételével 11 csoportba sorolta be. Eredményei alapján e talajok ásványi összetételében, ill. fizikai-, kémiai- és morfológiai tulajdonságaiban is
jelentős eltérések tapasztalhatóak, ami megnehezíti osztályozásukat és nemzetközi megfeleltetésüket.
Dolgozatunkban a hazai vörösagyagos talajok hazai és nemzetközi osztályozási kérdéseit vizsgáltuk. Áttekintettük a megújítás alatt álló új hazai osztályozási rendszerben való megjelenés és besorolás lehetőségeit, valamint a nemzetközi korrelációt és megfeleltetést.

Vizsgálati anyag és módszer
Munkánk során FEKETE (2010) által közölt, a hazai vörösagyagokat bemutató átfogó tanulmány nagyszámú mintaanyagából hat genetikájában és földrajzi
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elhelyezkedésében döntően eltérő talajszelvény vizsgálati adatait használtuk fel
(Aggtelek, Jósvafő, Szalonna, Gyöngyöstarján, Balatonalmádi, Darvastó).
A megújítás alatt álló új hazai osztályozási rendszerbe történő besoroláshoz
a 2013-ban bemutatott új, diagnosztikai szemléletű hazai talajosztályozás első
megközelítését használtuk fel (MICHÉLI et al., 2013a; 2013b; 2013c). A nemzetközi korrelációt a Világ Talaj Referencia Bázis (WRB) (IUSS WRB
Working Group, 2014) segítségével végeztük el.
A helyszíni morfológiai vizsgálatokon túl (SZABOLCS, 1966) a következő laboratóriumi vizsgálatok kerültek elvégzésre: humusztartalom (Tyurin módszer);
CaCO3 tartalom (Scheibler módszer), pH (H 2O) és pH (KCl) (potenciometriás
módszer); hy (Sík módszer); T és S érték (módosított Mehlich módszer); Aranyféle kötöttségi szám; és részletes mechanikai összetétel elemzés (pipettás módszer) (BUZÁS, 1988, 1993). A szelvények genetikájára, talajképző kőzetére és
ásványi összetételre vonatkozó adatokat SZEGI és munkatársai (2014) jelen kiadványban megjelenő „Magyarországi vörös talajok genetikája és ásványtani
tulajdonságai” c. cikke mutatja be.
A talajszelvények genetikai talajszintjeinek jelölésére a nemzetközileg elfogadott sztenderdeket alkalmaztuk (FAO, 2006).

Vizsgálati eredmények
Az „Aggtelek” jelű talajszelvény az Aggteleki hegység kistáj területén, Aggtelek község közelében helyezkedik el. Talajképző kőzete ferrallitos mállással
keletkezett trópusi/szubtrópusi mállástermék, uralkodó agyagásványa a kaolinit.
A talaj kötött textúrájú, diós-poliéderes szerkezettel, 20 cm-es mélység alatt
agyaghártyákkal rendelkezik (Bt1, Bt2 és Bt3 talajszintek), színe vörös
(Munsell hue 5YR). A szelvényhez tartozó vizsgálati eredményeket az 1. táblázat mutatja be.

cm
A
0–7 1,9
Bw 7–20 0,6
Bt1 20–35 0,3
Bt2 35–50 Bt3 80–110 -

%

H2O KCl - cmol/kg
0
0
0
0,3
3,3

6,5
6,9
6,9
7,0
7,1

6,3
6,7
6,8
6,8
6,9

3,9
3,6
3,3
3,7
3,7

21,6
20,0
17,6
20,8
16,8

S % érték
%-ában
95,0 2,1
92,9 3,6
90,3 8,2
91,6 6,9
89,6 6,6

0,8
2,0
0,7
0,7
0,7

2,0
1,4
0,9
0,8
1,4

76
64
76
70
66

Agyag
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K+

Na+

Mg2+
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T-érték
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CaCO3

SOM
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1. táblázat. Az „Aggtelek” szelvény laboratóriumi vizsgálatának eredményei

%
10,7
8,0
6,1
4,8
3,9

17,3
12,0
6,3
4,5
11,6

72,0
80,0
87,6
90,8
84,5
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WRB diagnosztikai szintek/tulajdonságok/anyagok: Argic talajszint
WRB2014: Endochromic Lixisol (Clayic, Cutanic, Eutric)
Diagnosztikus kategóriák a megújuló hazai osztályozásban: Agyagfelhalmozódási talajszint
Megújuló hazai osztályozás: Típusos Agyagbemosódásos talaj (Telített, Agyag)
A „Jósvafő” jelű talajszelvény szintén az Aggteleki hegység kistáj területén,
Jósvafő község határában, az András-Galya és Kis-Galya közötti völgyben helyezkedik el. Talajképző kőzete az „Aggtelek” szelvénnyel megegyező,
ferrallitos mállással keletkezett trópusi/szubtrópusi mállástermék, azonban
agyagásvány összetételében a kaolinit mellett meghatározó a montmorillonit
jelenléte is. A nagyobb töltéssel, valamint duzzadó-zsugorodó tulajdonságokkal
rendelkező agyagásvány megjelenésének hatására a kötött textúrájú, dióspoliéderes szerkezetű, agyaghártyás talajszintekben már nyomási bevonatok és
szegélyek is találhatóak. Színe vörös (Munsell hue 2,5YR). A szelvény laboratóriumi vizsgálatának eredményeit a 2. táblázat mutatja be.

cm
A 0–20
Bt1 20–55
Bt2 55–85
Bt3 85–108

%
3,4
0,2
-

H2O KCl
0
0
0
0

6,6
5,9
6,1
5,9

5,9
4,7
4,9
4,7

cmol/kg S % érték %-ában
5,8
9,7
5,6
5,4

23,2
17,6
17,6
17,6

74,0
64,8
66,7
69,7

21,5
31,8
26,7
25,0

2,7
1,8
4,4
3,5

1,8
1,7
2,2
1,9

55
62
54
58
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2. táblázat. A „Jósvafő” szelvény laboratóriumi vizsgálatának eredményei

%
22,9
20,8
24,7
26,7

20,6
20,1
15,7
11,1

56,5
59,1
59,6
62,2

WRB diagnosztikai szintek/tulajdonságok/anyagok: Argic és Protoveric szint
WRB2014: Chromic Vertic Luvisol (Clayic, Cutanic, Eutric, Humic)
Diagnosztikus kategóriák a megújuló hazai osztályozásban: Agyagfelhalmozódási talajszint
Megújuló hazai osztályozás: Gyengén duzzadó Agyagbemosódásos talaj (Telítetlen)
A „Szalonna” talajszelvény a Szalonnai hegység területén, Szalonna községtől nyugatra helyezkedik el. Talajképző kőzete lösszel keveredett, áthalmozott
trópusi/szubtrópusi mállástermék, uralkodó agyagásványa az illit és montmorillonit. A talaj tömődött, diós, rögös szerkezettel, kevés (2%) apró vas és
mangán kiválással jellemezhető, színe vörös (Munsell hue 5YR). A szelvényhez
tartozó vizsgálati eredményeket a 3. táblázat mutatja be.

- cmol/kg S % érték %-ában
2,3 18,4 91,6 5,0 0,5 2,9
2,6 20,8 84,7 8,9 2,7 3,7
4,9 12,8 85,6 6,7 3,6 4,0
3,8 24,0 75,1 20,7 1,2 3,0

46
47
47
52

41,7
37,4
36,0
41,3

%
29,9
31,3
24,5
14,6

Agyag

KCl
6,0
5,9
5,8
6,0

Por

KA

H2O
7,2
6,9
6,9
6,7

Homok

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

T-érték

hy

0
0
0
0

pH

%
0,8
0,6
0,9
-

pH

CaCO3

A
Bw1
Bw2
Bw3

cm
0–30
30–60
60–90
90–130

SOM

Szint

Mélység
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3. táblázat. A „Szalonna” szelvény laboratóriumi vizsgálatának eredményei

28,4
31,3
39,6
44,1

WRB diagnosztikai szintek/tulajdonságok/anyagok: Cambic talajszint
WRB2014: Eutric, Chromic Cambisol (Epiloamic, Endoclayic)
Diagnosztikus kategóriák a megújuló hazai osztályozásban: Cambic talajszint
Megújuló hazai osztályozás: Típusos Barnaföld (Telítetlen, Agyagos-vályog)
A „Gyöngyöstarján” talajszelvény a Mátraalja kistájhoz tartozó Gyöngyöstarján község külterületén található szőlő ültetvény területén helyezkedik el.
Talajképző kőzete átdolgozott, agyagos vulkáni málladék („vörös nyirok”),
uralkodó agyagásványa a montmorillonit. A talajt jelentős duzzadó-zsugorodó
képesség, 2–3 cm széles, mély felszíni repedések, az alapanyag orientálódása,
és csúszási tükrök jellemzik, színe vörös (Munsell hue 7,5 YR). A szelvényhez
tartozó vizsgálati eredményeket a 4. táblázat mutatja be.

cm

%
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cmol/kg S % érték %-ában

-

Agyag

Por

Homok

KA

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

T-érték

hy

pH

pH

CaCO3

SOM

Szint

Mélység

4. táblázat. A „Gyöngyöstarján” szelvény laboratóriumi vizsgálatának eredményei

%

A

0–20 0,7 0,6 8,1 7,2 10,7

45,8

93,2 4,4 1,1 1,3 75 25,7 26,7 47,6

B

20–40 0,4 0

7,9 7,2 10,6

42,3

86,4 10,6 1,9 1,1 83 15,6 29,2 55,1

Bi 40–60 0,7 0

7,9 7,2 15,4

46,5

85,4 12,3 1,8 0,5 81 23,8 25,7 50,5

WRB diagnosztikai szintek/tulajdonságok/anyagok: Vertic talajszint, duzzadózsugorodó repedések
WRB2014: Chromic Vertisol (Hypereutric)
Diagnosztikus kategóriák a megújuló hazai osztályozásban: Duzzadó talajszint
Megújuló hazai osztályozás: Típusos Duzzadó agyagtalaj (Vörös)
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A „Balatonalmádi” talajszelvény a Bakonyvidék területén, a Balatonalmádi
Kilátótól nyugatra került feltárásra. Talajképző kőzete lösszel keveredett permi
homokkő málladék, uralkodó agyagásványai a kaolinit, az illit és a
montmorillonit.
A szelvény jelentős kvarctartalommal, a felszíntől nagy permi homokkő darabokkal jellemezhető, gyengén szerkezetes, fejletlen talaj, vizsgálati eredményeit az 5. táblázat mutatja be.

cm
A
C

%

H2O KCl

cmol/kg S % érték %-ában -

0–20 0,2 0 4,6 3,9 1,7
20–100 0,2 0,1 7,6 7,1 1,3

6
8,7
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5. táblázat. A „Balatonalmádi” szelvény laboratóriumi vizsgálatának eredményei

%

62,0 30,0 3,2 4,8 40 52,9 24,6 22,6
36,7 57,5 4,5 4,6 46 58,8 17,7 23,6

WRB diagnosztikai szintek/tulajdonságok/anyagok: WRB2014: Eutric Skeletic Regosol (Loamic)
Diagnosztikus kategóriák a megújuló hazai osztályozásban: Megújuló hazai osztályozás: Sekélyen savanyú, középmélyen
Földeskopár (Kavicsos, Vályog)

telített

A „Darvastó” talajszelvény a Bakonyvidék területén, a darvastói tótól Ny-ra
található. Talajképző kőzete málló permi homokkő, uralkodó agyagásványa a
kaolinit. A talaj sekély, gyengén fejlett, vizsgálati eredményeit a 6. táblázat
mutatja be.

A
R

0–10 1,8 6,2 7,8 7,6 1,1
10– na na na na na

4,8
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+

+

Na

Mg
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6. táblázat. A „Darvastó” szelvény laboratóriumi vizsgálatának eredményei

%

%

%

94,8 0 0 5,3 51 49,5 21,6 28,9
na na na na na na na na

WRB diagnosztikai szintek/tulajdonságok/anyagok: Összefüggő kemény kőzet
WRB2014: Eutric Leptosol (Loamic)
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Diagnosztikus kategóriák a megújuló hazai osztályozásban: Összefüggő kemény kőzet
Megújuló hazai osztályozás: Telített Kőzethatású talaj (Vályog)

Vizsgálati eredmények értékelése
Aggtelek szelvény esetében mindkét osztályozási rendszer besorolásánál az
agyagbemosódás folyamának jelenléte a meghatározó – az osztályozás első
szintje jól kifejezi a talaj legmeghatározóbb tulajdonságait. A WRB külön referencia csoportot (Lixisols) különít el az alacsony kationcsere-kapacitású (erősen
mállott, ált. trópusi/szubtrópusi körülmények között jellemző kaolinites agyagásvány összetételű) agyagbemosódásos talajoknak. Hazánkban e talajok kis
területi kiterjedéssel rendelkeznek, egyedi tulajdonságaikat a „vörös” altípus
bevezetésével javasoljuk jelezni.
Hazai agyagbemosódásos talajaink agyaghártyákkal jellemezhetőek, így a
„Cutanic” WRB minősítő megfeleltetését nem tartjuk szükségesnek.
Jósvafő szelvény esetében mindkét osztályozási rendszer besorolásánál

az agyagbemosódás folyamának jelenléte a meghatározó. Az Agyagbemosódásos talajoknál javasoljuk a „vörös” altípus bevezetését (lásd Aggtelek szelvény). A nagy szervesanyag-tartalmú, de a „humuszos talajszint” kritériumait ki nem elégítő felszíni talajszintek jelzését szükségesnek tartjuk.
Szalonna szelvény esetében mindkét osztályozási rendszer besorolásánál a gyengén fejlett felszín alatti („cambic”) talajszint jelenléte a meghatározó. A megújuló hazai osztályozás „Telítetlen” változati tulajdonsága jobban kifejezi a talaj hazai körülmények között már alacsonynak
számító V% értékeit (50–80%), mint a WRB „Eutric” minősítője (V% >
50). A Barnaföldek esetében is javasoljuk a „vörös” altípus bevezetését.
Gyöngyöstarján szelvény esetében mindkét osztályozási rendszer besorolásánál a nagy, duzzadó agyagtartalom, és a váltakozó nedves-száraz
körülmények hatására kialakuló speciális morfológiai bélyegek jelenléte
a meghatározó. A két besorolás egymással nagyon jól korrelál – hazai
körülmények között e talajok általában telítettek, így a megújuló hazai
osztályozásban változati szinten csak a telítetlen/savanyú tulajdonság
kifejezésére van szükség, melyek ez esetben nem állnak fenn. Különbség
a vörös szín jelzésének súlyozásában mutatkozik – a nemzetközi rendszer
nagyobb jelentőséget ad az elsődleges minősítőként megjelenő „chromic”
tulajdonság jelzésének.
Balatonalmádi szelvény esetében a típus mindkét osztályozási rendszerben a jellegtelen, diagnosztikus szinteket, tulajdonságokat nem tar-
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talmazó talajokat takarja, melyek a határozókulcs legvégén kerülnek kisorolásra. Mindkét osztályozásban jelzésre kerül a telítettség, a nagy durva vázrész tartalom és a textúra – a vörös szín azonban nem kifejezhető,
javasoljuk ennek jelzését a minősítők, illetve változati tulajdonságok között.
Darvastó szelvény esetében a besorolás mindkét osztályozási rendszer
esetében a sekély (< 25 cm), kemény kőzet által határolt talajokat jelzi.
Mindkét besorolásban jelzésre kerül a telítettség és a textúra – a vörös
szín azonban ez estben sem jut kifejezésre. Javasoljuk a vörös szín jelzését a minősítők, illetve változati tulajdonságok között mindkét rendszerben.
A vizsgált hat darab talajszelvény osztályozásának áttekintése során
kijelenthetjük, hogy az osztályozás első szintje minden esetben jól kifejezi a talajok legmeghatározóbb tulajdonságait mindkét osztályozási rendszer esetében, a besorolások jól korrelálhatóak – a megújuló osztályozási
rendszerünk diagnosztikus szemlélete könnyű harmonizációt tesz lehetővé.
Vörösagyagos talajaink legjellemzőbb tulajdonságai megújuló osztályozásunk első megközelítésében javasolt altípus és változati tulajdonságok segítségével jól leírhatóak. Dolgozatunk témájának aktualitását jelezi
továbbá, hogy a WRB új, 2014-es kiadásában az eddigieknél nagyobb
hangsúlyt fektet a vörös szín megjelenésének jelzésére (a 7,5YR-nél vörösebb színt jelző „chromic” elsődleges minősítővé válik), így példáink
alapján kiegészítésül javasoljuk e talajok speciális genetikáját is kifejező
„vörös” változati tulajdonság használatát több hazai talajtípus esetén is
(Agyagbemosódásos talajok, Barnaföldek, Kőzethatású talajok és
Földeskopárok).
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A szikes talajok nemzetközi korrelációs problémai
a megújított hazai talajosztályozás tükrében
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Összefoglalás
A szikes talajok Magyarország jellegzetes talajképződményei közé tartoznak. Hazánk területének 10%-át foglalják el, mely nemzetközi összehasonlításban is kiugró
adatnak számít. A magyarországi szikes talajosztályozás új módszerének alkalmazkodnia kell a megváltozott környezeti feltételekhez és földhasználathoz, nyitottnak kell
lennie az új terepi és laboratóriumi eszközök, technológiák felé, emellett kompatibilisnek kell lennie a korábban használatos rendszerekkel és a nemzetközi módszerek által
javasolt kategóriákkal egyaránt.
A Soil Taxonomy (ST) és a Világ Talaj Referenciabázis (WRB) napjaink vezető
nemzetközi talajosztályozási rendszerei. Mindkettő diagnosztikai szemléleten alapul,
ugyanakkor különbség tapasztalható közöttük a szikesek elkülönítését meghatározó
talajtulajdonságok prioritásában, mely egymástól eltérő térbeli lehatárolást eredményez.
A cikk a szikes talajok talajosztályozási problémáira illetve a harmonizáció lehetőségeire mutat rá, összehasonlítva a szikesek helyét a ST, a WRB és a megújított hazai
talajosztályozás rendszerében.

Summary
In Hungary, 10% of the total land area is influenced by salinization and/or
sodification. Hungarian research on characterization and classification of Solonchaks,
Solonetz and intergrading soil types has long tradition and international impact. The
available data on salt effected soils and their indicators is also exceptional in Europe.
Soil Taxonomy (ST) and World Reference Base for Soil Resources (WRB) are the
leading international soil classification systems of these days. Both systems are based
on diagnostic approach, but differences in priority of soil properties are causing spatial
consequences in global inventory.
The paper will present the classification problems of salt affected soils, and harmonization of renewed Hungarian Soil Classification System with Soil Taxonomy and
World Reference Base for Soil Resources will be discussed.
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Bevezetés
Felvetésünk szerint a szikes talajaink osztályozása, nemzetközi megfeleltetése során harmonizációs igénnyel találkozunk: a használt vizsgálati módszerek és
paraméterek határértékei eltérőek, módszereink egy részét nem ismerik, és nem
alkalmazzák a mértékadó nemzetközi gyakorlatban, ezért a hazai és nemzetközi
módszerek megbízhatóságának és alkalmazhatóságának felmérésére, összehasonlítására szükség van. A korrelálhatóság nem feltétlenül talajtípus szintjén
lehetséges, de az altípus és változati tulajdonságok lehetővé teszik azt.
A hazai szikes kutatás nagy múltra tekinthet vissza, világszerte ismert és elismert eredményekkel büszkélkedhet. Ezen eredmények egyik legszebb példája
a szikes talajainkról elkészült bőséges térképi adatbázis (SIGMOND, 1927;
VÁRALLYAY, 1967; SZABOLCS, 1974, 1979; TÓTH, 2002).
A hazai talajtani tudomány általános fejlődésével együtt változtak a talajtérképezés elvei, módszerei és a talajtérképezéssel foglalkozó szakembereknek a
talajról alkotott felfogása híven tükröződik az általuk készített talajtérképek
tartalmában és kifejezésmódjában (MÁTÉ, 1962).
A hazai szikes talajok felosztása szorosan követi az európai és világszerte elfogadott kategóriákat. Alapvető típusok a szoloncsákok, azaz sós talajok és a
szolonyecek, azaz kilúgzott, vagy szerkezetes szikes talajok. A szoloncsákok
legszembeötlőbb tulajdonsága az egyöntetű szelvényfelépítés. A szoloncsák
tulajdonságait a közeli (sekély) sós talajvíz határozza meg, ebből kapilláris vízemeléssel a szelvényben a felszínig jelentős mennyiségű só halmozódik fel.
Ezzel ellentétben a szolonyec talajokra az oszlopos szerkezetű, úgynevezett
„szolonyeces” B szint jelenléte jellemző, amely sós, lúgos és nátriumos. Míg a
szoloncsákokat nagy sótartalmuk, a szolonyeceket nagy kicserélhető nátriumtartalmuk különíti el a többi talajtípustól (TÓTH & SZENDREI, 2006).
A hazai szikes talajok főtípusban a következő talajtípusokat különítik el:
szoloncsák, szoloncsák-szolonyec (átmenet a következő típus felé), réti
szolonyec, sztyeppesedő réti szolonyec (a talajvízszint csökkenése következtében a feltalaj erőteljesen humuszosodott) és másodlagosan elszikesedett talaj (az
öntözés következtében elsósodott talaj) (SZABOLCS, 1966). A szikesség mértékén túl a szikes talajrétegek mélysége szintén fontos és meghatározó tulajdonság, amelyet szintén kifejezésre kell juttatni a talajok osztályozásában és elnevezésében (MÁTÉ, 1962).
A jelenleg „hivatalos” genetikai talajosztályozási rendszer a talajokat fejlődésükben vizsgálja és a fejlődés egyes szakaszai – a típusok – alkotják az osztályozás egységeit (SZABOLCS, 1966; STEFANOVITS, 1999).
Emellett elfogadottá vált egy új, szigorúbb definíciókra és számszerű adatokra épülő diagnosztikus szemlélet, melynek alapelve szerint a talajfolyamatok
helyett, jól definiálható és mérhető morfológiai, fizikai és kémiai tulajdonságok
alapján történik a talajok besorolása.
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E szemléletre épül az USA osztályozási rendszere, a „Soil Taxonomy”
(SOIL SURVEY STAFF, 1999) és a nemzetközi korrelációs rendszer a “Világ
Talaj Referenciabázis“ (WRB, World Reference Base for Soil Resources),
(IUSS WORKING GROUP WRB, 2006, 2007) is.
A hazai, természettudományi alapokon nyugvó genetikai és talajföldrajzi
osztályozási rendszerünk sok évtizeden keresztül szolgálta a talajokkal kapcsolatos ismereteink rendszerezését és térképi megjelenítését, azonban annak fejlesztésére mintegy 50 éve nem került sor. Ez alatt igen sok változás következett
be a világban (beleértve a környező országokat is) a talajokról gyűjtött ismeretek, az alkalmazott felvételezési és vizsgálati módszerek és a talajosztályozás
terén (MICHÉLI, 2002).
Időszerű a hazai rendszerünk felülvizsgálata, megújítása, és a nemzetközi
ajánlásoknak, elvárásoknak való megfeleltetése (MICHÉLI et al., 2013). A hazai
szikes talajok vizsgálata (a talajtípusok – mint magasabb szintű osztályozási
egységek – módosítása nélkül) az alacsonyabb szintű osztályozási kategóriák
digitálisan értelmezhető és más rendszerekkel való megfeleltetésnek fejlesztéséhez járul hozzá. Ez a kutatás, a magyar genetikus talajosztályozási rendszer
módszertanát szem előtt tartva, napjaink nemzetközi korrelációs talajosztályozási rendszerével a „Világ Talaj Referencia Bázis”-sal (World Reference Base
for Soil Resources, WRB) való kompatibilitáson alapul (MICHÉLI et al., 2006).

Anyag és módszer
Vizsgálataink során két szikes talajszelvény került feltárásra és mintázásra,
ebből az első Magyarország, a második az Egyesült Államok területén. A talajok leírása, a genetikai talajszintek és a genetikai talajszintekhez tartozó másodlagos tulajdonságok jelölése a nemzetközi ajánlások és egyezményes jelek segítségével történt (FAO Guidelines for Soil Descriptions, 2006). A talajok osztályozását a hazai genetikus talajosztályozás (SZABOLCS, 1966; STEFANOVITS,
1999), a megújítás alatt álló, diagnosztikai alapú hazai talajosztályozás
(MICHÉLI et al., 2015), az USA osztályozási rendszere, a „Soil Taxonomy”
(SOIL SURVEY STAFF, 1999) és a nemzetközi korrelációs rendszer a “Világ
Talaj Referenciabázis“ (WRB, World Reference Base for Soil Resources)
(IUSS WORKING GROUP WRB, 2006) alapján végeztük el. Az általuk javasolt határértékeket és definíciókat alkalmazva vizsgáltuk a szikes talajok helyét
a hazai és nemzetközi talajosztályozási rendszerekben.
A megújítás alatt álló, hazai talajosztályozási rendszerünk határozó kulcsában a szikes talajaink alábbi típusai, altípusai és változatai (1. és 2. táblázat)
kerültek felsorolásra (MICHÉLI et al., 2015):
Szolonyec talajok – Más talajok, amelyek kialakulásában jelentős szerepe volt a
párologtató nedvességgazdálkodásnak és a kicserélhető nátrium jelenlétének.
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Más talajok, amelyeknek a talajfelszíntől számított 100 cm-en belül szolonyeces
felhalmozódási szintjük* van. (*Olyan felszín alatti talajszint, melyben a kicserélhető kationoknak legalább 15%-a Na, vagy a kicserélhető Na és Mg együttes
mennyisége legalább 25%, és talajszerkezete oszlopos, amennyiben a talaj nem
szántott, vagy durva szemcsés és szárazon igen kemény, ha a talaj szántott.)
1. táblázat. A szolonyec talajok javasolt altípus és változati tulajdonságai a megújítás
alatt álló hazai talajosztályozásban (MICHÉLI et al., 2015)
Szolonyec talajok
Altípus tulajdonságok
Változati tulajdonságok
Kérges
Szologyos
Szoloncsákos
Humuszos
Glejes
Pangóvizes
Típusos

Száraztőzeges
Savanyú
Telítetlen
Telített
Karbonátos
Gyengén karbonátos
Gipszes
Mechanikai összetétel szerint

Szoloncsák talajok – Más talajok, amelyek kialakulásában jelentős szerepe volt
a párologtató nedvességgazdálkodásnak, és az oldható sók felhalmozódásának.
Más talajok, amelyeknek a talajfelszíntől számított 50 cm-en belül szoloncsákos
felhalmozódási talajszintjük* van. (*Olyan felszíni vagy felszín alatti talajszint,
melynek elektromos vezetőképessége az év egy részében: legalább 15 dS/m (25
°C), vagy 8 dS/m (25 °C), ha a telítési kivonat vizes pH-ja 8,5 vagy annál magasabb és vastagsága 15 cm vagy több.)
2. táblázat. A szoloncsák talajok javasolt altípus és változati tulajdonságai a megújítás
alatt álló hazai talajosztályozásban (MICHÉLI et al., 2015)
Szoloncsák talajok
Altípus tulajdonságok
Változati tulajdonságok
szódás
gyengén szódás

karbonátos

erősen szódás

gyengén karbonátos

glejes

gipszes

pangóvizes

só-összetétel szerint

humuszos

mechanikai összetétel szerint

típusos
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Eredmények és értékelés
Az első talajszelvényünk Észak-Magyarországon, Fertőújlakon található (1.
ábra).
A talaj osztályozása:
Soil Taxonomy:
Loamy, mixed, active, mesic
Halaquept

Typic

WRB:
Calcic, Epistagnic, Endogleyic Solonchak
(Siltic, Drainic)
ST és WRB diagnosztikai szintek és tulajdonságok:
Salic szint (8–50 cm)
Calcic szint (0–120 + cm)
Litológiai különbség (45 cm)
Aquic körülmények (25 + cm)
Talajvízglejes színmintázat (45–85 cm)
Pangóvízglejes színmintázat (25–85 cm)
Reduktív viszonyok (85 + cm)
1. ábra. A fertőújlaki talajszelvény genetikai szintjei

Homokos szövetű, gyengén szerkezetes hidromorf talaj. Magas vízoldható
sótartalmú, erősen szoloncsákos, elektromos vezetőképessége a felszín közelében a legmagasabb. Kémhatása a lúgos, 8 cm-es mélységtől lefelé az erősen
lúgos (vizes pH > 10) tartományba esik. Szénsavas mésztartalma alapján a talajfelszínen közepes, majd erősen meszes. A szelvényt teljes egészében 15% feletti
karbonát felhalmozódás jellemzi (3. és 4. táblázat).
3. táblázat. A fertőújlaki talajszelvény laboratóriumi adatai 1.
Szint

Mélység
cm

H2O

pH
KCl

OM

Ah1
Ah2
Bwlk
2Bwglk
3Crk

0–3
3–8
8–25
25–50
50 –

8,5
9,9
10,1
10,3
10,0

7,8
9,2
9,8
9,5
8,8

CaCO3

Homok

Agyag

81,7
72,1
68,5
19,1
4,5

5,3
15,8
21,8
36,2
40,2

%
3,9
1,2
0,07
0,4
0,3

18,0
27,0
30,0
55,0
49,0
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4. táblázat. A fertőújlaki talajszelvény laboratóriumi adatai 2.
Szint

Mélység
cm

Ca

Ah1
Ah2
Bwlk
2Bwglk
3Crk

0–3
3–8
8–25
25–50
50–

6,6
16,9
22,8
25,8
27,8

Mg
cmol/kg

Na

K

∑ só
%

EC
dS/m

1,9
3,2
4,0
6,4
4,9

2,7
5,2
8,1
15,9
11,8

0,7
0,7
0,7
0,8
0,1

0,09
0,15
0,30
0,64
0,23

27,0
16,2
15,3
11,2
11,6

A talajvízglejes és pangóvízglejes színmintázat a szelvényben együttesen jelenik meg, mely gyakori jelenség a víz hatása alatt képződött talajoknál. Talajunk rétegzett tavi üledéken képződött – az érintett mélységben jelentős agyagtartalommal – amely a talajvízhatás mellett időszakosan a pangóvíz kialakulását
is eredményezi.
Összehasonlítva a ST és WRB osztályozásának információtartalmát, megállapítható, hogy a ST utal a hő- és vízgazdálkodásra („mesic temperature
regime”, „aquic moisture regime”), ásványtani („mixed”, „active”) besorolásra,
míg a WRB nem (5. táblázat). A „salic” szint meghatározásánál a ST esetében
az elektromos vezetőképesség (EC) kritériuma erősebb (30 dS/m), míg a WRB
esetében ez a határérték 15 dS/m. A WRB a „hypersalic” minősítővel jelzi ezt a
magas, 30 dS/m feletti EC értéket.
5. táblázat. A fertőújlaki talajszelvény a ST és WRB osztályozási rendszerében
Order
Inceptisol

ST: Loamy, mixed, active, mesic Typic Halaquept
Suborder
Greatgroup
Subgroup
Aquepts
Aquic conditions

Halaquepts
(Salic horizon)

Typic

Family
Mesic,
loamy,
mixed,
active

WRB: Calcic, Epistagnic, Endogleyic Solonchak (Siltic, Drainic)
RSG
Prefix qualifier
Suffix qualifier
Solonchak
Calcic, Epistagnic, Endogleyic
Siltic, Drainic
(Salic horizon)

A ST a jellegzetes felszíni és felszín alatti talajszintek gyenge fejlettsége, illetve hiánya, a talajképződés bélyegeinek enyhe kifejezettsége az Inceptisol-ok
rendjébe, az „aquic” körülmények és a „salic” szint megjelenése miatt az
Aquepts alrend Halaquepts nagycsoportjába sorolja a mintázott szelvényünket.
A két rendszer osztályozási egységeit összevetve látható, hogy a ST az oldható
sók felhalmozódását jelző “salic” szintet az osztályozás harmadik, főcsoport
(“greatgroup level) szintjén, míg a WRB az osztályozás legfelső szintjén jeleníti
meg.
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A második szikes talajszelvényünk az USA-ban, Texas államban (Padrones
series) került feltárásra (2. ábra). Közepes vízvezető és vízáteresztő képességű
talaj. Világos színű, alacsony szervesanyag-tartalmú felszíni szinttel, amely
tömör és szárazon igen kemény. Homokos szövetű, a szelvényben 71 cm-es
mélységben litológiai különbség mutatkozik. (Az adatok forrása:
http://casoilresource.lawr.ucdavis.edu/soil_web/ssurgo.php?action=explain_component
&mukey=374523&cokey=11497280) „Natric” szinttel rendelkezik: olyan 8,5 pH

feletti, tömör, oszlopos szerkezetű, magas agyagtartalmú felszín alatti szinttel,
melyben a kicserélhető Na+ tartalom 15% fölött van (6. és 7 táblázat).
A talaj osztályozása:
Soil Taxonomy:
Loamy, mixed, active, hyperthermic
Arenic Natrustalfs
WRB:
Stagnic Solonetz
(Ruptic, Epiarenic, Endosiltic)
ST és WRB diagnosztikai szintek és
tulajdonságok:
Ochric felszíni szint (0–43 cm)
Natric szint (71–203 cm)
Litológiai különbség (71 cm)
Arenic tulajdonság (0–71cm)
Redox kiválásos gócok
2. ábra. A Padrones series-i talajszelvény
(Forrás: https://soilseries.sc.egov.usda.gov/OSD_Docs/P/PADRONES.html)
6. táblázat. A Padrones series-i talajszelvény laboratóriumi vizsgálati adatai 1.
Mélység
cm

pH
(H2O)

OM

CaCO3

Homok
%

Bázis telítettség

Szint
A
E
2Btn1
2Btn2
2Btn3
2Btn4

0–43
43–71
71–76
76–86
86–102
102–150

6,0
5,8
7,0
8,6
8,8
8,9

0,31
0,05
0,14
0,05
0,02
0,02

0,0
0,0
2,5
2,8
3,0
6,9

94,0
94,5
57,9
85,5
82,7
81,4

91
86
92
94
100
100
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7. táblázat. A Padrones series talajszelvény laboratóriumi vizsgálati adatai 2.
Mélység
cm

Ca

Szint
A
E
2Btn1
2Btn2
2Btn3
2Btn4

0–43
43–71
71–76
76–86
86–102
102–150

1,1
0,5
1,3
1,4
1,5
1,7

Mg
Na
cmol/kg

K

0,3
0,2
12,1
17,3
21,2
28,3

0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4

1,2
1,4
8,3
16,5
25,2
28,1

Kics. Na

∑ só
%

4,0
10,5
22,0
31,0
40,0
44,0

0,11
0,09
0,30
0,35
0,39
0,37

Az osztályozási egységeket összehasonlítva megállapítható, hogy a ST a
15% feletti kicserélhető Na-felhalmozódást jelző, oszlopos szerkezetű, speciális,
felszín alatti “natric” szintet az osztályozás harmadik, míg a WRB ismételten az
osztályozás legfelső, referencia-csoport szintjén jeleníti meg (8. táblázat).
8. táblázat. A Padrones series-i talajszelvény a ST és WRB osztályozási rendszerében
ST: Loamy, mixed, active, hyperthermic Arenic Natrustalfs
Suborder
Greatgroup
Subgroup
Family
Hyperthermic,
Alfisol
Ustalf
Natrustalfs
Arenic
loamy, mixed,
Argillic
Ustic
(Natric horizon)
actice
WRB: Stagnic Solonetz (Ruptic, Epiarenic, Endosiltic)
WRB: Stagnic
Prefix qualifier
Suffix qualifier
Solonetz
(Ruptic,
Stagnic
Epiarenic, Ruptic, Endosiltic
Epiarenic,
Endosiltic)
Order

A hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésénél egy új, szigorúbb definíciókra és számszerű adatokra épülő diagnosztikus szemlélet kerül előtérbe.
Az egyes osztályozás egységek felismerése és meghatározása jól meghatározott
fogalmakon: diagnosztikai talajszinteken, tulajdonságokon és talajanyagokon
alapul. Az osztályozás alapegységei, a típusok határozó kulcs segítéségével
történő besorolása pedig e szintek, tulajdonságok, anyagok jelenléte, sorrendje
vagy hiánya alapján történik. Az altípusok és változatok további fontos (átmeneti, kémiai, fizikai, genetikai) tulajdonságok jellemzésére szolgálnak (MICHÉLI
et al., 2013).
Példaként a megfeleltetésre, a hazai és nemzetközi módszertan által javasolt
definíciók és határértékek figyelembevételével mindkét vizsgált, szikes szelvényünket besoroltuk a hazai genetikus talajosztályozás (SZABOLCS, 1966;
STEFANOVITS, 1999), a megújítás alatt álló, diagnosztikai alapú, hazai talajosztályozás (MICHÉLI et al., 2015), a Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999) és a
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WRB (IUSS Working Group WRB, 2006) talajosztályozási rendszerébe. Az
alábbi eredményeket kaptuk:
A fertőújlaki szelvény a magyar genetikus talajosztályozás szerint a magas
felszínközeli vízoldható sótartalom, a homogén lefutású profil, a felszíntől
kezdve magas mésztartalom miatt szoloncsák talaj típus karbonátos altípusába, s
a 2% alatti humusztartalommal annak gyengén humuszos változatba kerül besorolásra. Az egyes osztályozási egységek fentiekben részletezett, konkrét, objektív definícióját alkalmazva a megújított diagnosztikus szemléletű hazai osztályozás szódás, glejes, pangóvizes szoloncsáknak nevezi, mely karbonátos és
homok szövetű (9. táblázat).

Gyengén
humuszos,
karbonátos
szoloncsák

WRB
(IUSS Working
Group WRB, 2006)

Soil Taxonomy
(Soil Survey Staff,
1999)

Genetikus talajosztályozás
(SZABOLCS, 1966;
STEFANOVITS,
1999)
Diagnosztikai alapú hazai talajosztályozás
(MICHÉLI et al.,
2013)

9. táblázat. A fertőújlaki talajszelvény helye a hazai és nemzetközi talajosztályozási
rendszerekben

Szódás,
Loamy,
Calcic,
glejes,
mixed,
Epistagnic,
pangóvizes
active,
Endogleyic
mesic
Szoloncsák
Solonchak
(karbonátos,
(Siltic,
Typic
homok)
Halaquept Drainic)

A Padrones series-i talajszelvény a magas kicserélhető Na-tartalmú, jellegzetes oszlopos-B szint, a 20 cm-nél mélyebb humuszos szint, valamint a 0,2–0,4%
közötti sótartalommal rendelkező A és B szint miatt a magyar genetikus talajosztályozás a réti szolonyec talajtípus, mély altípusának szoloncsákos változatába sorolja a szelvényünket. A diagnosztikai alapú hazai osztályozásban a
felszíntől számított 100 cm-en belüli szolonyeces felhalmozódási szint jelenlétével, és a fenti határozó kulcsban javasolt kritériumok teljesülésével
szoloncsákos, humuszos, pangóvizes szolonyecként kerül besorolásra, melynek
bázistelítettsége 80–100% közötti, a felső 50 cm-en homok, alatta agyag fizikai
féleséggel rendelkezik (10. táblázat).
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WRB
(IUSS Working Group
WRB, 2006)

Soil Taxonomy
(Soil Survey Staff,
1999)

Diagnosztikai alapú
hazai talajosztályozás
(MICHÉLI et al., 2013)

Genetikus talajosztályozás
(SZABOLCS, 1966;
STEFANOVITS, 1999)

10. táblázat. A Padrones series helye a hazai és nemzetközi talajosztályozási rendszerekben

Szoloncsákos,
humuszos,
Loamy,
WRB:
pangóvizes
mixed, acStagnic
Szoloncsákos
tive,
Szolonyec
Solonetz
mély réti
(telített, seké- hyperthermic (Ruptic,
szolonyec
lyen homok,
Epiarenic,
Arenic
középmélyen Natrustalfs Endosiltic)
agyag)

Látható, hogy a megújítás alatt álló hazai talajosztályozás mindkét példa esetében egyértelműen figyelembe veszi a genetikai és talajföldrajzi alapokra épülő
talajosztályozásunk eredményeit, hisz annak információtartalmát tovább hordozza. Az egyes követelmények meghatározása a magyarországi viszonyok
figyelembevételével történt, ugyanakkor meghatározó az objektív, diagnosztikus személet, a nemzetközi rendszerekkel való korreláció, mely a megfeleltetést, a közös nyelven történő kommunikációt célozza.

Következtetések
Magyarországon a szikes talajaink felismerése és hazai besorolása nem okoz
gondot. Nemzetközi megfeleltetésük során azonban problémát jelent, hogy a
használt vizsgálati módszerek és paraméterek határértékei is eltérőek. Szükség
van arra, hogy – felmérve a hazai és nemzetközi módszerek megbízhatóságát és
alkalmazhatóságát – nemzetközi tekintélyünkre alapozva javaslatot tegyünk a
hazai módszereink módosítására vagy azok nemzetközi alkalmazására.
A fogalmakban, kategóriákban fennálló különbségek, valamint a definíciók
és/vagy határértékek hiánya (pontatlansága) az akadálya az objektív felismerésnek, az elkülönítésnek, a számszerű adattárolásnak és nemzetközi megfeleltetésnek.
A szikes talajok hazai és nemzetközi osztályozásának összehasonlításakor
eltérő prioritást állapíthatunk meg. A legtöbb európai talajosztályozási rendszer,
köztük a magyar talajosztályozás és a WRB is az osztályozás első szintjén jele-

A szikes talajok nemzetközi korrelációs problémai a megújított hazai talajosztályozás
tükrében
209

níti meg a szikeseket, míg a Soil Taxonomy az osztályozás harmadik szintjére
(„greatgroup level”) helyezi azokat. A fentiek ismeretében javasoljuk, hogy a
szikesedési és sófelhalmozódási folyamatoknak prioritást adva, a Soil
Taxonomy az osztályozás első, legmagasabb szintjén egy önálló osztályozási
egységet (order) különítsen el a szikesek számára.
Egyértelmű kritériumok (határértékek és definíciók) alkalmazásával a szikes
talajaink osztályozása megfeleltethető, az egyes osztályozási egységek
információ tartalma interpretálható.
Globális környezeti problémaink megoldásához közös nyelven alapuló adatbázisra és egységes, integrált térképekre van szükség. Az osztályozás információtartalma elsősorban a szikesedés által veszélyeztetett területek lehatárolásában mutatkozhat meg, amely a gyakorlat számára szolgáltat hasznosítható és
könnyen kezelhető adatokat.
A nemzetközi megfeleltetés azonban nem jelent egyet az azonossággal. Nagyon fontos kiemelnünk, hogy a genetikus és talajföldrajzi osztályozási rendszerünk információtartalma a megújítás által nem veszik el, sőt a definíciók és
határértékek kialakítása elsődlegesen a hazai viszonyok figyelembevételével
történik, de meghatározó a nemzetközi rendszerekkel és határértékkel való megfeleltetés is.
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Összefoglalás
A régebbi geológiai időszakokban képződött vörösagyagok Magyarország talajtakarójának jellegzetes színfoltjai. Elterjedésük többnyire azokhoz a területekhez kötött,
amelyek a harmad időszakban szárazföldek voltak. A negyedkor éghajlata csak pusztulásukat idézte elő, ezért jelenleg ott találhatók meg, ahol a jégkorszaki pusztulás ellen
védve voltak, vagy ahol nagy ellenálló képességük és vastagságuk miatt anyaguk az
eróziónak ellen tudott állni. A vörösagyagok, vörös talajok, vörös talajképződményeink
harmadidőszaki meleg éghajlat alatt keletkezett reliktum, ill. fosszilis talajok, melyek
kémiai, ásványtani sajátosságaikban és genetikájukban sok hasonlóságot mutatnak a
jelenlegi trópusi talajokkal. E hasonlóságot és reliktum talajaink harmadkori, trópusi-,
szubtrópusi eredetét támasztják alá vizsgálati eredményeink is. Véleményünk szerint a
hazai és trópusi, szubtrópusi vörös színű agyagos képződmények hasonló sajátosságainak okait kialakulásuk körülményeiben találhatjuk meg. A talaj-genetikai szemlélet
alapján a kőzetek mállását, a mállás intenzitását, az agyagásványok kialakulását és a
mállástermékek felhalmozódását az ún. talajképző tényezők határozzák meg. Dolgozatunkban hat talajszelvényt vizsgáltunk, az alapvizsgálatokon túl meghatároztuk a talajok
molekuláris viszonyszámát és ásványtani összetételét, ezáltal kísérletet tettünk a mállás
jellegének megállapítására, így a képződés körülményeinek leírására.

Summary
The red clays soils, formed in earlier geological periods, are specific landscape elements of Hungary. Distribution of red clay soils are connected to those areas which
were mainland in the Tertiary. During the Pleistocene these areas were highly eroded,
thus these areas can be found that places where they were protected or they could stand
against the erosion due to their mechanic resistance and thickness. Red clays, red soils,
red soil formations were developed under warm and humid climate in the Tertiary and
can be considered as relict or fossil soils with similar chemical, mineralogical properties
and development processes of the recent tropical soils. Our results support this similarity and the Tertiary, tropical and subtropical origin. According to our approach the correspondence between the similar characteristics of the Hungarian, and the tropical-, subtropical red colored clayey soil formations can be found in the circumstances of their
similar soil forming environment.
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Based on the soil genetic approach the weathering of the parent material, the intensity of weathering, the formation of clay minerals, and the accumulation of weathered
materials are determined by the soil forming processes. In our study six soils were investigated. Beside the routine lab measurements, the molecular ratios, and mineralogical
compositions were also characterized to evaluate the type of weathering, thus the conditions of soil formation.

Bevezetés
A régebbi geológiai időszakokban képződött vörösagyagok Magyarország
talajtakarójának jellegzetes színfoltjai, dombos, hegyes vidékeinken gyakran
messziről szembetűnnek, élénk, feltűnő színviláguk számos talajtani kutató
érdeklődését felkeltette (SZABÓ, 1867; BALLENEGGER, 1917; SÜMEGHY, 1942;
1944; 1949; BERÉNYI ÜVEGES et al., 2003).
A mérsékelt éghajlati övezetben előforduló vörösagyagok korábbi geológiai
korok talajképződési folyamatának termékei, jellemzően elterjedésük az egykori
harmadidőszaki szárazföldekhez köthető. Jelenleg ott lelhetők fel, ahol a negyedidőszaki pusztulástól védve voltak, vagy az eróziónak ellenálltak. A vörösagyagok, vörös talajok, vörös talajképződményeink harmad időszaki meleg
éghajlat alatt keletkezett reliktum, ill. fosszilis talajok, melyek kémiai, ásványtani sajátosságaikban és genetikájukban sok hasonlóságot mutatnak a jelenlegi
trópusi talajokkal. Jellegzetes, jól elkülöníthető megjelenésük, morfológiai tulajdonságaik leírása már a korai talajtani szakirodalomban is megjelenik (ÖTVÖS, 1954; JÁNOSSY, 1979; BORSI-SZÖŐR, 1981; BIDLÓ, 1983; SCHWEITZER,
1993).
A talajképződési folyamatok során a sziallitizációt a ferrallitizáció (vagy
latoszolizáció) követi. Az első szakasz általában a mérsékelt övi talajok, a második szakasz pedig a meleg égövi talajok uralkodó folyamata. A
sziallitizációnál az agyagfrakció SiO2/R2O3 molekuláris viszonyszáma 2-nél
nagyobb. Agyagásványai általában szmektit típusúak (HARRASOVITS, in:
STEFANOVITS, 1959).
A ferrallitizáció a trópusokra jellemző folyamat, nálunk a fosszilis talajokban mutatható ki. Az intenzív kémiai mállás hatására csaknem az összes ásvány
szétesik, mely alól csupán az igen ellenálló titán és kvarc képez kivételt. Az
oldható sók és karbonátok teljes mértékben kilúgzódnak. Nemcsak az elsődleges ásványok, hanem az agyagásványok is megbomlanak és átalakulnak. A
felszabaduló vas- és aluminiumoxidok általában kicsapódnak, és a talajban viszszamaradnak. A vasoxidhidrátok mennyiségétől és hidratáltsági fokától függően
a talajok színe vörös, sárga, vagy fakó színű lesz. E folyamat eredményeként
keletkeznek a ferrallitos latosol, és latosol talajok. Molekuláris viszonyszámuk
2-nél kisebb. E viszonyszám a ferrallitos latosol talajoknál általában 1 –2 között
változik, a latosol talajoknál gyakran 0,5-nél is kisebb.
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Ezen talajok további csoportosításánál az alumínium- és vasoxidok mennyiségének arányát vesszük figyelembe. Ha az agyagfrakcióban az Al 2O3/Fe2O3
molekuláris viszonyszám alapján az alumínium van túlsúlyban, akkor allit talajokról, ha pedig a vas, akkor ferrit talajokról beszélünk. Abban az esetben, amikor a vas és alumíniumoxidok mennyisége közel azonos, kis alumínium- többlettel, akkor ferrallit, kisebb vas-többlettel pedig alferrit talajnak nevezzük.
A magyarországi reliktum, vagy fosszilis talajoknál a SiO2/R2O3 molekuláris
viszonyszám a meleg égövi talajokéhoz hasonló. Ha 2-nél kisebb, az agyagásvány kaolinit típusú és a színe vörös, ill. vörösbarna — ez biztos jele annak,
hogy a vizsgált talaj korábbi meleg égövi időszakban képződött, magán viselve
a trópusi-, szubtrópusi- ill. mediterrán talajképződés jeleit (FEKETE et al., 1997;
FEKETE 1998; FEKETE & STEFANOVITS 2002; VICZIÁN 2002; FEKETE et al.,
2005).
Munkánk során meghatároztuk vörös színű talajok mállásának jellegét és kísérletet tettünk képződésük körülményeinek leírására.

