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Talajtakarás hatása gyümölcsösök talajának könnyen oldható N-frakcióira

NAGY PÉTER TAMÁS
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar,
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet, Debrecen
E-mail: nagypt@agr.unideb.hu

Összefoglalás
Az elmúlt három évtizedben a klimatikus anomáliák egyik legsúlyosabb és leggyakoribb
hatása a vízellátottsági problémák felerősödése volt. Ma már egyértelműen kijelenthetjük,
hogy a hazai gyümölcsösökben a fák víz- és tápanyagigénye egyre nehezebben elégíthető ki,
éppen ezért a vízmegőrző technikák mind tápanyag-, mind vízgazdálkodási szempontból
felértékelődtek az elmúlt évtizedekben. A talajtakarás, mint kiváló vízmegőrzési technika
rendkívüli mértékben terjed és kiváló alternatívát kínál a gyümölcsösök tápanyaggazdálkodásában. A tanulmányban különböző talajtakaró anyagokkal beállított talajtakarásos
kísérletek eredményei kerülnek bemutatásra.
A kísérletek Hajdúnánás-Tedejen kerültek beállításra 2006-ban egy integrált alma és egy
integrált nem termő körte ültetvényben. A kísérletek beállítása előtt talajanalízissel
megállapítottuk a kísérleti terület talajadottságait. Fél évvel a kísérletek beállítása után
ismételt talajvizsgálat történt, hogy tanulmányozzuk a kezelések hatását a könnyen oldható
N-formák mennyiségére a talajban.
Azt találtuk, hogy a kezelések befolyásolták a vizsgált N-frakciók mindegyikének
mennyiségét. A vizsgált N-formák aránya különbözőképen alakult a kezelésekben.
Összességében, a használt talajtakarásos technikák alkalmasak a „vízstressz” hatásainak
enyhítésére és növelik a különböző könnyen oldható N-frakciók mennyiségét a felső
talajrétegekben.

Kulcsszavak: gyümölcsös, talajtakarás, vízmegőrzés, könnyen oldható nitrogén-formák

Bevezetés
A talajtakarás fontosságát és napjainkban is növekvő szerepét, annak környezetkímélő
volta, az ökológiai gazdálkodásban és a talaj vízháztartásában betöltött szerepe indokolja. A
talajtakarás, a talajművelési módok közül a leginkább természetbarát művelési forma. Ez felel
meg legjobban az integrált gyümölcstermesztés alapelveinek (SOLTÉSZ, 1997), mivel
kifejezetten előnyben részesíti ezen megoldást, főképp a kémiai talajkezeléssekkel szemben
3
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(SKROCH és SHRIBBS, 1986; HROTKÓ, 2003). A zöldtrágyázás kivételével a többi, talajtakarásban
használt talajkezelés megfelel a ,,minimum tillage” talajművelési rendszer követelményeinek.
További, egyre növekvő jelentőséget kölcsönöz a talajtakarásnak a talajnedvesség
megőrzése révén, a környezeti, éghajlati anomáliák negatív hatásainak kiküszöbölésében
játszott szerepe.
A talajtakarást (talajárnyékolás) általában az ültetést követően, külön lépésben szokták
elvégezni. Célja sokrétű, hiszen a cél nemcsak a talajnedvesség és struktúra megőrzése, a
gyomosodás visszaszorítása és gátlása, hanem a kedvezőbb talajfeltételek kialakításán
keresztül a kedvezőbb eredés, növekedés és terméshozás biztosítása is (JOHNSON és SAMUELSON,
1990; STEVENSON és NEILSEN, 1990; GRANATSTEIN, 2000; HROTKÓ, 2003).
A talajtakarás hatásait közvetlen és közvetett hatásokra bonthatjuk (MERWIN et al.,
1994). A talajtakarás közvetlenül befolyásolja az evaporációt, visszaszorítja a gyomosodást.
Szerepet játszik a talaj nedvességtartalmának fenntartásában, csökkenti a kimosódást (pl.
özönvízszerű csapadék lezúdulás esetén is). Továbbá véd az eróziótól, csökkenti a
talajhőmérséklet fluktuációt. Fokozza a tápanyag-felvehetőséget, elősegíti a nitrifikációt és a
szervesanyag képződést, javítja a talajszerkezetet (KESNER, 1989; NAGY et al., 2006; SKROCH és
SHRIBBS, 1986; MERWIN és STILES, 1994; NIELSEN et al., 2003; NIELSEN et al., 2004; MÄGE 1982;
PARKER és HULL, 1993; YIN et al., 2007).
A talajtakarás közvetve, pozitív hatással van a talajélet biológiai aspektusaira, a
gyökérzet sűrűségére, fejlődésére, növekedésére, -elhelyezkedésére és a mikróbák
mennyiségére is (FAUST, 1986; GRANATSTEIN, 2000). Nem elhanyagolható az sem, hogy a
talajtakarásra használt anyagok egy része kismértékű és lassú tápanyag-szolgáltató
képességgel is rendelkezik (MERWIN és STILES, 1994; MERWIN et al., 1994, NAGY, 2008a,b), főképp
a kálium, foszfor és nitrogén vonatkozásában (HAYNES, 1980). NAGY és munkatársai (2008b) a
talajtakaró anyagokat a tápanyag-szolgáltatásuk alapján három kategóriába sorolták:


tápanyagot is szolgáltató kezelések (pl.: szerves trágyás takarás),



tápanyagokat csekély mértékben szolgáltató kezelések (pl.: szalmatakarás,
fenyőkéreg mulcsozás),



tápanyagokat nem szolgáltató kezelések (pl.: fóliaborítás).

Ez utóbbi kezelés hatását vizsgálták talaj- és levélanalízis segítségével YIN és munkatársai
(2007) négy éven keresztül cseresznye ültetvényben. Megállapították, hogy a fóliaborítás
alatti felső talajréteg (0-30cm) nitrát tartalma a kezelés második évétől kezdődően
kismértékben csökkent és a negyedik évben a különbség már jelentős (30,3%) volt a
kontrollhoz képest. NAGY és munkatársai (2006; 2008a,b) továbbá rámutatnak, hogy a
talajtakarás tápanyagpótlásban játszott szerepe erősen lokális jellegű, a tápanyag-szolgáltatás
mértéke a mélységgel erősen csökkenő tendenciát mutat és függ a talajtakarás fedési
4
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hatékonyságától. A talajtakarás előnye főképp a kis tápanyagtőkéjű, rossz tápanyag- és
vízgazdálkodású, erózió sújtotta, éghajlati extrémitásokra érzékeny termőhelyeken
mutatkozik meg (NAGY, 2009).
Sajnos a talajtakarás talajnedvességet és tápanyagfelvételt befolyásoló hatásairól kevés
a hazai információ. A kilencvenes évek végén LAKATOS és munkatársai (2001) végeztek az
Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. kísérleti ültetvényében
talajtakarásos kísérletet annak kiderítésére, hogy az alkalmazott takaróanyagok (szerves
trágya, szalma, fólia, fenyőkéreg zúzalék és gyep) milyen hatással vannak a talaj
nedvességtartalmára, a mikroorganizmusok számára, kémiai összetételére valamint a fák
lombjainak elemtartalmára. Megállapították, hogy a fólia- és fenyőkéreg takarás bizonyult a
legeredményesebbnek a talaj nedvességtartalmának megőrzésében és elsősorban a szerves
trágya alkalmazása befolyásolja a talaj felvehető tápelem-tartalmát. Szintén Újfehértón VARGA
és munkatársai (2004) különböző szerves talajtakaró anyagok hatását (szerves trágya, szalma,
fenyőkéreg és zúzalék) vizsgálták, a talaj mikrobiológiai aktivitására és nedvességtartalmára.
Megállapították, hogy a talaj nedvességtartalmát, a vizsgált mikroorganizmusainak számát, a
trágya-, fenyőkéreg- és szalmakezelés növelte (ebben a sorrendben) a kontrollhoz képest.

Anyag és módszer
Jelen tanulmányban két almatermésű ültetvényben beállított talajtakarásos kísérlet
tapasztalatait és - terjedelmi okok miatt - a kezeléseknek a talaj mobilis, könnyen oldható és
felvehető nitrogén-formára gyakorolt hatását vizsgálom. Mindkét kísérletben csak azok a
kezelések kerülnek értékelésre, melyek azonosak voltak. Az ültetvények leírása:

1. kísérlet: Integrált almaültetvény
Kísérletünket a TEDEJ Rt. Hajdúnánás-Tedej-i ültetvényében állítottuk be 2006 kora
tavaszán. Az ültetvény talaja réti csernozjom típusú. Az ültetvényt 1999 őszén létesítették
MM106-os alanyon 3,8m x 1,1m sor- ill. tőtávolság mellett. A sorokban tíz fából álló blokkokat
alakítottak ki. Az ültetvénykezelést az integrált normák szerint végezték. Habár az ültetvény
rendelkezik kiépített csepegtető öntöző rendszerrel, a vizsgált időszakban 2006 tavaszától
2006 őszéig nem történt öntözés a vizsgált ültetvényrészben. Az ültetvényben alkalmazott
talajtakaró kezeléseket az 1. táblázat mutatja.

2. kísérlet: Integrált körteültetvény (nem termő)
Kísérletünket szintén a TEDEJ Rt. Hajdúnánás-Tedej-i ültetvényében állítottuk be 2006
kora tavaszán. Az ültetvény talaja réti csernozjom típusú. Az ültetvényt 2003 őszén létesítették
birs alanyon 3,8m x 1,0m sor- ill. tőtávolság mellett. A vizsgálat beállításakor az ültetvény még
5
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nem termő stádiumú volt. Vizsgálatunkra ’Vilmos’ körte fajtát választottunk ki. A sorokban tíz
fából álló blokkokat alakítottak ki. Az ültetvénykezelést az integrált normák szerint végezték.
A vizsgált időszakban nem történt érdemi öntözés a vizsgált ültetvényrészben. Az
ültetvényben alkalmazott talajtakaró kezeléseket szintén az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat. Az alkalmazott kezelések (Hajdúnánás-Tedej, 2006 – alma- és körteültetvény)
(1) Kezelés

(2) Alkalmazott dózis
(m3/parcella)

a) Kontroll

-

b) Szalma

2,48

c) Fenyőkéreg

0,50

d) Marhatrágya

1,65

A talajtakaró anyagok elhelyezése azonos volt mindkét kísérletben, minden kezelés esetén.
A facsíktól számítva jobbra és balra 0,75m szélességben, a tíz fát magába foglaló parcella teljes
hosszában. Az így befedett terület 16,5m2 volt. Az ismétlések száma minden kezelés esetén
négy volt.
Mindkét kísérlet beállítása előtt valamint lombhullás után vettünk talajmintákat kémiai
analízis céljából. A mintavétel célja a kísérlet beállítása előtt az volt, hogy megállapítsuk a
terület talajának fontosabb paramétereit. Talajmintáinkat kézi talajfúró segítségével, három
rétegből (0-20cm; 20-40cm és 40-60cm) vettük, az öt pontmintából minden kezelésblokkban
egy reprezentatív mintát képezve, a kísérlet beállítása előtt (április eleje) és bő fél év elteltével
(november eleje). A talajmintákat homogenizáltuk, szárítottuk, darálás előtt a növényi
maradványokat, esetleges szennyeződéseket eltávolítottuk majd 2mm-es szitán szitáltuk.
Vizsgálatig zárható műanyag edényben tároltuk.
A fő talajparaméterek meghatározása a magyar szabvány előírásainak megfelelően
történt (MSZ 20135:1999). A talaj könnyen oldható nitrogén frakcióinak meghatározására
0,01M CaCl2 kivonószert, az oldható kálium és foszfor frakciók meghatározására ammóniumlaktát-oldatot (AL) használtunk (HOUBA et al., 1986; MSZ 20135:1999). A humusztartalom
meghatározását égetéses módszerrel végeztük (NAGY, 2000).
A talajmintákból az ásványi N-formák és az összes oldható N-forma mennyiségét a híg
sóoldatból (0,01M CaCl2) fotometriásan határoztuk meg (HOUBA et al., 1986). Az
ásványosodott N-forma (Nmin) mennyiségét az ammónium- és nitráttartalom összegeként, a
könnyen oldható szerves N-forma (SON) mennyiségét az összes híg sóoldható és az ásványi
formák különbségeként határoztuk meg (JÁSZBERÉNYI et al., 1994).
6
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Eredmények és Értékelésük
A kísérletek beállítása előtti talajmintavétel eredményei
1. kísérlet: Integrált almaültetvény
A talaj kémhatása semleges közeli, gyengén savas, Arany-féle kötöttsége a vizsgált
rétegben 44. A vizsgált felső 40-60 cm-es rétegben tartalmaz csak mérhető mennyiségű
karbonátot. A humusztartalom alapján a talaj nitrogén ellátottsága közepesnek mondható. Az
AL-kivonat alapján a talaj foszfor ellátottsága a felső húsz centiméterben közepes, a
mélységgel mennyisége azonban jelentősen csökken. Hasonló megállapítás tehető az ALoldható kálium esetén is (2. táblázat).

2. táblázat. Integrált körteültetvény fontosabb talajvizsgálati értékei (2006, tavasz)
Mélység (cm)
Vizsgált paraméterek

0-20

20-40

40-60

0-60

Humusz (%)

2,95

2,61

2,42

2,66

KA

44

pH (H2O)

6,83

6,42

6,17

6,47

CaCO3 (%)

<0,1

<0,1

0,4

0,13

P2O5 (mg/kg) (AL)

157,14

97,12

64,74

106,33

K2O (mg/kg) (AL)

234,91

140,78

98,61

161,10

NO3--N (mg/kg) (0,01M CaCl2)

14,05

7,78

4,25

8,69

NH4+-N (mg/kg)) (0,01M CaCl2)

2,15

0,97

0,55

1,22

Norg (mg/kg)) (0,01M CaCl2)

3,29

4,32

2,64

3,42

A 0,01M CaCl2 oldható szervetlen nitrogén frakciók közül a nitrát frakció a domináns,
míg az ammónium mennyisége és a könnyen oldható szerves nitrogén frakció mennyisége
közel azonos a felső 20 cm-es rétegben. A mélységgel azonban az ammónium mennyisége
jelentősen csökken, míg a szerves N-frakció mennyisége kiegyenlített a felső 60 cm-es
rétegben. Mivel a szerves frakció a mineralizációs folyamat közbenső termékének tekinthető,
részarányát és fontosságát tekintve nem marad el a szervetlen N-frakciók mögött. Így szerepe
mind növénytáplálási, mind környezeti szempontból egyaránt kiemelkedő (NAGY, 2004; LOCH,
2015).
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2. kísérlet: Integrált körteültetvény
A csernozjom típusú talaj fizikai talajfélesége a vizsgált mélységben vályog, helyenként
agyagos-vályog rétegekkel. Kémhatása enyhén savanyú. A kis karbonát-tartalom a mélységgel
növekvő tendenciát mutat. A humusztartalom alapján a talaj nitrogénszolgáltató képessége
közepes, míg az AL-oldható foszfor és kálium adatok alapján a talaj foszfor- és káliumellátottsága szintén közepesnek mondható. A könnyen oldható nitrogénfrakciók közül a nitrát
a domináns, az ammónium mennyisége elhanyagolható. A szerves frakció mennyisége
mintegy harmada a nitrát mennyiségének és kiegyenlítetten változik a vizsgált rétegek között
(3. táblázat).

3. táblázat. Integrált körteültetvény fontosabb talajvizsgálati értékei (2006, tavasz)
Mélység (cm)
Vizsgált paraméterek

0-20

20-40

40-60

0-60

Humusz (%)

2,75

2,63

2,38

2,59

KA

45

pH (H2O)

6,53

6,78

6,29

6,57

CaCO3 (%)

<0,1

0,1

0,5

0,2

P2O5 (mg/kg) (AL)

164,11

89,12

42,7

98,64

K2O (mg/kg) (AL)

263,93

160,69

88,65

171,09

NO3--N (mg/kg) (0.01M CaCl2)

13,05

8,29

5,25

8,86

NH4+-N (mg/kg)) (0.01M CaCl2)

1,05

0,76

0,19

0,67

Norg (mg/kg)) (0.01M CaCl2)

3,24

2,78

2,42

2,81

A kísérletek beállítása utáni talajmintavétel eredményei
1. kísérlet: Integrált almaültetvény
A 4. táblázatban a kezelések beállítása után fél évvel (2006 ősze) a kezelések talajaiból
vett mintákban mért 0,01M CaCl2-oldható nitrát-, ammónium- és szerves N-tartalmak láthatók
a 0-60 cm-es rétegben, húszcentiméteres rétegenként.
A kontrollkezelés esetén kapott adatok elmaradnak a talajtípustól várt értékektől. Az
ásványi formák mennyiségei közel azonos, kis értékek (≈3-4 mg/kg) voltak, míg a szerves forma
mennyisége a kontroll talajban az ásványi formák összegét is meghaladta. A három frakció
egymáshoz viszonyított aránya megközelítőleg ≈1:1:3 (nitrát: ammónium: szerves nitrogén)
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arányban alakult. Mindhárom frakció a vizsgált mélységben egyenletesen oszlott el. Az ásványi
formák a felső talajrétegben voltak a legnagyobbjelentősebb mértékben jelen, mennyiségük
a mélységgel csökkenő tendenciát mutatott. A szerves frakció eloszlása a vizsgált
talajrétegben teljesen kiegyensúlyozott volt (4. táblázat).
Látható, hogy az alkalmazott kezelések jelentősen növelték mindhárom vizsgált réteg
0,01M CaCl2-oldható nitrogén-frakcióinak mennyiségét. Legjelentősebb hatást a nitrát frakció
esetében kaptunk. Mindhárom kezelés szignifikánsan növelte a vizsgált talajréteg nitrát-Ntartalmát. Adataink rámutatnak, hogy a felszíni kezelések hatékonyan emelhetik a felső
talajrétegek 0,01M CaCl2-oldható nitrogéntartalmát (4. táblázat).

4. táblázat: A talaj könnyen oldható N-frakciói
(Hajdúnánás-Tedej, Almaültetvény, 2006. november)
Kezelések

Kontroll

Szalma

Fenyőkéreg

Marhatrágya

mélység NO3--N

NH4+-N

SON

cm

mg/kg

mg/kg

mg/kg

0-20

2,01b

2,53b

2,51a

20-40

0,72a

0,91a

3,52a

40-60

0,40a

0,70a

2,86a

0-60

3,13

4,14

7,89

0-20

7,33c

3,90c

3,17a

20-40

8,16d

5,07d

4,95b

40-60

10,16d

3,16bc

3,79a

0-60

25,55

12,13

11,91

0-20

3,82b

4,67c

2,44a

20-40

5,78c

6,61d

4,95b

40-60

4,78c

1,57b

4,80b

0-60

14,38

12,85

12,19

0-20

7,93d

4,12c

3,83a

20-40

6,05b

3,89c

4,25b

40-60

6,94b

2,69b

3,84a

0-60

20,92

10,70

11,92
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Különösen érdekes volt a szalmás kezelés jelentős hatása, ami a szervesanyagborítás
árnyékoló és kimosódást gátló ugyanakkor mineralizációt elősegítő hatásaként értelmezhető.
Ellentétben a beforgatás okozta sokszor jelentős C/N arány eltolódással és pentozán hatással.
Ebben a kezelésben a három frakció egymáshoz viszonyított aránya megközelítőleg ≈2:1:1
(nitrát: ammónium: szerves nitrogén) arányban alakult. Hasonló eredményt kaptunk az egyes
frakciók mennyiségi arányaira a marhatrágyás kezelésben is.
A vizsgált rétegek 0,01M CaCl2-oldható NH4+-N mennyiségét az alkalmazott kezelések
csekélyebb mértékben növelték, mint azt a nitrát esetén tapasztaltuk. Ennek ellenére a
kezeléshatások ennél a frakciónál is szignifikánsaknak bizonyultak (4. táblázat). Az alkalmazott
kezelések nemcsak a legfelső húsz centiméteres talajréteg ammónium-tartalmát, hanem az
alsóbb rétegekéit is jelentősen növelték a kontrollhoz képest. A legkiegyenlítettebb arányt a
fenyőkéreg alkalmazása esetén kaptuk. Ennél a kezelésnél a három frakció egymáshoz
viszonyított aránya megközelítőleg ≈1:1:1 (nitrát: ammónium: szerves nitrogén) arányban
alakult (4. táblázat). Az alkalmazott kezelések növelték a talaj könnyen oldható szerves
nitrogén frakciójának mennyiségét mindhárom vizsgált rétegben. A könnyen oldható szerves
nitrogén frakció, viszont sokkal kiegyenlítettebben oszlott meg a vizsgált a rétegek között,
mint a szervetlen formák. Mennyisége a mélységgel enyhén növekvő tendenciát mutatott.
Adataink alapján ennek a frakciónak a mennyisége, a mineralizált formák mennyiségével
összehasonlítva, nem elhanyagolható, ami a szerepét a tápanyag-szolgáltatásban felértékeli.

2. kísérlet: Nem termő körte ültetvény
Az 5. táblázatban a kezelések beállítása után fél évvel (2006 ősze) a kezelések talajaiból
vett mintákban mért 0,01M CaCl2-oldható nitrát-, ammónium- és szerves N-tartalom adatai
láthatók a 0-60 cm-es rétegben, húszcentiméteres rétegenként.
A kontroll kísérlet talajában a legnagyobb mennyiségben a nitrát-forma volt jelen. A
vizsgált három N-forma aránya a kezdeti ≈9:1:3 (nitrát: ammónium: szerves nitrogén) arányról
≈8:1:6-ra módosult, ami a szerves frakció részarányának növekedésével járt és szezonális
ingadozással, illetve a könnyen felvehető formák csökkenésével magyarázható.
Ebben a kísérletben a szalmás kezelés a vizsgált N-frakciók közül csak az NH4+-N-frakció
mennyiségét növelte meg szignifikánsan. A három frakció egymáshoz viszonyított aránya így
kiegyenlítettebbé vált: ≈2:1:2 (nitrát: ammónium: szerves nitrogén).
A fenyőkéreg használata szintén csak az NH4+-N-frakció mennyiségét növelte, de a hatás
nem bizonyult szignifikánsnak. A nitrát és szerves nitrogén frakció mennyisége a kiindulási
értékekhez képest csökkent. A három frakció egymáshoz viszonyított aránya a kontrollhoz
képest szintén kiegyenlítettebbé vált: ≈3:1:3 (nitrát: ammónium: szerves nitrogén).
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5. táblázat. A talaj könnyen oldható N-frakciói
(Hajdúnánás-Tedej, Körteültetvény, 2006. november)
Kezelések

mélység NO3--N
cm

Kontroll

Szalma

Fenyőkéreg

Marhatrágya

NH4+-N

SON

mg/kg

0-20

5,36c

0,85b

3,29c

20-40

4,48bc

0,83b

3,06c

40-60

2,57a

0,10a

2,26b

0-60

12,41

1,78

8,61

0-20

4,43bc

1,68c

3,26c

20-40

3,01b

1,69c

3,16c

40-60

2,84a

1,76c

2,38b

0-60

10,28

5,13

8,80

0-20

3,44b

1,55c

2,39b

20-40

2,46a

0,85b

2,23b

40-60

1,62a

0,11a

1,36a

0-60

7,52

2,51

5,98

0-20

6,30c

0,78b

2,45b

20-40

3,30b

0,34a

2,17b

40-60

2,19a

0,62b

1,21a

0-60

11,79

1,74

5,83

A marhatrágyás kezelés bár egyik vizsgált N-frakció mennyiségét sem növelte abszolút
értelemben, de egymáshoz viszonyított részarányukat a nitrát frakció javára billentette: ≈7:1:3
(nitrát: ammónium: szerves nitrogén). A legkiegyensúlyozottabb mennyiségi eloszlást a
vizsgált rétegekben a könnyen oldható szerves N-frakció mutatta a kezelések függvényében.

Következtetések
Az alkalmazott talajtakarásos kezelések befolyásolták mindkét ültetvény talajának
könnyen oldható nitrogén-frakcióit. A kontroll talaj nitrát dominanciájához képest mindkét
kísérletben kiegyensúlyozottabb mennyiségi és mélységi eloszlást kaptunk a vizsgált nitrogénfrakciókra nézve. A kezelések jelentős hatással voltak a talaj könnyen oldható ammónium11
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nitrogén készletére. A vizsgált talajrétegekben a könnyen oldható szerves nitrogén frakció
összemérhető volt az ásványi nitrogén-frakciókkal és a mélység tekintetében a
legegyenletesebb eloszlást mutatta.
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Effect of soil mulching on the amount of easily soluble soil N-fractions in an
integrated apple and a pear plantation

PÉTER TAMÁS NAGY
University of Debrecen Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management
Institute of Water and Environmental Management
E-mail: nagypt@agr.unideb.hu

Summary
Increasing tendency of water stress was one of the most serious and frequent effect of
climatic anomalies, in the last three decades. Today we can clearly state that the water and
nutrient requirements of trees are more and more difficult to meet, in the Hungarian
orchards.
Therefore, in the last decades, the water saving techniques have become more valuable
in both nutrient and water management aspects. Ground cover as an excellent water
retention technique is spread and gives an alternative solution in nutrient management of
orchards. In this paper, the effects of different ground cover matters are showed on the
amount of easily soluble soil N-forms. Experiments were set up at Hajdúnánás-Tedej, in an
integrated apple and an integrated non-bearing pear plantations in 2006.
Soil characteristics of the experimental area were determined by soil analysis before the
experiments were set up. Half a year after the experiments were set up, repeated soil testing
was performed to study the effect of treatments on the amount of easily soluble soil N-forms.
It was found that the treatments affected the amount of each of the tested soil N-fractions.
The ratios of examined N-forms were affected by the treatments. The used covering
techniques are suitable for alleviating the effects of "water stress" and increasing the amount
of different easily soluble N-forms in the upper layer of soil.

Keywords: fruit, ground cover, water saving technology, easily soluble soil N forms
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Összefoglalás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén az ország összes gyümölcsültetvényének közel
50%-a található. Az életkor, a gyümölcsnem és a fajtakör egyaránt igen változatos. A
századfordulón és az utóbbi években biztosított állami támogatások friss lendületet adtak a
gyümölcsfák telepítéséhez. Új fajták (melyek esetlegesen új termesztési módokat igényelnek),
kerülnek előtérbe.
A megyében zajló telepítések legnagyobb arányban a Szatmár-Beregi régiót érintik
(Beregi-sík, Szatmári-sík). Ez a térség hazánk folyóvizekkel legjobban ellátott része. Ártéri
szintű, szinte tökéletes síkság, amit elhagyott folyómedrek szabdalnak. A táj ásványi
nyersanyaga többségében üledékes eredetű, és a felszínt fiatal öntésanyag alkotja. A
talajszelvényben nincs szintekre tagolódás, az egyes rétegek közötti különbséget a szállított
üledék tulajdonságai határozza meg. Ezek a területek, elöntéstől hosszabb ideje mentesültek,
a szervesanyag felhalmozására a növényi maradványok bomlása által van lehetőség.
Természetes vízgazdálkodásuk és tápanyagellátásuk közepes.
Jelen dolgozatban a talajvédelmi szakértők által összeállított 2014-2016 közötti
időszakban a gyümölcsültetvények telepítését megalapozó talajvédelmi tervek
makrotápanyag-szintjét értékeljük. A talajvédelmi tervek ún. talajfoltokat jellemezhetnek,
arra kiválóan alkalmasak, de országos szintű összehasonlításra nem alkalmasak. A termesztés
színvonalához és a talaj tápanyag-szolgáltató képességéhez igazított, a talaj könnyen oldható, és a növényi részek összes, tápelem-tartalmának diagnosztikai célú vizsgálatára alapozott
tápanyag-gazdálkodás
folytatásához
nélkülözhetetlenek.
A
gyümölcsösök
tápanyagellátásának fő feladata az ültetvény termőképességének és termésbiztonságának
növelése, a gyümölcsminőség javítása. Minél kedvezőbb a talajadottság, annál könnyebb a
gyümölcsösök optimális tápanyag-ellátottságát biztosítani.

Kulcsszavak: Szatmár-Beregi-sík,
gyümölcstelepítés.

talajvédelmi
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Bevezetés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az Alföld nagytájhoz tartozik, területe jelentősen tagolt,
négy középtáj és 12 kistáj fedi le. Magyarország kistájainak katasztere alapján területének 70
%-át a homoktalajokban gazdag Nyírség, 25 %-át a kötött, magas talajvizű és vízrendezett
talajú Felső-Tiszavidék, 5%-át a löszös Hajdúhát és a Közép-Tiszavidék adja. A Szatmár-Beregisík területe eszerint a Felső-Tiszavidék középtájba, és a Beregi-sík és Szatmári-sík kistájakba
tartozik. A kistájak két leggyakoribb talajtípusa a réti és öntés talajok, emellett a barna
erdőtalajok, mocsári erdők talajai is megtalálhatóak (1. ábra) (DÖVÉNYI, 2010).

1. ábra. A Beregi- és Szatmári-sík talajai, DÖVÉNYI (2010) alapján saját szerkesztés

A megye területe leginkább mérsékelten száraz éghajlatú. A csapadék mennyisége a
megye területén déli irányba haladva csökken, a napsütéses órák száma pedig ezzel egy
időben fokozatosan nő. A megye középső területei folyóvizekben szegény, azonban több
tórendszer (természetes tavak és mesterséges halastavak, tározók) található, emellett a
megye peremterületei vízfolyásokban gazdagok. Ennek ellenére mégis vízhiányosak ezek a
területek. A Beregi-sík és a Szatmári-sík területén holtágak jelentős számban fordulnak elő
(PETHŐ, 2005, KSH, 2014).
A 2000-es években a legnagyobb gyümölcstermesztő körzetnek az ÉszakkeletMagyarországi régió számított, ugyanis az ország összes gyümölcstermésének közel 50%-át itt
állították elő (leginkább almatermésűek ~ 350 ezer ha), míg a legrégibb, és egyben a második
legnagyobb körzet a Duna–Tisza köze (csonthéjasok). A gyümölcstermesztési körzeteken belül
a termelésben való részesedésük alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 37,6%-ot, BorsodAbaúj-Zemplén megye 6,6%-ot, míg Hajdú-Bihar megye 5,3%-ot tett ki. Szabolcs-SzatmárBereg megyében a termesztett gyümölcsfajták közül a legnagyobb arányban az alma, a szilva
és a meggy szerepeltek és szerepelnek (ANDOR ET AL., 2003a).
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Az utóbbi évtizedekben megjelenő ültetvénytelepítéseket segítő pályázatoknak
köszönhetően országos szinten (PETŐ ET AL. 2014) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is,
egyre nagyobb területen találhatóak intenzív gyümölcsültetvények. A telepítések egyik fontos
feltétele a telepítésre kiválasztott terület talajtani alkalmassága.
A gyümölcsültetvények területe és talaja együttesen képzi a termőhelyet, mely az egyik
legstabilabb, egyben legérzékenyebb ökológiai tényezőnek tekinthető. A termesztés
sikerességét 30-40%-ban befolyásoló tényező, az ültetvény talaja. Az 1980-as évekig
hazánkban gyümölcsösöket kizárólag gyenge termékenységű talajokra telepítettek. Az
ültetvények igényeit figyelembe véve, a legalkalmasabb fizikai, kémiai és biológiai állapotú
talajoknak a gyengén savanyú-semleges kémhatású humuszos homoktalajok, homokos
vályog-agyagos vályog fizikai féleségű barna erdő, mezőségi vagy öntés talajok lehetnek.
Hazánkban a telepítést (90/2008. FVM RENDELET) állókultúránként megállapított
kategóriarendszer alapján engedélyezik. A határértékek figyelembevétele mellett nem
elhanyagolandó a terület kitettsége (150-200 m Btf) és lejtése (5% alatti lejtés előnyös) sem.
E kitettségi tartományban a fagykár kockázatának csökkenése várható. A határértékek
alapján, a Magyarországon előforduló talajtípusok közül gyümölcsösök telepítésére alkalmas,
feltételesen alkalmas és alkalmatlan talajokat különböztethetünk meg. A talajparamétereket
összegezve az alábbi tartományok jellemzik az ültetvények telepítésére alkalmas és
feltételesen alkalmas talajokat; termőréteg vastagsága 100-200 cm közötti, terület lejtése 5%
alatti, talajvízszint mélysége 1-1,5 m, terület heterogenitása és erodáltsága 10% alatti, Aranyféle kötöttségi értéke 30-42 közötti, kálium-kloridos kémhatása 6-7 (gyengén savanyúsemleges), humusz tartalma 1,5-3% közötti, foszfor-, kálium-, és magnézium ellátottsága
legalább közepes (ANDOR ET AL., 2003b).
KÁLLAYNÉ (2014) szerint gyümölcsültetvények telepítésére alkalmatlanok a köves, földes
kopárok, redzinák, erubáz- és nyirok talajok, pszeudoglejes barna erdőtalajok, mélyben
szolonyeces réti csernozjomok, szoloncsákok, szoloncsák-szolonyecek, réti szolonyecek,
sztyeppesedő réti szolonyecek, szolonyeces réti talajok, lápos réti talajok, síkláp talajok,
mocsári erdők talajai.

Anyag és módszer
Jelen dolgozatban a Szatmári- és Beregi-sík területén (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
ültetvénytelepítésre szánt tábláira készült talajvédelmi tervek elemzése történt. A
rendelkezésre álló ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi tervek közül 50 darab került
kiválasztásra (2. ábra). A kiválasztott táblák 2014-2016 közötti időszakban telepítés előtt álló
területeket mutatják, a megye jellegzetes talajfoltjait reprezentálva. Értékelés alapját a
szakértő által besorolt talajtípus, valamint a kötöttség, kémhatásviszonyok, rejtett savanyúság
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(y1), humusztartalom, CaCO3%, tápanyag-ellátottság megítéléséhez szükséges talajvizsgálati
eredmények képezték. Az értékelés lépései az alábbiak voltak:
1. A tervek alapján a megyék kistájain kiválasztott talajfoltok a MÉM-NAK (1979)
módszerkönyv alapján termőhelyi kategóriákba sorolása.
2. Termőhelyi kategóriánként a táblák fontosabb talajkémiai tulajdonságai alapján
történő elemzése. Kémhatásviszonyaik, savanyúságuk megítélése. Tápanyag-ellátottsági
kategóriák megállapítása: nitrogén: a termőhely, a kötöttség és a humusztartalom; P: a
kötöttség, a CaCO3-, és az AL-P2O5 tartalom; és a K: a kötöttség, és az AL-K2O tartalom alapján
(MÉM-NAK 1979). A paraméterek vizsgálatát a 0-30 és 30-60 cm-es talajrétegekre vonatkozóan
értékeltük.
3. Az eredmények összehasonlítása a TIM adatbázis adataival, következtetések
megállapítása.
Az eredmények ismertetéséhez szerkesztett ábrák és táblázatok a MS OFFICE 2007
Microsoft Excel programmal készültek.

2. ábra. A Beregi- és Szatmári-sík elhelyezkedése és telepítéssel érintett és kiválasztott táblái.
www.daftlogic.com, saját szerkesztés. Jelmagyarázat:▼ táblák helye

Eredmények és értékelésük
A Szatmár-Beregi-sík területén tervezett telepítések tábláinak értékelése során elsőként
a termőhelyi kategóriák és jellemző talajtípusok, majd a talajkémiai mutatók közül a humusz,
AL-P2O5 - és AL-K2O tartalmak, a talajok felső 0-60 cm-es rétegére vonatkoztatva.
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A Beregi- és Szatmári-sík területén tervezett telepítések talajai hasonló arányban
fordulnak elő mindkét kistáj esetében (3-4. ábra). A leggyakoribb talajtípusok a III. termőhelyi
kategóriába sorolható réti (72-76%) és öntéstalajok (24-24%), mely mellett homoktalajok (IV.
termőhelyi kategória) és szolonyeces réti talajok (V. termőhelyi kategória) is előfordulnak kis
arányban (<5%). A Beregi-sík esetében a kiválasztott területek 92%-a III., míg a maradék 8%-a
IV. termőhelyi kategóriába sorolható (3. ábra). A Szatmári-sík esetében a táblák 96%-a a III.,
míg 4%-a az V. termőhelyi kategóriába sorolható (4. ábra).

3. ábra. A Beregi-sík telepítéssel érintett tábláinak talajtípusai és termőhelyi kategóriái, saját
szerkesztés. A III és IV római számok a termőhelyi kategóriákat jelölik

4. ábra. A Szatmári-sík telepítéssel érintett tábláinak talajtípusai és termőhelyi kategóriái,
saját szerkesztés. A III és V római számok a termőhelyi kategóriákat jelölik
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A humusz, AL-P2O5 és AL-K2O tartalmakat a minimum és maximum értékek által
lehatárolt adattartományt mutatjuk be, az adatsorok könnyebb áttekinthetősége érdekében.
A kistájak humusztartalma összesítő ábrán kerül bemutatásra (5. ábra). A kijuttatandó
nitrogén mennyiségének megállapítása a talaj nitrogén-ellátottsága, a tervezett termésszint,
és a fajlagos tápelem-tartalmak alapján a történik, figyelembe véve talajaink nitrogénszolgáltató képességét is.
A Beregi-sík III. termőhelyi kategóriájába tartozó talajok 0-30 cm-es rétegének humusztartalma, illetve kötöttsége alapján megállapított N-ellátottságok hasonlóan a Szatmári-sík III.
termőhelyi kategória 0-30 cm-es talajrétegében, az alábbiak szerint alakultak: 50%-ban
gyenge-igen gyenge, és 50%-ban közepes-jó N-ellátottságok. A két kistáj III. termőhelyi
kategória 30-60 cm-es talajrétege is egymáshoz hasonló, 20%-a közepes, vagy annál jobb,
80%-a gyenge-igen gyenge nitrogén-ellátottságú. A Beregi-sík IV. termőhelyi kategóriája
esetében, a 0-30 cm-es talajréteg gyenge, a 30-60 cm-es talajréteg igen gyenge Nellátottságúnak minősült. A Szatmári-síkon az V. termőhelyi kategória esetében, a 0-30 cm-es
talajréteg közepes, a 30-60 cm-es talajréteg gyenge N-ellátottságot mutatott.
A termőhelyi kategóriák N-szolgáltatását vizsgálva megállapítható, hogy a táblák több
mint 50%-a közepesnél gyengébb N-tartalommal rendelkezik, amely a gyengébb természetes
nitrogén-szolgáltató képességre utal. Azokon a táblákon, ahol legalább a közepes nitrogénellátottsági szintet nem érték el a talajok, a nitrogén tápanyagpótlása javasolt. A kijuttatandó
tápanyag minden tervben meghatározott, mennyisége a terület környezetvédelmi
érintettségének és a telepítendő kultúrának megfelelően korrigáltan került megállapításra.

talajréteg, cm

5. ábra. A Beregi- és Szatmári-sík telepítéssel érintett tábláinak termőhelyi kategóriánkénti
humusztartalma
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A könnyen oldható foszfor (P2O5-ban kifejezett) mennyiségi meghatározására az
ammónium-laktát (AL) oldószeres kivonást használják (EGNÉR, RIEHM ÉS DOMINGO, 1960). Az ALP2O5 tartalmak segítségével a növény fajlagos tápanyagigényét figyelembe véve tervezhető a
műtrágya hatóanyag igény. A kistájak AL-P2O5 tartalma a 6. ábrán kerül ismertetésre.

talajréteg, cm

6. ábra. A Beregi- és Szatmári-sík telepítéssel érintett tábláinak termőhelyi kategóriánkénti
AL-P2O5 tartalma

A Beregi-sík III. termőhelyi kategória 0-60 cm-es talajrétegének közel 50%-a igen gyengegyenge foszfor ellátottságú, ezeken a területeken a tápanyag utánpótlása szükséges. A IV.
termőhelyi kategória 100%-ban gyenge foszfor ellátottságú. A talaj foszfor-ellátottságánál
figyelembe kell venni a talaj kötöttségét, CaCO3 tartalmát és kémhatását is. A vizsgált táblák
közül csupán két esetben volt mérhető mész-tartalom a talajokban (gyengén és közepesen
meszes), melyet a területek tápanyag-utánpótlása során figyelembe kell venni. Az esetek
többségében a gyengén savanyú-savanyú kémhatás volt jellemző. A III. termőhelyi
kategóriába sorolt gyenge P-ellátottságú területeknél a közepes P-ellátottsági szint (100 mg/g
AL-P2O5 tartalom) eléréséhez 6-90 mg/kg, míg a IV. termőhelyi kategóriánál a 80 mg/kg ALP2O5 tartalom eléréséhez 24-29 mg/kg AL-P2O5 foszfor-tartalom növelésére van szükség.
A Szatmári-sík III. termőhelyi kategóriájú területein igen gyenge-gyenge a talaj foszforellátottsága (a területek közel 60%-a). Az V. termőhelyi kategória igen gyenge foszfor
ellátottságú. Három tábla talaja gyengén meszesnek tekinthető, amit a foszfor-kijuttatásnál
figyelembe kell venni. A III. termőhelyi kategóriába sorolt területeknél a közepes tápanyag-
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ellátottsági szint (80-100 mg/kg) eléréséhez 2-96 mg/kg, míg az V. termőhelyi kategóriánál
(100 mg/kg) eléréséhez 73,4 mg/kg AL-P2O5 tartalom növelésére van szükség.
A 7 ábrán a talaj AL-oldható K2O-tartalmának értékei láthatóak kistájanként. Hasonlóan
a foszfor-ellátottsághoz, ez esetben is elmondható, hogy tápanyag-utánpótlás során legalább
a talaj közepes-jó tápanyag-ellátottsági szintjét kell megcélozni (talajtípustól függetlenül
legalább 180-200 mg/kg AL-K2O).
A Beregi-sík III. termőhely tábláinak 57%-a igen gyenge-gyenge kálium ellátottságú, így
tápanyag-utánpótlást igényelnek. A IV. termőhelyi kategória esetében közepes és jó kálium
ellátottság volt jellemző. A III. termőhelyi kategóriába sorolt területeknél a közepes-jó káliumellátottság (180-250 mg/kg AL-K2O) eléréséhez 13-147 mg/kg, míg a IV. termőhelyi
kategóriánál a 160 mg/kg AL-K2O tartalom eléréséhez 3-14 mg/kg AL-K2O növelés javasolt.
A Szatmári-sík III. termőhely talajainak 46%-a igen gyenge-gyenge kálium ellátottságú,
melyeknél az előírt 180-250 mg/kg AL-K2O szint eléréséhez 23-136 mg/kg utánpótlása
szükséges. Az V. termőhelyi kategória esetében jó kálium ellátottság volt jellemző, ott a kálium
utánpótlására nincs szükség.

