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Közép-Zalai-dombság és Szévíz-vízgyűjtő foszfor terhelése 
talajvizsgálati eredmények alapján
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• A foszfor a növények, az állatok és az ember számára egyaránt 
létfontosságú táp-elem, ugyanakkor a foszfor tápanyagellátás nem 
csupán a talaj növények számára felvehető P-tartalmát növelheti, 
hanem egy kritikus koncentráció fölött környezeti kockázattal járhat. 
(Sárdi, 2015)



Mintaterület bemutatása



Felhasznált adatok

• MÉM NAK AIIR (Agrokémiai Irányítási és Információs Rendszer) 1978-
1991 közötti talajvizsgálati eredményei

• Agrár-környezet Gazdálkodási (AKG) és a nitrát program 2005- 2015
talajvizsgálati eredmények

• A két adatbázis Termelő Szövetkezeti (TSz) tábla szinten 15-100%
átfedést mutat, melynek fő oka, hogy nem tudtunk több gazdát
bevonni az elemzésbe.

• Közép-Zalai adatbázis: 54 gazda; 20494 ha; 449 TSz tábla

• Szévíz adatbázis 25 gazda; 6400 ha; 126 TSz tábla

• 10x10 m felbontású Digitális Domborzat modellt



Anyag és módszertan
• Az adatokat digitalizáltam, és adatbázisba rendeztem;
• A talaj vizsgálatokat 8 ciklusba rendeztem;
• Az 1978-1991-ig tartó AIIR 4 ciklust;
• 1995 és 2001 es talaj vizsgálatokból 1 ciklus;
• Az AKG-s 2005-2015-ből pedig 3 ciklus;
• A 8 ciklus felvehető foszfor tartalmát vizsgáltuk meg időben;
• Ramann-féle és podzolos barna erdő talajok (BET) foszfor változás

összehasonlítást végeztünk el.

Az adatok elemzéséhez egy tényezős variancia analízist használtunk és
t-probát (SSPS 18.0).
A foszfor értékek térbeli kiterjesztését a SAGA 6.3.0 geostatisztikai
program segítségével univerzális krigeléssel hajtottuk végre, az
eredménytérképeket térinformatikai programmal jelenítettünk meg
(ESRI ArcGIS 10.0).



Eredmények bemutatása

• A variancia elemzés során P eredmények közül 4 ciklusban kimutatható
szignifikancia. A talaj vizsgálatok eredményei alapján egy kezdeti gyors
feltöltődést mutat a P, majd a rendszerváltozástól az az első AKG-ciklus
végéig stagnálást (visszaesést) mutat és újra növekvő tendenciát mutat a
talajok foszfor szolgáltató képessége. Eredményeim a foszfor utóhatásról
más szerző eredményével megegyezik (Sárdi, 2015).
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Eredmények bemutatása

• Minden évben kivontuk a Ramann-féle BET-ből átlagos foszfor
tartalmából a podzolos BET átlagos foszfort. Ezeket a különbségeket
egymintás t-próbával vizsgáltuk (p=0,042).
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Korábbi eredmények bemutatása

• A mintaterület közepén a Szévíz patak vízgyűjtője helyezkedik el. Erre
a területre már egy korábbi vizsgálatom kimutatta a foszfor terhelést
változását. A foszfát-P terhelés a nagyobb homoktartalmú, magas
felvető AL-P2O5 szintű talajokról származik. A lebegő anyaghoz kötött
P terhelés több mint 80 %-a a vízgyűjtő kisebb, mint 20 %-ról érkezik
(Sisák et al., 2016).



Következtetések

• A talajvizsgálatok elemzése során a felvehető foszfor az elmúlt 40 év
során ingadozott, ám a mostani AKG-s program keretében újra
növekedni látszik, melynek a térbeli elhelyezését is feltüntettük (4 db
krigelt térkép)

• Két talajtípus között - mely a mintaterület jellemzi - a Ramann-féle és
podzolos barna erdőtalajok között szignifikáns eltérés található. A
Ramann-féle barna erdőtalajok gyorsabban töltődnek fel és
gyorsabban is ürülnek ki a podzolos barna erdőtalajokhoz képest.

• Növekvő mezőgazdasági foszfor kijuttatás mellet a mintaterület erózió
érzékenyégével összeadódva, a környéken feltételezhető a vizek
foszfor terhelésének növekedésével számolhatunk.



Köszönöm a figyelmet!