Vizsgálati anyag és módszer
Vizsgálataink során hat darab talajszelvényt tártunk fel és mintáztunk meg, a
következő helyeken: Aggtelek, Jósvafő, Szalonna, Gyöngyöstarján, Balatonalmádi és Darvastó.
A vörösagyag minták jellemzésére elvégeztük a talajtani alapvizsgálatokat, a
hazai módszerkönyv alapján (BUZÁS, 1993), a mechanikai összetételt pipettás
elemzéssel, a kicserélhető kationokat és az adszorpciós kapacitást a Mehlicheljárással határoztuk meg (ezen eredmények „A hazai vörösagyagos talajok
nemzetközi megfeleltetése és helyük a megújuló hazai talajosztályozási rendszerben” című, jelen kiadványban megjelenő cikkünkben találhatók (FUCHS et
al., 2015). A talajok ásványos részének kémiai elemzését Szűcs L. szerint
(BALLENEGGER & DI GLÉRIA, 1962) végeztük. A molekuláris viszonyszámokat
a talajok teljes feltárásával nyert kovasav, vas és alumínium adatokból számítottuk ki, úgy hogy a kovasav százalékos értékét 60-nal, az alumínium értékét
101,8-dal, a vasét pedig 159,7-del osztottuk, majd a kapott viszonyszámokat
hasonlítottuk össze egymással.
A vizsgálatok közül a teljes kémiai elemzést és az ásványos összetétel meghatározást az eredeti mintán kívül az agyagfrakcióból is elvégeztük. Az agyagos
rész vizsgálatát azért tartottuk fontosnak, mert a tanulmányozott vörösagyagok
jelenleg nem a keletkezési helyükön, hanem azoktól nagyobb távolságokra áthalmozott, számos idegen anyagot is magukba foglalva kevert hordalékként
fordulnak elő. Ezért csak az agyagos rész vizsgálatával kaphatunk megbízható
eredményeket, melyekből a vörösagyagok képződési körülményeire és genetikájára következtethetünk.
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Vizsgálati eredmények
A vizsgált talajok, illetve a vizsgált talajok agyagos részének teljes kémiai
analízisének százalékos eredményei az 1. és 2. táblázatban találhatók.
1. táblázat. A vizsgált talajok teljes kémiai analízisének százalékos eredményei
Minta

Mélység
cm

SiO2

Szalonna
Aggtelek

60–90
7–20

62,30
34,62

Jósvafő

20–55

Darvastó
Balatonalmádi
Gyöngyöstarján

Al2O3

Fe2O3

SiO2 /
R2O3

Al2O3 /
Fe2O3

22,63
27,85

5,28
10,48

4,71
0,72

6,73
11,23

50,99

19,54

6,13

3,71

5,03

0–25

24,79

31,54

13,43

1,05

13,09

80–100
20–40

60,49
60,31

16,89
17,27

3,62
7,61

5,37
4,57

46,20
3,63

Teljes talajban

2. táblázat. A vizsgált talajok agyagos részének teljes kémiai analízisének százalékos
eredményei
Minta

Mélység
cm

SiO2

Al2O3

Fe2O3

Szalonna
Aggtelek

60–90
7–20

52,55
40,81

23,08
27,93

8,34
9,62

Agyagos részben

SiO2/
R2O3

Al2O3/
Fe2O3

3,14
2,04

4,34
4,55

Jósvafő

20–55

36,41

30,03

8,78

1,74

5,37

Darvastó

0–25

25,61

14,75

0,60

24,79

31,54

Balatonalmádi
Gyöngyöstarján

80–100
20–40

25,61
50,33

7,18
21,41

2,60
4,70

60,49
3,51

16,89
7,15

Az 1. és 2. táblázat eredményeiből megállapítható, hogy a Szalonna szelvény esetében a teljes talajban mért SiO 2% mennyisége nagyobb, mint az agyagos részben mért SiO2 %-os értéke. Az Al2O3 %-os mennyisége közel azonosnak tekinthető a teljes talajban, illetve az agyagos részben. Az Fe 2O3 %-os arányát vizsgálva megállapítható, hogy az agyagos rész többet tartalmaz, mint a
teljes talaj. Ebből következik, hogy a teljes talajban számolt SiO2/R2O3, valamint az Al2O3/Fe2O3 arány nagyobb, mint az agyagos részben.
Az Aggtelek minta esetében SiO 2 tartalom kisebb a teljes talaj esetében. Az
Al2O3, továbbá a Fe2O3 mennyisége közel azonosnak tekinthető a teljes talajban,
illetve az agyagos részben.
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A SiO2/R2O3 hányadosokat vizsgálva nagyobb értéket kapunk az agyagos
részben, az Al2O3/Fe2O3 arány pedig a teljes talajban nagyobb.
Jósvafő mintáját vizsgálva több a SiO2 %-os aránya a teljes talajban, mint az
agyagos részben, ugyanakkor mind az Al2O3, mind a Fe2O3 %-os mennyisége
nagyobb értéket mutat az agyagos rész vizsgálata során. A SiO2/R2O3 hányadost
elemezve kisebb értéket kapunk az agyagos részben, míg az Al2O3/Fe2O3 arány
azonosnak tekinthető.
Darvastó esetében a SiO2 %-os aránya közel azonos a teljes talajban, illetve
az agyagos részben, míg az Al2O3 és a Fe2O3 %-os mennyisége több a teljes
talajban. Mind a SiO2/R2O3; mind az Al2O3/Fe2O3 aránya magasabb az agyagos
részben.
A Balatonalmádi minta esetében a SiO2, a Fe2O3, valamint Al2O3 %-os
mennyisége a teljes talajban nagyobb, mint az agyagos részben. A SiO 2/R2O3
hányadosa magasabb az agyagos részben, míg az Al2O3/Fe2O3 hányados a teljes
talajban magasabb.
Gyöngyöstarján minta esetében a SiO2 és a Fe2O3 %-os mennyisége magasabb a teljes talajban, míg az Al2O3 %-os mennyisége az agyagos részben nagyobb. A SiO2/R2O3 hányados a teljes talajt tekintve nagyobb, míg az
Al2O3/Fe2O3 hányados az agyagos részben mutat nagyobb értéket.
A vizsgált minták ásványi összetételének %-os megoszlását a
röntgendiffrakciós mérések alapján a 3. táblázatban tüntettük fel a teljes talajban, illetve a finom frakcióban (ff).
A Szalonna minta kvarctartalma jelentős, az eredeti talajban magasabb a
kvarctartalom, mint a finom frakcióban. Az illit és csillám mennyisége az eredeti talajban 10%, míg a földes részben 47%. A földes rész kaolinit tartalma jelentős, Montmorillonit tartalma az eredeti talajénak 32 százaléka. Hematitot,
goethitet nem tartalmaznak.
Az Aggtelek mintában kevés a kvarc, mind az eredeti talajban, mind a finom
frakcióban, kiemelkedően magas a kaolinit tartalom mind az eredeti talajban,
mind a földes részben. Hematitot és goethitet is tartalmaz, az eredeti talaj is,
illetve a földes rész is.
A Jósvafő mintában magas kvarctartalmat mértünk, ugyanakkor kiemelkedően magas kaolinit tartalom figyelhető meg. Hematitot tartalmaz, goethitet
csak a finom frakcióban.
Darvastó esetében a kvarctartalom viszonylag alacsony, kaolinit tartalma
magas, 20% körüli a finom frakcióban. Illitet, montmorillonitot nem tartalmaz.
Hematit mind az eredeti talajban, mind a finom frakcióban megjelenik, ugyanakkor goethitet csak a finom frakcióban találni. A minta tartalmaz bauxitásványokat: 26% boemitet és 13,2% gibbsitet.
A Balatonalmádi minta finom frakciója jelentősebb mennyiségben tartalmaz kvarcot, mint az eredeti talaj, kaolinit csak a finom frakcióban található,
míg illit mind az eredeti talajban, mind a finom frakcióban megtalálható –
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mennyisége az eredeti talajban nagyobb. Goethit nem, csak hematit lelhető fel a
mintában.
Gyöngyöstarján esetében a földes rész kvarctartalma 20% körül alakul és
csak a finom frakcióban lehet kimutatni, montmorillonit tartalma 50%. Kaolinit
tartalma alacsony, illitet nem tartalmaz.
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Vizsgálati eredmények értékelése
Az eredményeket vizsgálva általánosan megállapítható, hogy az eredeti mintákban a SiO2% nagyobb, mint az agyagos részben. Kivételt képez az Aggtelek
minta, ahol a SiO2% kisebb a teljes talajban illetve a Darvastó minta estében,
ahol a SiO2% közel azonos a teljes talajban és az agyagos részben.
A minták Al2O3 és Fe2O3 értékeiből megállapítható, hogy mind a teljes talajban, mind az agyagos részben az Al2O3 mennyisége dominál. A legnagyobb
mennyiséget a Darvastó minta esetében mértük a teljes talajra viszonyítva, ahol
jelen vannak a területre jellemző bauxit-ásványok is.
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A mállás jellegére utaló SiO2/R2O3 molekuláris viszonyszám hányadost
vizsgálva megállapítható, hogy ez csak két talaj esetében kisebb, mint 2: Aggtelek (0,72), illetve Darvastó (1,05) esetében. Az agyagos rész SiO2/R2O3 molekuláris viszonyszámait vizsgálva Aggtelek esetében kettő körüli értéket kaptunk,
míg Jósvafő esetében 2-nél kisebb értéket (1,74). A molekuláris viszonyszámokat vizsgálva megállapítható, hogy Aggtelek és Darvastó esetében kaptunk kettőnél kisebb molekuláris viszonyszámokat, így feltételezhetően erőteljes
ferralitos mállási folyamatok játszódtak le e két talaj esetében, tehát e két talajról állíthatjuk határozottan, hogy képződésük helyén maradtak, más anyagokkal
nem keveredett trópusi, illetve szubtrópusi mállástermékek.
A százalékos ásványi összetételt vizsgálva Aggtelek minta alacsony
kvartartalommal és kiugróan magas kaolinit tartalommal jellemezhető.
Az eredmények ismeretében feltételezhetően Aggtelek minta esetében beszélhetünk valóban reliktum, fosszilis trópusi talajról, mely megőrizte képződésének körülményeit.
Darvastó esetében bauxitosodással állunk szemben.
A többi talaj esetében a vörös szín a hematit, goethit, illetve az amorf vasoxihidrátokból származik.
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Összefoglalás
A talaj szemcséi közt a pórusok egy részét folyadék tölti ki. A talajban levő folyadék
utánpótlásának legnagyobb hányadát a csapadék és a felszíni vizek szolgáltatják, amelyekbe könnyen beoldódhatnak különféle szennyezőanyagok is, sőt némely folyadékfázisú szennyező anyag a talajban önálló fázist is alkothat, mint pl. a talajt érő szerves
szennyezőanyagok között jelentős mennyiségben előforduló kőolajipari termékek.
A felületaktív anyagok egyre szélesebb körben alkalmazott kemikáliák, elsősorban
annak köszönhetően, hogy képesek megváltoztatni más anyagok fizikai jellemzőit (pl.
nedvesítő képesség, adhézió). A talajt érő felületaktív tulajdonságú szennyező anyagok
megváltoztathatják a szilárd fázis nedvesíthetőségét, szerkezetstabilitását és a víztartó
képesség befolyásolásán keresztül meghatározhatják a talajszennyezés terjedését és
transzportját. Éppen ezért találtuk szükségszerűnek egyfelől a kőolajszármazékok,
másfelől a felületaktív anyagok talajfizikai hatásait vizsgálni különböző talajokon. Ezen
szennyezők napjainkban a mindennapi élet számos területén, sok esetben nagy mennyiségben felhasznált anyagok.
Jelenlegi kutatásunk célja az volt, hogy heterogén talajmintaanyagon megvizsgáljuk,
hogy egy kationos tenzid (CPC: cetilpiridinium-klorid) kezelés miként változtatja meg a
talajok folyadék-visszatartó képességét, illetve hogy mivel magyarázhatóak ezek a változások. Porózus kerámialapos extraktorokkal (LAB 023 – Soilmoisture Equip. Corp.)
meghatároztuk a kezeletlen kontroll, illetve monomolekuláris tenzidborítottságú talajmintákból készített mesterséges talajoszlopok víz- és olajvisszatartó képesség görbéit. A
folyadékok nedvesítő-képességének jellemzésére mértük a vizsgálatba vont folyadék és
a talajminták illeszkedési szögét KRÜSS DSA 100 készülékkel. Tapasztalataink szerint
a tenzides kezelések hatására változott a talajok pórusméret-eloszlása és
folyadékvisszatartó-képessége is. Véleményünk szerint a minták kapilláris folyadékvisszatartásának változása részben a talajok nedvesíthetőségének megváltozásával magyarázható.

Summary
A part of the three-phases soil pores is filled up with fluids. Main supplies of these
liquids are rainfall and surface water, which can easily dissolve pollutants.
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Some of these liquid phase contaminants may present in soils as a separate liquid
phase as well, such as organic liquid pollutants from petroleum industry. Oil can
quickly spread in huge area what can cause enormous water and soil pollution.
Surfactants are widely and increasingly used in chemical industry due to their effects
to change physical properties (emulsification, wetting, adhesion, etc.) of several materials. Surfactants can be a soil pollutant as well, because they can alter the wettability of
solid surfaces, due to the change of structure stability, water features, etc. Furthermore,
they have effects on migration of other soil pollutant, such as petroleum products. Surfactants might change the organic liquid retention capacity of soils.
In our research the effects of NAPLs (nonaqueous phase liquids) and a cationic surfactants (CPC – Cetilpiridinium-chloride) on soil physical properties was investigated.
Both of these materials are commonly used in daily life sometimes in high quantities.
The purpose of our research was to find, how the cationic surfactant (CPC) change the
fluid-retention capacity determined by pressure plate extractors (Soilmoisture Equip.
Corp.). For the determination of wettability KRUSS DSA 100 device was used.
According to our results the pore size distribution and fluid retention capacity of
soils has changed after the treatment with CPC.

Bevezetés
A talaj alapvető fizikai- és kémiai tulajdonságai, úgy mint szerkezet, mechanikai összetétel, adszorpciós viszonyok, humusztartalom (FÜLEKY, 2011.,
TOMBÁCZ, 2002) stb. nagymértékben meghatározzák a folyadék-visszatartó
képességet, mely szintén fontos talajfizikai tulajdonság; meghatározó mind a
talajok vízgazdálkodása és termékenysége, mind pedig talajvédelmi szempontból (pl. befolyásolja a szennyező anyagok transzportját a talajban).
A felületaktív anyagok kutatása, gyártása és alkalmazása világszerte növekvő tendenciát mutat. A felületaktív anyagok (tenzidek) számos iparág alapanyagát képzik (pl. kozmetikaipar, gyógyszeripar, növényvédőszer-gyártás). Ezek az
anyagok a szennyvizekkel vagy pl. a peszticidek formulázó adalékanyagaként
közvetlenül kiszórva könnyedén kijuthatnak a környezetünkbe (FÜLEKY, 2011).
A tenzidek a talajokba jutva megváltoztatják annak fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzőit, így közvetve hatással vannak a talajok termőképességére
is. A felületaktív anyagok a talajok fizikai tulajdonságai közül pl. az aggregátumok stabilitásának megváltoztatásán keresztül módosíthatják a talajszerkezetet, illetve a talajok porozitás-viszonyait, víztartó- és vízvezető-képességét is
(MAKÓ & HERNÁDI, 2012).
Felületaktív anyagokat szándékosan is kijuttatnak a talajba. Ennek egyik célja a talaj hidrofil/hidrofób karakterének a megváltoztatása, ezáltal pl. az öntözhetőségének javítása lehet. A másik legelterjedtebb alkalmazási módja taaljok
esetében, a különféle (leginkább szerves) szennyezők mobilizálása a határfelületi feszültségek és/vagy oldhatósági viszonyok megváltoztatásán keresztül
egyes kármentesítési technológiák részeként.
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Jelenlegi vizsgálataink során heterogén talajmintaanyag tenziddel (CPC:
cetilpiridinium-klorid) történő kezelését követően vizsgáltuk, hogy miként változtatja meg a talajok folyadék-visszatartó képességét a kationos felületaktív
anyag. Vizsgálataink eredményei így hasznosak lehetnek a különböző –
tenzidekkel történő – kármentesítési módszerek megalapozásához is.

Anyag és módszer
A vizsgálatainkhoz Magyarországon gyűjtött, kémiai és fizikai jellemzőiben
változatos talajmintaanyagot választottunk (1. táblázat).
1. táblázat. A vizsgálatok során használt talajmintaanyag
CaCO3

Humusz

Agyag
%

Por

Homok

Réti szolonyec (B)
Ramann-féle barna
erdőtalaj (A)
Ramann-féle barna
erdőtalaj (B)
Agyagbemosódásos
barna erdőtalaj (A)
Agyagbemosódásos
barna erdőtalaj (B)

0,13

2,00

52,19

36,07

11,74

0,05

1,55

17,12

17,09

65,79

0,00

0,94

25,02

13,91

61,07

0,00

1,33

12,65

12,69

74,67

0,00

0,70

21,14

11,08

67,78

6

Pannon homok

0,02

0,00

10,31

0,05

98,04

7

Pszeudoglejes barna
erdőtalaj (B)

0,00

0,49

31,83

22,00

46,17

8

Lösz

28,04

0,63

16,89

24,25

58,85

9,52

3,70

21,07

30,16

48,77

1,10

2,76

55,56

31,28

13,06

Minta
jel
1
2
3
4
5

9
12

Talajtípus
(genetikai szint)

Mészlepedékes
csernozjom (A)
Nem karbonátos réti
talaj (A)

A légszáraz, darált, 2 mm-es lyukbőségű szitán átrostált talajmintákból megközelítőleg 90 cm3 térfogatú mesterséges talajoszlopokat készítettünk, melyeket
alulról két különböző típusú folyadékkal telítettünk.
Modellfolyadéknak desztillált vizet és egy Dunasol 180/220 elnevezésű,
aromás vegyületet és illó komponenseket nem tartalmazó szerves folyadékot
választottunk.
A Dunasol tulajdonságait az 2. számú táblázatban tüntettük fel.
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2. táblázat. A Dunasol 180/220 fontosabb jellemzői
Tulajdonság
Olvadáspont (°C)

Érték
179/217

Sűrűség, 20 °C (g/cm3)

0,775

Viszkozitás (cP)

1,91

Aromás komponensek (%)
Felületi feszültség,
víz/levegő, 20 °C (N/cm)
Felületi feszültség,
olaj/víz, 20 °C (N/cm)
Kéntartalom max. (mg/kg)

0
25
45,9
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3. táblázat. A Hexadecil-piridíniumklorid, kationos tenzid tulajdonságai
Tulajdonság
CAS szám
Molsúly (g/mol)
Oldhatóság, 20 °C
(g/l)
Olvadáspont (°C)
pH(H2O)
(10 g/l, 20 °C)
Forma
Szín

Érték
6004-24-6
358,01
50
83 – 86
5,0 – 5,4
pikkelyes
bézs

10

Vizsgálatainkhoz pozitív töltésű hidrofil részű felületaktív anyagot választottunk. A felületaktív anyagok jellemző viselkedése, hogy az érintkező (levegő/víz, poláros/apoláros folyadék, stb.) határfelületen feldúsulnak, ezáltal pedig
csökkentik a víz (egyébként igen nagy) felületi feszültségét. Ennek egyik gyakorlati haszna az, hogy adott határfelületen a molekulák az oldódási tulajdonságaiknak megfelelően helyezkednek el, így megkönnyítik pl. két eltérő tulajdonságú folyadék keveredését.
A választott, kationos típusú tenzid (CPC, 3. táblázat) talajszemcsén való
megkötődése több rétegben is történhet (TÓTH, 2011 – szóbeli közlés), ezáltal
képes a talaj hidrofil-hidrofób karakterét megváltoztatni. Ezzel az előkezeléssel
célunk az volt, hogy a talajrészecskék felületén monomolekuláris
tenzidborítottságot hozzunk létre – a tenzid-borítással a talajfelületet lehetőség
szerint maximálisan hidrofóbbá tegyük.
A tenzides talajminták előkészítése annyiban volt más, mint a kontroll minták előkészítése, hogy a légszáraz és darált talajokat – 24 órás desztillált vizes
duzzasztást követően – alapos keverés után 20 °C-os helységben 48 órán át
tenzidoldatban áztattuk, majd 40 °C-on tömegállandóságig szárítottuk. A kontroll mintáknál – az összehasonlíthatóság miatt – ugyanezt a „kezelést” desztillált vízzel végeztük.
A szárítás és újbóli darálás után a 2 mm-es szitán átrostált talajmintákból
megközelítőleg 90 cm3 térfogatú mesterséges talajoszlopokat készítettünk, melyeket a minták kétfázisúvá telítődéséig telítettünk a két különböző típusú modellfolyadékkal, külön-külön. A telítés alulról, erre a célra készült kádakban, a
mintavevő henger felső pereméhez képest kb. fél cm-rel lejjebb beállított folyadékszint folyamatos szinten tartásával történt.
Ahhoz, hogy a mintáinkat egységesen tudjuk kezelni a kationos tenziddel, a
vizsgálatok megkezdése előtt talajtípusonként meg kellett határozni az egyes
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talajokhoz tartozó oldatkoncentrációt, mely oldatokkal a talajokat kezelve éppen
egy molekulányi vastagságú tenzidréteggel tudjuk befedni a talajszemcséinket
(monomolekuláris rétegborítottság). A monomolekuláris rétegborítottsághoz
tartozó pontos oldatkoncentrációt a tenzid adszorpciós izotermájának felvételét
követően határoztuk meg.
Meghatároztuk a talajminták mechanikai (VÁRALLYAY, 1993) összetételét
és felhasználtuk a korábbi ásványtani összetétel meghatározás eredményeket is
(4. táblázat – BALÁZS et al., 2011), mert a talajok adszorpciós tulajdonságát
leginkább a talaj agyagtartalma és agyagásvány minősége befolyásolja
(FÖLDÉNYI et al., 2012). Mértük a minták mész- és humusztartalmát.
4. táblázat. A talajok agyagásványtani összetétele (%) (BALÁZS et al., 2011)

Minta

Duzzadó agyagásványok

Illit, csillám

Klorit, kaolinit

Kvarc

K-földpát

Kalcit

Goethit

1
2
3
4
5
7
9
12

4
2
2
2
5
5
2
4

15
10
10
3
5
8
7
20

5
4
5
2
3
6
6
4

62
70
68
76
70
62
58
60

2
2
2
7
4
3
5
2

0
0
0
0
0
0
10
0

0
0
2
0
3
10
0
0

A modellfolyadékok talajnedvesítő képességének meghatározásához a Lengyel Tudományos Akadémia lublini Agrofizikai Intézetének peremszög mérő
készülékét használtuk (KRÜSS DSA 100 – KRÜSS GmbH, Németország) –
.ennek segítségével tudtuk megállapítani, hogy a mintára cseppentett modellfolyadék illeszkedési felülete mekkora szöget zár be a minta felületével. Ha például a bezárt szög kicsi, úgy a nedvesítés nagy, hiszen a folyadékcsepp szétfolyik a felületen. Amennyiben a folyadék nem képes szétfolyni – vagyis cseppként megmarad a felszínen, úgy annak nedvesítő képessége alacsony.
A vizsgálatot megelőzően az előkezelt talajokat egy présgép segítségével kb.
1 cm átmérőjű tablettákká formáltuk, majd ezek felszínére egy precíziós készülékkel modellfolyadékot cseppentettünk. A cseppentés folyamatát egy nagyfelbontású kamera rögzítette, ennek pillanatképeit az 1. ábrán mutatjuk be.
A talajok víztartó képességét adott nyomásértékeken (0, 2, 20, 50, 150, 400,
1000 és 1500 mbar) határoztuk meg. A mérésekhez porózus kerámialapos pFmérő berendezést használtunk (LAB 023 – Eijkelkamp, Hollandia).
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1. ábra. talajszemcsére cseppentett modellfolyadék, mérés KRÜSS DSA 100 típusú
peremszögmérő készülékkel

Az extraktorokból kifolyó – a talajok pórusteréből leürülő – vizet bürettákban összegyűjtöttük. Így követhető, hogy az adott nyomásértéken mikor kerül
minta egyensúlyi állapotba (nem távozik több folyadék). A méréseket állandó
hőmérsékleten (20 °C) végeztük. A méréssorozat végén 105 °C-on szárítottuk a
talajmintákat, mértük az abszolút száraz tömegüket és számítottuk a minták
különböző nyomásértékekhez tartozó tömeg- és térfogatszázalékos folyadéktartalmát.
A talajminták olajvisszatartó képességének meghatározására módosított porózus kerámialap pF-mérő berendezéseket használtunk (MAKÓ, 2002). A méréseket 20 °C-on, a víztartó képesség mérésekkel teljesen megegyező nyomásértékeken, azonos módszertan szerint végeztük.

Eredmények
A peremszög mérések eredményeiből (5. táblázat) látható, hogy általában
véve minden minta esetén – érdekes módon már a kontroll minták esetén is –
jobb nedvesítési értéket mutatott az olaj a víznél és ez tenzides kezelés hatására
sem változott.
A jelenség oka részben az lehet, hogy nagyon száraz, telítetlen rendszerekben, vagy magas szervesanyag-tartalom esetén a NAPL jobban nedvesíthet a
víznél (JENSEN et al., 2005).
Esetünkben ezt a jelenséget az okozhatta, hogy a peremszög-méréseket a
minták 105 °C-os szárítását követően végeztük el. Valószínűsíthető, hogy a
minták „túlszáradtak”.
A homok mintákból nem tudtunk tablettát formálni, így annak felületén a peremszög-mérés nem volt kivitelezhető.
Tapasztalataink szerint a minták összességében kevesebb folyadékot tartottak meg a kezelés után. Emellett a poláris folyadékot (a kezelt és a kontroll talajok is) nagyobb erővel képesek visszatartani, mint az apoláros Dunasolt.
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5. táblázat. A peremszög mérések eredményei
Tenzides kezelést
követően mért peremszög (°)

Tenzides előkezelést követően mért
perem szög (°)

Kontroll peremszög (°)

Kontroll peremszög (°)

58,2
43,7
52,7
48,1
49,9
50,2
46,8
52,9
53,7

Minta jel

Minta jel

48,7
32,1
31,4
25,7
31,6
29,9
36,7
27,3
28,2

Kezelés

Kezelés
Desztillált
víz

1
2
3
4
5
7
8
9
12

Dunasol

1
2
3
4
5
7
8
9
12

9,9
10,9
9,4
10,6
10,9
8,3
10,1
10,7
8,3

13,2
12,8
15,3
14,1
10,2
11,9
10,3
10,1
10,9

A talajminták által visszatartott víz mennyiségének változása magyarázható
a felületek tenzidkezelést követő nagyobb fokú hidrofób jellegével, valamint a
nedvesítő képesség, illetve a kapilláris erők csökkenésével. Ennek okaként
jelölhetjük meg, hogy a talajszemcsék a kontroll mintához képest megváltoztak,
vagyis a szemcsék tenzid általi monomolekuláris rétegben történő beborítása
megvalósult. A minták szerkezetét és így a visszatartott folyadék mennyiségét
az egyes minták agyagásvány-tartalma erősen befolyásolja (2. ábra).
A

B

2. ábra. A kontroll talajok víztartó képessége (A) és a talajminták tenzides kezelést
követően mért víztartó képessége (B), illetve a gravitációs (Pgrav), a kapilláris (Pkap)
és az erősen kötött víz (Pek) pórustereinek aránya
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A kapilláris erők és a nedvesítő képesség csökkenése magyarázza, hogy a
kontrollhoz képest kevesebb folyadékot tudtak megtartani a minták a tenzides
kezelés után, illetve a felvett folyadékot már alacsonyabb nyomástartományon
leadták. Az alacsony tenziótartományokban mérhető vízvisszatartó képesség
csökkenést a tenzides kezelés okozta szerezet és szerkezetstabilitás változások,
a nagyobb pórusok mennyiségének csökkenése, vagyis az agyagásványokra
kifejtett hatás magyarázhatja.
A vízvisszatartás eredmények esetén szembetűnő, hogy a minták pórustere
tenzides kezelés után átrendeződik. A magas tenzió-tartományokban mérhető
erősen kötött víz mennyisége lecsökkent a kontrolléhoz képest. Ennek okai a
tenzides kezelés okozta szerkezet-, a szerkezetstabilitás-változások, a tenzid
miatt kialakuló fokozott hidrofób jelleg lehetnek. Az erősen kötött víz mennyiségének csökkenése minden mintán tapasztalható, amely azonban a nagy agyagtartalmú, jelentős duzzadó agyagásványt tartalmazó 1 és 12. sz. minták esetében
a legnagyobb. Ez a jelenség esetleg azzal magyarázható, hogy az agyaglamellák
közötti terek a tenzid hatására hidrofób jelleget kaptak, emiatt a rétegközi terekbe a víz már nem tud beépülni.
További változást jelent kontroll és tenzides között, hogy a kapilláris pórustér növekedésével a tenzides minták által kapillárisan visszatartott folyadék
mennyisége megnő a kontrollhoz képest.
A minták olajvisszatartó-képességének változása is a vizes mérésekhez hasonló tendenciát mutat; a tenzides minták folyadékvisszatartó-képessége csökkent a kontrollhoz képest és a tenziddel kezelt minták által kapillárisan visszatartott folyadék mennyisége is nagyobb, mint a kontroll mintáké.

3a ábra. A talajminták tenzides kezelést követően mért olajvisszatartó képessége; a
gravitációs (Pgrav), a kapilláris (Pkap) és az erősen kötött víz (Pek) pórustereinek
aránya
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3b ábra. A talajminták tenzides kezelést követően mért olajvisszatartó képessége; a
gravitációs (Pgrav), a kapilláris (Pkap) és az erősen kötött víz (Pek) pórustereinek

Következtetések
Vizsgálati eredményeink alapján a kationos tenziddel való kezelés hatására
megváltozott a talajok aggregátum-összetétele, ennek következtében a porozitása és a tömöríthetősége is. A talajok a kezelést követően a pórusterekben kevesebb folyadékot, kisebb erőkkel tartanak vissza, ami összefügg a szerkezetváltozásokkal, illetve a nedvesíthetőség és a kapilláris erők változásával.
Tapasztalataink szerint a folyadékvisszatartó-képesség nagymértékben módosulhat a talaj fizikai jellemzőinek tenzidkezelés hatására bekövetkező változásától. Észrevételeink alapján ugyanaz a tenzid mennyiség eltérő változásokat
okoz különböző fizikai és kémiai tulajdonságokkal jellemezhető talajokon. Az
eltérés oka elsősorban a minták agyagásvány-, illetve mechanikai összetételének
különbözősége lehet – a tenzid megkötődése különböző agyagás-ványokon
eltérő lehet.
Tenzides kezelés hatására a talajok folyadék-visszatartó képessége megváltozott a desztillált víz és Dunasol modellfolyadékok esetén is. Tapasztalataink
szerint a minták folyadék-visszatartása a két modellfolyadék esetén hasonlóképpen csökken – nem várt eredmény, hogy ez a modellfolyadékok polaritásától
függetlenül alakult így. Ennek okát abban látjuk, hogy a tenzides talajszemcsék
felületéről a modellfolyadékokkal való érintkezés során valószínűsíthetően
deszorbeálódik a tenzid, emiatt pedig megváltozik a folyadékfázis összetétele.
Mivel ez befolyásolja a folyadékok határfelületi feszültség értékekeit is, a kapillárisok folyadék-visszatartó képessége is módosul a kontrollhoz képest.
A tenzidekkel szennyezett talajok folyadék-visszatartó képességének változása nagymértékben befolyásolhatja a háromfázisú talajrétegekben a vizes fázis
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mozgását éppúgy, mint a tenzidek mellett esetleges „társszennyezőként” jelenlévő olajos szennyeződések elmozdulását.
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Talajtulajdonságok és a potenciálisan toxikuselem-tartalom
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Összefoglalás
Jelen tanulmány célja volt megvizsgálni a talajtulajdonságok és a potenciálisan
toxikuselem-tartalom közötti kapcsolatokat a Talaj Információs Monitoring (TIM)
rendszer információs pontjainak (szántó, gyep, gyümölcsös) adatai alapján.
Összehasonlítottuk a talajokban mért kilenc jól ismert potenciálisan toxikus elem
(As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) mennységét egymással statisztikailag igazolt
kapcsolatban lévő talajtulajdonságok csoportjaival. A csoportok képzését főkomponens
analízissel végeztük el. A kapott talajtulajdonságokból álló komponensek és a
potenciálisan toxikus elemtartalmak kapcsolatait korreláció segítségével elemeztük.
A legszorosabb korrelációt a Ni és az 1. főkomponens (R = 0,67) között találtuk. A
vizsgált elemek közül a bór volt az egyedüli, amely szignifikáns pozitív korrelációt
mutatott az alkalikus komponenssel (vízoldható összes sótartalom, szódalúgosság). A
Zn, Co és a Cr egymáshoz nagyon hasonlóan viselkedtek, korrelációik a talajfizikai
mutatókat leíró változók (FK1) és a kationcsere kapacitásra vonatkozó tulajdonságok
(FK2), főkomponensekkel voltak a legszorosabbak.

Summary
The aim of this paper is to examine the relationship between soil properties and
potentially toxic element contents of arable soils based on dataset of the Soil Monitoring
System in Hungary. Nine potentially toxic elements (As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)
were compared with selected soil parameters. We carried out grouping of related soil
properties by principal component analysis. The method was suitable to describe
relationship within groups of the soil properties. We studied correlations of the resulting
components and potentially toxic elements. The change of Ni content was influenced by
the physical properties of the soil (e.g. clay content, field capacity, R=0.67). Boron is
alone of the examined elements that indicate significant positive correlation with salinealkali parameters. Zn, Co and Cr behaved very similarly, their correlation with
components 1. and 2. were the most closely.
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Bevezetés
A talajok nagyon különbözőek lehetnek kémiai, fizikai és biológiai
tulajdonságaiktól függően. Ennek köszönhetően a nehézfémek kioldódása,
kimosódása a talajban nagymértékben függ a talajtulajdonságok (pH,
kationcsere-kapacitás, szervesanyag-tartalom, ásványi összetevők és a talaj
szemcseösszetétele) pillanatnyi állapotától (HLAVAY et al., 2004). Az elemek
különböző formákban vannak jelen a talajban és ez jelentős hatással van
viselkedésükre, amely biológiai felvehetőségükben, toxicitásukban és
mobilitásukban nyilvánulhat meg (ALLOWAY, 1995).
A toxikus fém tartalom jelentős mennyisége a természetes és szennyezetlen
talajok alapkőzetéből öröklődött (CSATHÓ, 1994). KÁDÁR (1995) szerint
toxikusnak tekinthetjük azt az elemet, amelyik káros hatást fejt ki a talajnövény- állat-ember rendszerre.
A potenciálisan toxikus elemek (PTE-k) adszorpciója a talajban elemenként
eltérő sebességgel megy végbe, ezek alapján elkülöníthetőek a talaj „mobilis”
szennyezőanyagai (Cd, Zn, Pb, Cu) és a gyorsan oldhatatlan formává alakuló
elemek (Cr) (FODOR, 2000).
A nehézfémek sorsa a talajban nagymértékben függ a talaj ásványtani
összetételétől és a talajban lejátszódó transzportfolyamatoktól (NAVARRO et al.,
2006).
FÜGEDI és munkatársai (2006) értékelése alapján az ország legnagyobb
részén (síkvidékek jelentős részén) nincs specifikus elemcsoport; gyakorlatilag
valamennyi, vizsgált komponens együtt, a lokális üledékföldtani, talajtani es
mezőgazdasági tényezők függvényében halmozódik fel, illetve mosódik ki.
Jelen munkában elemeztük a potenciálisan toxikus elemek pszeudo összes
elemtartalma és a talajtulajdonságok közötti összefüggéseket főkomponens
(FK) analízissel.

Vizsgálati anyag és módszer
Felhasznált Adatok
Az adatok statisztikai elemzésénél Magyarország Talaj Információs
Monitoring (TIM) rendszerét használtuk fel. A TIM adatok 1992 óta állnak
rendelkezésünkre és szolgáltatnak információt talajaink állapotáról. A
talajminták gyűjtése minden év szeptember 15-e és október 15-e között történik.
Az országos monitoring hálózat 1 235 pontot foglal magába, ebből 864 pont
található mezőgazdasági területen (JUHÁSZ, 2006). Az elemzéseket a
mezőgazdasági területek pontjaiban mért adatokkal végeztük el.
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A talajparaméterek laborvizsgálatai
A pszeudo összes elemtartalom meghatározása cc. salétromsavas és hidrogén
peroxid keverékével 105 °C-on végzett feltárással és ICP méréssel (MSZ
21470-50:1998) történt. Az Arany-féle kötöttség mechanikai keveréssel (MSZ
21470-51:1983), a talaj mechanikai összetétele a pipettás eljárással került
meghatározásra (MSZ 08-0205:1978).
A pF-görbe jellemző értékeinek (a 0,01 m; 0,025 m; 0,1 m; 0,3 m; 1 m; 2 m;
5 m; 25 m és 150 m magas vízoszlop szívó-, ill. nyomóerő ellenében a talajban
visszatartott vízmennyiség) meghatározása a Várallyay-féle módszerrel történt
(VÁRALLYAY, 1973). A talaj nedvességtartalmát szárítószekrényes módszerrel
határozták meg, a mintákat 105 °C-on tömegállandóságig szárítva. A
térfogattömeget a bolygatatlan minták térfogatából és a száraz talajtömegből
(105 °C, 48h) számították.
A hidrolitos savanyúság (y1) és a KCl kicserélhető savanyúság (y2)
acidimetriás titrálással lett meghatározva (BUZÁS, 1993). A CaCO3
meghatározása a Scheibler módszerrel történt (NELSON, 1982). A szervesanyagtartalom meghatározását a nedves égetéses Tyurin titrimetriás eljárással
végezték (TYURIN, 1931). A talaj pH meghatározását 1:2,5 talaj/desztillált vizes
és talaj/KCl szuszpenzióban végezték potenciometriásan (MCLEAN, 1982). A
kationcsere kapacitás (T) és a kicserélhető kationok Ca2+, Mg2+ (kCa és kMg)
meghatározása a módosított Mehlich módszerrel történt (BUZÁS, 1993). A
vízoldható összes sótartalom meghatározása a telített talajpaszta elektromos
vezetőképességének méréséből lett számítva. A szódalúgosság meghatározása a
szikes talaj fenolftalain lúgosság mérésével történt (BUZÁS, 1993).
Az adatok statisztikai elemzése
Az elemzéseket a 1992-es évből származó adatokon végeztük el, mivel a
vizsgálandó paraméterek egy részét csak egyetlen alkalommal a kiinduláskor
(1992-ben) vizsgálták.
Vizsgáltuk az összes olyan talajparamétert, amely hatással lehet a talajban
lejátszódó transzportfolyamatokra.
A főkomponens analízissel az alábbi talajparamétereket vizsgáltuk:
pH(H2O), pH(KCl), kationcsere kapacitás (T-érték, mgeé/100g), szervesanyagtartalom (H %), talajmechanikai összetétele (agyag, por, homok %), Arany-féle
kötöttségi szám (KA), térfogattömeg (Tft, g/cm3), telítettségi nedvességtartalom
(pF 0, log(cm)), szántóföldi vízkapacitás érték (pF 2,5; log(cm)) és a hervadási
pont (pF4,2; log(cm)), kicserélhető Ca 2+, Mg2+ (m/V %), vízoldható összes
sótartalom (só,%), szódalúgosság (szóda,%), hidrolitos savanyúság (y1),
kicserélhető savanyúság (y2).
A vizsgálatba vont PTE-k: Cd, Cu, As, Ni, Co, Cr, B, Zn, Pb.
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A statisztikai elemzéseket az SPSS 17.0 szoftverrel végeztük el. Első
lépésben megnéztük a vizsgált talajtulajdonságok alkalmasságát a főkomponens
analízishez. Az alkalmassági teszt négy részből állt. Az első tesztnél egy
korrelációs mátrix segítségével azonosítottuk a paraméterek közötti lehetséges
kapcsolatokat. A második tesztnél a talajtulajdonságok anti-image mátrixát
bontottuk szét magyarázott és nem magyarázott varianciára (bővebben az
eredményeknél). A harmadik teszt a Barlett próba, amelynek null-hipotézise
szerint a változók korrelálatlanok egymással. A negyedik teszt a Kaiser-MeyerOlkin (KMO) kritérium elemzése, amely során eldöntjük, hogy a
talajtulajdonságok mennyire alkalmasak a főkomponens analízisre (SAJTOS &
MITEV, 2007). A vizsgálatokba az első öt olyan komponenst vontuk be,
amelynek sajátértéke 1-nél nagyobb volt. Végül Pearson korrelációval
tanulmányoztuk a vizsgált komponensek és a PTE-ek közötti összefüggéseket.

Vizsgálati eredmények
A talajparaméterek értékelése főkomponens analízissel
Az alkalmassági tesztek alapján megfelelőnek találtuk a talajtulajdonságokat
a főkomponens elemzésre. A korrelációs mátrixot igen nagy mérete miatt nem
tudjuk bemutatni, de elmondható, hogy a talajtulajdonságok között szoros
korrelációkat találtunk. A vizsgált 153 kapcsolatból 130 (85%) volt szignifikáns.
Az anti-image kovariancia mátrix átlón kívüli része a varianciának azon
része, amely független a többi változótól és lehetőség szerint ennek az értéknek
alacsonynak kell lenni. Esetünkben az értékek kevesebb, mint negyede volt
nagyobb 0,09-nél, ez megfelelt az előírt kritériumnak (SAJTOS & MITEV, 2007).
Az anti-image korrelációs mátrix átlójában lévő értékek 0,52 és 0,95 között
voltak, amelyek a minták alkalmasságát mutatják a főkomponens analízisre.
A Barlett teszt null-hipotézisét is elvetettük, mely szerint nincs korreláció a
változók között, ugyanis a teszt szignifikancia szintje kisebb volt 0,05-nél. A
KMO értéke esetünkben 0,77 volt, ez az érték jól tükrözte, hogy a változóink
alkalmasak a főkomponens analízisre.
Az 1. táblázat bemutatja a vizsgált paraméterek komponens mátrixát és azok
kommunalitását. A kommunalitás megmutatja a talajtulajdonságok közös
varianciájának mértékét. Láthatjuk (1. táblázat), hogy az FK1 csoportba a
talajfizikai állapotot leíró mutatók kerültek, ahol a homok frakció negatív
korrelációban volt a többi változóval. A szervesanyag-tartalom korrelációi az
FK1, FK2 és az FK4 csoportokkal igen hasonlóak voltak, de a legszorosabb
kapcsolatban az FK2 csoporttal volt. Jól megmutatkozott, hogy a talaj
szervesanyag-tartalma összefügg a talajfizikai tulajdonságaival és fontos
szerepet játszik a negatív töltésű helyek létrehozásában is.

Talajtulajdonságok és a potenciálisan toxikuselem-tartalom kapcsolatának elemzése a
TIM adatbázis alapján
233

Az FK3 komponens a talaj savanyúságához köthető tényezőket foglalja
magába a komponensen belül. Jól látszik a pH(H2O) és a pH(KCl) negatív, de
szoros kapcsolata az y1-gyel és az y2-vel.
1. táblázat. A Varimax rotált komponens mátrix
Talajtulajdonságok (változók)
Homok
pF2,5
Por
pF4,2
KA
Agyag
T-érték
kCa
kMg
H%
y1
pH (KCl)
pH (H2O)
y2
Tft
pF0
Szóda
Só
Sajátérték
Kumulált
varianciák, %

Kommunalitás

Komponensek
FK1

FK2

FK3

FK4

FK5

-0,924
0,850
0,817
0,754
0,736
0,732
0,298
0,236
0,227
0,435
0,117
-0,085
0,035
-0,140
-0,153
0,334
-0,021
0,162
6,915

-0,205
0,234
-0,016
0,291
0,462
0,422
0,902
0,863
0,800
0,503
-0,057
0,150
0,183
0,013
-0,156
0,124
-0,034
0,203
3,355

0,024
-0,024
0,064
0,051
0,021
-0,129
0,117
0,222
0,069
0,032
-0,925
0,909
0,891
-0,717
0,036
-0,032
0,125
0,071
1,637

-0,085
0,252
0,083
0,167
0,285
0,068
0,109
0,107
0,093
0,405
0,047
0,060
0,036
0,083
-0,922
0,883
0,006
0,060
1,376

-0,017
0,087
-0,034
0,112
0,027
0,096
0,111
0,000
0,120
-0,067
0,010
0,184
0,224
0,087
-0,054
0,028
0,937
0,883
1,344

24,887

42,475

59,737

71,037

81,126

0,904
0,849
0,680
0,697
0,838
0,746
0,940
0,860
0,719
0,612
0,876
0,894
0,880
0,549
0,901
0,909
0,895
0,856
14,603

Az FK4 (Tft és pF0) komponens, a talajok tömődöttségét, szerkezetességét
jelöli, amely a vízvezető-képesség jellemzésére szolgál.
Az FK5 csoport az alkalikus tulajdonságokat mutatja be, a vízoldható összes
sótartalomból és a szódalúgosságból áll.
Az 1. táblázat alján a kumulált varianciát láthatjuk, amely szerint az 5
komponens az összes változó közös varianciájának 81,12%-át magyarázza. Az
FK1, FK2 és az FK3 mutatják a legnagyobb magyarázott varianciát (24,89%;
17,59% és 17,26%) a vizsgált komponensek közül.
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1. ábra. A komponensek pontdiagram mátrixa
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Az 1. ábra bemutatja a rotált térben a komponensek pontdiagram mátrixát,
amelyen jól látszik a komponensek között a változók vízszintes és függőleges
távolsága -1 és 1 terjedelemben. Megfigyelhetjük, hogy az összetartozó
változók mennyire elkülönülnek egymással vízszintes és függőleges
távolságuktól függően, amelyet komponenssúly értékük határoz meg.
A 2. táblázatban láthatjuk a lehetséges kapcsolatokat a PTE-k és a FK-k
között.
2. táblázat. A PTE-k és a FK-ek közötti korrelációk
PTE

FK1

FK2

FK3

FK4

FK5

-0,063

0,319**

0,192**

-0,151**

-0,022

B

0,024

**

**

0,048

0,215**

Zn

0,453**

0,481**

-0,162**

0,026

0,025

Cd

0,335

**

0,143

**

0,467

**

0,427

**

0,471

**

0,463

**

Ni

0,670

**

0,319

**

Cu

0,256**

0,360**

0,047

Pb

**

As

Co
Cr

0,188

0,366

0,049

0,206

-0,069
-0,167

**

-0,134

**

-0,177

**

-0,268

**

**

-0,054

-0,007

0,016

0,109

-0,159

**

-0,050

*

-0,139**

-0,141

-0,007

-0,009

**

0,010

0,159

Megjegyzés: A kapcsolat megbízhatósága: * P = 0,01; ** P = 0,05; PTE a potenciálisan
toxikus elem; FK 1–5 a komponensek

Az arzén a legszorosabb kapcsolatot az FK2 komponenssel mutatta, ami
érdekes, mert az arzén a talajban anionos formában van jelen (arzenit és
arzenát) és inkább a pozitív felületeket kedveli. Valószínűleg az As mint anionos
elem közvetett módon lehet kapcsolatban a negatív felületek nagyságával.
Feltételezhetően a kapcsolat annak köszönhető, hogy a nagy agyagtartalom
összefügg a mállással, aminek a mellékterméke a részecskék felületét bevonó
vörös színű vasoxi-hidroxid, valamint a humuszanyagok felületén is van
lehetőség – pl. komplexek képzésével – további pozitív töltéshelyek
kialakulására (XU et al., 2009).
A bór szignifikáns kapcsolatokat mutatott az FK2, FK3 komponensekkel és
az egyetlen olyan elem, amely szignifikánsan korrelált az alkalikus
paraméterekkel (FK5). Ez a megfigyelés is alátámasztja azt a tényt, hogy a bór
jobban akkumulálódik aszályos területek szikes talajaiban. Az alkalikus
tulajdonságok (FK5) és a talajban lévő kicserélhető kationok mennyisége (FK2)
együttesen befolyásolják a bór mobilitását a szikes talajokban (GOLDBERG et
al., 2008).
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A cink, a kobalt, a króm és a réz közepesen szoros korrelációban volt az FK1
(agyag, por, homok frakciók a pF2,5 és a pF4,2) az FK2 csoporttal (T-érték és a
kicserélhető kationok, szervesanyag-tartalom). Ezek a PTE-k jól mutatják, hogy
a talajban a koncentráció nagyságának változása függ a talaj szemcseösszetételétől, a kicserélhető kationok mennyiségétől, a talaj kationcsere
kapacitásától és a szervesanyag-tartalmától. A szakirodalomi adatok is
alátámasztják, hogy ezeknek az elemeknek a szorpciós folyamatait a talajban a
felsorolt talajtulajdonságok jelentősen befolyásolják (SHUMAN, 1975; FORD &
SPARKS, 2000; VOEGELIN et al., 2002; BRADL, 2004). A talajsavanyúságot
képviselő FK3 komponens és a pszeudo összes PTE (Zn, Co és Cr)
koncentrációi között gyenge korrelációt találtunk, a réz esetében nem sikerült
kapcsolatot kimutatnunk.
Több szerző megemlíti, hogy az agyag, a T-érték, a szervesanyag-tartalom, a
pH és a CaCO3 a fő szabályozói a nikkel felhalmozódásának a talajban (MELLIS
et al., 2004; ADHAMI et al., 2008; RAMACHANDRAN & D’SOUZA, 2013).
Eredményeinkből láthatjuk, hogy a nikkel az FK1 komponenssel kétszer olyan
szoros kapcsolatban volt (a legszorosabb korreláció volt), mint az FK2
komponenssel. Véleményünk szerint a nikkel a finomabb szemcse összetételű
talajokban jobban megkötődhet.
A kadmium viszonylag szoros kapcsolatot mutatott az FK1 csoporttal és
gyenge kapcsolatot az FK2 és FK4 komponensekkel és nem találtunk
összefüggést Cd és az FK3 között. Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy a
humuszanyagok, az ásványi összetevők és a makropórusok mennyisége a fő
befolyásoló tényezői a kadmium mozgásának (kimosódásának) a talajban.
Nem tudtuk igazolni a kadmium koncentrációja és a pH közötti
összefüggést. Valószínűsíthető, hogy a pH és a kadmium kölcsönhatását inkább
a növények számára felvehető tartományban lehet kimutatni és nem az általunk
vizsgált pszeudo összes elemtartalomban.
Mint tudjuk, a talaj szervesanyag-tartalma sokféle talajtulajdonságot
befolyásol, a mobilis ólom megkötődésben is fontos szerepe lehet (PINHEIRO et
al., 1999). A vizsgálatainkból nem tudtuk kimutatni az ólom és a szervesanyag
tartalom közötti kapcsolatot (R = 0,049), mivel csak az összes ólom tartalmat
elemeztük. Az ólom oldhatósága és a koncentrációja függ a talaj pH-tól
(ELKHATIB et al., 1991) ezt a tényt eredményeink jól tükrözték. Ennek ellenére
a létrejött kapcsolatnak az oldhatóság csak részben lehet az oka, amit pontosan
csak a speciáció ismeretében tudnánk értelmezni.