0-60 cm talajréteg

7. ábra. A Beregi- és Szatmári-sík telepítéssel érintett tábláinak termőhelyi kategóriánkénti
AL-K2O tartalma
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Következtetések
Két kistáj területe a 2014-2016 közötti időszakban telepítésekkel jelentősen érintett
volt. A kiválasztott 50 terület alapján a talajok nagy része 50 feletti Arany-féle kötöttségi
értékkel rendelkezik, emellett a kémhatásuk is erősen savanyú a Szamos-folyó hajdani és
jelenkori alluviális teraszain. A tervek alapján csak nagyon kis kiterjedésben figyelhető meg
karbonátosság a megyében. A megyei TIM pontok (VÁRALLYAY ET AL., 2008) alapján is
mészhiányosak talajaink, hidrolitos aciditásuk (y1) meghaladja a 4-es értéket, ami talajjavítás
szükségét indokolja. Ezt tápanyag-utánpótláskor is szem előtt kell tartani. Fontosabb
megállapításaink a következőek:


Humusztartalmuk alapján a vizsgált területek 50%-a gyenge-igen gyenge Nellátottságúnak minősült.



A területek foszfor ellátottsága hasonlóan alakult a N-ellátottságéhoz. A területek
közel 50%-a igen gyenge-gyenge foszfor ellátottságúnak bizonyult. A TIM adatbázisa
szerint a talajok 42%-a 100 mg/kg alatti, a 26%-a 100-200 mg/kg közötti, 21%-a 200400 mg/kg közötti, és csak kis százaléka esik 400 mg/kg feletti Al-P2O5 tartományba
esik. A foszfor felvehetőségét a talaj kémhatása jelentősen befolyásolja, így a magas
mésztartalmú, valamint savanyú talajokon, tehát az 5,5-7,0 pH tartományon kívül,
felvehetőségük korlátozott. Ez lehet a magyarázata a megyében főként savanyú
kémhatású talajok gyenge foszfor ellátottságának is.



A vizsgált táblák kedvező kálium ellátottságúnak bizonyultak, csak kevés esetben volt
szükség a tápanyag pótlására. A TIM pontok szerint is hazánk és a vizsgált régió
talajainak közel 50%-a káliummal jól ellátott.

Eredmények alapján megállapítható, hogy rendszeres talajvizsgálatok segítségével, a
tervekben előírt tápanyag-utánpótlási és talajjavítási javaslatokat betartva, irányítható és
fenntartható gazdálkodás folytatható. A talajvédelmi tervek adatainak felhasználásával, más
adatbázisok információtartalmát is figyelemmel követve segíthetünk talajaink állapotának
fenntartásában és javításában.
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Summary
About 50% the half of the fruit orchards of Hungary located in Szabolcs-Szatmár-Bereg
County in the eastern part of the country. The age, the genus and the types of fruits are
diverse. At the turn of the 20th century and in recent years the farmers’ installation mood was
improved with new government’s subsidies. New varieties and new cultivation methods have
been introduced to agricultural production.
The most of fruit plantations of the county located in the Szatmár-Bereg Plain. The
Szatmár-Bereg Plain is well equipped plain with rivers. The land is almost perfect flood plain
which is cut off by abandoned riverbeds. The mineral base and substance of the land’s soil is
of sedimentary origin with young alluvial moulding on the surface. The soil profile is not
divided into levels; the differences between levels depend on the quality of the transported
alluvial materials. The surface is exempted from inundations for a long time; the chance of
organic matter’s accumulation is possible through the decomposition of the vegetable
remains. These soils have medium nutrient supply and adequate natural water management.
In this study the macronutrient content of soils of fruit orchards were investigated, using
the plans, constructed by soil protection advisory experts from 2014 to 2016. The examined
soil parameters of the homogenous spots can characterize the soils of the orchards. However,
these spots are unsuitable for national comparison.
The soil protection plans are indispensables for high-standard agricultural production.
With the help of soil analyses, a sustainable soil and land use can be performed, providing
adequate soil and plant nutrient demands.

Keywords: Szatmár-Bereg-plain, soil protection plan, macro nutrient content, acidity, orchard
planting.
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A barna erdőtalajok változása az elmúlt negyed század során Somogy
megyében a TIM vizsgálatai alapján

MARKÓ ANDRÁS
RUSCUS Talajvédelmi BT, Veszprém
E-mail: ruscus42@gmail.com

Összefoglalás
A barna erdőtalajok zónájához tartozó Somogy megyei természetföldrajzi tájakra
vonatkozóan, a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) adatbázisa alapján
vizsgáltam az erdő- és a szántó hasznosítású talajok változását.
Az értékelés az 1992. évi kiindulási és a negyed századdal későbbi, 2016-2017. évi
talajtani alapvizsgálatok (humusztartalom, pH-H2O, pH-KCl, hidrolitos aciditás, összes
karbonát), valamint a tápelemek közül az oldható NO3-N, AL-P2O5, AL-K2O, Na, Mg, Mn, Zn, Cu
és S értékek összehasonlítására, a bekövetkezett változások meghatározására terjedt ki. Az
összehasonlítás alapján levonható következtetések, - a természetföldrajzi tájegységenkénti
értékelés visszajelzi a tájegységek eltérő talajtani sajátosságait, a negyedszázad során
bekövetkezett eltérő irányú és mértékű változásokat, - az erdészeti és a szántó hasznosításból
adódó különbségeket (humusztartalom, kémhatás, cink- és kéntartalom változása); a
szántókon a PK tápelem-ellátottság változásának tendenciáját; a környezeti hatások módosító
hatását (kén készlet nagyarányú csökkenése).

Kulcsszavak: természetföldrajzi tájak; talajtani alapvizsgálatok; tápelemek;

Bevezetés
A többi környezeti elemhez, a vízhez és a levegőhöz képest a termőtalaj változásai
lényegesen lassabbak. A Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) vizsgálatai
lehetővé teszik, hogy az 1992. évi kezdeti vizsgálattól eltelt negyed század során bekövetkezett
változásokat áttekintsük.
A TIM a talajok minőségi változásának folyamatos figyelemmel kísérését szolgáló mérő,
megfigyelő, ellenőrző és információs rendszer. A mérési pontok természetföldrajzi tájanként,
a tájakra jellemző reprezentatív helyeken lettek kijelölve. A mezőgazdasági hasznosítású
területekkel szemben, az erdőkben az antropogén hatások kevésbé befolyásolják a
természetes életközösséget, a talajok zavartalanul fejlődhetnek. (VÁRALLYAY 1995.)
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Jelen vizsgálat célkitűzése, a rendelkezésre álló TIM adatbázis alapján a barna
erdőtalajok zónájához tartozó Somogy megyei természetföldrajzi tájakon, az erdő- és a szántó
hasznosítású területeken a talajtulajdonságokban bekövetkezett változások összehasonlítása.
Feltételezés szerint a barna erdőtalajok természetes állapotában, a fás növényi formációk alatt
az elmúlt két és fél évtizedben a változás kisebb mértékű, míg a nem természetes állapotú
szántókon a művelés hatására a változások jelentősebbek. A szántókon a talaj
termékenységének növelését, illetve szinten tartását célzó művelés és trágyázás a talaj
tulajdonságaiban határozottabb mértékű változást eredményezhet.

Anyag és módszer
Az értékelést négy Somogy megyei természetföldrajzi tájra, a Dunántúli-dombsághoz
tartozó Külső-Somogy és Belső-Somogy középtájra; valamint a Baranyai-dombság középtájhoz
tartozó Zselicre és a Belső-Somogy részeként, de attól geológiai és domborzati adottságaiban
jelentősen eltérő Marcali-hát kistájra végeztem el. A vizsgálathoz a TIM keretében 1991-ben
Somogy megye területére kijelölt pontok közül a négy táj területén a barna erdőtalajokhoz
tartozó 10 erdei, valamint 43 szántón lévő pont adatait használtam fel. Az évenkénti
mintavételezésből származó adatbázisból csak az induláskori, 1992. évi és a 2016-2017. évi
vizsgálati adatokat vettem figyelembe. A vizsgálat megalapozottságához tartozik, a TIM
pontok mintázása minden esztendőben hasonló időszakban, a vegetációs idő vége felé,
szeptember közepe és október közepe között történt. 2016-ban a program szerinti teljes körű
vizsgálat, az indulástól számított negyed százados időpontban, 2017-ben viszont csak a
kémhatás, a karbonát-tartalom és az aciditás vizsgálata történt meg.
Az értékelés a talajtani alapvizsgálatokra (humusztartalom, pH-H2O, pH-KCl, hidrolitos
aciditás, összes karbonát, valamint a tápelemek közül az oldható NO3-N, AL-P2O5 , AL-K2O, Na,
Mg, Mn, Zn, Cu és S értékekre terjedt ki. Az összehasonlítás során figyelembe kell venni, hogy
2000. évtől a szántón lévő szelvényeknél az addigi talajtanos szemléletű genetikai szintenkénti
mintázással szemben, az agrokémiai szemléletű rétegenkénti, javított pontmintázás történt; 9
pontról, a 0-30, 30-60 és 60-90 cm-es rétegből.
A rendelkezésre álló adatbázis ismeretében, az erdei- és a szántóföldi pontok adatainak
természetföldrajzi tájankénti számtani átlagát tartom összehasonlíthatónak, értékelhetőnek.

Vizsgálati eredmények
A négy Somogy megyei természetföldrajzi tájon lévő, a barna erdőtalajokhoz tartozó
TIM pontok vizsgálati adatainak értékelése során figyelembe vettem:
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A 10 erdei pont közül 5 esetben tarvágás, valamint azt követő tuskózás és új
erdőtelepítéssel járó talajbolygatás történt, ami a felső genetikai szint talajtani
jellemzőit kisebb-nagyobb mértékben módosította.



A szántón lévő pontok esetében a 1992. évi kiinduláskori vizsgálati adatok még tükrözik
az 1990. előtti gazdálkodási gyakorlat sajátosságait, az évenkénti rendszeres PK
alaptrágyázást, valamint a savanyú kémhatású talajok (Belső-Somogy, Marcali-hát)
általában a Keszthelyi hegységből származó dolomitos mészkőőrleménnyel végzett
mésztrágyázását. A 2017. évi adatok esetében ezek a hatások már nem vagy kisebb
mértékben érvényesültek.

1. táblázat. Külső-somogyi erdei- és szántóterületen lévő TIM pontok változása
Genetikai
szint

KA

Humusz %
1992

2016

pH-H2 O
1992

pH-KCl

2017

1992

y1

2017

1992

CaCO3
2017

NO3 -N

1992

2017

1992

P2 O 5

2017

1992

2016

40

114

155

213

Külső-Somogy - erdő (akácos)
1

42

1,6

5,1

5,2

3,8

4

25

19

0

0

8

52

2

48

0,6

6,3

5,9

5,4

4

9,7

11

0

0

5,2

9,8

3

40

0,6

8,3

7,5

7,4

6,9

25

19

6,6

5

4

33

0,6

8,2

8,5

7,5

7,7

17

27

8,5

2,4

1

36

1,2

6,9

7,8

6,1

6,3

0

1,5

11

17

2

40

0,6

7,5

7,6

6,4

7,1

2,7

6,1

4,1

10

3

39

0,5

7,9

8,1

7,1

6,9

9,4

15

5,8

6,3

4

35

0,3

8,3

Genetikai
szint

KA

1,7

Külső-Somogy - szántó
1,2

K2 O
1992

1992

3,5

7,5
Na

2016

5,6

6,1
Mg

2017

1992

2016

Mn
1992 2016

Zn

Cu

S

1992

2016

1992

2106

1992

2016

105

1,3

1,3

2,5

2,6

27

4

109

1,8

1,5

3,4

3,1

31

3,7

Külső-Somogy - erdő (akácos)
1

42

2

48

3

40

4

33

1

36

2

40

3

39

4

35

121

88

27

9

138

202

146

34

27

146

144

182

Külső-Somogy - szántó
114

29

181
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2. táblázat. Zselici erdei- és szántóterületen lévő TIM pontok változása
Genetikai
szint

KA

1
2

Humusz %

pH-H2 O

pH-KCl

y1

1992

2016

1992

2017

37

1,9

2,8

5,2

5,3

3,9

4

19

38

1,3

5,3

5,3

3,7

4,3

21

3

36

0,6

5,6

6,5

3,8

4

4

42

0,5

6,3

7,7

5,1

6,4

5

37

0,5

7,8

8,1

6,4

7,3

CaCO3

1992
2017
1992
2017
Zselic - erdő (tölgyes és gyertyános)

NO3 -N

P2 O 5

1992

2017

1992

2017

1992

2016

19

0

0

2,2

7,2

26

37

11

0

0

1,9

3,1

12

10

0

0

1,8

1,2

7,4

7,2

0

8

1,5

0,5

13

13

1,9

0,6
88

292

Zselic - szántó
1

39

1

6,8

7,8

5,6

7

0

1,1

6,6

55

2

44

0,6

7,6

7,9

6,7

6,8

0,6

0,3

3,5

17

65

3

38

0,3

8,3

7,9

7,4

7,9

16

0,3

1,7

12

61

4

32

0,3

8,4

Genetikai
szint

KA

1,1

K2 O
1992

7,5
Na

2016

6,4

1992

16
Mg

2016

1992

1,5

Mn
2016

1992

Zn
2016

Cu

S

1992

2016

1992

2016

1992

2016

62

1,9

1,3

1,8

1,6

20

3,6

58

1,1

1,1

2,3

4,4

41

5,1

Zselic - erdő (tölgyes és gyertyános)
1

37

2

38

3

36

4

42

5

37

1

39

2

44

90

42

160

3

38

85

46

201

4

32

107

82

26

15

143

160

118

24

24

192

178

107

Zselic - szántó
243

161

3. táblázat. Belső-somogyi erdei- és szántóterületen lévő TIM pontok változása
Genetikai
szint

KA

1
2

Humusz %

pH-H2 O

pH-KCl

y1

1992

2016

1992

27

1,3

2,1

4,9

5,1

3,9

3,8

20,5

25

1,3

5,3

5,3

3,7

3,9

20,7

3

31

0,4

4,8

5,4

3,7

4,1

4

27

0,3

5,1

5,5

3,8

3,9

5

36

0,3

5,6

6

4,1

4,4

CaCO3

2017
1992
2017
1992
2017
Belső-Somogy - erdő (tölgyes és akácos)

NO3 -N

1992

2017

1992

23,2

0

0

16,1

0

0

14,1

11,8

0

9,1

11,4

0

7,8

10,6

P2 O 5

2017

1992

2016

6,9

12

90

79

1,7

2,9

0

2,9

1,8

0

3,9

1,4

0

0

2,7

0,8
161

135

Belső-Somogy - szántó
1

30

1,2

6,9

6,4

6

5,4

5,6

9,1

0,8

0

11

19

2

35

0,4

1

6,3

6,6

5

5

7

6,7

0

0

2,5

9,6

3

38

0,3

6,6

6,8

5,3

5,3

4,2

4,4

0,2

0

3,7

4,9

4

33

0,2

6,9

Genetikai
szint

KA

K2 O
1992

5,7
Na

2016

1992

3,6
Mg

2016

1992

4,6
Mn

2016

1992

5,6
Zn

2016

Cu

S

1992

2016

1992

2016

1992

2016

47

0,85

0,7

0,75

0,7

34

2,7

76

1,9

1,1

1,8

1,5

33

2,7

Belső-Somogy - erdő (tölgyes és akácos)
1

27

2

25

3

31

4

27

5

36

1

30

2

35

3

38

4

33

56

77

25

11

41

213

152

36

11

154

16

38

Belső-Somogy - szántó
119

30

107

MARKÓ: A barna erdőtalajok változása az elmúlt negyed század során Somogy megyében a TIM …

4. táblázat. Marcali-háton lévő erdei- és szántóterületen lévő TIM pontok változása
Genetikai
szint

KA

1
2

Humusz %

pH-H2 O

pH-KCl

y1

CaCO3

1992

2016

1992

37

1,4

1,6

5,1

4,9

3,7

3,7

24

42

0,4

6,2

5,8

5,4

4,5

12

3

45

0,5

5,9

6

4,4

6

14

8,6

4

39

0,4

7,7

8,3

6,6

6,6

5

37

0,3

8,4

8,2

7,4

7,4

17

2017
1992
2017
1992
2017
Marcali-hát - erdő (tölgyes és gyertyános)

NO3 -N

P2 O 5

1992

2017

1992

2017

1992

2016

21

0

0

2,7

6,5

118

65

13

0

0

2,4

0,1

0

0

2,1

0,3

13

0

2,1

0,3

15

2,1

0,3
134

548

Marcali-hát - szántó
1

38

1,2

6,9

7,4

6

6,4

4,5

0

0

8,9

12

2

38

0,5

7,1

7,4

5,6

6,2

3,2

0,2

0,2

2,9

10

3

42

0,4

7,3

7,9

6,1

6,8

0,3

2,1

2,4

2

4

39

0,3

8

Genetikai
szint

KA

1,2

K2 O
1992

7,2

10

Na
2016

1992

Mg
2016

1992

Mn
2016

1992

5,1
Zn

2016

Cu

S

1992

2016

1992

2016

1992

2016

85

2

1,8

1,6

1,6

27

5,32

94

2

2,2

2,9

3,9

32

6,7

Marcali-hát - erdő (tölgyes és gyertyános)
1

37

2

42

3

45

4

39

5

37

1

38

2

38

3

42

4

39

95

141

26

15

101

203

163

30

15

158

100

179

Marcali-hát - szántó
144

165

Eredmények és értékelésük
A Dunántúli dombsághoz tartozó Külső-Somogy középtáj sajátossága, a meridionális
völgyekkel feldarabolt lösztábláin NY-K-i irányban egymást váltja az agyagbemosódásos-, a
Ramann-féle- és a csernozjom barna erdőtalaj. (SZILÁRD, 1967.)
A Külső-Somogyra vonatkozó egy erdei, valamint a 23 szántóföldi pont átlagára az 1992.
évi és a 2016-2017. évi vizsgálati adatok összehasonlítása alapján jellemző (1. táblázat):


a humusztartalom az erdei pontnál kissé nőtt, a 23 szántón lévő pont átlagában nem
változott;



a kémhatás az erdőben nem változott, a szántókon lévő pontok esetében
feltehetően a mintavételi módszer változása és az erodáltság következtében a felső
réteg átlagosan lúgossá vált;



a NO3-N és a P értékek az erdei pontnál, feltehetően az 1992-es évet követő
időszakban történt tarvágásra visszavezethető állapotban, jelentősen emelkedtek;
a szántók átlagában a P emelkedett, a K csökkent;



a Zn érték a szántókon csökkent;



a S az erdőben és a szántón is jelentős mértékben csökkent.
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A Baranyai dombsághoz tartozó Zselic mély völgyekkel, keskeny völgyközi hátakkal
jellemezhető kistáj. Területe túlnyomórészt erdősült, kevés szántóművelésbe vont része a
növénytermesztés számára kedvezőtlen adottságú, nagyrészt erodált. A dombhátak felszínén,
a löszös üledéken kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalaj a jellemző. (PÉCSI, 1981.)
A Zselicre vonatkozó 4 db erdei és 1 db szántóföldi pontra az 1992. évi és a 2016-2017.
évi vizsgálati adatok összehasonlítása alapján jellemző (2. táblázat):


a humusztartalom az erdei pontokon jelentősen nőtt, a szántó esetében nem
változott;



a kémhatás az erdei pontokon savanyú, a szántón az erózió következtében a művelt
szint lúgossá vált;



a NO3-N profil az erdei pontokon a természetes állapotra utal, a szántón a műtrágya
használatot jelzi;



a PK értékek az erdei pontokon jelentősen nem változtak, a szántó ponton a P érték
megtöbbszöröződött, a K érték csökkent;



a Zn értéke a szántón határozottan kisebb lett;



a S értéke az erdészeti pontokon és a szántón is jelentősen csökkent.

A Dunántúli-dombsághoz tartozó Belső-Somogy középtáj geológiai értelemben
futóhomok felszíné formálódott folyóvízi hordalékkúp. A felszíni homokmozgás a jelenkorban
(holocén) a több csapadék és az erdősültség következtében megszűnt, csak a szabad felszínű
szántókon fordul időnként elő. A táj domináns talajtípusa az iszapos homokon kialakult
agyagbemosódásos barna erdőtalaj. (MAROSI, 1970)
A Belső-Somogyra vonatkozó 2 db erdei és 16 db szántóföldi pont 1992. évi és a 20162017. évi vizsgálati adatainak összehasonlítása alapján megállapítható (3. táblázat):


a humusztartalom az erdei pontokon jelentősen nőtt, a szántók esetében kissé
csökkent;



a kémhatás az erdőben nem változott, a szántók művelt rétege savanyodott; (Nagy
valószínűséggel, a szántók 1992-es állapotánál még érvényesült a nyolcvanas
évtizedben folytatott mésztrágyázási gyakorlat, ami később elmaradt.);



a NO3-N a 2 db erdei ponton történt tarvágásra visszavezethetően, a felső genetikai
szint esetében magasabb; a szántók NO3-N profilja is magasabb értékű;



a szántók esetében a PK értékek csökkentek;



a szántók esetében 1992-ben mért magas Mg érték jelentősen csökkent;



a Zn érték a szántókon lévő pontokon jelentősen kisebb;
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a S értéke mind az erdőben, mind a szántón a kiinduláskori adathoz képest tizedére
csökkent.

A Marcali-hát Belső-Somogyhoz tartozó, de természeti adottságaiban (domborzat,
felszíni talajképző kőzet) attól határozottan eltérő kistáj. Jellemző talajtípusa a löszös üledéken
kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalaj. (MAROSI, 1970)
A Marcali-hátra vonatkozó 3 db erdei és 3 db szántóföldi pont átlagértékeire az 1992. évi és a
2016-2017. évi vizsgálati adatok összehasonlítása alapján jellemző (4. táblázat):


a humusztartalom az erdőben nőtt, a szántón nem változott;



a kémhatás az erdőben nem változott, a szántó pontokon gyengén lúgossá vált;



a PK értékek az erdőben nem változtak, a szántón a P jelentősen nőtt, a K csökkent;



a Zn értéke a szántón határozottan csökkent;



a S értéke az erdei és a szántó pontokon is jelentősen csökkent.

Következtetések
Összefoglalva a barna erdőtalajok zónájához tartozó Somogy megyei természetföldrajzi
tájegységek TIM pontjainak 1992. évi kiinduláskori és 2016-2017. évi átlagolt adatainak
összehasonlításából az alábbi megállapításokat tehetjük:


az erdei pontokon a humusztartalom nőtt, a szántókon mintázott pontok esetében
nem változott;



a löszös üledéken kialakult talajok savanyú kémhatása enyhült vagy a negyed század
során történt erózió következtében lúgossá vált, a homokon lévő szántók művelt
szintje viszont savanyodott;



a tarvágott erdei pontok esetében a felső genetikai szint NO3-N és PK értékinek
jelentős növekedése állapítható meg;



a szántókon lévő pontok 1992. évi kiinduláskori PK átlagértékei 2016-ra kisebbnagyobb mértékben változtak, a kiinduláskori állapothoz képest jellemző a
magasabb P szint és alacsonyabb K szint;



amíg 1992-ben a tájegységeken belül a szántók mintavételi pontjai között a PK szint
viszonylag egységes volt, negyed századdal később igen nagy lett a szórás;



a Zn értéke az erdei pontokon nem, a szántókon lévő pontokon csökkent,
feltehetően a kukorica vetésszerkezeten belüli magas aránya miatt;
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a S értéknek az erdészeti és szántó pontokon bekövetkezett nagyarányú csökkenése
a környezetből és a műtrágyahasználatból származó kén utánpótlás elmaradására
vezethető vissza.
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Changes in brown forest soils over the past quarter century in Somogy County
based on TIM studies

ANDRÁS MARKÓ
Parnership RUSCUS, Veszprém
E-mail: ruscus42@gmail.com

Summary
Changes in the soils of the forests and in the cropland of the various nature-geographical
units in Somogy County were studied by data base of the Soil Conservation Information and
Monitoring System. The soils in Somogy County belong to the zone of the brown forest soil. In
the study the basic soil examination data (humus content, pH-H2O, pH-KCl, hydrolytic acidity
and total carbonate) as well the main nutrient parameters - soluble (NO3-N, AL-P2O5, AL-K2O,
Na, Mg, Mn, Zn, Cu and S) have been measured in 1992. The initial values were compared ti
the 2016-2017 values and the changes were determined.

Conclusions
Evaluation completed on the basis of nature-geographical units reflects the pedological
deviations (pH and hydrolitic acidity); the differences resulting from forest utilisation and field
cultivation (humus content, pH and Zn concentration); tendency of the PK nutrient supply in
the cropland and modification of the environmental effects (significant decrease in S stock).

Keywords: nature-geographical units; basic soil examination; nutrient elements;
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A talaj oldható kéntartalmának meghatározása különböző kivonószerek
alkalmazásával

JUHÁSZ EVELIN KÁRMEN, BALLÁNÉ KOVÁCS ANDREA
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar,
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Összefoglalás
Munkánk során célunk volt a Debreceni Egyetem Látóképi Kísérleti Telepén
mészlepedékes csernozjom talajon beállított NPK műtrágyázási kisparcellás tartamkísérletben
elemezni és nyomon követni az évtizedeken át a szuperfoszfáttal a talajba juttatott, de közel
nyolc éve nem pótolt kénadagok napjainkban mérhető jelenlétét. A vizsgált kísérletben az őszi
búza termesztése bikultúrában (őszi búza-kukorica) folyik, öntözött és nem öntözött
parcellákon, melyen növekvő NPK műtrágya adagokat alkalmaznak. A tápanyagokat
ammónium-nitrátként, monoammónium-foszfátként és kálium-kloridként juttatják ki. A P
tápelemet a 2010 előtti időszakban szuperfoszfáttal pótolták. A talajanalízis 3 különböző
tápanyagszintű (N:0, 100, 200 kg/ha, P2O5: 0, 70, 140 kg/ha, K2O: 0, 80, 160 kg/ha) kezelésben
történt. A kísérleti területen öntözött és nem öntözött parcellák különülnek el. Az öntözött
parcellákon figyelembe veszik az aktuális csapadékviszonyokat, így ennek alapján a
mintavételezés évében 2017-ben 2 alkalommal öntöztek, május 28-27-én és június 1-2-án,
mindkét alkalommal 20mm-t. A 2017. évben 3 alkalommal történt talajmintavétel, tavasszal
(04.24.), nyár elején (06.05.) és nyár közepén (07.05.). A talaj különböző kénfrakcióinak
jelenléte 0,01M-os CaCl2, 0,016M KH2PO4 és 1M KCl talajkivonatokban volt mérve. Az eltérő
talajkivonószerek által kivont kénmennyiségeket összehasonlítva megállapítható, hogy a
0,016M KH2PO4 kivonószer által kivont kén mennyisége volt a legtöbb, hiszen ez a kivonószer
a vízoldható szervetlen frakció mellett a talajkolloidokon adszorbeált szulfátfrakciót is
mobilizálja. Kisebb érték volt mérhető az 1M KCl kivonatokban és a legalacsonyabb értékeket
a 0,01M-os CaCl2 kivonószer eredményezte. Utóbbi kivonószerek a talajoldatban lévő
szulfátfrakciót mérik. A különböző kivonatokban mérhető szulfáttartalom között szoros
korreláció volt megállapítható. A szulfáttartalom az öntözött és nem öntözött parcellákon nem
volt azonos. Eredményeink alapján elmondható, hogy a tavaszi mintavételkor, a nem öntözött
területek szulfáttartalma volt minden esetben magasabb, mint az öntözött területeken,
viszont a két nyári mintavételkor ez a tendencia megfordult. A növekvő dózisban kijuttatott
műtrágyaadagok az 1M KCl kivonatban mért szulfáttartalmat tendenciálisan növelték.
Szignifikánsan is igazolható hatás a 0,016M KH2PO4 kivonószer által oldott szulfáttartalom
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esetében jelentkezett. Az emelkedő műtrágya adagok hatása a 0,01M CaCl2 kivonatban mért
szulfát értékek esetében nem jelentkezett statisztikailag igazolható módon.

Kulcsszavak: tartamkísérlet,
dihidrogénfoszfát

kénfrakciók,

kálium-klorid,

kalcium-klorid,

kálium-

Bevezetés
A kénhiány aktuális probléma, mely egyre több területen jelentkezhet (ERIKSEN, 2005,
SCHERER, 2009). A hazai műtrágyázás szerkezetének megváltozása következtében a korábban
alkalmazott kéntartalmú szuperfoszfát műtrágya felhasználása visszaesett és az automatikus
kéntrágyázás ezzel megszűnt. Emellett napjainkban, a szigorúbb környezetvédelmi
szabályozások bevezetésével csökkentek az ipari kénemissziók is, csökkent a talajokra jutó
légköri kénülepedés, így a talajok felvehető kéntartalma egyre szegényedik (SCHERER, 2001).
A kén a talajokban szervetlen és szerves vegyületek formájában egyaránt megtalálható.
A szervetlen kénformák közé tartoznak a kationokkal összekapcsolódott szulfátok, az
agyagásványok, az alumínium- és vasoxidok felületén adszorbeált szulfátok, valamint szulfidok
és egyéb redukált formák (JOHNSON és munkatársai, 1981). A szerves kénformák közé tartozik
a szénhez kötött, nem aminosav kén, az aminosavak formájában szénhez kötött kén és az
észterként kötött szulfátok (PIRELA és TABATABAI, 1988).
Munkánk során célul tűztük ki, hogy a Debreceni Egyetem Látóképi Kísérleti Telepén
mészlepedékes csernozjom talajon beállított NPK műtrágyázási kisparcellás tartamkísérletben
elemezzük és nyomon kövessük az évtizedeken át a szuperfoszfáttal a talajba juttatott, de
közel nyolc éve nem pótolt kénadagok napjainkban mérhető jelenlétét, változását, vagyis hogy
hogyan alakul a talaj szulfáttartalma a növekvő dózisú műtrágyakezelések hatására, öntözött
és nem öntözött területeken. Továbbá célunk volt a talajban lévő különböző kénfrakciók
kivonásához ajánlott kivonószerek vizsgálata és összehasonlítása hazai viszonylatok között.

Anyag és módszer
A vizsgálatok a Debreceni Egyetem Látóképi Műtrágyázási Tartamkísérleti Telepén
folytak 2017-ben, mely kísérletet 1984-ben állított be Ruzsányi László Professzor Úr. A kísérleti
telep Debrecentől 15km-re található. A kísérleti telep talaja löszön képződött mészlepedékes
csernozjom, melynek humusztartalma 2,8-3,0%. A humuszréteg vastagsága 70-90 cm. A
kezeletlen kísérleti talaj főbb paraméteri: pH (CaCl2) =7,2; Hu% =2,8; KA = 37,5; AL-P2O5 =394,1
mg/kg, AL-K2O = 190,8 mg/kg, AL-Ca = 5130 mg/kg, AL-Mg =403,0 mg/kg.
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A tartamkísérletben vizsgált parcellák kezelési tervét és a kijuttatott műtrágyadózisokat
az 1. táblázat tartalmazza.
A kísérleti parcellák területe 46 m2, a parcellák elrendezése véletlenszerű, melyen a
kezelések 4 ismétlésben vannak beállítva. A kontroll mellett két növekvő műtrágyadózisú
kezelést választottam ki elemzésre az öntözött és a nem öntözött területeken. A vizsgált
talajminták bikultúra vetésváltásból, őszi búza kultúra alól származnak (őszi búza-kukorica).
A kísérleti területen 1984 és 2010 között az N, P és K műtrágyákat ammóniumnitrátként, szuperfoszfátként és kálium-kloridként juttatták ki. A szuperfoszfát kéntartalmú
műtrágya, mely 10,9%-ban tartalmaz ként. 2010-től viszont a szuperfoszfát műtrágyát
monoammónium-dihidrogénfoszfáttal (MAP) helyettesítik, így a terület kénutánpótlása
megszűnt. A szilárd nitrogén, foszfor és kálium műtrágyákat vetés előtt keverték a talajba.

1. táblázat. A kísérleti területen alkalmazott műtrágyadózisok (Látókép)
(1) Kezelések

öntözött

nem
öntözött

(2) N (kg/ha)

(3) P2O5 (kg/ha)

(4) K2O (kg/ha)

kontroll

0

0

0

NPK1

100

70

80

NPK2

200

140

160

kontroll

0

0

0

NPK1

100

70

80

NPK2

200

140

160

A kísérleti területen öntözött és nem öntözött parcellák különülnek el. Az öntözött
parcellákon figyelembe veszik az aktuális csapadékviszonyokat, így ennek alapján a
mintavételezés évében 2017-ben 2 alkalommal öntöztek, május 28-27-én és június 1-2-án,
mindkét alkalommal 20mm-t. A területen a vizsgált időszakban a lehullott csapadék és
öntözővíz mennyisége összesen 288mm volt. Az ezt megelőző években is a
csapadékviszonyoknak megfelelően történt az öntözés. A talajmintavétel az őszi búza
különböző fejlődési fázisaiban történt, szárbainduláskor (BBCH 30-32), virágzáskor (BBCH6165) és teljes éréskor (BBCH 89), a talaj 0-20cm-es rétegéből. A talajminta szárítása levegőn
történt, majd 2mm átmérőjű szitán volt átszitálva.
A vízoldható szervetlen szulfátfrakció meghatározásához a 0,01M CaCl2 oldatot, a
vízoldható és adszorbeált szulfátformák meghatározásához 0,016M KH2PO4 kivonószert
választottuk. Ezen kivonószerek összehasonlítása történt a Magyarországon általánosan
elterjedt 1M KCl kivonószerrel. A kivonatok elkészítéséhez 1:2,5 talaj kivonószer arány lett
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alkalmazva. A kivonatok szűrését követően, a szulfáttartalom turbidimetriás módszerrel lett
meghatározva (SCHULTE and EIK, 1988, ZHAO and MCGRATH, 1994, MSZ 20135).
Az eredmények statisztikai értékeléséhez IBM SPSS Statistics 22 és Microsoft Excel 2016
programokat használtam. Az egyes kezelési csoportok átlagértékeinek összehasonlításához
One-Way ANOVA egytényezős varianciaanalízist használtam, a különbségek jelöléséhez az 1.
mintavételnél „ABC”, a második mintavételnél „abc” és a harmadik mintavételnél „abc”
betűket használtam. A kivonószerek által kivont szulfáttartalmak közötti kapcsolat
megállapításához lineáris regresszió analízist és Pearson-féle korrelációanalízist alkalmaztam.

Eredmények és Értékelésük
1.

A talaj 0,01M CaCl2 oldható szulfáttartalma

A 0,01M CaCl2 egy gyenge sóoldat, mellyel a szervetlen vízoldható szulfátfrakció, a
talajoldatban lévő szulfáttartalom határozható meg (HU et al. 2005). A vizsgált kivonószerek
közül, ez az extrahálószer eredményezte a legkisebb szulfáttartalmat. A búza három
különböző fejlődési időpontjában vizsgált, a 0,01M CaCl2 által kivont szulfáttartalmakat a 2.
táblázat szemlélteti.
A búza szárbaindulásakor a talaj CaCl2 oldható szulfáttartalma 0,97-2,04 mg/kg között
változott. Ebben az időpontban a nem öntözött területek szulfáttartalma minden kezelésnél
kissé magasabb volt, mint az öntözött területeké, bár ez a különbség statisztikailag nem volt
alátámasztható. Mivel az első talajmintavételezésig öntözés még nem történt az öntözött
parcellákon, ezért feltételezhető, hogy az évtizedeken át öntözött parcellák kedvezőbb
körülményei között növekvő növények kénfelvétele intenzívebb volt, ami kisebb talaj
kéntartalmat eredményezett az öntözött parcellák talajainál.

2. táblázat. A talaj 0,01M CaCl2 oldható szulfáttartalma az őszi búza különböző fejlődési
fázisaiban
(2) 0,01M CaCl2 - SO4-S (mg/kg)
(3) Szárbaindulás

(4) Virágzás

(5) Teljes érés

(1) Kezelés
(6)
Öntözött

(7) Nem
öntözött

(8)
Öntözött

(9) Nem
öntözött

(10)
Öntözött

(11)
Nem
öntözött

kontroll

1,133A

1,781A

2,421a

1,178a

2,563b

0,979a

NPK1

0,972A

1,716A

2,389a

1,178a

2,938b

1,642ab

NPK2

1,101A

2,040A

1,898a

1,309a

2,736b

2,103ab
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*Megjegyzés: a különbségek az 1. mintavételnél „ABC”, a második mintavételnél „abc” és a harmadik
mintavételnél „abc” vannak jelölve

A búza virágzásakor a talajoldat 0,01M CaCl2 által oldható szulfáttartalma az előző
méréshez képest kissé megemelkedett és 1,178-2,421 mg/kg között változott. Az öntözött
parcellákon a talajmintavételt megelőzően volt először öntözés a területen, így ebben az
időszakban az öntözött és nem öntözött területek talajának nedvességtartalma jelentősebben
különbözött, ami mind a növények növekedését, mind pedig a talajban végbemenő
mineralizációs folyamatokat befolyásolta. Az ebben a fázisban vett minták szulfáttartalmánál
egy fordított tendencia figyelhető meg a szárbainduláskor vett minták értékeihez képest,
ugyanis az öntözött területek szulfáttartalma kissé magasabb lett a nem öntözött területek
értékeihez viszonyítva. Ez a jelenség az öntözés hatására bekövetkező oldhatósági viszonyok
és az ásványosodási folyamatok megváltozásával magyarázható. FRENEY és SPENCER (1960)
szerint a növények növekedése fokozhatja a szerves S ásványosodását. Ezt a rizoszféra hatás
magyarázza, az öntözés hatására a növény nagyobb mértékben növekedett, mint a nem
öntözött területeken, mely következtében a nagyobb gyökértömeg a mikroorganizmusok
nagyobb koncentrációját, ez pedig a szerves anyag nagyobb mértékű lebomlását
eredményezhette.
A teljes éréskor vizsgált talajmintákban a 0,01M CaCl2 által oldható szulfáttartalom kissé
tovább emelkedett és 0,979-2,938 mg/kg között változott. Az öntözött parcellákon –
hasonlóan a virágzáskori értékeknél tapasztaltakhoz- nagyobb szulfáttartalmat mértünk. Erre
az időszakra a növény kénfelvételének intenzitása visszaesett, ami miatt a virágzáskori
értékhez képest, növekedhetett a talaj oldható kéntartalma és jobban különbözővé válhatott
az öntözött és nem öntözött parcellák értéke, bár ez csak a kontroll kezelés esetében volt
statisztikailag is igazolható.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy az évtizedeken át, növekvő adagban
kijuttatott szuperfoszfát kéntartalma a 0,01M CaCl2 kivonatban nem jelentkezett
igazolhatóan, vagyis a növekvő műtrágyadózisokkal a kivonószerben mért kénfrakció
mennyisége nem emelkedett. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy virágzáskor, a legintenzívebb
tápanyagfelvétel idején az NPK2 öntözött parcellákban kissé lecsökkent a szulfát mennyisége
a kontroll értékéhez képest, vagyis a kedvezőbb termesztési körülmények, az öntözés és a
nagyobb műtrágyadózisok nagyobb termést eredményeztek, mely több tápanyagot vont ki a
talajból.

