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Bevezetés

Mintaterületek: Szentenderei-sziget  3
kertészeti terület (1 permakultúra, 1
ökológiai
és
1
konvencionális)
+
szomszédos szántó területek (3) és a
legközelebbi erdőterületek (3) összesen 9
mintavételi terület (1. Ábra)
Talajmintavétel  5 kompozit minta/
mintaterület 0-30 cm rétegből (2019
november)
Humusztartalom  Tyurin-féle módszer
Humuszminőség  fotometrikusan mértük
 E4/E6 arányszám
Adat értékelés  átlag, szórás, R 3.5.1, R
Core Team 2018
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elhelyezkezkedése a
Szentendrei-szigeten

Erdő

Konvencionális Szántó
Mintaterületek

Erdő

Permakultúrás kertészet- Tahitótfalu
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2. ábra. talajszelvény
mintavétel Pürchauer-féle
szúróbottal.
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Talaj  létfontosságú funkciók 
ökoszisztéma fenntartása
Gazdálkodás  talaj állapot/egészség 
talajélet  talajműködés
Humusztartalom  legfontosabb alkotóelem
 vízgazdálkodás
Humuszminőség  labilis és stabil
humuszsavak aránya  hosszútávú
megkötés
Célkitűzés  a különböző kertészetek
összehasonlítása egymással és a
szomszédos szántó illetve legközelebbi erdő
területtel a humusz mennyiség és minőség
tekintetében
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3-5. ábra: A kertészeti területek humusztartalmának összehasonlítása a szántó és erdő területekével.

6. ábra: Humusztartalom mérés a
laborban.
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7-9. ábra: A kertészeti területek humuszminőségének (E4/E6 arány) összehasonlítása a szántó és erdő területekével.

Permakultúra Ökológiai Konvencionális Szántó
Mintaterületek

Erdő

10. ábra: A kertészeti területek humusztartalmának
összehasonlítása az összesített szántó és erdő területekkel.

12. ábra: Talajminta
gyűjtés.

Permakultúra Ökológiai Konvencionális Szántó
Mintaterületek

Erdő

11. ábra: A kertészeti területek E4/E6 arány értékeinek
összehasonlítása az összesített szántó és erdő területekkel.

Eredmények

 A szántóterületeken mindenhol alacsonyabb volt a humusztartalom, míg az erdőterüleken mindenhol nagyobb mint a kertészetekben.
 A permakultúrás kertészetben volt a legmagasabb humusztartalom, míg a konvencionális kertészetben a legalacsonyabb.
 Az erdőben a labilis humusztartalom magasabb mint a többi területen, míg a permakultúrás kertészet területén volt a legnagyobb az aránya a stabil
humusztartalomnak az összesített szántó és erdő illetve konvencionális és ökológiai kertészethez képest.

Összefoglalás/következtetések





Permakultúrás kertészetben ígéretes eredmények  a gazdálkodó szemléletét és a gazdálkodási rendszert érdemes vizsgálni.
A befolyásoló tényezők további kutatása: talajheterogenitás hatása, talajművelés, tápanyag utánpótlás, növényi maradványok kezelése, stb.
Esettanulmány  több éves vizsgálatok nagyobb számú mintaterületen átfogóbb statisztikai értékelés a gazdálkodási rendszer szinten is.
A biofizikai indikátorok eredményeit a gazdaság ökoszisztéma szolgáltatásainak és fenntarthatóságának szintjén is értelmezni kell.

Köszönetnyilvánítás

A kutatásban részt vevő gazdálkodóknak, ezen felül Jakab Gergelynek, Lyndre Nel-nek, Fehér Katalinnak és Terecskei Pálnénak. A kutatás az Innovációs és Technológiai
Minisztérium ÚNKP-19-3-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült.

Környezettudmányi Doktori Iskola/Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar, Szent István Egyetem, Gödöllő. További információ
ezen az emailen: szilagyialfred@gmail.com.