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
Jelen tanulmányban a talajtulajdonságok és a PTE-k összehasonlító
értékelésével elemeztük a lehetséges kapcsolataikat. Bemutattunk 18 különböző
talajparamétert, amelyeket főkomponens analízis segítségével öt csoportba

Talajtulajdonságok és a potenciálisan toxikuselem-tartalom kapcsolatának elemzése a
TIM adatbázis alapján
237

osztottunk tulajdonságaik alapján. A csoportok képzésével különválasztásra
kerültek a talajfizikai mutatókat leíró változók (FK1), a kationcsere kapacitásra
vonatkozó tulajdonságok (FK2), a talajsavanyúságot indikáló változók (FK3), a
talajszerkezetet és a tömörödöttséget indikáló változók (FK4) és az alkalikus
tulajdonságok (FK5). Fontosabb megállapításaink a PTE-k és a
talajtulajdonságok között:
1. A talajfizikai állapotát leíró mutató és az arzén között nem volt kapcsolat.
2. Gyenge pozitív korrelációt találtunk a bór koncentrációja és az alkalikus
tulajdonságok között.
3. A kicserélhető tulajdonságokat jellemző komponens nem mutatott kapcsolatot
az ólommal.
4. A nikkel korrelációja volt a legszorosabb (R = 0,67) a talajfizikai mutatókat
leíró változókkal, a kobalt a nikkelhez hasonlóan viselkedett (R = 0,47).
5. A cinknek nagyon hasonló volt a korrelációja a kobalttal és a krómmal a Tértékre, a kCa és a kMg, valamint talajfizikai állapotot leíró komponensre
vonatkozóan.
Az alkalmazott módszert megfelelőnek találtuk a TIM adatbázisból
felhasznált PTE-k és a kiválasztott talajparaméterek közötti összefüggések
bemutatására.
A jövőben tervezzük a módszer pontosítását, amely során a pszeudo összes
elemtartalmak mellett figyelembe vesszük a növények számára felvehető
elemtartalmat is. Ezek alapján jobban megismerhetjük a felvehető és az összes
elemtartalmak közötti összefüggéseket a PTE-k viselkedésére vonatkozóan.
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Összefoglalás
Az elmúlt harminc év tapasztalatai alapján a talaj fizikai, kémiai és biológiai
tulajdonságainak becslése un. pedotranszfer függvények (PTF) alkalmazásával - az
egyszerűbben, gyorsabban mérhető talajjellemzők alapján – jó pontossággal és
megbízhatósággal elvégezhető. A PTF-ekkel végzett becslés nagy előnye, hogy
lehetőséget nyújtanak a már rendelkezésünkre álló talajtani és talajfizikai
adatállományokban fellelhető alapadatok felhasználására bonyolultabban, nehezebben,
költségesebben mérhető talajjellemzők meghatározására, illetve kategória típusú
változók kezelésére (PTR – pedotransfer rules), mint pl. a térképi kategória kódok.
Emellett megfelelő validálást követően könnyen beilleszthetők szimulációs modellekbe.
A talajok szerves folyadék-visszatartó képességének becslésére azonban ilyen jellegű
kutatási eredményeket még nem publikáltak sem a hazai, sem a nemzetközi
szakirodalomban. Munkánk során kísérletet tettünk a talajok NAPL (nonaqueous phase
liquid) visszatartó képességének becslésére alkalmas PTF-ek kidolgozására a
talajtérképi információk alapján egy az elmúlt 20 évben végzett folyadék-visszatartó
képesség mérések eredményeit és a vizsgált minták (369 db) alapadatait tartalmazó
adatbázis felhasználásával. Az általunk mért alapvizsgálati adatokat (Arany-féle
kötöttség, pH, CaCO3 % humusz %) talajtérképi kódokká transzformáltuk a nagy
méretarányú talajtérképezés módszertanának megfelelően. Regressziós fa módszerrel
(SPSS 13.1/Classification and regression tree) becsültük a talajtérképi kódok különböző
kombinációira jellemző szignifikánsan eltérő NAPL visszatartó képességgel
jellemezhető csoportok folyadék-visszatartó képességét. Számítottuk a csoportbecslő
PTR-ek hatékonyságát jellemző statisztikai mutatókat.
Eredményeink szerint a térképi kategória kódok ismeretében lehetséges jó
pontosságú közelítő értékekkel jellemezni a talajok NAPL visszatartó képességét, amely
lehetőséget nyújthat a talajok különböző szerves folyadékokkal szembeni visszatartó
képességét jellemző szennyezés-érzékenységi térképek készítésére is.

Summary
Based on experiences of the last 30th years, accuracy and reliability of pedotransfer
functions (PTFs) to estimate the physical, chemical and biological properties of soils
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using easily measurable soil properties were proven. PTFs give opportunity to use data
of soil physical and hydrological databases and offer possibility to handle mapping data
using categorical variables generating pedotransfer rules (PTRs).
In our study we made an attempt to build PTFs to estimate NAPL retention of soils
using basic and fluid retention data of selected four texture groups (loamy clay, silty
clay loam, silt loam and sandy loam) measured with pressure plate extractors
(Soilmoisture Eq. Corp. Lab 23). After the soil properties were converted into mapping
category codes, PTRs were generated with classification and regression trees.
Mahalanobis distances between water retention data of our dataset and MARTHA
database (MAKÓ et al., 2010) were calculated.
According to our results the applicability and reliability of PTFs, generated with
multiple linear regression, for estimating soils NAPL retention were proven. PTFs and
PTRs gave more accurate prediction than estimating NAPL retention with the
commonly used scaling methods based on water retention of soil. Results of calculating
statistical distance metrics between our dataset and MARTHA database gave promising
results in predicting NAPL retention of soils with PTRs, which might be the base of
creating soil pollution sensitivity maps.

Bevezetés
Az egyidejűleg két folyadék fázis talajban való két- illetve háromdimenziós
terjedését és transzportját leíró szimulációs modellek az 1980-as években
jelentek meg. Napjainkban pedig már számos lehetőség közül választhatunk a
szoftverkatalógusok,
vagy
a
forgalmazó
cégek
honlapjairól
(www.water.usgs.com;
www.hearne.com.au;
www.epa.gov;
www.ssgsoftware.com; www.geosoft.com stb.). E modellek többsége – céltól és
komplexitástól függetlenül – a folyadéktelítettség, a relatív áteresztés–telítettség
és a talaj folyadékvezető képességét igényli legfontosabb talajtani bemeneti
adatként.
A talaj nem vizes fázisú szerves folyadék (nonaqueous phase liquids –
NAPL) visszatartó képessége a modellekben vagy mért értékként, vagy az
azokra illesztett nyomás–telítettség (pressure–saturation, Pc–S) görbe illesztési
paramétereiként szerepel a bemeneti paraméterek között. Amennyiben becsült
értékek felhasználása szükséges a modellfuttatásokhoz, erre általában a
részprogramokban található algoritmusok nyújtanak lehetőséget.
A környezetvédelmi gyakorlatban gyakran alkalmazott eljárás, hogy a
vizsgált szilárd fázis folyadék-vezető képességének és a relatív áteresztésének
meghatározása a mért vagy becsült NAPL visszatartó képesség görbék
parametrizálását követő számításokkal történik – e három fontos hidraulikai
jellemző meghatározására kidolgozott matematikai összefüggésekben azonos
illesztési paraméterek szerepelnek (VAN GENUCHTEN, 1980; LENHARD &
PARKER, 1987). Az NAPL visszatartó képesség meghatározásának pontossága
tehát a szerves folyadékok terjedését és transzportját szimuláló modellek
megfelelő pontosságú számításaihoz kulcsfontosságú lehet.
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A Pc–S összefüggések meghatározása a környezetvédelmi gyakorlatban
legtöbb esetben vagy – általában fizikai féleség kategóriákra képzett –
tapasztalati átlagértékek alapján (DEPASTROVITCH et al., 1979), vagy a
hidraulikai függvények átlagos illesztési paramétereit tartalmazó táblázatokkal
kiindulva lehetséges (pl. NAPL szimulátor – GUARNACCIA et al., 1997).
Az 1990-es éveket követően kidolgozott modellekben a talajok NAPL
visszatartó képessége általában a víztartó képesség mért vagy becsült értékeiből
kiinduló számításokkal, un. skálázási eljárásokkal határozható meg (pl.
LEVERETT, 1941; LENHARD & PARKER, 1987), illetve egyes modellekbe a két
féle módszer kombinált alkalmazása beépített (HSSM – WEAWER et al., 1994).
Ezen eljárások tehát feltételesen kiterjeszthetők természetes szerkezetű,
aggregált, illetve magasabb humusz és/vagy agyagásvány tartalmú talajokra
(KELLER & SIMONS, 2005) és csak néhány esetben validáltak laboratóriumi
kísérletekkel, vagy ha igen, akkor is sok esetben csak homok, homok fizikai
féleségű talaj, vagy üveggyöngy mintákkal végzett kísérletek eredményeivel
(MAKÓ & HERNÁDI, 2012).
A jelenlegi technológia adottságok és monitoring rendszerek, nagy
adatállományú hazai és nemzetközi adatbázisok lehetővé teszik a jó minőségű
hidraulikai információk meghatározását egyszerűbben mérhető háttérváltozók
(pl. mechanikai összetétel, humusz és mésztartalom, térfogattömeg, stb.) és a
víztartó- illetve vízvezető képesség közötti összefüggéseket leíró empirikus
függvényeket, un. pedotranszfer függvényeket (pedotransfer function – PTF)
képezve.
Az elmúlt 30 évben a talaj víztartó képességét becslő PTF-ek képzése egy
gyorsan fejlődő kutatási terület volt, mind hazai, mind nemzetközi
vonatkozásban (WÖSTEN et al., 1995; MINASNY et al., 1999; MCBRATNEY et al,
2002; VEREECKEN et al., 2010; FODOR & RAJKAI, 2011).
A víztartó képesség becslésére alkalmazott becslő összefüggések között a
szakirodalom megkülönböztet folytonos értékű változókra képzett un. folytonos
pedotranszfer függvényeket (continuous pedotransfer functions – PTF) illetve a
kategória adatok alapján becslő pedotranszfer szabályokat (pedotransfer rules –
PTR). Egy vagy több talajjellemző, mint csoportosító változó (pl. textúra,
genetikai szint, stb.) alkalmazásával pedig un. csoportbecslő PTF-ek (class
pedotransfer functions) képezhetők (CARSEL & PARISH, 1988; WÖSTEN et al.,
1995; MINASNY et al., 1999).
Az új becslő modellek kidolgozásánál szükséges a kiugró adatok kalibrációs
adatbázisból történő kiszűrése is (MCBRATNEY et al, 2002; VEREECKEN et al.,
2010).
Általános tapasztalat azonban, hogy azon függvényekkel a leghatékonyabb a
becslés, amelyeket a vizsgálandó terület talajaihoz hasonló tulajdonságú
talajadatbázison dolgoztak ki (SCHAAP et al., 1999; MCBRATNEY et al., 2002).
A már kidolgozott PTF-ek alkalmazása előtt vizsgálni szükséges, hogy a
vizsgálandó adatbázisban és a kalibrációs adatbázisában szereplő talajtulaj-
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donságok megfeleltethetők-e egymásnak, kiterjeszthető-e a becslés extrapoláció
nélkül. A „hasonlóság” mértékének megállapításához a különböző statisztikai
távolságszámítások (Euklideszi-, Mahalanobis távolság, stb.) alkalmazása
javasolt (TRANTER et al., 2009).
A századfordulón végzett vizsgálatok eredményei szerint a víztartó képesség
becslésére kidolgozott PTF-ek módszertana megfelelő alapot nyújthat a talajok
NAPL visszatartó képességét becslő PTF-ek kidolgozásához is (MAKÓ &
HERNÁDI, 2012).
Az 1990-es években az Egyetem Georgikon Karán, a Növénytermesztéstani
és Talajtani Tanszék Környezetvédelmi Laboratóriumában indult egy
vizsgálatsorozat, amely a talajok NAPL visszatartó képességét becslő PTF-ek
képzését tűzte ki célul.
Jelenlegi munkánk során összevetettük a térképi kategória változókkal képzett
becslő függvények pontosságát a paraméterbecslő PTF-ekkel, és a
környezetvédelmi gyakorlatban alkalmazott két skálázási eljárással (LEVERETT,
1941; LENHARD & PAKER, 1988) végzett becslés eredményivel. Vizsgáltuk,
hogy eredményeink mennyire általánosíthatók hasonló fizikai féleségű hazai
talajokra vonatkozóan.

Vizsgálati anyag és módszer
A vizsgálatba vont talaj és ásványi őrlemény minták mechanikai
összetételének meghatározása a hazai talajfizikai gyakorlatban elterjedt pipettás
eljárással történt (diszpergálószer: Na 4P2O7), térfogattömegét 105°C szárítást
követően gravimetriásan mértük (MSZ 08 0205:1978). A minták szervesanyagtartalmát a Tyurin-féle nedves roncsolásos eljárással, mésztartalmát pedig a
Scheibler-féle kalciméterrel határoztuk meg az MSZ 08 0206/2:1978 szabvány
szerint.
A folyadék-visszatartó képesség méréseket az Egyetem Környezetvédelmi
Laborjában, a Soilmoisture Equipment Corporation amerikai labortechnikai cég
által gyártott LAB 23 jelű porózus kerámialapos pF-mérő berendezésekkel
végeztük el az MSZ 08 0205:1978 és az ISO 11274:2009 szabványnak
megfelelően, 100 cm3 eredeti szerkezetű vagy bolygatott talajmintákat
használva. A talajminták víztartó képességét desztillált vízzel, olajvisszatartó
képességét pedig egy speciális, aromás vegyületet, és illó komponenseket nem
tartalmazó, DUNASOL 180/220 (MOL RT. Dunai Olajfinomító, Szászhalombatta) fantázianevű apoláros modellfolyadékkal mértük.
Az NAPL visszatartó képesség becslésére alkalmas PTF-ek kidolgozásához
az adatbázist statisztikai és szakmai alapon szűrtük (SPSS 13.0/Casewise
diagnostic).
A PTF-ek megbízhatóságának tesztelésére az adatállományt előzetesen 90:10
arányban (kalibrációs és validálási adatok) osztottuk fel.
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A statisztikai vizsgálatokat az adatbázis négy legnagyobb elemszámú fizikai
féleség csoportjába tartozó minták közül azokon végeztük el (agyagos-vályog,
iszapos-agyagos-vályog, iszapos-vályog és homokos-vályog), amelyeknek mind
az NAPL, mind a víztartó képesség adatok rendelkezésünkre álltak (N = 290). A
kalibrálási adatállomány így 264, a teszt állomány pedig 26 db véletlenszerűen
kiválasztott (SPSS/Random number generator) minta adatait tartalmazta.
A mért folyadék visszatartó képesség értékekre feltételes nemlineáris
regressziós eljárással (Nonlinear regression/Sequential quadratic programming
– SQP) illesztettük a három-paraméteres van Genuchten hatványfüggvényt, a
CARSEL és PARISH (1988) által textúra csoportokra javasolt átlagos paraméter
értékeket felhasználva kiindulási értékekként. A paraméterek határértékeit a
szakirodalomban javasoltak alapján állítottuk be (α > 0,001; n > 1,01; n <10; ϴs
> 0,01, ϴs < 1 (VAN GENUCTEN et al., 1980; VEREECKEN et al., 2010).
A hidraulikai függvény illesztését elvégeztük a talajtani és hidrológiai
gyakorlatban szélesebb körben alkalmazott Levenberg Marquardt – feltétel
nélküli – nemlineáris regressziós eljárással is (LM).
Többszörös lineáris regressziós eljárással (MLR) becsültük a vizsgálatba
vont minták NAPL visszatartó képességét, a talajminták alapvizsgálati adatait
(agyag, por, humusz és mésztartalom, illetve térfogattömeg) és azok
származtatott értékeit (logaritmikus, inverz, hatvány és szorzat értékeket)
felhasználva független változóként, textúra csoportonként képezve a PTF-eket.
Ezt követően átkódoltuk a vizsgálatba vont minták alapadatait a
talajtérképezési útmutató (JASSÓ, et al., 1988) szerint, majd kétféleképpen
becsültük a talajok NAPL visszatartó képességét regressziós fa módszer
alkalmazásával képezve a PTR-eket (Classfication and regression tree – CRT).
Az első esetben a PTR-ekkel a LM iterációval meghatározott van Genuchten
illesztési paraméterek ismeretében becsültük az NAPL visszatartó képesség
értékeket, a második esetben a SQ iterációs eljárással meghatározott
paraméterek ismeretében.
Az általunk képzett PTF-ek pontosságát összevetettük kétféle, a
környezetvédelmi gyakorlatban alkalmazott skálázási eljárással (LEVERETT,
1941; LENHARD & PARKER, 1978) (1. illetve 2. egyenlet).

Po  Pv

o   v
,
v   o

(1)

ahol: Pv a talajminta víz/levegő rendszerben mért nyomás-nedvességtartalom vagy
nyomástelítettség görbéje, Po a talajminta olaj/levegő rendszerben mért nyomásnedvességtartalom vagy nyomás-telítettség görbéje; Θo és Θw az olaj/levegő illetve a
víz/levegő rendszerek határfelületi feszültsége (N/cm) és ρw illetve ρo a víz illetve az
olaj sűrűsége (g/cm3) (LEVERETT, 1941).
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1  i , j i , j  Pc ,i , j  

(2)

ahol: S a folyadék telítettség; Pc a kapilláris nyomás (cm H2O); β a folyadékpár
határfelületi feszültségéből számított hányados és α, n és m illesztési paraméterek.

A skálázás során a VAN GENUCHTEN és munkatársai (1980) által javasolt
egyszerűsítéssel végeztük el (m = 1-1/n).
A különböző becslő eljárások pontosságát a becslés R 2 és az átlagos
négyzetes hiba négyzetgyök értéke (root mean squared error – RMSE), más
néven empirikus szórás számításával vetettük össze.
A modellek becslési pontosságát (kalibrálási állományon) és
megbízhatóságát (teszt adatállományon) a változók közötti R 2 és RMSE értéke
alapján értékeltük.
Az általunk képzett pedotranszfer függvények kiterjeszthetőségének
vizsgálatára egyfajta előzetes összehasonlító értékelést végeztünk, egy már
meglévő talajfizikai adatbázisból (MARTHA – Magyarországi Részletes
Talajfizikai és Hidrológia Adatbázis) (MAKÓ, 2009) az NAPL visszatartó
képesség értékeket tartalmazó saját adatbázisunkban található mintákkal azonos
fizikai féleségű rekordok leválogatásával képzett rész-adatállomány
felhasználásával. Mivel a MARTHA adatbázis nem tartalmaz szerves folyadékvisszatartó képesség adatokat, az összevetést a két adatbázisban rögzített
víztartó képesség adatokkal végeztük el. Meghatároztuk az általunk képzett
adatállomány és a MARTHA részállományának alapadatai közötti statisztikai
távolsági értékeket a TRANTER és munkatársai (2009) által javasolt
módszertannak megfelelően.
Számítottuk a kalibrációs adatbázis független változóinak átlagát és szórását,
majd meghatároztuk a kalibrációs adatbázis független változóinak varianciakovariancia mátrixát. Ezt követően számítottuk az elfogadhatónak ítélt
statisztikai távolság határértékét (H – kumulatív χ2 eloszlás 97,5%-os
percentilise, majd a kiugró értékek (H <) távolságát a kalibrációs adatok
aritmetikai átlagához viszonyítva. Végül számítottuk a PTF kalibrációs
adatbázisának számtani átlaga és a vizsgálandó talajminták közötti Mahalanobis
távolságot (d). A módszertan alapján, amennyiben d > H, nem javasolt a
pedotranszfer függvény alkalmazása, kiterjesztése a vizsgálat adatokra.

Vizsgálati eredmények
Az R2 és RMSE értékek alapján a talajok NAPL visszatartó képessége jó
pontossággal becsülhető a textúra csoportokra képzett pedotranszfer
függvényekkel (1. táblázat).
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1. táblázat. A paraméterbecslő PTF-ek pontossága és megbízhatósága
Paraméter
α
n
θs

Pontosság
(kalibáriós adatokon; N = 264)

Megbízhatóság
(validálási adatokon; N = 26)

Becslő függvény

R2

Becslő függvény

R2

textúra csoportokra
képzett PTF-ek

0,978
0,900
0,988

textúra csoportokra
képzett PTF-ek

0,454
0,837
0,565

A statisztikai mutatók szerint a textúra csoportokra képzet PTF-ek
megbízhatósága az α és n paraméter esetében hasonló a becslés pontosságához,
kisebb azonban a megbízhatósága a θs paraméter becslésének.
VEREECKEN és munkatársai (2010) szerint a θs paraméter a legérzékenyebb a
minta elemszám nagyságára, illetve a kezdeti és perem feltételek változásaira.
Emellett az illesztett θs értéke általában alacsonyabb, mint a mért, ami a
folyadék-visszatartó képesség görbe telítési végpont értékének kevésbé pontos
becslését eredményezheti (VAN GENUCHTEN et al., 1991).
A térképi kategória kódokkal – CRT módszerrel – képzett regressziós
függvényekkel a talajok különböző nyomásértékekre meghatározott NAPL
visszatartó képessége szintén megfelelő pontossággal becsülhető. A kiindulási
és peremfeltételek megadása nélkül végzett iterációs eljárással (LM) illesztett
NAPL visszatartó képesség értékeket becslő (CRT2) függvények pontossága
valamivel elmarad a feltételes nemlineáris regressziós illesztéssel (SQP)
parametrizált NAPL visszatartó képesség görbe pontértékeit becslő regressziós
fák (CRT1) pontosságától (1. ábra).

1. ábra. A klasszifikációs fa módszerrel becsült NAPL visszatartó képesség értékek
pontossága
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A vizsgálatba vont talajtulajdonságok szerepe a talajok NAPL visszatartó
képességének becslésére képzett regressziós fák képzésében (CRT2)
nyomásonként eltérő. A fizikai féleség nem mindenesetben elsődleges
csoportosító változó. Az illesztett telítettségi NAPL tartalom értékek
becslésében a mésztartalom szerepel, mint elsődleges csoportosító változó. A
pH fontossága megközelíti a mésztartalomét, míg a szervesanyag-tartalom
szerepe kismértékben elmarad az előbbiektől. A fizikai féleség szerepe
meghatározó, de kismértékű. A 0,01 kPa nyomásértéken a gravitációs pórusok
mennyiségét meghatározó aggregáltság és az azt befolyásoló vizsgálatba vont
paraméterek, mint a humusz és a mésztartalom hatása jelentősebb.

2. ábra. A vizsgálatba vont térképi kategória adatok fontossága az NAPL visszatartó
képesség becslésben (0,01 illetve 5 kPa)

3. ábra. A vizsgálatba vont talajminták fizikai félesége (USDA) és Arany-féle kötöttsége
(Fizikai féleség kódok: 1: homok, 2: vályogos-homok, 3: iszap, 4: homokos-vályog,
5: iszapos-vályog, 6: vályog, 7: homokos-agyagos-vályog, 8: iszapos-agyagos-vályog,
9: agyagos-vályog, 10: homokos-agyag, 11: iszapos-agyag, 12: agyag)
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A talajtulajdonságok szerepének vizsgálata során figyelembe kell venni azt
is, hogy a térképi fizikai féleség kategória kód nem egyértelműen
megfeleltethető a mechanikai összetétel vizsgálatok eredményeit felhasználó
textúra diagram (USDA) által kijelölhető fizikai féleséggel, hiszen a kódolás
során a talaj kötöttségéből (KA) számítandó, amely értéke több talajtulajdonság
(humusz-, agyag és mész tartalom stb.) hatásának eredőjeként változhat (3.
ábra).
Az 5 kPa nyomáshoz rendelhető NAPL visszatartó képesség értékek
becslésében a fizikai féleség már elsődleges csoportosító változó, a mész és
szervesanyag-tartalom szerepét meghaladja (4. ábra).

4. ábra. A vizsgálatba vont térképi kategória adatok fontossága az NAPL visszatartó
képesség becslésben (15, 40, illetve 100 kPa)

A víztartó képesség görbék esetében ugyan a 40 kPa nyomás (pF 2,5) az,
amelynél a tapasztalatok szerint a gravitációs pórusok már leürülnek. Az NAPL
visszatartó képesség esetében azonban e nyomásérték megközelítőleg 5 kPa
(HERNÁDI et al., 2012). Ennek értelmében feltételezhető, hogy a fizikai féleség
azért válik elsődleges csoportosító változóvá, mert az 5–100 kPa
nyomástartományban főként a kapillárisok által visszatartott folyadék
mennyisége jelenti a talajminták NAPL visszatartó képességét, melyet
elsősorban a kapilláris és mezopórusok mennyisége határoz meg.
A magasabb nyomástartományban már mindenhol a fizikai féleség az
elsődleges csoportosító változó, a többi jellemző szerepe változó. A
szervesanyag-tartalom szerepe a 15–100 kPa nyomástartományhoz tartozó
NAPL visszatartó képesség értékek becslésében kevésbé jelentős, majd 15 kPanál ismét megközelíti a fizikai féleség fontosságát. A fontosság százalékos
értékei azt mutatják, hogy a nyomás növekedésével a becslő kategóriaváltozók
és az NAPL visszatartó képesség értékek közötti kapcsolat egyre kevésbé
mondható szorosnak.
A PTF és PTR-ekkel végzett becslés pontossága jelentősen meghaladhatja a
víztartó képességből kiinduló skálázási eljárásokét (SC illetve LEV).
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5. ábra. Az NAPL visszatartó képesség becslő eljárások pontossága

Javítja a becslés pontosságát, ha az illesztési paraméter értékeket inkább
feltételes lineáris regressziós eljárással határozzuk meg (CRT1), mint az LM
eljárással (CRT2).
Az általunk mért NAPL visszatartó képesség értékeket tartalmazó
adatállomány és a MARTHA adatbázis azonos fizikai féleség csoportokba
sorolható rekordjainak víztartó képessége (7 843 rekord) között a TRANTER és
munkatársai (2009) alapján javasolt módszertan szerint számított
kritériumoknak megfelelő mértékben hasonlónak tekinthető. A kalibrációs és
teszt állomány adatai közötti Mahalanobis távolság 97,5 %-os percentilis értékei
alapján meghatározott kritérium (H) 3,83 – amit a kalibrációs állomány kiugró
értékeinek statisztikai távolság értékei csak a minták 12,2%-ában haladta meg
(36 db), míg a két adatbázis statisztikai távolsága (d) 2,6.

Vizsgálati eredmények értékelése, következtetések
Vizsgálati eredményeink szerint a PTF-ek és PTR-ek képzése alkalmas
módszer lehet a talajok NAPL visszatartó képességének becslésére
megközelítőleg hasonló pontossággal, mint a víztartó képesség becslésére
kidolgozott PTF-ek.
A számított statisztikai távolság értékek alapján az általunk kidolgozott
becslő összefüggések megfelelő alapját jelenthetik más adatállományok hasonló
fizikai féleségű adataira kiterjeszthető, a talajok NAPL visszatartó képességét
becslő PTF-ek és PTR-ek képzésének.
További vizsgálatokat igényel, hogy a különböző szerves folyadékokkal
meghatározató folyadék-visszatartó képesség értékek közötti átszámításra mely
skálázási eljárás lehetne javasolható a pedotranszfer függvényekkel végzett
becslést követően.
Mindemellett az adatok kiértékelésénél szükséges figyelembe venni, hogy
ami az adatbázisunk előnye – hogy az NAPL visszatartó képesség mérések
azonos módszerrel történtek –, lehet hátrány is. A becslő függvények
pontossága más eredményekkel feltételesen összevethető, hiszen a mérési
bizonytalanság kisebb – a különböző mérési módszertan alkalmazásából eredő
hibák, vagy az abból eredő eltérések, hogy a mérést más személy végezte, stb. a
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becslést nem terhelik –, ami a becslő függvény pontosságát jellemző statisztikai
mutatók értékét befolyásolhatja, ahogyan azt korábban C ORNELIS és
munkatársai (2005) is megállapították különböző méretű adatbázisokon
kidolgozott becslő függvények pontosságának és megbízhatóságának elemzését
követően.
A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A homoktalaj kémiai tulajdonságainak változása szennyvíziszap
komposzt kezelés hatására 2009 és 2012 között
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Fehér Bernadett1, Mészáros József 2 és Füleky György3
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Összefoglalás
A nagyrészt még a mai napig hulladékként kezelt szennyvíziszap egyik környezetbarát felhasználási módja lehet, ha komposztálás után a mezőgazdaságban tápanyagutánpótlásra hasznosítjuk. A megfelelő beltartalmi paraméterekkel rendelkező kommunális szennyvíziszap komposzt alkalmas a homoktalajokból hiányzó makro-, mikroelemek és a szerves anyag pótlására.
A Debreceni Egyetem ATK Nyíregyházi Kutatóintézetében 2003-tól a mai napig
fenntartott szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági hasznosítását vizsgáló (tartam)
kísérlet segítségével vizsgáljuk a fentebb leírt állításunkat. Cikkünkben a 2009–2012ben mért eredményekből a szennyvíziszap komposzt-kezelésnek a homoktalaj kémiai
tulajdonságai közül a kémhatásra (pH(KCl)), a humusztartalomra, a nátrium (Na) és a
magnézium (Mg) mennyiségére gyakorolt hatását mutatjuk be.

Summary
The sewage sludge has yet handled as a waste material but using it as a nutrient
source in the agriculture is an environmentally sound utilization way. The municipal
sewage sludge with appropriate quality can be used to supply the missing macro and
micro elements and organic matter content of the soil.
In the University of Debrecen CAS Research Institute of Nyíregyháza the agricultural utilization of composted sewage sludge have studied since 2003. In this article we
present the effects of the sewage sludge compost treatment on the pH (pH(KCl)), humus,
Na and Mg content of the soil based on our results from 2009–2012.

Bevezetés
A talajok tápanyagtartalma egyre csökken, mivel a termelők jó része csak
egyoldalú (nitrogén) utánpótlást végez. Hazánkban, az utóbbi évtizedekben az
állatállomány drasztikusan lecsökkent, a szervestrágyázással történő tápanyagutánpótlás jelentősen visszaesett, valamint a magas termésátlagok és intenzív
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művelés révén talajaink szervesanyag-tartalma fokozatosan csökken (KOVÁCS
& CSATHÓ, 2005). Szervestrágyázással történő tápanyag-utánpótlást elsősorban
azok a gazdák végeznek, akik rendelkeznek állatállománnyal.
A homoktalaj igen szegény ásványi anyagokban és szerves kolloidokban
(SMITH, 1996). Ezen az állapoton hosszútávon szervestrágyázással javíthatunk,
rövidtávon csak a makro- és mikroelemek hiányát tudjuk pótolni. A bevált mezőgazdasági gyakorlat szerint szerves anyagot tartalmazó trágya alkalmazásával
(pl. istállótrágya vagy növényi komposzt) és különböző szerves anyaggal készített eltérő összetételű szennyvíziszap komposzttal javíthatjuk a talaj tápanyag
tartalmát (CHANDRA et al., 2009) és növelhetjük a kolloidtartalmat.
Többéves iszaphasznosítási kísérletek igazolják a szennyvíziszap trágyázó
hatását, amelyekben a növények is kedvezően reagáltak az iszapkezelésre. Az
iszap talajra gyakorolt kedvező hatásai a talaj szervesanyag-tartalmának növelése, a talaj termékenységének, tápanyag-szolgáltató képességének és mikrobiológiai aktivitásának növelése, ami komplex trágyázó hatást jelent. A komposzt
alkalmazásának negatív hatása lehet azonban a szennyvíziszapból származó
toxikus elemek megjelenése, tartós használat esetén pedig feldúsulása a talajban
és bekerülése a növényi termékekkel a táplálékláncba (VERMES, 1998).
A talajba vitt szerves anyagok növelik a talaj víztartó képességét
(VÁRALLYAY, 2002). A szervesanyag-adagolás csökkenti a térfogatsűrűséget és
a talaj tömörségét. A makrotápanyagok közül a foszfor iszappal kijuttatott
mennyisége a talaj legfelső rétegében kimutatható. A megkötődés ellenére a
növényeknek szükséges foszformennyiség a talajban rendelkezésre áll (VERMES, 1998).
A pH-érték, kationcserélő képesség, szervesanyag-tartalom és a felvehető
fémkoncentráció olyan talajtulajdonságok, amelyek jelentősen befolyásolják a
fémfelvétel folyamatát, annak akkumulációját és eloszlását a növényben
(QUARTACCI et al., 2006).
Célunk egyrészt, hogy az országban egyedülálló módon a komposztált
szennyvíziszapra, mint táp- és szervesanyag-forrásra alapozott tartamkísérletben
a szennyvíziszap komposzt tartamhatására vonatkozó kérdéseket megválaszoljuk úgy, hogy az említett anyagot az istállótrágyához hasonlóan három évenként
juttatjuk ki a területre. Másrészt, hogy a környezetünk további szennyezését
elkerülve a Nyírségben található homoktalaj gyenge tulajdonságait javítsuk.
Jelen írásunkban bemutatjuk a kémhatás, a humusztartalom, a nátrium és
magnézium koncentrációjának változását a tartamkísérlet 4–7 éveiben.

Vizsgálati anyag és módszer
A szennyvíziszap komposztos kisparcellás kísérlet a DE ATK Nyíregyházi
Kutatóintézet gazdálkodásához tartozó területen kapott helyet. A kísérletet 2003
tavaszán állítottuk be, majd 2006, 2009 és 2012 őszén is kijuttattuk a kom-
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posztkeveréket. Az alkalmazott korlátozásmentesen felhasználható termésnövelő anyag (Nyírkomposzt) összetétele: 40% szennyvíziszap, 25% szalma, 30%
riolit, 5% bentonit, kémiai tulajdonságai az 1. táblázatban láthatók.
1. táblázat. A 2009-ben kijutatott szennyvíziszap komposzt kémiai paraméterei
Paraméter

Mértékegység

Érték

pH(KCl)
Szárazanyag-tartalom
Szervesanyag-tartalom
Vízben oldható összes só
Összes N-tartalom
Összes P2O5-tartalom
Összes K2O-tartalom
Összes Na-tartalom
Összes Mg-tartalom
As
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Se

-

6,36
45,88
20,6
3,02
1,15
2,71
0,47
168
316
18,71
0,74
2,92
11,17
110
0,76
9,46
16,04
0,07

%

mg/kg

A kísérleti terület talaja a kötöttség értéke alapján homok fizikai féleségbe
sorolható, kémhatása savanyú, humusz- és foszfortartalma közepes, káliumtartalma jó (2. táblázat). A kísérlet tervezése során öt ismétlésben négy kezelést
alakítottunk ki, ahol a blokkokban háromévente 0, 9, 18 és 27 t/ha dózisnak
megfelelő szennyvíziszap komposztot szórtunk ki a parcellákra, majd a komposztot a talajba beszántottuk. A kísérletben zöldborsó (Pisum sativum L.),
tritikálé (x Triticosecale Wittmack) és kukorica (Zea mays L.) tesztnövények
vetésforgóban követik egymást. A vizsgált talajtulajdonságok mérése a szántott
(0–30 cm-es) rétegből gyűjtött, parcellánként öt pontmintából képzett átlagmintákból történt. A talajmintavétel minden évben szeptemberben történt a betakarítás után az esedékes komposzt kijuttatás előtt. A talajkémiai vizsgálatokat a
Debreceni Egyetem MÉK Agrárműszerközpont laboratóriuma végezte el, a következő szabványoknak megfelelően: pH(KCl) – MSZ08-0206-2:1978 2.1; humusz(%) – MSZ-08-0210:1977 2.2; AL-oldható Na-tartalom – MSZ
20135:1999 5.3; KCl-oldható Mg-tartalom – MSZ 20135:1999 5.2.
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2. táblázat. A kísérleti terület talajának kémiai paraméterei
Paraméter

Érték

pH(KCl)
Kötöttség (KA)
CaCO3 [%(m/m)]
Szervesanyag -tartalom [m/m% szárazanyag]
(NO2+NO2)-N [mg/kg]
P2O5 [mg/kg]
K2O [mg/kg]
Mg [mg/kg]
Na [mg/kg]
Zn [mg/kg]
Cu [mg/kg]
Mn [mg/kg]

4,55
29
nyomokban
0,76
5,37
97,0
151,2
29,3
4,2
1,3
1,2
53,5

A kiértékeléshez SPSS 21.0 programcsomagot használtunk. A kezelések hatását egytényezős variancia analízist követő Tukey-teszttel hasonlítottuk össze.
A statisztikai vizsgálatokat 95%-os valószínűségi szinten végeztük.

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A komposztkezelés eredményeképpen a vizsgált időszakok mindegyikében
statisztikailag kimutatható pozitív hatást tapasztaltunk a talaj kálium-kloridos
kémhatásánál (3. táblázat).
Megfigyelhetjük, hogy már a 9 t/ha dózissal is javulást értünk el és a nagyobb adagok (18 és 27 t/ha) hatására közel két egységgel növekedett a talaj
pH-értéke a kontroll értékéhez viszonyítva.
3. táblázat. A talaj kémhatása (tritikálé)
Kezelés
t/ha
0
9
18
27

pH(KCl)
2009

2010
a

4,35±0,27
5,75±0,57b
6,41±0,34b
6,30±0,81b

2012
a

4,02±0,38
5,43±0,24b
6,15±0,72b,c
6,42±0,55c

4,72±0,21a
5,89±0,41b
6,40±0,24b
6,41±0,27b

Megjegyzés: a,b,c indexek: Tukey-teszt szerinti szignifikancia csoportok (p < 0,05)
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A talaj szervesanyag-tartalmára is kedvező hatással volt a szennyvíziszap
komposzt alkalmazása (4. táblázat). Az eredményekből láthatjuk, hogy 2009ben és 2012-ben mindhárom kezelésben nagyobb volt a humusztartalom a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva, a növekedés azonban statisztikailag nem igazolható. A talaj szerkezete javult, kémhatása nőtt. Az eredetileg alacsony
makroelem tartalom pozitívan változott rövidtávon, tenyészedényes kísérletben
is, másik szennyvíziszap komposzt hatásának vizsgálatakor (TOMÓCSIK et al.,
2009). Mindezek a változások kedvezően hatottak a talaj termékenységére, amit
a tesztnövények növekedése is jól jelzett.
Korábbi vizsgálati eredmények igazolták, hogy a szennyvíziszap komposzt
kezelés hatására a könnyen bontható szén és a huminsavak mennyisége is növekedett a talajban (PAGLIAI et al., 1981; SMITH et al., 1993; DELGADO et al.,
2002).
4. táblázat. A talaj szervesanyag-tartalma (tritikálé)
Kezelés

Humusz

t/ha

2009

%
2010

2012

0,80±0,19
0,82±0,18
0,89±0,15
0,96±0,29

0,97±0,45
1,18±0,23
0,85±0,20
1,13±0,10

0,70±0,16
0,85±0,29
0,80±0,16
0,92±0,45

0
9
18
27

A talaj Al-oldható Na-tartalma az évek során minden kezelésben jelentős
mértékben (kb. hatszorosára) növekedett. A kontroll parcellában is tapasztalható a növekedés, annak ellenére, hogy a Na a legkönnyebben kimosódó bázikus
kation, ezért a talajok Na-tartalma inkább csökken az idővel (kivétel az arid területeken történő Na-felhalmozódás). A sók kimosódását elősegítő könnyű mechanikai összetétel és nagy vízáteresztő képesség egyébként is jellemző a kísérleti terület talajára. Az összes sótartalomban ugyanakkor nem jelentkezik ilyen
mértékű növekedés, értéke 2010-ben 0,04, 2012-ben 0,06 körül volt.
A Na-tartalom növekedését általában a nem megfelelő minőségű öntözővíz
használata eredményezi, azonban a kísérletet öntözés nélkül tartjuk fenn. A talajvíz a területen mélyen (1 m alatt) helyezkedik el, a talaj fizikai tulajdonságainak következtében a felfelé irányuló mozgása minimális.
A nagy Na-tartalom mellett nem tapasztalhatók a szikesedésre jellemző folyamatok a kísérlet területén, sőt a talajfizikai vizsgálatok a szennyvíziszap
komposzt alkalmazásának kedvező hatásait igazolják, mivel a 18 t/ha-os kezelés
hatására növekedett a hasznosítható víztartalom a kontrollhoz viszonyítva
(ARANYOS et al., 2013). A továbbiakban szükséges lesz a kicserélhető kationok
mennyiségének, a bázistelítettség értékének meghatározása.
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A talaj AL-oldható Na-tartalmára vonatkozóan a kontroll parcellához viszonyítva 2009-ben a 18 t/ha-os, 2012-ben pedig mindhárom komposzt kezelésben
emelkedést tapasztaltunk (5. táblázat). A 2010-es vegetációs időszakban közel
azonos eredményeket kaptunk az említett elemnél. A bemutatott vizsgálati évek
közül az utolsóban (2012), a komposzt adagolás eredményeképpen emelkedett a
talaj Na-tartalma, viszont 2009-ben és 2012-ben tapasztalt növekedés egyike
sem igazolható statisztikai számításokkal.
5. táblázat. A talaj nátrium tartalma (tritikálé)
Kezelés

Na

t/ha

2009

mg/kg
2010

2012

4,50±1,15
4,20±1,07
6,80±3,97
4,20±0,85

11,48±1,17
10,74±3,86
10,96±2,28
11,08±2,56

24,26±8,91
26,12±13,51
36,86±18,38
39,26±16,68

0 t/ha
9 t/ha
18 t/ha
27 t/ha

A talaj felvehető Mg-tartalmára kedvezően hatott a szennyvíziszap komposztos kezelés (6. táblázat). A kis (9 t/ha) és a közepes (18 t/ha) adagok hatására 10–25%-kal, míg a nagy (27 t/ha) dózis hatására 15–40%-kal növekedett az
oldható Mg mennyisége a talaj vizsgált rétegében a szennyvíziszap komposzt
kezelésekben, de a magas szórásértéke miatt a kezeléshatás statisztikailag nem
igazolható egyik vizsgált elemnél sem a vizsgált időszakban.
VACA és munkatársai (2011) rövidtávú hatásként szintén a Na- és Mgtartalom emelkedését figyelték meg a szennyvíziszap komposzt (18 t/ha dózis)
kijuttatása után, kukorica tesztnövény talaj felső (0–20 cm) rétegében.
Az adatok kiértékelése után megállapítottuk, hogy a talaj a savanyú kémhatását a gyengén savanyú kémhatás irányába javítottuk a Nyírkomposzt alkalmazásával. Ez azért is fontos, mert a növényi tápanyagfelvétel az említett és a semleges közeli kémhatásnál működik optimálisan, ugyanakkor a nehézfémek felvehetősége ezeken az értékeken kisebb, mint a savanyú pH-nál.
6. táblázat. A talaj magnézium tartalma (tritikálé)
Kezelés

Mg

t/ha

2009

mg/kg
2010

2012

28,23±3,85
31,63±10,16
32,88±8,25
33,33±6,10

28,78±8,91
32,00±12,47
29,82±7,68
40,86±19,28

26,64±7,32
28,16±7,27
33,64±17,05
30,52±12,09

0
9
18
27
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A háromévente kiszórt szennyvíziszap komposzt javította a talaj
szervesanyag-tartalmát, amelynek így növekedett a nitrogénszolgáltató képessége is.
Az asszimilációs folyamatokban fontos szerepet betöltő Mg mennyiségére is
pozitívan hatott a kiszórt Nyírkomposzt. Az eredmények alapján a kísérleti terület talajának magnézium ellátottsági szintje gyenge és közepes.
A szennyvíziszap komposzt kezelés ugyan növelte a vizsgált talaj ALoldható Na-tartalmát, de a mért adatok az általánosan elfogadott értékek (30–40
mg/kg) alatt maradtak és az eredmények között statisztikailag igazolható különbséget nem tudtunk kimutatni.
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A sárgarépa termésének és a homoktalaj könnyen oldható
tápelem-tartalmának változása az ételhulladék-komposzt növekvő
adagjainak függvényében
Balláné Kovács Andrea, Kincses Sándorné és Kremper Rita
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Agrokémiai és Talajtani Intézet, 4028 Debrecen, Böszörményi út
138. E-mail: kovacsa@agr.unideb.hu

Összefoglalás
Tenyészedényes kísérletben, Debrecen (Pallag) környékéről származó humuszos
homoktalajon vizsgáltuk az ételhulladék-komposzt hatását a sárgarépa terméshozamára,
valamint a talaj könnyen oldható tápelem-tartalmának (Al-P2O5, Al-K2O, CaCl2-NO3-N, CaCl2-NH4+-N, CaCl2-szerves-N, CaCl2-összes-N, CaCl2-Mg és CaCl2-Mn) változására. A kísérletben kontroll, NPK műtrágya, 10 t/ha komposzt, 20 t/ha komposzt, 30
t/ha komposzt, 50 t/ha komposzt és 50 tf% komposzt – 50 tf% talaj kezeléseket alkalmaztunk, kezelésenként három ismétlésben. Az NPK műtrágyakezelésben 193 kg/ha N,
83 kg/ha P2O5 és 166 kg/ha K2O hatóanyagoknak megfelelő mennyiségű NH4 H2PO4,
NH4NO3 és K2SO4 műtrágyákat alkalmaztunk.
A legnagyobb répatermést az NPK kezelésben és a 30 t/ha komposztadagnál mértük.
Az ennél nagyobb komposztadagok növelték a gyökérelágazások számát, csökkentették
a termést. A tenyészidő végén mérve az AL-oldható kálium és foszfor mennyisége a
kisebb komposzt adagoknál kismértékben emelkedett, értékük a nagyobb adagoknál (50
t/ha és 50 tf% komposzt) nőtt meg jelentősebben. A kisebb komposztadagok alkalmazásakor arányosan, de kis mértékben növekedett a talaj 0,01M CaCl 2 -oldható nitrogénformáinak mennyisége (NO3--N, NH4+-N, szerves-N, összes-N). Az oldható nitrogénformák a legnagyobb komposztadagnál (50 tf% komposzt) nagymértékben megemelkedtek. A 0,01M CaCl2-oldható magnézium és mangán mennyisége a kisebb komposztadagú kezelésekben nem módosult, értékük szintén a legnagyobb adagú kezelésben
emelkedett meg, a tenyészidő végén mérve is igazolható mértékben.
Megállapítottuk, hogy a kis tápanyag-szolgáltató képességű homoktalajon a sárgarépa termesztése során, a 30 t/ha ételhulladék-komposzt alkalmazása bizonyult optimális
adagnak. A komposzt a tenyészidő végén mérve is visszamérhető mennyiségű tápanyagot szolgáltatott. Az optimális komposztadag értékét mind a talaj tulajdonságai, mind a
termesztendő növény igénye, tűrőképessége befolyásolja. Az optimális adagok megállapítására más növényfajok esetében további kísérletek szükségesek.

Summary
A greenhouse pot experiment was set up on sandy soil to investigate the effects of
food waste compost on the yield of carrot and on the available nutrient content (Al-
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P2O5, Al-K2O, CaCl2-NO3--N, CaCl2-NH4+-N, CaCl2-organic-N, CaCl2-total-N, CaCl2Mg, CaCl2-Mn) of soil. The experiment was set up with the treatments of control, NPK
chemical fertilizers, 10 t·ha-1 compost, 20 t·ha-1 compost, 30 t·ha-1 compost, 50 t·ha-1
compost and 50% compost – 50% soil treatment, with three replicates. In the NPK
treatment we applied 193 kg·ha-1 N, 83 kg·ha-1 P2O5 and 166 kg·ha-1 K2O, as
NH4 H2PO4, NH4NO3 and K2SO4 fertilizers.
The largest yield was observed with NPK treatment and 30 t·ha-1 compost dose.
Higher compost doses increased the number of root branching and reduced crop yield.
By the end of the growing season the concentration of AL soluble potassium and
phosphorous slightly increased with increasing of smaller compost doses and became
much higher in the 50 t·ha-1 and 50% compost – 50 % soil treatments.
The 0.01M CaCl2 soluble nitrogen forms slightly increased with increasing compost
doses up to the highest compost treatment (50% compost + 50% soil). In this treatment
all nitrogen forms became much higher compared to control. The amount of 0,01M
CaCl2 soluble magnesium and manganese were significantly higher only in the highest
compost treatment.
In our experiment the 30t·ha-1 compost dose proved to be the optimal dose. Food
waste compost supplied significant amount of nutrients measured at the end of the
growing season. The value of the optimal compost dose is affected equally by both soil
properties and the plant demand tolerance. To determine the optimal dose in the case of
other plants grown on other soil type, further studies are needed.

Bevezetés
A talaj termékenységének fenntartásában, javításában és a tápanyagutánpótlásban is fontos szerepe van a komposztok mezőgazdasági felhasználásának (BERTOLDI et al., 1984).
A komposztkészítés alapanyagait a különböző éttermi és konyhai ételmaradékok és hulladékok is képezhetik. Magyarországon a szállodák, vendéglátóipari egységek, közintézmények konyháiból nagy mennyiségű szerves hulladék
kerül ki, melyeket ma már a korábbi gyakorlattal ellentétben sertésekkel feletetni nem lehet. Ugyanakkor egy Európai Uniós irányelv előírása szerint
(1999/31/EK) a hulladéklerakókba kerülő biológiailag bontható szerves hulladékok mennyiségét az 1995-ös szinthez képest 2016-ig 35%-ra kell csökkenteni.
A nagy mennyiségben keletkező ételhulladékok szelektív gyűjtése és komposztálása egyrészt a hulladéklerakók terhelését csökkenti (GETAHUN et al.,
2012), másrészt mivel a komposztálás során jó minőségű szerves trágyához
juthatunk, annak mezőgazdasági hasznosítása egy alternatívája lehet az integrált
és fenntartható tápanyag-gazdálkodás megvalósításának (CHANG & TIN-EN
HSU, 2008; ELHERRADI et al., 2005; CEGARRA et al., 2006).
Az éttermi hulladékokból aerob körülmények között keletkezett érett komposzt felhasználásával javíthatjuk a talajok termékenységét, fokozhatjuk a tápanyag-szolgáltató képességét, hatására kedvezően változhat a talaj szerkezete,
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víz-, hő- és tápanyag-gazdálkodása, növekedhet a szervesanyag-tartalom, élénkülhet a talaj mikrobiológiai élete (STINNER & HOUSE, 1987; LOCH, 1999;
MICSKEI et al., 2010). Az élelmiszerhulladék-komposzt előnye más típusú
komposzthoz képest, hogy az eredete miatt, a kedvező tápanyagtartalma mellett
jóval kisebb a nehézfém- és egyéb toxikusanyag-tartalma (YANG et al., 1998,
HOGLAND et al., 2003).
A különböző eredetű komposztok talajra, növényekre gyakorolt hatásáról
számos publikációban olvashatunk (sertéstrágya komposzt: WEON et al., 1999;
WONG et al., 1999; szennyvíziszap komposzt: AGGLIDES & LONDRA, 2000;
PETRÓCZKI, 2004), ugyanakkor az ételhulladék-komposzt növényi produkcióra
gyakorolt hatásainak vizsgálatával kapcsolatosan kevés és elsősorban külföldi
irodalmi forrást találhatunk (JAE-JUNG LEE et al., 2004; NORMAN et al., 2004).
A kísérlet beállításánál célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a kis termőképességű homoktalajon az élelmiszerhulladékból előállított komposzt növekvő adagjai hogyan befolyásolják a talaj felvehető tápanyagkészletét, a sárgarépa terméshozam mutatóit, illetve tápanyagfelvételét.
Jelen közleményünkben az ételhulladék-komposzt hatására a homoktalajon
termesztett sárgarépa termésmennyiségében bekövetkezett változásai mellett, a
talaj AL és 0,01M CaCl2 oldható tápelem-tartalmában (nitrogénformáiban, kálium-, foszfor-, magnézium- és mangántartalmában) bekövetkező változásokat
mutatjuk be.