2.

A talaj 1M KCl oldható szulfáttartalma

Magyarországon a szulfát meghatározására általánosan használt 1M KCl kivonószer által
kivont SO42--tartalmat a 3. táblázat szemlélteti. Jól látható az értékekből, hogy az 1M KCl több
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szulfátot old ki a talajból, mint a jóval hígabb, 0,01M CaCl2 extrahálószer (HU et al. 2005). A
különbség feltételezhetően a CaSO4 rosszabb oldhatósági viszonyaival is magyarázható.
A búza szárbaindulásakor a talajkivonat szulfáttartalma 2,394-3,638 mg/kg értékek
között változott. Ebben az esetben is megfigyelhető, mint a 0,01M CaCl2 által oldható
szulfáttartalomnál, hogy a nem öntözött parcellákon a talajoldat kéntartalma az összes
kezelésnél kissé magasabb volt, mint az öntözött parcellákon mért szulfáttartalom, bár ez a
különbség nem érte el a statisztikailag igazolható értéket.

3. táblázat. A talaj 1M KCl oldható szulfáttartalma az őszi búza különböző fejlődési fázisaiban
(2) 1M KCl - SO4-S (mg/kg)
(3) Szárbaindulás

(4) Virágzás

(5) Teljes érés

(1) Kezelés
(6)
Öntözött

(7) Nem
öntözött

(8)
Öntözött

(9) Nem
öntözött

(10)
Öntözött

(11)
Nem
öntözött

kontroll

2,394A

2,892AB

5,038c

2,264a

4,789b

2,674a

NPK1

2,581A

3,141AB

4,592bc

2,997ab

4,882b

3,825ab

NPK2

2,861AB

3,638B

5,230c

3,061ab

5,131b

4,540b

*Megjegyzés: a különbségek az 1. mintavételnél „ABC”, a második mintavételnél „abc” és a harmadik
mintavételnél „abc” vannak jelölve

A búza virágzásakor a talajoldatban mért szulfáttartalom az előző mintavételi
időpontban mért értékekhez képest megnövekedett és 2,264-5,230 mg/kg között változott.
Az ebben a fázisban vett minták szulfáttartalmánál is egy fordított tendencia figyelhető meg a
szárbainduláskori értékekhez képest, ugyanis az öntözött parcellák szulfáttartalma kissé
magasabb lett, a nem öntözött parcellák értékeihez viszonyítva. Ezt a jelenséget ebben az
esetben is az öntözés hatására bekövetkező oldhatósági viszonyok és az ásványosodási
folyamatok megváltozása okozhatta.
A teljes érés fázisában a talajoldat szulfáttartalma nem változott jelentősen az előző
időszakhoz képest és értéke 2,674-5,131 mg/kg között változott. Az öntözött parcellákon
ebben az esetben is magasabb szulfáttartalmat mértünk, mint a nem öntözött parcellákon.
Az emelkedő műtrágyaadagok hatása szinte minden esetben tendenciálisan növelte a
1M KCl által kivont kéntartalmat a kontroll kezeléshez képest. A kapott eredmények alapján
összességében tehát elmondható, hogy a korábbi években, emelkedő adagban kijuttatott
szuperfoszfát kéntartalma az 1M KCl kivonatban növekvő mértékben jelentkezett, vagyis az
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emelkedő műtrágyadózisok a kivonószerben mért kénfrakció mennyiségét is növelték. Az
öntözés növelte a talaj oldható szulfáttartalmát.

3.

A talaj 0,016M KH2PO4 oldható szulfáttartalma

A 4. táblázat a 0,016M KH2PO4 által oldott szulfáttartalmat mutatja. A KH2PO4 által
oldható kéntartalom volt a legmagasabb a mért értékek között, hiszen ez a kivonószer a
vízoldható szervetlen frakció mellett a talajkolloidokon adszorbeált szulfátfrakciót is oldja.

4. táblázat. A talaj 0,016M KH2PO4 oldható szulfáttartalma az őszi búza különböző fejlődési
fázisaiban
(2) 0,016M KH2PO4 - SO4-S (mg/kg)
(3) Szárbaindulás

(4) Virágzás

(5) Teljes érés

(1) Kezelés
(6)
Öntözött

(7) Nem
öntözött

(8)
Öntözött

(9) Nem
öntözött

(10)
Öntözött

(11)
Nem
öntözött

kontroll

4,329A

4,622A

15,51b

2,570a

15,76bc

6,117a

NPK1

6,413A

7,324A

14,97b

4,315a

19,02cd

12,63b

NPK2

6,250A

6,543A

16,46b

6,440a

20,18d

13,29b

*Megjegyzés: a különbségek az 1. mintavételnél „ABC”, a második mintavételnél „abc” és a harmadik
mintavételnél „abc” vannak jelölve

Az első mintavételkor a talajoldat szulfáttartalma 4,329-7,324 mg/kg értékek között
változott. Ebben az esetben is megfigyelhető az öntözés hatása, hiszen a szárbainduláskor a
talajoldat szulfáttartalma még a nem öntözött parcellákon volt a magasabb.
A második mintavételkor a talajoldatban mért szulfát mennyisége növekedett az előző
időszakhoz viszonyítva és értéke 2,570-16,460 mg/kg között változott. Hasonlóan az előző két
kivonatban mért értékekhez, az öntözött parcellákon mért szulfátartalom válik magasabbá a
nem öntözött parcellák értékeihez viszonyítva, mely különbség statisztikailag is
alátámasztható volt.
A harmadik mintavételkor mért szulfát mennyisége tovább növekedett a korábbi
időszakhoz képest és 6,117-20,180 mg/kg értékek között volt jellemző. A korábbi
megállapításokhoz hasonlóan ebben az esetben is az öntözött parcellákon mért értékek voltak
magasabbak a nem öntözött parcellák értékeihez viszonyítva. Ez a differencia statisztikailag is
igazolható volt.
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A növekvő dózisú műtrágya kezelések hatása a 3. mintavételkor már mind az öntözött,
mind a nem öntözött terültek megmutatkozott, hiszem a szulfáttartalom a trágyázott
parcellákon szignifikánsan igazolható módon nagyobb volt a kontroll kezeléshez viszonyítva.
4.

A 0,01M CaCl2, 1M KCl és 0,016M KH2PO4 kivonószerek által kivont szulfáttartalom
közötti összefüggés

A 0,01 M CaCl2, a 1M KCl és a 0,016M KH2PO4 talajkivonatok szulfáttartalma között
összefüggés-vizsgálatokat végeztünk. A kapott összefüggéseket az 1. a 2. és a 3. ábra
szemlélteti, melyeken a regressziós egyenletek és a korrelációs együtthatók (R2) is láthatók.
Ebben az esetben kivonószerenként a teljes adathalmazt vizsgáltam. A teljes adathalmaz az 1.,
2., és a 3. mintavételből származó összes mérési eredményt tartalmazza.
A 0,01 M CaCl2, a 1M KCl által kivont szulfáttartalmak esetében a statisztikai értékelés
alapján egy szoros korreláció állapítható meg, ugyanis az R2 értéke 0,7835 volt.
Az 1M KCl és a 0,016M KH2PO4 kivonószerekben mért szulfáttartalom
összefüggésvizsgálata során szintén 0,7 fölött volt az R2 értéke, így a kapcsolat két vizsgált
paraméter között szintén szorosnak mondható.
A 0,01 M CaCl2 és a 0,016M KH2PO4 extrahálószerekben mért szulfáttartalom
kapcsolatának vizsgálatakor egy közepes korreláció volt megállapítható, hiszen ebben az
esetben az R2 értéke már 0,7 alatti volt.

1. ábra. 0,01M CaCl2 és a 1M KCl kivonószerek által mért szulfáttartalom közötti kapcsolat
(n=48)
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2. ábra. 0,01M CaCl2 és a 0,016M KH2PO4 kivonószerek által mért szulfáttartalom közötti
kapcsolat (n=48)

3. ábra. 1M KCl és a 0,016M KH2PO4 kivonószerek által mért szulfáttartalom közötti
kapcsolat (n=48)

A vizsgált kivonószerek által kivont kéntartalom közötti kapcsolat megállapításához
Pearson-féle korrelációt is alkalmaztam, melynek eredményét az 5. táblázat foglalja össze.
Ebben az esetben mintavételi időpontonként történt a kivonószerekben mért szulfáttartalom
közötti kapcsolat vizsgálata.
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A 0,01 M CaCl2 és a 1M KCl kivonószerek által mért szulfáttartalmak értékei között
mindhárom mintavétel esetében az r értéke 0,509-0,613 között változott, mely pozitív
közepesen erős korrelációnak tekinthető és jelentős kapcsolatra utal.

5. táblázat. A Pearson-féle korrelációval összehasonlított kivonószerek r értékei
Kivonószerek

1. mintavétel
(n=24)

2. mintavétel
(n=24)

3. mintavétel
(n=24)

0,01 M CaCl2 - 1M KCl

0,616**

0,509*

0,613**

1M KCl - 0,016M KH2PO4

0,107

0,790**

0,567*

0,01M CaCl2 - 0,016M KH2PO4

0,149

0,639**

0,527**

*95%-os szignifikancia szint mellett p <=0,05, **99%-os szignifikancia szint mellett p <=0,01

A 0,01 M CaCl2, a 1M KCl és a 0,016M KH2PO4 kivonószerekben mért szulfát
mennyiségének vizsgálatakor látható, hogy az első mintavételkor az r érték 0,2 alatti, mely
gyenge kapcsolatot jelent, viszont az öntözést követően a második és harmadik mintavételkor
kapott r értékek már közepes, illetve magas korrelációt mutatnak, mely erős kapcsolatot
feltételez a kivonószerekben mért szulfáttartalom között.

Következtetések
Eredményeink alapján megállapítható, hogy mind az évtizedeken át folytatott,
szuperfoszfáttal történő műtrágyázás, mind pedig az öntözés hatással vannak a kísérleti
parcellák szulfáttartalmának alakulására, hiszen a vizsgált területen, a közel nyolc éve nem
pótolt kénadagok jelenléte -bizonyos kivonószerrel- napjainkban is mérhető, kimutatható. A
növekvő dózisban kijuttatott műtrágyaadagok a 1M KCl kivonatban mért szulfáttartalmat
tendenciálisan növelték. Szignifikánsan is igazolható hatás a 0,016M KH2PO4 kivonószer által
oldott szulfáttartalom esetében jelentkezett. Az emelkedő műtrágya adagok hatása a 0,01M
CaCl2 kivonatban mért szulfát értékek esetében nem jelentkezett statisztikailag igazolható
módon. Eredményeink alapján elmondható, hogy a tavaszi mintavételkor, az öntözést
megelőző időszakban, a nem öntözött területek szulfáttartalma volt minden esetben kissé
magasabb, mint az öntözött területeken. A két nyári mintavételkor, az öntözést követően ez
a tendencia megfordult, mely mindhárom vizsgált kivonószer esetében kisebb, nagyobb
mértékben emelkedett szulfáttartalommal jelentkezett az öntözött parcellákon. Az öntözés
hatása statisztikailag is igazolható módon csak a 0,016M KH2PO4 kivonószer által oldott
szulfáttartalom esetében jelentkezett.
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A vizsgált kivonószerek közül a legkisebb szulfáttartalmat a 0,01M CaCl2 eredményezte,
a kapott értékek 0,972-2,938 mg/kg között változtak. Az 1M KCl kivonószerben mért szulfát
mennyisége magasabb volt, mint a 0,01M CaCl2 által oldott szulfát mennyisége, értéke 2,2645,230 mg/kg között volt jellemző. Továbbá hazai talajokon is bebizonyítottuk, hogy a 0,016M
KH2PO4 kivonószer nemcsak a vízoldható szervetlen szulfátfrakciót méri, hanem a
talajkolloidok felületén adszorbeált szulfát mennyiségét is, ugyanis az előző két kivonószerhez
képest 3-4szer magasabb szulfáttartalom (2,57-20,18 mg/kg) volt mérhető.
A hazánkban általánosan elterjedt 1M KCl-os kivonószer szoros korrelációt mutatott a
szintén vízoldható szervetlen szulfátfrakció meghatározására vizsgált 0,01M CaCl2
kivonószerrel, így ez a kivonószer is alkalmasnak bizonyulhat a növény által felvehető,
talajoldatban lévő szulfát mennyiségének meghatározására. Az 1M KCl kivonószerben mért
szulfáttartalom szintén szoros kapcsolatot mutatott a 0,016M KH2PO4 kivonószerben mért
értékekkel.

Köszönetnyilvánítás
A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett 20428-3/2018/FEKUTSTRAT azonosító számú, a Felsőoktatási Intézményi
Kiválósági Program támogatta, a Debreceni Egyetem 4. tématerületi programja keretében.
Továbbá az EFOP-3.6.3- VEKOP-16- 2017-00008 projekt is támogatta a kutatómunkát.
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Determination of soil soluble sulphur content using different soil extractants
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Corresponding Author’s E-mail: evelinjuhasz570@gmail.com

Summary
The aim of this work was to evaluate the changes of different sulphur forms (soluble,
adsorbed) in chernozem soil in a long-term field experiment supplied with increasing doses of
NPK fertilizers for a long time. Furthermore other objective of this study to examine the
applicability of recommended extractants of the different sulphate fraction in case of the
Hungarian soils. A long-term field experiment was established at the Research Station of
Látókép of the University of Debrecen in 1984. Besides control two levels of NPK fertilizer
doses have been used with irrigated and non-irrigated variants. Winter wheat and corn were
cropped in a crop rotation on plots. Soil samples were collected in three different
development stages of winter wheat, at the stage of stem elongation, flowering and ripening
from the topsoil 0–20 cm of experimental plots. Water-soluble inorganic sulphate was
extracted with 0.01M CaCl2 solutions. The soluble plus adsorbed sulphate was extracted with
0.016M KH2PO4 solution. Sulphate was measured by turbidimetric method. The 1M KCl
soluble sulphate content ranged between 2,264-5,230 mg kg-1, 0.01M CaCl2-SO42- content
ranged between 0,972-2,938 mg kg-1 and the 0.016 M KH2PO4-SO42- varied between 2,5720,18 mg kg-1. The values of KH2PO4-SO42- was higher than that of CaCl2-SO42- and KCl-SO42-,
because KH2PO4 extracted the adsorbed and soluble fractions of sulphate, while CaCl2
extracted the soluble sulphate fraction. There was a close correlation between the sulphate
content in the various extracts. There were differences between sulphate contents of irrigated
and non-irrigated plots. Based on our results, it can be stated that at the stage of stem
elongation of wheat the sulphate content of non-irrigated areas was always higher than in
irrigated areas, but this trend was reversed at the stage of flowering and ripening. The
treatments with increasing fertilizer doses tended to increase the values of KCl-SO42-.
Significantly verifiable difference was found in the 0,016M KH2PO4 soluble sulfate content. The
effect of increasing fertilizer doses had no statistically proved effect on the 0,01M CaCl 2
soluble sulphate.

Keywords: long-term field experiment, sulphur fraction, potassium-chloride, calciumchloride, potassium-dihydrogen phosphate
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Összefoglalás
Összehasonlító érlelési kísérletünkben, a baktériumtrágyák (Bactofil és Biorex (I-II))
hatását vizsgáltuk a talaj 0,01M-os CaCl2 oldható NO3- -N, NH4+-N, szerves N formáinak
feltáródására egy savanyú (Nyíregyháza) és egy meszes, semleges kémhatású (Őrbottyán)
homoktalajon. A kísérlet beállításánál a FILEP és TÓTHNÉ (1980) valamint a FILEP és FERENCZ
(1999) által leírt módszer kissé módosított, szakaszos inkubációs eljárását alkalmaztuk. A
talajok eredeti ásványi N-tartalmának meghatározása mellett, az érlelés beindítása után a 2.,
3., 5., 7., és a 9. héten mostuk le az oszlopokat 0,01M-os CaCl2 oldattal. A szűrletből a Nformákat SCF módszerrel (SKALAR, 1996) határoztuk meg. A kísérlet eredményei szerint a
savanyú homoktalajban az érlelés kezdetén 0,01M-os CaCl2 oldható N-formák mennyisége
nagyobb volt, mint a semleges kémhatású talajban. Eredményeink szerint, az érlelési kísérlet
körülményei között, a baktériumtrágyák a nyíregyházi talajon valamennyi N-forma esetében
a kontrollhoz képest növelték (statisztikailag igazolhatóan) a lemosható mennyiségeket. A
Biorex készítmények komplexen illetve csak önállóan is hatásosabbnak bizonyultak, mint a
Bactofil B10 készítmény. Az őrbottyáni talajon, a kísérlet körülményei között és időtartama
alatt, a készítmények negatív hatást (szignifikáns) gyakoroltak a mért paraméterekre.
Összességében elmondható, hogy a készítmények, mindkét talaj esetében, a feltáródás
dinamikáját nem módosították, de a mobilizált mennyiségekben eltéréseket tapasztaltunk.
Véleményünk szerint a baktériumkészítmények pozitív hatását olyan talajokon várhatjuk, ahol
a talajélet nem aktív, a talajban végbemenő mikrobiális folyamatok gátoltak.

Kulcsszavak: baktériumtrágya, érlelés, N-formák.

Bevezetés
A mezőgazdaság feladata, hogy elegendő mennyiségű és megfelelő, jó minőségű
élelmiszert és ipari alapanyagot állítson elő. Napjainkra e cél elérése mellett az is fontos
szemponttá vált, hogy a termesztés során csökkenjen, illetve lehetőség szerint meg is szűnjön
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az agrárium okozta környezeti terhelés, azaz a vegyszerfelhasználás minimalizálódjon, a talaj
termékenységének fenntartása mellett (LOCH, 2006). A talaj termékenységének megóvása
miatt a növények számára fontos tápelemeket trágyaszerek segítségével vissza kell pótolni
(NÉMETH, 2002). A hazánkban is elterjedt környezetkímélő gazdálkodási formákban, olyan
tápanyag-utánpótlási módszereket javasolnak, melyek kevésbé terhelik a környezetet és
megőrzik, javítják a talaj termékenységét (GABRIEL et. al., 2006). Egyre nagyobb mennyiségben
alkalmaznak a talajéletet serkentő biokészítményeket. Ezek a szerek eltérő számú és
összetételű baktériumtörzseket, más mikroorganizmusokat tartalmaznak (WU et al. 2005),
melyek bizonyos anyagforgalmi szempontból kedvező fajcsoportok, így bevitelükkel a talaj
mikrobapopulációja gazdagabbá, teljesebbé válik. A mikróbák élettevékenysége által, a
növények számára felvehető tápelemek, így a felvehető N-formák mennyisége, növekedhet a
talajban.
A mikróbák élettevékenységét számos külső körülmény is befolyásolhatja, így célul
tűztük ki, hogy egy összehasonlító érlelési kísérletben, két eltérő kémhatású homoktalajon
(savanyú (Nyíregyháza) és semleges (Őrbottyán)) a baktériumtrágyák (Bactofil és Biorex (I-II))
hatását vizsgáljuk a talaj 0,01M-os CaCl2 oldható NO3- -N, NH4+-N, szerves N formáinak
feltáródására.

Anyag és módszer
Összehasonlító érlelési kísérletünket a DE MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézetében
végeztük el, 7 kezeléssel 3 ismétlésben, nyíregyházi és őrbottyáni humuszos homoktalajon. A
talajok egyes fizikai-kémiai jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat. A kísérlet talajainak fontosabb jellemzői
(1) Jellemző

(2) Talajok
(3) Nyíregyháza
(4) Őrbottyán

Humusz %

0,7

1,3

pH(H2O)

4,4

7,8

pH(KCl)

3,8

7,4

KA

31

31

CaCl 2-os NO3- (mg/kg)

21,9

2

CaCl 2-os NH4+ (mg/kg)

12,9

0,8

CaCl 2-os szerves N (mg/kg)

6,9

1,8

CaCl 2-os összes N (mg/kg)

41,9

4,7
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A talaj potenciálisan mineralizálódó N-készleteinek meghatározására egy módosított,
szakaszos (kilúgzással kombinált) inkubációs eljárást (STANFORD és SMITH, 1972; FILEP és TÓTHNÉ,
1980a; FILEP és FERENCZ, 1999) alkalmaztunk. A módszer azon alapszik, hogy az inkubációs
periódus alatt képződő N-formákat 0,01 M CaCl2-os oldat segítségével, periodikusan
ismétlődve kimosással eltávolítják, így akadályozzák meg, hogy a felhalmozódó, már
mineralizált N-formák - az egyensúly eltolásával, végtermék gátlással - a további mineralizációt
visszaszorítsák. Az érlelési módszer során 50-50 g légszáraz talajt mértünk 20 cm hosszúságú
2,5 cm belső átmérőjű alul szitaszövettel és üveggyapot réteggel elzárt üvegcsövekbe úgy,
hogy a csövek aljára az üveggyapot réteg fölé 1-1,5 cm vastagságban (kb. 10 g alt. minőségű)
tiszta kvarchomokot rétegeztünk, a talajkimosódás elkerülése végett. Enyhe tömörítés után a
talaj felületét ugyancsak üveggyapot réteggel lefedtük, hogy a talajfelszín öntözés és kioldás
miatti szétiszapolódását elkerüljük (1. ábra). Az oszlopok vízkapacitását VK=60%-ra állítottuk
be.

1. ábra. Az inkubációhoz összeállított cső vázlatos rajza

Két óra elteltével a talaj ásványi N-tartalmát 100 cm3 0,01 M-os CaCl2-oldattal kimostuk
(HOUBA et al., 1994; JÁSZBERÉNYI et al.,1994). A kilúgzott, nedves talajra ezután 20 cm3 N-mentes
tápoldatot (az alkalmazott N-mentes tápoldat összetétele: 0,007 M CaSO42H2O + 0,002 M
MgSO4 + 0,01 M Ca(H2PO4)2 + 0,015 M K2SO4) és az alkalmazott baktériumtrágyák dózisait (2.
táblázat) juttattuk. Ezt követően ismét beállítottuk az oszlopok 60%-os vízkapacitásának
megfelelő nedvességtartalmat. A fentebb leírt módon előkészített mintákat aerob
körülmények között, 35C-on, állandó nedvességtartalom mellett érleltük 9 héten keresztül.
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A mineralizálódott N mennyiségét a 2., 3., 5., 7. és 9. hét elteltével határoztuk meg úgy,
hogy a mintákat 100 cm3 0,01 M-os CaCl2-oldattal kimostuk és a szűrletből a növények
számára könnyen felvehető NH4+-N, NO3--N, és összes-N mennyiségét mértük contiflo (Skalar)
készülékkel (SKALÁR, 1996). Ezek különbségéből számítottuk a könnyen oldható szerves-N
tartalmat.

2. táblázat. A kísérletben alkalmazott kezelések
(1) Kezelésszám

(2) Kijuttatott
baktériumtrágya

(3) Dózis

1.

Kontroll

-

2.

Bactofil (B10)

Ajánlott adag (1 l/ha)

3.

Bactofil (B10)

Ajánlott adag duplája (2 l/ha)

4.

Biorex (BI+BII)

Ajánlott adag (5 l/ha+10 l/ha)

5.

Biorex (BI+BII)

Ajánlott adag
l/ha+20 l/ha)

6.

Biorex (BII)

Ajánlott adag (10 l/ha)

7.

Biorex (BII)

Ajánlott adag duplája (20 l/ha)

duplája

(10

A Bactofil B10 készítmény nitrogénkötő baktériumokat, a foszfort és káliumot felvehető
formává alakító mikroorganizmusokat, hormontermelő élőlényeket (Azospirillum lipoferum,
Azotobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus circulans, Bacillus subtillis Pseudomonas
fluorescens, Micrococcus roseus) tartalmaz.
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 találhatóak.
A kezeléseket három ismétlésben állítottuk be. Eredményeink statisztikai
kiértékeléséhez a Microsoft Excel egytényezős varianciaanalízis programját használtuk fel.
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Eredmények és értékelésük
Az inkubációs (érleléses) kísérletünk beállításából adódóan módunk nyílt arra, hogy a két
homok textúrájú, de különböző humusztartalmú és kémhatású talaj nitrogén-szolgáltatását
nyomon követhessük. A 2. ábrán, ahol a két kezeletlen, kontroll talaj nitrát-N mennyiségét
mutatjuk be, látható, hogy a nyíregyházi talaj nitrát készlete kiinduláskor közel tízszerese az
őrbottyáni talajénak. Az idő előrehaladásával ebben a talajban már nem keletkezik
ásványosodással nitrát-N. Az őrbottyáni talajban a nitrát-N keletkezése folyamatos és
egyenletesnek mondható. A növény számára felvehető nitrogénforma, ezen a talajon a
tenyészidőszak valamennyi szakaszában, a növény rendelkezésére áll.

2. ábra. A kezeletlen talajok nitrát-N mennyiségének változása (0,01M CaCl2 oldható) az
érlelés során

A kísérleti idő alatt elvégzett hat 0,01 M CaCl2 oldatos lemosás nitrát mennyiségeit
összeadva kumulált eredményeket kaptunk. A 3. ábrán, ahol a nyíregyházi talaj 0,01M CaCl2oldható kumulált NO3--N-mennyiségének változását mutatjuk be az érlelési idő alatt, látható,
hogy a nitrát-N keletkezésének dinamikáját a baktériumtrágyák nem módosították. Az érlelés
első két hetében a kezelések között még kismértékű eltéréseket tapasztaltunk (4. és 7.
kezelés), de az érlelés további szakaszaiban, a talajokban már nem keletkezett mérhető
mennyiségű nitrát.
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3. ábra. A nyíregyházi talaj kumulált nitrát-N (0,01M CaCl2 oldható) mennyiségének változása
az érlelés során

Az őrbottyáni talajon (4. ábra) az inkubációs kísérletünk végére a kumulált nitrát-N
mennyisége meghaladja a nyíregyházi talajét. Ezen a talajon és ilyen körülmények között sem
befolyásolták nagymértékben a NO3--N keletkezésének a dinamikáját a vizsgálatba bevont
készítmények. Eredményeink szerint, tendenciájában kismértékű csökkenést tapasztaltunk. A
mért eredmények, a grafikon lefutása, arra enged következtetni bennünket, hogy az érlelési
idő meghosszabbításával további lemosható nitrát-N tudtunk volna mérni ezen a talajon.

4. ábra. Az őrbottyáni talaj kumulált nitrát-N (0,01M CaCl2 oldható) mennyiségének
változása az érlelés során
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Az 5. ábra szerint, ahol a kezeletlen talajok NH4+-N mennyiségének változását mutatjuk
be, látható, hogy az érlelés kezdetén a nitrát-mennyiséghez hasonlóan, a nyíregyházi talaj
ammónium-N készlete többszöröse az őrbottyáni talajénak. Adataink szerint, mindkét talaj
esetében, a lemosható ammónium-N mennyiség csökken az érlelési idő előrehaladásával. Ha
összevetjük eredményeinket a 2. ábrán látottakkal, akkor megállapíthatjuk, hogy a nyíregyházi
talajon a keletkező ammónium-N nem tud átalakulni nitrát-N formává, míg az őrbottyáni
talajban keletkező, igen.

5. ábra. A kezeletlen talajok ammónium-N mennyiségének változása (0,01M CaCl2 oldható)
az érlelés során

Eredményeink szerint az ammónium-N keletkezésének dinamikáját a baktériumtrágyák
nem módosították. Az ábrán (6. ábra) látható, hogy a különböző kezelések görbéi
párhuzamosan futnak. A nyíregyházi talajon a készítmények, kis mértékben növelték a
kumulált ammónium-N mennyiségét. A Biorex I-II hatása kedvezőbb volt, mint a Bactofil B10é. A kiadagolt dózisok nem befolyásolták a keletkezett ammónium-N mennyiségét.
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6. ábra. A nyíregyházi talaj kumulált ammónium-N (0,01M CaCl2 oldható) mennyiségeinek
változása az érlelés során

Az őrbottyáni talaj kumulált ammónium-N mennyiségei (7. ábra) a 2. hét után már
állandóvá váltak. Kimosható mennyiség nem volt mérhető. Így az idő előre haladásával a két
talaj értékei közötti különbség tovább növekedett. Ezen a talajon az ammónium-N nem dúsult
fel, a nitrifikációs folyamatok lezajlottak, az ammónium-N nitrát-N- formává oxidálódott.
Ebben a talajban a körülmények kedveztek a nitrit- és nitrát-képző baktériumok
élettevékenységének.

7. ábra. Az őrbottyáni talaj kumulált ammónium-N (0,01M CaCl2 oldható) mennyiségeinek
változása az érlelés során

57

KINCSES el al: Baktériumtrágyák hatása a talaj potenciálisan mineralizálódó N-készletére érlelési kísérletben

A baktérium készítmények az őrbottyáni talajon negatív hatást fejtettek ki a talajban
keletkező ammónium-N mennyiségére. A Bactofil B10 kisebb mértékben csökkentette a
kimosott ammónium-N- mennyiségét, mint a másik felhasznált készítmény.
A 8. ábrán látható, hogy a két kezeletlen talaj kezdeti 0,01 M CaCl2-oldható szerves Nmennyisége között nagy eltérés tapasztalható. A nyíregyházi talajon a kezdeti időpontban
több mint háromszoros mennyiséget mértünk, mint az őrbottyáni talajban. Az idő előre
haladásávala nyíregyházi talajban a kimosott organikus-N mennyisége folyamatosan csökkent,
majd nullává vált. Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy az aminizációs
folyamatokban keletkező végtermék, mely igen kis mennyiségű volt, gyorsan átalakulhatott
ammónium-N formává. A talaj könnyen mobilizálható N-készlete az érlelés utolsó szakaszára
vagy elfogyott, vagy az aminizációs folyamatok lassabban játszódtak le, mint az
ammonifikációs reakciók.

8. ábra. A kezeletlen talajok organikus-N mennyisége az érlelés során

Az őrbottyáni talajnál az inkubáció második hetében ebből a N-formából nagy
mennyiséget tudtunk lemosni. Az érlelési idő előrehaladásával a mért értékek az őrbottyáni
talaj esetében is lecsökkentek, de nem váltak nullává. A talaj könnyen mobilizálható Nkészletéből még 9 hét után is olyan ütemben és mennyiségben aminizálódott 0,01 M CaCl 2oldható szerves-N, aminek összes mennyisége nem alakult át ammónium- illetve nitrát-N-é.
A 9. ábrán a nyíregyházi talaj kumulált organikus-N mennyiségét tüntettük fel az idő
függvényében. Az ábráról leolvasható, hogy a baktériumtrágyák az organikus-N kialakulásának
dinamikáját nem, de annak mennyiségét befolyásolták. Eredményeink szerint, az idő
előrehaladásával a kimosható organikus-N mennyiség valamennyi kezelés esetében
lecsökkent, de a kontrollhoz képest a kumulált értékek a baktérium trágyák hatására
58

KINCSES el al: Baktériumtrágyák hatása a talaj potenciálisan mineralizálódó N-készletére érlelési kísérletben

megnövekedtek. Általánosságban elmondható, hogy a Biorex készítmények hatásosabbnak
bizonyultak a kísérlet körülményei között, mint a Bactofil B10. A javasolt dózisnál nagyobb
kiadagolt mennyiség nem növelte meg a talaj ezen vizsgált paraméterét.

9. ábra. A nyíregyházi talaj kumulált szerves-N (0,01M CaCl2 oldható) mennyiségeinek
változása az érlelés során

A 10. ábra adatai szerint az őrbottyáni talajon a baktériumtrágyák negatív hatást
fejtettek ki a talajban végbemenő N-mobilizációra és ásványosodásra. Az organikus-N
kumulált mennyisége valamennyi kezelés esetében a 9. hétben is emelkedést mutatott.

10. ábra. Az őrbottyáni talaj kumulált szerves-N (0,01M CaCl2 oldható) mennyiségeinek
változása az érlelés során
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A talaj ezen kimosható szerves-N frakciójának növekedését összevetve az ammóniumN és a nitrát-N változásával az érlelési idő előrehaladtával, azt a következtetést vonhatjuk le,
hogy az aminifikációs folyamatok sebessége ezen a talajon gyorsabb, mint a nitrifikációs
folyamatoké.

Következtetések
A nyíregyházi talaj kezdeti 0,01M CaCl2 oldható nitrát-N, ammónium-N, organikus-N és
így az összes-N eredményei sokkal magasabbak voltak, mint az őrbottyáni talajban mértek (3.
táblázat). (A nyíregyházi talaj kezdeti magas értékei, a korábban a termesztés, a
tápanyagutánpótlás során kijuttatott trágyaszerek hatásával magyarázható.)
Az érlelési kísérlet végén, a kumulált lemosható nitrát-N mennyisége a két talajnak szinte
azonossá vált. Ez nem mondható el a többi N-formáról. A lemosható kumulált összes-N mért
mennyiség csupán a fele az őrbottyáni talajnak, de ha azt vizsgáljuk, hogy a kiinduláshoz
képest, az érlelés során mennyi 0,01M CaCl2 oldható N-forma alakult ki, akkor elmondható,
hogy a nyíregyházi talaj esetében a kiindulási mennyiséggel közel azonos, míg az őrbottyáni
talajnál annak közel hatszorosa keletkezett. Ezek a számadatok a talajélet aktivitására is
utalnak. Az őrbottyáni talajban a könnyen oldható szerves anyagok keletkezése, azok
ammónium-, majd nitrát-ionná való átalakulása gyors és zavartalan volt, míg a nyíregyházi
talaj esetében a nitrifikációs folyamatok a talaj erősen savas kémhatása miatt (pH(H2O):4,4),
gátolttá váltak.
A 3. táblázat eredményei szerint, az érlelési kísérlet körülményei között, a
baktériumtrágyák a nyíregyházi talajon valamennyi N-forma esetében a kontrollhoz képest
növelték (statisztikailag igazolhatóan) a lemosható mennyiségeket. A Biorex készítmények
komplexen illetve csak önállóan is hatásosabbnak bizonyultak, mint a Bactofil B10 készítmény.
Az őrbottyáni talajon, a kísérlet körülményei között, a készítmények negatív hatást
(szignifikáns) gyakoroltak a mért paraméterekre. Ez az eredmény azzal is magyarázható, hogy
e talajon a mikroorganizmusok aktív tevékenységet folytattak (szaporodás, szervesanyagbontó tevékenység), melyhez maguk is nitrogént igényeltek. N-szükségletük fedezésére
esetlegesen a talaj összes N-készletéből vonták ki a tápelemet. Jótékony hatásuk kimutatására
a kísérlet 9 hete nem volt elég hosszú időtartam. Ezt sugallják a grafikonok lefutásai is (4. és
10. ábra).
Összességében elmondható, hogy a készítmények, mindkét talaj esetében, a feltáródás
dinamikáját nem módosították, de a mobilizált mennyiségekben eltéréseket tapasztaltunk.
Véleményünk szerint a baktériumkészítmények pozitív hatását olyan talajokon várhatjuk, ahol
a talajélet nem aktív, a talajban végbemenő mikrobiális folyamatok gátoltak.
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3. táblázat. A talajok összesített (kumulált) 0,01M CaCl2 oldható nitrát-N, ammónium-N,
organikus-N és az összes-N eredményei (mg/kg) a 9 hétig tartó érlelés végén

mg/kg
0. időpont
kezelés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SzD5%

Nyíregyháza
Őrbottyán
ammóni organiku
ammóni organiku
nitrát-N
összes-N nitrát-N
összes-N
um-N
s-N
um-N
s-N
21,8
13
6,9
41,7
2,1
1
2,1
5,2
21,9
22,1
22
22,7
21,9
22
22,6
0,2

42,1
43,3
43,5
45,3
43,6
45,8
44,4
0,9

11,3
12,6
12,6
13
12,2
14,7
12,7
0,8

74
76,87
79, 9
78,7
78,7
82,6
79,2
2
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24,1
23, 6
25,1
22,6
22,9
23,1
22,8
0,66

7,2
5,3
5,6
5
5,6
4,5
5,7
0,63

7,21
5,73
6,04
5,67
6,37
5,04
5,48
0,52

38,5
34,2
32,5
33
34,6
32,4
33,1
1,6
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The effect of biofertilizers on the mineralized N of soil in incubation
experiment
I. KINCSES 1, M. OROSZ-TÓTH 1, T.P. NAGY2, ZS. SÁNDOR1
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Institute of Agricultural Chemistry and Soil Science, Debrecen
2
Institute of Water and Environmental Management, Debrecen
E-mail: kincsesi@agr.unideb.hu

Summary
In our comparative incubation experiment, the effect of biofertilizers (Bactofil and
Biorex (I-II)) on the solubility of 0.01M CaCl2 soluble NO3--N, NH4+-N, organic-N forms of soil
was investigated in an acidic (Nyíregyháza) and calcareous neutral on sandy sand (Őrbottyán).
At the setting of the experiment, a slightly modified, intermittent incubation procedure of the
method described by FILEP and TÓTHNÉ (1980) and FILEP and FERENCZ (1999) was used. The
treatments were the following: control, biofertilizer (Bactofil), biofertilizer (Bactofil) twice the
amount, biofertilizer Biorex (I-II), biofertilizer Biorex (I-II) twice the amount, biofertilizer Biorex
(I). Three replications were set. The incubation lasted for 9 weeks. The amount of 0.01M CaCl2
soluble nitrogen forms of the soils was measured at 0, 2, 3, 5, 7, and 9 weeks. According to
the results of the experiment, the amount of soluble N-forms of 0.01 M CaCl2 at the beginning
of maturation in acidic sand soil was higher than in neutral soil. The dynamics of exploration
were different in the two soils, which were only slightly modified by bacterial fertilizers.

Keywords: biofertilizer, incubation, nitrogen forms
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Gércei alginit hatása savanyú homoktalaj termékenységére egy tartamkísérlet
első öt évében
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Összefoglalás
A nyírlugosi savanyú homoktalajon Láng István által 1962 őszén beállított tartamkísérlet
kiemelt kezeléseiben vizsgáltuk az alginit ásvány talajra és a tritikále növényre gyakorolt
hatását 5 éven át, a 2012-2016. években. Az alginit adagja 100 t·ha-1 volt, melyet 0, 50, 100,
150 kg·ha-1·év-1 N-trágyázási parcellákra juttattuk ki 2011 őszén. Az eredeti 5 x 10 = 50 m 2
területű parcellákat megfeleztük, a parcellák alginittel nem kezelt fele szolgált kontrollként. A
4N (alginit nélkül) + 4N (alginittel) = 8 kezelés x 4 ismétlés = 32 parcellás kísérletet adott. Főbb
eredmények:
1. Alginittel kezelt parcellákon a pH(KCl) 3,9-ről 6,2-re; CEC 1,3-ról 3,6-ra; EC ms·cm-1 21ről 67-re; a bázistelítettség 53%-ról 74%-ra, az Arany-féle kötöttségi szám (KA) 30,2 értékről
31,6 értékre nőtt, míg a hidrolitos aciditás 10-ről 6-ra mérséklődött az első év után. A 2016-os
talajvizsgálatok alapján öt évvel az alginit kijuttatása után, a kémhatás a savanyú tartományból
továbbra is a semleges körüli tartományba emelkedve maradt mind a vizes (5,1 → 6,8), mind
a KCl-es pH (4,1 → 6,3) értékek alapján. Az elektromos vezetőképesség mintegy 50%-kal, a
kationcserélő kapacitás 35%-kal növekedett. A hidrolitos aciditás (y1) értékekben is drasztikus
különbségek (11 → 4) maradtak, ami az alginit talajjavító, meszező tartamhatásáról
tanúskodik.
2. Alginittel kezelt parcellákon az NH4-acetát+EDTA oldható Ca 154-ről 730-ra; K2O 50ről 62-re; Mg 18-ról 104-re; Sr 0,9-ről 4,4 mg·kg-1; Ni 125-ről 330 µg·kg-1 értékre emelkedett
az első évben. A számottevő P tartalom következtében öt évvel a kijuttatás után még mindig
30%-kal nagyobb AL-P2O5 tartalmat mértünk az alginites kezelésekben, míg az AL-K2O
tartalmakban már nem volt megbízható növekedés.
3. Alginit hatására mind az öt kísérleti évben nőtt a tritikále földfeletti biomassza
termése. Az öt év átlagában a szem hozama 0,92-ről 1,53- t·ha-1-ra, a szalmáé 1,62-ről 2,56
t·ha-1-ra nőtt az alginit kezelés nyomán. A szemtermés növekmény a 150 kg·ha -1·év-1 N
trágyázásban részesült parcellákon volt a legkifejezettebb, közel kétszeres mértékű.
4. Alginittel kezelt parcellákon az első évben nőtt a tritikále szem Mg, Mo, illetve
csökkent a Mn, Zn, Ba felvétele. A szalma Ca, Mg, S, Mo koncentrációja emelkedett, míg a Mn,
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Zn, Ba, Cu, Ni, Co elemek beépülését az alginit gátolta. Hasonló trendek érvényesültek 2016ban is.
5. Az alginit hasonló savanyú homokok meliorációjára alkalmas ásvány, mely bőséges Nkiegészítés mellett megszüntetheti e talajok savasságát, javítja a víztároló kapacitásukat,
kolloidkészletüket, tápelemekben való gazdagságukat, aszálytűrő képességüket,
összefoglalóan a termékenységüket.
6. További egzakt kísérletekkel szükséges feltárni az alginit alkalmazásának lehetőségeit
pl. a szennyvizek, szennyvíziszapok, hígtrágyák stb. kezelésében, azok mezőgazdasági
alkalmazását elősegítve.