Anyag és módszer
A tenyészedényes kísérletet a Debreceni Egyetem, Agrokémiai és Talajtani
Intézetének tenyészedény-házában állítottuk be 2011 áprilisában, Pallag környékéről származó humuszos homoktalajon. A kísérleti talaj főbb jellemzőit az
1. táblázat tartalmazza.
Az Arany-féle kötöttség alapján a talaj fizikai félesége homok, humusz % értéke alapján közepesen humuszos, AL-oldható kálium- és foszforellátottsága
pedig igen jónak mondható.
1. táblázat. A kísérleti talaj néhány jellemző adata
Talajtulajdonság
pH(CaCl2)
KA
Humusz, %
AL-P2O5, mg/kg
Al-K2O, mg/kg

Érték
6,01
26
1,3
274
286

Megjegyzés: KA az Arany-féle kötöttségi szám
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Egy-egy edénybe 10,5 kg talajt mértünk be. A tenyészedényeket kocsikon
helyeztük el és nappal a szabadban, éjjel és eső esetén tető alatt tartottuk. A
kísérlet beállításakor a talajhoz a kezeléseknek megfelelően növekvő adagban
ételhulladék-komposztot kevertünk. A kísérletben alkalmazott kezeléseket, az
ételhulladék-komposzt adagjait a 2. táblázatban, az ételhulladék-komposzt néhány jellemzőjét pedig a 3. táblázatban foglaltuk össze.
2. táblázat. A tenyészedény-kísérlet kezelési terve
Komposztadag

Komposztadag

g/10,5 kg talaj

t/ha

Kontroll
NPK

0
0

0
0

Komposzt 1

35

10

Komposzt 2

70

20

Komposzt 3

105

30

Komposzt 4

175

50

Kezelés

Komposzt 5

50 térfogat % komposzt – 50 térfogat % talaj

3. táblázat. A komposzt főbb jellemzői
Jellemző

Mértékegység

Hamu
Szárazanyag
C
N

Érték
20,31
90,83

%

31,0
1,55

K

0,77

P

0,20

C/N

-

20

pH (CaCl2)

-

6,01

A kísérletet véletlen blokkelrendezésben, kezelésenként három ismétlésben
állítottuk be. Jelzőnövényként „Nanti” típusú sárgarépát (Daucus carota L.)
választottunk. A sárgarépa termesztésére a homoktalajok a legalkalmasabbak. A
laza szerkezetű talajokon nemcsak korábban fejlődik ki a gyökere, hanem felülete simább, színe élénkebb, mint kötött, levegőtlen talajokon (BOGDÁN & KAPÁS 1986).
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Edényenként 12 vetőmagot vetettünk 2011. április 21-én. Három hét után, a
magok kelését követően, minden edényben hat sárgarépa növényt hagytunk
további termesztésre. Az edényeket naponta (melegebb napokon naponta kétszer) tömeg-kiegészítés alapján a szántóföldi vízkapacitás 60%-ára állítottuk be.
Az NPK műtrágyás kezelésben a sárgarépa nitrogén-, foszfor- és káliumszükségletét (0,7g N / edény; 0,3 g P2O5 / edény; 0,6 g K2O / edény) NH4H2PO4,
NH4NO3 és K2SO4 oldatok formájában biztosítottuk, ami hektáronként 193 kg
N, 83 kg P2O5 és 166 kg K2O hatóanyag kijuttatásnak felel meg.
A sárgarépát 2011. július 15-én takarítottuk be. Megmértük a termésmutatókat és a tenyészidő végén minden edényből talajmintát vettünk. A talajt szárítottuk, daráltuk, majd a további analízis céljából átszitáltuk (< 2mm). 0,01 M
CaCl2 (HOUBA et al., 1991; JÁSZBERÉNYI et al, 1994) és ammónium-laktátecetsav (pH = 3,7) (EGNER et al., 1960) kivonószerek segítségével talajkivonatokat készítettünk. A talaj 0,01 M CaCl2-ban oldható N frakcióinak (NO 3--N,
NH4+-N, szerves-N, összes-N) változásait folyamatosan elemző ún. contiflowrendszer segítségével követtük nyomon.
Az oldható szerves-N mennyiségét az összes-N, valamint a NO3--N és NH4+N összegének különbségeként számoltuk ki. A 0,01 M CaCl2 oldható Mg- és
Mn-tartalmat atomabszorpciós spektrofotométerrel mértük. Az AL-oldható
káliumtartalmat emissziós lángfotométerrel, az AL-P2O5 mennyiségét kolorimetriásan, molibdénkék színezéses módszerrel határoztuk meg. A kezelések
közötti statisztikailag igazolható eltérések kiszámításához egytényezős varianciaanalízist alkalmaztunk (TOLNER et al., 2008), átlagértékeket és 95%-os valószínűségű szignifikáns differenciát határoztunk meg.

Eredmények és értékelésük
A sárgarépa levelek és gyökerek nedves tömegének változása a kezelések függvényében
A levelek és a gyökerek edényenkénti nedves tömege 54,4–164,1 g/edény,
valamint 10,6–259,1 g/edény értékek között változott a kontroll, NPK és a növekvő dózisú komposztos kezelésekben (1. ábra).
A legnagyobb levél és gyökértömeget az NPK műtrágyás kezelésben mértük, azonban az emelkedő komposztadagok is (30 t/ha adagig) jelentősen növelték a termésmutatókat. A kontrollhoz képest már a legkisebb komposztadag (10
t/ha) statisztikailag igazolható növekedést eredményezett; a 30 t/ha komposzt
hatására a sárgarépa gyökerek tömege a kontrollhoz képest 85%-al növekedett.
Az 50 t/ha kezelésben a levéltömeg a 30 t/ha értékéhez képest tovább növekedett, a gyökérfejlődés azonban akadályozott volt, így az előző kezeléshez képest
a gyökértömeg csökkent.
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levél nedvestömeg (g/edény)

nedvestömeg (g/edény)

300,0

gyökér nedvestömeg (g/edény)

259,1B

250,0
200,0

164,1b

150,0
100,0
50,0

85,6A
58,3a

157,1D
130,2e
125,8C
115,7C
104,3d
92,1A
96,8d
78,9c
54,4a
10,6E

0,0
kontroll

NPK

10t/ha

20t/ha

SZD5%(lev éltömeg)=12,92

30t/ha

50t/ha

50%-50%

SZD5%(gy ökértömeg)=20,47

1. ábra. A kezelések hatása a levelek és gyökerek nedves tömegére

A legnagyobb komposztterhelés (50% komposzt – 50% talaj) már egyértelműen kedvezőtlennek bizonyult, ugyanis ekkor mind a levélzet, mind a gyökerek tömege a többi kezeléshez képest jelentősen, igazolhatóan csökkent, a gyökérelágazások száma megnövekedett.
A kezelések hatása a talaj AL oldható foszfor- és káliumtartalmára
A tenyészidő végén mért AL-oldható kálium- és foszfortartalmak változásait
a 4. táblázatban összesítettük. A műtrágyával kezelt edényekben – bár nagyobb
értékeket várnánk – a nagyobb répatermés miatti fokozottabb tápanyagelvétel
következtében a kísérlet végére sem a kálium, sem a foszfor mennyisége nem
volt igazolhatóan nagyobb a kontrollhoz képest (4. táblázat).
4. táblázat. A kezelések hatása a talaj AL-K2O és AL-P2O5 tartalmára (mg/kg)
Kezelések
Kontroll
NPK
10 t/ha
20 t/ha
30 t/ha
50 t/ha
50% komposzt – 50% talaj
SZD5%

AL-K2O

AL-P2O5
mg/kg

226,2a
186,6a
228,1a
241,3a
237,1a
256,3b
501,7c
29,8

274,4a
278,4a
258,4a
276,1a
282,6a
329,3ab
347,2b
58,1
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A komposzttal kezelt edényekben a kisebb adagok esetén (10, 20, 30 t/ha) az
AL-oldható kálium és foszfor mennyisége kis mértékben megemelkedett, azonban igazolható növekedést tapasztaltunk mindkét tápelemnél az 50 t/ha és az 50
tf% komposztadagú edényekben.
Az AL-K2O mennyisége a legnagyobb komposztterhelésű kezelésben a
kontrollhoz képest csaknem megduplázódott, az AL-P2O5 mennyisége pedig
26,5%-al lett nagyobb. Ezekben az edényekben kicsi volt a termés, így a komposzt mineralizációja során felszabadult kálium és foszfor a talajban maradt.
A kezelések hatása a talaj 0,01M CaCl2 oldható nitrogénformáinak, magnézium- és mangántartalmának változására
A tenyészidő végén mérve a kontrollhoz képest sem a műtrágyás kezelésben,
sem a 10, 20, vagy a 30 t/ha sem az 50 t/ha adagú komposztos kezelésekben
nem változott jelentősen a talaj 0,01M CaCl2 oldható ásványi nitrogén, szervesN és összes-N tartalma (2. ábra).
A növekvő komposztadagokkal csak egy igen kismértékű, de arányos növekedés figyelhető meg.
A könnyen oldható ásványi nitrogén, szerves nitrogén és összes nitrogén
mennyisége csak a legnagyobb komposztadagnál (50tf% komposzt) emelkedett
meg igazolható, jelentősebb mértékben. A 0,01M CaCl2 oldható összes-N értéke
a legnagyobb komposztterhelésnél a kontroll értékének több mint 10-szeresére
növekedett.

0,01M CaCl2 oldható N formák (mg/kg)

NO3-N mg/kg

NH4-N mg/kg

szerves-N mg/kg

összes-N mg/kg

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
kontroll

NPK

10kg/ha

20kg/ha

SZD5% NO3-N: 1,61
SZD5%szerves-N:1,36

30kg/ha

50kg/ha

SZD5%NH4-N:1,71
SZD5%összes-N:1,65

50%komp.
50%talaj

2. ábra. A kezelések hatása a talaj 0,01 M CaCl2 oldható NO3-N, NH4-N, szerves-N és
összes-N tartalmára
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A talaj 0,01M CaCl2 oldható magnézium és mangán értékeit a különböző
kezelésekben az 5. táblázatban összesítettük. A kontrollhoz képest a műtrágyás
kezelés talajában tendenciájában (statisztikailag azonban nem bizonyíthatóan)
kevesebb CaCl2 oldható magnéziumot mértünk a tenyészidő végén. A nagyobb
terméssel a növény által felvett magnézium mennyisége is nagyobb volt, így a
talajban a tenyészidő végére ezért csökkent kissé az oldható magnézium menynyisége.
5. táblázat. A kezelések hatása a talaj 0,01M CaCl2 oldható Mg- és Mn-tartalmára
(mg/kg)
CaCl2-Mg

Kezelések

CaCl2-Mn

mg/kg

Kontroll
NPK

89,0 a
81,3 a

15,2 a
30,5 b

10t/ha

88,0 a

16,4 a

20t/ha

86,7 a

20,6 a

30t/ha

88,0 a

23,9 b

50t/ha

86,4 a

23,8 b

50% komposzt – 50% talaj

95,5 ab

69,9 c

7,30

5,61

SZD5%

A komposztos kezelések talajaiban (a legnagyobb komposztterhelés kivételével) a kontrollhoz képest nem változott igazolhatóan az oldható magnézium
mennyisége. A magnézium értéke a legnagyobb komposztterhelésű talajban
növekedett meg kissé (95,5 mg/kg), ami a komposzt időközbeni mineralizációjával magyarázható.
A 0,01M CaCl2-Mn koncentrációja a műtrágyás kezelésben igazolhatóan fokozódott, ami a műtrágya (elsősorban az ammónium-nitrát) savanyító hatásának
következtében fellépő oldhatóság növekedéssel magyarázható. Az emelkedő
komposztadagok hatására is nőtt a talaj oldható mangántartalma a kontrollhoz
képest. A statisztikailag is igazolható növekedés azonban csak a 30 t/ha adagtól
jelentkezett. A legnagyobb komposztterhelésű edényben a 0,01M CaCl2 oldható
mangán mennyisége meghaladta a kontroll értékének a négyszeresét.

Következtetések
Az ételhulladék-komposzt a humuszos homoktalajon alkalmazva, 30 t/ha
adagig jelentősen növelte a sárgarépa termésmennyiségét. A 30 t/ha adagú
komposzt hatására a sárgarépa gyökerek tömege a kontrollhoz képest 85%-al
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volt nagyobb. Az 50 t/ha komposztos kezelésben a levéltömeg nagyobb arányban nőtt, a gyökérfejlődés mértéke csökkent. A legnagyobb komposztterhelés
(50% komposzt – 50% talaj) már kedvezőtlennek bizonyult; mind a levélzet,
mind a gyökerek tömege a többi kezeléshez képest igazolhatóan csökkent, a
gyökérelágazások száma jelentősen növekedett.
Az ételhulladék-komposzt jelentős mennyiségű tápanyagot szolgáltatott. A
tenyészidő végén, elsősorban a nagyobb dózisú komposzt kijuttatásakor (50
t/ha, 50 tf% komposzt) igazolhatóan, nőtt a talaj oldható tápelem készlete. A
talaj AL oldható foszfor-, káliumtartalmának, a 0,01M CaCl2 oldható Mntartalom növekedése az 50 t/ha-os kezelésben, a 0,01M CaCl2 oldható magnézium- és a nitrogénformák mennyiségének növekedése pedig a legnagyobb komposztterhelésű kezelésben (50 tf% komposzt) volt statisztikailag is igazolható.
A komposzt optimális adagjának megállapítására eltérő talajtípusokon és
más növényfajoknál további vizsgálatok szükségesek.
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A talaj kálium/magnézium arányának alakulása tartamkísérletben
különböző trágyázási módok esetén
Henzsel István és Hadházy Ágnes
DE ATK Nyíregyházi Kutatóintézet, 4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 4–6.
E-mail: henzsel@agr.unideb.hu

Összefoglalás
Vizsgálatainkat a Nyíregyházán található, 1929-ben beállított Westsik-féle vetésforgó tartamkísérletben végeztük. A tartamkísérletben fővetésű zöldtrágyázást, őszi és
tavaszi leszántású másodvetésű zöldtrágyázást, erjesztett és erjesztés nélküli szalmatrágyázást és istállótrágyázást alkalmaztunk. A vetésforgó rendszerűen kialakított kísérlet
14 három illetve 1 db négy éves vetésforgót foglal magába, melyek közül 11 NPK műtrágyázásban is részesül a különböző szervestrágyázási módok mellett. Négy vetésforgó
esetében nem alkalmaztunk műtrágyakezelést. A műtrágyázásban is részesülő vetésforgók 84 kg/ha K2O hatóanyag kálium műtrágyát kapnak a vetésforgó ciklus alatt. Magnéziumtrágyázást egyik vetésforgóban sem alkalmazunk. A kísérlet talaja gyengén
humuszos (0,45–0,77%), savanyú kémhatású (pH(KCl) 3,9–5,1), laza homoktalaj. Aranyféle kötöttségi értéke 27,9.
Vizsgálataink célja a különböző trágyázási módok talaj kálium/magnézium arányára
gyakorolt hatásának meghatározása.
A K2O/Mg arány 1–2 érték közötti volt a trágyázás nélküli (kontroll), a műtrágya
nélküli szalmatrágyás, a műtrágya nélküli másodvetésű zöldtrágyás és a műtrágyázásban is részesülő gyökértrágyás vetésforgókban. A kálium műtrágyázásban is részesülő
fő- és másodvetésű zöldtrágyás vetésforgókban a K2O/Mg arány 2–3 közötti volt. Ez az
érték a szalma és istállótrágyás vetésforgókban három fölé emelkedett, legnagyobb a
kálium műtrágyázásban is részesülő istállótrágyás vetésforgónál (4,6) és az erjesztés
nélküli szalmatrágyás vetésforgónál (5,0) volt.
Megfelelő termés ott várható, ahol a K2O/Mg arány 2–5 érték közötti. A 2 érték alatti és az 5 érték feletti K2O/Mg arány terméscsökkenést eredményez. A kedvezőtlen
K2O/Mg arány elkerülése végett növelni kell a talaj kálium- vagy magnéziumszolgáltató
képességét. Magnéziumtrágyázásra elsősorban ott lehet szükség, ahol rendszeresen
nagy termések kerülnek betakarításra. A talaj káliumellátottságát homoktalajon istállótrágyázással lehet javítani.

Summary
Our work was carried out in Westsik’s long-term crop rotation experiment started in
1929. Green manure, autumn- and spring ploughed second crop green manure, mulch,
straw manure and farmyard manure were applied in the experiment.
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There are 14 three-year and one four-year crop rotations in the experiment, from
which 11 are treated with NPK fertilizer besides several organic fertilizers. Four crop
rotations are maintained without artificial fertilizers. 84 kg·ha-1 K2O is added to the crop
rotations with artificial fertilizer in the three or four years period. Mg fertilizer is not
used in the experiment. The soil of experiment is acidic (pH(KCl) 3,9–5,1), loose (KA
27,9) sandy soil with low humus content (0,45–0,77%).
Our aim was to determining the effect of different fertilization methods to the soil
potassium/magnesium rate. The K2O/Mg rate was 1–2 in the control, in the straw
manured, in the second crop green manured and in the fertilizer+ root manured plots. In
crop rotations treated with potassium fertilizer and green manure as main or second
crop, the K2O/Mg rate was 2–3. The K2O/Mg rate was over three in crop rotations
fertilized with straw manure and farmyard manure. We measured the highest K 2O/Mg
rate in the crop rotations treated with fertilizer + farmyard manure (4,6) and 26,1 t·ha-1
straw manure (5,0). We concluded that K2O/Mg rate in the range of 2–5 resulted the
best yield. The K2O/Mg rate under 2 and over 5 decreased the yield. We have to
increase the soil potassium or magnesium supplying capacity to avoid the unfavourable
K2O/Mg rate. Generally, magnesium fertiliser is needed if regularly high yields are
harvested from arable lands. The soil potassium content can be increased by farmyard
manure.

Bevezetés
A kálium a növényekben az egyik legnagyobb mennyiségben található elem.
Befolyásolja a fehérjeszintézist. Különböző enzimek aktiválásában meghatározó
szerepe van (pl.: invertáz, diasztáz, peptidáz, kataláz). Fontos a szénhidrát
anyagcserében és a keményítőképzésben. Káliumhiány esetén csökken a fotoszintézis és fokozódik a légzés, aminek következtében csökken a szénhidrátképzés, melynek eredményeképpen lelassul a növekedés. Jó káliumellátottságnál a sejtplazma vízmegkötő képessége fokozott, így a növények jobban elviselik a szárazságot (BUZÁS, 1983).
A kálium a talajban szervetlen kötésben található, mennyisége 1 és 5% között változhat. A kálium a talajban különböző formában van jelen: talajoldatban,
agyagásványok felületéhez kötődve, vagy azok rácsaiban, kötötten. A növények
gyökereiken keresztül elsősorban a talajoldatban levő, valamint az agyagásványok felületén könnyen kicserélhető káliumot tudják felvenni. Magas káliumtartalom esetén is előfordulhat káliumhiány, ha az a növények számára felvehetetlen, kötött formában van jelen (STEFANOVITS, 1992).
A magnézium a növények számára nélkülözhetetlen, a klorofill alkotórésze.
A szénhidrátok képzésében is fontos szerepe van: a képződést katalizáló enzimeket aktiválja (DI GLERIA, 1959).
A talajban a magnézium legnagyobb része szilikátok és karbonátok formájában van jelen. A növények számára a könnyen oldható és kicserélhető magnézium vehető fel a talajból. A könnyen oldható és kicserélhető magnézium menynyisége növekszik a kolloidtartalommal, így minél nagyobb a talaj agyag- és
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humusztartalma, annál több a növények számára felvehető magnézium mennyisége (LOCH & NOSTICZIUS, 1992).
Magnéziumhiány következik be, ha kevés a növények számára felvehető
magnézium a talajoldatban, de akkor is felléphet magnéziumhiány, ha a vele
antagonista káliumion nagy mennyiségben van jelen. KÁDÁR és KONCZ (1994)
savanyú homoktalajon végzett vizsgálatai alapján az oldható magnéziumtartalom a mélyebb rétegekbe mosódik, és az alsóbb talajrétegekben akár egy nagyságrenddel is nagyobb lehet, mint a felső talajrétegben. A magnézium lemosódása következtében magnézium hiány alakulhat ki, különösen a sekélyen gyökerező, gyors fejlődésű növényeknél.
A nagyobb adagú káliumműtrágya is kiválthatja a Mg-hiányt a K-Mg ionantagonizmus miatt, ezért az ilyen területeken magnéziumtrágyázást javasolnak.
BERGMANN (1979) szerint a talajoldat kicsi magnéziumtartalma esetén emelkedő káliumtrágya-adagokkal arányosan csökken a magnézium-felvétel, és így
fokozódik a növény magnéziumhiánya. Ha elegendően nagy a talaj magnéziumtartalma, akkor a káliumionoknak nincs jelentősebb hatása.
STEFANOVITS (1992) megállapítása szerint a kicsi magnéziumtartalmú talajban, ha a K/Mg arány 3–4-nél nagyobb, akkor terméscsökkenés következik be.
A Westsik-féle vetésforgó kísérlettel kapcsolatban készült publikációk többsége a tápanyag-utánpótlási módok rozs- és burgonyatermésére gyakorolt hatásait elemzi (WESTSIK, 1941; WESTSIK, 1951; LAZÁNYI, 1994; LAZÁNYI, 2001;
LAZÁNYI, 2005). Az eredmények szerint a szerves trágyáknak, és ezek közül is
leginkább az istállótrágyának igen kedvező a hatása. Viszonylag kevés vizsgálat
foglalkozik a tápelemek arányának változásával a talajban.
A dolgozatban bemutatjuk, hogy különböző trágyázási módok hatásra hogyan alakul a talajban az oldható kálium és magnézium aránya.

Vizsgálati anyag és módszer
A vizsgálatokat a DE ATK Nyíregyházi Kutatóintézetben található Westsikféle vetésforgó tartamkísérletben végeztük. A kísérlet 1929-ben lett beállítva,
amely a tápanyag-utánpótlás különböző lehetőségeit mutatja be (WESTSIK,
1941). A kísérlet 15 vetésforgót foglal magába, melyek közül 14 hároméves, és
egy négyéves. A kísérlet vetésforgó szakaszai az 1. táblázatban láthatók.
Az I. vetésforgó kontrollnak tekinthető, itt sem szerves, sem műtrágyázás
nem történik. Az első szakaszban pihentetve van a talaj, ekkor kultúrnövényt
nem vetünk. A II. vetésforgóban zöldtrágyázás történik fővetésben. A III. vetésforgó első szakaszában csillagfürt található magtermesztés céljából. A IV., V.,
VI. és VII. vetésforgókban szalmatrágyázás történik. A IV. vetésforgót nyersszalmával (3,5 t/ha) trágyázzuk, az V. vetésforgóban nitrogén műtrágyával erjesztett szalmatrágya (11,3 t/ha), a VI. és VII. vetésforgókban műtrágya nélkül,
vízzel erjesztett szalmatrágya (26,1 t/ha) kerül kijuttatásra.
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A VIII. vetésforgóban a csillagfürt a vetésforgóciklus alatt kétszer is megtalálható: fővetésben magtermesztés céljából, és másodvetésben zöldtrágyának. A
IX. vetésforgóban a csillagfürt zöldtakarmánynak van vetve. A X. és XI. vetésforgókban istállótrágyázás történik (26,1 t/ha). A XII. vetésforgóban őszi vetésű
takarmánytermesztés folyik. Itt a takarmánynövény betakarítását követően csillagfürt van vetve zöldtrágyának. Ez későbbi vetésű, mint a fővetésű zöldtrágyázás esetén, de korábbi, mint a másodvetésű zöldtrágyás vetésforgókban. A XIII.,
XIV. és XV. vetésforgókban másodvetésű zöldtrágyázás történik. A XIV. vetésforgóban ősszel kerül leszántásra a zöldtrágyanövény, míg a XIII. vetésforgóban tavasszal (LAZÁNYI, 1994).
1. táblázat. A Westsik-féle kísérlet vetésforgó szakaszai
Vetésforgó

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Parlag
Csillagfürt zöldtr.
Csillagfürt
Rozs
Rozs
Rozs
Rozs

Burgonya
Burgonya
Burgonya
Rozs
Rozs
Rozs
Rozs

VIII.

Csillagfürt

IX.
X.
XI.

Csillagfürt zöldtak.
Zabos bükköny
Zabos bükköny
Rozs zöldtak. + csf.
zöldtr.
Rozs + csillf. zöldtr.
Rozs + csillf. zöldtr.
Rozs + csillf. zöldtr.

Rozs
Rozs
Rozs
Burgonya
Burgonya
Burgonya
Burgonya
Rozs + csillf.
zöldtr.
Rozs
Rozs
Rozs
Rozs

Burgonya

Burgonya
Burgonya
Burgonya

Rozs
Rozs
Rozs

XII.
XIII.
XIV.
XV.

Burgonya

4. szakasz

Rozs

Burgonya
Burgonya
Burgonya

Tizenegy vetésforgó NPK műtrágyázásban részesül, négyben viszont egyik
szakaszban sem juttatunk ki semmilyen műtrágyát. A műtrágya nélküli vetésforgók a következők: az I. parlagoltatásos, a VII. szalmatrágyás, a X. istállótrágyás, és a XV. másodvetésű zöldtrágyás vetésforgók. A műtrágyázott vetésforgók a három, illetve négy év alatt (VIII.) összesen 94 kg/ha P2O5 és 84 kg/ha
K2O hatóanyag műtrágyát kapnak. A nitrogén műtrágya dózisokban különbségek vannak. Kevesebbet kapnak a II., III., XI. és XII. vetésforgó kísérletek, ezek
43 kg/ha/ három év hatóanyag N-t kapnak. Több nitrogént juttatunk ki a VIII.,
IX., XIII. és XIV. vetésforgókban: 86 kg/ha/három, ill. négy év. A vetésforgók
közül a legnagyobb mennyiségű nitrogént kapják a szalmatrágyás vetésforgók

A talaj kálium/magnézium arányának alakulása tartamkísérletben különböző trágyázási
módok esetén
273

(IV., V. és VI.), melyek 108 kg/ha/ három év hatóanyag N-műtrágyázásban
részesülnek. A kísérletben magnézium trágyázás nem történt.
A kísérleti terület talaja alacsony humusztartalmú (0,5–1,0%), savanyú (kálium-kloridos szuszpenzióban mért pH érték 3,9–5,1), laza homoktalaj (leiszapolható rész 4–8% közötti). A talaj kálium- és magnéziumtartalmának megállapításához 2011 évben, a termések betakarítását követően, a felső 25 cm-es talajrétegből szedtünk talajmintát. A mintaszedés három ismétlésben történt, egy
minta hat részminta összekeverésével lett készítve. A talaj AL-oldható K2O
tartalmának meghatározása az MSZ 20135:1999 a Mg tartalmának meghatározása KCl oldószeres kivonással, az MSZ 20135:1999 szabvány szerint történt.
Az adatok statisztikai értékelése egytényezős varianciaanalízissel valósult meg.

Eredmények
A vetésforgók többségének talajában alacsony káliumtartalmat találtunk (1.
ábra). A legkisebb káliumtartalom a VIII. fő- és másodvetésű csillagfürtöt is
tartalmazó, az I. trágyázás nélküli és a XV. műtrágya nélküli másodvetésű zöldtrágyás vetésforgók talajában volt (59–67 mg/kg).
A csillagfürt termesztési célja vagy a csillagfürt zöldtrágya leszántásának
ideje nem eredményezett különbséget a talaj káliumtartalmában: hasonló értéket
kaptunk a II. fővetésű zöldtrágyás, a korábbi vetésű XII. másodvetésű zöldtrágyás, a későbbi vetésű XIII. tavaszi leszántású, a XIV. őszi leszántású másodvetésű zöldtrágyás, a III. magtermesztéses és a IX. zöldtakarmány-termesztéses
vetésforgók esetén is (69–79 mg/kg).
SzD5%=43,46 mg/kg
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1. ábra. Káliumtartalom a Westsik-féle vetésforgó kísérlet talajában
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A zöldtrágyás és a szalmatrágyás vetésforgókat összehasonlítva közöttük
statisztikailag igazolható különbséget nem találtunk, azonban megfigyelhető,
hogy a kísérletben zöldtrágyázás mellett csak gyenge káliumellátottságot értünk
el, míg a IV. és V. szalmatrágyás vetésforgók talajában már közepes a talaj káliumellátottsága (82–94 mg/kg). Egy olyan kis agyagtartalmú talajon, mint a
kísérlet talaja, a talaj felvehető káliumtartalmát hosszútávon szalmatrágyázással
jobban lehet növelni, mint zöldtrágyázással.
A kísérletben alkalmazott kálium műtrágyaadag nem befolyásolta jelentősen
a talaj káliumellátottságát: hasonló volt a felvehető káliumtartalom a műtrágyázásban is részesülő XIII. és XIV., valamint a műtrágya nélküli XV. másodvetésű zöldtrágyás, vagy az ugyanolyan szalmatrágya adagú és formájú VI. műtrágyás és VII. műtrágya nélküli szalmatrágyás vetésforgók talajában. A vetésforgó ciklus alatt kijuttatott 84 kg/ha hatóanyagú kálium műtrágyával nem lehet
növelni a talaj káliumellátottságát. Ennek hatása inkább a termésben nyilvánul
meg. A legnagyobb káliumtartalmat a X. és XI. istállótrágyás vetésforgók talajában mértük (156–185 mg/kg).
A trágyázási módokat összehasonlítva a talaj káliumellátottságát istállótrágyázással lehet növelni, függetlenül attól, hogy történik-e káliumműtrágyázás
vagy sem.
A kísérletben a talaj magnéziumtartalma 16 és 54 mg/kg közötti volt (2. ábra). A legkisebb magnéziumtartalmat a IV. erjesztés nélküli szalmatrágyás vetésforgó talajában mértük (16,36 mg/kg).
SzD 5%=15,71 mg/kg
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2. ábra. Magnéziumtartalom a Westsik-féle vetésforgó kísérlet talajában
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Kicsi volt még a magnéziumtartalom az V. és VI. erjesztett szalmatrágyás, a
VIII. fő- és másodvetésű csillagfürtöt is tartalmazó és a IX. csillagfürt zöldtakarmány-termesztéses vetésforgók talajában (24–30 mg/kg). A legnagyobb
magnéziumtartalmat az NPK műtrágya nélküli VII. szalmatrágyás vetésforgóban találtuk (53,87 mg/kg). Ezt követte a trágyázás nélküli, I. vetésforgó, ahol
50,51 mg/kg értéket mértünk.
A vetésforgók talajának magnéziumtartalmát összevetve a kísérlet burgonyatermésével azt láttuk, hogy jellemzően nagyobb a magnéziumtartalom ott, ahol
rendszeresen kisebb a termés (VII., I., XV., II., III. vetésforgók), illetve ahol
nagyobbak a termések, azokon a területeken kisebb a magnéziumtartalom
(VIII., IX., V., VI. vetésforgók). Ez megfigyelhető az azonos szervestrágyázásmódú vetésforgók NPK műtrágyás és műtrágya nélküli párjai esetén is.
A kisebb termésű műtrágya nélküli XV. másodvetésű zöldtrágyás vetésforgóban 8 mg/kg-mal nagyobb a talaj magnéziumtartalma, mint a nagyobb termést adó műtrágyás XIII. és XIV. másodvetésű zöldtrágyás vetésforgókban,
vagy a műtrágya nélküli X. istállótrágyás vetésforgót hasonlítva a műtrágya
kiegészítésben is részesülő, nagyobb burgonyatermésű XI. istállótrágyás vetésforgóhoz, ahol 4 mg/kg-mal kisebb a magnéziumtartalom, mint a X. vetésforgóban.
Megállapítható, hogy a termésekkel elszállított magnézium a kísérletben alkalmazott trágyázási módokkal nem pótlódik teljes mértékben és a vetésforgók
talajában különböző mértékben csökken a felvehető magnéziumtartalom.
A szervestrágya-formákat összehasonlítva, istállótrágyával több magnézium
kerül a szántott rétegbe, mint a szalma- vagy zöldtrágyázás esetén, ugyanis az
istállótrágyázott vetésforgókban a rendszeres nagy termések mellett is a talaj
magnéziumtartalma a nagyobb értékűek közé tartozik.
A vetésforgók talajának K 2O és Mg aránya a 2. táblázatban látható. A
K2O/Mg arány 1–2 érték közötti volt az I. trágyázás nélküli (kontroll), a VII.
műtrágya nélküli szalmatrágyás, a XV. műtrágya nélküli másodvetésű zöldtrágyás és a III. műtrágyázásban is részesülő gyökértrágyás vetésforgókban. Az
NPK műtrágyázásban is részesülő II. fővetésű, VIII., XII., XIII., XIV. másodvetésű zöldtrágyás és a IX. csillagfürt zöldtakarmány-termesztéses vetésforgókban
a K2O/Mg arány 2–3 közötti volt. A K2O/Mg arány a IV., V. VI. szalma- és a
X., XI. istállótrágyás vetésforgókban 3 értéknél magasabb, melyek közül a legnagyobb az NPK műtrágyázásban is részesülő XI. istállótrágyás (4,6) és a IV.
erjesztés nélküli szalmatrágyás (5,0) vetésforgókban volt. A K2O/Mg arányt és a
burgonyatermést együtt vizsgálva megállapítottuk, hogy a kedvezőbb (kisebb)
K2O/Mg arány nem mindig eredményez nagyobb burgonyatermést. A kettő
alatti értékek minden esetben kis terméssel párosultak: az I. vetésforgóban 4,87
t/ha, a VII. vetésforgóban 8,26 t/ha, a XV. vetésforgóban 8,15 és a III. vetésforgóban 8,44 t/ha volt a burgonya termésátlag.
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2. táblázat. A K2O/Mg arány és a burgonyatermés
A vetésforgók
jele
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Kezelés

K2O/Mg arány

Burgonyatermés, t/ha/év
(1931–2013)

Parlagoltatás
Fővetésű zöldtrágya+ NPK
Csillagfürt magtermesztés+ NPK
Szalmatrágya + NPK
Szalmatrágya + NPK
Szalmatrágya + NPK
Szalmatrágya
Csillagfürt magtermesztés + másodvetésű zöldtrágya +
NPK
Csillagfürt zöldtakarmány-termesztés
+ NPK
Istállótrágya
Istállótrágya + NPK
Másodvetésű zöldtrágya + NPK
Másodvetésű zöldtrágya + NPK
Másodvetésű zöldtrágya + NPK
Másodvetésű zöldtrágya

1,3

4,87

2,1

8,63

1,8

8,44

5,0
3,7
3,1
1,4

8,94
10,70
12,53
8,26

2,0

13,73

2,8

9,92

3,6
4,6

11,52
14,18

2,3

12,11

2,3

11,62

2,5

11,46

1,8

8,15

E vetésforgók (I., III., VII. és XV.) talajában a magnéziumtartalom a többi
vetésforgóhoz viszonyítva a nagyobbak közé tartozott, azonban a kálium menynyisége kicsi volt. A kicsi K2O/Mg arány ellenére a kevés felvehető kálium kis
termést eredményezett.
Azoknál a vetésforgóknál, ahol a K2O/Mg arány 2–5 érték közötti, a kísérlet
átlagától (10,34 t/ha) több burgonya termett. A termés nagysága nem egyenesen
arányos a K2O/Mg aránnyal. A II. fővetésű zöldtrágyás vetésforgóban a
K2O/Mg arány 2,1, a burgonya termés azonban a kísérlet átlaga alatti (8,63
t/ha).
A VIII. vetésforgóban az egyik legnagyobb a burgonya termésátlag (13,73
t/ha), míg itt a K2O/Mg arány csak 2,0 értékű. A VIII. vetésforgóban a vetésforgóciklus alatt két szakaszban is van csillagfürt: fővetésben magtermesztés céljából, és másodvetésben zöldtrágyának.
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Véleményünk szerint a nagy termés köszönhető annak is, hogy itt a vetésforgó ciklus alatt nagyobb részarányban van pillangós növény, és a vele együtt
élő baktériumok a megkötött légköri nitrogénnel növelik a talaj tápanyagkészletét, aminek következtében nő a burgonyatermés is.
A kísérletben négy érték feletti K2O/Mg arányt kettő esetben találtunk. A IV.
NPK műtrágyázásban is részesülő erjesztés nélküli szalmatrágyás vetésforgóban
a K2O/Mg arány 5,0 értékű volt. E vetésforgóban a talaj kálium ellátottsága
közepes (a vetésforgókat összehasonlítva a jobb ellátottságúak közé tartozik), a
felvehető magnéziumtartalma azonban a legkisebb. A IV. vetésforgó a kisebb
burgonyatermést (8,94 t/ha) adó kezelésekhez tartozik.
A másik magas K2O/Mg arányú vetésforgó a XI. NPK műtrágya kiegészítésben is részesülő istállótrágyás vetésforgó, ahol 4,6 értéket kaptunk. A XI.
vetésforgóban a legjobb a talaj kálium ellátottsága, a kísérlet átlagától magasabb
a felvehető magnéziumtartalma is és a nagy értékű K2O/Mg arány ellenére itt a
legnagyobb a burgonya termésátlag. A négy feletti K2O/Mg arány esetén jó
kálium és megfelelő magnéziumellátottság mellett elérhető jó termés is, azonban öt értéktől, főleg ha ez még valamely elem, pl. a magnézium gyenge ellátottságával is párosul, terméscsökkenést eredményez.

Következtetések
Egy alacsony humusztartalmú, laza homoktalajon, ahol a leiszapolható rész
10% alatti, a talaj felvehető káliumtartalmát istállótrágyázással jobban lehet
növelni, mint szalma- vagy zöldtrágyázással.
Háromévente kijuttatott 26 t/ha adagú istállótrágyával kálium műtrágya nélkül is elértük a talaj jó káliumellátottságát.
A betakarított terméssel elszállított magnézium mennyiségével csökken a talaj felvehető magnéziumtartalma. A rendszeresen nagy termést adó területeken
olyan mértékben csökkenhet a talaj magnéziumellátottsága, hogy magnéziumtrágyázás válhat szükségessé. A szervestrágyázási módokat összehasonlítva, a
hasonló termésszint mellett háromévente kijuttatott 26 t/ha istállótrágya nagyobb felvehető magnéziumtartalmat eredményez a talajban, mint a csillagfürt
zöldtrágyázás, vagy 26 t/ha szalmatrágya, azonban a 26 t/ha istállótrágya adag
sem képes pótolni a terméssel elszállított magnézium teljes mennyiségét.
Kedvezőtlen a kicsi és a nagy K2O/Mg arány is. Kicsi K2O/Mg arány olyan
kis agyagtartalmú talajon alakulhat ki, ahol valamilyen okból káliumműtrágyázás nem történik. Nagy K2O/Mg arány azokon a területeken várható, ahol nincs
magnéziumtrágyázás, és csökken a felvehető magnézium mennyisége, vagy
nagyadagú káliumtrágyázást alkalmaznak. Megfelelő termést ott remélhetünk,
ahol a K2O/Mg arány kettő és öt érték közötti. A kettő alatti és az öt feletti
K2O/Mg arány terméscsökkenést eredményez.
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Összefoglalás
Kutatásunk célja a komposzttal, bioszénnel és kalcium karbonáttal kezelt
homoktalajok néhány kémiai paraméterének, illetve szervesanyag-tartalmának
vizsgálata a stabilitás és az oldhatóság szempontjából. Hipotézisünk szerint a kalcium
karbonát kezelések segítségével tovább stabilizálhatjuk a komposztokban lévő szerves
anyagokat, így csökkenthetjük a kioldódó szerves anyagok mennyiségét. Vizsgáltuk,
hogy a növényi és állati eredetű bioszenek alkalmazása hogyan befolyásolja a talajok
oldható szerves széntartalmának (DOC – dissolved organic carbon) változását.
Eredményeink részben alátámasztották a korábbi feltevéseinket, amely szerint a
karbonát kezelés növeli a pH-t és csökkenti az oldható szerves széntartalmat. A
komposzt kezelés szintén növelte a pH-t és az oldható szerves széntartalmat is. Ez
utóbbi oka valószínűleg a magas könnyen oldható szervesanyag-tartalom lehet. A
bioszenek hatása a pH-ra eltérő volt attól függően, hogy állati vagy növényi eredetű
bioszenet alkalmaztunk. A bioszeneknek a szerves szén oldhatóságára gyakorolt
hatásáról nem jelenthető ki egyértelműen, hogy függ az alkalmazott koncentrációtól.

Summary
The aims of our research are to investigate the chemical properties of sandy soils
treated with compost, biochar and calcium carbonate respectively point of view
examination of the solubility and stability of organic content. According to our
hypothesis calcium carbonate treatments reduce the amount of dissolved organic carbon
(DOC), thus enhance further stabilization of organic matter in the composts. We
investigated the effect of biochar application on the soluble organic carbon content.
The results in part confirmed our previous assumptions, that the carbonate
application increased the pH and reduced the DOC content. The compost treatment
increased the pH and the dissolved organic carbon content because the compost had
high easy soluble organic carbon content. Biochars had different effects on pH
depending on the origin of the applied biochars.
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It is not proved clearly that the effect of biochars on the dissolved organic carbon
content depends on the applied biochar concentration.

Bevezetés
Napjainkban, a civilizáció fejlődésével, a hulladékok mennyisége egyre
növekszik. A kommunális hulladékok jelentős hányada biológiailag lebontható.
A nagy szervesanyag-tartalmú hulladékok komposztálása megoldást
jelenthet a keletkező biológiailag lebomló hulladékok hasznosítására,
mennyiségének csökkentésére, illetve stabilizálására, ami környezetvédelmi és
hulladékgazdálkodási szempontból is előnyös (GETAHUN et al., 2012). A
komposztok mezőgazdasági felhasználása fontos szerepet játszik mind a talajok
tápanyag-utánpótlásában, mind fizikai, kémiai tulajdonságaik javításában
(WEBER et al., 2007; AKRAM QAZI et al., 2009).
A komposztálás technológiája évezredes múltra tekint vissza. A biológiailag
lebontható hulladékok kezelésére megoldást jelenthet a komposztálás illetve az
állati és növényi eredetű hulladékok pirolizálása. A hulladékokból előállított
komposztok talajokra gyakorolt hatásaival számos tanulmány foglalkozik,
azonban a komposztok és bioszenek együttes alkalmazásának tapasztalatairól
kevés irodalmi adat áll rendelkezésre (pl.: BEESLEY, 2010; MARCHAL et al.,
2013; SCHMIDT, 2014).
A talajok összes és oldható szerves széntartalma, illetve a szerves szén
minősége meghatározó szerepet játszik a talajok termékenységében (GAMI et
al., 2009).

Anyag és módszer
A kísérletekhez Szárítópuszta kísérleti telepről a talaj legfelső 20 cm-es
rétegéből származó homokot, állati (AOB – animal origin biochar) illetve
növényi eredetű bioszenet (POB – plant origin biochar), mésziszapot (CaCO3)
és vegyes városi zöldhulladékból készült komposztot használtunk. A vizsgálatok
során állati (AOB) és növényi eredetű (POB) bioszeneket kevertünk különböző
arányokban (1, 2,5, 5, illetve 10%) a homoktalajhoz. A minták egyik feléhez
komposztot is kevertünk, 20%-ban, illetve a minták egy részéhez 0,5%
mésziszapot (CaCO3) adtunk (összesen 32-féle talajminta-keverék, melyeket
három ismétlésben kevertünk be – 1. táblázat). A felhasznált alapanyagok
kémhatását négy hetes inkubációs idő után mértük potenciometriás módszerrel
(BUZÁS, 1988). Az oldható szerves széntartalmat forró vizes kioldással
(FÜLEKY & CZINKOTA, 1993), a szerves szén minőségét (E4/E6 arányszám)
(SCHNITZER & KHAN 1972) módszertana szerint az alapanyagokból és a
kezelésekből származó mintákból egyaránt meghatároztuk. Az alapanyagok
kationcsere-kapacitását Mehlich-módszerrel (BUZÁS, 1988) mértük.
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1. táblázat. A felhasznált anyagok keverési arányai
Minta

Homok

AOB

POB

Komposzt

g
Homok
Komposzt
Komposzt+homok
POB
AOB
Homok+1g AOB
Homok+2,5g AOB
Homok+5g AOB
Homok+10g AOB
Homok+1g POB
Homok+2,5g POB
Homok+5g POB
Homok+10g POB
1% AOB+komposzt
2,5% AOB+komposzt
5% AOB+komposzt
10% AOB+komposzt
1% POB+komposzt
2,5% POB+komposzt
5% POB+komposzt
10% POB+komposzt
1% AOB+CaCO3
2,5% AOB+CaCO3
5% AOB+CaCO3
10% AOB+CaCO3
1% POB+CaCO3
2,5% POB+CaCO3
5% POB+CaCO3
10% POB+CaCO3
1% AOB+komposzt+CaCO3
2,5% AOB+komposzt+CaCO3
5% AOB+komposzt+CaCO3
10% AOB+komposzt+CaCO3
1% POB+komposzt+CaCO3
2,5% POB+komposzt+CaCO3
5% POB+komposzt+CaCO3
10% POB+komposzt+CaCO3

CaCO3
%

100
100
20

80
100
99
97,5
95
90
99
97,5
95
90
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
495
487,5
475
450
495
487,5
475
450
395
387,5
375
350
395
387,5
375
350

100
1
2,5
5
10
1
2,5
5
10
10
25
50
100
10
25
50
100

200
200
200
200
200
200
200
200

5
12,5
25
50
5
12,5
25
50
5
12,5
25
50
5
12,5
25
50

100
100
100
100
100
100
100
100

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Megjegyzés:AOB és POB az állati és növényi eredetű biochar (Animal and plant origin
biocar)
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Eredmények
Meghatároztuk a felhasznált alapanyagok (komposzt, homok és keverékük)
kémiai tulajdonságait (2. táblázat). Megállapítottuk, hogy a komposztnak a
legnagyobb és a növényi eredetű bioszénnek a legkisebb az oldható szerves
széntartalma (DOC). Összehasonlítva az állati és növényi eredetű bioszeneket,
arra a következtetésre jutottunk, hogy az AOB E4/E6 aránya és kationcserekapacitása is jelentősen alacsonyabb, mint a többi felhasznált anyagé, azonban a
pH-ja magas, ami az állati csontokra jellemző kalciumtartalommal
magyarázható.
2. táblázat. A felhasznált alapanyagok fontosabb jellemzői
Alapanyag
Homok
Komposzt
Homok (80%) + komposzt (20%)
AOB
POB

E4/E6
7,15
7,42
7,90
0,35
7,58

pH

Kationcserekapacitás

DOC

6,5
7,6
7,6
9,6
6,6

cmol/kg
7,04
72,18
19,14
3,54
41,64

mg/ml
5,52
13,46
7,63
6,97
3,36

A növényi eredetű bioszén E4/E6 aránya és pH-ja hasonló a homokéhoz. A
POB kationcsere-kapacitása azonban viszonylag magas, annak ellenére, hogy az
oldható szerves széntartalma alacsony.
Az 1. ábrán a minták pH értékei láthatóak. Az eredmények összhangban
vannak az előzetes alapanyag-vizsgálatokkal, amelyek azt mutatják, hogy az
állati eredetű bioszén (AOB) növelte a minták pH-ját (a pH növekedés arányos
a hozzáadott bioszén mennyiségével), viszont a növényi eredetű bioszén (POB)
csökkentette azt. Statisztikailag szignifikáns különbségek azonban nem
mutathatók ki a vizsgált minták kémhatásában. A komposzttal kevert minták pH
eredményei nagyobbak, mint a komposzt nélküli mintáké. Ez azzal
magyarázható, hogy a komposzt - homok keveréknek inkubáció után magasabb
a pH-ja, mint külön a homoknak és külön a komposztnak. Az eredményekből az
is jól látszik, hogy a karbonát kezelés is emeli a pH-t a komposzt nélküli és a
komposzttal kevert minták esetében egyaránt.
A bioszénnel, komposzttal és mésziszappal kevert minták vízoldható szerves
szén (DOC) tartalma a 2. ábrán látható. A bioszén és a komposzt kezelés
növelte az oldható szerves széntartalmat, míg a bioszén kezelések esetében nem
mutatható ki szignifikáns eltérés az oldható szerves széntartalomban. A
komposzttal kevert és a komposzt nélküli minták esetében a karbonát kezelés
csökkentette az oldható szerves széntartalmat.
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A minták pH-ja

9

bioszén

8,5

bioszén+komposzt

pH

8
7,5

bioszén+CaCO3

7

bioszén+komposzt+C
aCO3

6,5
6

1% 2,5% 5% 10% 1% 2,5% 5% 10%
AOB AOB AOB AOB POB POB POB POB
felhasznált bioszén

1. ábra. A bioszénnel, komposzttal és mésziszappal kevert minták pH-értéke

A minták oldható szerves szén (DOC)
tartalma
40

DOC (mg/ml)

35
30
25
20
15
10

5

bioszén
bioszén+komposzt
bioszén+CaCO3
bioszén+komposzt+C
aCO3

0
1% 2,5% 5% 10% 1% 2,5% 5% 10%
AOB AOB AOB AOB POB POB POB POB
felhasznált bioszén

2. ábra. A bioszénnel, komposzttal és mésziszappal kevert minták vízoldható szerves
szén (DOC–Dissolved Organic Carbon) tartalma
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8,5

A minták E4/E6 aránya

E4/E6

8,0
7,5

bioszén

7,0

bioszén+komposzt

6,5
bioszén+CaCO3

6,0

5,5

bioszén+komposzt+
CaCO3

5,0
4,5

1% 2,5% 5% 10% 1% 2,5% 5% 10%
AOB AOB AOB AOB POB POB POB POB
felhasznált bioszén
3. ábra. A bioszénnel, komposzttal és mésziszappal kevert minták szerves szén
minőségi mutatója (E4/E6)

A harmadik ábrán látható, hogy az állati eredetű bioszén (AOB – Animal
Origin Biochar) nagyobb mértékben csökkentette az E4/E6 arányt, mint a
növényi eredetű bioszén (POB – Plant Origin Biochar), mivel az AOB E4/E6
aránya jóval alacsonyabb, mint a POB E4/E6 aránya (2. táblázat). Összefüggés
figyelhető meg a hozzáadott bioszén mennyisége és az E4/E6 arány
csökkenésének mértéke között.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a CaCO3-al kezelt minták
E4/E6 aránya alacsonyabb, mint a nem kezelt mintáké (3. ábra). A karbonát
kezelés a komposzt nélküli minták esetében nagymértékben csökkentette az
E4/E6 arányt, ami arra utal, hogy a karbonát stabilizálta a szerves kötéseket a
szénvegyületekben. A komposzttal kevert minták esetében a karbonát kezelés
kisebb mértékben befolyásolta az E4/E6 arányt.