Kulcsszavak: alginit, talajjavító, műtrágya, tritikále, tartamkísérlet

Bevezetés
Az alginit fosszilis alga biomasszából és elmállott tufából 3-4 millió évvel ezelőtt
keletkezett, nagy szerves anyag tartalmú olajpala kőzet. Az alginit név a zöldalga (elsősorban
Botryococcus brauni) eredetre utal, mely más szervezetekkel együtt krátertavakban
tömegesen elszaporodott, majd rothadó iszapot halmozott fel (SOLTI, 1999). Az alginit kőzetből
64 elemet mutattak ki, melyek döntően a 3-as rétegszilikátokban szervetlen kötésben, illetve
a humuszanyagokkal szerves vagy kelát kötésben vannak. Az ásványi összetevők között
többnyire agyagásványok (szmektit, illit), karbonátok (kalcit, dolomit, aragonit), valamint a
kvarc és a kovasav amorf változata jellemző, de megtalálható még a gipsz, plagioklász,
káliföldpát, sziderit, geothit, magnezit és pirit. A MÁFI térképezési kutatási programja
keretében 1974-ben Solti Gábor tárt fel alginittel és bazaltbentonittal betemetett egykori
vulkáni krátereket (SOLTI, 1999).
A Kárpát-medence alginit vagyona kb. 150 millió tonna lehet. Külszíni fejtéssel három
helyen bányászható gazdaságosan, ebből Magyarországon két bánya üzemel. A jelentősebb a
Gércén található bánya, mely a vagyon mintegy 80%-ával rendelkezik. Az utóbbi években
végzett kutatófúrások adatai alapján az alginit réteg a felszíntől kezdődően 40-60 m
vastagságú, kb. 200 ha-on helyezkedik el, a 100 millió tonnát meghaladó mennyiséggel. A
bánya jelenleg 16 ha-on üzemel.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyt adott ki az alginitre, mivel a készítmény veszélyes összetevőt, kockázatos anyagokat
az előírt határértékeknél nagyobb koncentrációban nem tartalmaz. Az engedély szerint a
gércei alginit mint talajjavító anyag az előírt minőségi feltételek szerint barna színű, szagtalan,
nedves tapintású földszerű anyag. Beltartalmi paraméterei: maximum 40% nedvesség,
legalább 14% CaCO3 és szerves anyag. Határértékként tartalmazhat maximum 100 Cu, Cr és
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Pb; 50 Co és Ni; 10 As; 5 Se; 2 Cd és 1 mg·kg-1 Hg elemet szárazanyagban. Felhasználható
savanyú talajok javítására és termesztő közegek adalékaként (MSzHK, 2009).
Egyiptomban, szabadföldi kísérletben, meszes homoktalajon vizsgálták a gércei alginitet.
Gyep tesztnövény esetén a 8-10 kg·m-2, azaz a 80-100 t·ha-1 finomra őrölt alginit volt
javasolható 10 cm mélyre bedolgozva. A kezelés hatására javult a homoktalaj szerkezete és
víztároló kapacitása. Hosszabb és finomabb gyökérzet képződött, mely serkentette a gyep vízés tápelem-felvételét. A talaj felvehető víztartalmát az alginit kezelés 6%-ról 10%-ra növelte,
míg a víztároló kapacitás 120-150 m3·ha-1, azaz 12-15 mm·ha-1 mennyiséggel emelkedett. A 10
cm-es rétegbe keverve a kezelés hatékonyabbá vált, mint a 20 cm-es rétegben eloszlatva
(HELAL, 2010).
A gércei alginit hatását Németországban is vizsgálták savanyú homoktalaj
tulajdonságaira és a rajta növő spenót növényre, 6 kg-os Mitscherlich tenyészedényekben
egységes NPKMgS alaptrágyázással. A talajhoz kevert alginit adagja 0, 10, 15, 20 tömeg % volt.
A talaj kation kicserélő kapacitása (T-érték, CEC) az adagokkal rendre 2, 26, 38, 44 cmol·kg-1
értékre emelkedett, tehát 10-20-szorosára ugrott. A spenót tesztnövény hajtása és
gyökérbiomasszája 20-30%-kal nőtt. Különösen a finom, hosszú gyökérszálak tömege vált
jelentőssé. Összességében stabilabb talajszerkezet jött létre, kedvezőbbé vált a növények vízés tápelem-hasznosítása. Emelkedett a talaj pH értéke, valamint 7-10%-kal a víztároló
kapacitása. Kimosódási vizsgálatok szerint az alginittel kezelt talajból emelkedett mennyiségű
Ca, Mg, K, Ni távozott az átszivárgó vízzel, míg a kimosódott P mennyisége mérséklődött a
növekvő alginit terheléssel (REX és SCHERER, 2010).
Jelen kísérletünk célja annak vizsgálata volt, hogy nagyadagú gércei alginit alkalmazása
milyen mértékben képes javítani egy savanyú homoktalaj fizikai és kémiai paramétereit,
termékenységét, és a rajta termesztett kultúrnövény termésmennyiségét, ill. ásványi
elemtartalmát. A kezdeti eredményekről korábbi közleményekben számoltunk be (KÁDÁR et
al., 2015a, b). A kísérletet ötéves periódusokra bontva terveztük, melyek lejárta után az
eredmények alapján döntünk az újabb alginit kezelésekről. A cikk az első ötéves periódus
eredményeit ismerteti átfogóan.

Anyag és módszer
Az alginitet hazánk egyik legrégebbi, Láng István által 1962-ben beállított műtrágyázási
tartamkísérletében vizsgáltuk Nyírlugoson savanyú kovárványos barna erdőtalajon. A
kísérletben 1991 óta tritikále terem monokultúrában. Az alginitet egyszeri melioratív 100
t·ha-1 dózisban alkalmaztuk 2011 őszén eltérő N trágyázási múlttal rendelkező parcellákon. E
parcellák talajai az évtizedek óta végzett és az alginit kísérlet alatt is folytatott 0, 50, 100, 150
kg·ha-1·év-1 adagú N-trágyázás eredményeként növekvő mértékben elsavanyodtak és Ca, Mg,
K, P elemekben elszegényedtek. A véletlen blokk elrendezésű 5 x 10 = 50 m2-es parcellákat
66

RAGÁLYI et al: Gércei alginit hatása savanyú homoktalaj termékenységére egy tartamkísérlet első öt évében

2011-ben megfeleztük és az 5 x 5 = 25 m2 területű félparcellák kapták a 100 t·ha-1, azaz 250
kg/parcella alginitet. Kontrollként az alginitet nem kapott félparcellák szolgáltak. Így a 4N x 4
ismétlés = 16 alginites, illetve 4N x 4 ismétlés = 16 alginit nélküli rész együtt 32 parcellás
kísérletet adott.
A felhasznált alginit 15% nedvességet, 15% CaCO3-ot és 4,6% szerves anyagot
tartalmazott. Összes-N tartalma 0,15%, KA 63, AL-K2O 386, AL-P2O5 216 mg·kg-1 értéket tett ki.
Az alginit oldható elemtartalmának meghatározásához Lakanen és Erviö (1971) módszerét
használtuk, a királyvizes kivonás HCl+HNO3+H2O2 felhasználásával történt. Az alginit királyvíz
oldható „összes” és az NH4-acetát oldható „mobilis” elemtartalmát, a mobilis frakció %-os
részarányát az összes készletben és az alginit kezelés által okozott elembevitel mértékét az 1.
táblázat ismerteti.
A felhasznált alginitben közel 5% elemi Ca; 3,6% Al; 2,9% Fe; 1,9% Mg; 0,82% K; 0,15%
P; 0,12% S volt. A királyvíz oldható Ni mennyisége meghaladta az előírt 50 mg·kg-1 sz.a. értéket.
Ami a kémiai oldhatóságokat illeti (mely nem függ össze közvetlenül a növényi
felvehetőséggel), kitűnik 92-70% mobilis frakcióaránnyal, csökkenő sorrendben a Cd, Ca, Sr,
Mn. Ezt követi 57-30% közötti mobilitási részaránnyal a S, Na, Pb, Cu, Mg, Ba. A Ni és a Co 1918%-ot jelez. A többi elem mobilis frakciója 10% alatti. A kristályrácsokba épülő Al, Cr, B
elemek esetén a mobilis frakció 1% körüli vagy alatti (1. táblázat).
A 100 t·ha-1 adaggal hozzávetőlegesen 42 t Ca, 31 t Al, 24 t Fe, 16 t Mg, 694 kg K, 128 kg
P és 105 kg S került 1 hektárnyi szántott talajrétegbe számolva. Az összes Ni, Zn és Cr általi
terhelés 5-6 kg·ha-1-ra tehető; a B, Cu és Co 1-2 kg·ha-1-ra, míg a maradék mikroelemek talajba
juttatott mennyisége dkg-okban mérhető. A Hg nem volt kimutatható.
A talaj egyes alaptulajdonságait és elemösszetételét 2012-ben és 2016-ban vizsgáltuk. A
talajmintákat tarlóhántás után 2012.07.20-án és 2016.08.09-én vettünk a szántott rétegből,
20-20 részminta egyesítésével parcellánként a talaj alaptulajdonságainak és
elemösszetételének meghatározásához. A talajminták és az alginit oldható elemtartalmának
meghatározásához LAKANEN és ERVIÖ (1971) módszerét használtuk. Az elemeket ICP készülékkel
mértük. A pH, y1, CaCO3, szervesanyag-tartalom, kötöttség, összes só alapvizsgálatok BARANYAI
et al. (1987) szerint történtek. A kicserélhető kationok és a T-érték vizsgálatához BaCl2+TEA
kirázó oldatot használtunk. Számítással határoztuk meg az S-értéket, mely a Ca, Mg, K, Na
kicserélhető kationok összegét jelenti. A bázisokkal le nem kötött adszorpciós helyek
mennyiségét jelöli a T–S különbsége, szintén mgeé 100 g-1 talajra megadva. A V% a
bázistelítettségre utal, jelezve, hogy a lehetséges adszorpciós helyek közül mennyi van %-osan
1- és 2-értékű bázikus kationokkal elfoglalva (V = S·100/T). A T-érték %-ában kifejezett
telítettség tehát a V%. Reciproka viszont a telítetlenséget jelzi, szintén a T-érték %-ában U =
100–V%.
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1. táblázat. Az alkalmazott alginit királyvízben oldható „összes” és az NH4-acetát+EDTA
oldható „mobilis” elemtartalma és a 100 t·ha-1 adag általa okozott talajterhelés (Nyírlugos,
2011)

(1) Elem

(2) Királyvíz

(3) NH4(5)
(4) Mobilis az
Talajterhelés,
acetát+EDTA

Ca
Al
Fe
Mg
K
P
S
Mn
Na
Sr
Ba

oldható,
mg·kg-1
49942
36026
28501
19188
8166
1501
1237
587
454
419
281

oldható,
mg·kg -1
43965
68
934
6969
466
35
703
411
230
322
84

Ni
Zn
Cr
B
Cu
Co

75
65,8
63,9
26,8
19,2
15,9

Pb
As
Sn
Mo
Se
Cd

9,75
8,84
2,84
1,86
1,02
0,12

jele

-1

összes %-ban

kg·ha *

88
<1
3
36
6
2
57
70
51
77
30

4245
3062
2423
1631
694
128
105
50
39
36
24

14,5
5,22
0,42
0,34
7,04
2,8

19
8
<1
1
37
18

6,4
5,6
5,4
2,3
1,6
1,4

3,92
0,44
0,14
0,06
<0,12
0,11

40
5
5
3
92

0,85
0,76
0,25
0,17
0,08
0,01

*Talajterhelés 100 t·ha-1 alginittel a királyvíz-oldható elemkészlete alapján

A terméselemek meghatározásához földfeletti növénymintákat évente vettünk éréskor
parcellánként 1-1 m2 területről, körben 1-1 m-t elhagyva a parcellák szegélyéről. Az egyes
parcellákhoz tartozó mintakévéket légszáraz állapotig szárítottuk, meghatároztuk a kalászok
darabszámát, majd cséplés után külön-külön mértük a szem, valamint a többi földfeletti rész
(szalma és pelyva, a továbbiakban „melléktermés”) súlyát. A mintavételek során néhány évben
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a gyomok légszáraz tömegét is mértük, valamint egyes parcellákon kvadrát módszerrel a
gyomfajok borítottság becslésére és egyedszám meghatározására is sor került (Vikár et al.
2015, 2016). Növényi elemösszetétel meghatározást 2012-ben és 2016-ban végeztünk. A
vizsgálatra a növényi anyagokat finomra őröltük, 0,5 g bemért légszáraz anyaghoz 5 cm³ cc.
HNO3 + 1 cm³ cc. H2O2–ot adagoltunk, majd 15 percig roncsoltuk mikrohullámú
berendezésben. Az elemek mérése ICP készülékkel történt.
A havi és az éves csapadékösszegeket 2011. és 2016. között, valamint az 50 éves
átlagokat a 2. táblázat mutatja be. Az adatokból látható, hogy az első évben a tritikále 9
hónapos tenyészideje alatt 2011.10. – 2012.06. hónapok között mindössze 288 mm csapadék
hullott. A 2013-as év rendkívül kedvezőtlen volt. A tavaszi március, április, május hónapokban
szokatlanul sok eső esett és ez az időszak hűvös tavasszal párosult. A virágzástól az érésig tartó
generatív szakaszban viszont száraz és forró június és július uralkodott. 2014-ben kedvező volt
a bőséges májusi eső. Júniusban azonban a túl bő csapadék már főként a szalma és a gyomok
fejlődésének kedvezett. A tritikálé vetését követően a 2014. év vége kedvező csapadékellátottságú volt. Ugyanakkor 2015-ben a havi csapadékadatok január és május kivételével az
50 éves átlag alatt maradtak, így a területet ebben az évben alapvetően az aszály jellemezte.

2. táblázat. A havi és az éves csapadékösszegek 2011-2016 között, valamint az 50 éves sokévi
átlag, mm (Szabadföldi tartamkísérlet, Nyírlugos)
(1) Hónap

(4) Október
(5) November
(6) December
(7) Január
(8) Február
(9) Március
(10) Április
(11) Május
(12) Június
(13) Július
(14) Augusztus
(15) Szeptember
(16) X-VI. hó
összes
(17) X-IX. hó
összes

2016

(2)
Ötéves
átlag

(3) 50
éves
átlag

65
18
35
43
13
15
26
57
25
35
39
43

82
51
5
78
112
25
7
56
91
103
69
47

50
25
30
41
42
38
27
72
45
69
38
33

37
42
41
27
29
30
41
59
65
65
50
46

280

297

507

370

371

492

414

726

510

532

2011/

2012/

2013/

2014/

2015/

2012

2013

2014

2015

29
1
50
26
11
1
32
85
53
53
8
19

30
28
55
28
46
132
47
82
29
34
16
22

45
27
3
32
28
15
24
79
27
122
57
33

288

477

368

549
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A február, március, június és július hónapokban a lehullott eső mennyisége a sokéves
átlagoknak csupán közelítően a felét érte el. A 2015. év vége kedvező csapadék-ellátottságú
volt. 2016-ban a havi csapadékadatok március és április hónapok kivételével az 50 éves átlagot
jelentősen meghaladták, éves átlagban mintegy 35%-os többletet eredményezve. A
legcsapadékosabbaknak a február, a június és a július hónapok bizonyultak.
A kísérlet során kapott eredményeket Microsoft Office Excel 2007-es programmal
dolgoztuk fel. A statisztikai kiértékeléshez Statistica 13.0 (Dell Inc. 2015) programcsomagot
használtuk. Az eredmények összevetéséhez varianciaanalízist alkalmaztunk, az adatok
kiértékeléséhez 95%-os megbízhatósági szintet választottunk (p≤0,05).

Eredmények és Értékelésük
Kezelések hatása a talaj egyes paramétereire
A 3. táblázat adatai alapján a 2012. évi talajvizsgálatok eredményei alátámasztják, hogy
kontroll talajon a N-terheléssel lecsökkent a pH, a talaj drasztikusan elsavanyodott a megelőző
fél évszázad alatt. Ezzel együtt mérséklődött a kation cserélő kapacitás (CEC vagy T-érték) és
ezen belül a bázisok összege, az S-érték. Az alginit leszántása utáni első évben azonban a
szántott réteg talajkémiai jellemzői drasztikusan módosultak. Az alginit kezelésben az átlagos
pH (H2O) és pH (KCl) értéke is megugrott.

3. táblázat. Alginit kezelések hatása a szántott rétegben mért egyes talajtulajdonságokra a
N-kezelések átlagában, 2012 és 2016 (Kovárványos barna erdőtalaj, savanyú homok,
Nyírlugos)
(1) N-adag

pH

pH

kg·ha-1 ·év -1

(H2 O)

(KCl)

(2) Hidrolitos (3) Szerves

(4) Arany-féle

aciditás (y 1 )

kötöttség (KA ) mgeé/100g

anyag, %

CEC

2012-ben
(5) Kontroll

5,20

3.87

10,4

0,72

30

1,27

Alginit

6,66

6,16

6,1

0,77

32

3,58

(6) SzD5%

0,13

0,18

1,4

0,07

0,4

0,61

(7) F-érték

***

***

***

N

**

***

2016-ban
(5) Kontroll

5,13

4,10

11,1

0,84

30

2,32

Alginit

6,77

6,26

3,6

0,83

31

3,15

(6) SzD5%

0,32

0,41

1,4

0,07

0,7

0,51

(7) F-érték

***

***

***

N

**

**

F-érték: *95, **99, ***99,9% szignifikancia
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A savanyú homoktalaj gyakorlatilag semleges kémhatásúvá vált. A CEC közel
háromszorosára változott. A hidrolitos aciditás (y1) 10,4-ről 6,1-re mérséklődött. Az Arany-féle
kötöttség (KA) szignifikáns mértékben emelkedett.
A 2016-ban végzett talajvizsgálatok eredményei alapján öt évvel a 100 t·ha-1 alginit
kijuttatása után, a savanyú tartományból továbbra is a semleges körüli tartományba
emelkedve maradtak mind a vizes, mind a KCl-es pH értékek. A hidrolitos aciditás értékekben
megmaradó drasztikus különbségek szintén az alginit talajjavító, meszező tartamhatásáról
tanúskodnak. Az Arany-féle kötöttség érték átlagosan egy egységgel növekedett az alginit
kijuttatás utáni 5. évben. Az alginit kijuttatás kedvező hatása a kationcserélő kapacitás
változásokra az 5. évi utóhatásban is kimutatható, 35%-os növekedéssel. Az alginit kezelés
szervesanyag-tartalom növelő hatása egyik évben sem volt igazolható.
A 4. táblázat szerint a N-kezelések átlagait tekintve, az alginit beszántásával (mely kb. 5
t·ha-1 elemi Ca-mal gazdagította a feltalajt) az oldható Ca-készlet közel 5-szörösére dúsult,
elérve a 730 mg·kg-1 ellátottsági szintet. Szignifikáns mértékben nőtt a kezelt talaj LE-oldható
P2O5, K2O és Mg tartalma is. A nagy N-terheléssel/elsavanyodással a fontosabb mikroelemek
talajbani készlete lecsökkent, a feltalaj pl. Mn, Na, Ba, Sr, Ni elemekben is elszegényedett.

4. táblázat. Alginit kezelések hatása a talaj NH4-acetát+EDTA oldható elemtartalmára a
szántott rétegben a N-kezelések átlagában, 2012 és 2016 (Kovárványos barna
erdőtalaj, savanyú homok, Nyírlugos)

(1) N-adag

Ca

Fe

Al

kg·ha-1·év-1

P2O5

K2O

Mg

mg·kg -1
2012-ben

(2) Kontroll

154

117

114

85

50

18

Alginit

730

122

95

117

62

104

(3) SzD5%

116

17

11

28

5

12

(4) F-érték

***

N

**

*

***

***

2016-ban
(2) Kontroll

241

132

124

79

43

33

Alginit

755

136

76

110

49

107

(3) SzD5%

121

24

13

30

10

13

(4) F-érték

***

N

***

*

N

***

F-érték: *95, **99, ***99,9% szignifikancia
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Az alginit kezeléssel az említett elemek NH4-acetát+EDTA oldható elemkészlete
megnőtt. Kiugróan a Sr-tartalom emelkedett, közel 5-szörösére. Ismert, hogy a Sr a Ca
kísérőeleme. A kőzetekben és talajokban a Ca-nak mintegy 1%-át teheti ki. Az alginitre is ez a
100 körüli Ca:Sr arány jellemző. A kezelésektől függetlenül átlagosan a Co 0,25 mg·kg-1, Cr 0,10
mg·kg-1, Mo és Cd 0,01 mg·kg-1 körüli értéket mutatott.
A kijuttatás utáni 5. évben, azaz 2016-ban az alginit számottevő P tartalma
következtében még mindig közel 40%-kal nagyobbak voltak az LE-P2O5 tartalmak az alginites
kezelésekben. Az oldható Ca- és Mg készlet még mindig 3-szoros dúsulást mutat az alginit
hatására, az AL-K2O tartalmakban viszont már nem volt megbízható növekedés.
A 2016-os talajvizsgálatokból az is kiderült, hogy, az alginitet nem kapott kezelésekhez
képest szignifikánsan nagyobb volt a kicserélhető Ca2+ aránya: az N szintek átlagában a kontroll
parcellákon mintegy 60%, míg az alginites kezelésekben több mint 75%. A 100 t·ha -1 alginit
alkalmazása tehát a savanyú homoktalaj meliorációját, kémiai átalakítását jelentheti, még öt
évvel a kijuttatás után is.

Kezelések hatása a tritikále termésére
Az alginit terméshozam növelő hatása a tritikáléra az évek során az évjárattól függően,
de túlnyomórészt pozitív irányú volt. Az első vizsgált évben, 2012-ben az alginit kezelést nem
kapott parcellákon a legnagyobb terméstömeget a 100 kg·ha-1·év-1 N-adagok biztosították. A
150 kg·ha-1·év-1 N kezelés hatására a talaj elsavanyodott az elmúlt évtizedekben, melynek
eredményeképpen igazolhatóan csökkent a terméstömeg. A melléktermés (szalma+pelyva)
tömege azonban kevésbé kifejezetten mérséklődött, mint a főtermésben, így a
melléktermés/főtermés aránya tágult, az úgynevezett „harvest index” mutatója romlott. Az
alginit hatására csaknem megkétszereződött a szemtermés, az összes földfeletti biomassza
tömege pedig 3,7 t·ha-1-ról 6,8 t·ha-1-ra emelkedett a N kezelések átlagában, a harvest index
pedig javult (5. táblázat).
A második évben, 2013-ban a vegetatív fázisban a túl bő csapadék, míg a generatív
fázisban a vízhiány okozott gondot. Amint a 6. táblázat tanúsítja, az alginit hatásai 2013-ban
is igazolhatók, de nem tudott az előző évihez hasonló látványos hatást kifejteni. A szemtermés
1 t·ha-1 alatt maradt, a föld feletti tritikále biomassza 1,5-3,0 t·ha-1 között változott. A légszáraz
gyomtömeg aratás idején a tritikále földfeletti légszáraz tömegének kb. 50%-át tette ki. A
kísérletben vegyszeres gyomirtást nem alkalmaztunk.
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5. táblázat. N x Alginit kezelések hatása a tritikále magasságára és légszáraz termésére aratáskor
2012-ben (Kovárványos barna erdőtalaj, savanyú homok, Nyírlugos)
-1
N-adag

(2)
Magasság

(3) Szem

(4)
(5)
Melléktermés Biomassza
t·ha-1
(8) Kontroll

(6)
Melléktermés/

(7) Szemsúly

szem

g/100 kalász

kg·ha-1 ·év -1

cm

0

49

1,30

1,57

2,87

1,2

35

50

60

1,86

2,44

4,29

1,3

54

100

62

2,15

2,54

4,70

1,2

65

150

55

1,18

1,74

2,92

1,5

31

Alginit 100 t·ha
2,36

-1

0

56

2,01

4,37

1,2

58

50

63

3,31

3,75

7,06

1,2

81

100

68

3,87

4,52

8,39

1,2

97

150

64

3,38

3,93

7,31

1,2

76

(9) SzD5%

8

0,72

0,72

1,40

0,2

18

(10) N-kezelések átlagában
(8) Kontroll

57

1,62

2,07

3,69

1,3

46

Alginit

63

3,14

3,64

6,78

1,2

78

(9) SzD5%

4

0,36

0,36

0,70

1,0

9

**

***

***

***

**

***

(11) F-érték

F-érték: *95, **99, ***99,9% szignifikancia

6. táblázat. N x Alginit kezelések hatása a tritikále magasságára, légszáraz termésére és a légszáraz
gyomtömegre aratáskor 2013-ban (Kovárványos barna erdőtalaj, savanyú homok, Nyírlugos)
(1)
N-adag

(2)
Magasság

(3)
Szem

(4)
Melléktermés

kg·ha-1 ·év -1

cm

0

44

0,73

1,47

50

36

0,49

1,25

100

39

0,54

150

38

0,38

(5) Biomassza (6) Melléktermés/

t·ha-1
(8) Kontroll

(7) Gyom

szem

t·ha-1

2,20

2,1

1,1

1,74

2,7

1,0

1,34

1,88

2,6

1,0

1,10

1,48

3,6

0,9

Alginit 100 t·ha -1
1,83
2,76

2,0

1,1

0

47

0,93

50

43

0,69

1,70

2,38

2,5

1,1

100

50

0,76

1,68

2,43

2,5

1,7

150

49

0,89

2,11

3,00

2,4

1,2

(9) SzD5%

5

0,30

0,46

0,73

1,1

0,5

(10) N-kezelések átlagában
(8) Kontroll

39

0,53

1,29

1,82

2,7

1,0

Alginit

47

0,81

1,83

2,64

2,4

1,3

(9) SzD5%

3

0,15

0,23

0,37

0,6

0,3

***

***

***

***

N

*

(11) F-érték

F-érték: *95, **99, ***99,9% szignifikancia
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A 2014. év kedvezett a tritikále fejlődésének. Rendkívül kifejezett N-hatások
érvényesültek ebben a csapadékos évben. Az alginit kezelések tovább növelték a N-trágyázás
hatékonyságát. A N + alginit együttes alkalmazása nyomán a tritikále szem és szalma termése
megötszöröződött elérve a 10,5 t·ha-1 légszáraz tömeget a 150 kg·ha-1·év-1 N-trágyázott
parcellákon. A gyomtömeget az alginit kezelés némileg növelte, míg a kontroll talajon a Nkínálattal járó nagyobb tritikále termés a gyomosodást láthatóan mérsékelte (7. táblázat).

7. táblázat: N x Alginit kezelések hatása a tritikále magasságára, légszáraz termésére és a
légszáraz gyomtömegre aratáskor 2014-ben (Kovárványos barna erdőtalaj, savanyú homok,
Nyírlugos)
(1)
N-adag

(2)
Magasság

(3)
Szem

(4)
(5)
(6)
Melléktermés Biomassza Melléktermés/

kg·ha-1 ·év -1

cm

0

40

0,44

0,67

50

51

0,62

100

54

0,62

150

62

1,85

t·ha-1
(8) Kontroll

(7) Gyom

szem

t·ha-1

1,10

1,3

1,8

1,36

1,97

2,2

1,2

1,85

2,47

3,2

1,0

3,70

5,55

2,0

0,8

Alginit 100 t·ha -1
1,09
1,77

0

43

0,68

1,6

2,0

50

62

1,60

3,46

5,05

2,4

1,4

100

61

1,51

2,67

4,18

1,9

2,2

150

72

3,81

6,73

10,54

1,8

1,1

(9) SzD5%

10

0,84

1,18

1,84

1,0

0,9

(8) Kontroll

52

0,88

1,89

2,77

2,2

1,2

Alginit

59

1,90

3,49

5,39

1,9

1,7

(9) SzD5%

5

0,42

0,60

0,94

0,5

0,5

**

***

***

***

N

N

(10) N-kezelések átlagában

(11) F-érték

F-érték: *95, **99, ***99,9% szignifikancia

A negyedik évi terméseredmények értékelésekor fontos megemlíteni, hogy az előző 3
év gyakorlatával szemben 2015-ben végeztünk gyomirtást. Az előző években ugyanis a
gyomosodás részben hátráltathatta a tritikálé vegetatív és generatív fejlődését. A vegyszeres
gyomirtásnak köszönhetően a kísérlet területe gyakorlatilag gyommentesnek volt tekinthető.
Így 2015-ben nem a gyomosodás, hanem a száraz, aszályra hajló időjárás volt a termést
mérséklő tényező. A hatások kialakulását az is nehezítette, hogy a N x Alginit kezeléses tritikále
kísérletünkben kalászfuzáriózis lépett fel annak ellenére, hogy május 5-én az állomány 1 l·ha-1
Falcon Pro gombaölőszeres permetezésben részesült. A kalászfuzáriózis fertőzésben meglevő
különbségek a szemtermés eredményekben is megmutatkoztak (8. táblázat).
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8. táblázat: N x Alginit kezelések hatása a tritikále magasságára és légszáraz termésére
aratáskor 2015-ben (Kovárványos barna erdőtalaj, savanyú homok, Nyírlugos)
(1)
N-adag
kg·ha-1 ·év -1

(2)
Magasság

(3) Szem

(4)
Melléktermés

(5)
Biomassza

Szemsúly

Szem

g·100-1 kalász

tömeg, g

t·ha-1

cm

(7)

(6)
Melléktermés/

(8) Ezerszem-

(9) Kontroll
0

57,5

0,46

1,31

1,78

2,8

11,5

44,9

50

55,0

0,62

1,48

2,10

3,2

15,0

42,3

100

65,0

0,90

1,86

2,77

2,1

21,7

51,0

150

72,5

1,20

2,38

3,58

2,0

24,2

50,8

0

55,0

0,39

Alginit 100 t·ha -1
1,44
1,83

3,9

8,7

40,9

50

62,5

0,56

2,16

2,73

4,2

14,3

35,6

100

57,5

0,66

2,52

3,18

3,8

14,2

36,2

150

62,5

0,72

2,50

3,23

3,4

16,7

32,9

(10) SzD5%

19,5

0,60

1,21

1,69

2,1

12,6

15,5

(11) N-kezelések átlagában
(9) Kontroll

62,5

0,80

1,76

2,55

2,5

18,1

47,2

Alginit

59,4

0,58

2,16

2,74

3,8

13,5

36,4

(10) SzD5%

10,0

0,30

0,60

0,84

1,1

6,3

7,7

(12) F-érték

N

N

N

N

*

N

*

F-érték: *95, **99, ***99,9% szignifikancia

Ebben a száraz évben a betakarításkori növénymagasságokban inkább a N kezelés
hatása volt a domináns, mint az alginit kijuttatásé. A szemtermés mennyiségek az alginit
nélküli kontroll kezelésekben az 50 és a 150 kg·ha-1 N szintek között szintenként mintegy 0,3
t·ha-1-ral növekedtek. Az alginitet is kapott, kalászfuzáriózissal fertőzött kezelésekben ezek a
különbségek csupán 0,1 t·ha-1, ill. 0,0 t·ha-1 voltak. Ugyanakkor az adatok alapján az is
szembetűnő, hogy az előző évek eredményeinek megfelelően az alginit 2015-ben is biomassza
növelő hatást mutatott a fuzáriózissal nem érintett melléktermés esetében. Alginit nélkül a
N150 szinten, alginit kijuttatással már az N50 szinten maximum közeli szalmaterméseket
kaptunk. A N szintek átlagában, alginit hatására mintegy 20%-kal voltak nagyobbak a
szalmatermések, mint a kontroll kezelésekben. 2015-ben az összes földfeletti tömegben
főképpen a N hatását lehetett kimutatni, az alginit kezelését kevésbé (8. táblázat).
Az ötödik évben, 2016-ban a szem- és szalmatermés eredményekben mind az alginit,
mind a nitrogén hatása is erőteljesen megmutatkozott. A légszáraz tritikálé betakarításkori
mért termés adatait, ill. terméselem adatait a 9. táblázatban tekinthetjük át. Ebben a
csapadékos évben a betakarításkori növénymagasságokban inkább a N kezelés hatása volt a
domináns, mint az alginit kijuttatásé. A szemtermés mennyiségek a kontroll kezelésekben az
50 kg·ha-1 szintekig növekednek. A maximális N hatás itt mintegy 0,6 t·ha-1 volt. Az alginitet is
kapott kezelésekben viszont a N hatások a legnagyobb, 150 kg·ha-1 szintig növekedtek. Az
alginites kezelésekben a maximális N hatás megközelítette az 1,0 t·ha-1-t. A N szintek
átlagában, alginit hatására mintegy 50%-os (0,4 t·ha-1) terméstöbbletet értünk el. Az előző
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évek eredményeinek megfelelően a melléktermések, és az összes földfeletti biomassza
tömege is a főterméseknél tapasztalt N x alginit hatás trendeket követték. Míg a N, ill. alginit
nélküli abszolút kezelésben az összes földfeletti tömeg csupán 0,9 t·ha -1 volt, addig az N150
szinten, alginit kijuttatással ez az érték több, mint a négyszeresére, 3,8 t·ha-1-ra növekedett. A
N szintek átlagában, alginit hatására mintegy 55%-kal voltak nagyobbak a szalmatermések,
mint a kontroll kezelésekben. Az összes földfeletti tömegben az alginit hatása 1,0 t·ha-1 volt.

Kezelések hatása a szalma és a szem elemtartalmára
A 2012-es vizsgálatok alapján az alginit nélküli kontroll talajon a N-kínálat emelkedésével
(pH csökkenésével, az elsavanyodással) a K betöményedett (0,71 → 0,95%), míg a Mg hígult
(0,08 → 0,05%) a szalmában. A növényi Mn-felvétel és a pH ismert összefüggését tükrözi a Mn
akkumulációja (123 → 289 mg·kg-1) az elsavanyodó talajon. Az alginit kezelés
eredményeképpen nő a Ca (0,18 → 0,23%) és Mg (0,06 → 0,13%), illetve visszaesik a Mn (221
→ 126 mg·kg-1) a szalmában (meszező hatás). A 100 t·ha-1 leszántott alginit elemzéseink szerint
15,4 t·ha-1 CaCO3 egyenértéket képviselt, tehát egy melioratív meszezést jelentett. A bevitt S
mennyisége 124 kg·ha-1 volt. A szalma S-tartalma 0,07%-ról 0,12%-ra nőtt az alginit hatására.
Ami a mikroelemeket illeti, a növekvő N-kínálattal, illetve az erősödő savanyodással
emelkedett a Zn, Ba és a Co, illetve mérséklődött a Mo koncentrációja a szalmában. A
mészhatású alginit a N-kezelések átlagában csökkentette a Zn, Ba, sőt a Cu, Co és Ni
akkumulációját is. A Mo közismerten lúgos közegben válik mobilissá, molibdenát anionként
könnyebben felvehető a növények számára. A nyírségi talaj Mo-szolgáltatását tehát javíthatja
az alginites kezelés, mely agronómiai és élettani/takarmányozási szempontból előnyös lehet.
A kezelésektől függetlenül az Al 127, Fe 136, Na 18, Sr 14, B 5 mg·kg-1, míg a Cr 225, Cd 105
µg·kg-1 átlagos tartalmat mutatott.
A szem genetikailag védettebb, a kezeléshatások kevésbé kifejezettek. A kontroll talajon
érdemben nem változott a N-kínálattal a K, P, S, Mg, Ca makroelemek koncentrációja. A Mnakkumuláció viszont itt is kifejezett (48 → 117 mg·kg-1) a szalmához hasonlóan. Az alginit
alkalmazása (mészhatása) tükröződik az emelkedett Mg és Ca, illetve csökkenő Mn
tartalmakban. Némileg nőtt a szemtermés S-készlete is, de statisztikailag egyértelműen nem
bizonyítható. Kontroll talajon a N-kínálattal (elsavanyodással) nagyobb Zn, Fe, Ba, illetve
kisebb Mo tartalmakat mérünk. Az alginit-trágyázással mérséklődött a Cd és 4-szeresére
ugrott a Mo beépülése.
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9. táblázat. N x Alginit kezelések hatása a tritikále magasságára és légszáraz termésére
aratáskor 2016-ban (Kovárványos barna erdőtalaj, savanyú homok, Nyírlugos)
(1)

(2)
Magasság

N-adag
-1

kg·ha ·év

-1

(3) Szem

(4)
Melléktermés

(5)
Biomassza

-1

t·ha
(8) Kontroll

cm

(6)
Melléktermés/

-7
Szemsúly

Szem

g·100-1 kalász

0

53,8

0,36

0,50

0,86

1,4

38,7

50

67,5

1,00

1,54

2,54

1,6

56,2

100

72,5

0,87

1,08

1,95

1,2

77,8

150

68,8

0,88

1,14

2,03

1,4

93,7

Alginit 100 t·ha
0,74

-1

0

53,8

0,60

1,33

1,3

44,7

50

71,3

1,44

1,82

3,27

1,3

68,2

100

70,0

1,31

1,85

3,16

1,4

65,0

150

73,8

1,57

2,23

3,80

1,4

80,9

(9) SzD5%

5,5

0,37

0,53

0,80

0,5

29,2

(10) N-kezelések átlagában
(8) Kontroll

65,6

0,78

1,07

1,84

1,4

66,6

Alginit

67,2

1,23

1,66

2,89

1,4

64,7

(9) SzD5%

2,8

0,19

0,27

0,40

0,2

14,6

(11) F-érték

N

***

***

***

N

N

F-érték: *95, **99, ***99,9% szignifikancia.

2016-ban továbbra is jellemzőek a 2012-ben megfigyelt változások. A kontroll talajon a
tritikále szalmában a N-kínálat emelkedésével nőtt a K (0,76 → 0,94%) és a Mn (67 → 164
mg·kg-1) koncentrációja. Hasonlóan, a nagyobb N szinteken nőtt a Zn tartalom is (9,7 → 17,6
mg·kg-1), míg ezzel ellentétesen, a Mo koncentrációja (0,54 → 0,16 mg·kg-1) látványosan
mérséklődött a szakirodalomban tapasztaltakkal egyezően. A 100 t·ha-1 alginit kijuttatás utáni
ötödik évben is, annak tartamhatása eredményeképpen, csökkent a szalma K koncentrációja
(0,77 → 0,60) (az ismert K-Ca-Mg antagonizmusból fakadóan), nőtt a Ca (0,26 → 0,33%) és Mg
(0,06 → 0,08%), illetve visszaesett a Mn (104 → 33 mg·kg-1) tartalom. A szalma S-tartalma csak
minimálisan, 0,05%-ról 0,06%-ra nőtt az alginit hatására. Mint ismeretes, a talaj könnyen
oldható S frakciójára – a N-hez hasonlóan – a talajlakó mikroszervezetek szignifikáns hatást
gyakorolhatnak, befolyásolva a növényi S tartalmakat is.
A tritikále szemben a P, a Mg és az S tartalmak kisebb mértékben csökkentek a javuló N
kínálattal a kontroll talajon. A Mn-akkumuláció (45 → 80 mg·kg-1) viszont kifejezett, a
szalmához hasonlóan, csaknem a duplájára növekedett a legnagyobb N szinten. A N-kínálattal
nőtt a Ni, Co és Cd illetve csökkent a Mo tartalma. Az alginit kijuttatás ötödik éves utóhatása
nyomán a N-kezelések átlagában mérséklődött a szem Zn, Ni, Co, és, kisebb mértékben, a Cd
koncentrációja. Még öt évvel a 100 t·ha-1 alginit kijuttatás után is háromszoros növekedést
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lehetett kimutatni a szem Mo (0,6 → 1,9 mg·kg-1) tartalmakban, a megváltozott kémhatás
viszonyok eredményezte javuló Mo kínálat következtében.

Következtetések
Az alginit semleges, illetve enyhén lúgos hatása, igen magas Ca- és Mg-, ugyanakkor
jelentős K-, P-, S- tartalma, kötöttsége, szerves és ásványi kolloidokban való gazdagsága
alkalmassá teszi a savanyú, laza szerkezetű, kolloidszegény homoktalajok javítására,
termékenységük növelésére. Előnyösen változhat a talaj víz- és tápelem-szolgáltatása. Nem
szolgál viszont N-forrásként, így a tartós és kedvező hatás kifejtéséhez a megfelelő N-trágyázás
elengedhetetlen. Az alginit kolloidális struktúrája a talajszennyező anyagokat megkötheti
(méregtelenítés), kilúgzásukat, talajvízbe jutásukat gátolhatja. Savanyú homokon a pH-t
növelő meszező hatás és a kolloidgazdagító hatás egyaránt érvényesülhet melioratív adagok
alkalmazása esetén. A talajtulajdonságok javulása a növényi produktum, a hozam
növekedésében is realizálódhat. Az alginit tulajdonságai a szabadföldi és a termesztő
létesítményben történő felhasználást is lehetővé teszik. A termesztési gyakorlatban történő
hasznosíthatósággal kapcsolatban ugyanakkor fontos tényező az alginit ára és szállítási
költsége, ezért ezek aktuális mértékével számolni kell.
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Effect of Gérce alginite on the fertility of acidic sandy soil in the first five years
of a long-term experiment
PÉTER RAGÁLYI 1, ANITA SZABÓ 1, ANNA GAJDÓ 2, LÁSZLÓ RADIMSZKY 1, IMRE KÁDÁR 1, PÉTER CSATHÓ 1
1

Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research,
Hungarian Academy of Sciences, Budapest,
2
Alginit Kft., Budapest
E-mail: ragalyi.peter@agrar.mta.hu

Summary
Effect of alginite mineral on soil and triticale was studied during five years, from 2012 to
2016 in selected plots of a long-term field experiment set up by István Láng on acidic sandy
soil in Nyírlugos in 1962 autumn. The rate of alginite was 100 t·ha-1 applied in 2011 autumn
on plots with previously and continuously applied N levels of 0, 50, 100, 150 kg·N·ha -1·year-1.
The originally 5 x 10 = 50 m2 sized plots were halved, the halves without alginite treatment
served as controls. The 4N (without alginite) + 4N (with alginite) = 8 treatments in 4
replications resulted 32 plots. The main results are as follows:
1. On alginite treated plots pH(KCl) increased from 3.9 to 6.2; CEC from 1.3 to 3.6; EC
from 21 to 67 ms·cm-1; base saturation from 53% to 74%, Water-holding capacity value /
plasticity index KA (according to Arany) from 30.2 to 31.6, while hydrolytic acidity decreased
from 10 to 6 after the first year. Based on the soil tests in 2016, five years after the 100 t·ha-1
alginite application, pH values still remained in the range of around neutrality both in aqueous
pH (5.1 → 6.8) and KCl pH (4.1 → 6.3) left behind the acidic range. Electric conductivity
increased by about 50% and cation exchange capacity by 35%. The sharp differences
remaining in hydrolytic acidity (y1) values (11 → 4) also testify the long-term liming and soil
amendment effect of alginite.
2. NH4-acetate+EDTA soluble Ca increased from 154 to 730; K2O from 50 to 62; Mg from
18 to 104; Sr from 0.9 to 4.4 mg·kg-1; Ni from 125 to 330 µg·kg-1 on the alginite treated plots
in the first year. Due to the remarkable P content, five years after application, still 30% higher
AL-P2O5 content was measured in alginite treatments, while in AL-K2O content there was no
significant increase.
3. As a result of alginite application, triticale biomass increased in all five experimental
years. In the five-year average, the grain yield increased from 0.92 to 1.53, and straw from
1.62 to 2.56 t·ha-1 as a result of alginite treatment. The grain yield increment was the most
pronounced, almost doubled, on the plots with 150 kg·ha-1·year-1 N fertilization.
4. Alginite treatment increased Mg, Mo and reduced Mn, Zn, Ba uptake of triticale seed
in the first year. Ca, Mg, S, Mo concentration increased in straw, while incorporation of Mn,
Zn, Ba, Cu, Ni, Co elements were inhibited by alginite. Similar trends prevailed in 2016 as well.
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5. Alginite is a suitable mineral for amelioration of similar acidic sands, which may
eliminate the acidity of these soils with abundant N-supply, improves water holding capacity,
colloidal and nutrient status, drought-toleration capability, and thus their fertility.
6. Further tests are necessary to explore the possible applications of alginite for example
in the treatment of wastewaters, sewage sludge, liquid manures etc., promoting their
agricultural use.

Keywords: alginite, amendment, fertilizer, triticale, long-term experiment

Tables and figures
Table 1. Aqua regia soluble „total” and NH4-acetate+EDTA soluble „mobile” element content of the applied alginit as
well as the soil load of the 100 t·ha-1 dose (Nyírlugos long-term field experiment, 2011). (1) Element, (2) Aqua regia soluble,
mg·kg-1, (3) NH4-acetate+EDTA soluble, mg·kg-1, (4) Mobile % of the total, (5) Soil load, kg·ha-1*, *Soil load with 100 t·ha-1
alginit based on the aqua regia element content.
Table 2. Monthly and yearly sums of precipitation between 2011 and 2016, and 50 years average, mm (Nyírlugos longterm field experiment). (1) Months, (2) Five-year average, (3) 50-year average, (4) October, (5) November, (6) December, (7)
January, (8) February, (9) March, (10) April, (11) May, (12) June, (13) July, (14) August, (15) September, (16) Sum of X-VI.
Months, (17) Sum of X-IX. Months.
Table 3. Effect of alginite treatments on specific soil parameters measured in plowed layer of the soil, means of Ntreatments, 2012 and 2016 (Brown forest soil, acidic sand, Nyírlugos), (1) N-rate kg·ha-1·yr-1, (2) Hydrolitic acidity (y1), (4)
Plasticity index (KA according to Arany), (5) Control, (6) LSD5%, (7) F-value.
Table 4. Effect of alginite treatments on NH4 acetate + EDTA soluble elemental content in the plowed layer of the
soil, means of N-treatments, 2012 and 2016 (Brown forest soil, acidic sand, Nyírlugos). (1) N-rate kg·ha-1·yr-1, (2) Control, (3)
LSD5%, (4) F-value.
Table 5. Effect of N x alginite treatments on the height and air-dried weight of triticale at harvest in 2012 (Brown
forest soil, acidic sand, Nyírlugos). (1) N-rate kg·ha-1·yr-1, (2) Height, (3) Grain, (4) By-product, (5) Total biomass, (6) Byproduct/grain, (7) Grain weight, g·100-1 ear, (8) Control, (9) LSD5%, (10) Means of N-treatments, (11) F-value.
Table 6. Effect of N x alginit treatments on the height and air-dried weight of triticale as well as on the air-dried weed
biomass at harvest in 2013 (Brown forest soil, acidic sand, Nyírlugos). (1) N-rate kg·ha-1·yr-1, (2) Height, (3) Grain, (4) Byproduct, (5) Total biomass, (6) By-product/grain, (7) Weed biomass, t·ha-1, (8) Control, (9) LSD5%, (10) Means of N-treatments,
(11) F-value.
Table 7. Effect of N x alginit treatments on the height and air-dried weight of triticale as well as on the air-dried weed
biomass at harvest in 2014 (Brown forest soil, acidic sand, Nyírlugos). (1) N-rate kg·ha-1·yr-1, (2) Height, (3) Grain, (4) Byproduct, (5) Total biomass, (6) By-product/grain, (7) Weed biomass, t·ha-1, (8) Control, (9) LSD5%, (10) Means of N-treatments,
(11) F-value.
Table 8. Effect of N x alginit treatments on the height and air-dried weight of triticale as well as on the air-dried weed
biomass at harvest in 2015 (Brown forest soil, acidic sand, Nyírlugos). (1) N-rate kg·ha-1·yr-1, (2) Height, (3) Grain, (4) Byproduct, (5) Total biomass, (6) By-product/grain, (7) Grain weight, g·100-1 ear, (8) 1000 kernel weight, g, (9) Control, (10)
LSD5%, (11) Means of N-treatments, (12) F-value.
Table 9. Effect of N x alginit treatments on the height and air-dried weight of triticale at harvest in 2016 (Brown forest
soil, acidic sand, Nyírlugos). (1) N-rate kg·ha-1·yr-1, (2) Height, (3) Grain, (4) By-product, (5) Total biomass, (6) By-product/grain,
(7) Grain weight, g·100-1 ear, (8) Control, (9) LSD5%, (10) Means of N-treatments, (11) F-value.
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Összefoglalás
Napjainkban sikeres zöldség- és gyümölcstermesztés immár elképzelhetetlen
rendszeres talajerő-visszapótlás nélkül. Mivel hazánk állatállománya az elmúlt harminc évben
a felére esett vissza, és jelenleg a fenntartható, optimális szintnek csupán 1/3-át, 1/4-ét éri el,
ezért szerves trágya hiányában új, alternatív tápanyag utánpótlási formák után kell néznünk.
A szerves formában kijuttatott tápanyagok pótlásának egyik alternatívája a komposztok
alkalmazása, amely jól beilleszthető az ökológiai gazdálkodásba. A komposztok elemtartalmai
és felvehetősége ugyanakkor – a kiindulási alapanyagok, a komposztálási technológia
függvényében – jóval nagyobb változatosságot mutathatnak, mint a szerves trágyáké, ezért
vizsgálatuk indokolt.
2010-2012 között a Debreceni Egyetem Tangazdaság és Tájkutató Intézet (DTTI)
humuszos homoktalajú kísérleti telepén, Debrecen-Pallagon, komposzt-kijuttatási kísérletet
állítottunk be egy 2008-as telepítésű, környezetkímélő módon termesztett (bio/öko és
integrált) almaültetvényben.
A kísérlet során vizsgáltuk a talaj tápelem-tartalmának változását (0-30 cm-es talaj
mélységben), továbbá az egyes almafajták (Malus domestica Borkh., cv. Golden Delicious és
Pinova) hajtásainak átlagos hosszát, a hajtások összes hosszúsága és darabszáma közötti
összefüggést, illetve a levélminták K-tartalmának alakulását.
Az eltérő termesztés-technológiák hatására a talaj tápanyag-ellátottságokban évről-évre
különbségeket tudtunk kimutatni. (Az integrált ültetvény alap műtrágyázásban is részesült a
kiegészítő komposztkezelés mellett, míg a bio/öko ültetvény kizárólag komposzt dózisokat
kapott). A komposztkezelések nemcsak a bio/öko, hanem az integrált ültetvény
talajparamétereinek alakulására is hatással volt. Elsősorban a könnyen hozzáférhető
tápelemek mennyiségét (pl. nitrát-, ammónia-, szerves-N, CaCl2-Mg) növelték, vagy tartották
szinten, de emelték a talaj AL-K és -Ca tartalékát is (SZABÓ et al., 2014).
A hajtások összes hosszának (cm) és darabszámának (db) alakulását tekintve
megállapítottuk, hogy azok egymással szoros összefüggést mutatnak, tendenciájukban
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megegyeznek (a korrelációs koefficiens az esetek döntő többségében R2 > 0,91 volt). Ahol
magasabb volt az összes hajtás hosszúság, ott több volt a hozzá tartozó darabszám is. A
hányadosukból számított átlagos hajtáshosszúság (cm db-1) viszont épp ellentétesen alakult.
Vagyis ahol magasabb volt a hajtáshossz illetve a darabszáma, ott alacsonyabb átlagértékeket
kaptunk. Ez a levél K-tartalmának alakulása szempontjából volt meghatározó, mivel adott
kezelésen belül, többnyire összefüggést véltünk felfedezni a hajtások átlagos hosszának
alakulásával.

Kulcsszavak: komposztkezelés, gyümölcsültetvény, talajparaméterek, hajtáshossz, levél Ktartalom

Bevezetés
A gyümölcsültetvények legtöbb esetben évtizedekig hozamképes monokultúrák. Az
adott évek tápanyag-ellátottsági szintje nem csak a folyó évi terméshozamot,
gyümölcsminőséget és vegetatív tevékenységet befolyásolja, hanem az azt követő néhány év
teljesítményére is hatással van (GONDA & VASZILY, 2013). A tápelem visszapótlásakor, fedezni
kell a tárgyévi termés és növekedés mellett a következő évi termőalap képzés tápanyagigényét is (SZŰCS, 2012).
Az International Society for Horticultural Science (ISHS) 1991. évi, nemzetközileg
elfogadott meghatározása szerint az integrált gyümölcstermesztés olyan környezetkímélő
termesztés-technológia, amely a genetikai, agrártudományi, kémiai és biotechnikai
eszközöket kombinált és gazdaságos módon alkalmazza, mindezt úgy, hogy megfelelő
gyümölcsminőséget biztosít, de kíméli a környezetet és óvja az emberi egészséget. A
szintetikus növényvédő szerek és műtrágyák alkalmazása csak bizonyos korlátok között
engedélyezett, az agrokémiai tényezők kedvezőtlen mellékhatásai a lehető legkisebb
mértékre minimalizálódnak (INÁNTSY, 1998). Előtérbe kerül az ökológiai adottságok és a
gyümölcstermő növények biológiai sajátosságainak kihasználása, valamint a környezetkímélő
termesztés-technológiák alkalmazása (DICKLER, 1990; MIHÁLYKA et al., 2000; PAPP, 2003). A
környezet terhelésének csökkentése érdekében a készítmények kiválasztásán, annak
megfelelő mennyiségben, megfelelő időpontban történő kijuttatásán túl (HOLB, 2005) az
alkalmazástechnika kap jelentős hangsúlyt (EL TITI et al., 1993). A legkisebb ráfordítással a
legnagyobb hatékonyság elérése a cél, miközben a környezetet ért károsodás minimalizálódik
(KESZEI, 1999). Egyenlő fontosságú a környezet-, a természet-, az élelmiszervédelem, és a
humán egészségügy, valamint az ökonómiai szempontok érvényesülése (CROSS, 1993).
Alkalmazása jóval költségesebb, nagyobb odafigyelést és szaktudást igényel, mint az intenzív
termesztés (HOLB, 2005). Fejlesztésében az állami törvények mellett a termesztők
összehangolt döntései a meghatározók (PUTZ, 1992).
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A biogazdálkodás (a későbbiekben bio/öko termesztés) alapelvei sokkal szigorúbbak az
integrált technológiánál, mivel a módszert a természetidegen anyagok, vegyszerek
(kemikáliák), bizonyos eljárások teljes tiltása vagy mellőzése jellemzi (SOLTÉSZ, 1997).
Fokozottan épít a természetes körfolyamatokra (PAPP, 2003), ezért mind a termés mennyisége,
mind a minősége jóval bizonytalanabb. Hátrányt jelent továbbá, hogy itt a természetes
anyagok használatával kell ellensúlyozni a szintetikus, illetve az természetes alapanyagokból
fizikai, ill. kémiai eljárásokkal előállított termékeket (pl. műtrágya). Döntően, de nem kizárólag
szerves alapanyagú trágyák és természetes anyagokból előállított készítmények (pl.
komposztok) alkalmazhatóak (NAGY, 2009). A bio/öko termesztés a rá vonatkozó előírások
betartása és az eszközök korlátozottsága miatt, különösen nagy nehézségekbe ütközik (GONDA,
2005). Csak olyan természeti adottságok között folytatható eredményesen, ahol a termeszteni
kívánt faj igényei optimálisan kielégíthetők (TIMON, 2002).
Komposztkijuttatási kísérletünkben (2010-2012), vizsgáltuk a gyümölcsültetvény talaj
tápelem-tartalmának változását (0-30 cm-es talaj mélységben) (SZABÓ et al., 2014), továbbá az
egyes almafajták (Malus domestica Borkh., cv. Golden Delicious és Pinova) hajtásainak átlagos
hosszát, a hajtások összes hosszúsága és darabszáma közötti összefüggést, illetve a
levélminták K-tartalmának alakulását mindkét (bio/öko- és integrált) termesztéstechnológiában.

Anyag és módszer
A kísérlet beállítása
2010 és 2012 között a Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének humuszos
homoktalajú [pHCaCl2=6,06] kísérleti telepén, Debrecen-Pallagon, komposztkijuttatási
kísérletet állítottunk be 2008-as telepítésű (Malus domestica Borkh., cv. Golden Delicious és
Pinova), környezetkímélő módon termesztett (bio/öko- és integrált) almaültetvényben. A
kísérlethez felhasznált, jogvédett összetételű tápanyag-utánpótló komposztkészítmény
mindhárom évben a Debreceni Egyetem egyik partnercégétől származott.
A komposztkísérletet 2010. júliusában állítottuk be Pallagon. A nyári kijuttatás oka, hogy
a következő évi tavaszi tápanyagellátást megalapozzuk. Ősszel nincs tápanyagfelvétel, csak a
már korábban felvett anyagok beépítése, illetve elraktározása a téli időszakra. Ezt követően
minden évben tavasszal szórtunk ki komposztot. Az integrált termesztésű fák, szemben a
bio/öko termesztésűekkel, a komposzt dózisokon túl, műtrágyát is kaptak. 2010 őszén egy
adagban 300 kg ha-1 NPK (15:15:15), 2011 tavaszán 200 kg ha-1 (34 %-os) NH4NO3 megosztva,
míg 2012 tavaszán 200 kg ha-1 (11:11:26) NPK műtrágya került kiszórásra.
Az ültetvénybe kijuttatandó komposztdózisok meghatározása előtt HOUBA et al. (1990)
módszerével mértük a komposzt könnyen hozzáférhető (0,01 M CaCl2 oldható)
nitrogéntartalmának összegét [CaCl2-Nösszes = 726 mg kg-1]. A komposzttal hektáronként
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kijuttatott CaCl2-Nösszes hatóanyagok (kg) az alábbiak voltak: 0, 10, 25, 50; a hozzájuk tartozó
komposztmennyiségek (kg/m2): 0; 1,4; 3,5; 6,9. Kezelésenként 7 fa tövéhez (1-1 fa 1 m2-nyi
alapterületére) juttattuk ki a fent említett komposztdózisokat a nitrát-direktíva figyelembe
vételével. A kijuttatást a komposztadagok talajba rotálása követte (0-30 cm mélyen) majd a
támoszlopba épített csepegtető berendezéssel való „beöntözés” zárta a műveletet. Miután a
komposzt minősége egyenletesen stabilnak volt tekinthető, az évek során nem módosítottuk
a komposzt mennyiségeket a kísérlet egyöntetűsége érdekében.
A gyümölcsültetvény kísérleti részében 2010-ben végeztünk átfogó talajvizsgálatot. A
vizsgált talajszelvény 0-30 és 30-60 cm-es rétegének talajparamétereit és az alkalmazott
komposzt főbb, általunk mért értékeit az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat. A kísérleti humuszos homoktalaj és az alkalmazott komposzt mért paraméterei

Humusz
KA
pHH2O

Kísérleti talaj és komposzt
Talaj (Pallag)
Komposzt
0-30 cm
30-60 cm
1,17
1,01
18,1
26
26
-

Mértékegység
%
-

-

-

7,2

-

6,06
0,009
272

5,47
0,008
126

6,94
17216

%
mg kg-1

AL-K2O
AL-Ca

158
864

150
806

7466
50100

mg kg

AL-Mg

143

103

4471

mg kg-1

CaCl2-Nösszes

5,94

4,68

726

mg kg

CaCl2-Nszerves

4,52

4,27

266

mg kg-1

CaCl2-NO3

0,74

0,41

460

mg kg

-1

CaCl2-NH4

0,68

0

0

mg kg

-1

CaCl2-P

7,47

2,17

138

mg kg-1

CaCl2-K

53,9

63,7

2368

mg kg

CaCl2-Mg

105

63,6

766

mg kg-1

pHCaCl2
sótartalom
AL-P2O5

-1

mg kg-1
-1

-1

A talaj fizikai félesége a vizsgált mélységben homok, Arany-féle kötöttségi száma
átlagosan 26. Termőhelyi kategóriáját tekintve homoktalajnak minősül. A terület talaja
enyhén savanyú kémhatású, a pHCaCl2 a mélységgel csökken. A talaj szervesanyag-tartalma
85

SZABÓ et al: Komposztkijuttatás hatása a bio/öko és integrált termesztésű almafák (Malus domestica …

alacsony, humusztartalma a mélységgel csökkenő tendenciát mutat. A terület talajának - a
humusztartalom alapján meghatározott - nitrogénszolgáltató képessége közepesnek
mondható. A feltalaj (0-30 cm) AL oldható P-ellátottsága igen jó, mennyisége a mélységgel
mintegy megfeleződik. Az AL oldható K-ellátottság jónak mondható, mennyisége a mélységgel
kismértékű csökkenést mutat. A nitrogén és foszfor adatok valószínűsítik, hogy a
tápanyagpótlással kijuttatott tápanyagok zöme a feltalajban koncentrálódik, a rétegek közötti
vertikális mozgás a talaj homokos szerkezete ellenére csekély. A talaj magnéziumtartalma igen
jónak mondható. A talaj sótartalma < 0,1 %, így nem tekinthető sósnak (FILEP, 1995).
A kísérleti komposztkészítmény minőségi paramétereit tekintve megfelelt a 36/2006. (V.
18.) FVM rendeletben megadott határértéknek.

Mintavételezés
Talajmintákat mindenkor a komposzt kijuttatását (április) illetve a szüretet megelőzően
(szeptember) vettünk 0-30 cm és 30-60 cm mélységből. Négyszeri ismétlésben analizáltunk.
Mértük a 0,01 M CaCl2 és az AL oldható elemtartalmakat, továbbá a kötöttséget és a
humusztartalmat.
A fák kondícióját jelző küllemi paraméterek első felvételezését minden év tavaszára
időzítettük, ekkor került mérésre/számolásra a kezelt fák elsőrendű elágazásainak száma (db),
keresztmetszete (mm), illetve a hajtások száma (db) és hossza (cm).
Levélmintákat, mint a tápanyag-ellátottságot jelző legfőbb tényezőt, minden évben
szüret előtt (szeptember), jól megvilágított, kifejlett, egészséges hajtásokról, azonos
ágemeletről, vállmagasságban, minden kezelés 3-3 fájáról, a csúcsrügyben zárt vesszők
középső részéről levélnyéllel együtt szedtünk.
A környezeti tényezők közül a levél tápelem-tartalmát a talaj tápelem-szolgáltató
képessége módosítja leginkább. A növényanalízis segítségével a talaj tápanyagszolgáltatásának minőségét tudjuk meghatározni, továbbá a levelek tápelem-szintjének
ismeretében következtetni tudunk a gyümölcs minőségére.

Alkalmazott módszerek
A fajlagos hajtás hosszúság (cm/elágazás cm2): A hajtások hosszának felvételezése az 13 elsőrendű elágazásról történt, minden évben közel azonos tavaszi napon, kezelésenként
ugyanarról a 3-3 fáról (2., 4. és 6. fa). Ezen fiatal fák, kevés 20 cm-nél hosszabb hajtással
rendelkeznek, ezért a felvételezést kibővítettük a termőnyárs mérettartománnyal (5-20 cm),
majd a kapott értékeket fajlagosítottuk az adott elágazás keresztmetszetére (cm 2). A mérést
mindenkor ELECTRONIC DIGITAL CALIPER 0-150 mm tolómérő és mérőszalag (cm) segítségével
végeztük.
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A fajlagos hajtás szám (db/elágazás cm2): A hajtáshosszak mérésekor rögzítettük azok
számát (db) is, mivel nem mindegy, hogy az adott hajtáshosszak átlagosan hány hajtásból
származtak. A hajtások hosszát az adott elágazás keresztmetszetére fajlagosítottuk (cm 2).
Az átlagos hajtáshosszúság (cm db-1): A hajtások hossza (cm), illetve száma (db)
segítségével meg tudtuk határozni 1-1 hajtás átlagos hosszát az egyes termesztéstechnológiákon és az egyes kezeléseken belül.
A levél K-tartalmának meghatározása: A súlyállandóságig szárított és megőrölt növényi
minták K-tartalmának meghatározását UNICAM SP95B AAS műszerrel 740 nm-es
hullámhosszon, lángemissziós spektrofotometria módszerével határoztuk meg.
Statisztikai értékelés: Mérési eredményeinket a TOLNER LÁSZLÓ által Microsoft® Excel 2008
Makróban megírt program két- illetve háromtényezős varianciaanalízisével értékeltük
(AYDINALP et al., 2010). A program a SVÁB (1981) által leírt algoritmus alapján készült.

A vizsgált évek időjárásának jellemzése
Az országos évi csapadékösszeg 1971 és 2000 közötti átlaga 568 mm (OMSZ). A kísérleti
évek éves csapadék mennyiségeit megfigyelve megállapítható, hogy 2010 rendkívül
csapadékosnak (1100 mm), 2012 aszályosnak (430 mm), míg 2011 átlagos évnek (535 mm)
mondható, az OMSZ adataihoz viszonyítva. A hőmérsékleti értékeket megfigyelve közel
hasonló átlagértékeket láttunk mindhárom kísérleti évben; legmelegebb hónapnak a július
mondható. Fontos megjegyezni, hogy 2011-ben - március, április és május hónapokban - több
alkalommal is 0 oC alatti hőmérsékletet mértek; ez évben alig képződött almatermés.

Eredmények és értékelésük
A hajtások átlagos hosszának alakulása
Az 1. ábra szemlélteti a bio/öko termesztésű Golden Delicious almafák elsőrendű
elágazásain lévő hajtások átlagos hosszát, a komposztkezelések függvényében.
Az első évben, 2010-ben, vélhetően még nem számolhatunk komposzthatással, a 25 és
50 kg N ha-1-os kezelés esetében azonban átlagosan hosszabb növedékeket mértünk, mint a
kontroll fákon. 2011-ben és 2012-ben nincs szignifikáns változás a hajtás hosszakban a
komposzt mennyiségének növekedésével.
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1. ábra. A bio/öko termesztésű Golden Delicious elsőrendű elágazásain lévő hajtások átlagos
hossza (Debrecen-Pallag, 2010-2012)

A 2. ábra a bio/öko termesztésű Pinova elsőrendű elágazásain lévő hajtások átlagos hosszát
szemlélteti.
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2. ábra. A bio/öko termesztésű Pinova elsőrendű elágazásain lévő hajtások átlagos hossza
(Debrecen-Pallag, 2010-2012)

A Pinova esetében, hasonlóan a Golden Delicious hajtáshosszainak alakulásához, szintén
2010-ben mértük a leghosszabb hajtásokat. Kiugróan magas értéket képvisel a 25 kg N ha-1-os
kezelésben mért 16,3 cm-es átlag, ennek magyarázata, hogy arányaiban egy viszonylag
hosszabb hajtáshosszhoz, alacsonyabb hajtásszám párosult. 2011-ben a komposzt
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mennyiségének emelkedésével, szignifikáns hajtáshosszbeli csökkenés mutatkozik, míg 2012ben nincs számottevő különbség a kontrollhoz viszonyítva.
Az integrált termesztésű Golden Delicious elsőrendű elágazásain lévő hajtások átlagos
hosszát a 3. ábra mutatja be.
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3. ábra. Az integrált termesztésű Golden Delicious elsőrendű elágazásain lévő hajtások
átlagos hossza (Debrecen-Pallag, 2010-2012)
A bio/öko termesztésű Golden Delicious hajtáshosszakhoz hasonlóan 2010-ben,
szignifikáns különbség mutatkozik a két legnagyobb komposztkezelésnél. 2011-ben és 2012ben nincs szignifikáns eltérés a hajtáshosszak között.
Az integrált termesztésű Pinova elsőrendű elágazásain lévő hajtások átlagos hosszát a 4. ábra
mutatja.
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4. ábra. Az integrált termesztésű Pinova elsőrendű elágazásain lévő hajtások átlagos hossza
(Debrecen-Pallag, 2010-2012)
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A bio/öko termesztésű Pinovához hasonló tendenciát tapasztaltunk az integrált Pinova
esetében is. 2010-ben kiugróan magas átlagos hajtáshosszakat mértünk, 2011-ben és 2012
már rövidebb és a kontrolltól nem különböző hosszakat mértünk a komposzt mennyiségének
emelkedésével.

A fák életkorának növekedésével tehát hajtáshosszbeli csökkenés mutatkozott
Vizsgáltuk a hajtások összes hosszúsága, illetve darabszáma közötti összefüggést is. Azt
tapasztaltuk, hogy a hajtások összes hosszának (cm) és összes darabszámának (db) alakulása
egymással szoros összefüggést mutat, tendenciájában megegyezik (a korrelációs koefficiens
az esetek döntő többségében R2 > 0,91 volt). Vagyis ahol magasabb volt az összes hajtás
hosszúság, ott több volt a hozzá tartozó darabszám is. A legszorosabb összefüggést az integrált
termesztésű Golden Delicious almafák hajtásainak összes hosszúsága és darabszáma között
véltük felfedezni (5. ábra).
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5. ábra. Az integrált termesztésű Golden Delicious almafák hajtásainak összes hosszúsága és
darabszáma közötti összefüggés (Debrecen-Pallag, 2010-2012)

Ezek alapján megállapítható, hogy míg ezen mutatók (vagyis a hajtások összes
hosszúsága, illetve a darabszám) alakulása egymással egyenes arányban állt, addig a
hányadosukból számított átlagos hajtáshosszúság (cm db-1) épp ellentétesen alakult. Vagyis
ahol magasabb volt a hajtáshossz illetve a darabszáma, ott alacsonyabb átlagértékeket
kaptunk. Ez majd a levél K-tartalmának alakulása szempontjából lesz meghatározó.
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A levélminták K-tartalmának alakulása
A bio/öko termesztésű Golden Delicious levelének K-tartalmát a 6. ábra szemlélteti.
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6. ábra. A bio/öko termesztésű Golden Delicious levelének K-tartalma (Debrecen-Pallag,
2010-2012)

A kiindulási évben (2010-ben) mértük a legmagasabb K-tartalmakat, ez vélhetően a
csapadékos évjáratnak tulajdonítható. 2010-ben és 2011-ben a komposztdózis emelkedésével
egyidejűleg, szignifikáns növekedést tapasztaltunk a levelek K-tartalmában a kontrollhoz
képest. Alacsony gyümölcsterhelés esetében relatíve magasabb a vegetatív túlsúly. 2012-ben
épp ellenkezőleg, elemtartalombeli csökkenés mutatkozott, vélhetően a gyümölcsterhelés
növekedése és az aszály következtében. Adott kezeléseken belül összefüggés látható a levelek
K-tartalma és az elsőrendű elágazásokon lévő hajtások átlagos hosszai között (1. ábra). Azt
tapasztaltuk, hogy ott nagyobb a levelek K-tartalma, ahol átlagosan hosszabb hajtásokat (cm
db-1) mértünk.
A bio/öko termesztésű Pinova levelének K-tartalmát a 7. ábra szemlélteti.

91

SZABÓ et al: Komposztkijuttatás hatása a bio/öko és integrált termesztésű almafák (Malus domestica …

3,00

K-tartalom (%)

2,50

2,68
2,46

2,33

2,00

1,69

1,50

1,26
1,02

1,00

1,15

1,03

0,95

1,10
0,88

0,83

2010
2011
2012

0,50
0,00
0
SzD(5%) kezelés = 0,17
SzD(5%) év = 0,15
SzD(5%) fajta, technológia = 0,08

10

25

50

Komposztkezelés (N kg ha-1)

7. ábra. A bio/öko termesztésű Pinova levelének K-tartalma (Debrecen-Pallag, 2010-2012)

A 2010-ben valószínűleg a sok csapadék növelte a fák K-felvételét a levelekben,
kimagasló elemtartalmakat mértünk a többi évhez képest. A komposzt mennyiségének
emelkedésével kezdetben szignifikáns K-tartalombeli növekedést tapasztaltunk a kontrollhoz
képest, majd az 50 kg N ha-1-os kezelésnél szignifikáns visszaesés látható. Ezen tendencia
ugyancsak összefüggést mutat a hajtások átlagos hosszának alakulásával (2. ábra). 2011-ben
és 2012-ben stagnálás látható az elemtartalmak alakulásában.
Az integrált termesztésű Golden Delicious levelének K-tartalmát a 8. ábra szemlélteti.
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8. ábra. Az integrált termesztésű Golden Delicious levelének K-tartalma (Debrecen-Pallag,
2010-2012)
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Az első évben mért K-tartalmak a legmagasabbak (kivéve 50 kg N ha-1). 2010-ben
szignifikáns K-tartalombeli növekedést, 2011-ben csökkenést, 2012-ben stagnálást
tapasztaltunk a komposzt mennyiségének növelésekor. Adott kezelésen belül K-tartalombeli
csökkenés mutatkozik az évek múlásával (kivéve: 50 kg N ha-1), ami csak részben követi a
hajtások átlagos hosszának alakulását (3. ábra).
Az integrált termesztésű Pinova levelének K-tartalmát a 9. ábra szemlélteti.
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9. ábra. Az integrált termesztésű Pinova levelének K-tartalma (Debrecen-Pallag, 2010-2012)

A kezdeti évben mért K-tartalmak ugyancsak meghaladják a több évi átlagot. 2010-ben
a komposzt mennyiségének növekedésével szignifikáns K-tartalombeli csökkenés mutatkozik.
2011-ben és 2012-ben nem tapasztaltunk szignifikáns változást a komposzt kezelések
hatására. Azonos kezeléseken belül szignifikáns K-tartalombeli csökkenés látható a kiindulási
évhez képest, ez részben követi a hajtások átlagos hosszának alakulását (4. ábra).
A levelek K-ellátottságát vizsgálva elmondható, hogy a kiindulási évben (2010) mértük a
legmagasabb (> 2,0 %), a rákövetkező évben a legalacsonyabb (≈1,0 %) K-tartalmakat. BUZÁS
(1983) szerint előbbi esetben túlzott, utóbbinál már gyenge ellátottság áll fenn. Fontos
megjegyezni, hogy 2011-ben csak komposzt formájában történt kálium kijuttatás.
2011-ben és 2012-ben, a csapadékban szegényebb években, a bio/öko termesztés
esetében szembetűnőbb volt az évjárati tényezők K-tartalom módosító hatása, mint az
integrált technológiában. Aszályos évben minden esetben alacsonyabb értékeket kaptunk,
csupán az integrált technológiában kisebb volt a csökkenés mértéke. HOLB és NAGY (2004)
levéldiagnosztikai méréseik alapján hasonló megállapítást tettek, miszerint szignifikánsan
nagyobb K-tartalmat mutattak ki az integrált termesztésű almafajok levelében, a bio/öko
termesztésű levelekhez képest (NAGY, 2009).
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Következtetések
A vizsgált időszak alatt (2010-2012) azt tapasztaltuk, hogy a komposztkezelések hatására
mind a bio/öko, mind az integrált ültetvényben javult a talaj tápanyag-ellátottsága. Elsősorban
a könnyen hozzáférhető tápelemek mennyisége (pl. nitrát-, ammónia-, szerves-N, CaCl2-Mg)
növekedett, de emelkedett a talaj AL-K és -Ca tartaléka is (SZABÓ et al., 2014).
A komposztkezelésben részesült fák fajlagos hajtásszámát tekintve megállapítottuk,
hogy az integrált termesztésű fákon több hajtás keletkezett, mint a bio/öko ültetvényben. Ez
a termékenyebb típusú növekedési formával és közvetve a jobb/kedvezőbb növényi
kondícióval hozható összefüggésbe.
Megállapítottuk, hogy termesztési módtól függetlenül, a hajtások összes hosszúságának
és darabszámának alakulása mindkét vizsgált almafajta esetében szoros összefüggést mutat,
amit a korrelációs koefficiens értéke (R2 > 0,91) igazol. Ennek megfelelően magasabb összes
hajtás hosszúsághoz, magasabb hajtás darabszám párosult.
A hányadosukból számított átlagos hajtáshosszúság (cm db-1) viszont épp ellentétesen
alakult. Vagyis ahol magasabb volt a hajtáshossz illetve a darabszáma, ott alacsonyabb
átlagértékeket kaptunk. Ez a levél K-tartalmának alakulása szempontjából volt meghatározó,
mivel adott kezelésen belül, többnyire összefüggést véltünk felfedezni a hajtások átlagos
hosszának alakulásával.
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The effect of compost treatments on the length of shoots and K-content of
leaves in the organic and integrated apple (Malus domestica Borkh.) orchards
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Summary
Successful cultivation of fruits and vegetables is not possible currently without the
replenishment of soil reserves. Since livestock in Hungary decreased by 50% in the last 30
years and now reaches only 1/3rd-1/4th of the sustainable amount, we face a shortage of
farmyard manure. Therefore alternative ways of nutrient supply should be considered. Using
compost as organic matter is a possible way to replace the depleted organic content of the
soil, also it fits to organic farming trends. Although the amount of soluble elements in compost
– regarding the raw materials and the technology used for composting – is showing a greater
variability than in organic manure, because of this the examination of the compost is
necessary.
The compost experiment (2010-2012) was carried out in the research station of
Debrecen-Pallag on a humic sandy soil [pH(CaCl2) = 6.06] in organic and integrated apple
orchards (Malus domestica Borkh., cv. Golden Delicious and Pinova ) planted in 2008. The
required amount of proprietary composition compost product originated from one of the
partner companies of the University of Debrecen.
A comprehensive soil analysis was carried out in 2010 in the area of the orchard where
the field experiments took place. The parameters of the 0-30 and 30-60 cm layers of the soil
profile and the element contents of the compost were measured in every year.
The nitrate regulation (Government Decree No. 81/2007. (IV. 25.)) was considered at
the determination of the compost doses, because the integrated orchards were fertilized with
basic mineral fertilizer in a uniform way: in autumn 2010, one portion of 300 kg ha -1 NPK
(15:15:15), in spring 2011, divided portions of 200 kg ha-1 (34 % NH4NO3), as well as in spring
2012, 200 kg ha-1 (11:11:26) NPK mineral fertilizers were dispersed.
The total and available (CaCl2-souble) N content of the compost was examined (total
NCaCl2 = 726 mg kg-1), then the compost doses per square metre were determined accordingly.
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The N active substance (kg ha-1) of the compost applied were the following: 0, 10, 25, and 50
while the corresponding quantities (kg m-2) were: 0, 1.4, 3.5 and 6.9. These compost doses
were applied for 7 trees per treatment to 1 square metre floor area of every tree.
The soil samples were always taken before compost application (April) and the harvest
(September) from 0-30 cm and 30-60 cm depth; the samples were analysed in 4 replicates.
The 0.01 M CaCl2 and AL-soluble element contents were measured, as well as the plasticity
index and humus content.
The morphological parameters indicating the condition of the trees were measured in
spring each year. The following parameters were measured/calculated: number (pieces) and
cross-section (mm) of primary branches and length (cm) of shoots.
Leaf samples, the main in indicators of nutrient availability, were collected each year
before the harvest (September) from well-lighted, developed, healthy shoots of the same
branch level at shoulder height, from the middle of the closed apical buds with petiole in case
of 3-3 tree of each treatment. The K content of leaves were measured.
The relationship between the total shoot length and the number of the shoots was also
examined. A close correlation between the total shoot length (cm) and the number of the
shoots (pieces) was experienced (the value of the correlation coefficient was R2 > 0.91 in most
cases). This means that the higher total shoot length coupled with higher shoot number.
Based on this it can be concluded that these factors are directly proportional with each
other and the average shoot length (cm piece-1) calculated from their quotient was inversely
proportional. Where the length or the number of the shoots was higher, the mean values were
lower. This data was important in terms of the K contents of the leaves, because within the
same treatment correlation was observed between the K contents of leaves and the average
length of the shoots.