Következtetések
Az állati eredetű bioszén (AOB) kezelések növelték az oldható szerves
széntartalmat (DOC). A növényi eredetű bioszén (POB) kezelések esetében a
magas szórás miatt nem jelenthető ki egyértelmű összefüggés a hozzáadott
bioszén mennyisége és a minta oldható szerves széntartalma között.
LU és munkatársai (2014) szerint a bioszén kezelés csökkenti a talaj CO2
emisszióját, amely a mikrobiális aktivitás inhibíciójára utal. A gátló hatást
elsősorban a bioszenekben található toxikus anyagoknak (pl. dioxinok, furánok,
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fenolok) tulajdonítják. A jelenség pontos magyarázatához további kísérletek
beállítását tervezzük.
Az E4/E6 arányt a bioszenek hozzáadása csökkentette, ami alapján arra
következtethetünk, hogy kedvezően hatnak a talajban lévő szerves szén
minőségére. Valószínűleg ennek oka az, hogy a bioszénben a szén stabil
formában van jelen (FANG et al., 2014).
A kalcium karbonátos kezelések szignifikánsan csökkentették a minták
oldható szervesanyag-tartalmát, és így növelték annak stabilitását, kalciumhumát komplexek képződése által (HERING, 1988).
A meszezés hatását már korábban is vizsgálták a talaj szerves széntartalmára,
a talaj aggregátumok méretére és stabilitására (BRIEDIS, 2012), valamint a
terméshozamra (MANNA et al., 2007; BRIEDIS et al., 2012) vonatkozóan. A
komposzt kezelés esetében a karbonát hozzáadása kisebb mértékben
csökkentette az E4/E6 arányt, mint a komposzt nélküli mintákban, ami azzal
magyarázható, hogy a komposztnak sokkal magasabb az oldható szerves
széntartalma, mint a bioszeneknek (CHEFETZ et al., 1996; WEIPING & GUO,
2012).

Köszönetnyilvánítás
“Kiváló Kutatói Kar” Magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás”
(regisztrációs szám.: 17586-4/2013/TUDPOL), TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-20120015 és HU-KTIA-AIK-12-12012-0012 Kutatási támogatás.

Irodalom
AKRAM QAZI, M., AKRAM, M., AHMAD, N., ARTIOLA, J. F. & TULLER, M., 2009.
Economical and environmental implications of solid waste compost applications to
agricultural fields in Punjab, Pakistan. Waste Management. 29. 2437–2445.
BARKER, L. R., WHITE, P. M. & PIERZYNSKI, G. M., 2011. Changes in microbial
properties after manure, lime, and bentonite application to a heavy metalcontamined mine waste. Applied Soil Ecology. 48. (1) 1–10.
BEESLEY, L., MORENO-JIMÉNEZ, E. & GOMEZ-EYLES, J. L., 2010. Effects of biochar and
greenwaste compost amendments on mobility, bioavailability and toxicity of
inorganic and organic contaminants in a multi-element polluted soil. Environmental
Pollution. 158. 2282–2287.
BRIEDIS, C., MORAES SA, J. C., CAIRES, F. E., NAVARRO, J. F., INAGAKI, T. M., BOER, A.,
NETO, C. Q., FERREIRA, A. O.,CANALLI, L. B. & SANTOS, J. B., 2012. Soil organic
matter pools and carbon-protection mechanisms in aggregate classes influenced by
surface liming in no-till system. Geoderma. 170. 80–88.
BUZÁS I., 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. Mezőgazdasági Kiadó.
Budapest.

286

HOLES et al.

CHEFETZ B., CHEN Y. & HADAR Y., 1996. Chemical and biological
characterization of organic matter during composting of municipal solid waste,
Journal of Environmental Quality 25. (4) 776–785.
FANG, Y., SINGH, B., SINGH, B. P. & KRULK, E. 2014. Biochar carbon stability in four
contrasting soils, European Journal of Soil Science. 65. (1) 60–71.
FÜLEKY, GY. & CZINKOTA, I., 1993. Hot water percolation (HWP) a new rapid soil
extraction method. Plant and Soil. 157. 131–135.
GAMI, S. K., LAUREN, J. G., DUXBURY, J. M., 2009. Soil organic carbon and nitrogen
stocks in Nepal long-term soil fertility experiments, Soil and Tillage Research. 106.
(1) 95–103.
MARCHAL, G., SMITH, K. E. C., REIN, A., WINDING, A., WOLLENSEN DE JONGE, L.,
TRAPP, S. & KARLSON, U. G., 2013. Impact of activated carbon, biochar and compost on the desorption and mineralization of phenanthrene in soil. Environ-mental
Pollution. 181. 200–210.
GETAHUN, T., NIGUSIE, A., ENTELE, T., VAN GERVEN, T.& VAN DER BRUGGEN, B., 2012.
Effect of turning frequencies on composting biodegradable municipal solid waste
quality. Resources, Conservation and Recycling. 65. 79–84.
HERING, J. G. & MOREL, F. M. M., 1988. Humic acid complexation of calcium and
copper, Environmental Science & Technology. 22. (10) 1234–1237.
LU, W., DING, W., ZHANG, J., LI, Y., LUO, J., BOLAN, N. & XIE, Z., 2014. Biochar
suppressed the decomposition of organic carbon in a cultivated sandy loan soil: A
negative priming effect. Soil Biology & Chemistry. 76. 12–21.
MANNA, M. C., SWARUP, A., WANJARI, R. H., MISHRA, B. & SHAHI, D. K., 2007. Longterm fertilization, manure and liming effect on soil organic matter and crop yields.
Soil & Tillage Research. 94. 397–409.
SCHMIDT, H. P., KAMMANN, C., NIGGLI, C., EVANGELOU, M. W. H., MACKIE, K. A. &
ABIVEN, S., 2014. Biochar and biochar-compost as soil amendments to a vineyard
soil: Influences on plant growth, nutrient uptake, plant health and grape quality,
Agriculture, Ecosystems and Environment. Environmental Benefits and Risks of
Biochar Application to Soil. 191. 117–123.
SCHNITZER, M. & KHAN, S. U., 1972. Humic Substances in the Environment. Marcel
Dekker Inc. New York.
WEBER, J., KARCZEWSKA, A., DROZD, J., LICZNAR, M., LICZNAR, S., JAMROZ, E. &
KOCOWICZ, A., 2007. Agricultural and ecological aspects of a sandy soil as affected
by the application of municipal solid waste composts. Soil Biology & Biochemistry.
39. 1294–1302.
WEIPING, S. & GUO, M., 2012. Quality variations of poultry litter biochar generated at
different pyrolysis temperatures. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 94.
138–145.

TALAJTANI VÁNDORGYŰLÉS – VIII. szekció, Tápanyag-gazdálkodás, talajkémia
287 – 294

A talaj oldható cinktartalmának és a kukorica cinktartalmának
változása a karcagi OMTK kísérletben
Kremper Rita1*, Zsigrai György2, Bertáné Szabó Emese1, Balláné Kovács
Andrea1 és Loch Jakab1
1*

Debreceni Egyetem, Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma,
Agrokémiai és Talajtani Tanszék. 4032 Debrecen Böszörményi u. 138.
2
Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Tarcal.
E-mail: kremper@agr.unideb.hu

Összefoglalás
A karcagi Kutató Intézet területén beállított B17 Országos Műtrágyázási
Tartamkísérleten (OMTK) belül vizsgáltuk az NPK trágyázás, valamint a meszezés
hatását a talaj oldható cinktartalmára és a területen termesztett kukorica cinktartalmára.
A terület meszezése 10 évvel vizsgálatunk előtt történt. A kísérletben 20 féle NPK
kezelés volt 4 ismétlésben beállítva. A parcellák talajmintáiból kétféle kivonatot
készítettünk: a magyar szabvány által javasolt KCl-EDTA kivonatot és a nemzetközileg
széles körben használt CaCl2-DTPA-TEA kivonatot. A kukorica mintákat hatleveles
fejlettségi állapotban illetve címer hányáskor gyűjtöttük.
A meszezés hatására a talaj oldható cinktartalma szignifikánsan csökkent mindkét
kivonószer esetén. A CaCl2-DTPA-TEA kivonószer a meszezés hatását érzékenyebben
jelezte, ami a kivonószer enyhén lúgos kémhatásának tulajdonítható. Az NPK
kezelések még a legnagyobb adagok esetében sem változtatták meg a talaj oldható
cinktartalmát szignifikáns módon.
A meszezés hatására a növény cinktartalma szignifikánsan csökkent a második
mintavételnél. Az alkalmazott műtrágyák közül csak a foszfornak volt szignifikáns
hatása a növény cinktartalmára. A kukorica 6–8 leveles állapotában a foszforműtrágya
adagok hatására a levelek cinktartalma kisebb lett a kontrollhoz viszonyítva. A
címerhányáskor gyűjtött cső alatti leveleken már ez a hatás nem érvényesült
szignifikáns módon.

Summary
In a long-term fertilization experiment of Karcag Research Institute we investigated
the effect of NPK fertilization and liming on the zinc content of soil and the zinc
content of maize. The area was limed 10 years before our study. In the experiment 20
kinds of NPK treatments were set in four replications. We applied two kinds of
extractants, that are the worldwide applied CaCl2-DTPA-TEA solution and the
officially used Hungarian KCl-EDTA extractant. Leaf samples of maize were collected
twice: the first sampling was at the 6th leaf stage of maturity, the second sampling was at
early silk. Moderate positive correlation was found between KCl-EDTA-Zn and CaCl2-
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DTPA-TEA –Zn. The KCl-EDTA extractant dissolved more zinc than DTPA solution.
Liming decreased the CaCl2-DTPA-TEA soluble zinc content significantly, as well as
KCl-EDTA soluble zinc content. The NPK fertilizers did not effect the soluble Zn
content of soil.
Liming significantly decreased the plant zinc content at the 2nd sampling. Among
NPK fertilizers only the P fertilization had an effect on the Zn content of maize. At 6–8
leaf stage of maturity the Zn content of maize leaf decreased as an effect of P
fertilization.This tendency could not be proved statistically at the second sampling.

Bevezetés
A növénytermesztésben a mikroelemek közül a cink hiánya jelentkezik a
leggyakrabban, így ennek pótlása igen nagy jelentőségű (MENGEL, 1987).
Cinkhiány kétféle esetben fordul elő: vagy a talaj teljes Zn-tartalma alacsony,
vagy megfelelő mennyiségű cink van ugyan a talajban, de ennek korlátozott a
felvehetősége. A cinkhiány egyik fő oka a talaj magas foszfortartalma.
Általánosan bizonyított, hogy a Zn-hiány nem elsősorban a cinkfoszfátcsapadék keletkezése miatt jelentkezhet, hanem növény-fiziológiai okok miatt is
(STUCKENHOLZ,1965; RAGAB, 1980; MARSCHNER & CAKMAK, 1986).
A magas foszfortartalom gátolja a Zn szállítását a gyökértől a hajtások felé.
További fontos tényező a talaj kémhatása, ugyanis lúgos talajokon a cink
felvehetősége szintén lecsökken. Főképp a karbonátos talajokon jelentkezik ez a
probléma az oldhatatlan cinkvegyületek képződése miatt (MARTENS et al.,
1990).
A tartamkísérleteken keresztül a műtrágyák hatása igen jól tanulmányozható,
ugyanis nem csak az adott évre vonatkozó közvetlen hatásokat jellemezhetjük,
hanem a műtrágyák tartamhatásait is. Magyarországon számos kutató
tanulmányozta a P-Zn antagonizmust (KÁDÁR & TURÁN, 2002; CSATHÓ et al.,
1989; IZSÁKI, 2011; ZSIGRAI, 2009) szántóföldi körülmények között. Mivel a Ptrágyázás hatása eltérően befolyásolja a növények Zn-ellátottságát a különböző
termőhelyeken, szükséges, hogy minél több termőhelyen vizsgáljuk a fenti
témakört.
Magyarországon a talajok Zn-ellátottságát a KCl-EDTA kivonószerrel
kioldott Zn-tartalom alapján jellemzik. Ez a kivonószer sajnos csak hazánkban
használatos, így a nemzetközi irodalom eredményeivel nehezen lehet összevetni
a hazai talajok Zn-ellátottságát.
Dolgozatunkban a következő célokat tűztük ki:
• Az NPK műtrágyázás és a meszezés hatásának értékelése a talaj oldható
Zn-tartalmára illetve a kukorica Zn-tartalmára.
• A hazánkban használt KCl-EDTA kivonószer összehasonlítása a
nemzetközileg igen széles körben használt CaCl2-DTPA-TEA kivonószerrel
egy tartamkísérlet talajára vonatkozóan.
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Anyag és módszer
Az NPK trágyázás és meszezés hatásának vizsgálatát a talaj oldható
cinktartalmára, valamint a kukorica cinktartalmára a Karcagi Kutató Intézet
által beállított B17 jelű OMTK kísérletben végeztük. A tartamkísérlet 1967
őszén lett beállítva split plot elrendezésben, négy ismétlésben. A növényi
sorrend őszi búza-kukorica-kukorica-őszi búza.
Az 1. táblázat a kísérletben alkalmazott kezeléseket foglalja össze.
A tartamkísérlet 20. illetve 32. évében az őszi búza betakarítása után 14,5,
illetve 11,05 t/ha meszet jutattak ki a parcellákra az I. és III. ismétléseknél. A
kísérlet talaja mélyben szolonyeces réti csernozjom. A talaj textúrája vágyogos
agyag, agyagtartalma 37%. A nem meszezett kontroll talaj kémhatása
(pH(CaCl2)) 5,5 míg a meszezett kontroll talajé 6,8 volt. A talajmintákat 2009
őszén gyűjtöttük a 0–20 cm-es talajrétegben. Minden parcella húsz-húsz
pontjáról átlagmintákat képeztünk. A kukorica levélmintáit hatleveles
állapotában illetve címerhányáskor gyűjtöttük, utóbbi esetben a cső alatti
leveleket.
1. táblázat. A kísérletben alkalmazott NPK kezelések (kg/ha) (1971–2007)
kezelés
1111

N

N0P0K0
N1P0K0
N1P1K0
N1P2K0
N2P0K0
N2P1K0
N2P2K0
N3P0K0
N3P1K0
N3P2K0
N1P0K1
N1P1K1
N1P2K1
N2P0K1
N2P1K1
N2P2K1
N3P0K1
N3P1K1
N3P2K1
N4P3K2

–
50
50
50
100
100
100
150
150
150
50
50
50
100
100
100
150
150
150
200

1971–1987
P
–
–
22
44
–
22
44
–
22
44
–
22
44
–
22
44
–
22
44
65

K

N

1987–2007
P

K*

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83

–
100
100
100
150
150
150
200
200
200
100
100
100
150
150
150
200
200
200
250

–
–
26
52
–
26
52
–
26
52
–
26
52
–
26
52
–
26
52
79

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
83/166
83/166
83/166
83/166
83/166
83/166
83/166
83/166
83/166
83/207

Megjegyzés: *83 kg K/ha az őszi búza, illetve 166 és 207 kg/ha a kukorica esetén

290

KREMPER et al.

Analízis
A talaj oldható cinktartalmát kétféle kivonószerből mértük: CaCl2-DTPATEA oldatból (LINDSAY & NORVELL, 1978) és KCl-EDTA (MSZ 20135:1999)
oldatból atomabszorpciós spektrofotométerrel (FAAS) (Varian Spectr. AA-20).
Későbbiekben e két kivonószert mint DTPA és EDTA oldatot említjük. A 2.
táblázat a kivonószerek fontosabb jellemzőit mutatja be.
2. táblázat. A kivonószerek főbb jellemzői
Kivonószer
KCl-EDTA
DTPACaCl2

Kivonószerek
összetétele
0,05 M EDTA
( Komplexon III), 0,1 M KCl
0,005 M DTPA
0,1 M CaCl2, TEA

Talaj/
kivonószer
arány

Rázatási
idő (min)

pH
(CaCl2)

1:2

120

4,3

1:2

120

7,2

A talaj oldható foszfortartalmát ammónium-laktát-ecetsav (AL) kivonószerrel határoztuk meg (MSZ 20135:1999). A növény minták roncsolása tömény
salétromsav és hidrogénperoxid együttes alkalmazásával történt. A roncsolat
cinktartalmát szintén a FAAS készülékkel mértük.
Az adatok
statisztikai elemzését SPSS programmal végeztük. A
kivonószerek közötti összefüggéseket, valamint a növény cinktartalma és a
kivonatok cinktartalma közötti összefüggéseket korreláció analízissel
elemeztük. A szignifikáns különbségeket egyutas Anova, illetve Tukey-féle post
hoc teszttel állapítottuk meg. A szignifikáns különbségek mértékét COHEN
(1988) javaslata alapján az eta-négyzet értékével jellemeztük:
eta  négyzet 

oszlopok közti négyzetösszeg
teljes négyzetösszeg

Az eta-négyzet alapján a következő hatáserősség fokozatok
különböztethetők meg: 0,06 alatt gyenge hatás, 0,06–0,14-ig közepes és 0,14
felett erős hatás.

Vizsgálati eredmények
A két kivonószer által kivont cinktartartalmak közti összefügés vizsgálata
Az 1. ábra a DTPA-Zn és EDTA-Zn tartalmak közti öszzefüggést mutatja be.
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1,4

y = 1.0988x - 0.3006
R2 = 0.5009

DTPA-Zn (mg/kg)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

0,5

1

1,5

EDTA-Zn (mg/kg)

1. ábra. A DTPA-Zn és EDTA-Zn tartalmak közti öszzefüggés (n = 80)

A két kivonószer által kivont cinktartalmak között közepes korreláció
mutatkozott. Az EDTA oldat több cinket vont ki, mint a DTPA oldat. Ennek
egyik oka valószínűleg az, hogy az EDTA oldat tízszer töményebb, mind a
komplexképző sajátsága, mind a sótartalom tekintetében. A másik ok pedig az,
hogy az EDTA oldat savas kémhatású, ami szintén kedvez a cink kioldásának
karbonátos vegyületeiből. A DTPA oldat ezzel szemben enyhén lúgos
kémhatású.
A talajkivonószerek összehasonlítása a növény cinktartalma alapján
A levélminták cinktartalma és a talajkivonatok Zn- és P-tartalma közötti
összefüggéséket a 3. táblázatban összegeztük. A levélminták Zn-tartalma és az
EDTA illetve DTPA talajkivonatok között nem találtunk szignifikáns
korrelációt. Az AL-kivonat foszfortartalma illetve az 1. mintavétel során
gyűjtött levélminták cinktartalma között p = 0.05 valószínűségi szinten
szignifikáns korreláció mutatkozott. A korreláció értéke negatív, tehát minél
nagyobb a kivonat foszfortartalma annál kisebb a levél cinktartalma. A kukorica
fejlődésének kezdeti stádiumában tehát a P-Zn antagonizmus statisztikailag is
igazolható. A táblázatból is kitűnik, hogy a talaj cinkellátottságának
jellemzéséhez nem elég a talajkivonatok cinktartalmának ismerete, hiszen
magas foszfortartalmak esetén is felléphet cinkhiány, annak ellenére, hogy a
kioldott cinktartalom alapján az ellátottság megfelelő.
3. táblázat A levél Zn-tartalma és a talajkivonatok Zn- és P-tartalma közötti
korrelációk (n = 80)
A levél Zn-tartalma
1.. mintavétel
2.. mintavétel

DTPA-Zn
0,079
0,193

Megjegyzés:*p = 0,05 szinten szignifikáns

EDTA-Zn
-0,169
-0,079

AL-P
-0,251(*)
-0,151
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A meszezés és az NPK kezelés hatása a talaj oldható cinktartalmára
A meszezés hatását a talaj oldgató cinktartalmára egytényezős
varianciaanalízis segítségével vizsgáltuk (4. táblázat). A meszezés hatására
mind a DTPA, mind az EDTA oldható cinktartalom szignifikánsan lecsökkent
(EDTA: F(1,78) = 32,98 p = 0,0001; DTPA: F(1,78) = 131.64 p = 0,0001).
4. táblázat. A meszezés hatása a talaj DTPA- és EDTA-oldható cinktartalmára (mg/kg)
Kezelés

DTPA-Zn
Átlag
SzD

EDTA-Zn
Átlag
SzD

NPK és meszezés
NPK meszezés nélkül
Összeg

0,545
0,853
0,699

0,841
0,978
0,910

a
b

a
b

Megjegyzés: *Ugyanazon betűjelekkel elátott értékek szignifikánsan nem különböznek
(p = 0,05)

Az eta négyzet értéke DTPA kivonat esetén 0,63, az EDTA kivonat esetén
0,29. Ez alapján elmondható, hogy mindkét kivonószerrel végzett vizsgálat
eredményében a meszezés hatása erőteljesen megmutatkozik a kivont
cinktartalmakban, de a DTPA a meszezés hatását érzékenyebben jelzi. Ez a
kivonószerek különböző kémhatásával magyarázható. Az EDTA kivonószer
valószínűleg feloldja a növény számára egyébként nem hozzáférhető cink
karbonátokat, míg a DTPA kivonószerrel kezeés során ezek változatlanul
megmaradnak. BLASKÓ (2009) ugyanebben a kísérletben 12 évvel a meszezés
után vizsgálta a meszezés hatását a talaj EDTA-oldható cinktartalmára, nem
talált szignifikáns különbséget a meszezett és a nem meszezett parcellák között.
A meszezés és az NPK kezelés hatása a növény cinktartalmára
A meszezés hatására a növény cinktartalma szignifikánsan csökkent a
második mintavételnél (5. táblázat) (F(1,78) = 19,80 p = 0,0001).
5.táblázat. A meszezés hatása a kukorica levél cinktartalmára (mg/kg)
Kezelés
NPK és meszezés
NPK meszezés nélkül
Összeg
Megjegyzés: *ld. 4. táblázat

Zn-tartalom
6–8 leveles állapot
Címerhányás
Átlag
SzD
Átlag
SzD
16,89
18,87
17,58

a
a

11,98
14,46
13,22

a
b
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KÁDÁR és munkatársai (2007) és HOODA és munkatársai (1996) hasonló
tendenciát tapasztaltak.
A növény cinktartalma a talaj oldható cinktartalmával összhangban változott.
A meszezés hatására megnövekedett a talaj pH-ja, mely a cink formák
felvehetőségének csökkenését vonta maga után.
A 6. táblázat a foszfortrágyázás hatását mutatja a kukorica levél
cinktartalmára. Az első mintavétel esetén a foszfor-adagok szignifikánsan
csökkentették a levelek cinktartalmát (F(3,76) = 12,62 p = 0,0001. Ez a
megfigyelés megegyezik ROBSON (1993) és KÁDÁR (2002) eredményeivel. A
címerhányáskor gyűjtött cső alatti leveleken már ez a hatás nem érvényesült
szignifikáns módon. A nitrogén-, illetve káliumtrágyázás hatása a kukorica
levelének cinktartalmára statisztikailag nem volt igazolható.
6. táblázat. Foszfor-adagok (kg/ha) hatása a kukorica levelének cinktartalmára (mg/kg)
P-adag

0
26
52
79

Zn-tartalom
6–8 leveles
Címerhányás
állapot
Átlag
SzD
Átlag
SzD
21,00
16,98
14,91
13,29

a
b
b
b

14,29
13,18
12,28
11,61

a
a
a
a

Megjegyzés: *ld. 4. táblázat.

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
Kísérletünk alapján az alábbi következtetések vonhatóak le: I) Az EDTA,
illetve DTPA kivonószerek közül a DTPA oldat érzékenyebben jelzi a talaj
felvehető cinktartalmát. A kivont cinktartalmon túl a talaj foszfortartalmát is
figyelembe kell venni a cinkellátottság megítéléséhez. II) A meszezés hatására
csökkent a talaj oldható cinktartalma, a változást a DTPA oldat érzékenyebben
jelezte. Az NPK műtrágyák hatására a talaj oldható cinktartalma nem változott.
III) A meszezés hatására csökkent a kukorica levelének cinktartalma. A
foszfortrágyázás hatására megjelenő P-Zn antagonizmus csak a növény
fejlődésének kezdeti szakaszában volt tapasztalható.
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Összefoglalás
Az agrár-környezetvédelem egyik kiemelt jelentőségű kérdése a parlagfű (Ambrosia
artemisiifolia L.) pollenkibocsátásának csökkentése, a növény visszaszorítása. A károkozása nem csak humán-egészségügyi szempontból jelentős, de növénytermesztési és
növényvédelmi szempontból is kiemelkedő. Az őszi búza tarlók évente megközelítőleg
1,2–1,3 millió hektárnyi területet fednek Magyarországon, amelyeken előfordulása
gyakori és jelentős. Jelen kutatásban a parlagfű gabonatarlón való elterjedésének felmérésével, tápanyag és víztartalmának vizsgálatával foglalkoztunk.
A felmérést Keszthely közelében, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Tan- és Kísérleti Üzemének 20 hektáros tábláján kijelölt 4 hektáros mintaterületen, Ramann-féle
barna erdőtalajon (Eutric cambisol) végeztük. Ma már az ilyen típusú kutatásokhoz ITés GPS háttér biztosítható. Hatékony GPS adatgyűjtési és elemzési rendszer érhető el a
Pannon Egyetem Georgikon Karán. A terepi mérések tervezéséhez az egyik legújabb
GPS alapszoftvert használtuk. Asztali alkalmazás, kapcsolódó GPS adatbázis, valamint
térképszerver-szolgáltatások tették lehetővé különböző formátumú online, offline és
analóg adatok használatát a tervezési fázisban. Geodéziai pontosságú terepi méréseket
végeztünk a Georgikon Bázisállomás adatainak segítségével. Az így kapott adatokat is
felhasználtuk egy 3D terepi modell elkészítéséhez. A táblaszintű terepi modell nemcsak
a mérés tervezésekor, hanem a GPS elemzésben is szerepet játszott. A mérések és elemzések során kapott adatokat a legmodernebb adatbázis-struktúrába szerveztük, ami nagy
segítséget nyújtott az adatfeldolgozásban és lehetővé teszi további projektek hatékony
és egyszerű hozzáférését az adatokhoz.

Summary
One of the most important issues in agro-environmental protection today is the decrease of the pollen emission of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) and
weed control.
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This aim can only be achieved if we have adequate knowledge of ragweed’s biology, its spread and the dynamic processes of the population. Its damage is not only
important from a human health point of view, but also from that of plant production and
plant protection. Winter wheat stubble fields are of great area, approximately 1.2–1.3
million hectares annually in Hungary, which is of high significance in its occurrence.
The present research has been into the spread of ragweed in cereal stubble fields, and
the examination of its nutrient content and water uptake.
The research was carried out near the town of Keszthely, Hungary, on 4 hectare
sample area of 20 hectare field, using adequate soil examinations as well, on brown
Ramann-type brown forest soil (Eutric cambisol). For this kind of research today, IT
and GPS background can be ensured. The most up to date GPS data collection and
analysis system is available at the Georgikon Faculty of the University of Pannonia,
Hungary. For the planning of terrain measurements, one of the most modern GPS basic
software was used. Desktop application, a connecting GPS database and map server
services have made it possible to use several formats of online, offline or analog source
data throughout the planning phase. Geodesic accuracy terrain measurements were
carried out using the data of the Georgikon GNSS Base Station. The obtained data were
also used to build a 3D terrain model. A field level terrain model was not only used for
measurement planning, but also for GPS analysis. The GPS data obtained throughout
the measurements and analysis were organized in a most up to date database structure,
which was of great help while processing the data, and which makes it possible for
other projects to access the data in an effective and simple way.

Bevezetés
Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemissifolia L.) az öt Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés adatai alapján a gyomok fontossági sorrendjében hazánkban mára az első helyet foglalja el. TÓTH és munkatársai (2001) szerint
búzában és kukoricában összesítve 1950-ben – az Első Országos Gyomfelvételezés idején – a 21. helyet foglalta el. Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés
adatai alapján a parlagfű borítása 5,33% volt.
A parlagfű kompetitív képessége jelentős, így elnyomja a kultúrnövényeket,
miközben felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét. Kukoricában 1 db/m2
parlagfű előfordulásakor a várható terméscsökkenés 0,235 t/ha (VARGA, 2002).
Szántóföldön, főként kapáskultúrákban, gabona tarlókon fordul elő, de jelen van
a ruderáliákon is (BRÜCKNER, 2001). Széles ökológiai amplitúdóval rendelkezik, vagyis az extrém, szélsőséges körülmények kivételével szinte mindenhol
előfordul (LEHOCZKY, 2004). Ezzel együtt kimutatták azt is, hogy a Kárpátmedence ökológiai viszonyai különösen kedvezőek a terjedésére.
Számos kísérlet rámutatott a parlagfű nagyfokú alkalmazkodási képességére:
a bolygatás hatása nagyon kedvező a fejlődése számára, de emellett nem bolygatott helyen, megfelelő csapadékellátás mellett nagy egyedszámban tud megjelenni és termést képezni, amely tovább növeli a talajbeli magbankját (GEBBEN,
1965; DICKERSON, 1968; DICKERSON & SWEET, 1971; LEHOCZKY et al., 2012,
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2013). Hazánkban nincsenek olyan természetes ellenségei, amelyek jelentős
biológiai értékcsökkenését okoznának.
A fajjal kapcsolatos széleskörű biológiai, ökológiai és technológiai kutatások
eredményei alapot nyújtanak a hatékony visszaszorításához.

Anyag és módszer
Vizsgálatainkat Keszthely közelében a Pannon Egyetem, Georgikon Kar
Tan- és Kísérleti Üzemének négy hektáros őszi búza tarlóján három héttel az
őszi búza betakarítását követően végeztük. A terület talajtípusa Ramann-féle
barna erdőtalaj (Eutric cambisol). A táblán 30 mintavételi pontot jelöltünk ki,
amelynek meghatározására nagypontosságú GNSS RTK méréseink voltak
(BUSZNYÁK, 2004).
Az alkalmazott GNSS-GIS módszer segítségével lehetőségünk nyílt a vizsgált paraméterek táblán belüli változatosságának, eloszlásának bemutatására és
elemzésére. A kijelölt mintavételi helyeken három héttel az őszi búza aratása
után talaj- és növénymintákat gyűjtöttünk. A kísérleti terület talajának tápanyag-ellátottságát az 1. táblázat foglalja össze.
1. táblázat A kísérleti terület talajának fontosabb jellemzői
Talajtulajdonság

Humusz

AL-K2O

%

AL-P2O5

mg/kg

Minimum érték
Maximum érték

1,54
2,29

118
445

135
1933

Átlag érték (n = 30)

1,81

223

438

A növényi mintákat 1 m2-es területen vettük. Megszámoltuk a mintaterületen
előforduló parlagfű egyedeket, mértük a friss és száraz tömegüket, valamint
mértük a növényminták nitrogén (N%), foszfor (P%), kálium (K%) koncentrációját.
A kísérleti adatok statisztikai elemzését Microsoft Excel programmal végeztük.

Eredmények
A vizsgált periódusban az A. artemisiifolia szőnyegszerű borítása volt jellemző a területen. Az átlag egyedsűrűség 20,9 db/m2 volt.
Szignifikáns összefüggés volt kimutatható az egyedsűrűsége és a biomassza
tömege között, amely a következő függvénnyel írható le (r = 0,7426; p < 0,01):
y = - 0,0551x2 + 2,6403x - 5,0876
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Ez alapján megállapítható, hogy 24 db/m2 egyedsűrűségnél érte el a maximális tömegét, ezt követően pedig az egyedsűrűség növekedésével csökkent a területegységre vonatkoztatott biomassza tömeg, ami összefügg az intraspecifikus
kompetícióval.
Az átlagos friss tömeg 115,6 g/m2 volt (1. ábra).

1. ábra. Az ürömlevelű parlagfű (A. artemisiifolia) száraz biomassza tömeg
szerinti eloszlása az őszi búza tarlón

Az átlagos száraz tömeg 22,2 g/m2.
Az A. artemisiifolia növények víztartalma a vizsgált időpontban 20,1–214,3
g/m2 között változott.
A parlagfű nitrogén tartalmának táblán belüli eloszlását a 2. ábra szemlélteti.
A parlagfű jelentős mennyiségben tartalmazta a vizsgált makrotápanyagokat. A
hajtások átlagos nitrogén (N) koncentrációja 2,72%, a foszfor (P) koncentrációja 0,51%, az átlagos kálium (K) koncentrációja 2,93% volt. A növény kálium
koncentrációja egyes mintavételi helyeken 3,79% volt.
Szoros pozitív lineáris korreláció volt kimutatható a növény kálium- és víztartalma között (y = 9,549 + 0,1356x; r=0,9190; p < 0,01), amely a kálium vízháztartás szabályozó szerepével magyarázható.
Vizsgáltuk a mintavételi pontokon a talaj humusz, AL-oldható kálium és
foszfor tartalmát. A talaj humusz tartalma 1,54% és 2,29% között, a kálium és
foszfor tartalma széles határok között változott. Az AL-K2O 118–445 mg/kg,
míg az AL-P2O5 tartalom 135–1933 mg/kg közötti értéket mutatott. A talaj és a
növények tápanyagtartalma között nem volt kimutatható összefüggés.
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2. ábra. Az ürömlevelű parlagfű (A. artemisiifolia) nitrogéntartalma és eloszlása az őszi búza tarlón

Következtetések
Három héttel az őszi búza aratását követően a parlagfű jelentős egyedszámban fordult elő a kísérleti területen, átlagosan 20,9 db/m2 (4–44 db/m2), friss
biomassza tömege 30,0–271,2 g/m2, száraz tömege 5,6–56,9 g/m2 között változott. Az A. artemisiifolia átlagos nitrogéntartalma 5,8 kg/ha, a foszfor 1,1 kg/ha,
a kálium 6 kg/ha volt. A fiatal parlagfű legnagyobb mennyiségben nitrogént és
káliumot vett fel. A vizsgált tápelemek közül a káliumot tartalmazta a legnagyobb koncentrációban. A faj egységnyi területre vonatkoztatott egyedsűrűsége
és a száraz biomassza tömege között szignifikáns korreláció volt igazolható.
Kutatási eredményeink alapján megállapítható, hogy a parlagfű fejlődése során jelentős mennyiségű tápanyag és víz felvételére képes, amelynek változatos
a táblán belüli eloszlása. Az eredmények alapot nyújtanak ahhoz, hogy a parlagfű szerepét a talaj-növény rendszer víz- és anyagforgalmában megismerjük.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki az OTKA (K 105789) által nyújtott támogatásért.
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Összefoglalás
Kutatómunkánk során különböző tápanyagkezelések gyomosodást befolyásoló
szerepét vizsgáltuk az MTA ATK TAKI nagyhörcsöki kísérleti telepén 2003-ban
beállított trágyázási tartamkísérletben. Vizsgálatainkat 2013-ban kukorica állományban,
a vetést követő nyolcadik héten végeztük (BBCH 13). A trágyázási kezelések közül a
kontroll (Ø) és az NPK (150:100:100 kg/ha) kezelés értékelését ismertetjük.
A gyomfelvételezésekre a kísérleti parcellákon belüli, herbicides kezelésben nem
részesült mintaterületeken került sor, kezelésenként három ismétlésben. Munkánk során
a gyomflóra faji összetétele, a gyomfajok kezelésenkénti előfordulási gyakorisága,
egyedsűrűsége és dominancia indexe szolgált az értékelés alapjául.
A gyomnövények egyedsűrűsége az NPK kezelésben szignifikánsan nagyobb volt
(165 db/m2), mint a kontroll parcellákon (101 db/m2). Az Ambrosia artemisiifolia L. és
a Sorghum halepense (L.) Pers. egyedsűrűsége bizonyíthatóan nagyobb volt a
kontrollban, mint az NPK kezelésben. A Datura stramonium L. egyedsűrűsége azonban
az NPK kezelésben volt nagyobb, háromszoros a kontroll parcellákhoz képest. A
dominancia index alapján az A. artemisiifolia első helyen szerepelt a kontroll
parcellákon, míg az NPK kezelésben második volt. A S. halepense azonban a
kontrollban elfoglalt második helyhez képest az NPK kezelésben csupán az ötödik
helyen szerepelt. Az NPK kezelésben a dominancia sorrendben első helyen a
Chenopodium album L. szerepelt, ezt követte az A. artemisiifolia, az Amaranthus
blitoides S. Watson és a D. stramonium.

Summary
The effect of different nutrient-supply on weed infestation was studied in a longterm fertilization experiment, which was set up in 2003 in Nagyhörcsök, Hungary. The
examination was made in maize (Zea may L.), on the eight week after sowing
(BBCH13). Weed survey was proceeded on herbicide-free plots of control (Ø) and NPK
(150:100:100 kg·ha-1) treatments in three replications. The base of the assessment was
the presence, frequency and density of weed species and the order of dominance.
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The density of weed species was mathematically proved more in the NPK treatment
(165 pc·m-2) compared to the control plots (101 pc·m-2).
The density of Ambrosia artemisiifolia L. and Sorghum halepense (L.) Pers. was
significantly more in the control parcels. Conversely the density of Datura stramonium
L. was nearly three times higher in the case of plots with good nutrient supply compared
to the control. Based on the dominance index, A. artemisiifolia was on the first place in
the control. S. halepense represented the second place of the range regarding the
control, but in the NPK treatment this species was only the fifth. In the NPK plots
Chenopodium album L. was on the first place of the dominance order. It was followed
by A. artemisiifolia, Amaranthus blitoides S. Watson and D. stramonium.

Bevezetés
A fenntartható növénytermesztés szempontjából a gyom- és kultúrnövények
közötti kölcsönhatásokat, valamint a gyomnövények agroökoszisztémákon
belüli viselkedését szükségszerű tanulmányozni (LEHOCZKY, 2004).
A kukorica (Zea mays L.) különösen érzékeny a gyomkompetícióra, ami
akár 30%-os terméscsökkenést is eredményezhet (LEHOCZKY et al., 2013a).
A növekvő műtrágyahasználat és a növénytermesztési technológiák
változása nyomán a gyomflóra összetétele jelentősen megváltozott (LEHOCZKY
et al., 2013b). A manapság elterjedt gyomfajok erős adaptív kapacitással
rendelkeznek, és képesek közvetlen vagy közvetett kárt okozni a
terméshozamban. Jelentős különbségek tapasztalhatóak a gyomok
diverzitásában a trágyázás típusának és mértékének függvényében (LEHOCZKY
et al., 2008). Az egyes gyomfajok eltérően reagálnak a tápanyag-ellátásra
(KISMÁNYOKY & LEHOCZKY, 2007).
Jól ismert tény, hogy a tápanyagok segítik a kultúrnövények növekedését,
egyes esetekben azonban a gyomok fejlődését ennél is nagyobb mértékben
serkentik (MOHAMMADDOUS-E-CHAMANADAD et al., 2007a).
A nitrogénszint növelésével több nitrofil faj jelenik meg, mint például a
nitrogén és kálium akkumulálására alkalmas Chenopodium album L.
(LEHOCZKY, 1988; MOHAMMADDOUS-E-CHAMANADAD et al., 2007b), vagy a
foszfor-megkötő Amaranthus retroflexus L. (MAQBOOL, 2006). Így a
gyomnövények jelenlétének vizsgálata kiemelkedően fontos a tápanyagellátottság figyelembevételével (LINDQUIST et al., 2010).

Anyag és módszer
A vizsgálatokat az MTA ATK TAKI nagyhörcsöki tartamkísérletében
végeztük kukorica állományban (DKC 4983), melynek vetési ideje 2013. április
23. volt. Az elővetemény kukorica volt. A terület talaja mészlepedékes
csernozjom (FAO Calcaric Phaeozem) (1. táblázat).

303

Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben
1. táblázat. A kísérleti terület talajvizsgálati eredményei, 2003
Talajtulajdonság
Mértékegység
Érték

Humusz

Összes só

pHKCl

CaCO3

%
2,95

%
0,02

7,1

%
3,9

AL-P2O5

AL-K2O

mg/kg
90

167

A gyomfelvételezést kontroll (Ø) és műtrágyázott (NPK) parcellákon (150
kg N/ha/év, 100 kg P2O5 ha/év és 100 kg K2O ha/év) végeztük három
ismétlésben. A random elhelyezkedésű parcellák mérete 73,5 m2, melyek
mindegyikén két 4 m2-es terület herbicid-mentes maradt.
A gyomnövények mintázására és számlálására ezeken a gyomos területeken
(1 m2) került sor, ahonnan minden gyom begyűjtésre került. A felmérést 2013.
június 4-én végeztük, a kukorica vetése utáni nyolcadik héten, annak 2–4
leveles állapotában (BBCH 13).
A vetés és a mintavétel időpontja között 66,5 mm csapadék került
feljegyzésre, mely nem különbözik szignifikánsan a 45 éves átlagtól. A
hőmérsékleti adatokat tekintve hasonló megállapítás tehető (1. ábra).

1. ábra. Csapadék és hőmérsékleti adatok a vetés és a mintavétel időpontja között,
2013

A gyomnövények dominancia indexe a Berger-Parker index segítségével
került számításra. A kísérleti adatok statisztikai elemzését MSTAT szoftverrel
végeztük.

Eredmények
A felvételezés időpontjában 12 gyomfaj fordult elő a vizsgált
mintaterületeken; a kontroll parcellákon összesen 7, a műtrágyázott (NPK)
kezelésben 11 faj (2. táblázat). A két kezelésben előforduló fajok száma közti
különbség nem volt szignifikáns.
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A műtrágyázott kezelésben az összes gyomnövény egyedsűrűsége 165,4
db/m2 volt, mely matematikailag igazolhatóan 65%-kal nagyobb, mint a
kontroll parcellákon. A kísérleti területen előforduló 12 gyomfaj közül az
A. artemisiifolia és a D. stramonium valamennyi parcellán előfordult. A mindkét
kezelésben (Ø, NPK) előforduló fajok közül a legnagyobb egyedszámmal a
következők fordultak elő: A. artemisiifolia > Sorghum halepense (L.) Pers. > D.
stramonium (2. táblázat).
2. táblázat. Gyomfajok egyedsűrűsége és gyakorisága a kísérleti területen
Faj
Amaranthus blitoides S.
Watson

Ambrosia artemisiifolia L.**
Chenopodium album L.
Chenopodium hybridum L.
Datura stramonium L.
Echinochloa crus-galli (L.)
P. B.

Fallopia convolvulus (L.) Á.
Löve

Helianthus annuus L.
Heliotropium europaeum L.
Solanum nigrum L.
Sorghum halepense (L.)
Pers.***
Stachys annua L.
Összesen (Szd5% = 55,2)

Egyedsűrűség (db/m2)
NPK
Átlag*
Ø

Életforma

Bayerkód

gyak.

T4

AMABL

1

-

20,7

10,3

T4
T4
T4
T4

AMBAR
CHEAL
CHEHY
DATST

6
3
3
6

62,0
4,7

23,3
86,7
5,3
13,3

42,7
43,3
1,0
9,0

T4

ECHCG

1

-

2,0

1,0

T4

FALCO

3

0,7

3,3

2,7

T4
T4
T4

HELAN
HELEU
SOLNI

3
1
3

1,3
0,7

0,7
0,7
1,3

1,0
0,3
2,0

G1

SORHA

4

31,3

8,0

19,7

T4

STAAN

1

0,7
101,4

165,4

0,3
133,3

Megjegyzés: *a kontroll és NPK kezelések átlaga;
2
***SORHA: 13,6db/m ; Ø a kontroll kezelés

**Szd5%

AMBAR: 27,3 db/m2;

A kontroll (Ø) kezelésben az A. artemisiifolia és a S. halepense egyedszáma
szignifikánsan nagyobb volt, mint a műtrágyázott (NPK) kezelésben. A A.
artemisiifolia esetében ez a különbség 2,7-szeres, a S. halepense esetében 3,9szeres volt. A kontroll kezelésben a gyomnövények 92%-át az A. artemisiifolia
és a S. halepense tette ki, 4,6%-át a D. stramonium, a fennmaradó 3,4%-át pedig
a további négy faj alkotta. A D. stramonium egyedszáma nagyobb, közel
háromszoros a jó tápanyag-ellátottságú NPK kezelésben, ami összefüggésbe
hozható ennek a fajnak az igen jelentős tápanyag-igényével.
Hasonlóan a D. stramonium-hoz, tápanyagban gazdag talajokat kedvelő
gyomnövények a C. album és az Amaranthus blitoides S. Watson, amelyeket a
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nitrofil fajok közé sorolunk (LEHOCZKY, 2004). Az utóbbi két faj egyedei csak a
műtrágyázott (NPK) parcellákon fordultak elő. Az NPK kezelésben az összes
gyomegyed 52%-át a C. album tette ki.
Az eredmények alapján kiszámítottuk a különböző kezelések
gyomnövényeinek dominancia indexét (3. táblázat). Eszerint a kontroll
parcellákon a dominancia sorrendben az A. artemisiifolia az első helyen (61%),
az NPK-ban a második helyen (14%) áll.
3. táblázat. A gyomfajok dominancia indexe a különböző kezelésekben
Faj

Ø

Amaranthus blitoides S. Watson
Ambrosia artemisiifolia L.
Chenopodium album L.
Chenopodium hybridum L.
Datura stramonium L.
Echinochloa crus-galli (L.) P. B.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Helianthus annuus L.
Heliotropium europaeum L.
Solanum nigrum L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Stachys annua L.

0,610
0,050
0,006
0,010
0,010
0,310
0,010

Dominancia index
NPK
Átlag*
0,130
0,140
0,520
0,030
0,080
0,010
0,020
0,004
0,004
0,007
0,050
-

0,080
0,320
0,330
0,020
0,070
0,007
0,020
0,007
0,002
0,007
0,150
0,002

Megjegyzés: *a kontroll és NPK kezelések átlaga

A S. halepense a kontroll parcellákon a dominancia sorrend második helyén,
míg az NPK kezelésben csak az ötödik helyen szerepel. Mindkét faj jelentősen
háttérbe szorult az interspecifikus kompetíció eredményeként a nagy
versenyképességgel rendelkező C. album-mal szemben. A kedvező tápanyagellátottságot biztosító kezelésben (NPK) jelentős (13%) arányban volt jelen a
gyomnövények között az A. blitoides, mely ebben a kezelésben a dominancia
sorrend harmadik helyén állt. A D. stramonium dominancia indexe a kedvezőbb
feltételeket biztosító NPK kezelésben több mint másfélszeresére nőtt.

Következtetések
A tartamkísérlet vizsgálati eredményei alapján a következő megállapításokat
tehetjük: I) A kukorica vetése utáni nyolcadik héten jelentős gyomsűrűséget
tapasztaltunk a herbicid-mentes mintaterületeken, mely a kontroll és NPK
kezelések átlagában 133 db/m2 volt. II) Az összes gyomnövény egyedsűrűsége
101 db/m2 volt a kontroll (Ø) és 165 db/m2 a kedvező tápanyag-ellátottságú
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(NPK) parcellákon. III) A megjelenő fajok száma nagyobb volt a műtrágyázott
kezelésben (11), mint a kontroll parcellákon (7).
IV) A kontroll és NPK kezelésekben eltérő volt a gyomfajok dominancia
index. A dominancia sorrendben a kontroll parcellák esetében az A.
artemisiifolia (61%), az NPK kezelés esetében pedig a C. album (52%)
szerepelt az első helyen. Az A. artemisiifolia a dominancia sorrend második
helyét (14%) foglalta el az NPK kezelésben. V) A műtrágya nélküli parcellákon
az A. artemisiifolia rendelkezett a legnagyobb egyedsűrűséggel. Ezen
körülmények között a faj erős versenyképességgel rendelkezett.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket fejezik ki az OTKA által a kutatáshoz nyújtott
támogatásért (K105789 sz. pályázat).
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Hosszú távú tápanyagmérlegek és talajvizsgálatok egy göcseji
mintaterületen
Magyar Zoltán, Sisák István
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, 8316 Keszthely, Deák F. u. 16.
E-mail: talajtan@georgikon.hu

Összefoglalás
Göcsej délkelti részén termesztési és talajvizsgálati adatok gyűjtését és elemzését
végeztük el. Az összeállított adatbázis közel negyven évet fed le. Éves és kumulált tápanyagmérlegeket számoltunk és ezt összevetettük a talajvizsgálati adatok változásával.
A tápanyagmérlegek az egész országra jellemző tendenciákat tükrözik, azaz az
1990-es évek elejéig erősen pozitívak voltak, attól kezdve a P- és K-mérleg negatív, bár
az utóbbi években javuló tendenciát mutat, a N-mérleg pedig egyensúly közeli értéken
ingadozik. A drasztikusan lecsökkent műtrágyázási szint ellenére a termés és a kivont
tápanyagok mennyisége átmeneti csökkenés után folyamatosan nőtt.
Igazoltuk, hogy a nitrogén mérleg egyenleg és a talaj humusztartalma pozitív korrelációt mutat, azonban a talaj ammónium-laktát oldható foszfor- és káliumtartalma nem a
mérleg egyenleggel, hanem az aktuálisan kijuttatott műtrágya mennyiségével mutatott
összefüggést.