Keywords: compost treatments, apple orchards, soil analysis, length of shoots, K-content of
leaves

96

SZABÓ et al: Komposztkijuttatás hatása a bio/öko és integrált termesztésű almafák (Malus domestica …

Irodalomjegyzék
AYDINALP, C., FÜLEKY, GY., TOLNER, L. (2010): The Comparison Study of Some Selected Heavy Metals in the
Irrigated and Non-Irrigated Agricultural Soils. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 16: 754768.
BUZÁS, I. (1983): A növénytáplálás zsebkönyve. Mezőgazdasági Kiadó. 157-158.
CROSS, J.V. (1993): An overwiev of the Second ISHS International Symposium on Integrated Fruit
Production. Acta Hort. 347: 375-377.
DICKLER, E. (1990): Guidelines and labels defining integrated fruit production in Europen countries.
IOBC/WPRS, Bulletin. 13. 8.
EL TITI, A., BOLLER, E.F., GENDRIER, J.P. (1993): Integrated Production. Principles and Technical Guidelines.
IOBC/WPRS Bulletin. 16.
FILEP, GY. (1995): Talajvizsgálat. Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar
Talajtani és Mikrobiológiai Tanszék, DATE nyomda, Debrecen. 34-36, 81.
GONDA, I. (2005): A gyümölcsök ökológiai növényvédelmének elemei. In: HOLB I. (szerk.): A
gyümölcsösök és a szőlő ökológiai növényvédelme, Mezőgazda Kiadó, Budapest. 5-6, 34-45.
GONDA, I., VASZILY, B. (2013): Gyümölcstermesztés. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 108-112,
128.
HOLB, I. – NAGY, P.T. (2004): Comparative analysis of the macro- and microelement content of soil in
integrated and organic apple orchards. J. Indian Bot. Soc. 83: 129-135.
HOLB, I. (2005): Az ökológiai (bio-) és az integrált termesztés és növényvédelem alapelvei és
kapcsolatuk. In: Holb I. (szerk.): A gyümölcsösök és a szőlő ökológiai növényvédelme, Mezőgazda
Kiadó, Budapest. 9, 11-13.
HOUBA, V.J.G., NOVOZAMSKY, L., LEXMOND, T.M., VAN DER LEE, J.J. (1990): Applicability of 0,01 M CaCl2 as a
single extraction solution for the assessment of the nutrient status of soils and other diagnostic
purposes. Communications Soil Science Plant Analysis. 21: 2281-2290.
INÁNTSY, F. (1998): Integrált almatermesztés a gyakorlatban. Almatermesztők Szövetsége. 255.
ISHS (1991): http://www.ishs.org/
KESZEI, A. (1999): A gyümölcsös növényvédelme. In: KARBUCZKY K. (szerk.): Gyümölcstermesztés I.,
Agrárszakoktatási Intézet, Budapest. 165-170.
MIHÁLYKA, GY., MIHÁLYKA, GY.-NÉ (2000): Az integrált almatermesztés gyakorlata holland tapasztalatok
alapján. Keszthelyi Akadémia Alapítvány, Keszthely. 9-12.
NAGY, P.T. (2009): Gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodásának időszerű kérdései. DE AMTC Kutatási és
Fejlesztési Intézet, Debrecen. pp. 9-25, 28-29, 108-113, 190-192.
PAPP, J. (2003): Gyümölcstermesztés általános kérdései. In: PAPP J. (szerk.): Gyümölcstermesztési
alapismeretek, Mezőgazda Kiadó, Budapest. 23-26.
PUTZ, M. (1992): Obstbau-Weinbau 12: 339-341.
SOLTÉSZ, M. (1997): Az integrált gyümölcstermesztés alapjai. In: SOLTÉSZ M. (szerk.): Integrált
gyümölcstermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 9-14, 365-371.
SVÁB, J. (1981): Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

97

SZABÓ et al: Komposztkijuttatás hatása a bio/öko és integrált termesztésű almafák (Malus domestica …

SZABÓ, A., CSIHON, Á., BALLA-KOVÁCS, A., GONDA, I., VÁGÓ, I. (2014): Komposztkijuttatás hatása az ökológiai
módon termesztett almafák (Malus domestica Borkh.) levelének szárazanyag- és Ca-tartalmára.
Agrokémia és Talajtan. 63 (2): 315-328.
SZŰCS, E. (2012): Az ültetvények talajerő-gazdálkodása I. – In: GONDA, I. (szerk.): Precíziós
almatermesztési technológia. Debreceni Egyetem AGTC MÉK Kertészettudományi Intézet,
Debrecen. pp. 65-66, 79.
TIMON, B. (2002): Ökológiai gazdálkodás a kertészeti termelésben. In: RADICS L. (szerk.): Ökológiai
gazdálkodás II., Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 329-330, 341.
TOLNER, L., VÁGÓ, I., CZINKOTA, I., RÉKÁSI, M., KOVÁCS, Z. (2008): Field testing of a new, more efficient liming
method. Cereal Research Communications. 36. 543-546. p.

98

Talajtani Vándorgyűlés 2018. Program és Absztraktfüzet 52. oldal

Néhány herbicid másodlagos hatása talajban élő mikroorganizmusokra
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Összefoglalás
A fenntartható gazdálkodás nagy figyelmet fordít a környezetkímélő technikai
megoldásokra, költségtakarékos, ugyanakkor jó minőségű termékek előállítására. Ebbe a
gondolatsorba illeszkedik az alkalmazott herbicidek másodlagos hatásának vizsgálata,
pontosabban az, hogy a herbicidek hogyan befolyásolják – serkentik vagy gátolják – a talaj
mikrobiológiai folyamatokat, a talaj termékenység megőrzését. A kísérleti munka során 4
különböző herbicid (Adengo, Capreno, Figaro TF, Merlin 480 SC) talaj mikrobiológiai
tulajdonságokra gyakorolt hatásait vizsgáltuk. A laboratóriumi körülmények között teszteltük
a 4 herbicid baktériumok és mikroszkopikus gombák mennyiségi előfordulására és a teszt
mikroszkopikus gombák telep növekedésére gyakorolt hatásait. Talajérleléses kísérletet is
beállítottunk a négy szerrel, ahol a talajnedvességet optimális szinten tudtuk biztosítani. Itt az
összes csiraszám és a mikroszkopikus gombák mennyiségét lemezöntéses módszerrel
végeztük. A talaj respirációját lúgos csapdázással mértük. Arra kerestük a választ, hogy a
különböző herbicidek mennyire befolyásolják a talajban élő mikroorganizmusok mennyiségi
változását, a fiziológiai csoportok életműködését és a mikroorganizmusok aktivitását. Az
eredményeinkből megállapítottuk az in vitro kísérletek alapján, hogy a mikroorganizmusok
érzékenyen reagáltak a szerek kisebb koncentrációjára is a szaporodásuk mértékével. A
vizsgált mikroszkopikus gombák növekedését már az alap koncentrációjú herbicidek is
gátolták. Az érleléses kísérletben az összes csíraszám és a mikroszkópikus gombák mennyisége
mind a homok, mind a csernozjom talajokon különböző módon és mértékben reagált a
kezelésekre. A talaj széndioxid termelése a második mintavételi időpontban kiegyenlítetté
vált, mind két talajtípuson, ez azzal magyarázható, hogy az elpusztult szervezetek helyét
átvették a túlélők és a felszabadult szerves anyagon elszaporodtak.

Kulcsszavak: baktérium, mikroszkopikus gomba, ökotoxikológia, respiráció

Bevezetés
A herbicidek napjainkban vezető helyet foglalnak el a gyomszabályozás rendszerében, a
készítményeket úgy választják meg, hogy azok az adott talajon és az ott előforduló gyomok
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ellen a leghatékonyabbak legyenek (KÁDÁR, 2001). 2014-ben az Európai Unió 28 tagországában
közel 400 ezer tonna peszticidet használtak fel, melynek egyharmada herbicid volt (több mint
131 ezer tonna) (FORTI & HENRARD 2016). Magyarország területének több mint 66%-án
mezőgazdasági, és mintegy 19%-án erdészeti tevékenység folyik. A kémiai növényvédő
szerekre alapozott növényvédelem e területen széleskörű.
A herbicid használat a növénytermesztés elválaszthatatlan részét képezi, ezért e szerek
alkalmazásakor a gyommentesítés mellett számolni kell a talajéletre, az ún. „nem célzott”
szervezetekre kifejtett kedvezőtlen hatásokkal is (KECSKÉS 1972). Jelenleg a mezőgazdasági
kemikáliák második korszakában újabb gyomirtó szerek kerülnek forgalomba, amelyek
szelektivitása kifejezettebb és alkalmazási koncentrációjuk kisebb lett a korábbiakhoz
viszonyítva (INUI et al., 2001a), ezért általában a nem célzott szervezetekre kifejtett hatásaik
kisebb mértékűek.
Ahhoz, hogy a növénytermesztésben megfelelő színvonalú terméseredményeket érjünk
el, a herbicidek használata elengedhetetlen, ezért olyan gyomirtó szereket kellene
felhasználni, amelyeknek ismerjük a gyomnövényekre és a talajban elő mikroszervezetekre
gyakorolt hatását is (GYŐRI 1984). Egyes kutatások bebizonyították, hogy a glifozát tartalmú
herbicidek ökotoxikus hatásúak a környezetükre (ANTONIOU et al., 2012; MESNAGE et al., 2015).
A herbicidek másodlagos hatása lehet a talajban élő mikroorganizmusokra pozitív is, mivel
tápanyagnak, azaz C- és N-forrásnak is tekinthetik azt (SÁNDOR 2010). De a pozitív hatás abból
is állhat, hogy elpusztítja azokat a mikroorganizmusokat, melyek potenciálisan patogénok az
adott növényekre, illetve számos olyan hatása is lehet, amiket nem ismerünk.
A baktérium a bioszféra legkisebb, önálló anyagcserére képes biológiai rendszere. Apró
méretük és relatíve igen nagy testfelület – testtömeg arányuk miatt kiemelkedő az ökológiai
jelentőségük. Egy gramm talajban akár 100-1000x106 telep is előfordulhat, melynek a tömege
1-5 t is lehet hektáronként. Rendkívül gyorsan reagálnak az ökológia tényezőkben
bekövetkezett változásokra, ezért mennyiségi vizsgálatukból következtetni lehet a talaj
állapotára (KÁTAI, 2008).
LUPWAYI et al.,(2010) vizsgálatai bebizonyították, hogy több éven keresztül azonos
mezőgazdasági inputok (herbicidek és műtrágyák) használata jelentősebb hatást gyakorol a
talaj biológiai folyamataira, mint az egyszeri alkalmazásuk. FRANCO-ANDREU et al., (2016)
vizsgálták két peszticid hatását a talaj mikrobiális biodiverzitására és arra a következtetésre
jutottak, hogy a nem öntözött talajokon a mikrobiális populációra nagyobb mértékű gátlást
eredményezett a peszticid toxicitása. Nem aszályos környezetben több szerző is kimutatta:
egyes herbicidek csökkentették, míg mások növelték a talaj mikrobiális életközösségét és
aktivitását (GÓMEZ et al., 2014; TEJADA et al., 2016).
A biodiverzitás csökkenésének monitorozásához három fő indikátor használatát
javasolja az ENVASSO (ENVironmental ASessment of Soil for mOnitoring), a földigiliszta és a
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collembola (ugróvillások) egyedszámának a vizsgálatát, valamint a talaj-respirációs méréseket
(MICHÉLI et al., 2008, SIMON et al., 2011).
A talajbiológiai aktivitás vizsgálatainak közvetlen és közvetett módszerét különböztetjük
meg. A közvetlen meghatározást célzó módszerek segítségével a talaj összes
baktériumszámát, valamint a talajéletében jelentős fiziológiai funkciókra képes (pl.
cellulózbontásban és nitrát képzésben résztvevő) baktériumok számát vizsgálják. Nemcsak a
mikrobák mennyiségi meghatározása a fontos, hanem az is, hogy az agrotechnika hatására
hogyan változik a talaj mikrobiális összetétele, a fajok sokfélesége, azaz a biodiverzitás. A talaj
biológiai aktivitásának közvetett vizsgálatát szolgáló módszerek esetén nem a
mikroorganizmusok számát határozzák meg, hanem a mikrobák által előidézett változásokból
következtettek azok mennyiségére és aktivitására. Ugyancsak a közvetett vizsgálatokhoz
tartozik a talajok CO2-termelése (KOTROCZÓ 2014).
A talajlégzés, vagyis a CO2 talajból légkörbe áramlása a földi anyagforgalom egyik
legfontosabb komponense, és elsősorban a talajban zajló mikrobiális lebontó folyamatok,
valamint a növényi gyökerek respirációjának a következménye (KUZYAKOV 2006, FEKETE 2011).
Ezekhez képest jóval kisebb mértékű, mindössze néhány százaléknyira tehető a talaj makroés mezofaunájának a CO2 kibocsátása (KE et al., 2005). A talajlégzés meghatározása több
szempontból is fontos. A talajok CO2 kibocsátási intenzitása alapját képezi (főleg
mezőgazdasági) a talajok minősítésének, gyakran a bakteriális biomassza is hozzájárul a
talajszennyezések következményeinek becsléséhez (BORKEN et al., 2002, HUND-RINKE et al.,
2008). Sok esetben a talajlégzés természetének és ezen keresztül a talajban zajló
folyamatoknak, valamint az azokat meghatározó tényezőknek a vizsgálata a cél: pl. a talaj CO2
kibocsátásáért felelős egyes összetevők elkülönítése, arányuk meghatározása (HANSON et al.,
2000).
Az izoxaflutolt tartalmazó Boreal 58WG herbicid KUCHARSKI (2016) vizsgálatai alapján a
herbicid dózisai a baktérium számot 18,29%-ban, a sugárgombák mennyiségét 1,31%-ban míg
a mikroszkopikus gombák mennyiségét 6,86%-ban befolyásolták. PROCOPIO et al., (2011, 2014)
vizsgálták több cukornád ültetvényben használt herbicid hatását Azospirillum brasilanse és
Herbaspirillium seropedicae baktériumok növekedésére. Mind a két baktérium esetében azt
tapasztalták, hogy a glifozát a baktériumok növekedését serkentette, míg az isoxaflutol azt
nem befolyásolta. FARIA et al., (2014) vizsgálatot folytatott tembotrion hatóanyagú herbicid
cukornád növekedésére és a gyökér rhizoszféra mikroorganizmusaira. A tembotrion a
cukornád növekedését nem befolyásolta, de a rhizoszféra baktériumok aktivitását
csökkentette a talajlégzés mérése alapján.
A dolgozatunkban arra kerestük a választ, hogy a talajra kijuttatott gyomirtó szerek
milyen hatással vannak a talajban élő, mikroorganizmusokra és a talajmikrobiológiai
folyamatokra. Vizsgáltuk az Adengo (hatóanyag: izoxaflutol, tienkarbazon-metil) a Capreno
(hatóanyag: tembotrion, tienkarbazon-metil,), a Figaro TF (hatóanyag: glifozát), a Merlin 480
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SC (hatóanyag: izoxaflutol) szerek hatását a talaj mikrobiális aktivitására. Bemutatjuk, hogy a
kiválasztott herbicidek, hogyan hatnak in vitro kísérletek során a növényekre patogén
mikroszkopikus gombák növekedésére, valamint homok és mészlepedékes csernozjom
talajból kitenyészthető baktériumok mennyiségére. Inkubációs körülmények között (in situ)
szintén vizsgáltuk, hogyan hatnak az általunk vizsgált herbicidek a talajmikrobákra, továbbá,
hogy gyomirtó szerek és dózisai miként befolyásolják a talaj légzését.

Anyag és módszer
Mikroorganizmusok herbicid érzékenységének in vitro vizsgálatát a Debreceni Egyetem
Agrokémiai és Talajtani Tanszék Talajmikrobiológiai laboratóriumában végeztük el. A
vizsgálataink első ütemében kiválasztottuk a következő gyomírtószereket: Adengo, Capreno,
Figaro TF, Merlin 480 SC, Trophy és Wing EC. A kiválasztás során törekedtünk új szert,
hagyományos hatóanyagú szert és kivonás előtt álló szert választani. A herbicidek különböző
hatóanyagokat tartalmaztak, melyeket a 1. táblázatban mutatunk be.
A kiválasztást követően vizsgáltuk, hogy herbicidet tartalmazó „mérgezett agarlemezen”
hogyan növekednek az általunk választott tesztorganizmusok (MILLER, 1972). Az alkalmazott
herbicidek mennyiségét 1/ha mértékben, a talaj felső 20 cm-es rétegének térfogata (2000 m3)
valamint a Petri csészébe kerülő 20 cm3 táptalaj arányaiból számoltuk: A herbicidet tartalmazó
agar lemezre a kihűlés után 3 gombafaj (Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, Trichoderma
harzianum) törzs-tenyészetéből származó 5 mm átmérőjű micélium korongot helyeztünk,
majd 28 ˚C-on termosztátban inkubáltuk. A gombatelepek átmérőjét – a beállítást követően –
5 nap elteltével lemértük, majd az eredményeket értékeltük.
A fent leírtakhoz hasonlóan elkészítettük a herbicidet tartalmazó táptalajt a
talajbaktériumok és mikroszkopikus gombák hatásvizsgálatára (pepton-glükóz táptalajt és
húsleves agart). Az elkészített táptalajokra mészlepedékes csernozjom talaj és humuszos
homoktalaj szuszpenziót (5-ös és 3-as hígításból) pipettáztunk majd a telepen történő
szétkenést követően két napig inkubáltuk azokat termosztátban a kiértékelés előtt.
Mikroorganizmusok herbicid érzékenységének érleléses in vivo vizsgálatát
mikrokozmosz kísérletben végeztük a tanszéki klímakamrában. Az érleléses vizsgálatoknál
szintén mind a négy herbicidet használtuk az előzőekben ismertetett koncentrációkban. Az
érleléses vizsgálatot is mészlepedékes csernozjom és humuszos homoktalajon állítottuk be. A
herbicideket különböző dózisokban a talajhoz hozzákevertük a talaj tömege alapján. A
vizsgálatainkat három ismétlésben folytattuk le. Az érleléses kísérletben az edényeket minden
héten állandó tömegre öntöztük (VKszab=60%). A klímakamrában követtük a napi természetes
hőmérsékletek alakulását egynapos eltéréssel. A beállítást követő második héten 50 g átlag
talajmintát vettünk. A mintákból meghatároztuk az összes csíraszámot és a mikroszkopikus
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gombák mennyiségét (SZEGI, 1979). Ezt követően két hét elteltével a kísérlet zárásakor is
elvégeztük ezeket a vizsgálatokat.

1. táblázat. Az alkalmazott herbicidek hatóanyagtartalma és javasolt dózisa
Herbicid neve
(forgalmazó)

Hatóanyagtartalma

dm3*ha-1

225 g/l izoxaflutol
Adengó (Bayer)

90 g/l tienkarbazon-metil

0,4-0,44

széfener: 150 g/l ciproszulfamid
345 g/l tembotrion
Capreno (Bayer)

68 g/l tienkarbazon-metil

0,25-0,3

széfener: 134 g/l izoxadifen-etil
Figaro TF (Belchim)
Merlin 480 SC (Bayer)

360 g/l glifozát, ami megfelel
485,8 g/l glifozát izopropil - amin sónak
480 g/l izoxaflutol

2,0-5,0
0,16 – 0,2

A talajlégzést a talajból felszabaduló CO2 mérésével NaOH-csapdázással vizsgáltuk (HUND
et al., 2008).
A statisztikai értékeléseket az MS Excel programcsomaggal végeztük. Az élő csírák
számának értékelésénél az összes telep mennyiségéből következtettünk (HORVÁTH, 1974) a
95% megbízhatósági intervallumba eső sejtszámokra. A többi eredményt kezelésenként az
összes mintavétel összegére nézve értékeltük SVÁB (1981) leírása alapján és meghatároztuk a
szignifikáns differencia nagyságát 5 %-os szinten (SZD5%).

Eredmények és Értékelésük
Tanulmányoztuk a „herbicid–húsleves” táptalajon az összes csíraszám változását illetve
a „herbicid–pepton-glükóz” táptalajon a mikroszkópikus gombák mennyiségének változását
különböző herbicidek eltérő koncentrációja mellett. Ugyanekkor a három talajgomba
(Trichoderma harzianum, Aspergillus niger, Fusarium oxysporum növekedését vizsgáltuk
„herbicid-pepton-glükóz” táptalajon. Ezek a gombák nagy jelentőséggel bírnak a talaj szerves
anyag átalakításában, de emellet az Aspergilus niger-t és a Fusarium oxysporum-ot, mint
növény károsítót is számon tartják. A dózisok meghatározásánál a javasolt dózis alsó és felső
határát, valamint kétszeres és ötszörös dózisokat is beállítottunk.
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1. ábra. Herbicidek ajánlott (alsó, felső) és növekvő (2-szeres, 5-szörös) dózisainak a hatása a
csernozjom és humuszos homoktalajból kitenyészthető baktériumok mennyiségére
(Debrecen, 2017.)

A herbiciddel kezelt húsleves agaron meghatározott baktériumszámot a 95%-ban
legvalószínűbb sejtszám értékek alapján ábrázoltuk (1 ábra). A humuszos homoktalaj
esetében a kontroll sejtszáma 95 %-os megbízhatósági szinten 32,4-38,5x105 db baktériumnak
adódott, ehhez viszonyítva az Adengónál mind a négy koncentrációban szignifikáns csökkenés
tapasztalható. A Capreno herbicidnél is megfigyelhető a szignifikáns csökkenés a növekvő
koncentráció mellett, de az alsó értéknél ez nem egyértelmű. A Figaronál a kontroll és az alsó
érték között nincs szignifikáns különbség, de a többi dózis nagymértékben és statisztikailag
igazoltan csökkentette a sejtszámot. A legnagyobb gátlás adódott: 2-szeres dózisnál a
legvalószínűbb sejtszám 2,10-3,89x105 db, míg az 5-szörös dózisnál 0,87-2,12x105 db. A Merlin
herbicidnél dózishatást nem észleltünk, de a kontrollhoz képest mind a négy kezelésben
szignifikánsan kevesebb volt a sejtszám.
A csernozjom talajnál a várakozásnak megfelelően a kontrollnál lényegesen magasabb
sejtszámot (54,56-62,63x105 db) mértünk a homok-talajhoz viszonyítva. A herbicidek hasonló
gátlást fejtettek ki a baktérium számra, mint homoknál. Az Adengo, Capreno és Figaro
esetében a koncentráció növekedésével szignifikánsan csökkent a kitenyészthető
baktériumok mennyisége. A legkisebb sejtszám szintén a Figaró estében volt a 2-szeres és az
5-szörös dózisokban. A Merlinnél szintén nem tapasztaltunk a dózisok között statisztikailag
igazolt változást, de mindegyik érték szignifikánsan kisebb volt, mint a kontrollnál.
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2. ábra. Herbicidek hatása a csernozjom és humuszos homoktalajból kitenyészthető
mikroszkópikus gombák mennyiségére (Debrecen, 2017.)

A 2. ábráról leolvasható, hogy a homok és csernozjom talajokból kitenyészthető
mikroszkopikus gombák mennyisége a kontrollnál szignifikánsan nem különbözik egymástól (a
sejtszáma 95%-os szinten 48,77-56,22x102 és 50,77-58,29x102 db között van). Az Adendo
vizsgálatakor az engedélyezett alapdózis szignifikánsan növelte, az 5-szörös dózis pedig
csökkentette a csíraszámot. Capreno esetében mind a négy dózis szignifikáns csökkenést
eredményezett különösen a homoktalajnál. A Figaro szintén szignifikáns csökkenést
eredményezett a dózisokkal arányosan, kivéve a homoktalaj alsó dózisát, ami nem különbözik
a kontrolltól. A Merlin esetében a gátlás egyértelműen megfigyelhető, dózishatást azonban
nem tapasztaltunk és szignifikáns gátlás sem egyértelmű.
A talajokból kitenyészthető baktérium és gombatelepek számának alakulása mellett
meghatároztuk három mikroszkopikus gomba (Trichoderma harzianum, Aspergillus niger,
Fusarium oxysporum) kontrollhoz viszonyított növekedését növekvő dózisú herbicid kezelések
mellett. Az általunk kiválasztott gombafajok széleskörűen előfordulnak a különböző
talajtípusokban, nagy szerepet játszanak a talaj szerves anyagainak átalakításában. Az
Aspergillus niger és a Fusarium oxysporum, mint növénypatogén korokozó is előfordul.
Megállapítottuk, hogy a különböző herbicidek a koncentrációtól függően eltérő
mértékben gátolták a tesztgombák növekedését. A statisztikai értékelés során a
gombatelepek átmérői legtöbb esetben szignifikánsan csökkentek a kontrollhoz viszonyítva.
Az eredményeket a 3. és 4. ábrák mutatják.
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3. ábra. Herbicidek dózisfüggő hatása a Trichoderma harzianum növekedésére
(Debrecen, 2017., SzD5%=1,31)

4. ábra. Herbicidek dózisfüggő hatása az Aspergillus niger növekedésére (Debrecen, 2017.,
SzD5%=1,38)

A 3. ábrán látható a Trichoderma harzianum növekedésében bekövetkezett változás a
kontrollhoz viszonyítva. Látható, hogy a Figaro serkentette a T. harzianum gomba
növekedését, feltehetően a gomba C- és N-forrásként tudta azt hasznosítani. A Merlin
esetében nem tapasztaltunk a kezelés hatására szignifikáns változást. Az Adengo és a Capreno
viszont a dózisok növekedésével egyértelműen, szignifikánsan csökkentette a telepek
átmérőjét.
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Az Aspergillus niger növekedését (4. ábra) a Figaro nem gátolta, szignifikáns különbség
a kontrollal szemben nem tapasztalható. A Capreno alsó dózisa nem okozott az A. niger
növekedésében zavart a kontrollhoz viszonyítva, de a nagyobb dózisok már gátlást okoztak. A
Merlin és az Adengo koncentrációjának növekedésével szignifikánsan csökkent a telepek
átmérője.
A Fusarium oxysporum növekedését mind a négy herbicid gátolta. A gátlás mértéke a
dózisok emelkedésével együtt szignifikánsan nőtt. Legkisebb gátlást a többi gombához
hasonlóan a Figaronál tapasztaltunk (5. ábra).
A vizsgálat eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy in vitro körülmények között
a herbicidek közül legkevésbé a Figaro gátolta mind a három gomba növekedését.
Legérzékenyebben pedig az Adengo herbicid jelenlétére reagáltak a tesztorganizmusok, főleg
a nagyobb koncentrációkban.

5. ábra. Herbicidek dózisfüggő hatása a Fusarium oxysporum növekedésére
(Debrecen, 2017., SzD5%=1,24)

A két vizsgálati eredményt összevetve megállapítható, hogy a mikroorganizmusok
eltérően reagálnak a herbicidekre. A mikroszkopikus gombák növekedését nagymértékben
gátolta az Adengo. A homok és a csernozjom talajnál is hasonló eredményeket kaptunk a
baktériumok csökkenésére. Meg kell említeni azonban, hogy a vizsgálatok csak pár törzsre
korlátozódtak. A legtöbbet előforduló törzsek a Mucor, Actynomucor, Penicillium és a
Rhysopus. A gombatelepek között csak elvétve találkoztunk Fusarium és Aspergillus telepekkel
(a mikroszkópos megfigyelés során).
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A talaj-érleléses kísérlet beállítását azért tartottuk fontosnak, mert a herbicidek hatásait
optimális víz és hőmérsékleti viszonyok között is vizsgálni kívántuk a talaj mikrobiológiai
folyamatára.
A következő ábrákon a legvalószínűbb sejtszámokat ábrázoltuk a tavaszi és az őszi
mintavételkor a homok és a csernozjom talajban (összes csíraszám és mikroszkopikus gombák
száma).
A 6. ábrán látható, hogy az érleléses vizsgálatnál két mintavétel során tapasztalható
baktériumszám változás. Az első mintavételkor a kezelések hatására a csíraszám értékek mind
a kontroll értékei alatt maradtak. Az eredményekből dózis-hatásokat nem lehet elkülöníteni,
de megállapítható, hogy mind a négy herbicid az elő mintavétel idején gátolta a baktériumok
szaporodását.

6. ábra. Herbicid-dózisok hatása humuszos homoktalajból kitenyészthető baktériumok
mennyiségére az első és második mintavételkor (Debrecen, 2017.)

A második mintavételi időpontban hasonló eredményt tapasztaltunk. A kontrollhoz
képest szignifikáns csökkenés van a baktériumok mennyiségében, de a dózisok között nem
tapasztaltunk változást.
Összességében megállapítottuk, hogy humuszos homoktalajnál ezek a herbicidek az ott
élő baktériumok mennyiségét drasztikusan csökkentették már a legkisebb koncentrációban is.
A beállítást követő 4. héten vett második talajmintázásnál is a gátlás nagymértékű, a
baktérium állomány nem tudott regenerálódni.
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A csernozjom talajnál hasonló eredményre jutottunk, mit a homoktalaj esetében. Az első
mintavételkor (7. ábra) a kontrollhoz viszonyított 95 % legvalószínűbb sejtszámok jóval annak
értékei alatt maradt, sok esetben a 20%-át sem közelítették meg.

7. ábra. Herbicid-dózisok hatása csernozjom talajból kitenyészthető baktériumok
mennyiségére az első és második mintavételkor (Debrecen, 2017.)

A második mintavétel értékelése során megállapítható, hogy az Adengo és a Capreno
herbicidek negatív hatása főleg az engedélyezett dózisokban már szignifikánsan nem
tapasztalható. A Figaro és a Merlin esetében azonban 4 hét eltelte után is nagymértékű volt a
sejtszám-csökkenés a kontrollhoz viszonyítva.
Összességében megállapítható, hogy a csernozjom talajban élő baktériumok a
herbicidek hatását jobban ki tudják védeni az idő előre-haladásával.
A következő ábrákon a mikroszkopikus gombatelepek számában bekövetkezett
változást mutatjuk be a herbicidek hatására különböző talajokon a két mintavételi
időpontban.
A mikroszkopikus gombák (8. ábra) a baktériumokhoz képest jobban tolerálják a
herbicidek jelenlétét a talajban. Ennek oka lehet, hogy a szerre érzékeny és elpusztult
szervezeteken jól fel tudnak szaporodni a szerekkel szemben toleráns gombák. A 8. ábrán
láthatjuk a homoktalajból kitenyésztett mikroszkopikus gombák mennyiségi változását.
Megállítható, hogy a Capreno nem volt hatással a sejtszámra. A Figarónál a dózis
növekedésével csökkent a sejtszám, ami egymáshoz viszonyítva nem szignifikáns, de a nagy
dózisokban a kontrollhoz képest igen. Hasonló eredmény tapasztalható a Merlinnél is. Az
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Adengo esetében tapasztaltunk szignifikáns csökkenést a kontrollhoz viszonyítva, de
dózishatást nem tapasztaltunk.

8. ábra. Herbicidek hatása humuszos homoktalajból kitenyészthető mikroszkopikus gombák
mennyiségére az első és második mintavételkor (Debrecen, 2017.)

A következő (két hét utáni) mintavételkor az Adengoval kezelt edényekben a gombák
mennyisége még mindig szignifikánsan a kontroll értéke alatt volt, bár dózishatás nem volt
megfigyelhető. A Caprenoval kezelt talajoknál az engedélyezett dózis növelte a sejtszámot,
míg a nagyobb dózisokban gátlást tapasztaltunk. A Figaró és a Merlin esetében szignifikáns
különbségeket nem tapasztaltunk a kontrollhoz viszonyítva.
A csernozjom talajok mikroszkopikus gombapopulációja érzékenyebben reagált a
kezelésekre a kontrollhoz képest, a homoktalajhoz viszonyítva (9. ábra). A Merlin alsó dózisa
kivételével a sejtszám minden esetben szignifikánsan alacsonyabb, mint a kontroll esetében,
bár dózishatás nem figyelhető meg. A legnagyobb mértékű sejtszámcsökkenést Adenga és a
Capreno estében tapasztaltuk, mindkét esetben a sejtszám a kontroll 50%-a közelében mozog.
A második mintavételkor a mikroszkópikus gombák mennyisége növekedett a kontroll
értékéhez képest. Az Adengoval kezelt talajokból kitenyésztett gombák mennyisége
szignifikánsan nem különbözött a kontrolltól. A Capreno esetében a nagy dózisokban a
szignifikáns gátlás megmaradt, de alsó értéknél már szignifikáns növekedés is tapasztalható.
A Figaroval kezelt csernozjom talajból kitenyészthető mikroszkopikus gombák 95 %-os
legvalószínűbb sejtszáma szignifikánsan a kontroll értéke alatt maradt. A Merlin esetében
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határozott, szignifikáns csökkenés nem tapasztalható a kezelések hatására a kontrollhoz
képest.

9. ábra. Herbicidek hatása csernozjom talajon kitenyészthető mikroszkopikus gombák
mennyiségére

10. ábra. Herbicidek hatása homoktalajon a széndioxid termelésére az
első és második mintavételkor (Debrecen, 2017.) (SzD5%=0,327, SzD5%=0,429)
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A 10. ábrán 14 és 28 napos inkubációs idő után keletkezett széndioxid mennyiségének
alakulását vizsgálhatjuk homoktalajnál. Az Adengo engedélyezett dózisa nem, de a nagy
dózisai szignifikáns különbségeket okoztak, mégpedig növelték a talajlégzését. A Caprenoval
kezelt mintákban nem tapasztaltunk a kontrolltól való eltérést egyik dózisban sem. A Figaro
esetében szignifikáns különbséget csak az ötszörös dózisnál tapasztaltunk. Ott gátlón hatott a
respirációra, de megfigyelhetjük, hogy tendenciájában a dózisok növekedésével csökkent a
talaj légzése. A Merlinnel kezelt mintáknál ellentétes dózishatást tapasztaltunk, a dózisok
növekedésével nőtt a széndioxid termelés, bár szignifikáns különbségeket nem mértünk.
Huszonnyolc nap elteltével azt tapasztaltuk, hogy a talaj légzése összességében 1015%-kal nőtt. A kontrolhoz viszonyítva a kezelések hatására szignifikáns különbségeket már
nem tapasztaltunk. Csak a Merlinnel kezelt mintákban maradtak az eredmények a kontroll
szintje alatt. Ez azt mutatja, hogy a többi herbicidnél beindult a biológiai lebontás vagy pedig
az elpusztult szervezetek szerves anyagait hasznosították a túlélő organizmusok.

11. ábra. Herbicidek dózisfüggő hatása csernozjom talaj széndioxid termelésére az
első és második mintavételkor (Debrecen, 2017.) (SzD5%=0,256, SzD5%=0,299)

A csernozjom talaj légzésének alakulását vizsgálhatjuk a 11. ábrán a kezelések hatására
a két hetes mintavételkor. Az Adengoval kezelt mintáknál a nagy dózisok növelték a széndioxid
termelődést, a kétszeres dózisnál szignifikánsan. Caprenoval kezelt talajoknál nem történt
szignifikáns változás. A Figaro esetében egyértelműen látszik a dózisok hatására bekövetkezett
talaj-respiráció csökkenés, ami szignifikánsan kisebb, mint a kontroll értéke. A Merlinnel kezelt
mintákban nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést a kontrollhoz viszonyítva.
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A csernozjom talajok a második időpontban elvégzett széndioxid mennyiségek
meghatározásakor a homoktalajéhoz teljesen megegyező tendenciát mutattak. A kontrollhoz
képest szignifikánsan egyik eredmény sem különbözött. Negatív eredményeket Adengo és a
Merlin esetében mértünk a kontrollhoz képest. A másik két herbicidnél a széndioxid produkció
növekedését tapasztaltuk.

Következtetések
A környezeti tényezők befolyásolják a hatásvizsgálatokat, ezért a herbicidek talajtani
hatásainak pontosabb megismeréséhez fontos a többoldalú vizsgálati megközelítés.
Laboratóriumi körülmények között a befolyásoló tényezők minimálisra csökkenthetők. Az
érleléses kísérletekben ellenőrzött és reprodukálható körülményeket lehet biztosítani a
kísérlethez (rendszeres víz-és tápanyag utánpótlás).
A talajból kitenyészthető baktériumok érzékenyebben reagáltak a herbicid
kezelésekre, mint a mikroszkopikus gombák. Ez talán azzal magyarázható, hogy a talajban
található gombák nagy része a szerves anyag átalakításában, lebontásában vesz részt és a
herbicidekre érzékeny szervezeteken (melyek elpusztultak a kezelések hatására)
felszaporodhatnak. Tapasztalatunk szerint a kezelt mintákban a kitenyészthető
mikroszkopikus gombák diverzitása megváltozott, főleg a Mucor, Actynomucor, Penicillium és
a Rhysopus törzsek kerültek előtérbe. A talaj széndioxid-termelő képességének vizsgálata is
azt támasztotta alá, hogy a herbicidekkel szemben toleráns vagy esetleg herbicideket lebontó
mikroorganizmusok átveszik a herbicidekkel szemben érzékeny mikroorganizmusok helyét, és
a talaj légzése az idő előrehaladtával visszaáll a kontroll értékére vagy talán még növekedni is
tud.
A herbicidek másodlagos hatásának pontosabb megismerésére fontos a szerek
talajmikrobiológiai hatásvizsgálatát elvégezni, célszerű meghatározni a talajmikrobák
populációjára és az aktivitására kifejtett hatásokat. A pontosabb megismeréshez fontos lenne
tartamhatásó szabadföldi kísérletek beállítása is.
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Secondary effect of herbicides on microorganisms living in the soil

ZSOLT SÁNDOR, MAGDOLNA TÁLLAI, JÁNOS KÁTAI, SÁNDORNÉ KINCSES
University of Debrecen, Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, Institute of
Agricultural Chemistry and Soil Science, Debrecen
E-mail: zsandor@agr.unideb.hu

Summary
The sustainable agricultural production requires eco-friendly and economically
feasible technical solutions. Agricultural production is highly dependent on the use different
herbicides. There are several secondary effects of the applied herbicides, more specifically,
how the herbicides influence -stimulate or inhibit- the soil microbiological processes, and the
fertility of soils.
We have examined the effects of 4 different herbicides (Adengo, Capreno, Figaro TF,
Merlin 480 SC) on some soil microbiological properties; i.e. how the herbicides are affecting
the quantitative changes and activity of soil microorganisms.
The abundance of cultivable bacteria and the microscopic fungi was examined, and the
colony forming units of the test micromycetes. An incubation experiment was set with the
herbicides on chernozem and sandy soils, where the moisture content of soils could be kept
in an optimal level. The total countable number of bacteria and microscopic fungi were
measured. Soil respiration was assessed by the alkaline trapping method.
Among in vitro conditions the microbes has reacted sensitively to the concentration of
herbicides; even the smaller doses could inhibit of their reproduction. The growth of the
examined microscopic fungi was already inhibited generally by the basic doses of herbicides.
In the incubation experiment both soils react sensitively to the treatments. By the second half
of the experiment, the CO2-production of soil became balanced, this can be explained by the
fact that the place of the dead microorganisms was taken over by survivors and could grow
on the available organic matter in the soil.

Keywords: soil bacteria, microscopic fungi, herbicides, ecotoxicology, respiration
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Összefoglalás
2016 júniusában indult egy nemzetközi kezdeményezés, melynek célja, hogy különböző
klimatikus feltételek között vizsgálja a talajba juttatott szerves anyag bomlását, illetve
változását. A nemzetközi „TeaComposition” kísérlet 570 kutatóterületet foglal magába, kilenc
szárazföldi régióban, különböző ökoszisztémákat felölelve. A nemzetközi kutatás első
szakaszában az elsődleges vizsgálatok a klíma (hőmérséklet és nedvesség), az avarbomlás és a
földhasználat közötti összefüggések feltárására irányulnak. A kutatásokhoz a Síkfőkút Project
kutatóterület is csatlakozott, kihasználva a DIRT project adta szerves anyag manipulációs
lehetőségeket. A kutatások másik fő célja az avarbomlásnak és fő szabályozóinak vizsgálata,
hozzájárulva mind a jelenlegi, mind pedig a jövőbeli éghajlati forgatókönyvek kialakításához,
egységes protokoll és standard avar (tealevelek) alkalmazásával, különböző klimatikus
körülmények között. Két típusú tea alapanyag került felhasználásra, egy zöld tea (Camellia
sinensis) leveleket tartalmazó filter, és egy roibos tea (Aspalanthus linearis) alapanyag.
Eredményeink alapján a 18 éves avarduplázásos kezelések esetében nagyobb tealevél
tömegveszteséget tapasztaltunk a szerves anyag megvonásos kezelések talajába elhelyezett
filterek tömegéhez képet. Mind a Nincs Gyökér, Nincs Input és Nincs Avar kezelések esetében
hasonlóan lassabb volt a zöld tealevelek bomlási sebessége a Dupla Avar és a Dupla Fa
kezelésekhez képest. A roibos tealevelek esetében hasonló tendenciát találtunk. Ugyanakkor,
a magasabb lignintartalommal rendelkező roibos tea összességében kisebb tömegveszteséget
szenvedett, vagyis sokkal lassabb volt a bomlása a zöld levelekhez képest. Az eredmények
alapján azt feltételezzük, hogy a kiegyenlített nedvességtartalmú és hőmérsékletű talajok
esetében a gyorsabb bomlás a tartósan kialakult mikrobaközösség magasabb aktivitásával
magyarázható, ellentétben a megvonásos kezelések esetében, ahol a talajfelszín kitettebb, a
nedvesség és hőmérséklet viszonyok szélsőségesebb körülmények között változnak. Továbbá
ezekben a kezelésekben a tartós szervesanyag hiány miatt nem tud megfelelő mennyiségű
mikrobatömeg tartósan kialakulni, kisebb az aktivitás, emiatt a bomlási sebesség is lassabb.

117

KOTROCZÓ et al: Nemzetközi Tea-avar bomlási kísérlet eredményei hazai lombhullató erdő eltérő …

Kulcsszavak: talajbiológia, szerves anyag, klímaváltozás, zöld tea, roibos tea, szénforgalom

Bevezetés
Számos irodalom és kutatás beszámol arról, hogy talajaink leromlott állapotban vannak
az elmúlt évtizedek nem megfelelő földhasználata miatt (KOCSIS et al. 2015; DUDÁS et al. 2017).
A klímaváltozás is jelentős hatással bír, és nagymértékben hozzájárul a talajok jelenlegi
állapotának változásához. Komoly problémát okoz a talajok szerves anyagának drasztikus
csökkenése a fent említett okok miatt. A talaj változó szerves anyag készlete, minősége és
mennyisége meghatározza a talajok fizikai és kémiai tulajdonságai mellett biológiai
tulajdonságait is (HE et al. 2009; JUHOS et al 2015). A szerves anyag (SOM) a talaj C- és Ntartalékait képezi, részt vesz a pH-szabályozásban, kation cserében, a szerkezet kialakításában,
valamint a talaj-mikroorganizmusok legfontosabb szubsztrátja (KOTROCZÓ et al. 2008; TÓTH et
al. 2008).
A talajban a szerves anyagok állandó átalakulásban vannak. Ezek, a talajokban
bekövetkező változások mind olyan hatások, amelyek nem csak rövidtávon, de hosszú távon
is befolyásolják a mezőgazdaság jövőbeli feladatait (KÁTAI et al. 2014). A vegetáció, ezen belül
az erdőtakaró is jelentős szerepet játszik a földi klíma stabilizálásában és mérséklésében. A
magyarországi erdőkben lekötött szén egy része a dendromasszában, másik része a talajban
halmozódik fel. Az erdőben a humuszos feltalaj és az ásványi talaj szerves anyagának
széntartalmáról kellő számú mérési eredmény hiányában csak becslések állnak rendelkezésre
(FÜHRER és MÁTYÁS 2005). Ugyanakkor az erdők avarjában és talajában, valamint a holt
faanyagban szintén számottevő mennyiségű szén tárolódik.
Az avarbontás révén a nettó primer termelés több, mint 50%-a visszakerül a talajba
(WARDLE et al. 2004), és évente mintegy 60 Pg szén jut a légkörbe (HOUGHTON 2007). Az
ökoszisztéma típusától függően a talaj szerves szén (SOC) mennyisége a talaj felső 1 m
mélységben a szárazabb klíma esetén 30 tonna/ha, míg nedves klímán a 800 tonna/ha
mennyiséget is eléri (LAL 2004). A SOC összegét az elsődleges termelésből származó szerves
anyag bomlása révén keletkező szén-dioxid-kibocsátás általi veszteségek határozzák meg
(OLSON 1963). Ennek alapján a különböző ökoszisztémák és azok talajai a rájuk jellemző
egyensúlyi állapot kialakulását nagyfokú változékonyság jellemzi (AERTS 2006). A növényi avar
bomlása legalább két fázisra osztható (BERG és MCCLAUGHERTY 2008). A lebontás korai szakaszát
(kb. 0-40%-os tömegveszteség) a könnyen oldható vegyületek kioldódása, valamint a nem
lignintartalmú, főleg cellulóz és hemicellulóz lebontása jellemzi (COUTEAUX et al. 1995; HEIM és
FREY 2004). A késői szakasz (kb. 40-100%-os tömegveszteség) magában foglalja a
lignintartalmú maradványok lebomlását. A szerves szubsztrátok mikrobiális bontását
általában mind a biotikus (szubsztrát minőség, mikrobiológiai közösség összetétele) mind az
abiotikus tényezők (hőmérséklet és nedvességtartalom) szabályozzák (GAVAZOV, 2010).
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Számos szerző egyet ért abban, hogy regionális és globális szinten is az avar bomlását az
éghajlat és az avar minősége, valamint a talaj mezo-és mikrofauna közösségének összetétele
befolyásolják (DJUKIC et al. 2012; PARTON et al. 2007; WALL et al. 2008).
A különböző mértékű bomlási folyamatok megértéséhez, valamint a jelenlegi és jövőbeli
globális szén-forgalmak pontosabb becsléséhez azonban kevés ismerettel, sokszor nem
hatékony, vagy egymással nem vagy nehezen összevethető módszerekkel mért adatbázisokkal
rendelkezünk. Számos olyan, a lebontó folyamatok tanulmányozására létrejött projekt,
program vagy kutatóhálózat alakult az elmúlt évtizedekben, melyek a hosszú évek alatt fontos,
az avarbomlás (és szerves anyag átalakulás) szempontjából nélkülözhetetlen adatbázisokkal
rendelkeznek. Ilyen kutatóhálózatok – a teljesség igénye nélkül – pl. a DIRT (Detrital Input and
Removal Treatment; NADELHOFFER et al. 2004); VULCAN (Vulnerability assessment of shrubland
ecosystems in Europe under climatic changes; EMMETT et al. 2004); DECO (European
Decomposition project; JOHANSSON et al. 1995); BioCycle (Biodiversity and biogeochemical
cycles: a search for mechanisms across ecosystems; MAKKONEN et al. 2012) vagy a kanadai
CIDET (Canadian Intersite Decomposition Experiment; TROFYMOW 1998). Ezeknek a
kutatóhálózatoknak a vizsgálatai fontos információkat, adatokat szolgáltattak az avar és
szerves anyagok bomlására vonatkozóan, de jórészt csak bizonyos biomokra, ökoszisztématípusokra korlátozódtak, vagy az adott helyre specifikus avart használtak. Ezért az avarbomlás
folyamatának, és szabályozó tényezőinek a megértését a módszertani (különböző hosszúságú
vizsgálatok, különböző szerves anyag típus, különböző talajmélységek, stb.) különbségekből
adódóan igen megnehezítették. Továbbá nem voltak olyan kutatóhálózatok vagy projektek,
amelyek vizsgálatai minden biomra kiterjedően vizsgálták volna az avarbomlás folyamatait.
A fentiek figyelembe vételével jött létre az a TeaComposition kezdeményezés, amely
szabványos avar (tea-filterek) (KEUSKAMP et al. 2013) felhasználásával, valamint egy egységes
protokollt követve, lehetővé teszi a globális szintű és hosszú távú avarbomlási vizsgálatok
végzését, eredményeik összehasonlítását széles térbeli- és időbeli skálán, leküzdve a fentebb
említett nehézségeket és korlátokat. A kezdeményezés célja a kétfajta tea filter – egy gyors
lebomlású zöld tea és egy lassabb lebomlású rooibos tea – alkalmazásával olyan standard
„avar szubsztrát”, alkalmazása melynek használatával az abiotikus tényezők hatása
összehasonlíthatóvá válik különböző körülmények és feltételek között. A javaslat számos
előnyt hordoz magában: egyszerű, a világ minden táján azonos minőségű szerves anyagot
alkalmaz, a kísérlet költséghatékonnyá válik. Továbbá a kísérlet nemcsak standard
szubsztrátumot, hanem azonos protokollt is ír elő (DJUKIC et al. 2018). Magyarországról két
kutatóterület (kutatócsoport) csatlakozott ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez. Az egyik a
Fülöpházán található Kiskunság LTER, ahol bolygatás nélküli homokpuszta-gyepeken végzik a
bomlás vizsgálatokat. A másik a Síkfőkút Project, amely egy lombhullató cseres-tölgyes erdő.
Ebben a kéziratban a lombhullató erdő területén elhelyezett tea avar bomlási eredményeit
ismertetjük.
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Magyarországon az 1980-as években jelentős fapusztulás következett be, amelynek
hatására a cseres tölgyes erdőket alkotó fafajok jelentős része elpusztult (KOTROCZÓ et al.
2007). A fapusztulás eredményeképpen a cserjeszint és a talaj több fényhez és nedvességhez
jutott, ami a cserjék növekedéséhez és az erdő faállományában eltolódáshoz vezetett (VERES
et al. 2015; MISIK et al. 2017). Az elpusztult cser és tölgy (Quercus cerris, Q. petraea) egyedek
helyét főleg juhar fajok (Acer campestre, A. tataricum) vették át (KOTROCZÓ et al. 2012). Az
egyre melegebb és szárazabb éghajlati viszonyok miatt (TÓTH et al. 2008) számos, a ma még jó
szinten lévő állomány kritikus helyzetbe kerülhet a jövőben, ami a magyarországi
dombvidékeken a kevésbé ellenálló egyedek nagyszámú pusztulását okozhatja (BERKI et al.
2007; MÁTYÁS et al. 2007). Az erdő faállományában bekövetkező változások hatással vannak
az erdő talajdinamikai folyamataira is. Ez részben annak a következménye, hogy a talaj több
fényhez, a talajfelszín nagyobb besugárzáshoz jut, valamint annak is, hogy az erdő talaját
takaró avar is változik. A területen bekövetkező klimatikus változások ellentétesen hatnak az
avar mennyiségére: a hőmérséklet növekedése nagyobb mennyiségű avart eredményezne, ha
egyben nem csökkenne az éves csapadék mennyiség, ami viszont pont ellenkezőleg hat, tehát
összességében csökken az avar mennyisége (TÓTH et al. 2008).
Mindezen tényezők hosszú távú modellezésére 2000-ben a területen, a DIRT projekt
keretei között avarmanipulációs kísérleti parcellákat létesítettek. A projekt célja annak
feltárása, hogy a növényi avar input minőségi és mennyiségi összetételének a hosszú távú
megváltoztatása különböző klimatikus viszonyok között, hogyan hat a talaj szerves anyag
akkumulációjára, dinamikájára. Ezek, a közel 20 éve szerves anyag manipulációval befolyásolt
parcellák jó lehetőséget teremtettek arra, hogy kapcsolódva a TeaComposition
kezdeményezéshez, a bennük kialakult, a szerves anyag input minőségéhez alkalmazkodott
mikroba közösségek lebontó képességét vizsgáljuk olyan szerves anyag (tealevél)
alkalmazásával, melynek révén különböző biomokban és ökoszisztémákban kapott
eredményekkel összehasonlítható adatokat kapjunk. Jelenlegi vizsgálatunkban arra kerestük
a választ, hogy milyen hatással volt a szerves anyag mennyiségének mesterséges
megváltoztatása a nemzetközi protokoll alapján talajba helyezett tea filterek bomlási
sebességére.

Anyag és módszer
A kísérleti terület a Bükk hegység déli részén, Egertől 6 km távolságra északkeleti
irányban található (é.sz. 47°55’; k.h. 20°46’), tengerszint feletti magasság 320-340 méter. A
kutatóterület évi átlagos csapadék mennyisége 550 mm. A cseres-tölgyes erdő (Quercetum
petraeae-cerris) talaja agyagbemosódásos barna erdőtalaj, míg a FAO besorolás alapján
Luvisols (JAKUCS 1973; SWITONIAK et al. 2014). A kutatási területen a hosszú távú szerves-anyag
manipulációs kísérletet 2000-ben alapítottuk (KOTROCZÓ et al. 2017). A tartamhatású kísérleti
parcellák kialakítását az USA DIRT Projectben alkalmazott módszerek szerint végeztük
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(NADELHOFFER et al. 2004). Az avarmanipulációs szabadföldi kísérletben hat féle kezelést
alkalmaztuk (1. táblázat) háromszoros ismétlésben (KOTROCZÓ et. al. 2008; FEKETE et al. 2008.).
Összesen 18 db 7×7 m-es kísérleti parcellát állítottunk be.

1. táblázat. A DIRT Projectben alkalmazott kezelések
Kezelés

Leírás

Kontroll (K)

Normál (természetes) avar input

Nincs Avar (NA)

A talaj feletti avar inputot folyamatosan eltávolítjuk a parcelláról.
Az avar eltávolítása gereblyézéssel történik.

Dupla Avar (DA)

A talaj feletti avart megduplázzuk annak az avarnak a
felhasználásával, amelyet a Nincs Avar parcellákról távolítottunk
el.

Dupla Fa (DF)

A talajfeletti fa inputot széttört fadarabok hozzáadásával
megduplázzuk.

Nincs Gyökér
(NGY)
Nincs Input (NI)

A gyökerek növekedését kizárjuk a parcellából.
A föld feletti avar inputot kizárjuk, mint a Nincs Avar kezelés
esetében, ill. a földalatti gyökéravart kizárjuk, mint a Nincs
Gyökér parcellák esetében.

Az alkalmazott kezelések azt modellezik, hogy ha a klímaváltozás hatására változik az
avarprodukció (a talajba jutó szerves anyagok mennyisége és minősége), az milyen hatást
gyakorol, milyen módon befolyásolja a talaj legfontosabb paramétereit, legfőképpen a szén
dinamikáját. A fenti kezelések két főbb csoportra oszthatók, a megvonásos és a duplázásos
kezelések. A különböző típusú megvonásos kezelések célja, hogy azt modellezzék, hogyan
változnak meg a talajban lejátszódó különböző biológiai-, kémiai- és fizikai folyamatok tartós,
különböző szerves anyag hiány esetén, míg a duplázásos kezelések célja a fentiekkel ellentétes
folyamatok vizsgálata hosszú távon.

A teafilterek elhelyezése a talajban, a nemzetközi protokoll
A TeaComposition kezdeményezés (DJUKIC et al. 2018) protokollja két típusú Lipton
filteres teát alkalmaz. Az egyik egy zöldtea (EAN sz.:8 722700 055525), amelyet 89%-ban zöld
tea, 9,3%-ban ízesítők, és 1%-ban rózsaszirom alkot. A másik rooibos tea (EAN sz.: 8 722700
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18848), mely 93%-ban Dél-Afrikai rooibos teából, és 1%-ban hibiszkusz aromából áll. A
kutatásban résztvevő kutatóterületek az Unilever cég által készített, és a világ minden tájára
elküldött tea filtereket kapták meg, hogy egységes és teljesen azonos szubsztráttal
végezhessék a kísérleteket. A parcellák számának és helyszínének, valamint a szükséges számú
filter meghatározása után előkészítettük a tea filtereket. Egy kezeléshez 16 zöld tea és 16
rooibos tea filtert 70 °C-on 48 órán keresztül szárítottunk. Ezután minden kezelésből 2-2
parcellába elhelyeztünk 8 zöld tea- és 8 rooibos tea filtert az Ah (humuszos) szintbe (0-5 cm).
A tea filtereket a talajba helyezésüket követő 3, 12, 24. hónap elteltével emeltük ki, ezekkel
végeztük a további vizsgálatokat.
A tea filter laboratóriumi feldolgozását (1. ábra) a mintavétel időpontjától számított egy
héten belül végeztük. A tea filtereket kézzel megtisztítottuk, figyelve arra, hogy a tea
megmaradjon viszont minden idegen részt (talajt, növényi maradványt) letakarítsunk róla. A
filtereket 70°C-on 48 órán keresztül szárítottuk. Ezt követően lemértük a filterek tömegét,
felnyitottuk a tea filtert és a tartalmát a papírzacskóba öntöttük. Azt külön feljegyeztük, ha a
filter sérült volt. Megállapítottuk az inkubált tea filter tömegét, majd kivontuk belőle a filter
eredeti tömegét.

1. ábra. A filterek laboratóriumi feldolgozása (DJUKIC et al. 2018)

A statisztikai elemzések során egytényezős teljes véletlen elrendezésű modellt (OneWay randomized design ANOVA-t) használtunk. A szórás homogenitás teljesülésének
vizsgálatára a Levene’s test-et alkalmaztuk. A csoportok elkülönítésére "Tukey" post-hoc
tesztet alkalmaztunk.

Eredmények és értékelésük
Az avarbomlás korai szakasza egy igen dinamikus folyamat, így tanulmányozása fontos
az avarbomlás és a különböző biomok és ökoszisztémák kontrol tényezőinek megértése
szempontjából. A zöld tea a kezdeti elvárásoknak megfelelően nagyobb ütemben bomlott,
mint a rooibos tea. Ennek magyarázata az összetételben rejlik, mivel a zöld tea alapvetően a
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növény leveléből készül, vagyis magas a cellulóz tartalma, míg a rooibos tea nem csak a növény
levelét, de annak ágait is tartalmazza, amely jelentős lignintartalommal rendelkezik. Jelen
kísérletsorozat megállapította, hogy a tömegvesztés fő tényezője az avar típusa (minősége),
míg az éghajlat és a talaj hatása csekélyebb, eltekintve a szélsőséges éghajlatú területektől
(DJUKIC et al. 2018). Korábbi kísérletek azt mutatták ki, hogy a kiinduló avar minősége az egyik
kulcs elem a bomlás folyamán. Ezt a mi kísérletünk is alátámasztotta, mivel a zöld tea minden
esetben gyorsabb bomlási folyamatot mutatott, mint a rooibos tea, azonban előnye az első 3
hónapos bomlási időszakból származott, mely idő alatt elbomlottak a gyorsan lebomló
vegyületek, így az ezt követő időszakban, a maradék nehezebben bomló anyagok bomlási
sebessége hasonló volt a két teafajta esetében.

2. ábra. Az elbomlott tea filterek mennyisége a kezelések függvényében 3 hónap után.

A Tukey próba szerint a 3 hónapos inkubációs szakasz után, a DA és a K mind a két tea
fajtánál szignifikánsan nagyobb bomlási sebességet mutatott (2. ábra), mint a NA, sőt a
gyorsabban bomló tea fajtánál a NGY is. Helyi avarral végzett vizsgálatunkban, amit tavaszi
időszakban indítottunk jóval nagyobb különbségeket találtunk a kezelések bomlási
sebességében (FEKETE et al. 2008). Ez utóbbi esetében a jelenlévő felszín közeli mikrobák
aktivitását a nedvesebb talaj is támogathatta, hiszen ennél a kezelésnél a felszíni avar
akadályozta a felszín párolgását, ugyanakkor az élő gyökerek hiánya miatt nem jelentkezett a
növényzet evapotranspirációjának talajnedvesség csökkentő hatása, ami jelentős lehetett a
vizsgálat 3 nyári hónapja során a többi kezelésnél (kivéve a NI-ot, ahol hasonló hatások
eredményeztek valamivel magasabb bomlási sebességet, mint a NGY kezelésnél). A felszíni
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avar hőmérséklet ingadozást mérséklő hatása szintén segíthette a lebontó szervezetek
működését (FEKETE et al. 2016.)
Az avar kezelések talajaiban mért gomba biomassza mennyisége is szignifikánsan
magasabb értéket mutatott a DL és a DW, sőt a K kezelések talajaiban is, mint az avar
megvonásos kzeléseknél (Béni et al 2014, BÉNI et al 2017). A felszíni avarral rendelkező
kezelések talajai jelentős számú r stratégista lebontó mikroorganizmussal rendelkeznek,
melyek, ha a klimatikus paraméterek megfelelőek, gyorsabban bontják a növényi
szövetmaradványok könnyebben bomló molekuláit (BŁOŃSKA et al. 2013; DUDÁS et al. 2017), ha
viszont a száraz nyári időszak akadályozza ezeknek a mikroorganizmusoknak a tevékenységét,
az elvárttól jóval kisebb különbséget kapunk a kezelések között. Ennél a kísérletnél is ez
történt.
A bomlási folyamatok másik fontos mérőszáma a talajlégzés, amely korábbi
vizsgálatokban is ugyanezt a tendenciát mutatta (FEKETE et al. 2011; KOTROCZÓ et al. 2008). A
nyári száraz, meleg időszakban nem, vagy csak enyhe különbséget találtunk a CO 2
kibocsátásban a kezelések között, míg a nedvesebb tavaszi hónapokban jóval markánsabb
különbségek mutatkoztak (FEKETE et al. 2013).

3. ábra. Az elbomlott tea filterek mennyisége a kezelések függvényében 12 hónap után.

Az egy éves bomlási adatok nem mutattak szignifikáns különbséget a szerves anyag
manipulációs kezelések között (3. ábra). Ennek fő okát abban látjuk, hogy az r stratégista
mikrobák számát befolyásolhatja leginkább az avarkezelés, a nehezebben bomló, ellenállóbb
molekulákat bontó k stratégista mikrobák számát, aktivitását vélhetően kisebb mértékben
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befolyásolták az avarkezelések, így ezen molekulák bomlási sebessége nem különbözik
lényegesebben az egyes avar kezelések talajaiban (KOCSIS et al. 2015). Továbbá
valószínűsíthető, hogy a nehezebben lebomló szerves molekulák kezdeti bomlási sebessége
amiatt is lassúbb, mert a bomlási folyamat kezdeti állapotában a lebontó enzimek kevéssé
férnek hozzá az adott molekulákhoz, de az idő múlásával fellazul azok szerkezete és így
bomlásuk is eltérő sebességgel zajlik, amit a 24 hónapos vizsgálat is mutat a különböző
kezelések esetében.
A roibos tea a 12 hónap alatt átlagosan 27,27%-ot veszített kiindulási tömegéből, míg a
zöld tea 71,44%-ot, mely érték a három hónapos bomlási eredményekhez képest nem
különböztek számottevően. A roibos tea esetében a bomlás mértéke a legalacsonyabb a Nincs
Input parcellákban, míg a legmagasabb az előző vizsgálathoz hasonlóan a Dupla Avar
parcellákban volt tapasztalható. A zöld teánál ebben a vizsgálati intervallumban a Kontroll
parcellákban elhelyezett filterek tömege csökkent a leginkább, míg a legkevésbé a Nincs Avar
parcellákban, a három hónapos eredményekhez hasonlóan.

4. ábra. Az elbomlott tea filterek mennyisége a kezelések függvényében 24 hónap után.

Két év elteltével a zöld tealevelek bomlásában nem találtunk szignifikáns különbséget a
kezelések között. A roibos tea bomlási sebességében viszont szignifikáns különbségek
jelentkeztek a Nincs Avar és a Dupla Avar kezelések között.
A 2018-ban, két év elteltével felszedett tea filtereknél (4. ábra) a roibos tealeveleknél a
bomlás mértéke már közel kétszerese, mint az első, 2016-os vizsgálatkor mért mennyiségek.
Számszerűsítve 41,44% az elbomlott tea tömege a kiindulási mennyiséghez képest. A
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legkisebb tömegveszteséget ebben az évben a Nincs Avar parcelláknál tapasztaltuk a roibos
tea esetében. A zöld tea bomlása az előző évekhez hasonlóan egyenletes, az elbomlott tea
mennyisége átlagosan 77,83%. A 2017-es évhez hasonlóan továbbra is a Kontroll parcellákban
figyelhetjük meg a legintenzívebb bomlási sebességet. A legkisebb bomlási értéket
eredményező parcella sem változott, vagyis a Nincs Avar kezelés esetén figyeltük meg a
legminimálisabb csökkenést.
Összességében megfigyelhető, hogy két év elteltével találtunk szignifikáns eltérést a
roibos tea avar esetében a kezelések között, míg a könnyen bontható zöld tea avar esetében
csupán csak az első mintavétel, vagyis 3 hónap elteltével volt különbség. Egyrészt ezeket a tea
levelek eltérő minőségével magyarázhatjuk, ugyanis a roibos tea típusban jóval magasabb a
nehezen bomló lignin mennyisége, amelynek több időre, és jellemzően eltérő mikroba
közösségre van szüksége, míg a zöld tea inkább könnyebben bomló alapanyag a talaj mikroba
közössége számára, tehát gyorsabban bomlik (FEKETE et al. 2011). Másrészt a már 20 éves avar
kezeléseknek eltérő mikroba közössége van (KOTROCZÓ et al. 2017). A Nincs avar kezelések
esetén az évtizedek óta hiányzó szerves anyag utánpótlás miatt jelentősen lecsökkent a
mikroba szám, míg a Dupla Avar esetében a folyamatos és (lényegében bőséges)
utánpótlásnak köszönhetően a magas mikrobaszám folyamatosan jelen van. Ez jól látszik a
zöld tea esetén már 3 hónap után, míg a roibos tea esetében 24 hónap után. FEKETE et al.
(2016) korábbi vizsgálatai is igazolták ezt a tendenciát, ahol az avar mennyisége és az
avartakaró vastagsága meghatározta a talaj mikroklímáját, és az avarduplázásos kezelések
esetén kiegyenlített nedvességtartalom és hőmérséklet volt megfigyelhető, amely jelentősen
befolyásolta a talajban lejátszódó folyamatokat.

Következtetések
A Síkfőkúti DIRT parcellák létrehozása óta eltelt 16-18 év után végzett tealevél bomlási
vizsgálatok eredményei alapján megállapítottuk, hogy az avar minőségnek jelentős hatása volt
bomlás sebességére. A zöld tea kezdeti gyorsabb bomlása feltehetően a vízben oldódó
vegyületek nagyobb arányának köszönhető, szemben az oldható vagy hidrolizálható
vegyületek alacsony mennyiségével a Rooibos tealevelekben (DIDION et al. 2016). A globális
szinten, számos biomban, különböző klimatikus feltételek alatt végzett, nemzetközi
eredmények alapján is beigazolódott, hogy - eltekintve az egészen szélsőséges éghajlatú
területektől - a talajba jutó szerves anyag minősége nagyobb hatással van a bomlás
sebességére, mint a klimatikus feltételeknek (DJUKIC et al. 2018). Ez a megállapítás jelentős az
avarbomlás és a széndinamika általános összefüggéseinek megértéséhez, a bioszféraatmoszféra visszacsatolásának kapcsolatában, mivel az avar bomlásának korai szakaszában a
bomlás az avar szénveszteségének jelentős hányadát okozza, valamint a bomlásnak ebben a
szakaszában a klimatikus tulajdonságok kisebb befolyásoló tulajdonsága jelenleg nem
tükröződik a különböző klímamodellekben. Egyrészről a kísérletben alkalmazott első 3
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hónapos inkubációs eredmények betekintést nyújtanak a növényi avar rövid bomlásidinamikájába. Másrészről fontos megállapítás, hogy a rövidtávú eredményeket nem lehet
extrapolálni a szerves anyagok bomlási dinamikájának hosszú távú és megbízható jelzésére,
ugyanis a hosszú távú bomlási folyamatok során más jellegű avar összetevők is részt vesznek
a folyamatban, melynek meghatározó tényezői valószínűleg térbeli és időbeli skálán
változhatnak
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Results of an international tea litter decomposition experiment at different
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Summary
In June 2016, an international initiative was launched to investigate the decomposition
capacity of soils and the changes of soil organic matter under different climatic conditions.
The international “TeaComposition” experiment encompasses 570 research areas in nine
mainland regions with different ecosystems. In the first phase of international research, the
primary studies are aimed at exploring the relationship between climate (temperature and
humidity), litter decomposition and land use. Síkfőkút Project also joined the research,
exploiting the possibilities of organic matter manipulation provided by the DIRT (Detritus
Inputs and Removal Treatments) project. The other main purpose of research is to investigate
litter decomposition and major regulators, contributing to the development of both current
and future climate scenarios, using standard protocol and standard litter (tea leaves) under
different climatic conditions. Two types of tea material were used, a green tea (Camellia
sinensis) leaf filter and a roibos tea (Aspalanthus linearis) filter. Based on our results, we found
a greater loss of tea leaf weight in the 18-year-old “Litter Doubling” treatments compared to
the weight of the filters in “Litter Withdrawal” treatments. For both “No Root”, “No Input”
and “No Litter” treatments, the rate of green tea leaf decomposition was similarly slower
compared to “Double Litter” and “Double Wood” treatments. We found a similar tendency
for roibos tea leaves. At the same time, rooibos tea with higher lignin content suffered less
weight loss overall, its decomposition was much slower compared to green leaves. Based on
these results, it is assumed that for soils with balanced moisture and temperature, faster
decay can be explained by the higher activity of the persistent microbial community, in
contrast to the “withdrawal” treatments where the soil surface is exposed, moisture and
temperature conditions change under more extreme conditions. Furthermore, in these
treatments, due to the persistent lack of organic matter, a sufficient amount of microbial mass
cannot be sustained, the activity is lower, and therefore the decomposition rate is becoming
also slower.

Keywords: soil biology, soil organic matter, climate change, green tea, roibos tea, carbon
turnover
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Összefoglalás
Az európai nemes szőlő fajtáira a legpusztítóbb hatással levő kártevő, a szőlőgyökértetű
(Daktulosphaira vitifoliae Fitch). Az olyan homoktalajokon, melyek kvarchomok tartalma
meghaladja a 85%-ot, humusz tartalma pedig nem éri el az 1%-ot nem képes tenyészni
ellentétben a nematodákkal, melyek így a legfőbb növényvédelmi kockázatot jelentik a
homoktalajokon található szőlőültetvények gyökérzetére. A nematodák számos trofikus
szintbe és táplálkozási csoportba sorolhatók, a gazdálkodó számára ezek az állatok ugyanúgy
lehetnek a talaj táplálékháló részeiként hasznosak és károsak is. Ebből következik, hogy az
össz-nematoda denzitás érték ismerete önmagában nem feltétlen jelent támpontot a terület
szőlő-kártevő fertőzöttségére vonatkozóan, ahhoz feltétlen szükséges vizsgálni még a
táplálkozási csoportba való tartozásukat is. A fentieknek megfelelően vizsgálatainkat három
egymással szomszédos filoxéra-immunis talajon elhelyezkedő szőlőültetvényen végeztük.
Ezek az ott folytatott talajművelési eljárásokban különböznek, de egyéb tulajdonságok, így a
meteorológiai, talajtani körülmények, a szőlőtőkék életkora és alanyfajtái is megegyezőek. A
fonálféreg denzitás és a táplálkozási csoportok arányának meghatározásához, a vizsgálat során
a két mintavételi időpont és a három ültetvény eredményeit külön-külön statisztikailag
elemeztük, és a tavaszi mintáknál az extenzív művelésű területen, szignifikánsan magasabb
denzitás értékeket kaptunk, mint az intenzív művelésű esetében. A táplálkozási csoportok
egymáshoz viszonyított arányánál a szaprofiton nematodák aránya a felszínhez közelebbi
talajrétegekben magasabbnak adódott, a nagyobb mennyiségű lebontandó szervesanyag, és
az azokat lebontó, jelentős mennyiségű baktérium-abundancia alapján, mint a fitofágokét.

Kulcsszavak: szőlő rizoszféra, fonálféreg, táplálkozási csoportok, művelésmód
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Bevezetés
A nematodák egyedszámukat tekintve messze a legnépesebb csoportját alkotják az
állatvilágnak, BONGERS és FERRIS (1999) állítása szerint Földünkön minden öt állatból négy a
fonálférgek törzsébe tartozik. Fajgazdagságukat és ökológiai sokoldalúságukat tekintve
ugyancsak a soksejtű állatok közül a leggazdagabb három csoport között vannak. Számos
trofikus szintbe (primer és szekunder átalakítók-fogyasztók, primer ragadozók) és táplálkozási
csoportba (1. táblázat) sorolhatók, ennek megfelelően a gazdálkodó számára ezek az állatok
ugyanúgy lehetnek a talaj táplálékháló részeiként hasznosak és károsak is (BIRÓ, 2002; KÁTAI,
2011). A fentiekből következik, hogy az össz-nematoda denzitás érték ismerete önmagában
nem feltétlen jelent támpontot a terület szőlő-kártevő fertőzöttségére vonatkozóan, ahhoz
feltétlen szükséges vizsgálni még a táplálkozási csoportba való tartozásukat is.
A mérsékelt égövben a legnagyobb tömegben a talajban fordulnak elő, annak azon
rétegeiben, melyek számottevő mennyiségű szerves anyagot tartalmaznak. A mezofauna (0,24 mm mérettartomány) alkotóiként a mérsékelt-övi talajok egy m2-ében 106 mennyiségben
vannak jelen, egy grammnyi talajból akár száznál is nagyobb példányszámban kinyerhetők,
adott extrakciós technikákkal NAGY (1996) megfigyelése szerint.
A fonálférgek törzsét két funkcionális kategóriába sorolhatjuk be, a szabadon élők és az
élősködök (ami alatt a gerinces állatokat, illetve az embert károsító taxonokat értjük)
csoportjába (ANDRÁSSY és FARKAS, 1988). Ezen belül a szabadon élő fonálférgeket még további
5 táplálkozási csoportra osztják fel, a leggyakrabban alkalmazott megközelítés szerint (1.
táblázat).
1. táblázat. Fonálféreg táplálkozási csoportok (YEATES és mtsai (1993) nyomán)
Táplálkozási csoportok
Baktériumevők
Gombaevők
Növényi táplálkozásúak
Ragadozók
Mindenevők

Kutatásunk során a talaj összes szabadon élő fonálféreg táplálkozási csoportját
vizsgáltuk. A fonálférgek széles tűrőképességük és fajgazdagságuk, illetve funkcionális
sokféleségük révén csaknem bármilyen környezeti állapot mellett képesek az adott niche-t
kolonizálni, azonban a legnagyobb abundanciával a csapadékosabb, nedvesebb klímájú
területek talajaiban képviseltetik magukat (JENSER és mtsai, 2003). Vannak azonban olyan
fajok, melyek egy adott faktorra érzékenyek, érzékenyebbek, Ilyen például a Dorylaimida rend
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ragadozó és mindenevő csoportjainak nagyfokú érzékenysége egyes kémiai természetű
bolygatásokra (Johnson és mtsai, 1974), amelyek ezáltal indikátorául szolgálhatnak közvetett
módon e behatás mértékének, fennállásának (NAGY, 2009).
A növényi táplálkozású fajok igen gyakran károsítják a szőlőt. A Xiphinema fajok közül
például a X. index, X. diversicaudatum, X. vuittenezi és X. italiae tartozik a szőlő legfontosabb
kártevői közé. Ezeknek a szőlő gyökerén történő táplálkozása során a közvetett kártétel sokkal
jelentősebb, mint a közvetlen hatás. A sebzés során, vagy azt követően ugyanis olyan patogén
szervezetek, vagy vírusok juthatnak be a növénybe melyek jelentős károsodást okozhatnak,
akár a tőke teljes pusztulását is előidézhetik. A felsorolt szájszuronyos nematodák a vektor
szervezetei, a szőlőtőkét károsító, Magyarországon összesen 15 azonosított vírusnak (GLITS és
FOLK, 2001; APRÓ és mtsai, 2014).
Ismert szőlőkárosítók továbbá a gyökérgubacs fonálférgek (Meloidogyne spp.) is melyek
a növény gyökerén gubacsot képeznek, ezzel csökkentve a növény víz és tápanyag felvevő
képességét, így vitalitását is. Homokos talajú területeken mindez a szőlőtőkéket súlyosan
károsítja, és jelentős terméskiesést okoz, továbbá elősegíti más kórokozók (pl. az
Agrobacterium tumefaciens, Phytophtora gombák) behatolását a gyökérzetbe (SÜLE és mtsai,
1993; JENSER és mtsai, 2003; APRÓ és mtsai, 2014). E családba tartozó nematodák ellen, in vitro
sikerrel alkalmaztak biológiai védekezésként, úgynevezett nematofág gombákat. A
Pratylenchus genusba tartozó fajok, egyes fejlődési alakjai ugyanúgy stabilan behatolnak a
gyökér belsejébe, ezek azonban nem képeznek gubacsokat (WHITE, 2009). A szőlőkárosító
nematodákkal szemben a biológiai védekezésen túl csakúgy, mint a filoxéra esetében,
alkalmas módszer az ellenállóbb gyökérzetű amerikai alanyfajták használata (MCKENRY és
ANWAR, 2006).

Anyag és módszer
Célkitűzésként olyan szőlőültetvények talajbiológiai paramétereinek vizsgálatát
fogalmaztuk meg, melyek kizárólag (a kutatás szempontjából releváns szempontok szerint) az
ott folytatott talajművelési eljárásokat tekintetében különböznek, azonban egyéb, így a
meteorológiai, talajtani körülmények, a szőlőtőkék életkora és alanyfajtái is megegyezőek.
Ezen feltételek meglétével biztosítandó, hogy a vizsgálatok során mért különbségek az egyes
ültetvények között, egyedül a művelési eljárásokra legyenek visszavezethetők.

A vizsgált ültetvények
A vizsgálat a Szent György-hegy (Tapolcai-medence) északi oldalán, az úgy nevezett
„Mogyorós-dűlő”-ben elhelyezkedő három egymással szomszédos szőlőültetvényben történt.
Ezek egyikén:
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a. intenzív, a másikon
b. alacsony intenzitású, extenzív mechanikai talajművelést alkalmaznak, míg a harmadik
terület
c. felhagyott, csupán kaszálást végeznek rajta.
Mind a három területet a tapolcai termelőszövetkezet telepítette be az 1980-as évek
elején, egységesen T.5C (Berlandieri x Riparia) alanyon, Müller Thurgau (Rizlingszilváni) nemes
szőlőfajtával. A szőlőültetvények életkora így megegyezik, a harminc évet meghaladja. A
kordonrendszer a felhagyott ültetvényen kívül mindkét másikon változott, míg a tőkeelhalás
következtében eltérő tőszámmal is rendelkeztek mintavételkor.

Mintavétel
A 2015-ös évben két évszakban: tavasszal (márciusban), illetve nyáron (augusztusban)
területenként 5-5, egyenként 700-1000 g tömegű talajmintát vettünk a szőlősorokból, a
szőlőtőke alatti tartományból 30-40 cm-es mélységben az nematódák vizsgálatához. Az öt
mintavételi pont felülnézetből egy a területre vetített X alakzat négy szárának egy-egy végén,
illetve metszéspontján helyezkedett el (1. ábra). A metszésponttól a szárvégi mintavételi
pontok 30 m-es távolságra voltak. A távolságok abban az esetben, ha ott a vizsgálatokra
alkalmatlan (alacsony vitalitású, elhalt) szőlőtőke volt található, módosultak. A tavaszi és nyári
mintavétel egymáshoz közel eső, ám nem azonos szőlőtőkék alól történt elkerülve, hogy a
megelőző mintavétel bármilyen behatással legyen a következő mintavétel eredményeire
Ferris és Kenry (1974) útmutatásával megegyezően.

1. ábra. A mintavételi pontok ábrázolása műhold felvételen, illetve domborzati térképen
Jelölések: Zöld=Extenzív, Sárga=Intenzív, Kék=Felhagyott (Forrás: GoogleMyMaps)
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A fonálférgek kinyerése
A SZAKÁLAS és munkatársai (2015) által kidolgozott, módosított Baermann tölcséres
futtatással nyertük ki fonálférgeket a talajból. A módosítás lényege, hogy a talaj mennyisége
mintánként 2x25 g volt, ami ideális tömeg-felület arány szempontjából. A felület nagysága
azért fontos, mert ezen keresztül tudnak a fonálférgek a talajmintából a tölcsérnek a szűrő
alatti részén lévő vízoszlopba átjutni. Ezáltal növelhető az egységnyi idő alatt átjutó
nematodák száma. A folyamat 24 órán át tartott, az eredeti módszerleírásban megadott 1672 órás intervallumnak megfelelően (BAERMANN, 1917). A mintákból 10-10 ml-nyi mennyiséget
50 ml-es Falcon típusú centrifugacsőbe gyűjtöttük össze, majd a fonálférgek megszámlálása
után 4%-os formalin oldattal tartósítottuk a későbbi vizsgálatokhoz. A számláláskor 3*5ml
almintából a minta térfogatára számolt átlag fonálféregszámot vonatkoztattuk 50 g talajra.

A fonálféreg táplálkozási csoportok meghatározása
A tartósított mintákban a fonálférgek a centrifugacső aljára ülepednek, így automata
pipetta segítségével dekantáltuk a formalinos oldat felső 2/3-át, a visszamaradó állatokat
tartalmazó részt pedig mikroszkópi vizsgálatok során használt számlálókamrába töltöttük.
Innen a nematodákat automata pipettával tárgylemezre helyezve, a tárgylemezre került
felesleges folyadékot újból eltávolítva helyeztük el a fedőlemezt. A meghatározás
fénymikroszkóp alatt, a morfológiai bélyegek közül elsődlegesen a fej és szájszerv típusai
alapján történt ANDRÁSSY és FARKAS (1988), valamint BONGERS (1988) határozói alapján. A
táplálkozási csoportokba való csoportosítás alapjául YEATES és mtsai (1993) közleménye
szolgált.

Statisztikai módszerek
Az alkalmazhatósági feltételek vizsgálata után, az eredményeket R program segítségével
elemeztük (R Core Team 2013). A denzitás adatok értékelésére több utas ANOVA analízist
használtunk. Magyarázó változóként az ültetvények művelési módjai (intenzív, extenzív,
felhagyott) szerepeltek, a mintavételi időpontokat (tavasz, nyár) külön elemeztük. A
táplálkozási csoportokra vonatkozó adatok elemzéséhez a mintavételi időpontokat (tavasz,
nyár) külön elemeztük, ezekhez a Kruskall-Wallis nem paraméteres próbát használtunk, mivel
az adatok nem normál eloszlásúak voltak. A normalitást Shapiro-Wilk próbával ellenőriztük.
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Eredmények és Értékelésük
A Nematoda denzitás alakulása
A tavaszi mintavétel során a kapott nematoda denzitás értékek meglehetősen
alacsonyak, különösen az intenzíven művelt ültetvényen. E területről olyan kis
egyedsűrűségben sikerült állatokat kinyerni, hogy emiatt nehéz átfogó következtetéseket
levonni a vonatkozó adatokból. Az extenzíven művelt (és kisebb mértékben- a felhagyott)
területen a nem bolygatott talajtakaró növényzet jótékony, szigetelő hatása előnyösen
befolyásolhatta a tavasz eleji fonálféreg egyedszámokat (2. és 3. ábra).
A fonálférgek denzitási adatokat varianciaanalízissel vizsgáltuk. A tavaszi mintavételi
időpontban (2. ábra) a művelésmódnak statisztikailag szignifikáns hatása volt a fonálférgek
denzitására (F= 4,682, p= 0,0314), amennyiben szignifikánsan igazolhatóan kevesebb állatot
tudtunk kinyerni az intenzív művelésű talajmintákból (p= 0,0254). Ugyanez a nyári mintavételi
időpontból származó denzitási adatokról (3. ábra) nem mondható el, nem volt statisztikailag
kimutatható különbség, a három művelésmód (Intenzív, Extenzív, Felhagyott) között (F=0,079,
p=0,925). A nyár-végi mintavételi időpontra lényegében kiegyenlítődött és egységesen
megemelkedett mindegyik területen a denzitás érték.