Summary
Crop production and soil investigation data were collected and analyzed for the
South-West part of Göcsej region. The compiled database covered almost 40 years. We
have calculated yearly and accumulated nutrient balances and compared them with the
change of the soil test data.
Nutrient balances resemble the national trends: they were strongly positive before
the 1990’s, P and K balances are strongly negative since then although they are improving in the last few years, and N balances hover around equilibrium level. Despite the
drastically reduced fertilizer use, yields and nutrient outputs increase continuously after
a temporary drop.
We proved that N balances positively correlate with the humus content of soil.
However, the ammonium-lactate soluble P and K content of soil is function of the
freshly applied fertilizers and not the P and K balance.

Bevezetés
Az utóbbi években talajtani információk iránt nő az érdeklődés, hiszen egyre
több adatra van szükség akár a fenntartható-, akár a precíziós gazdálkodás meg-
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alapozásához. Részben ez az igény a talajtani kutatások egyik hajtóereje napjainkban.
A tápanyag-gazdálkodás a talajtani tudomány egyik fontos területe, mind az
elméleti, mind a gyakorlati vonatkozásainak (trágyaadagok megállapítása) jelentős szakirodalma van hazánkban (NÉMETH, 1996).
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egyik jogelődje a
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai
Központ (MÉM NAK) irányításával dolgozták ki az egységes műtrágyázási
irányelveket és annak számítási rendszerét. Az úgynevezett „kék könyv” 1979ben, majd egy átdolgozott kiadás 1987-ben jelent meg („fehér könyv”).
Az utóbbival kapcsolatban fölmerült, hogy problémát jelenthet a túlzott mértékű tápanyagellátás, amikor a tápanyag visszapótlás adagjának mértéke meghaladja a termesztett növény igényeit. KÁDÁR (1992) kritikaként fogalmazta meg,
hogy ennek során az elemekre korábban – kísérleti eredmények – alapján kialakított ellátottsági kategóriákat, határértékeket változtattak meg önkényesen, ami
a korábbi rendszerben már meglévő túltrágyázást (KÁDÁR, 1993) tovább fokozta.
Az 1990-es évek végén elkészült MTA-TAKI – MTA-GKI tápanyag-ellátási
szaktanácsadási rendszer, amely kísérleti eredményekkel a leginkább alátámasztott. A MÉN NAK „kék könyv” és a MTA-TAKI – MTA-GKI szaktanácsadási
rendszer ajánlásai közötti különbség az, hogy még a MÉM NAK a növények
tápanyagigényének kielégítése mellett a talaj tápanyagtőkéjének gyors emelését
célozza meg, addig ez utóbbi az elmúlt időszak kutatási eredményei alapján
többnyire kisebb műtrágyaadagok kijuttatásával biztosítja a gazdaságos termésszintek elérését (MARTH & KARKALIK, 2005).
Az állami támogatás megvonását, a szabadpiaci árak bevezetését követően a
90-es évekre a N-műtrágya felhasználás 1/3-ára–1/4-ére, a PK 1/20–1/25-ére
esett vissza (TERBE & CSATHÓ, 2004).
A közelmúltat tekintve talajaink tápanyag-ellátottsági szintje is jelentősen
csökkent, általában minimum egy ellátottsági kategóriával lett alacsonyabb, ami
a múlt század ’70-es évek végi állapotnak felel meg. Tehát az elmúlt 20 évben
feléltük azt a tápanyagtőkét, amit előtte 15 év alatt, a tápanyagmérleg pozitív
szakasza idején a termésbiztonság növelése érdekében kiadtunk (PÁLMAI &
HORVÁTH, 2010).
Kutatások, köztük hazai vonatkozásúak is (D’HAENE et al. 2007; CSATHÓ et
al., 2007; HOU et al., 2015), igazolták, hogy a hosszú távú tápanyagmérlegek
más tényezőkkel való összefüggésének vizsgálata alkalmas a gazdálkodás és a
környezeti hatások rejtett aspektusainak feltárására. Célunk volt, hogy Göcsej
délkeleti térségében (Sárhida, Bak, Baktüttös, Tófej települések) a hosszú távú
tápanyagmérlegeket előállítsuk, feldolgozzuk és elemezzük ezen szempontok
szerint.
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Vizsgálati anyag és módszer
Az adatok több mintavételi helyről és több mintavételi időpontból származnak. Az adatbázis forrásai: 1.) a nagyüzemi gazdálkodás időszakából származó
talajvizsgálati és gazdálkodási adatok 1982-től 1990-ig (három talajvizsgálati
ciklus); 2.) a 2004., 2009. és 2012. évből az agrár-környezetgazdálkodási
(AKG) programból származó talajvizsgálatok, valamint 3.) régi- és új táblatörzskönyvi adatok, továbbá 4.) egy kandidátusi értekezésének (S ISÁK, 1993)
alapadataiból származó táblatörzsöknyi részletek.
Az adatokból MÉM NAK „kék könyv” (ANTAL et al., 1979) alapján tápanyag mérlegeket számoltunk és táblaszintű mérlegelemzéseket végeztünk. A
szántóföldi növények fajlagos tápanyagigénye táblázatot és a számítás menetét
a „kék könyvből” vettük, ahol nem volt termelt növényhez rendelt tápanyagigény, ott a „fehér könyv” (ANTAL et al., 1987) fajlagos tápanyagigényét használtuk fel. A csemegekukorica fajlagos tápanyag igényét a német irodalomból
vettük át (DÖHLER, 2005).
Az elemzések során vizsgáltuk a vetésszerkezet változását, a talajminták és
mérlegek kapcsolatát, valamint mész-, levél- és szerves trágyázás meglétét,
hiányát, részben hatásait.

AIIR adatok
A talajvizsgálati eredmények gyűjtését 1976-ban kezdték meg az Agrokémiai Információs és Irányítási Rendszer (AIIR) keretein belül a Mezőgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központja (MÉM
NAK) adatfeldolgozási, elemzési és szaktanácsadási rendszerében. Az adatbázis
talajvizsgálati, táblatörzskönyvi és technológiai adatokat tartalmaz, továbbá
meteorológiai adattokkal is kiegészül. BARANYAI és munkatársai (1987) az
AIIR adatbázis első két ciklusát dolgozta fel.
A rendszerváltozás idején még feltöltésre kerület a harmadik ciklus is, ám
arról nem készült ilyen átfogó elemzés.

A 2004-, 2009- és 2012 évi talajvizsgálatok
A mintaterületeken gazdálkodók jelentős része belépett az első AKG-s programba (2004–2009), ahol nem csak gazdálkodási napló vezetésére, hanem talajmintavételre is kötelezték a gazdákat (61/2009. (V.14.) FVM rendelet). Napjainkra a második AKG program (2009–2014) is lezárult.
A mintaterületei nitrát-érzékeny területek, ahol szintén előírás a talajmintavételi kötelezettség (27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet, 59/2008. (IV. 29) FVM
rendelet). Korábban nem társult szankció a mintavétel elhanyagolásáért, ezért
akadnak talajvizsgálat nélküli nitrát-érzékeny területek is.
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A talajvizsgálati adatokat digitalizáltuk, majd a táblák aktuális területével súlyozott átlagot számoltunk.
Az újabb talajvizsgálati adatok általában kisebb területre vonatkoznak, mint
a nagyüzemi gazdálkodás idejéből származók. A területek a rendszerváltozást
követően elaprózódtak és a gazdák némelyike nem egyezett bele az adatszolgáltatásba, továbbá nem mindenki volt résztvevője az első és/vagy második AKG-s
ciklusnak, ezért talajvizsgálati eredménnyel sem rendelkeztek.
A második AKG ciklus végéről talajvizsgálati eredmények is csak korlátozottan álltak rendelkezésre, mert az már egybeesett az adatgyűjtés lezárásával.

Régi és új táblatörzskönyvi adatok
A Söjtöri és Zalatárnoki Tsz utódok hozzáférést biztosítottak a régi táblatörzskönyveikhez. Baktüttös és Tófej esetében 17 táblánál 1972-től, Söjtörnél
pedig három táblánál 1979-től napjainkig vannak teljes adatsorok.
A Bocföldei Tsz-ből és a Baki ÁG-ból 12 egykori tábláról sikerült adatot
gyűjteni. A Bocföldei Tsz utód táblatörzskönyvi adatai bizonyítottan megsemmisültek, a Baki Állami Gazdaságé pedig nem volt fellelhető. A táblatörzskönyvvel nem rendelkező területekre csak egy-két kivonat volt fellelhető, ezekben az esetekben csak az elmúlt 5-10-15 év adatait tudtuk összegyűjteni, valamint Zalatárnokon van két tábla, ami Baki ÁG Gutorföldei kerületéhez tartozott, innen csak 1998-tól vannak meg az adatok.
A táblatörzskönyvből megszerezhető információk a következők: termesztett
kultúrák megnevezése, NPK műtrágya-, szerves-, mész- és lombtrágya dózisok,
valamint fő- és melléktermékek termésátlaga.

Kiegészítő adatok
SISÁK (1993) kutatása során a Balaton vízgyűjtőire készült elemzés, amelyben a 1984–1989 évi táblatörzskönyvi adatokat gyűjtötték össze.
Mintaterületünk 90%-a átfedésben van ezzel a feldolgozással, ennek köszönhetően a baki és a sárhidai táblák öt évnyi táblatörzskönyvi adatsorral egészülhettek ki.
Baktüttösre és Tófej egy részére is megvan ez a táblatörzskönyvi adatsor,
amit összevetettünk az eredeti adatsorral és 99% egyezést találtunk.
Az adatsor összeállítása után elsőként az alapadatok elemzését végeztük el,
majd a vetésszerkezetet és annak változását vizsgáltuk. Összegző tápelem mérlegeket számoltunk, illetve kumulált tábla mérlegeket is.
Összehasonlítottuk a régebbi és az újabb talajvizsgálatokat t-próbával. A N
mérleg hatását 2X2 kontingencia táblázattal vizsgáltuk. Regresszió analízist
használtunk a tápanyag mérlegek tápanyagtartalomra gyakorolt hatásának vizsgálatára.
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Vizsgálati eredmények
A begyűjtött adatokról elmondható, hogy összesen 1 220 adatrekord (egy
évben egy egységesen művelt terület összes adata egy rekord), ebből 968 rekordban található teljes időszakot lefedő adatsor. A fennmaradó 252 rekord
elsősorban a baki-, sárhidai- és kis részben baktüttösi- valamint a tófeji táblákból adódik össze, ahol nincsen meg az adatok 39 évnyi folytonossága.
Szerves trágyázás 42 esetben volt, meszezés 88 esetben történt tábla szinten.
A meszezés zömében meliorációs jellegű volt.
A vetésszerkezetre nézve, a teljes 39 évet tekintve, a következő megállapítások tehetők: 24 féle növényt termesztettek ezen a vidéken, kiemelkedő az őszi
búza 22,8% és a kukorica 21,7% részaránya, de a repce vetésterülete sem elhanyagolható 11,2%. Említésre érdemes a napraforgó 5,8% és az őszi árpa 5,2%
területi aránya is.
A régebbi és az újabb talajvizsgálati adatok összehasonlítása azt mutatja,
hogy talaj tápanyag ellátottsága és a fontosabb kémiai tulajdonságai romlottak
(1. táblázat). A különbségek szignifikánsak.
1. táblázat. A legfontosabb paraméterek változása az AIIR adatok és saját adatok között
Paraméter

Időszak

Talajminta
darabszám

Átlag

pH(KCl)
pH(KCl)
Humusz
Humusz
AL-K2O
AL-K2O
AL-P2O5
AL-P2O5

1990 előtt
2004 után
1990 előtt
2004 után
1990 előtt
2004 után
1990 előtt
2004 után

65
63
65
63
65
63
65
63

5,46
5,18
1,611
1,427
239
171
159
121

Különbség

- 0,28
- 0,184
- 68
- 39

A mintaterületen a N-mérlegről megállapítható, hogy ez van a legközelebb
az egyensúlyi állapothoz (1. ábra). Az utóbbi években enyhén negatív tartományban mozog, azaz a nitrogén utánpótlás kicsivel alatta van a területről növények által kivont N-hatóanyagnak. A nitrogén utánpótlás szoros összefüggést
mutat a termésátlagok növekedésével, jóllehet egyéb tényezőknek is szerepük
van ebben (növényfajta, lombtrágya, időjárás, növényvédelem, agrotechnika,
stb.). Az elmúlt 20 évben a terméssel a talajból kivont nitrogén mennyisége
jelentősebb, mint az azt megelőző 19 évben, ami meglepően pozitív eredmény,
hiszen növekvő terméssel történt a nagyobb tápanyagkivonás, miközben a tápanyagellátás alacsonyabb szintű volt.
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1. ábra. Nitrogén mérleg Input, Output és a N-egyenleg adatainak időbeli változása

A P és a K korrigált mérlege alapján jellegzetesen elkülönül a rendszerváltozás előtti és utáni időszak. A P- és a K-mérleg a növekvő visszapótlásnak köszönhetően növekvő pályán van ugyan, de még mindig negatív tartományban
mozog (2. és 3. ábra).

2. ábra. Foszfor mérleg Input, Output és a P-egyenleg adatainak időbeli változása

3. ábra. Kálium mérleg Input, Output és a K-egyenleg adatainak időbeli változása
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2. táblázat. 2X2 kontingencia táblázat

Humusz változás: Humusz változás: +
Oszlop összeg
Khi2 próba

N-mérleg
egyenleg
-

N-mérleg
egyenleg
+

31
13
44
5,001

17
20
37

Sor összeg

48
33
81

2x2-es kontingencia táblázatokat készítettünk a különböző tápanyagok mérlegegyenlegének és más talajtulajdonságok összefüggés-vizsgálatára. Ezek alapján a humusztartalom változás és a pozitív mérlegű nitrogéntrágyázás kapcsolata bizonyított, vagyis a humusztartalom növekedett a nitrogén trágyázás másodlagos hatásaként a megnövekedett vegetatív produktum következtében (2. táblázat). Ugyanez a humusz csökkenésére is érvényes, és ez a gyakoribb. A többi
összehasonlítás eredménye nem volt szignifikáns.
Regresszió analízissel is bizonyítottuk a kontingencia táblázattal kimutatott
eredményt: 0,0031%-al nőtt a humusztartalom 1 kilogramm nitrogén mérlegtöbblet hatására (4. ábra). A növekedés 37%-ban a N-mérlegtöbblet hatásának
tudható be.
A teljes vizsgált területre számított átlagos felvehető P-tartalom összefüggést
mutat az adott év átlagos P-műtrágyázás szintjével (5. ábra). A vizsgált tartományában 40%-ban a friss műtrágyázás határozza meg az átlagos AL-foszfor
tartalmat. Részben ez is lehet a magyarázata annak, hogy a kumulált P-mérleg
és az AL-foszfor változás között nem sikerült szignifikáns kapcsolatot kimutatni
(a régebbi mérlegtöbblet már nincs, vagy alig van hatással a felvehető foszfor
szintjére).

4. ábra. A nitrogén mérleg egyenleg és a humusztartalom összefüggése
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5. ábra. Az évi P2O5 input és az AL-P2O5 összefüggése

A teljes vizsgált területre számított átlagos felvehető K-tartalom erős összefüggést mutat az adott év átlagos K-műtrágyázás szintjével (6. ábra). A felvehető kálium tartalmat a vizsgált tartományában 65%-ban a friss műtrágyázás határozza meg. Ugyanúgy mint a foszfornál, részben ez is lehet a magyarázata annak, hogy a kumulált K-mérleg és az AL-kálium változás között sem sikerült
szignifikáns kapcsolatot kimutatni.

6. ábra. Az évi K2O input és az AL-K2O összefüggése

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A környezetkímélő tápanyag gazdálkodás támogatása érdekében hosszú idősorok felhasználásával mérlegszámítások segítségével térképeztük fel Göcsej
délkeleti részén a talajok NPK ellátottság változását napjainkig, felhasználva
ehhez egyszerűsített területi és táblaszintű mérlegeket és talajvizsgálati eredményeket.
Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a vizsgált területen a rendszerváltozás
után az állatállomány valószínűleg drasztikusan lecsökkent, hasonlóan az orszá-
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gos tendenciához. Ezt támasztja alá a kijuttatott szerves trágya mennyiség csökkenése. A vetésszerkezet átalakulása is ezt mutatja, mivel a 90-es évek előtt
takarmánynövények termelése is folyt, de mára ez nagyon lecsökkent az ipari
növények és gabonafélék javára.
Az összegző tápanyagmérleg elemzésből megállapítható, hogy az adatsor
kezdeti 1974–1975-ös évétől pozitív a mérleg, de az 1990-es éveket követően
erőteljesen csökkent a műtrágya felhasználás és a mérleg negatívvá vált. Napjainkban a foszfor és a kálium mérleg még mindig negatív, bár kissé javuló tendenciát mutat. A nitrogén mérleg egyensúlyi állapothoz közeli.
A humusztartalom változás és a pozitív mérlegű nitrogéntrágyázás kapcsolatát bizonyítottuk.
A regressziós vizsgálatok eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a felvehető foszfor és kálium tartalom a vizsgált tartományban (kb. 150–300 mg/kg) a
frissen kijuttatott műtrágya, és nem a mérlegegyenleg (műtrágya mínusz növényi felvétel) függvénye leginkább. A növények tehát csak kisebb részben a frissen kiszórt trágyákból jutnak P és K tápanyaghoz, nagyobb részben az ammónium-laktátos kivonószerrel nem kimutatható formákból veszik fel azokat. Ha
nem így lenne, a mérleg egyenleggel mutatna szoros összefüggést a felvehető P
és K a talajban. Ez magyarázatot ad arra, hogyan volt lehetséges termésnövekedést elérni a tartósan negatív P- és K-mérleg ellenére is.
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Riolittufa és ammónium-nitrát hatása az energiafűzre
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Összefoglalás
Szabadföldi kisparcellás négy ismétléses tartamkísérletet állítottunk be 2011 áprilisában barna erdőtalajon, hogy a riolittufa (RT; 30 t/ha) és a két, illetve három alkalommal fejtrágyaként kijuttatott ammónium-nitrát műtrágya (AN; 100 kg/ha) hatását tanulmányozzuk az energianövényként termesztett kosárfonó fűzre (Salix triandra x
viminalis ‘Inger’). A RT-át és az AN-ot kombináltan is kijuttattuk a talajba.
A RT egyszeri vagy kétszeri kijuttatása nem gyakorolt számottevő hatást a talajlégzésre (NCER), a kétszeri kijuttatás azonban szignifikánsan megemelte a fűzlevelekben a
fotoszintézis sebességét (A). A kezelések a transzspirációs rátát (E) és a sztómakonduktanciát (gs) is megváltoztatták a fűzlevelekben. Az AN műtrágya 29%-kal, a RT
szignifikánsan 26%-kal, a két anyag együttes kijuttatása pedig szintén szignifikánsan
25%-kal növelte meg a 21 hónapos korban először betakarított fűzvesszők nedves össztömegét. Az AN kétszeri kijuttatása 22%-kal – szignifikánsan – megemelte a 2013 januárjában betakarított fűzvesszőkben a fajlagos (egységnyi szárazanyagra vonatkoztatott) nitrogén-koncentrációt, míg a RT-nak önmagában nem volt ilyen hatása. A talajkezelések nem változtatták meg szignifikánsan a betakarított fűzvesszők fajlagos esszenciális makro- (P, K, Ca, Mg), mikro- (Fe ,Cu, Mn, Zn) és toxikuselem- (As, Ba, Cd, Pb)
felvételét.

Summary
An open-field long term small plot experiment was set up in Nyíregyháza, Hungary
during April 2011 with Salix triandra x viminalis ‘Inger’ (grown as an energy crop).
The experimental brown forest soil was treated with 30 t·ha-1 rhyolite tuff (RT) and two
or three times with 100 kg·ha-1 ammonium nitrate (AN) fertilizer (and their combination), with four replications.
Soil respiration (NECR) was not affected by RT application, while the rate of photosynthesis (A) was enhanced significantly. Soil treatments changed the transpiration rates
(E) and stoma conductance (gs) values in willow leaves. Shoots (without leaves) of
willow were harvested during January 2013. AN, RT or AN + RT application enhanced
the harvested wet weight of willow shoots by 29%, 26% or 25%. Two times applied AN
enhanced the dry matter based specific nitrogen uptake of shoots by 22%, while the
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effect of RT was negligible. Treatments have not affected significantly the uptake of
essential macro- and micronutrients (P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn) in harvested willow
shoots, similarly to accumulation of toxic elements (As, Ba, Cd, Pb).

Bevezetés
A könnyen kitermelhető fosszilis energiahordozók készleteinek fogyásával
és a folyamatosan emelkedő szén-dioxid kibocsátással világszerte előtérbe került a biomassza energetikai célra történő hasznosítása (RÉNES, 2008). Olyan
növénykultúrát tekintünk energiaültetvénynek, amelyet elsődlegesen biomasszatermelés és energetikai felhasználás céljából telepítettek (BLASKÓ, 2008).
A rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényekben telepíthető
alapfajok közül (45/2007 (VI. 11.) FVM rendelet)  nagy hozama és energiaszolgáltató-képessége miatt  kiemelkedik a kosárfonó fűz (Salix viminalis L.)
vagy „energiafűz”. A fűz jól sarjadzik, 2–3 méteres szálvesszői – termőre fordulás után – akár évente betakaríthatóak. A vesszőhozamot (10–12 t/ha/év szárazanyag) számos tényező mellett, a tápanyagellátás is jelentősen befolyásolja. Az
egyenletesen nagy hozam elérésére képes állomány kialakításához megfelelő
tápanyag-ellátásra van szükség a talajban. Az energiafűz akár 15–20 éven át is
folyamatosan egy helyben termeszthető az energiaültetvényekben, ezért gondoskodnunk kell a talajok rendszeres tápanyag-utánpótlásáról (GYURICZA et al.,
2008; GYURICZA, 2011).
Az energianövényként termesztett kosárfonó fűz, fehér akác és olasznád ásványi táplálkozását és tápanyag-igényét 2008 óta tanulmányozzuk szabadföldi
kísérletekben Nyíregyházán. A talajba települési szennyvíziszap komposztot,
települési biokomposztot, riolittufát, fűzhamut, illetve ammónium-nitrát és karbamid műtrágyákat juttattunk ki különféle dózisokban és kombinációkban (S IMON et al., 2011a és b; SIMON et al., 2012a, 2012b; SIMON et al., 2013a 2012b;
SZABÓ et al., 2013). E tanulmányban a két alkalommal (2011, 2013) a talajba
kijuttatott riolittufa, illetve a fejtrágyaként három alkalommal (2011, 2012,
2013) kiszórt ammónium-nitrát műtrágya hatását mutatjuk be a talajlégzésre, az
energiafűz leveleinek fotoszintézisére, a fűzvesszők hozam-paramétereire, illetve a betakarított levél nélküli fűzvesszők makro- (N, P, K, Ca, Mg), mikro- (Fe,
Cu, Mn, Zn) és toxikuselem- (As, Cd, Pb) felvételére.

Vizsgálati anyag és módszer
Szabadföldi tartamkísérletet állítottunk be energetikai célra termesztett fűzzel (Salix triandra x Salix viminalis ’Inger’ – licensz-tulajdonos: Lantmännen
Agroenergi AB, Svédország) a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ
Nyíregyházi Kutató Intézetének kísérleti telepén 2011 áprilisában (S IMON et al.,
2011; SIMON et al., 2012b; SIMON et al., 2013a, 2013b).
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A belvízcsatorna kotrási iszappal terített, ezért a tipikusnál nagyobb pH-val
rendelkező (eltemetett), kovárványos barna erdőtalaj alapjellemzői a telepítéskor az alábbiak voltak a 0–30 cm-es rétegben: pH-H2O: 8,10; pH-KCl: 7,52;
KA: 31; összes só (%): <0,02; CaCO3 (%): 4,80; humusz (%): 1,51%; T-érték
(mgeé/100 g): 10,4.
Felvehető elemtartalmak: NH4-N (mg/kg): 5,68; NO3-N (mg/kg): 6,37; ALK2O (mg/kg): 251; AL-P2O5 (mg/kg): 302; AL-Na (mg/kg): 44,3; KCl-Mg
(mg/kg): 425; KCl-SO4-S (mg/kg): 5,87; EDTA-Cu (mg/kg): 2,89; EDTA-Fe
(mg/kg): 25,3; EDTA-Mn (mg/kg): 60,4; EDTA-Zn (mg/kg): 2,94.
Összes elemtartalmak: P  713; K  5653; Ca  21 773; Mg  5 471; Cu 
12,7; Mn  653; Zn  44,3; As  38,3; Cd  0,11; Cr  23,4; Hg  0; Ni  16,5;
Pb  13,6 mg/kg a HNO3H2O2 kivonatban (SIMON et al., 2011a).
A négy ismétléssel beállított szabadföldi kísérletben valamennyi kísérleti
parcella nettó 27 m2 alapterületű, melyeken belül 40-40 fűzbokor helyezkedik el
0,75 m-es sortávolsággal és 0,6 m-es tőtávolsággal, két 1,5 méteres távolsággal
kialakított ikersorban. A talaj legfelső 0–25 cm-es rétegét az alábbi anyagokkal
kezeltük:
1. kontroll (nem részesült kezelésben),
2. 100 kg/ha ammónium-nitrát (2011. június, 2012. június, 2013. május),
3. 30 t/ha riolittufa (2011. június, 2013. május),
4. 100 kg/ha ammónium-nitrát (2011. június, 2012. június, 2013. május) +
30 t/ha riolittufa (2011. június, 2013. május).
Az ammónium-nitrátot a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő), a riolittufát a Colas- Északkő Kft. (Tarcal) állította elő.
A riolittufa alapjellemzői a 2011-es kijuttatáskor az alábbiak voltak: pHH2O: 7,44; pH-KCl: 6,40; összes só (%): 0,01; CaCO3 (%): 0,08.
Felvehető elemtartalmak: NH4-N (mg/kg): 9,36; NO3-N (mg/kg): 7,90; ALK2O (mg/kg): 144; AL-P2O5 (mg/kg): 13,9; AL-Na (mg/kg): 77,7; KCl-Mg
(mg/kg): 142; KCl-SO4-S (mg/kg): 7,6; EDTA-Cu (mg/kg): 0,78; EDTA-Fe
(mg/kg): 13,5; EDTA-Mn (mg/kg): 9,0; EDTA-Zn (mg/kg): 1,87.
Összes elemtartalmak: P  28,4; K  1 871; Ca  1 140; Mg  455; Fe 
5 738; Cu  2,34; Mn  43,1; Zn  51,1; As  1,22; Cd  0,07; Cr  0,65; Hg 
0; Ni  0; Pb  23,5 mg/kg a HNO3H2O2 kivonatban (SIMON et al., 2011a).
A talajlégzést LCi-SD (ADC BioScientific Inc., UK), illetve a fotoszintetikus aktivitást LCpro-SD (ADC BioScientific Ltd., UK) hordozható készülékekkel mértük 2012. július 18–19-én, illetve 2013. augusztus 2-án. A mérés elve
mindkét esetben a kamrákon áthaladó levegőben lévő CO2 koncentrációjának
mérése infravörös gázanalizátorral. A készülék a kamrákban mért gázkoncentrációt a környezeti levegőből mért alapértékhez viszonyítja, így a talaj vagy a
növény hatására bekövetkező változás mérhető. A talajlégzés méréseket a kezelések négy ismétléséből kettőn-kettőn végeztük el; parcellánként két talajfelszínen, több belső ismétléssel.
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A talajlégzés intenzitását az egységnyi területre eső nettó CO2-kicserélődési
rátával (NCER, µmol/s·m2) jellemeztük. Minden mérés esetén az aktuális talajhőmérséklet is regisztrálásra került.
A fotoszintézis méréseket a kezelések négy ismétléséből két-két parcellán
végeztük el a talajlégzés-mérésekkel egy napon. A fotoszintézis mérések során
kiválasztottunk parcellánként két átlagos méretű fűzvesszőt, mely a négy fűz
sorból a másodikban és a harmadikban helyezkedett el, a sorok, illetve a parcellák közepén. A vesszők felső 15–20 cm-es szakaszán mértük egy-egy teljesen
kifejlett levélnek a fotoszintetikus aktivitását, több belső ismétléssel. A fotoszintetikus aktivitás és a növény általános kondíciójának jellemzésére a fotoszintézis mértékét (A, µmol/ m2·s) – mely a levélkamrában történő CO2-csere
mértéke – használtuk. Számított értékként elemeztük a transzspirációs ráta (E,
mol/ m2·s) és a sztóma-konduktancia (gs, mol/ m2·s) értékeket is.
Tizenkilenc hónappal a riolittufa és ammónium-nitrát első talajba juttatása
után, 2013. január 17-én került sor a levél nélküli fűzvesszők első betakarítására. A hozamvizsgálatok (hajtások átlagos száma, hajtások maximális hossza,
betakarított vesszők nedves össztömege parcellánként, betakarított vesszők aktuális nedvességtartalma mellett mintákat is vettünk ekkor a fűzvesszőkből (1
méteres magasságban 20 cm-es vesszőszakaszokat; ld. SIMON et al., 2013a),
hogy megvizsgáljuk, miként befolyásolták a talajkezelések a növények elemfelvételét. A nedves fűzvessző mintákat digitális táramérleggel azonnal megmértük, majd gondosan megmostuk, szárítószekrényben tömegállandóságig szárítottuk és tömegüket digitális táramérleggel ismét megmértük (S IMON et al.,
2013a). A beméréskor, illetve a szárítás után mért tömegek különbségeiből kiszámítottuk a fűzvesszők betakarításkor mért nedvesség-, illetve szárazanyagtartalmát.
A minták darálása Retsch készülékkel történt 1 mm-es szemcseméret eléréséig az elemanalízist megelőzően. A fűzhajtások nitrogéntartalmát Kjeldahlmódszerrel (Vapodeszt 10 készülékkel), makroelem- (N, P, K, Ca, Mg), mikroelem- (Fe, Cu, Mn, Zn) és toxikuselem- (As, Ba, Cd, Pb) tartalmát pedig ICPOES technikával (Ultima 2 Horiba Jobin-Yvon készülékkel) határoztuk meg
kezelésenként négy ismétléssel az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet budapesti laboratóriumában (SIMON et al., 2011a).
Az adatok statisztikai elemzését SPSS 21 szoftver alkalmazásával, variancia-analízissel (ANOVA) Tukey b vagy Tukey HSD-teszttel végeztük el.

Vizsgálati eredmények és értékelésük
Az 1. táblázatban mutatjuk be a talajba kijuttatott ammónium-nitrát és riolittufa hatását az energiafűz kultúrák talajlégzésére 2012, illetve 2013 nyarán.
2012 júliusában az ammónium-nitrát + riolittufa talajkezelésben részesült kultúrákban mértük a legnagyobb mértékű egységnyi területre eső nettó CO 2-

321

Riolittufa és ammónium-nitrát hatása az energiafűzre

kicserélődési rátát (NCER 3,72 µmol/s·m2), mely 25%-kal nagyobb volt, mint a
kontroll (nem kezelt) kultúráké (2,97 µmol/s·m2).
A különbség azonban nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak. Az adalékanyagokat 2013 májusában másodszor, az ammónium-nitrátot pedig harmadszor juttattuk ki a talajba, a talajlégzés és fotoszintézis mérés 2–2,5 hónappal
később történt. 2013 augusztusában a kontroll kultúrákban volt a legintenzívebb
a talajlégzés (5,64 µmol/s·m2), mely szignifikánsan, 20%-kal nagyobb volt,
mint az ammónium-nitráttal kezelt kultúrában mért 4,54 µmol/s·m2-es érték.
1. táblázat. Riolittufa és ammónium-nitrát hatása az energiafűz (Salix triandra x Salix
viminalis ’Inger’) parcelláinak talajlégzésére (NCER). Szabadföldi tartamkísérlet, Nyíregyháza – Salix ültetés: 2011 április 27 –29; Salix 1. betakarítás: 2013 január 17; riolittufa kijuttatása a talajba: 2011 június 16, 2013 május 9, május 15; 100 kg/ha 34%-os
ammónium-nitrát kijuttatása: 2011 június 16, 2012 június 18; 2013 május 30; talajlégzés 1. mérése: 2012 július 18–19; talajlégzés 2. mérése: 2013 augusztus 2.)
Kezelések
Mértékegység
Kontroll
Ammónium-nitrát
(AN)
Riolittufa (RT)
AN+RT

2012 (1. mérés sorozat)
Ttalaj
NCER
°C
µmol/s·m2

2013 (2. mérés sorozat)
Ttalaj
NCER
°C
µmol/s·m2

22,3a

2,97a

22,7a

5,64a

21,1a

2,79a

20,9a

4,54bc

20,8a
21,9a

3,03a
3,72a

21,0a
20,9a

5,58ab
5,13abc

Megjegyzés: Variancia-analízis: Tukey-féle b-teszt (2012); Tukey-féle HSD-teszt (2013). A
különböző betűindexet kapott értékek (az adott oszlopban) szignifikánsan (P < 0,05) különböznek
egymástól. n = 16 kezelésenként.

A CO2 talajból légkörbe áramlása a földi anyagforgalom egyik legfontosabb
komponense, és a talajlégzés elsősorban a talajban zajló mikrobiális lebontó
folyamatok, valamint a növényi gyökerek respirációjának a következménye
(LELLEINÉ KOVÁCS, 2008). 2012-es és 2013-mas mérési eredményeinket öszszevetve nem találtunk egyértelmű összefüggést a talajkezelések és a talajlégzés
intenzitása között.
A fotoszintetikus aktivitás és a növény általános kondíciójának jellemzésére
a fotoszintézis sebességét (A) alkalmazzuk. A 2. táblázat szemlélteti a talajkezelések hatását az energiafűz leveleinek fotoszintézisére 2012, illetve 2013 nyarán. 2012-ben a fűz leveleiben a fotoszintézis sebessége (A) az ammóniumnitráttal kezelt kultúrában volt a legnagyobb, azonban ez a kontrollhoz viszonyított 10%-os növekmény nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak. 2012-ben
a transzspirációs ráta (E) az ammónium-nitrát + riolittufával kezelt kultúrában
volt a legintenzívebb.
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2012-ben valamennyi kezelt kultúra leveleiben kisebb volt a sztómakonduktancia (gs) értéke, mint a kontrolléban. Mindezt a mérési adatok viszonylag nagy szórása miatt nem sikerült statisztikailag is igazolnunk.
2013-ban (2,5 hónappal a riolittufa második és 2 hónappal az ammóniumnitrát harmadik talajba juttatása után) már egyértelműbb kép rajzolódott ki, mint
2012-ben. A riolittufával kezelt kultúrában a fotoszintézis sebessége (A) statisztikailag szignifikánsan, 27%-kal haladta meg a kontrollét, és a kombinált (AN +
RT) kezelések esetén is 15%-os volt ez a növekmény. A transzspirációs ráta (E)
a legnagyobb értékű a kontroll kultúrákban volt, a riolittufa kijuttatása 27%-kal,
míg a riolittufa + ammónium-nitrát 20%-kal kisebb értéket eredményezett,
mindkettő statisztikailag szignifikánsnak bizonyult. A sztóma-konduktancia (gs)
értéke a legnagyobb a riolittufa+ammónium-nitráttal kezelt kultúrában volt,
mely a kontrollhoz viszonyítva statisztikailag szignifikáns volt.
2. táblázat. Riolittufa és ammónium-nitrát hatása az energiafűz (Salix triandra x Salix
viminalis ’Inger’) leveleinek fotoszintézisére (szabadföldi tartamkísérlet, Nyíregyháza; a
növénytelepítés, -betakarítás, talajkezelések, illetve a fotoszintézis mérésének talajlégzés mérésekkel megegyező időpontjait ld. az 1. táblázatban)
Kezelések
Mértékegység
Kontroll
Ammóniumnitrát (AN)
Riolittufa (RT)
AN + RT

2012 (1. mérés sorozat)
2013 (2. mérés sorozat)
A
E
gs
A
E
gs
2
µmol/m ·s
41,60a

13,42a

0,52a

31,39abc

22,80a

5,90ab

45,85a

12,54a

0,49a

27,04a

19,11abc

4,30a

43,50a
40,47a

13,30a
15,51a

0,45a
0,47a

39,89d
36,06cd

16,69c
17,81bc

7,28bc
8,36c

Megjegyzés: Variancia-analízis: ld. 1. táblázat.

A 3. táblázatban mutatjuk be a hozamra jellemző paramétereket 2013 januárjában, amikor a levél nélküli fűzvesszőket – 21 hónappal a fűz ültetése és 19
hónappal az első talajkezelések után – első alkalommal betakarítottuk. Valamennyi kísérleti parcellában 40-40 fűzbokor hozamparamétereit értékeltük.
A kezelt kultúrákban 15–25%-kal kevesebb volt a hajtások száma, mint a
kontrolléban, ez azonban csak tendenciaként értékelhető, mert nem volt statisztikailag szignifikáns. Mindhárom kezelés statisztikailag szignifikáns mértékben
növelte meg azonban a vesszők hosszát. Az ammónium-nitráttal kezelt, a riolittufával kezelt, illetve a kombinált kezelésben részesült kultúrákban ez az érték
4, 7, illetve 8%-kal nagyobb volt, mint a kezelésben nem részesült kontroll kultúrában. A betakarított vesszők nedves össztömege valamennyi kezelés esetében
nagyobb volt, mint a kontrollban, ez azonban csak a riolittufa és az ammóniumnitrát + riolittufa kijuttatása esetén volt statisztikailag bizonyítható. A növekmény 29, 26 illetve 25%-os volt a három kezelés esetén.
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3. táblázat. Riolittufa és ammónium-nitrát műtrágya hatása az energiafűz (Salix
triandra x Salix viminalis ’Inger’) hajtásainak számára, a hajtások maximális hosszára
és a betakarított vesszők nedves össztömegére parcellánként (szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza – Salix ültetés: 2011 április 27–29; talajkezelések: 30 t/ha riolittufa kijuttatása
2011 június 16; 100 kg/ha 34%-os ammónium-nitrát kijuttatása: 2011 június 16 és 2012
június 18; hajtás számlálás, vesszőhossz mérése, nedves vesszőhozam mérése: 2013
január 17.)
Kezelés

Hajtások száma
parcellánként
(n = 80 kezelésenként)

Vesszők legnagyobb
magassága, cm
(n = 48 kezelésenként)

Nedves vessző össztömeg parcellánként, kg
(n = 16 kezelésenként)

120b

461a

51,6ab

104ab

481b

66,4bc

100ab
96ab

494b
497b

64,8c
64,4c

Kontroll
Ammóniumnitrát (AN)
Riolittufa (RT)
AN+RT

Megjegyzés: Variancia-analízis: ld. 1. táblázat.

Valamennyi (64 db) betakarított fűzsorban megvizsgáltuk, hogy mennyi
nedvességet tartalmaznak a lomb nélküli fűzvesszők a 2013. januári betakarításkor. Megállapítottuk, hogy a vesszők átlagos nedvességtartalma
47,0649,41% között változott (SZABÓ et al., 2013), melyre a kezelések nem
gyakoroltak számottevő hatást. A betakarított fűzvesszők tehát átlagosan
50,5952,94% szárazanyag-tartalommal rendelkeztek.
A 4. táblázatban mutatjuk be a fűzvesszők fajlagos (1 gramm szárazanyagra
vonatkoztatott) makro- és mikroelem-tartalmát az első betakarításkor, 2013
januárjában.
4. táblázat. Riolittufa és ammónium-nitrát műtrágya hatása az energiafűz (Salix
triandra x Salix viminalis ’Inger’) betakarított vesszőinek esszenciális makro- és mikroelem-tartalmára (Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet – riolittufa kijuttatás: 2011 június
16; AN kijuttatás: 2011 június 16, 2012. június 18; fűzvessző betakarítás és mintavétel:
2013 január 17)
Kezelés
Kontroll
Ammóniumnitrát (AN)
Riolittufa
(RT)
AN+RT

N
%

P

K

Ca
mg/g

Mg

Fe

Cu
Mn
g/g

Zn

0,387a

864a 2020a 3303a 878a 7,91a 2,60a 7,78a 59,9a

0,473b

840a 1917a 3048a 794a 6,47a 1,76a 7,13a 35,3a

0,362a

843a 1950a 3080a 788a 5,49a 2,21a 6,95a 49,1a

0,407ab 728a 1783a 3062a 777a 8,48a 2,39a 7,76a 42,5a

Megjegyzés: A mérési adatok légszáraz tömegre vonatkoznak. Variancia-analízis: ld. 1. táblázat.
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Megállapítottuk, hogy az ammónium-nitrát 2011-ben és 2012-ben történt talajba juttatása 22%-kal (statisztikailag szignifikánsan) megemelte a betakarított
fűzvesszőkben a fajlagos nitrogén-koncentrációt a kezeletlen kontrollhoz képest.
A riolittufának önmagában nem volt ilyen hatása. A 2011-es riolittufakijuttatás, illetve a 2011-ben és 2012-ben megismételt ammónium-nitrát talajkezelések nem változtatták meg szignifikáns mértékben a fűzvesszők fajlagos (1
gramm szárazanyagra vonatkoztatott) esszenciális makro- (P, K, Ca, Mg) és
mikroelem- (Fe, Cu, Mn, Zn) felvételét. Előnyös, hogy a talajkezelések nem
gyakoroltak hatást a fűzvesszők toxikuselem- (As, Ba, Cd, Pb) akkumulációjára
sem (5. táblázat), annak ellenére, hogy a kísérleti parcellák talaja az átlagosnál
több arzént (38,3 mg/kg cc. HNO 3/H2O2 kivonatban) tartalmaz. Fentiek alapján
feltételezhetjük, hogy a talajba kijuttatott riolittufából nem kerülnek át olyan
toxikus elemek a biomassza erőművekben elégetésre kerülő faanyagba, melyek
a keletkező hamuban feldúsulnának, és a hamu későbbi kezelése, fűzültetvénybe történő visszajuttatása esetén környezetvédelmi problémát okoznának.
5. táblázat. Riolittufa és ammónium-nitrát műtrágya hatása az energiafűz (Salix
triandra x Salix viminalis ’Inger’) betakarított vesszőinek toxikuselem-tartalmára (Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet – a talajkezelések, illetve a vessző betakarítás időpontjait
ld. a 4. táblázatban)
Kezelés
Mértékegység

As

Kontroll
Ammónium-nitrát (AN)
Riolittufa (RT)
AN+RT

< kha
< kha
< kha
< kha

Ba

Cd

Pb

1,41a
0,67a
1,20a
0,80a

< kha
< kha
< kha
< kha

g/g
4,32a
4,34a
3,91a
4,24a

Megjegyzés: A mérési adatok légszáraz tömegre vonatkoznak. < kha = kimutatási határ alatti
érték (As: 0,4 g/g; Pb: 0,3 g/g). Variancia-analízis. ld. 1. táblázat.

Következtetések
A riolittufa egyszeri kijuttatása nem gyakorolt számottevő hatást a talajlégzésre vagy a fűzlevelek fotoszintézisére. A riolittufa kétszeri kijuttatása szignifikánsan megemelte azonban a fotoszintézis sebességét (A) a fűz leveleiben a
kezelésekben nem részesült kontroll kultúrákhoz viszonyítva. A riolittufával
kezelt kultúrákban ekkor szignifikánsan kisebb volt a transzspirációs ráta, mint
a kontrollban. A sztóma-konduktancia a riolittufával és ammónium-nitráttal
kombináltan kezelt kultúrákban szignifikánsnak nagyobb volt, mint a kontrollban. Fentiekből a riolittufával kezelt kultúrák jobb szén-dioxid asszimilációjára
(sejtépítésére, azaz biomassza-termelésére), illetve hatékonyabb vízhasznosítására következtethetünk.
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A riolittufa önmagában, illetve ammónium-nitrát fejtrágyával kombináltan
kijuttatva serkentő hatást gyakorolt az energiafűz nedves vesszőhozamára. Az
ammónium-nitrát kétszeri talajba juttatása szignifikánsan megemelte a betakarított levél nélküli fűzvesszőkben a fajlagos nitrogénkoncentrációt.
Egyik talajkezelések sem változtatta meg szignifikáns mértékben azonban a
fűzvesszők fajlagos esszenciális makro- (P, K, Ca, Mg), mezo- (Fe) és mikroelem- (Cu, Mn, Zn), illetve toxikuselem- (As, Cd, Pb) felvételét.

Köszönetnyilvánítás
Kutatásainkat a Colas-Északkő Bányászati Kft. (Tarcal) és a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) támogatta. Külön köszönettel tartozunk Darvasiné
Tasi Valéria laboránsnak a minták analízishez történő gondos előkészítéséért.
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A talajtermékenység, mint ökoszisztéma szolgáltatás
kvantitatív vizsgálata
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Összefoglalás
Kutatásunk során a QuESSA (Quantification of Ecological Services for Sustainable
Agriculture) EU-FP7-es projekt keretében a féltermészetes élőhelyek ökoszisztéma
szolgáltatását vizsgáljuk talajtani szempontból. A kutatómunka Európa nyolc országában, 14 térségben eltérő agro-klimatikus zónákban, 2013–2017 között folyik. A projekt
fő célja a féltermészetes élőhelyek fő ökoszisztéma szolgáltatásainak – vagyis annak,
hogy ezek a területek a kártevőknek és természetes ellenségeiknek, valamint a beporzó
fajoknak telelő-búvóhelyet, pollent, nektárt, illetve alternatív táplálékot biztosítanak –
vizsgálata és számszerűsítése.
A féltermészetes élőhelyeknek ez az ökoszisztéma szolgáltató képessége a talaj termékenységétől, és ebből következően a rajta élő növények összetételétől, fajától, sűrűségétől függ. Jelen közleménnyel célunk az volt, hogy megismertessük a projektet,
továbbá bemutassuk a már birtokunkban lévő eredményeinket. Jelenleg is folyó vizsgálataink során a nemzetközi projekt keretein belül folyó, illetve megvalósítható vizsgálatok alapján összefüggéseket keresünk a különböző élőhely típusok (féltermészetes területek és a mellettük lévő mezőgazdasági területek) és talajaik termékenységi paraméterei között (szén-, és nitrogéntartalom, pH(H2O), pH(KCl), CaCO3, textúra).
Eddigi eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a fás területek talajaiban mértük a
legmagasabb, a lágyszárúban közepes, majd a mezőgazdasági területeknél a legalacsonyabb széntartalmat. Jelentős különbséget nem tapasztaltunk a nitrogéntartalom tekintetében a különböző területhasználatoknál. A talajok CaCO3 tartalma és a pH-értékben
mutatkozó különbségek nem adtak alapot következtetések levonására, azonban a további vizsgálataink értelmezéséhez, következtetések levonásához elengedhetetlenül szükségesek.

Summary
In our research, the ecosystem services of the semi-natural habitats (SNHs) were examined from the point of view of soil properties in QuESSA (Quantification of Ecological Services for Sustainable Agriculture) EU-FP7 Project. The project is carried out
between 2013 and 2017, in 8 countries, in 14 different agro-climatic zones.
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The main objective of the project is to examine and quantify the key ecosystem services of the SNHs, i.e., these habitats provide protection, pollen, nectar, and alternative
food sources for the pests and their natural enemies, and pollinating species. The ecosystem service providing capacity of these SNHs depends mainly on soil fertility and
thus the density and species composition of plants that grow on it.
In this paper, our objectives were to present this project and our currently available
results. Within the frame of this international project we plan to find the correlations
between the different types of habitats (semi-natural habitats and the adjacent agricultural fields) and their soil fertility parameters (carbon, nitrogen content, pH(H2O),
pH(KCl), CaCO3, texture).
Based on our currently available results, the highest carbon content was measured in
the soils of the forested sites, medium in the herbaceous sites, and the lowest were in the
agricultural sites. We did not detect significant differences in the nitrogen content of the
examined soils. We could not draw a conclusion about the CaCO3 content and the pH
values of the examined soils; however, they are essential in order to understand the
results of our further examinations and conclusions.

Bevezetés
A talaj egyik legfontosabb minőségi jellemzője növénytermesztési, illetve
kertészeti szempontból a termékenysége (BÓCZ, 1992).
A talaj természetes termékenysége azt jelenti, hogy a környezeti feltételek
(éghajlat), a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai, adottságai milyen potenciális
termékenységet biztosítanak a termesztett növények számára. Ez a tulajdonság
nem vonatkoztatható el a talaj biológiai és biokémiai folyamataitól sem, így a
talaj biológiai élete szorosan hozzá tartozik. Mivel ez utóbbi főként a gyökérzónában, a humuszos rétegben zajlik, annak mélysége, illetve a humusz minősége
meghatározó (NÉMETH, 1996).
A talajok fontos szerepet töltenek be az emberiség életében (élelmiszer, takarmány, rostanyag, stb. és a vízellátás biztosításában), mert számtalan ökoszisztéma szolgáltató képességük van. Az ökoszisztéma szolgáltatás alatt minden olyan szolgáltatást értünk, melynek az emberek a haszonélvezői, illetve
amelyeket az ember élete során közvetlenül vagy közvetve felhasznál (DAILY et
al., 1997; MEA, 2005; BÁLDI, 2011; LAL et al., 2013). A Millenniumi Ökoszisztéma Becslés (MEA, 2005) alapján általában négy csoportját különítjük el
ezeknek: fenntartó, ellátó, szabályozó és kulturális ökoszisztéma szolgáltatásokat.
A QuESSA EU FP7-es Projekt az ökoszisztéma szolgáltatások közül elsősorban a kártevők szabályozására (SZIE, Növényvédelmi Intézet) és a beporzásra (SZIE, Állattani és Állatökológiai Tanszék) helyez kiemelt hangsúlyt, de
szem előtt tartja a féltermészetes élőhelyekhez kapcsolódó más szolgáltatásokat,
mint a talaj termékenységét és széntároló képességét (SZIE, Talajtani és Agrokémiai Tanszék).
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A féltermészetes élőhelyek alatt olyan élőhelyeket értünk (mezővédő erdősávok, legelők, kaszálók, rétek), melyeket művelésbe vontak, ugyanakkor fajgazdagságban és a fajok közötti kölcsönhatások összetettségében a természetes
élőhelyekhez hasonlítanak (www.quessa.eu).
Kutatásunk során célkitűzésünk az volt, hogy a QuESSA Projekt által kijelölt tesztterületeken a féltermészetes élőhelyek, valamint a mellettük lévő mezőgazdasági területek talajainak termékenységi paramétereit összehasonlítsuk,
számszerűsítve ezzel a talajok ökoszisztéma szolgáltató képességét. Arra kerestük a választ, hogy vajon a féltermészetes területek talajaiban magasabb-e a
szén-, illetve nitrogéntartalom a mellettük lévő mezőgazdasági területek talajaihoz képest, illetve a féltermészetes elemek és a mezőgazdasági területek talajainak pH(H2O) és pH(KCl) és CaCO3 tartalma között milyen eltéréseket tapasztalhatunk. Tekintettel arra, hogy a projekt fő profilja nem a talajok vizsgálata,
így a projekt résztvevőivel összegyűjtöttünk néhány egyszerű, megvalósítható
talajvizsgálatot, melyek eredményei összefüggések felismerésére adnak lehetőséget a különböző területhasználatok és a talaj termékenységi paraméterei között.

Vizsgálati anyag és módszer
A QuESSA tesztterületek
Mintázásainkat a QuESSA Projekt által kijelölt területen, Jászdózsán és
Jászárokszálláson végeztük. Jászdózsán, a Tarnamenti-2000 Zrt. területén
biotermesztést folytatnak, mintegy 2000 hektáron, s elsősorban biotakarmányt
állítanak elő, illetve árunövényeket is termesztenek (www.tarnamenti.hu). Másik
mintavételi területünk a jászárokszállási Kossuth 2006. Mezőgazdasági Termelő
Zrt., ahol 5 000 hektáron folytatnak konvencionális gazdálkodást. Területeikből
4 350 hektár szántó, a fennmaradó 650 hektár pedig gyepterület.
2013-ban 18 db búza-, és napraforgó tábla („focal field”) került kijelölésre
Jászdózsa és Jászárokszállás külterületén. Ezek a táblák adták az ún. „landscape
sectorok” középpontját. Minden „landscape sector” egy 1 km sugarú kör, melynek középpontjában helyezkedik el a kijelölt „focal field” (1. ábra). Minden
landscape sectoron belül négyféle féltermészetes területet (SNH–Semi-natural
habitat) választottak ki, melyek tulajdonságai a következők voltak:
 fás, sávos (WL – Woody Linear) természetes vagy féltermészetes elem
(legalább 30%-os fás szárú borítással),
 fás, területi (WA – Woody Areal) természetes vagy féltermészetes elem
(legalább 30%-os fás szárú borítással),
 lágyszárú, sávos (HL – Herbaceous Linear) féltermészetes területek
(legfeljebb 30%-os fás szárú borítással)
 lágyszárú, területi (HA – Herbaceous Areal) féltermészetes területek
(legfeljebb 30%-os fás szárú borítással).
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1. ábra. Az 1 km sugarú „landscape sectorok” elhelyezkedése

A megmintázott talajok réti, mezőségi (csernozjom) (WRB: Chernozems),
illetve a terület kis részén humuszos homok talajok (WRB: Arenosols) voltak
(MICHÉLI et al., 2006).

A talajmintavételezés és az elvégzett vizsgálatok
2013 őszén került sor a jászdózsai és a jászárokszállási területek talajainak
megmintázására. A féltermészetes területek (WL, WA, HL és HA), illetve a
mellettük lévő mezőgazdasági területek talajaiból vettük a mintákat. A feltalajt
0–30 cm-es mélységben mintáztuk meg, 20 db alminta vételével. Az almintákat
megközelítőleg két átló mentén próbáltuk megszedni a területek teljes egészén,
amennyiben ez a fás vegetációtól lehetséges volt. Az egyes mintavételi területekről származó almintákat összekevertük, s abból kb. egy kilogramm mennyiségű, kompozit mintát szállítottunk a laboratóriumba vizsgálatra.
A megmintázott területek talajait előkészítettük a laboratóriumi vizsgálatokra, majd elvégeztük a talajkémiai és talajfizikai vizsgálatokat. Meghatározásra
került a talajok pH(H2O) és pH(KCl) értéke (potenciometriás módszerrel), a
CaCO3 (Scheibler módszer), szén- és nitrogéntartalma (száraz égetés módszerrel, szén-nitrogén analizátorral), illetve a talaj fizikai félesége (Arany-féle kötöttség) (BUZÁS, 1988, 1993).
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Az eredmények értékelésnél, a hipotézisalkotás stádiumában csak a szórások
ábrázolására szorítkoztunk (Microcal Origin 6.0), a jövőben – az összes vizsgálati eredmény birtokában – egy-, és kéttényezős ANOVA elemzéseket tervezünk.

Vizsgálati eredmények
A QuESSA tesztterületek nagy kiterjedésű, heterogén területek. A talajminták fizikai féleségében is nagy különbségeket találtunk, azonban megállapítottuk, hogy a talajok jelentős része nagy mennyiségű agyagot tartalmaz.
A vizsgált féltermészetes területek és a mezőgazdasági művelés alatt álló
(kontroll) talajok szén- és nitrogéntartalmát a 2. ábrán láthatjuk. A széntartalom
eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdasági művelés alatt álló
(kontroll) területektől (2,6% C) legnagyobb mértékben eltérő széntartalmat a
fás, sávos elem (4,6% C), a fás, területi elem (3,8% C), valamint a lágyszárú,
területi (3,33% C) féltermészetes élőhelyen vett talajmintákon kaptuk. A lágyszárú, sávos elem széntartalma (3,26% C) szintén magasabb volt a kontroll parcellák széntartalmához viszonyítva, de a többi féltermészetes élőhelyen vett
talajminták széntartalmához képest alacsonyabb értéket adott. A féltermészetes
területek talajainak magasabb volt ugyan a széntartalma, mint a mezőgazdasági
területek talajainak, de a különbség nem volt szignifikáns.
A különböző területhasználat alatt álló helyszínek talajmintáinak nitrogéntartalmában jelentős eltérést nem tapasztaltunk (2. ábra).

2. ábra. A vizsgált féltermészetes területek és a mezőgazdasági terület (kontroll)
szén- és nitrogéntartalma (T: területi, S: sávos elem)
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A legkisebb átlag nitrogéntartalmat (0,42% N) a mezőgazdasági művelés
alatt álló (kontroll) területek talajainál, illetve a fás, területi elem talajainál mértünk (0,43% N). A legmagasabb átlag nitrogéntartalmat (0,65% N) a fás, sávos
elem talajában mértünk. A lágyszárú, sávos (0,56% N) és a lágyszárú, területi
elem (0,55% N) nitrogéntartalma közel azonos volt. Az adatok szórását is tekintetbe véve megállapíthatjuk, hogy jelentős különbség nem tapasztalható a Ntartalom tekintetében.
A vizsgált féltermészetes területek és a mezőgazdasági művelés alatt álló
(kontroll) talajok pH(H2O) és pH(KCl) értékei a 3. ábrán láthatóak.

3. ábra. A vizsgált féltermészetes területek és a mezőgazdasági terület
(kontroll) pH(KCl) és pH(H2O) értékei (T: területi, S: sávos elem)
Az összes területhasználat esetén az átlag pH(KCl) értékek 6,0 és 6,6 közé,
míg az átlag pH(H2O) értékek 6,7 és 7,4 közé estek. A fás, területi elem átlag
pH(KCl) értéke 6,3, míg pH(H2O) értéke 7,1 volt. A fás, sávos elem pH(KCl) és
pH(H2O) értéke 6,0 és 6,7; a lágyszárú borítású területi elemnél 6,6 és 7,4; a
lágyszárú, sávos elemnél 6,6 és 7,3; a mezőgazdasági művelés (kontroll) alatt
álló terület talajmintáinak pH(KCl) értéke pedig 6,4, illetve pH(H2O) értéke 7,2
volt.
A vizsgált féltermészetes és kontroll területek talajainak CaCO 3 tartalma alacsony volt a méréseink szerint. Az összes területhasználatot tekintetbe véve az
átlag CaCO3 tartalom 0,62% és 1,02% közötti. A legalacsonyabb átlag CaCO3
értéket (0,62%) a lágyszárú, sávos elemnél kaptuk, a legmagasabb értéket pedig
a fás, területi elem esetében kaptunk (1,02%). A mezőgazdasági művelés alatt
álló kontroll területek talajának átlag CaCO3 tartalma 0,80% volt, míg a fás,
sávos elem (0,75%), illetve a lágyszárú borítású, területi elem CaCO3 tartalma
(0,68%) köztes értéket adott.
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Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A vizsgált féltermészetes és mezőgazdasági területek talajainak széntartalom
mérési eredményei (2. ábra) alapján elmondhatjuk, hogy a legalacsonyabb széntartalmat a mezőgazdasági művelés alatt álló területek talajmintái adták. A legmagasabb széntartalmat a fás, sávos, illetve a fás, területi elem talajmintáiban
mértük, melyet a lágyszárú, területi, illetve a lágyszárú, sávos féltermészetes
élőhelyek talajai követtek. A széntartalomban tapasztalt különbség feltehetően
azzal magyarázható, hogy a féltermészetes területeken és a lágyszárúakkal borított területeken az élő növényi biomassza jelentős része elhalás után is a talaj
felszínén, illetve a talajban marad, nyersanyagot szolgáltatva ezzel a későbbi
humuszosodás folyamatához. A mezőgazdasági területeken a növénytermesztés
folyamatosan zajlik, így betakarítás során az ott termesztett növény jelentős
részét eltávolítják a területről, így a nyers szerves anyag visszapótlása kismértékű. Ehhez járul még hozzá a talajművelés, mely során a mechanikai bolygatás
révén a feltalajban lévő szerves anyagok a levegővel való érintkezés révén nagyobb mértékben bomlanak le (TURBÉ et al., 2010).
A féltermészetes területek talajaiban ilyen jellegű és mértékű fizikai bolygatás nem jellemző, csak az ott természetesen élő és tevékenykedő talajfauna elemek (földigiliszták, hangyák, stb.) révén.
ROARTY és SCHMIDT (2013) azt tapasztalták, hogy a széntartalom szignifikánsan magasabb volt az állandó növényborítású táblaszegélyeknél (3,10 ±
0,30% C) a mezőgazdasági területek (2,23 ± 0,53% C) talajaihoz képest (konvencionális talajművelésnél). Azokon a vizsgálati területeken, ahol minimum
talajművelés folyt, Gurteen (4,53 ± 1,47% C) és Johnstown South (1,65 ±
0,74% C) területeken, szintén szignifikánsan magasabb széntartalmat mértek az
állandó növényborítású táblaszegélyeken a mezőgazdasági területek táblaszegélytől 50 méterre vett talajmintáinak széntartalmához képest.
A fás, sávos elem talajaiban átlagosan 4,6% széntartalmat mértünk, mely hasonlóan magas érték a ROARTY és SCHMIDT (2013) által Gurteen mintavételi
területen (állandó növényborítású táblaszegély) mért szén tartalmával (4,53 ±
1,47% C), ahol minimum talajművelés folyt.
Az általunk mért széntartalom eredmények a fás, területi elem talajaiban
köztes értéket adott (3,8% C). Azokon a területeken, ahol konvencionális talajművelést folytattak, az állandó növényborítású táblaszegélyek széntartalma
(3,10 ± 0,30% C) hasonló értéket adott a mi területeink lágyszárú, területi elem
(3,3% C), lágyszárú, sávos (3,26% C) talajaiban mért szén tartalommal. A mezőgazdasági területek szén tartalma (2,23 ± 0,53% C) szintén hasonló értéket
adott az általunk mért mezőgazdasági terület talajának átlag széntartalmával
(2,6% C).
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QIN és munkatársai (2010) mérési eredményei alapján a talaj szerves széntartalma szignifikánsan magasabb volt a talajvédő műveléssel kezelt talajokon a
tradicionális talajműveléshez képest.
A mi vizsgálati területeinken az erdős vegetációval borított területeken az
alomanyag lehullása révén nagy mennyiségű, el nem bomlott növényi anyag
kerül minden évben a talaj felszínére, így a bejutott szén mennyisége sokkal
nagyobb a többi területhasználathoz képest, mely felhalmozódva később a talajlakó állatok tevékenysége, illetve mikroorganizmusok révén humusszá alakul.
A bolygatatlanul hagyott erdős vegetációjú féltermészetes élőhelyek szénraktározó képessége általában a legnagyobb, melyet a lágyszárú vegetációval
borított területek talajai követnek. A legkisebb széntartalmuk a mezőgazdasági
művelés alatt álló területek talajainak van (TURBÉ et al., 2010).
A vizsgált talajok nitrogéntartalom eredményei alapján QIN és munkatársai
(2010) megállapította, hogy nincs szignifikáns hatása a különböző talajművelési
módszereknek. Ehhez hasonlóan az általunk mért nitrogéntartalom eredmények
a különböző területhasználat esetén nem mutattak nagyobb eltérést.
A QuESSA Projektben vizsgált talajok CaCO3 tartalma és a pH-értékben
mutatkozó különbségek nem adtak alapot következtetések levonására, azonban
a további vizsgálataink értelmezéséhez, következtetések levonásához elengedhetetlenül szükséges, hogy ismerjük ezeket a paramétereket.

További tervezett vizsgálatok
Ezek a vizsgálati adatok előzetes eredményeknek tekinthetőek, melyeket
szeretnénk további részletesebb vizsgálattal kiegészíteni. Tervezzük a 2015-ben
kijelölésre kerülő területeknek az alap talajtani vizsgálatainak elvégzését (szénés nitrogéntartalom, pH(H2O), pH(KCl), CaCO3, textúra), valamint tápanyag
tartalom (foszfor, kálium) meghatározását.
A talajtermékenység további vizsgálatához lebomlási kísérletet tervezünk
2015 tavaszán a QuESSA tesztterületeken. A kísérletben kétféle teafiltert használunk (Lipton zöld és Rooibos) majd, melyek piramis alakú, műanyag hálós
teafilterek. Ezeket tavasszal a talajba ássuk a mezőgazdasági, illetve a mellettük
lévő féltermészetes területeken egymástól adott távolságban. A protokoll szerint
90 nappal később kiássuk és megmérjük a tömegcsökkenést, mely révén a lebomlás mértékét vizsgáljuk a különböző területhasználat esetén.
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Összefoglalás
A faszén hasonlóan viselkedik a talajban, mint a talajjavításra hívatott pirolízis
termékek. Meglevő, de már nem működő boksák környékén végezhetünk vizsgálatokat
arra vonatkozóan, hogy hosszú évtizedek alatt, hogyan változtatja meg a bioszén a
talajok kémiai és optikai tulajdonságait, hogyan épül be a talaj szerves anyagába.
A három különböző korú (25, 35 80 éve nem működő) faszénégető boksa talajainak
fizikai és kémiai jellemzői; térfogattömeg, nedvesség és szervesanyag-tartalom, illetve a
nehézfém (Zn) megkötő képesség és optikai tulajdonságának (reflektancia)
összefüggéseit vizsgáltuk. Eredményeink alapján a spektroradiométeres vizsgálatok
során információt nyerhettünk arról, hogy a faszén időben hogyan válik a talaj szerves
részévé.

Summary
Charcoal acts similarly in soils as the pyrolysis products that are used as soil
amendments. We can carry out examinations around charcoal burning piles (clamps)
that exist but not used any more. Based on our experiments, we wanted to find out how
the charcoal can change the soil chemical and optical properties and how can it build
into the organic fraction of the soils during several decades.
Heavy metal (Zn) adsorption capacity and the optical properties of soil samples (by
spectroradiometer) of soil samples from three charcoal burning piles (25, 35, and 80
years old) were investigated. The bulk density, the water and organic matter content
were also determined. According to on our results we obtained information on how the
charcoal became the part of the organic fraction of soil by time based on the results of
measurement with spectroradiometer.

Bevezetés
A talajok cinkmegkötő képességéért felelős talajalkotók közül kitüntetett
szerep jut a talaj szerves frakciójának, azon belül is a humuszanyagoknak.
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Napjainkban egyre gyakrabban alkalmaznak különböző un. bioszén
termékeket a talajok szervesanyag-tartalmának növelésére, a talajban történő
szénmegkötés elősegítésére – mely a klímaváltozás hatásait hivatott csökkenteni
–, továbbá számos, a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait és termékenységét
kedvezően befolyásoló hatásai miatt (LEHMANN & JOSEPH, 2009).
A hivatalos terminológia szerint a faszén nem tartozik a bioszenek közé,
azonban kémiailag, hasonló paraméterekkel rendelkezik, hasonlóan viselkedik,
mint a talajjavításra hivatott pirolízis termékek (LEHMANN & JOSEPH, 2009).
A még meglévő, de már nem működő boksák környékén vizsgálatokat
végezhetünk, választ kapva arra, hogy hosszú évtizedek alatt, hogyan változtatja
meg a bioszén a talajok tulajdonságait, hogyan válik a talaj szerves részévé.
A Mezőgazdasági Gépesítési Intézet légi hiperspektrális képalkotó szenzora
az AISA DUAL és az ASD FieldSpec ® 3 Max hordozható spectroradiometer
nagy területen képes a vizsgált felszínről információt gyűjteni. A műszerek
spektrális hullámhossz-tartománya a 350 nm és 2500 nm közé esik.
A minták víztartalma erősen befolyásolja a reflexiós spektrumot (MILICS et
al., 2004; NEMÉNYI et al., 2008; TOLNER et al., 2013). Az 1000–2500 nm
hullámhossz tartományban tapasztalt reflektancia eltérések valószínűsíthetően a
talajminták nedvességtartalmának különbözőségével magyarázhatóak (TOLNER
et al., 2012).
Korábbi vizsgálataink során sósavas kezeléssel különböző pH értékre
beállított talajminták esetén azt tapasztaltuk, hogy a savanyúság megváltoztatja
a talaj nedvszívó képességét, ezáltal a spektroradiométeres vizsgálatok során
felvehető reflektancia spektrumát is (TOLNER et al., 2012).
A hiperspektrális vizsgálatok során továbbá információt nyerhetünk a talaj
sajátos ásványi összetételéről is (KARDEVÁN et al., 2000).
Jelen vizsgálatunk célja az volt, hogy három különböző korú már nem aktív
faszénégető boksa talajának elsősorban Zn-megkötő képességét és
reflektanciáját (spektroradiométerrel) vizsgáljuk, és eredményeinkből
tapasztalatokat gyűjtsünk arról, hogy a faszén időben hogyan válik a talaj
szerves részévé.

Vizsgálati anyag és módszer
A talajmintákat Trizs közelében található felhagyott szénégető boksák alatti
területekről vettük. A mintázott boksák alatti területeken 25, 35 illetve 80 éve
fejezték be a szénégetést.
A mintavételi mélység a szenet tartalmazó talajoknál a szénnel láthatóan
keveredett talajrétegből, 20 cm mélységből, míg a 80 éves boksa alól, illetve a
kontrol talaj esetében az A-szintből történt.
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25 éves

35 éves

80 éves

kontroll

1. ábra. A mintázott talajok a faszénégető boksák helyein és a kontroll területen

Mivel a mintavételi területek egy megközelítőleg 10 m sugarú körön belül
voltak, így egy kontroll talajmintát vettünk.
Három ismétlésben mértük a talajminták térfogattömegét, Arany-féle
kötöttségét, pH(H2O), pH(KCl), illetve szervesanyag-tartalmát Tyurin szerint és
az izzítási maradék meghatározása alapján (BUZÁS, 1988). A szerves anyag
mennyiségét WALKLEY és BLACK (1934) módszerével is meghatároztuk. A
minták légszáraz és abszolút száraz (105 °C) nedvességtartalmát tömegméréssel
határoztuk meg (BUZÁS, 1988). Cink-adszorpciós vizsgálattal tanulmányoztuk a
minták nehézfém-megkötő képességét. A vizsgálatokhoz cinkion tartalmú
oldatokat használtunk, mivel a cink megkötődése jól modellezi a talaj nehézfém
megkötő képességét (STEVENSON, 1994). Felvettük a minták spekturmait 350–
2500 nm hullámhossztartományban hiperspektrális ASD FieldSpec ® 3 Max
spectroradiometerrel laboratóriumi mérőszekrényben kialakított mérési
elrendezésben. A spektrumok felvételezése contactprob kiegészítő feltét
alkalmazásával három pozicióban, poziciónként 10x20 mérés átlagával
készültek. A reflexiós spektrum adatokat kezelésenként átlagoltuk (TOLNER et
al., 2014). A vizsgálatokat a levegő nedvességtartalmával egyensúlyban levő
állapotban (légszáraz) és 105 °C-on kiszárított állapotban is elvégeztük.
A mérési eredmények statisztikai kiértékelését Microsoft Office Excel
Makróban készített varianciaanalízissel végeztük. A program SVÁB (1981)
algoritmusa lapján készült és korábban már többen is eredményesen használták
pl.: ásványi tápanyagok és talaj enzimaktivitása közötti összefüggések
elemzésére (KÁTAI et al., 2013); nehézfémsók talajmikroorganizmusokra való
hatásának vizsgálatára (KOVÁCS et al., 2013), illetve komposztkezelések
hatásának kiértékelésére is (SZABÓ et al., 2013).
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Vizsgálati eredmények
A különböző mintákra kapott vizsgálati eredmények átlagai közötti
különbségeket módszerenkénti egy tényező variancia-analízissel vizsgáltuk. A
különböző mintákra kapott mérési adatok szignifikáns eltérései az adott
vizsgálat ismétlései alapján számított SzD(5%) értékek segítségével
értékelhetők (1. táblázat).
1. táblázat. A vizsgálati eredmények átlagai
Talajjellemző
Szerves anyag*
Szerves anyag **
Szerves anyag

Mértékegység

Kontroll

25 év

35 év

80 év

SzD(5%)

%

4,06
9,86

12,63
27,93

11,77
17,87

6,13
10,33

0,76
8,52

10,69

22,36

15,88

10,13

6,83

5,37

6,05

5,78

4,94

0,99

4,51

5,50

4,66

4,06

2,03

1,53

1,02

1,18

1,35

0,32

1,71

3,06

3,11

1,78

-

***

pH(H2O)

-

pH(KCl)

-

Térfogat-tömeg
Nedvesség

g/cm
%

3

Megjegyzés: *Tyurin-féle módszer (BUZÁS, 1988); **Izzítási veszteség; *** WALKLEY
és BLACK (1934) módszere

A Tyurin szerint meghatározott szervesanyag-tartalom mind a négy mintában
szignifikánsan eltért egymástól. Az adatok a növekvő kor függvényében
csökkennek. Legkisebb a kontroll minta értéke.
Az izzítási veszteségből számított szervesanyag-tartalom nem minden
esetben mutatott szignifikáns eltérést. Tendenciájában azonban az így
meghatározott szervesanyag-tartalom is az idővel csökken.
A WB módszerrel vizsgált szervesanyag-tartalom a növekvő kor
függvényében szintén csökkenő tendenciát mutat, de az egymást követő értékek
között ez esetben sem szignifikáns az eltérés.
A vizes kivonatban mért pH a növekvő korral csökkenő tendenciát mutat, de
szignifikáns eltérés csak a 25 éve és a 80 éve felhagyott boksák alól vett minták
esetében tapasztalható, míg a KCl oldattal készített kivonatok pH értékei között
nem tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket.
A térfogat-tömeg értékek a korral növekvő tendenciát mutatnak, a
legmagasabb értéket a kontroll talaj mutatja.
A 25 éve felhagyott boksák alól vett minták térfogattömege szignifikánsan
kisebb, mint a 80 éve felhagyott boksa alól vett, illetve a kontroll minta
esetében mért.
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Légszáraz
80
0

reflektancia

reflektancia

A minták nedvességtartalmát a légszáraz és 105 °C-on kiszárított állapotban
mért tömegkülönbségből számítottuk. A nedvesség tartalom a 25 és a 35 éves
mintákban közel kétszerese a 80 éves és a kontroll minták nedvességtartalmának.
A hiperspektrális spektrumok a 2. ábrán láthatók.
Szárított
80
0
35

35
25

1863
1916

1863
1916

25

nm

nm

2. ábra. A hiperspektrális spektrumok átlagai (baloldali a légszáraz, a jobb oldali a 105
°C-on szárított állapotú minták spektrumai). Jelmagyarázat: A 25, 35 és 80-as számok a
szénégetés felhagyásának idejére vonatkoznak, 0-val a kontrolt jelöltük

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A minták között leginkább egyértelmű különbségeket a Tyurin szerint
meghatározott szervesanyag-tartalom értékek esetén tapasztaltunk.
Az irodalmi adatok alapján feltételeztük, hogy a szénégetés maradványai
100 év alatt teljesen eltűnnek a talajból (LADYGINA & RINEAU, 2013), ezért a
kontrollt úgy tekintettük, mintha ott 100 évvel ezelőtt hagyták volna abba a
szénégetést. Ezzel lehetővé vált a különböző korú szénmaradványok
koncentrációja és a koruk közötti összefüggés meghatározása (3. ábra).
A 3. ábrán látható, hogy a szénégetés felhagyását követően, az időtől
függően fokozatosan csökken a minták széntartalma. A különböző korú
szénmaradványok Tyurin szerint meghatározott szervesanyag-tartalma szoros
lineáris csökkenést mutat a szénmaradvány korával (R2 = 0,998).
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3. ábra. A különböző korú szénmaradványok és a kontroll talaj Tyurin szerint
meghatározott szervesanyag-tartalmának időbeli változása

Mivel a Tyurin szerint meghatározott szervesanyag-tartalom jól jellemzi az
időben lejátszódó folyamatok eredményét, így más vizsgált tényezők hatását
(térfogattömeg, nedvesség tartalom, stb.) ehhez viszonyítottuk.
A nagy pórustérfogatú faszén maradványok lazítják a talajt. A minták
térfogattömege szoros lineáris csökkenést mutat (R 2 = 0,931) a Tyurin szerint
meghatározott szervesanyag-tartalom függvényében (4. ábra, bal oldal). Ebből
következően a szénmaradványok korának függvényében lineárisan nő (R 2 =
0,950) a térfogattömeg (4. ábra jobb oldal).

4. ábra. A térfogat-tömeg és a Tyurin szerint meghatározott szervesanyag-tartalom (bal
oldali ábra), illetve az idő (jobb oldali ábra) összefüggései
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Korábbi munkáink során azt tapasztaltuk, hogy a légszáraz talajmintákon
mért hiperspektrális spektrumok (2. ábra) 1 916 nm-nél jelentkező lokális
reflektancia minimumot mutató eltérései pozitív lineáris összefüggésben vannak
a légszáraz talajok nedvességtartalmával (TOLNER et al., 2013).
Jelen munkánkban azonban a légszáraz nedvesség tartalom ezzel ellentétes
hatását tapasztaltunk. A probléma megoldása érdekében első lépésben az
reflektancia eltéréseket nem a continuum remove (CR) eljárás segítségével
számoltuk, hanem viszonyítottuk egy a spektrumon az 1 916 nm közelében
található olyan hullámhossznál mért értékhez, amelyre a nedvességtartalomnak
nem volt hatása (1 863 nm), számítottuk az 1916 és az 1 863 nm-en mért
reflektancia értékek különbségét (2. táblázat).
2. táblázat. A légszáraz talajminták IR reflektancia értékei 1 863nm és 1 916 nm-en
Hullámhossz

Kontroll

25 éves

35 éves

80 éves

1916 nm

0,4349

0,2099

0,2802

0,4232

1863 nm
Reflektancia különbség,
1916 nm

0,3896

0,1934

0,2625

0,3893

0,0453

0,0164

0,0176

0,0339

A 2. táblázat szerint számított „reflektancia különbség 1 916 nm” értékek és
a „Nedvesség %” (1. táblázat) értékek között negatív lineáris összefüggés van
(5. ábra). Az egyébként szoros összefüggés ebben az esetben is a korábbi
eredményeink alapján várttal ellentétes tendenciájú (TOLNER et al., 2013).
A 2. ábrán látható, hogy a különböző korú minták spektrumai az egész
hullámhossztartományban (350–2 500 nm) jelentősen eltérnek.
Reflektancia különbség, 1916 nm

5. ábra. A nedvesség tartalomra jellemző IR reflexiós változás (reflektancia különbség
1 916 nm) és a tömegméréssel meghatározott nedvességtartalom összefüggése
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Különösen feltűnő, hogy a 25 és 35 éves minták esetében a 350–1850 nm
intervallumban közel lineárisak az abszorpciós spektrumok. Ez akkor
lehetséges, ha a hullámhossztartományban egyenletesen elnyelő anyag van
jelen. Ilyen anyag jelen esetben a grafit. A nagyobb grafittartalmú minták (25,
35 év) jóval kisebb reflektanciát mutatnak, mint a kisebb széntartalmú 80 éves
vagy kontroll minták. Ez a hatás látható 6. bal oldali ábrán is, ahol a Tyurin
szerint meghatározott szervesanyag-tartalom és az 1863 nm-en mért reflektancia
értékek összefüggését láthatjuk.
Hasonló összefüggés látható az „reflektancia különbség 1916 nm”
(Refl.kül.1916 nm) értékek és a Tyurin szerint meghatározott szervesanyagtartalom (Szerves anyag %) között (6. ábra, jobb oldal).
Refl.

Refl. kül.

6. ábra. A Tyurin szerint meghatározott szerves–tartalom és az 1863 nm-en mért
reflektancia („Refl” bal oldal), illetve a reflektancia különbség („Refl. kül. 1916 nm”
értékek, jobb oldal) összefüggései

A „Refl.kül.1916 nm” értékekre tehát mind a nedvességtartalom, mind
szervesanyag-tartalom jelentős hatást gyakorol. Ez utóbbi hatás elnyomhatja a
nedvesség tartalom hatását. A helyzet tisztázására kétváltozós regresszióval
megvizsgáltuk a két tényező együttes hatását és a következő összefüggést
kaptuk:
y = 0,04935 + 0,83489*x1 – 0,00476*x2

R2 = 0,986

ahol: y a reflektancia különbség (1 916 nm); x1 a nedvesség %; x2 a Tyurin szerint
meghatározott szervesanyag-tartalom

Az x1 érték (nedvesség %) együtthatója (0,835) pozitív, ami azt jelenti, hogy
növekvő nedvességtartalom növekvő vízre jellemző reflektancia különbséget
(Refl.kül.1916 nm) eredményez. Ez viszont már egybevág a korábbi
tapasztalatainkkal (TOLNER et al., 2013). A vizsgált két változó és a reflektancia
különbségek közötti összefüggés a 7. ábrán is jól látható.
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Refl. kül.

7. ábra. A Tyurin szerint meghatározott szerves anyag tartalom és a nedvességtartalom
együttes hatása a vízre jellemző reflektancia különbségre (Refl.kül. 1 916 nm)

Megkötött mennyiség (mg/kg)

Vizsgálati eredményeink alapján a talajba keveredett faszén megnöveli
annak cink megkötő képességét (8. ábra).
A faszén a talajban a mikrobák segítségével fokozatosan lebomlik, 80 év
elteltével már csak minimális pozitív hatása van a kontrollhoz képest.
Összefoglalóan megállapítható, hogy az általunk alkalmazott vizsgálati
módszerekkel követhetőek a talajba keveredett faszén által okozott változások.
25 éves
35-éves

80 éves
kontroll

Egyensúlyi oldat (mg/dm3)

8. ábra. A faszén hosszú távú hatása a talaj Zn-megkötő képességére
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Talajheterogenitás vizsgálata egy besenyőtelki tábla talajmintáin
Tolner Imre Tibor1*, Gál Edina2 és Tolner László2
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Nyugat Magyarországi Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar,
9200 Mosonmagyaróvár Vár 2. E-mail: tolner.imre@mtk.nyme.hu; 2 Szent
István Egyetem, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő

Összefoglalás
A talajmintákat egy 5 ha-os lucernatábla 0–30 cm mélyen művelt talajrétegéből
gyűjtöttük. A begyűjtött minták a tábla 10 különböző helyéről az átlók mentén
elhelyezkedő pontokból származnak.
Vizsgáltuk a talajvizsgálati adatok (pH, sótartalom, kötöttség, humusztartalom,
könnyen oldható foszfor-, kálium-, kalcium- és magnézium-ionok, ásványi nitrogén)
közötti összefüggéseket.
Térinformatikai feldolgozás eredményeképpen a táblán található szikes folt a
tábláról készült légi felvételre pozícionált talajvizsgálatok segítségével is beazonosítható volt.

Summary
Soil samples were taken from a 5 hectare alfalfa field, from 0–30 cm depth. The
collected soil samples were taken from 10 different points of the field along the
diagonals.
Correlation between soil parameters (pH, salt content, soil texture, humus content,
easily soluble P, K, Ca, and Mg ions, mineral N content) were investigated.
The small salt-affected area on the examined field could be detected by both the
traditional and the areal orthophoto examinations.

Bevezetés
A mezőgazdásággal foglalkozó őstermelőnek fontos termelékenységének
fokozása. Ennek kulcseleme a talaj, amely a magasabb rendű növények számára
tápanyag-közvetítő közeg, bonyolult, háromfázisú rendszer.
Nem elég tehát ismerni a megtermelni kívánt növények tápanyagigényét,
tisztában kell lenni a talaj típusával, annak tápanyag-raktározó képességével és
növényre gyakorolt hatásával. Magyarország szikes területei különösen
érzékenyek a nem megfelelő a mezőgazdasági művelés okozta beavatkozásokra.
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Amikor talajdegradáció kritikussá válik, a talaj nemcsak veszít a
termőképességéből, hanem akár terméketlenné is válhat (MÁRTON, 2013).
A probléma kezelése, mind környezetvédelmi, mind mezőgazdasági
szempontból fontos: egyrészt a természetes ökoszisztémák védelme miatt,
másrészt a mezőgazdasági művelés alatt álló területek termőképességének
megőrzése érdekében.
A térinformatikának és a hozzá kapcsolódó technológiáknak (távérzékelés,
GPS, stb.) köszönhetően nagy változások mennek végbe a mezőgazdaságban. A
környezeti folyamatok térbeli modellezésének lehetősége számos kutatást
indított el az agrárszektorban is. Így alakult meg a precíziós mezőgazdaság
fogalma, mely a termőhelyi adottságok térbeli modellezését és az eredmények
integrálását tűzte ki célul a növénytermesztés hatékonyságának növelésével
(TAMÁS, 2001). A termőhely- specifikus precíziós növénytermesztési rendszer a
termőhelyi viszonyok és a termés részletes táblán belüli felmérését kívánja
(terméselemzés, talajvizsgálat). Az így kapott eredmények korszerű
térinformatikai módszerekkel történő hasznosítása a termesztésben csak a
megfelelő agrotechnikai módszerek kidolgozása mellett lehetséges (vízháztartás
szabályozás, megfelelő növényvédelem, helyes agrotechnika) (MILICS et al.,
2004; NÉMETH, 2007; NEMÉNYI et al., 2008).
A részletes adatbázisok felhasználásával a termelés hatékonysága nőhet,
elemezhetővé válnak a környezeti folyamatok térben és időben is egyaránt.
Ennek eredményeként a termelők csökkenthetik költségeiket, növelhetik
terméshozamaikat, jobban gondoskodhatnak földjeikről a környezet kímélése
mellett (CSÓKÁNÉ, 2005).

Vizsgálati anyag és módszer
A vizsgálatok egy 5,5 ha-os családi gazdaságban történtek. A gazdaság
területe döntően Besenyőtelek határában helyezkedik el. A területen a korábbi
évek hozamadatai alapján jelentős különbségeket tapasztaltunk. A talaj
heterogenitására utaló jelek a vizsgálataink alapját is képező 2008. március 20án készült, műhold felvételen (1. ábra) is jól láthatóak. A minták begyűjtése
2013. április 20-án a lucernavetést megelőző időszakban történt 0–30 cm
mélységből.
A 6. pont egy szikes folt határára esik ezért ott a szikes folton belül (6a) és
attól jól elkülönülve (6b) is történt mintavétel.
Megvizsgáltuk a talajminták legfontosabb jellemzőit (BUZÁS, 1988):
kémhatás (pH(KCl), pH(H2O)), Arany-féle kötöttségi szám (K A); vízoldható
összes só (Só %); humusztartalom (Humusz %); ásványi nitrogéntartalom
(Ásv.-N); AL-oldható foszfor- (AL-P2O5), kálium- (AL-K2O), magnézium(AL-Mg) és kalciumtartalom (AL-Ca).
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1. ábra. A Gál család besenyőtelki termőterülete 2008 (bal) és 2013 (jobb) hasonló
időszakában (74°39’59.18”É, 20°25’7.92”K)

Vizsgálati eredmények
A talajminták legfontosabb jellemzőit az 1. táblázat mutatja.
1. táblázat. Talajvizsgálati eredmények
Minta

pH(KCl)

pH(H2O)

KA

Só %

Humusz %

1

4,2

5,51

42

0,03

4,35

2

5,12

6,29

42

0,04

5,02

3

5,25

6,26

42

0,05

4,49

4

5,29

6,16

40

0,05

4,5

5

4,73

5,78

42

0,03

4,23

6a

4,87

6,1

38

0,05

3,83

6b

5,08

6,61

40

0,05

3,53

7

5,06

6,04

39

0,04

4,39

8

5,03

6,16

40

0,05

4,51

9

4,69

5,74

39

0,05

5,07

10

5,06

6,27

42

0,05

4,6
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A talajminták legfontosabb tápanyagtartalom vizsgálati eredményeit a 2.
táblázat mutatja.
2. táblázat. A talajminták tápanyagtartalma
Minta

Ásv.-N

AL-P2O5

Mértékegység

AL-K2O

AL-Mg

AL-Ca

mg/kg

1

0,72

384

115

151

879

2

0,76

2250

200

132

1316

3

0,68

1970

156

128

1112

4

0,76

1825

164

131

1164

5

0,76

99,7

677

256

1346

6a

0,68

208

602

341

868

6b

0,93

212

524

398

802

7

0,89

1230

125

140

1107

8

0,78

1175

163

111

1123

9

0,76

880

112

133

1090

10

0,63

950

83,7

240

1045

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések.
A talaj a minták pH-értékei alapján a talaj enyhén savanyúnak mondható (1.
táblázat). A szikes folton vett 6a jelű minta pH-ja nem mutat értékelhető
eltérést. A kötöttség (K A) és a sótartalom értékek sem mutatnak értékelhető
eltérést a szikes folton.
A humusztartalom minimumot mutat a művelés szerint szikesnek tekintett
folton (6a) és az annak közelében (6b) vett minták esetén (1. táblázat).
A tápanyagtartalom értékeket a tábla képén a mennyiségtől függően
különböző méretű körökkel ábrázoltuk. A foszfor esetében (2. ábra).
legalacsonyabb értékeket az 5a és 5b minták (bal alsó) és az 5. minta (bal felső)
esetén láthatunk.
A káliumtartalom (3. ábra) esetén pontosan ellenkezőleg, ezeken a pontokon
(5, 6a, 6b) a legmagasabb a koncentráció.
Ezeken a magas káliumtartalmú területeken (5, 6a, 6b pontok) jóval kisebb a
növényi produkció, ezért kisebb a humusztartalom is. A kálium-felhalmozódás a
kisebb mértékű növényi felvétellel hozható összhangba.
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Foszfor
83,7
83,71 – 125,00
125,01 – 164,00
164,01 – 200,00
200,01 – 677,00
2. ábra. A foszfortartalom meghatározás eredményei

Kálium
99,70 – 212,00
212,01 – 950,00
950,01 – 164,00
164,01 – 1230,00
1230,01 – 2250,00
3. ábra. A káliumtartalom meghatározás eredményei

Egy mezőgazdasági tábla a műtrágyázás jellemzően egységes, így a kisebb
növényi produkció miatti kevesebb káliumfelvétel a talajban felhalmozódást
eredményezett. Valószínűleg ugyanez történt a foszfortartalommal is.
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Ennek ellenére a kisebb foszfortartalom értékeket azért mérhettük ezeken a
pontokon, mert a foszfornak csak a könnyen oldható részét vizsgáljuk az AL
módszerrel. A foszfor oldhatóságát más tényezők így a magas magnézium
tartalom (4. ábra) jelentősen korlátozhatja.

Magnézum
111,0
212,01 – 950,00
950,01 – 164,00
164,01 – 1230,00
1230,01 – 2250,00
4. ábra. A magnéziumtartalom meghatározás eredményei

A magas magnéziumtartalom szikes foltokat jelez a tábla bal alsó és bal felső
részén. A szikes folton a magas magnézium tartalom mellett alacsony kalcium
tartalom (1. táblázat) figyelhető meg. A vizsgálati adataink alapján a szikes
folton sem találtunk a felső 25 cm-es rétegben magas sótartalmat, ami
alátámasztja azt, hogy a szikes folton réti szolonyec típusba sorolható talaj
található.
A tábla alsó részén elhelyezkedő négyzet alakú szürke folt mutatja, hogy az
utóbbi években a termelésből is általában kihagyják ezt a területet. Ez mutatja,
hogy a „jó gazda gondossága” eddig is precíziós gazdálkodást eredményezett.
Ezt a törekvést lehet megerősíteni korszerű eszközökkel sűrített talajvizsgálati
mintavétellel és távérzékelés segítségével.
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Műanyagok alacsony hőmérsékleten végzett termolízise
eredményeképpen kapott maradék talajba keverhetőségét
megalapozó vizsgálatok
Tolner László1*, Simándi Péter2, Rácz Istvánné2, Otta Endre2 és Czinkota Imre1
1
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Összefoglalás
A műanyagok alacsony hőmérsékletű (300–350 °C) termolízise során a bomlás és
szénülés folyamatai mellett előtérbe kerülnek a fizikai és egyszerű kémiai változások is.
A fizikai változás az olvadás, az illékony komponensek (monomerek, lágyítószerek)
gázhalmazállapotban történő távozása. A kémia bomlás során monomerek
szabadulhatnak fel, amelyek részben gázhalmazállapotban eltávoznak. A kevésbé
bomlékony és illékony monomerek, pl. a PET esetén a tereftálsav, a szilárd maradékban
feldúsulhatnak.
Vizsgálataink során különböző alapanyagok kis mennyiségű mintáját a levegőtől
elzártan, vízgőz atmoszférában programozott körülmények között hevítettük, a
keletkező maradékokat különböző polaritású oldószerekben (víz, metanol és benzin)
oldva felvettük az elnyelési spektrumokat 200–800 nm tartományban. A vizsgálatok
során kapott jellemzők alapján előre jelezhetők a talajba kevert műanyag-lebontási
maradékok későbbi átalakulási lehetőségei.

Summary
During the thermolysis of the plastics at low temperature (300–350 °C) the physical
and simple chemical changes become important beside the decomposition and
carbonization processes. The physical change is the melting, when volatile components
(monomers, emollients) enter into gaseous phase. During chemical decomposition,
monomers can be released, which can partly leave in a gaseous phase. The less
decomposable and volatile monomers (eg. in case of PET, the terephthalic acid) may
enrich in the solid residue. During our experiments, we heated the small samples of
different materials in steam atmosphere, isolated from air, under programmed
circumstances. The produced residues were solved in solvents with different polarity
(water, methanol and gasoline), and the absorbance spectra were detected in 200–800
nm range. Based on the parameters obtained during the experiments, the future
transformation possibilities of the residues that remained after the decomposition of
plastics that were mixed into the soil can be detected.
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Bevezetés
A poliaddicióval készült polimerek (pl.: PE, PP, PS, PVC) hulladéka és
vegyes műanyaghulladékok ártalmatlanítására gyakran használnak pirolízist,
illetve elgázosítást (MAHARANA et al., 2007; SCHEIRS & KAMINSKY, 2006).
A műanyagok alacsony hőmérsékletű termolízise során a bomlás és szénülés
folyamatai mellett előtérbe kerülnek a fizikai és egyszerű kémiai változások is.
A fizikai változás pl. az olvadás, illetve az illékony komponensek (monomerek,
lágyítószerek) gáz halmazállapotban történő távozása. A kémia bomlás során
monomerek szabadulhatnak fel, amelyek részben gáz halmazállapotban
távoznak el. A kevésbé bomlékony és illékony monomerek, pl. a PET
(polietilén-tereftalát) esetén a tereftálsav, a szilárd maradékban feldúsulhatnak
(BRUCKNER, 1977).
Korábbi vizsgálataink során különböző alapanyagok kis mennyiségű
mintáját levegőtől elzártan, vízgőz atmoszférában, programozott körülmények
között hevítettük és a keletkező maradékokat különböző polaritású
oldószerekben (víz, metanol és benzin) oldva felvettük az elnyelési
spektrumokat 200–800 nm tartományban (VÁGÓ et al., 2013).
A biológiai eredetű anyagok pirolízise során keletkező szilárd maradékot
(biochar) gyakran használják talajkondícionáló szerként. A talaj
termékenységére és a növényekre gyakorolt pozitív hatások feltárására intenzív
kutatások folynak (pl. ATKINSON et al., 2010; SCHULZ & GLASER, 2012).
A pirolízis-maradék egy része vízben oldódik. A vizes kivonatban különböző
szerves molekulák is jelen vannak. Hulladékok pirolízise során az alapanyagtól
függően különböző veszélyes anyagok maradhatnak vissza. Ezek az általunk
vizsgált gumi pirolízis-maradékban jellemzően toxikus nehézfémek és
kénvegyületek lehetnek. A gumi töltőanyagaként jellemzően használt cinkoxid
cinktartalma – mint esszenciális mikroelem – pozitív hatással lehet a növények
fejlődésére.

Vizsgálati anyag és módszer
A következő műanyagokból származó szilárd pirolízis-maradékok
oldószeres (víz, metanol, benzin) kivonatainak UV spektrumait vizsgáltuk:







Ultramid
Poliram
PET
Gumi
Cellulóz
ABS

Nylon 6,10 -NH(CH2)6NH-O(CH2)8COPoliamid
Polietilén tereftalát
Poli-izoprén
Polikondenzált cukor -C6H11O5Akrilnitril-Butadién-Stirol kopolimer
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A gumi pirolízis-maradék növényekre való hatását tanulmányoztuk. A gumi
pirolízis-maradék legaktívabb részét forró vízzel kioldottuk. A kivonat hatását
vizsgáltuk fehér mustár csiranövények fejlődésére kétféle koncentrációban
(100% és 10%). A csíranövényeket nedves vattán neveltük (NOOMAN &
FÜLEKY, 1992; FÜLEKY & BARNA, 2008). Ez a módszer a hydropónia (ROY &
BHADRA, 2014) egy változatának is tekinthető.
A csíranövények fejlődési ütemét napi bontásban is vizsgáltuk. A fejlődés
követésére optikai eljárást alkalmaztunk. Ez azt jelenti, hogy a növényekről
naponta készített fényképfelvételek elektronikus értékelésével jellemeztük a
növények fejlődését.
Az értékeléshez Microsoft Office Excel Makróban készített varianciaanalízis
programot használtunk. A program SVÁB (1981) algoritmusa alapján készült,
több publikációban is eredményesen használták (KÁTAI et al., 2013; KOVÁCS et
al., 2013; SZABÓ et al., 2013).

Vizsgálati eredmények
A vizes kivonatok UV spektrumait megvizsgálva látható, hogy a legnagyobb
mértékű vízoldható szerves anyag a gumi és a PET pirolízis-maradék esetében
jelentkezik (1. ábra).
A csíranövények fejlődését naponta készített fényképfelvételekkel követtük
(2. ábra).

1. ábra. A különböző pirolízis-maradékok vizes kivonatainak UV spektrumai
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2. ábra. Naponta készített fényképfelvételek a fehér mustár csíranövények fejlődéséről

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A fehér mustár csiranövények fejlődése és az eltérő fejlődési ütem a 3. ábrán
szemmel is látható. A fényképfelvételek kiértékelésével meghatároztuk a
növények által kitakart pixelek számát. A négy ismétlés felhasználásával napi
bontásban variancia-analíziseket végeztünk. Az átlagokat és az SzD(5%)
értékeket az idő függvényében a 3. ábrán mutatjuk be.

3. ábra. A különböző kezelést kapó fehér mustár csiranövények fejlődése (pixel) a
vetéstől eltelt idő (nap) függvényében
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A 3. ábrán az alsó görbe az SzD(5%) értékek idő szerinti alakulását mutatja.
Az ábráról leolvasható, hogy a 100% gumi pirolízis-maradék forróvizes kivonat
szignifikánsan pozitív hatású volt a desztillált vizes kontrollhoz képest, a
negyedik naptól kezdve. A jelenség oka valószínűleg a gumi pirolízis-maradék
növényi tápelem-tartalmában (kén, magnézium) kereshető.
Jelenleg a mezőgazdasági gyakorlatban nem engedélyezett a gumi pirolízismaradék felhasználása. Fontos pirolízis-maradékok növényekre való hatását
minél sokoldalúbban vizsgálni, mert hulladéklerakás csökkentése nyomán a
jövőben várható a termikus hulladékkezelés előtérbe kerülése. Ezért a várhatóan
egyre nagyobb mértékben keletkező pirolízis-maradékok elhelyezési és
hasznosítási lehetőségeinek kutatása a jelen és a közeljövő fontos feladata.
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A talajba kevert szilárd pirolízis termékek hatása a talajminták
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Összefoglalás
A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 projekt keretében Szarvason beállított
tenyészedény-kísérletben vizsgáltuk a talajhoz kevert faszén, csontszén és lignitpor
hatását a termesztett szudánifű tömegére és a vizsgálathoz felhasznált gödöllői talaj
tulajdonságaira. Az 1, 5 és 10%-ban alkalmazott pirolízis termékek megnövelték a talaj
víztartó képességét.
A legnagyobb mértékű változást a faszén esetében tapasztaltuk. A spektroradiométeres vizsgálatok hasznos információkat nyújtottak a bekevert szerves anyag által
okozott kémiai és fizikai változások nyomon követésében.

Summary
With support of the TÁMOP 4.2.2.A-11/1 / KONV-2012-0015 project, pot
experiment was set-up at Szarvas with sudan grass. We investigated the properties of
soil from Gödöllő treated with charcoal, charcoal from bones and lignite powder. The
material of 1, 5 and 10% of the pyrolysis products increased soil water holding capacity.
The most significant change was observed in the case of charcoal. Spektroradiometer
studies provided useful information to the follow-up of the chemical and physical
changes caused by the mixed organic matter.

Bevezetés
A különböző bioszenek felhasználása a fenntartható mezőgazdaság
érdekében, az üvegházhatású gázok kibocsátásában, a talajok szervesanyagtartalmának javításában és termékenységének megőrzésében napjainkban
kiemelt érdeklődést kiváltó kutatási terület (ATKINSON et al., 2010; SCHULZ &
GLASER, 2012).
A biomassza termokémiai lebontása során oxigénmentes vagy minimális
oxigén jelenlétében keletkeletkező anyag a bioszén.
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A kezelés során stabil szénben gazdag aromás szerkezet alakul ki, mely a
kémiai és biológiai lebontásnak ellenáll (LEHMANN, 2007). Ezen anyagok
befolyásolják a talaj tulajdonságait, hatással vannak a talaj levegőzöttségére, víz
kapacitására, tápanyag szolgáltató képességére és mikrobiológiai aktivitásra
(ATKINSON et al., 2010).
A növényekre gyakorolt hatása függ a bioszén típusától, tulajdonságaitól, az
alkalmazott dózisoktól, a talajtulajdonságoktól és a környezeti hatásoktól. Ez a
fajta variabilitás a növényekre pozitív és negatív hatással is lehet (CHAN & XU,
2009; SCHULZ & GLASER, 2012). Ezért szükséges vizsgálni az egyes
termékeket különböző kondíciók mellett.
A Mezőgazdasági Gépesítési Intézet légi hiperspektrális képalkotó szenzora
az AISA DUAL és az ASD FieldSpec ® 3 Max hordozható spectroradiometer
nagy területen képes a vizsgált felszínről információt gyűjteni. A műszerek
spektrális hullámhossz-tartománya a 350 nm és 2500 nm közé esik. A
hiperspektrális vizsgálatok során információt nyerhetünk a talaj sajátos ásványi
összetételéről (KARDEVÁN et al., 2000).
Korábbi vizsgálataink során sósavas kezeléssel különböző pH értékre
beállított talajminták esetén azt tapasztaltuk, hogy az megváltoztatja a talaj
nedvszívó képességét (TOLNER et al., 2012).
A minták víztartalma erősen befolyásolja a reflexiós spektrumot (MILICS et
al., 2004; NEMÉNYI et al., 2008; TOLNER et al., 2013).

Vizsgálati anyag és módszer
A tenyészedényes-kísérlethez felhasznált talajminták a Szent István Egyetem
Szárítópusztai Növénytermesztési Tanüzemének területéről származnak. A
modellkísérletben felhasznált talaj tulajdonságait döntően a nagy szemcseméret
(0,02–2 mm), a kevés ásványi és szerves kolloid, az ezzel összefüggésben lévő
gyenge víz- és tápanyag-gazdálkodási jellemzők határozzák meg. Az általunk
alkalmazott talaj fizikai tulajdonságai megfelelnek az irodalomban megtalálható
kedvezőtlen tulajdonságú talajokénak, így a várható hatások markánsabban
jelentkezhetnek.
A talajminták a felső szántott rétegből (Ap) származnak (0–30 cm). A
mintákat felhasználásukig hűvös (+ 5 °C) és száraz helyen tároltuk. Felhasználása előtt a növényi részektől megtisztított talajt ledaráltuk, homogenizáltuk
és légszáraz állapotban (22–24 °C) 2 mm-es szitán átrostáltuk.
Az előkészítés során homogenizáltuk a kezeléseknek megfelelően (0, 1, 5 és
10% faszén, csontszén és lignitpor) a talajt és szilárd pirolízis végtermékeket (1.
táblázat), majd a keverékeket egységesen a talaj szabadföldi vízkapacitásának
60%-ának megfelelő desztillált vízzel megnedvesítettük.
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1. táblázat. A kísérleti beállítások
Kezelés

Minta jele

Talaj
(g)

Szilárd pirolízis végtermék (g)

K (Kontroll)

1000

-

B1%
B5%

990
950

10
50

B10%

900

100

CS1%
CS5%

990
950

10
50

CS10%

900

100

L1%
L5%

990
950

10
50

L10%

900

100

Fa alapú bioszén

Csontszén

Lignitpor

A tenyészedényekbe szudánifüvet (Sorghum sudanense) vetettünk a szilárd
pirolízis termékek talajra gyakorolt és esetleges fitotoxikus hatásának
tanulmányozása érdekében. A növényeket learattuk és a talajokkal együtt
szobahőmérsékleten kiszárítottuk. A talaj és növénymintákat további
vizsgálatainkhoz használtuk fel. Minden kezelés esetében három ismétlésben
végeztük méréseinket.
A mintákat hiperspektrális ASD FieldSpec ® 3 Max spectroradiometerrel is
megvizsgáltuk laboratóriumi mérőszekrényben kialakított mérési elrendezésben.
Az értékeléshez Microsoft Office Excel Makróban készített varianciaanalízis
programot használtunk. A program SVÁB (1981) algoritmusa alapján készült.
Több publikációban is eredményesen használták (KÁTAI et al., 2013; KOVÁCS
et al., 2013; SZABÓ et al., 2013).

Vizsgálati eredmények
Meghatároztuk a különböző pirolízis melléktermékekkel kezelt talajminták
alapvető kémiai és fizikai jellemzőit (BUZÁS, 1988). Az adatok a 2. és a 3.
táblázatban láthatók.
Elvégezve a tenyészedény-kísérletet, meghatároztuk a levágott növények
hajtásának zöldtömegét (4. táblázat).
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2. táblázat. A faszénnel, csontszénnel illetve lignittel kezelt talajok alapvizsgálati
paraméterei 1.
Minta

Fasszén

Csontszén

Lignitpor

Bekeverési%

Só%

pH(KCl)

pH(H2O)

H%

KA

1

0,07

6,56

7,32

1,45

31

5

0,07

6,48

7,12

2,42

50

10

0,09

6,59

7,39

2,45

60

1

0,06

6,60

7,37

0,55

21

5

0,09

6,97

8,08

0,69

21

10

0,12

7,27

8,42

1,24

27

1

0,13

6,06

6,56

1,44

24

5

0,48

4,63

4,93

6,90

27

10

0,79

3,78

4,20

7,50

29

-

0,05

6,68

7,07

1,28

25

Kontroll

3. táblázat. A faszénnel, csontszénnel illetve lignittel kezelt talajok alapvizsgálati
paraméterei 2.
Minta

Fasszén

Csont-szén

Lignitpor
Kontroll

Bekeverési
%

AL-P2O5
mg/kg

AL-K2O
mg/kg

NH4-N
mg/kg

NO3-N
mg/kg

1

146

208

4,8

1,0

5

146

239

5,6

1,3

10

134

288

3,7

0

1

1236

190

4,3

1,3

5

9226

210

5,6

1,8

10

14854

221

4,8

7,1

1

136

184

4,6

2,4

5

138

178

5,6

0

10

161

210

4,4

0

-

143

190

5,6

1,1
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4. táblázat. A tenyészedény-kísérletben termelt növények hajtástömege a kezelések
függvényében.
Ismétlések

Kezelés

Bekeverési
%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kontroll

-

7,18

8,27

8,26

10,48

9,3

8,98

8,76

1

10,15

12,04

11,4

8,44

8,19

9,65

9,21

5

8,09

8,13

8,00

9,45

8,32

6,48

4,94

10

4,40

4,70

5,63

4,45

4,36

4,63

4,92

1

12,33

11,39

11,53

11,50

10,50

10,19

8,68

5

15,61

16,08

15,83

18,76

18,81

15,88

9,32

10

19,40

16,68

20,23

17,5

14,92

17,12

10,97

1

9,85

12,93

11,98

12,18

10,95

12,00

10,35

5

11,02

17,18

15,98

17,32

15,47

16,97

15,05

10

2,81

4,99

6,37

3,41

3,02

3,64

9,84

Faszén

Csontszén

Lignit

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések
A tenyészedény-kísérletben termett növények hajtásának zöldtömegét
megvizsgáltuk a kezelés függvényében. Az eltéréseket egy tényezős varianciaanalízissel számított szignifikáns differencia (SzD(5%)) segítségével értékeltük.
A különböző dózisú faszén (bioszén) hatását az 1. ábrán mutatjuk be.

1. ábra. A szudánifű zöldtömege a bioszén (faszén) hatására
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Az 1%-ban bekevert faszén pozitív hatást gyakorolt a zöldtömegre. A
nagyobb adagok fokozódó mértékben depressziót okoztak. A depresszió okát a
talajvizsgálati paraméterek kezelés miatti változását vizsgálva, az 5% illetve
10% kezelések hatására létrejött jelentős Arany-féle kötöttség érték növekedés
(25-ről 50 ill. 60-ra) tűnik fel (2. táblázat). Ez nemcsak a kedvezőtlen levegő- és
vízgazdálkodással (nagy holtvíztartalom) okozhat gondot, hanem közvetett
hatása a levegőtlenség miatt bekövetkező denitrifikációs nitrogénveszteség
miatt is. A különböző dózisú csontszén hatását a 2. ábrán mutatjuk be.

2. ábra. A szudánifű zöldtömege a csontszén hatására

A csontszén kisebb széntartalma és nagyobb ásványianyag-tartalma miatt
nincs jelenős hatással Arany-féle kötöttség értékre, így ennek közvetett hatása
sem jelentkezik. Jelentős pozitív hatása van viszont a csontszén
foszfortartalmának. A 10%-os kezelés további zöldtömeg növelő hatása már
nem szignifikáns az 5%-os kezeléshez képest. Ennek valószínű oka, hogy a
talajban kialakuló extrém magas AL-P tartalom (2. táblázat) korlátozhatja az
esszenciális mikroelemek felvehetőségét.
A különböző dózisú lignitpor hatását a 3. ábrán mutatjuk be. A lignitpor
szignifikáns zöldtömeg növelő hatása 5%-os bekeverési arányig jelentkezik. A
10% lignitpor alkalmazása erős termésdepressziót okozott, még a kontrollhoz
képest is. Ennek valószínű oka a lignitpor jelentős savanyító hatásában
keresendő.
A talajminták optikai vizsgálatával további különbségeket kerestünk a
kezelések hatásai között. A tízféle talajminta hiperspektrális spektruma a 4.
ábrán látható.
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3. ábra. A szudánifű zöldtömege a lignitpor hatására

4. ábra. A hiperspektrális reflexiómérés spektrumok átlagai
1. 1% faszén; 2. 5 % faszén; 3. 10 % faszén; 4. 1 % csontszén; 5. 5 % csontszén;
6. 10 % csontszén; 7. 1 % lignit; 8. 5 % lignit; 9. 10 % lignit; 10. kontroll

A kontroll kezelés spektruma a felső egymáshoz közeli spektrumok közepén
helyezkedik el. A legalsó vonal a 10% faszén-, a felette levő a 10%
csontszénkezeléshez tartozik. Alulról felfele ezeket követi az 5% faszén- és az
5% csontszénkezeléshez tartozó spektrum.
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5. ábra. A hiperspektrális reflexiómérés spektrumok. Bal oldal: szén; jobb oldal:
hidroxilapatit (US Geológiai Szolgálat)

Ezek a felettük elhelyezkedő spektrumokhoz képest egyenletesebb, nagyobb
sugárzáselnyelést mutatnak. Ez a jelenség a szén jelentős sugárzáselnyelő
képességének tulajdonítható.
Az 5. ábra bal oldali részábráján látható, hogy a szén sugárzáselnyelő
képessége csak kismértékben hullámhosszfüggő.
A vízre, illetve az OH csoportra jellemző 1 916 nm-es reflektancia negatív
csúcs előtt található maximum értékek (1 863 nm) jól jellemezhetik a széntartalom által előidézett reflektancia csökkenést. A háromféle pirolízis termék
különböző adagjainak hatása az 1 863 nm-en mért reflektancia értékekre a 6.
ábrán látható.

6. ábra. A háromféle pirolízis termék különböző adagjainak hatása az 1 863 nm-en mért
reflektancia értékekre. Jelmagyarázat: háromszög – lignit; négyzet – csontszén;
rombusz – faszén

A talajba kevert szilárd pirolízis termékek hatása a talajminták NIR reflektanciájára 371

Mindhárom anyag esetében a koncentráció és a kezelt talajra mért
reflektancia (1 863 nm) értékek között szoros lineáris összefüggés van. Az alsó
legmeredekebb csökkentő hatást a faszén okozta.
A középső, a csontszénre jellemző egyenes kisebb mértékű csökkentő hatást
jelez. Ennek valószínű oka az, hogy a csontszén kevesebb szenet tartalmaz. A
csontszén jelentős része hidroxilapatit, amelynek ezen a hullámhosszon nincs
reflektancia csökkentő hatása. (A hidroxilapatit hiperspektrális spektruma az 5.
ábra jobb oldalán látható.)
A felső egyenes a lignitkezelést jellemzi, amely egy nagy kőzettartalmú
szénfajta. Ez azt mutatja, hogy a lignit reflexiója ezen a hullámhosszon
nagyobb, mint a talajé.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a pirolízis termékek dózistól függően
jelentős hatást gyakoroltak a vizsgált talaj termékenységére. A
spektroradiométeres vizsgálatok is hasznos információkat nyújtottak a bekevert
szerves anyag által okozott változások nyomon követésében.
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Szennyvíziszap komposzt és fűzhamu hatása az energiafűzre
Uri Zsuzsanna1*, Simon László1, Vincze György1, Szabó Béla1, Irinyiné Oláh
Katalin1, Vígh Szabolcs1, Szabó Miklós1és Koncz József2
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2
MTA ATK TAKI, Budapest

Összefoglalás
Kutatómunkánk során szabadföldi kisparcellás tartamkísérletben tanulmányoztuk,
hogy a nyíregyházi települési szennyvíziszap komposzt (15 t/ha) és az energiafűz elégetésével nyert fűzhamu (600 kg/ha), illetve ezen anyagok kombinációi a talajba juttatva
miként hatnak az energianövényként termesztett kosárfonó fűz (Salix triandra x
viminalis ’Inger’) hozamára, valamint a fűzvesszők tápelem- és toxikuselem-felvételére.
Megállapítottuk, hogy a szennyvíziszap komposzt és a fűzhamu önmagában történt
kijuttatása pozitív hatással volt a fűz hozamára. A szennyvíziszap komposzt 34%-kal, a
fűzhamu 17%-kal növelte meg a betakarított fűzvesszők nedves tömegét. A kombinált
kezelés viszont szignifikáns különbséget nem eredményezett a kontrollhoz képest. Az
esszenciális makro- és mikroelemek (N, P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn) felvételét vizsgálva szignifikáns különbség nem mutatkozott a kezelések hatására a kontrollhoz viszonyítva.
A fűzvesszők toxikus elem (As, Ba, Cd, Pb) akkumulációját illetően hasonló eredményre jutottunk, a kezelések jelentős mértékben nem változtatták meg a fűzvesszők
toxikuselem-tartalmát.

Summary
An open-field long term small plot experiment was set up in Nyíregyháza, Hungary
with Salix triandra x viminalis ’Inger’ (grown as an energy crop). The experimental
brown forest was treated with 15 t/ha municipal sewage sludge compost and 600 kg/ha
willow ash (and their combination) with four replications during April 2011 to study
their impacts on the yield, macro- and micronutrients uptake, and toxic element
accumulation of willow shoots. Shoots (without leaves) were harvested during January
2013.
It was found that separate application of municipal sewage sludge compost or
willow ash enhanced the shoot yield of willow by 34% or 17%, respectively, while their
combined application have not had a significant impact.
Treatments have not affected significantly the uptake of essential macro- and
micronutrients (N, P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn) in harvested willow shoots, similarly
to accumulation of toxic elements (As, Ba, Cd, Pb).
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Bevezetés
Magyarországon az utóbbi időben a művelési ágak szerkezetében jelentős
változások történtek, növekedett az erdő- és a mezőgazdasági művelésből kivett
területek aránya, ami az energetikai célú biomassza-hasznosítás szempontjából
kedvező tendenciának tekinthető (SZABÓ & BARÓTFI, 2009).
A fás szárú energiaültetvények esetében a sokévi egyoldalú tápanyagfelvétel
miatt folyamatosan gondoskodnunk kell a rendszeres tápanyag-utánpótlásról. A
tápanyag visszapótlása történhet szerves trágyákkal, műtrágyákkal, illetve részleges növénytáplálást jelenthet a hamu visszajuttatása is (GYURICZA, 2011).
Azokon a területeken, ahol energetikai célra történő termesztés folyik, kedvező
lehetőség kínálkozik az egyébként nehezen elhelyezhető szerves hulladékok,
melléktermékek (pl. hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, stb.) elhelyezésére,
hasznosítására is.
A szennyvíziszap komposztok jelentős mennyiségben tartalmaznak a növények számára értékes tápanyagokat, főleg nitrogént és foszfort, kisebb arányban
káliumot. A biomassza elégetése során keletkező hamu elsősorban káliumforrás,
de kalcium, magnézium, foszfor és egyéb mikroelemek is találhatók benne.
Mindkét anyag hasznosításának korlátozó tényezője a nagy nehézfémtartalmuk
lehet (CABRERA, 1994; EPSTEIN, 2002; HAIDEKKER, 2002; VERMES, 2003;
GYURICZA, 2011).
Az energianövényként termesztett kosárfonó fűz tápanyag-visszapótlási lehetőségeivel 2008 óta foglalkozunk szabadföldi kísérletekben Nyíregyházán
(SIMON et al., 2011a és b, SIMON et al., 2012a és b; SIMON et al., 2013a és b).
A Nyírségvíz Zrt. által készített települési szennyvíziszap komposzt, illetve a
kosárfonó fűz elégetésével nyert fűzhamu hatásának vizsgálata mellett, a Nyíregyházán szelektíven gyűjtött szerves hulladékokból komposztálással előállított
települési komposzt, a Zemplénben bányászott riolittufa és a Nitrogénművek
Vegyipari Zrt. által előállított ammónium-nitrát műtrágya kosárfonó fűzre gyakorolt hatását is tanulmányozzuk különféle dózisokban és kombinációkban.
Jelen munkánk célja a települési szennyvíziszap komposzt és a fűzhamu hatásának bemutatása volt az energianövényként termesztett kosárfonó fűz (Salix
triandra x viminalis ’Inger’) hozamát jellemző paramétereire (vesszőátmérő,
legnagyobb vesszőhossz, vessző össztömeg), valamint a fűzvesszők tápelem- és
toxikuselem-felvételére.

Vizsgálati anyag és módszer
A szabadföldi kisparcellás tartamkísérletet 2011 áprilisában állítottuk be
barna erdőtalajon a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi
Kutatóintézetének területén (S IMON et al., 2011a és b; SIMON et al., 2013a és b).
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A kísérlet bruttó összterülete 4054 m2, mely területen 40 kísérleti parcellát
alakítottunk ki, ahová összesen 6006 db kosárfonó fűz (Salix triandra x
viminalis ’Inger’) dugványt (forgalmazó: Holland-Alma Kft. piricsei telepe,
licensz-tulajdonos: Lantmännen Agroenergi AB, Svédország) ültettünk ikersoros művelésben. A 10 kezeléses négy ismétléssel beállított kísérletben egy kísérleti parcella nettó összterülete 27 m2, ahol 40 fűzbokor található 0,75 m sortávolsággal és 0,6 m tőtávolsággal. A két ikersor a parcellán belül 1,5 méterre
helyezkedik el egymástól.
A belvízcsatorna kotrási iszappal terített, eltemetett kovárványos barna erdőtalaj alapjellemzőit korábbi publikációnkban ismertettük (S IMON et al., 2013a).
A szennyvíziszap komposztot 15 t/ha, a fűzhamut 600 kg/ha dózisban, önmagukban és kombináltan is kijuttattuk a talajba 2011 júniusában. A két anyag
alapparamétereit szintén korábbi jelentésünkben mutattuk be (S IMON et al.,
2011a). A kontroll parcellák kezelésben nem részesültek.
2012 decemberében történt a lombját vesztett kosárfonó fűz vesszőátmérőinek mérése 50 és 100 cm-es magasságban. A maximális vesszőhosszak mérésére 2013 januárjában került sor, a vesszők levágása után, a vesszőkötegek nedves
össztömegének mérésével egy napon. A vessző mintavételre szintén ekkor került sor, majd az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai
Intézet budapesti akkreditált laboratóriumában meghatároztuk a fűzvesszők
makroelem- (N, P, K, Ca, Mg), mikroelem- (Fe, Cu, Mn, Zn) és toxikuselem(As, Ba, Cd, Pb) tartalmát. Az elemanalízist induktív csatolású plazma optikai
emissziós spektrometria (ICP-OES) technika (Ultima 2 Horiba Jobin-Yvon készülék) alkalmazásával végeztük el három ismétléssel, a minták cc. HNO3cc.
H2O2 eleggyel történt feltárása után (SIMON et al., 2011a).
A kísérleti eredmények statisztikai elemzését SPSS programmal, varianciaanalízist alkalmazva, a Tukey-féle b-teszt alapján végeztük el.

Vizsgálati eredmények
A kosárfonó fűz hozamát jellemző paraméterek
Az 1. táblázatban a települési szennyvíziszap komposzt és a fűzhamu hatását
szemléltetjük az energiafűz 50 és 100 cm-es magasságban mért vesszőátmérőire
és a vesszők legnagyobb hosszára.
A vesszők 50 és 100 cm-es magasságában mért átmérőit megvizsgálva megállapítottuk, hogy a szennyvíziszap komposzt és a fűzhamu önmagában történt
kijuttatásának hatására jelentősen megnőttek a vesszőátmérők, míg a kombinált
kezelés hatása nem volt számottevő mértékű.
Hasonló tendenciát tapasztaltunk a kosárfonó fűz vesszőinek legnagyobb
hosszára vonatkozó adatokat elemezve, a három kezelés közül a szennyvíziszap
komposztnak volt a legkedvezőbb hatása.
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1. táblázat. Szennyvíziszap komposzt és fűzhamu hatása a kosárfonó fűz (Salix
triandra x viminalis ’Inger’) hozamát jellemző paramétereire (szabadföldi kísérlet,
Nyíregyháza; 2012. december – 2013. január; 15 t/ha szennyvíziszap komposzt és 600
kg/ha fűzhamu kijuttatása 2011 júniusában)

Kezelések

Szennyvíziszap komposzt
Fűzhamu
Szennyvíziszap
komposzt +Fűzhamu
Kontroll

Vesszőátmérő,
mm
50 cm-es
magasságban
(n = 80/kezelés)

Vesszőátmérő,
mm
100 cm-es
magasságban
(n = 80/kezelés)

Vesszők
legnagyobb
hossza, cm
parcellánként
(n = 48/kezelés)

25,2b
22,8a

22,6c
20,4b

509c
487b

21,6a

18,9a

453a

21,6a

19,2a

461a

Megjegyzés: Variancia-analízis. Tukey-féle b-teszt. A különböző betűindexet kapott –
egy oszlopban található – értékek szignifikánsan (P < 0,05) különböznek egymástól.

A szennyvíziszap komposzt önmagában történt kijuttatása 34,4%-kal, míg a
fűzhamu önmagában 17,2%-kal növelte a vesszők össztömegét a kezelésben
nem részesült kontroll kultúrához képest, a kombinált kijuttatás viszont szignifikáns változást nem eredményezett (1. ábra).

1. ábra. Szennyvíziszap komposzt és fűzhamu hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x
viminalis ’Inger’) vesszőinek össztömegére (szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza; 2012.
december – 2013. január; 15 t/ha szennyvíziszap komposzt és 600 kg/ha fűzhamu kijuttatása 2011 júniusában). Variancia-analízis: Tukey-féle b-teszt. A különböző betűindexet kapott értékek szignifikánsan (P < 0,05) különböznek egymástól
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A kosárfonó fűz vesszőinek elemfelvétele
A 2. táblázatban mutatjuk be a szennyvíziszap komposzt és a fűzhamu elemfelvételre gyakorolt hatását.
Megállapítottuk, hogy a 2013 januárjában betakarított fűzvesszők fajlagos
nitrogénfelvételében a kezelések hatására statisztikailag szignifikáns eltérés
nem mutatkozott. A szennyvíziszap komposzt önmagában történt kijuttatása
esetén, a komposzt magasabb P-tartalma (SIMON et al., 2011a) ellenére, a növények kevesebb P-t vettek fel a kontrollhoz viszonyítva. A fűzvesszők fajlagos
K- és Ca-felvétele kisebb volt a szennyvíziszappal, illetve a fűzhamuval kezelt
kultúrákban, míg a kombinált kezeléseknél mindkét elem felvétele kissé megemelkedett (2. táblázat).
Az esszenciális mikroelemeket (Cu, Fe Mn, Zn) illetően a szennyvíziszap kijuttatás mind a négy vizsgált elem esetén kis mértékben lecsökkentette a fűzvesszők fajlagos elemfelvételét. A fűzhamuval kezelt kultúrákban a Cu-, Fe- és
Zn-felvétel 19–33%-kal kisebb volt a kontrollhoz viszonyítva.
2. táblázat. Szennyvíziszap komposzt és fűzhamu hatása a kosárfonó fűz (Salix
triandra x viminalis ’Inger’) vesszőjének makro-, mikro- és toxikuselem-tartalmára
(szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza, 2013. január; 15 t/ha szennyvíziszap komposzt és
600 kg/ha fűzhamu kijuttatása 2011 júniusában)

Elemek
N
P
K
Ca
Mg
Cu
Fe
Mn
Zn
As
Ba
Cd
Pb

%
mg/kg

g/g

Szennyvíziszap
komposzt
0,37a
826a
1905a
2913a
794a
1,91a
6,22a
6,62a
44,7a
<kh
3,58a
0,99a
0,30

Kezelések
Szennyvíziszap
Fűzhamu
komposzt +
fűzhamu
0,41a
875a
1889a
2959a
843a
1,75a
5,87a
8,05a
48,7a
<kh
4,16a
1,16a
<kh

0,38a
923a
2247a
3415a
853a
2,21a
7,10a
9,27a
58,0a
<kh
4,45a
1,31a
<kh

Kontroll
0,39a
864a
2020a
3303a
878a
2,60a
7,91a
7,78a
59,9a
<kh
4,32a
1,41a
<kh

Megjegyzés: Az adatok 3 ismétlés átlagai. <kh=kimutatási határ alatt.
Variancia-analízis. Tukey-féle b-teszt. A különböző betűindexet kapott értékek szignifikánsan (P < 0,05) különböznek egymástól.
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A fűzvesszők toxikuselem (As, Ba, Cd, Pb) akkumulációját megvizsgálva
megállapítottuk, hogy a talajba kijuttatott szennyvíziszap komposztból és fűzhamuból nem került be kimutatható mennyiségben arzén és ólom a fűzhajtásokba. A Ba-akkumulációt illetően azt tapasztaltuk, hogy a kezelések szignifikáns
mértékben nem változtatták meg a fűzvesszők Ba-tartalmát a kontrollhoz képest. Valamennyi kezelt kultúrában kevesebb Cd-t mértünk, mint a kontroll kultúrában.

Következtetések
A települési szennyvíziszap komposzt és az energiafűz elégetésével nyert
fűzhamu energianövényként termesztett kosárfonó fűzre gyakorolt hatását vizsgálva feltételezhetjük, hogy a fenti mennyiségben a talajba kijuttatott adalékanyagok optimális hatást gyakorolnak a kosárfonó fűz vesszőhozamára és belőlük nem kerülnek át a biomasszába olyan toxikus elemek, melyek az elégetés
után veszélyes mértékben feldúsulhatnak a hamuban.

Köszönetnyilvánítás
Kutatásainkat a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) és a ColasÉszakkő Bányászati Kft. (Tarcal) támogatta. Külön köszönettel tartozunk
Darvasiné Tasi Valéria laboránsnak a minták analízishez történő gondos előkészítéséért.
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Tápanyag-felvétel és tápanyag-lemosódás vizsgálata energiafűz
ültetvényben
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Koncz József 2
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Összefoglalás
Ammónium-nitrát műtrágya (AN), települési biokomposzt (BK), illetve települési
szennyvíziszap komposzt (SZK) hatását tanulmányoztuk az energianövényként termesztett kosárfonó fűzre (Salix triandra x Salix viminalis, ’Inger’).
Az ammónium-nitrát kétszeri kijuttatása (2011. és 2012. május) a betakarított fűzvesszőkben (2013. január) 22%-kal, szignifikánsan megemelte a fajlagos (1 gramm
szárazanyagra vonatkoztatott) nitrogén-koncentrációt, míg a többi kezelésnek nem volt
ilyen hatása. Ugyanakkor a fűzvesszők fajlagos foszfor, továbbá esszenciális makro- (K,
Ca, Mg), és mikroelem (Fe, Cu, Mn, Zn) felvételében egyaránt csökkenést figyeltünk
meg. A fűzvesszők toxikus elem (Ba, Cd, As, Pb) koncentrációja nem változott szignifikánsan. Az ammónium-nitrát kétszeri (2011, 2012) kijuttatását követően a 2013. április 30-án vett talajvíz mintákban a nitrát-koncentrációk a következők voltak: kontroll –
5,07 mg/dm3; AN kezelés – 9,27 mg/dm3; BK + AN kezelés – 3,03 mg/dm3; SZK kezelés – 0,60 mg/dm3.
2013 májusában ismét kijuttattuk a talajadalékokat a 2011-ben alkalmazott dózisokban. A 2013. június 21-én vett vízmintákban az AN-tal, BK + AN-tal és a SZK-tal kezelt parcellákon a nitrát-koncentrációk jelentős emelkedését tapasztaltuk (20,8; 11,2 és
68,8 mg/dm3). A talajvíz foszfátkoncentrációi a mintázás időpontjaiban 0,6–1,0 mg/dm3
tartományban változtak. A talajadalékok másodszori kijuttatása után a SZK-tal kezelt
területen mintegy 70%-kal magasabb foszfátkoncentrációt mértünk.

Summary
The effects of various soil amendments (ammonium nitrate – AN; municipal biocompost – MBC; municipal sewage sludge compost  MSSC) were studied on willow
(Salix triandra x Salix viminalis, ‘Inger’) cultivated as an energy crop.
Nineteen months after the soil treatments all of the amendments applied, enhanced
the uptake of N in shoots. In opposite way, the uptake of macro- and microelements (P,
K, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn) were decreased in shoots. The amounts of toxic elements
(As, Ba, Cd, Pb) in shoots were negligible. Following the double application of AN
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(2011 and 2012 June) the nitrate concentrations of groundwater were: control – 5.07;
mg·dm-3; AN treatment – 9.27 mg·dm-3; BK + AN treatment – 3.03 mg·dm-3; MSSC
treatment – 0.60 mg·dm-3. The soil amendments were applied again in 2013 May in the
same doses as in 2011. One month later enhanced nitrate concentrations were measured
in plots treated with AN, MSC + AN and MSSC (20.8, 11.2 and 68.8 mg·dm-3). In average, phosphate concentrations were in the range of 0.6 – 1.0 mg·dm-3. A significant
enhancement in phosphate concentration (70%) was detected after MSSC treatment.

Bevezetés
A fosszilis energiahordozók mennyiségének folyamatos csökkenése, valamint a rohamosan növekvő széndioxid-kibocsátás egyre inkább az alternatív
energiatermelés lehetőségei felé fordítják a figyelmet. A lehetőségek egyikeként
tekintenek az energiacélú növénytermesztésre, amely részben kiválthatja a foszszilis forrásokat, másrészt hozzájárulhat az üvegházhatású széndioxid légköri
koncentrációjának csökkentéséhez. Becslések szerint 1 hektárnyi területen megtermelt energianövény felhasználásával mintegy 5 tonna széndioxid kibocsátása
kerülhető el (BLASKÓ, 2008; RÉNES, 2008).
A legaktívabban vizsgált energianövények közül megemlíthetők a
Miscanthus, Agropyron, Arundo, illetve a Populus, Robinia és Salix fajok
(VÁGVÖLGYI & SZABÓ, 2007; SIMON et al., 2010; RUTTENS et al., 2011;
NSANGANWIMANA, et al., 2014). Az energianövények éves biomassza hozama
elérheti a 20–30 tonnát hektáronként. Az alkalmasan megválasztott energianövény biomasszája, rövid vágásfordulót alkalmazva többször letermelhető a termesztés 15–20 éves ciklusaiban. A megfelelő hozamok azonban csak megfelelő
tápanyag-utánpótlás biztosítása mellett várhatók el (GYURICZA et al., 2008).
Az energianövények termesztése, illetve tápanyagigénye megteremti a lehetőségét az egyébként nehezen kezelhető és hasznosítható, a települési szennyvíz
tisztításának melléktermékeként keletkező szennyvíziszap, illetve szennyvíziszap komposzt elhelyezésének. Jól ismert ugyanis, hogy a szennyvízkezelésnek
ezek a melléktermékei jelentős koncentrációban tartalmazzák a növényi tápelemeket, többek között nitrogént, foszfort, valamint egyéb makro-, és mikroelemeket (S IMON et al., 2011). A felhasználást korlátozhatja az esetenként jelenlévő toxikus elemek magasabb koncentrációja. A tápanyag utánpótlásának megtervezése során figyelembe kell venni, hogy a kijuttatott adalékok vízben jól
oldódó és a talajokban mobilis elemei a talaj felső rétegein gyorsan áthaladva a
talajvízbe kerülhetnek, s azok elszennyeződését okozhatják.
Jelen közleményünkben bemutatott vizsgálatok során energiafűz ültetvény
tápanyag-utánpótlása céljából műtrágyát és talajadalékokat juttattunk a kísérleti
parcellákra, s nyomon követtük azok hatását a betakarított fűzvesszők elemöszszetételére. Az ültetvény telepítésével egyidejűleg kialakított monitoring kutakból vett vízminták vizsgálatával a talajból a talajvízbe lemosódó aktuális nitrátés foszfáttartalmat mértük.
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Vizsgálati anyag és módszer
A Debreceni Egyetem AGTC KIT Nyíregyházi Kutató Intézet földterületén
(Nyíregyházán, a Westsik Vilmos utcával párhuzamosan) 2011 áprilisában szabadföldi kisparcellás kísérletet állítottunk be barna erdőtalajon, különböző talajadalékoknak az energianövényként termesztett fűzre (Salix triandra x Salix
viminalis, ’Inger’) gyakorolt hatásának tanulmányozása céljából. A 10 kezeléses
négy ismétléssel beállított, ikersoros (sortávolsága 0,75 m, illetve 1,5 m, tőtávolság 0,6 m) ültetvényben 1 kísérleti parcella nettó 27 m2-es összterületén négy
sorban összesen 40 fűzbokor került elhelyezésre. A telepítés részletei korábbi
közleményekben megtalálhatók (SIMON et al.,2011; SZABÓ et al., 2011).
A települési biokomposzt (Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyíregyháza), a települési szennyvíziszap komposzt (Nyírségvíz Zrt., Nyíregyháza) és
ammónium-nitrát (Nitrogénművek Zrt., Pétfürdő) hatásai mellett a riolittufa
(Colas-Északkő Kft., Tarcal), illetve a kosárfonó fűz elégetésével előállított ún.
„biohamu” fűzre („energiafűzre”) gyakorolt hatását is tanulmányoztuk. Jelen
közleményben a települési biokomposzt, a települési szennyvíziszap-komposzt
és az ammóniumnitrát-kezelések eredményeit mutatjuk be. A fenti talajadalékokat 2011 júniusában juttattuk ki első alkalommal a kísérleti parcellák talajába
(SIMON et al., 2011). A talajkezeléseket ugyanolyan dózisokkal 2013 májusában
ismételtük meg második alkalommal. Egyedüli kivételt a parcellák ammóniumnitrát kezelése jelentett; a műtrágyát 2011 júniusa és 2012 júniusa után 2013.
május 31-én már harmadik alkalommal juttattuk ki az érintett parcellákra.
A talajkezelések előtt rotációs kapa segítségével gyomtalanítást végeztünk,
és a talajadalékokat szintén rotációs kapával forgattuk be a talaj legfelső 0–15
cm-es rétegébe. A kontroll parcellák nem részesültek kezelésben. A kísérleti
beállításokban a következő dózisokat alkalmaztuk: ammónium-nitrát (34% N) –
100 kg/ha; települési biokomposzt (76% szárazanyag) – 20 t/ha; települési
szennyvíziszap komposzt (48–56% szárazanyag) – 15 t/ha; kombinált beállításban 20 t/ha települési biokomposzt + 100 kg/ha ammónium-nitrát.
A 2011-ben első alkalommal kezelt energiafűz lomb nélküli vesszőinek első
betakarítása 2013 januárjában történt. A betakarított fűzvesszők tömegét a letermelés napján digitális táramérleggel megmértük, majd a hozamadatok rögzítését követően véletlenszerűen mintáztuk a vesszőtömeget. A mintákat folyó
csapvízzel a laboratóriumi körülmények között gondosan megmostuk és háromszor cserélt desztillált vízzel öblítettük, eltávolítva ezzel az esetleges felületi
talajt és az egyéb szennyeződéseket. Tömegállandóságig történő szárítás
(105°C-on 24 órán át) után a mintákat Retsch darálóban 1 mm-nél kisebb részekre aprítottuk, majd a kémiai analízis elvégzéséig pattintással zárható műanyag zacskókban, exszikkátorban tároltuk.
A kémiai analízist (2013 tél) a Geoderma Bt. budapesti laboratóriumában,
kezelésenként négy ismétléssel végeztük el.
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A nitrogén-tartalmat Kjeldahl-módszerrel, illetve a fűzvesszők makroelem(N, P, K, Ca, Mg), mikroelem- (Fe, Cu, Mn, Zn) és toxikuselem- (As, Ba, Cd,
Pb) tartalmát a HNO3/H2O2 elegyet tartalmazó, mikrohullámú roncsoló rendszerben végzett feltárás után ICP-OES technikával határoztuk meg (S IMON et
al., 2011).
A kísérleti parcellákon 2011 júliusában kialakított hat talajvíz-monitoring
csőből több alkalommal (2013. április 30-án, 2013. június 21-én és 2014. március 27-én) vettük talajvíz-mintát. Kontrollként három csövet a kísérleti területtől délre (megfelelően távol) is elhelyeztünk, figyelembe véve a kísérleti parcellák lejtési viszonyait és távolságát. Innen 2013. június 11-én vettünk talajvíz
mintákat. Az első 2013. április 30-i mintavétel megelőzte a májusi talajkezeléseket (ld. fenn), míg a második (2013. június 11.) és harmadik (2013. június
21.) később történt.
A talajvíz mintázására mini búvárszivattyút használtunk (EMPS –
Envirotools Mini Pump System, Envirotools). A nyugalmi és megütött vízszint
mérése után a mintavevő kutak teljes vízmennyiségét kiszivattyúztuk, majd a
kutak újra megtelését követően vettük az analízisre került talajvízmintákat.
A mintákat műanyag tárolóedényben és hűtőládában tároltuk az analízisig.
Tartósítást nem alkalmaztunk. Az analízist közvetlenül megelőzően a mintákat
szűrőpapíron leszűrtük, majd a szűrlet kis részleteit használtuk a nitrát- és foszfáttartalom meghatározásához. Mivel a monitoring csövekből kitermelhető talajvíz mennyisége korlátozott volt, ezért kezelésenként csak egy mintának mértük az iontartalmát (NO3- és PO43-) háromszoros ismétlésben, majd azok átlagát
számoltuk. A nitrát- és foszfátkoncentráció meghatározását kolorimetriásan
végeztük Nanocolor vízanalitikai rendszer alkalmazásával.
Az adatok statisztikai elemzését variancia-analízissel végeztük (Tukey-féle
b-teszt, n = 4). Az azonos oszlopokban található értékek akkor különböznek
egymástól szignifikánsan (P < 0,05), ha eltérő betűindexet kaptak.

Vizsgálati eredmények és értékelésük
Az 1. táblázat a 2013. januárban betakarított fűzvesszők légszáraz állapotra
vonatkozó makroelem-tartalmát mutatja be. A fűzvesszők tömegszázalékban
megadott fajlagos nitrogén-tartalmát az ammóniumnitrát-kezelés szignifikáns
mértékben megemelte a kontroll növénymintához képest. Az ettől eltérő kezelések nem módosították a növények fajlagos nitrogén-felvételét. Érdekesség,
hogy az ammóniumnitrát-kezelés során, a megnövekedett fajlagos nitrogénfelvételt nem követte a többi esszenciális makroelem fokozódó mértékű felvétele. A kontroll értékeihez viszonyítva gyakorlatilag a többi makroelem (P, K, Ca,
Mg) koncentrációja alacsonyabb az ammóniumnitrát-kezelés eredményeként,
bár a tendenciákat statisztikailag nem lehet alátámasztani.
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1. táblázat. Esszenciális makroelemek mennyisége a kosárfonó fűz hajtásaiban 19 hónappal az első talajkezelések után
Kezelések
Kontroll
Ammónium-nitrát (AN)
Szennyvíziszap komposzt
(SzK)
Biokomposzt + AN
Biokomposzt

N
%

P

0,387a
0,473b
0,367a

864a
840a

0,363a
0,385a

K

Ca

Mg

2020a
1917a

3303a
3048a

878a
794a

826a

1905a

2913a

794a

807a
767a

1768a
1861a

3020a
2852a

816a
777a

mg/kg

Megjegyzés: Az eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) különböznek

A kezelések függvényében vizsgálva a makroelemek koncentrációinak alakulását általánosan megállapítható, hogy bármely kezelést kiválasztva, a kontroll mintákhoz képest csökkenő makroelem-koncentrációk mérhetők. A változások nem nagymértékűek (a legnagyobb eltérések átlagosan 11–13%-osak) és
statisztikailag nem bizonyulnak szignifikánsnak.
A 2. táblázat a fűzvesszők esszenciális mikroelem-tartalmát mutatja be. A
vizsgált elemekre vonatkozó adatsorokat áttekintve látható, hogy valamennyi
kezelés csökkentette a mikroelemek koncentrációját, a légszáraz vesszőkben.
Statisztikailag is alátámaszthatóan azonban csak a réz koncentrációja csökkent
(26–34%).
A kontrolltól szignifikáns eltérést mutató adatok kapcsán megjegyezhető,
hogy a négy vizsgált kezelés esetén mért értékek viszont egymástól már nem
térnek el statisztikailag. A csökkenés mértéke a réznél tapasztaltakkal szinte
megegyező a cink esetében is (25–41%), ezek a tendencia jellegű eltérések viszont statisztikailag nem megerősítettek.
2. táblázat. Esszenciális mikroelemek mennyisége a kosárfonó fűz hajtásaiban 19 hónappal az első talajkezelések után
Kezelések
Kontroll
Ammónium-nitrát (AN)
Szennyvíziszap komposzt
(SzK)
Biokomposzt + AN
Biokomposzt

Fe

Cu

Mn

Zn

mg/kg
7,91a
6,47a

2,60a
1,76b

7,78a
7,13a

59,9a
35,3a

6,22a

1,91b

6,62a

44,6a

4,96a
6,34a

1,89b
1,71b

6,81a
7,43a

42,4a
40,5a

Megjegyzés: Az eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) különböznek
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A vas koncentrációja jelentős eltérést mutat a kontrollhoz képest a
biokomposzt + ammónium-nitrát kombinált kezelés után (-37%), míg a további
kezelések esetén a csökkenés átlagosan 18–22%. A vesszők mangántartalma
ítélhető a legkiegyenlítettebbnek, mivel a csökkenés mértéke bármely kezelést
vizsgálva sem nagyobb, mint 15%.
3. táblázat. Toxikus elemek mennyisége a kosárfonó fűz hajtásaiban 19 hónappal az
első talajkezelések után
Kezelések
Kontroll
Ammónium-nitrát (AN)
Szennyvíziszap komposzt (SzK)
Biokomposzt + AN
Biokomposzt

As

Ba

Cd

Pb

mg/kg
k.h.a
k.h.a

4,32a
4,34a

1,41a
0,67a

k.h.a
k.h.a

k.h.a

3,58a

0,99a

k.h.a

k.h.a
k.h.a

4,39a
4,06a

0,79a
0,83a

k.h.a
k.h.a

Megjegyzés: Az eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) különböznek

A 3. táblázat a fűzvesszők toxikus elemösszetételére vonatkozó koncentráció
adatokat foglalják össze a kezelések függvényében. Szembetűnő, hogy a fűzvesszők arzén- és az ólomtartalma a kimutatási határ alatt van.
A bárium vonatkozásában csak kismértékű eltérések figyelhetők meg: az
eredmények a 2%-ot meg nem haladó növekedést mutattak az ammóniumnitrát, a biokomposzt + ammónium-nitrát kombinált kezelések esetén, míg ezzel
szemben 18%-os csökkenést tapasztaltunk a szennyvíziszap komposzt alkalmazása esetén. Egyik eltérés sem volt statisztikailag alátámasztható.
A kadmium esetén nagyobb mértékű csökkenést detektáltunk (30–52%), ennek ellenére ezek a változások nem bizonyultak szignifikánsnak. A toxikus
elemek felvételére vonatkozóan megállapítható, hogy nem áll fenn annak a veszélye, hogy a talajadalékok hatására megnövekedne a növényi biomassza
toxikuselem-tartalma, így feltételezhető, hogy az égetés során keletkező maradékok sem bizonyulnak a környezetre ártalmasnak.
A tápanyag lemosódás vizsgálatára a kezelt parcellákon kialakított monitoring kutakból vett talajvízminták nitrát-, és foszfátkoncentrációját határoztuk
meg. Az elemzések nitrát-koncentrációkra vonatkozó eredményeit a 4. táblázat
foglalja össze. A bemutatott adatok az egy év során bekövetkező változásokat
mutatják. Amint azt az Anyag és módszer fejezetben említettük, a 2011-ben
alkalmazott dózisokat használva, 2013. májusban megismételtük a talajadalékok
kijuttatását. a 2013. április 30-án vizsgált minták a 2013. májusi kezelés előtti
állapotot tükrözik.

Tápanyag-felvétel és tápanyag-lemosódás vizsgálata energiafűz ültetvényben

387

4. táblázat. A talajvíz nitrát-koncentrációinak alakulása a talajkezelések függvényében
2013. április és 2014. március között
Kezelések
Kontroll
Ammónium-nitrát (AN)
Szennyvíziszap komposzt
(SzK)
Biokomposzt + AN

2013.04.30

2013.06.21.
mg/dm3

2014.03.27.

5,1a
9,3b

6,5a
20,8b

0,9a
6,2b

0,6c

68,8c

4,6c

3,0d

11,2d

6,6b

Megjegyzés: Az eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) különböznek

A nitrát koncentrációja 0,6–9,3 mg/dm3 értékek között változik (a talajvízre
vonatkozó határérték 50 mg/dm3, 6/2009 KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
alapján): a legmagasabb értéket az ammóniumnitráttal-kezelt parcella talajvizében, míg a legalacsonyabbat a szennyvíziszap-komposzttal kezelt területen mértük.
A talajadalékok 2013. májusi kihelyezését követően, egy hónap múlva vettük a következő vízmintát, amelyben a kontroll, semmilyen kezelésben nem
részesülő parcella kivételével, mindegyik parcellán megnövekedett nitráttartalom volt mérhető. A kiindulásinak tekinthető, 2013. április 30-i állapothoz
képest az ammónium-nitráttal, illetve a biokomposzt + ammónium-nitrát kombinált kezelés esetén mintegy kétszeres (9,3 → 20,8 mg/dm3), illetve háromszoros (3,0 → 11,2 mg/dm3) emelkedést figyeltünk meg. A legmagasabb koncentráció a szennyvíziszap komposzttal végzett kezelés után jelent meg; 68,8
mg/dm3 (határértéket meghaladó koncentráció). A jelentősen megemelkedő
koncentrációk jelzik, hogy a nitrogén vízben jól oldódó nitrát-formája gyorsan
mozogva már egy hónap alatt is megjelenhet a talajvízben.
Egy év elteltével, 2014 márciusában elvégzett ellenőrző mérések alapján
megállapítható, hogy a nitrát-koncentrációk megközelítően visszaestek a kiindulásinak tekintett, 2013. áprilisi szintre. A nitrát koncentrációjának időbeli
alakulását nézve látszik, hogy az impulzusszerűen megjelenő nitrát-N egy része
természetesen asszimilálódik, míg másik része a talajvízbe lemosódik.
A talajvíz mintákban a nitrát mellett meghatároztuk a foszfáttartalmakat is.
Az eredményeket az 5. táblázat foglalja össze.
A foszfátkoncentrációk sokkal kiegyensúlyozottabban alakultak, nem voltak
megfigyelhetők olyan nagymértékű változások, mint a nitrát vonatkozásában,
bár itt is vannak 60%-ot meghaladó különbségek. A foszfátkoncentrációk az
1,8–5,1 mg/dm3 tartományban ingadoznak (a felszín alatti vizekre vonatkozó
határérték 500 µg/dm3, 6/2009. sz. rendelet alapján), ami arra is utal, hogy az
általunk mért értékek mindegyike meghaladja a rendeletben meghatározott határértéket.

388

VINCZE et al.

5. táblázat. A talajvíz foszfátkoncentrációinak alakulása a talajkezelések függvényében
2013. április és 2014. március között
Kezelések
Kontroll
Ammónium-nitrát (AN)
Szennyvíziszap komposzt
(SzK)
Biokomposzt + AN

2013.04.30

2013.06.21.
mg/dm3

2014.03.27.

1,98a
2,04a
3,09b

3,00a
3,21a
5,10b

1,95a
2,10a
3,30b

1,89a

3,09a

2,10a

Megjegyzés: Az eltérő betűvel jelölt értékek egymástól szignifikánsan (p < 0,05) különböznek

A 2013. májusi talajkezelés minden esetben a foszfátkoncentráció növekedését eredményezte, bár hasonló mértékű emelkedés megfigyelhető a kontroll
parcella esetében is.
A legnagyobb emelkedést a szennyvíziszap-komposztos kezelés eredményezte (3,09 → 5,10 mg/dm3, + 65%).
Az egyes időpontok mérési eredményeit egymás mellett szemlélve feltűnik,
hogy mind a három vizsgálat alkalmával a szennyvíziszap-komposzttal történő
talajkezelés adta a legmagasabb foszfátkoncentrációt. A talajadalékok kijuttatása után tapasztalható impulzusszerű koncentráció-növekedés csak átmenetinek
mutatkozik, mivel az egy év elteltével vett mintákban az első mérésnél tapasztalt értékeket detektálhattuk.

Következtetések
Elvégzett vizsgálataink eredményei alapján megállapítható, hogy az energianövényként termesztett fűz fajlagos tápelem-felvételét alapjaiban nem változtatták meg a felhasznált talajadalékok.
Az asszimilált nitrogén mennyiségét csak az ammóniumnitrát-kezelés emelte
meg szignifikáns mértékben. A további, esszenciális makro-, és mikroelemek
asszimilált mennyiségei, csökkenő tendenciát mutatnak, amely statisztikailag
nem megerősített. A talajból felvett és a betakarított hajtásokban akkumulálódó
toxikuselem-tartalom nem változott.
A kezelésekkel a talajba bevitt nitrogén (főként nitrát) a kijuttatást követő
egy hónapon belül megjelent a talajvízben, jelentősen, impulzusszerűen megnövelve a mérhető nitrát-koncentrációt, ezzel is jelezve, hogy az elhúzódó hatású
tápelem-utánpótlás kiegyenlítettebb és jobban hasznosuló ellátást biztosíthat.
A talajvíz foszfátkoncentrációja a kezelésektől függetlenül kiegyensúlyozottabbnak tűnik. Jelentős, és szignifikánsan magasabb foszfátkoncentráció csak a
szennyvíziszap komposzt kijuttatás eredményeként jelent meg.
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