2. ábra. Nematoda denzitás alakulása a tavaszi mintavétel során a 30-40 cm-es mélységből.
Az egyes csoportok mediánjai, alsó és felső kvartilisei, valamint a minimum és maximum
értékek.
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3. ábra. Nematoda denzitás alakulása a nyári mintavétel során, 30-40 cm-es mélységből. Az
egyes csoportok mediánjai, alsó és felső kvartilisei, valamint a minimum és maximum
értékek.

A Nematoda táplálkozási csoportok eloszlása
A domináns táplálkozási csoportok (a baktériumfogyasztók és a fitofágok) arányai a
háromból két területen (Intenzív és Felhagyott) hasonló tendenciát mutatnak mindkét
mintavételi időpont estében (4-5. ábra). Az Extenzív minták esetében azonban eltérő
értékeket kaptunk: kora tavasszal (4. ábra) a két táplálkozási csoport aránya kiegyenlített
értékek mutat, majd nyárra a fitofágok (növényi táplálkozásúak) aránya jelentős visszaesést
mutat, míg a baktériumfogyasztóké emelkedik.
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4. ábra. Nematoda táplálkozási csoportok százalékos aránya a tavaszi mintavétel során, 3040 cm mélységből. (Intenzív: n=11, Extenzív: n=156, Felhagyott: n=114)

Kisebb mértékben, de ezzel nyárra (5. ábra) a többi, nem domináns csoport aránya is
megemelkedett. A művelésmód és a fonálférgek táplálkozási csoport eloszlása között
statisztikailag szignifikáns összefüggést nem találtunk. Ennek hátterében állhat az, hogy kevés
volt a meghatározható egyedek száma az intenzív művelésű területről származó mintákban.

5. ábra. Nematoda táplálkozási csoportok százalékos aránya a nyári mintavételkor,30-40
cm-es mélységből. (Intenzív: n=63, Extenzív: n=49, Felhagyott: n=47)

140

KOVÁCS et al: Extenzív, intenzív és felhagyott ültetvények talajkezelési gyakorlatainak hatása a fonálféreg …

Következtetések
A március eleji időpont olyan klímájú területeken mint hazánk, korainak számít, hiszen
ekkor még a talajhőmérséklet nem éri el az 5°C fokot sem (a mintavételi ültetvények
feltalajában (0-10 cm), 2015-ben végzett saját mérések eredményei alapján), így a fonálférgek
számára kedvezőtlen körülmények uralkodnak. Utóbbi összefüggés azonban csak a bolygatott,
és így jelentős talajtakaróval nem rendelkező ültetvény esetében igazolódott vissza.
Feltehetőleg az Intenzív ültetvényben a lazább kötöttség és a takarónövényzet hiánya azt
eredményezi, hogy a téli és tavasz eleji csapadék nedvesebbé és egyben jobban
levegőzöttebbé teszi a felszín közeli (10-20 cm) talajrétegeket, és így a 30-40 cm alatti réteggel
szemben, inkább a felszín közelében mérhető nagyobb denzitás (McKenry és Ferris, 1974).
A homoktalajok a sokéves átlaghoz képest, meleg és száraz nyári időszak végére a
talajfelszínhez közelebb eső rétegek kedvezőtlenebb közeget biztosítottak az állatoknak, így
azok mélyebbre húzódhattak, illetve ebben a mélységben növekedhetett a populáció. Ez a
melegítő és szárító hatás valamennyi művelési eljárás mellett megjelent, így a denzitás
értékekre vonatkozóan nincs az ültetvények között szignifikáns különbség.
Az augusztusban, ebben a mélységben két területnél is tapasztalt mennyiségi növekedés
megegyezik a nematodák ökológiai igényei alapján várt eredményekkel, és a McKenry és Ferris
(1974) által leírtakkal is. Eredményeik alapján, a nyár folyamán július közepéig nem
tapasztalható növekedés a szőlőkultúrák talajában nematoda denzitásra vonatkozóan, ezt
követően azonban meredeken el kezd emelkedni a számuk.
A táplálkozási csoportokra vonatkozóan ugyancsak McKenry és Ferris (1974) munkáját
viszonyítási alapul véve, a szaprofág nematodák aránya az általunk felmértekkel megegyezően
a felszínhez közelebbi talajrétegekben magasabb, a nagyobb mennyiségű lebontandó
szervesanyag, és az azokat lebontó, megnövekedett mennyiségű baktériumok hatására, mint
a fitofágoké.
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The effect of the applied soil cultivation methods on extensive, intensive and
abandoned vineyards on nematode communities in grape rhizosphere
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Summary
The most harmful disease of the European grapevine has been the Phylloxera
(Daktulosphaira vitifoliae Fitch), which cannot propagate in sandy soils that contain at least
85% silica sand and less than 1% humus. On the other hand, root feeding nematodes can
reproduce under such circumstances, thus they are considered to be the most significant risk
for the roots of vineyards on this kind of sandy soils. Nematodes might belong to different
feeding groups. Therefore, these animals can be – as a part of the soil food web – useful and
harmful too in various farming systems. As a consequence of this, the total number or density
of nematodes itself does not help in determining the vineyard’s soil infestation level. For this
reason, it is necessary to examine which feeding group they belong to. In the light of the above
approach, we examined three adjacent vineyards, situated on Phylloxera immune soil in the
wine region of Badacsony (Central Transdanubia) and only differ in the cultivation methods
applied to them. All the rest of the properties, such as meteorological and soil physical
conditions, the age and the rootstock varieties of the vines were similar.
In the course of the examination, we determined the density of nematodes and the rate
of feeding groups. Than we statistically analyzed the results from two sampling times and the
three vineyards separately. In the spring samples taken from the extensively cultivated
vineyard we found significantly higher density values than in the intensively cultivated one.
We found the ratio of the saprophytic nematodes to be higher than the phytophagous group
in comparison to the percentages of the feeding groups from the shallow soil level,
presumably because of the higher rate of organic matter and bacteria which decompose it
being present in higher density.

Keywords: grape rhizosphere, nematode, feeding group, cultivation method
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Bioeffektív talajoltás és a bioszén dózisok együtthatása talajbiológiai
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Összefoglalás
A bioszén szerves anyagok termokémiai bontása során jön létre, vagy állítható elő. A
porózus szerkezetű aktív-szén a talaj számos funkciójának javítására alkalmas lehet.
Használatánál azonban szükséges jobban megismerni, hogy melyek a bioszén közvetlen- ill. a
talajon keresztül közvetetten jelentkező hatásai?
Munkánk során vizsgáltuk a fabrikettből, termikus pirolízissel (~650 °C-on) előállított
bioszén- és egy növény-növekedés-serkentő (PGPR) talajbaktérium önálló és együttes
hatásait, egy kedvezőtlen vízgazdálkodással rendelkező, gyengén humuszos homoktalajon.
Folyamatosan monitoroztuk a növényi rhizoszféra talajának enzimaktivitását: 1)
Dehidrogenáz- (DHA) és 2) Fluoreszcein diacetát (FDA) módszerek segítségével. A
tesztnövények (Solanum lycopersicum, Zea mays) biomasszájának kvantitatív vizsgálata
mellett, paradicsom növényen vizsgáltuk a bioszén és bioeffektor kezelések hatására a termés
beltartalmában bekövetkező változásokat a vízoldható szárazanyagtartalmon keresztül (Brixfok).
Vizsgálatunk alapján, megállapítottuk, hogy a bioszén hatással van a talaj számos
tulajdonságára. Megállapítottuk, hogy a DHA és az FDA enzimvizsgálatok alkalmasak a talajhoz
adott bioszén hatásvizsgálatára. A kombinált bioszén és bioeffektor kezelések hatására a
kísérlet talajának enzimaktivitása növekedett. A paradicsom termés beltartalmi vizsgálata
során a nagyobb bogyótömeg nem párosult, arányosan a magasabb vízoldható szárazanyag
tartalommal, ha a tápelemfeltáródást a vízhiány akadályozta. A bioszén felhasználás pozitív
hatását a gyenge termőképességű talajon ezért a PGPR talajoltással és a megfelelő
vízellátottsággal lehet előmozdítani.

Kulcsszavak: bioszén, bioeffektor, mikrobiológia, talajenzimek, szárazság-stressz
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Bevezetés
A talaj alapvető közege annak az elsődleges biomassza produkciónak, amely szerepe
egyre nagyobb mértékben felértékelődik. Fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai alapvetően
meghatározzák az élelmiszereink mennyiségét és minőségét (BIRÓ et al., 2010). Magyarország
területének 79%-a (~7,4 millió hektár) termőterület, melyből ~5,3 millió hektár áll jelenleg
mezőgazdasági művelés alatt (KSH, 2017). A hazai talajok és termékenységük megőrzése
fontos gazdasági kérdés. Tehát a talaj, mint „feltételesen megújuló energiaforrás” nagyobb
figyelmet érdemel (VERES et al., 2013). A feltételek közül ugyanakkor a talajéletre kevés
figyelem fordul, bár a „termésnövelő” kategóriába sorolt mikrobiális talajoltóanyagok
alkalmazása egyre kiterjedtebb.
Hazánkban jelenleg több mint 100-féle biológiai termésnövelő anyag van kereskedelmi
forgalomban. Ezek felhasználásának célja a leromlott talajtermékenység, a makro- és
mikroelemek felvehetőségének, valamint a szervesanyagok dekompozíciós képességének a
helyreállítása (BIRÓ et al. 2018). Hatásosságukat azonban befolyásolja, hogy a talajt ért számos
környezeti hatótényező miatt a talajban megtalálható szervesanyagok mennyisége is csökken,
ami kihat a mikrobióta közösségekre is (KÖDÖBÖCZ et al., 2005; MOHÁCSI-FARKAS et al., 2014;
RIEDER et al., 2018; ZACHÁRY et al., 2014). A talajt ért kockázatok mérséklésére a világszerte folyó
kutatások egyik ígéretes eszköze a bioszén (KOCSIS et al., 2015).
Bioszénnek nevezünk minden szerves eredetű, oxigénmentes körülmények között
magas hőmérsékleten előállított (pirolizált), nagy széntartalmú és fajlagos felületű, porózus
szerkezetű biomassza anyagot (LEHMANN et al., 2006). A bioszén a szerves anyagok
termokémiai bontása során jön létre, vagy állítható elő (LIANG et al., 2010). A létrejött porózus
szerkezetű aktív-szén a talaj számos funkciójának javítására alkalmas lehet (SKODRAS et al.,
2007). A technológia elődje az Amazoniai esőerdők területén foltokban ma is megtalálható,
egykori őslakosok által létrehozott nagy széntartalmú „Terra preta” talaj, amely világszerte az
egyik legtermékenyebb tulajdonságokkal rendelkezik (CROMBIE et al,, 2014). Tehát a bioszén
mezőgazdasági célú felhasználása, degradált talajok termőképességének feljavításában
keresendő. További pozitívum, hogy a bioszén alkalmazása összeegyeztethető az organikus
művelési módokkal és más talajkímélő eljárásokkal. Ennek eredményeként csökkenthetővé
válhat az intenzív mezőgazdasági gyakorlatban alkalmazott műtrágya- és a növényvédőszer
felhasználás.
A technológia további előnye, hogy alkalmazásával javul a talajban megkötött szén
mennyisége, csökkentve ezáltal az üvegházhatású gázok megjelenését (TÓTH et al., 2013;
KOTROCZÓ et al., 2009; KOTROCZÓ et al., 2014). Egyes szerzők szerint képes megkötni
potenciálisan toxikus elemeket (PTE), ezzel gátolva a tovább terjedésüket, a talajvízbe
kerülésüket (VERHEIJEN et al., 2010). A talaj remediációban történő alkalmazása megkönnyíti a
szennyezések lehatárolását, ugyanakkor azok lokális akkumulálódását, bizonyos esetekben
toxikus szintű felhalmozódását eredményezheti (SANDER és PIGNATELLO, 2005; VERHEIJEN et al.,
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2010). Kármentesítési szempontból egy szennyezés megszüntetése bioszénnel könnyű és
költséghatékony eljárás (ANTON és BARNA 2008).
Kertészeti és mezőgazdasági szempontból jelentőségét az adja, hogy a talajhoz
különböző arányban kevert bioszén képes megkötni a növények számára nélkülözhetetlen
tápanyagokat (CHIOU, 1998) és így azok a gyökérzónában adszorbeálódnak, hosszú ideig
hozzáférhetővé téve azokat a termesztett kultúrának. A talajba jutó víz és tápanyagok jobban
hasznosulhatnak. Kevesebb szerves- és műtrágya alkalmazása mellett magasabb
termésátlagok érhetők el (TÓTH et al., 2011, JUHOS et al., 2015), ezáltal jelentősen csökkentve
a környezeti terhelést. A pórustereket növelve javítja a talaj szerkezetét, így az levegőzöttebb,
és a növénytermesztési szempontból kedvezőbb szerkezetű lesz (LEHMANN et al., 2003).

Anyag és módszer
A kísérletek adatai
A kutatás során növényi eredetű bioszén hatását vizsgáltuk gyengén humuszos (H~1,5%)
homoktalajon (Arenosol) a Szent István Egyetem, Kísérleti Üzem és Tangazdaságának
Ökológiai ágazatában, kisparcellás kísérletben. A vizsgálatban felhasznált bioszén fabrikettből
termikus pirolízissel ~650 °C-on lett előállítva (1. táblázat). Alkalmazásának elsődleges célja
homoktalaj vízgazdálkodási tulajdonságainak javítása és a kijuttatott tápanyagok adszorpció
révén történő megkötése volt. A talaj egyes biológiai tulajdonságainak javulását is vártuk az
alkalmazásától. A kutatás másik részében, folyékony tápközegben történő felszaporítás után,
saját izolálású növénynövekedés-serkentő (bioeffektor) talajbaktérium oltás hatását
vizsgáltuk a bioszénnel kezelt talajokon in vivo kísérletekben.

1. táblázat. A kísérletben használt bioszén néhány tulajdonsága és elemtartalma
pH

9,79

Szulfát (mg/kg)

445

Mg (mg/kg)

33,7

Na (mg/kg)

19,6

P2O5 (mg/kg)

1210

K2O (mg/kg)

10100

Cu (mg/kg)

1480

Mn (mg/kg)

10,6

Zn (mg/kg)

3,9

Vízoldható összes sótartalom m/m%
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A kísérletek beállítása
A kutatás két ütemből állt. Első évben paradicsomot (Solanum Lycopersicum L. var.
Mobil) használtunk, míg második évben kukorica (Zea mays L.) FAO 370-es DKC 4490 hibrid
kísérleti növényeken teszteltük a növény növekedés mértékét, minőségét és ezzel
párhuzamosan a talajtulajdonságok alakulását. Korábbi in vitro kísérletünk eredményei
alapján (KOCSIS et al., 2017) a bioszén dózist 4- és 10 t/ha mennyiségben forgattuk be a talaj
felső 20 centiméterébe 10 négyzetméteres parcellákban. Az egyes dózisokat vizsgáltuk
önmagukban, illetve egy bioeffektor (BE) baktérium oltóanyaggal kombinálva három-három
ismétlésben.
A bioeffektor (BE) kezelések esetén 5 cm3 oltóanyaggal, 1,5×108 sejt/cm3 titer
mennyiségben oltottuk be a vetőmagokat. Bioeffektornak egy növényi gyökérnövekedést
segítő (PGPR), vas-kelátképző talajbaktériumtörzset használtunk, amely 16S rRNS gén
szakasza alapján az Alcaligenes nemzettségbe tartozott. Fajszintű azonosítása nem volt
lehetséges, mivel több Alcaligenes fajjal mutat >98%-os azonosságot.

Vizsgálati módszerek
Talajmintákat a fejlődés három stádiumában: szikleveles állapot (kísérlet beállítása utáni
második hét), a teljes állomány 60%-os virágzásakor (kísérlet félidejében) és a termés
betakarításakor (kísérlet zárásakor) gyűjtöttünk.
A két vizsgálati évben, a kísérletek beállítása előtt bővített talajvizsgálatot végeztünk
az alábbi MSZ szabványok alapján: szénsavas mésztartalom (MSZ 08-0206-2:1978), vízben
oldható összes sótartalom (MSZ 08-0206-2: 1978), szervesanyag-tartalom (MSZ 2147052:1983), Arany-féle kötöttség (MSZ 21470-51:1983), kémhatás (H2O) (MSZ-318-4:1979),
mintaelőkészítés oldható tápelem-tartalom meghatározásához (MSZ 20135:1999), nitrit-N
(MSZ 20135:1999), nitrát-N (MSZ 20135:1999). A kioldható tápelem-tartalom meghatározása
induktív csatolású plazma tömegspektrométer (ICP-MS) segítségével EPA 6020A:2007 ALkivonatból; Na, P2O5, K2O. KCL-kivonatból; Mg, S. EDTA kivonatból; Mn, Cu, Zn szabvány
alapján.
A rhizoszférából gyűjtött talajok mikrobiális enzimaktivitását: 1) Dehidrogenáz- (DHA)
és 2) Fluoreszcein diacetát (FDA) enzimek mérésével követtük nyomon THALMANN (1968)
valamint SCHNÜRER és ROSSWALL (1982) módszereik alapján. A növényi részek kvantitatív
vizsgálata mellett, paradicsom esetében mértük a termés oldott szárazanyag tartalmát (Brixfok) CSAMBALIK és társai (2014) munkája alapján.
A kapott eredmények kiértékelését egytényezős, teljes véletlen elrendezésű
statisztikai modellel (One-Way randomized design ANOVA) végeztük. Az egyes vizsgált
paraméterek közötti összefüggések Pearson-féle korrelációs együtthatóval vizsgáltuk.
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Eredmények és Értékelésük
Bioszén kezelés hatása a talaj agrokémiai tulajdonságaira
A vizsgálati helyszín és a tápelem mérések alapján a kísérlet talaja a IV. termőhelyi
kategóriába sorolható (2. táblázat). Fizikai talajfélesége (KA) szerint finom homok, míg
humusz-tartalma alapján humuszos homok. Kémhatása gyengén lúgos, gyengén meszes,
szulfát tartalma magas. A humuszos réteg vastagsága kb. 20-50 cm között alakult. A humuszos
szint élesen elválik a C szinttől, amelyre a talajvíz kevéssé van hatással (>4 m). A 10,1 mg/kgos nitrát tartalom arra utal, hogy a tápelemek kimosódása lassan megy vége. Foszfor-pentoxid
és kálium-oxid ellátottsága ebbe a termőhelyi kategóriába tartozó talajokhoz képest igen jó.
Réz, cink és mangán tartalma nagy, magnézium ellátottsága közepes. Összes vízoldható
sótartalma csekély. Az első évhez viszonyítva 2016-ban a mésztartalom egy nagyságrenddel
nagyobb, ugyanakkor továbbra is mészhiányos volt a terület. A szulfát tartalom a második
évben is magas volt. A nitrát tartalom ’15-ről ’16-ra csökkent, míg foszfor-pentoxid
ellátottsága a két évben érdemben nem változott. A kálium-oxid mennyisége a második évre
enyhén megnőtt, míg az összes vízoldható sótartalom nem változott. Réz, cink és mangán
tartalma nem, míg a magnézium mennyisége jelentősen csökkent, így az csekélynek
mondható. BUZÁS (1983) szerint ez következménye lehet a talaj meszezésének, amit a bioszén
is kiválthat.
2. táblázat. A kísérleti helyszín talajának fizikai-kémiai tulajdonságai
Talajvizsgálati paraméterek

2015

2016

pH

6,79

6,85

70

60

Mg (mg/kg)

81,3

20

Nitrát-N (mg/kg)

10,1

4,4

Nitrit-N (mg/kg)

0,16

0,16

Na (mg/kg)

77,7

63

P2O5 (mg/kg)

357

350

K2O (mg/kg)

215

247

Cu (mg/kg)

2,38

2,33

Mn (mg/kg)

98,3

92

Zn (mg/kg)

2,91

2,72

CaCO3 m/m %

0,67

2,2

Humusz m/m%

1,6

1,4

Arany féle kötöttség

30

28

<0,02

<0,02

Szulfát (mg/kg)

Vízoldható össze sótartalom m/m%
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In vivo kísérlet környezeti körülményei
A 2015-ös paradicsom kísérlet tenyészidőszakában összesen 295,8 mm csapadék hullott
(1/a. ábra). Eloszlása egyenlőtlenül, négy csúcsban teljesedett ki, melyek május 20-27, június
9-, július 7- és augusztus 16-20 közé estek. Átlagos napi középhőmérséklet 20,03-, míg az
átlagos napi hőingás 16,15 °C volt. Magyarország sérülékenysége a globális éghajlatváltozás
tekintetében jól érzékelhető abból is, hogy 2016-ban ugyanazon a kísérleti helyszínen május
elseje és szeptember elseje közötti időszakban 491,2 mm csapadék hullott, ami a 2015-ben
mért csapadék 1,7-szerese (1/b. ábra). Eloszlása 2015-höz képest egyenletesebben,
ugyanakkor 8 csúcs köré halmozódott. Az átlagos napi középhőmérséklet 19,15-, az átlagos
napi hőingás 15,49 °C volt.

1. ábra. Hőmérséklet és vízellátottság alakulása a két kísérleti évben:
a) a paradicsom-, b) a kukorica növények
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Bioszén hatása a talaj mikrobiális enzimaktivitására
A Dehidrogenáz (DHA) vizsgálattal mérhető sejthez kötött mikrobiális enzimaktivitás
meghatározásakor, a kísérlet félidejében vett mintáknál, mind a paradicsom mind pedig
kukorica kísérletben magasabb TPF értékeket (TTC-t trifenil-formazán redukció) mértünk a
bioeffektor (BE) kezelések alkalmazásával, mint amikor a bioszén (B) csak önállóan került
kijuttatásra (2/a-b ábrák).

2. ábra. Növekvő bioszén dózisok és bioeffektor oltás együttes hatásai a talaj dehidrogenáz
enzimaktivitásának alakulására: a) paradicsom, b) kukorica szabadföldi kísérletben, a
kiindulási kontroll értékek százalékában.

Mindkét szabadföldi növénykísérletben szignifikáns (p<0,05) különbséget találtunk a
kezeletlen kontroll, valamint a 4 t/ha bioszén+BE, valamint a 10 t/ha bioszén+BE kezelések
között. A kísérletek félidejében a paradicsom kísérletben nem, míg a kukorica kísérletben a 10
t/ha+BE kezelés szignifikánsan magasabb értéket mutatott, mint a 10 t/ha bioszén kezelés
önmagában. Meg kell említeni, hogy a kukorica kísérletben, ebben az időszakban, a BE-kezelt
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kontroll mérhető, de a használt paraméteres próbákkal alá nem támasztható növekedést
indukált a talaj DHA aktivitásában, a kezeletlen kontrollal összehasonlítva.
A Fluoreszcein-diacetát hidroláz (FDA) enzimvizsgálattal meghatározott összes
mikrobiális enzimaktivitás eredményeinél, az összes mintavételt vizsgálva hasonlóan a DHAval kapott eredményekhez a bioszén (B) kezelés és a bioszén+bioeffektor (BE) kezelések a
kísérlet félidejében egyaránt szignifikáns különbséget mutattak a kezeletlen kontroll
növényekhez viszonyítva (3/a-b ábrák). A paradicsom és kukorica kísérletekben egyaránt
megfigyeltük, hogy a B+BE kezelések nagyobb FDA aktivitást generáltak a virágzási
stádiumban, mint a bioszén kezelés önmagában. Ugyanakkor az azonos bioszén dózisok
összehasonlításakor a paradicsom kísérletben, a DHA-hoz hasonlóan ebben az esetben sem
találtunk szignifikáns különbséget a különböző bioszén kezelések, valamint a bioszén+BE
kezelt növényi talajok biológiai aktivitásában. Ezzel ellentétben, a kukorica kísérletben a 10
t/ha bioszén és a 10 t/ha bioszén+BE között a különbség statisztikailag alátámasztható volt. A
4 t/ha bioszén + BE és a 10 t/ha bioszén kezelések között nem állt fent szignifikáns különbség,
ami arra utal, hogy a B+BE kezelések hatásai között szinergizmus alakulhat ki. A kísérlet
zárására a kezelések közötti tendencia az FDA alakulásában nem változott. Szignifikánsan
magasabb értéket mértünk a 10 t/ha bioszén+BE, mint a 10 t/ha bioszén kezelésben. A
kukorica kísérletben a DHA (2/a-b ábrák) visszaesése történt mind a B mind pedig a B+BE
parcellákban, míg az FDA aktivitás magas maradt a kísérlet bontásakor (3/a-b ábrák). Az a
tény, hogy a kukorica kísérletben, a BE kezelés, a kísérlet bontásakor növelte az FDA aktivitást,
arra enged következtetni, hogy a vizsgált Alcaligenes oltóanyag extracelluláris enzimeken
keresztül növelte a talajban végbemenő katabolikus folyamatokat. Ez a feltételezés egybevág
TANIO és társai (1982) munkájával, akik Alcaligenes faecalis több törzsénél mutattak ki
polihidroxibutirát (PHP)-depolimeráz enzim-termelést. IWATA és társai (2002) is poli (3hidroxibutirát) négy random kopolimerének vizes közegben lezajlódó degradációs
mechanizmusát vizsgálták Alcaligenes faecalis által termelt extracelluláris PHP depolimeráz
hatására. A mechanizmus során a depolimeráz enzim a biopolimert alkotó hidroxibutirát
kristályok felületét koptatja. Arra az eredményre jutottak, hogy a kristályossági fokban
bekövetkező változás jelentős hatással lehet az anyag tulajdonságaira a degradáció folyamán,
illetve a degradáció lefutásának sebessége szempontjából is fontos kérdés, hogy a kristályos
fázis milyen mértékben áll ellen a hidrolízisnek. KIRSCHWENG és társai (2015) vizsgálatukban arra
is rávilágítottak, hogy a Poli(3-hidroxibutirát)–(PH3B) degradációja gyorsul a hidrolizáló közeg
hidroxidion-koncentrációjának növelésével, ugyanakkor a reakció sebessége csak magas (9<)
pH érték mellett számottevő.
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3. ábra. Növekvő bioszén dózisok és bioeffektor kombinációk hatása a talaj FDA
enzimaktivitásának alakulására: a) paradicsom, b) kukorica szabadföldi kísérletben, a
kiinduláskori kontroll százalékában.

Bioszén és bioeffektor kombinált kezelés hatása a növények növekedésére
Szabadföldi kísérletben 95%-os megbízhatósági szinten, szignifikáns különbséget
regisztráltunk a BE-vel kezelt és kezeletlen kontroll, valamint a 10 m/m %-os bioszén+BE-vel
együttesen kezelt csoportok között a növénytömegre vonatkoztatva paradicsomon és
kukoricán (4/a-b ábrák). Mindkét kísérletben, az egyes növényeknek a kezelt csoport átlagától
való eltérései nagyok voltak, ugyanakkor megállapítható, hogy egyik esetben sem
eredményezett a kijuttatott Alcaligenes inokulum önmagában szignifikáns növekedést a
kísérletben felhasznált növények biomasszájában. Mind a két vizsgálatban a bioszén növekvő
dózishatása erős pozitív lineáris kapcsolatban állt (0,943**) a növényi fejlődéssel. Míg
azonban a paradicsom kultúrában statisztikailag alátámasztható különbséget csak a 10 t/ha
bioszén+BE eredményezett, addig a kukorica kísérletben már a kisebb (4 t/ha) bioszén kezelés
önmagában is növekedést eredményezett a vegetatív biomassza tömegben. A kukorica
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növény vegetatív részeinek fejlődésére a mikrobiális oltóanyagként használt Alcaligenes
izolátum nem volt közvetlen hatással. Mivel a szabadföldi kísérletek a generációs fázis
befejezéséig tartottak, így kizárható az a tenyészedény kísérletek eredményei alapján
felmerült hipotézis, hogy az oltóanyag késleltetett hatású, vagy a növényi fejlődés későbbi
szakaszában bír nagyobb jelentőséggel (KOCSIS et al., 2017). Ezzel ellentétben, a paradicsomfejlődésében pozitív szinergizmus lépett fel a bioszén+BE kombinációk hatására. A 4/a. ábrán
látható, hogy a 4 t/ha+BE kezelés azonos biomassza mennyiséget eredményezett, mint a 10
t/ha bioszén kezelés önmagában. A 10 t/ha bioszén+BE kezelés esetében ennél is nagyobb, a
kontroll csoportoktól szignifikánsan magasabb értékeket mértünk.

4. ábra. Növekvő bioszén dózisok és bioeffektor hatása: a) paradicsom, b) kukorica növény
szárított biomassza tömegének alakulására szabadföldi kísérletben.
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Bioszén és bioeffektor kombinált kezelés hatása a növények terméshozamára
A paradicsom és kukorica kísérlet bontásakor mért terméseredményeket az 5. ábra
mutatja. A paradicsom termés kiértékelése során 95 %-os szignifikancia szinten nem
tapasztaltunk statisztikailag alátámasztható különbséget a növénykezelések és a sérült,
fertőzött, valamint a még éretlen (nem-piacképes) termés mennyisége között. Ökológiai
gazdálkodásban, a kísérlethez használt „Mobil” fajta átlagos növényenkénti terméstömege 0,8
kg volt (piacképes+nem piacképes) a kezeletlen kontroll parcellában. Az általunk felhasznált
paraméteres próbákkal nem sikerült statisztikailag alátámasztani, ugyanakkor az Alcaligenes
oltóanyag kezelés hatására, átlagosan 9 százalékkal nőtt a növényenkénti terméshozam, ami
a baktérium enzimkiválasztási képességével lehet összefüggésben. Meg kell jegyezni azonban,
hogy ez a növekedés nem tekinthető szignifikánsnak, a kezeletlen kontroll csoporthoz
viszonyítva. GAGNÉ és társai (1993) hasonló eredményt tapasztaltak paradicsommal, üvegházi
kísérletben. Több PGPR rhizobaktérium hatásosságának összehasonlításakor arra az
eredményre jutottak, hogy az inokulumok által produkált termésmennyiség-növekedés 5,6és 18,2 % között alakult, ugyanakkor nem minden mikroba törzs esetében sikerült ezt a
különbséget statisztikailag igazolni.

5. ábra. Paradicsom terméstömegek alakulása bioszén dózisok és bioeffektor kombinációk
hatására szabadföldi kísérletben.
A vegetatív biomassza tömeghez hasonlóan a termés vizsgálatakor is megfigyelhető volt
a bioszén növekvő dózisával párhuzamos termés mennyiség növekedés, ahol a 10 t/ha
bioszén+BE kombináció szignifikánsan magasabb termés mennyiséget eredményezett a
kezeletlen- és BE-vel kezelt kontroll parcellákhoz viszonyítva. További eredmény, hogy a BEvel kezelt kontroll és a 4 t/ha bioszén dózis, valamint a 10 t/ha bioszén valamint a 4- és 10 t/ha
B+BE kezelések között nem volt szignifikáns különbség. Ebből arra lehet következtetni, hogy a
bioszén alacsonyabb dózisainak alkalmazása egyes PGPR oltóanyagokkal helyettesíthető,
ugyanakkor az oltóanyag hatásossága erősen termőhely és szervesanyag függő. Ez az
eredmény, valamint az, hogy egyedül a 10 t/ha+BE kezelés eredményezett szignifikáns

154

KOCSIS et al: Bioeffektív talajoltás és a bioszén dózisok együtthatása talajbiológiai tulajdonságokra paradicsom …

növekedést a termés mennyiségében a BE-vel kezelt kontroll növényekhez viszonyítva, a
kijuttatott Alcaligens törzs pozitív hatásaira enged következtetni ebben a termesztési
kísérletben.
A 2016-os kukorica kísérlet bontásakor mért terméseredmények a 6. ábrán láthatók. A
termésmennyiséget ezermagtömegben adtuk meg kétszáz magra vetítve. 95 %-os
szignifikancia szinten nem találtunk különbséget a bioeffektorral kezelt és a kezeletlen kontroll
növények között. Szignifikáns különbséget tudtunk kimutatni ugyanakkor a kontroll csoport,
valamint a 10 t/ha bioszén és 4-, 10 t/ha bioszén+BE kezelések között. Mivel nem volt
statisztikailag igazolt különbség a bioszén- és bioszén+BE csoportok között, ezért a növények
biomassza mennyiségeit bemutató ábrához (4/a-b.) hasonlóan, az ezermagtömeg
eredményekben sem jelenthető ki, a kijuttatott Alcaligenes pozitív hatása a kukoricatermés
érésére.

6. ábra. Kukorica terméstömeg alakulása bioszén dózisok és bioeffektor kombinációk
hatására szabadföldi kísérletben.

Bioszén és bioeffektor kombinált kezelés hatása a paradicsom termésminőségére
A paradicsom termés vízoldható szárazanyag-tartalom vizsgálata során kiderült, hogy a
kísérletben beállított bioszén és bioeffektor kezelések fajtán (var. Mobil) belül is képesek
különbséget eredményezni (7. ábra). A kezelt- és kezeletlen kontroll csoportok között nem
volt statisztikailag alátámasztható különbség. Ugyancsak nem találtunk szignifikáns
különbséget a 4- és 10 t/ha bioszén csoportok és a 4- és 10 t/ha B+BE kezelések között. Ezzel
szemben szignifikánsan alacsonyabb brix értékeket mértünk a bioeffektorral is kezelt bioszén
kezelések és az oltóanyag nélküli bioszén kezelések között. A szabadföldi paradicsom kísérlet
bontásakor, mért növényenkénti termésátlag szoros (-0,964**) negatív lineáris
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összefüggésben állt a termés vízoldható szárazanyag-tartalmával. Ugyanerre az eredményre
jutottak SHOKAT és társai (2011). Eredményeik alapján könnyen elérhető a bogyótömeg
növelése víztartalom emelésével, ugyanakkor a Brix° szintézise ennél komplexebb folyamat,
így a nagyobb bogyók alacsonyabb szárazanyagtartalommal rendelkeznek.

7. ábra. A paradicsom-termések vízoldható szárazanyag tartalma (Brixo) bioszén és
bioeffektor kombinációk hatására szabadföldi kísérletben.

Következtetések
A nemzetközi szakirodalomban változatos kép alakult ki a pirolízistermék
használhatóságáról. Kijelenthető, hogy az eddigi kutatási eredmények bizonyos pontokon
ellentmondásosak a talajra és a növényekre gyakorolt hatásokat illetően. A kedvezőtlen
adottságú és degradált talajok bioszénnel történő rekultivációja, széles körben kutatott téma,
mind a termékenység megőrzése („soil food web”), mind pedig a potenciális termőképesség
kihasználása szempontjából.
A kukoricára és paradicsomra egyaránt elmondható, hogy magas tápanyag igényű
növények, így korlátozott talaj-tápanyagok esetén kiemelten fontos kérdéssé válnak az
oldhatósági körülmények a talajban. Különbséget találtunk a két kísérleti növény között a
bioszén és bioeffektor kezelés kombinációk hatásosságában. Mindkét vizsgálatban a bioszén
növekvő dózishatása pozitív lineáris kapcsolatban állt a növényi biomassza mennyiséggel. Míg
azonban a paradicsom kísérletben szinergizmust találtunk a bioszén+bioeffektor oltás
kombinált alkalmazásakor, addig a kukorica növény fejlődésére a mikrobiális oltóanyagként
használt Alcaligenes izolátum nem volt közvetlen hatással. A növényi eredetű bioszén javította
a gyengén humuszos homoktalaj vízmegtartó képességét, ami így pozitív összefüggésben állt
a paradicsom termés mennyiségével.
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Általános szakmai vélemény, hogy minél magasabb egy gyümölcs szárazanyag
tartalma, annál kevesebb vizet szükséges elpárologtatni a feldolgozása során a kívánt
koncentrátum eléréséhez, vagyis annál nagyobb értéket képvisel (SZALÓKI-DORKÓ, 2016). A
vízben oldható szénhidrátok jelentik az oldható szárazanyag-tartalmat (°Brix), amelynek
jelentős része redukáló cukrokból, elsősorban szacharózból és szerves savakból áll. Ezek a
cukrok adják a termés ízét (QUADIR és DUGGAN 2006). A paradicsom termés oldott szárazanyag
tartalma során kimutattuk, hogy a megnőtt bogyóméret nem párosult, arányos Brix°
tartalommal, így friss gyümölcs fogyasztásának élvezeti értéke csökkenhet, míg a
paradicsomsűrítmények előállítása szempontjából kisebb értékkel bír.
Vizsgálataink alapján, megállapítható, hogy a bioszén hatással van a talaj számos
fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságára. Két éves in vivo kísérletsorozatban megállapítottuk,
hogy a Dehidrogenáz- és Fluoreszcein diacetát enzimvizsgálatok egyaránt alkalmasak a
talajhoz hozzáadott bioszén talajbiotára kifejtett változásainak kvantitatív mérésére. A DHAval ellentétben az FDA módszer nem csak a sejthez kötött-, de sejten kívüli extracelluláris
enzimes folyamatok modellezésére is alkalmas.

Köszönetnyilvánítás
A projekt az Európai Strukturális és Beruházási Alapok (a támogatási szerződés száma:
VEKOP-2.3.3-15-2017-00022), Széchenyi 2020 a Felsőoktatási intézményi fejlesztések a
felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (a
szerződés száma: EFOP 3.4.3-16-2016-00012), valamint az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogram OTKA (azonosító SNN 118101) támogatásával valósult meg.
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Summary
The biochar is produced by controlled industrial processes from various biomass wastes
of using reductive, oxygen-free technology, called pyrolysis. The quality of the traditional
charcoal as well as the industrial produced biochar is being a highly porous carbon product,
which surface layer and area is relatively high. Considering the effects to the soil biological
properties by biochar the following questions were assigned; Are there any limits of biochar
application, especially at the low-quality sandy soils, with main focus for the biological
parameters? How can the abiotic and biotic parameters influence the plant-microbe relations
in biochar-effected soils? Two different plant hosts, such as the tomato (Solanum
lycopersicum) and the corn (Zea mays) how to respond to different biochar doses? Which
differences will be found between the two plants regarding the soil and the climate?
Our aim was to study the effect of plant-coal biochar and a plant grow promoting
rhizobacteria (PGPR) on low humus (H~1.5%) sandy soil (Arenosol) with cropping
technologies. The biochar was made from wood chips by thermal pyrolysis at about T~650°C.
In the plot experiments, two different (4 to 10 t. ha-1) biochar doses were applied in mixing
the doses into the upper 20 cm of soil layers. The individual doses were tested alone or in
combination with PGPR inoculums. The microbial enzymatic activities of the rhizosphere soil
were monitored: 1) by the dehydrogenase (DHA) and 2) by fluorescein diacetate (FDA)
methods. Beside the quantitative plant biomass parameters, the dissolved dry matter content
(oBrix) of the tomato fruits was also examined.
Based on our study the Dehydrogenase and Fluorescein diacetate enzyme assays are
both suitable for the quantitative measurement of the biochemical changes in biochar treated
soil. In the case of combined biochar and bioeffector treatments, the enzyme activity of the
soil increased synergistically. Regarding the fruit quality, tomato yield improvement was found
to be parallel with the increasing doses of biochar meanwhile the dry matter content of the
fruit did not change. This means that, it is relatively easy to increase the yield weight of the
tomato by increasing the water content with the biochar addition, however, the Brix synthesis
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is being of more complex process, resulting, that the larger fruits have lower dry matter
content. Based on this result the value of the crop decreases. The expected effects of biochar
application are very diverse, as the biochar itself has a great variability in composition, in
quality, in the production methods and in many other properties. Therefore, generalization of
the results is not really recommended. Effects may only be valid and applicable under certain
environmental (soil, climate, plant) conditions.

Keywords: biochar, bioeffector, microbiology, soil enzymes

159

KOCSIS et al: Bioeffektív talajoltás és a bioszén dózisok együtthatása talajbiológiai tulajdonságokra paradicsom …

Irodalomjegyzék
ANTON A, BARNA S (2008): Potenciális kémiai stabilizálószerek toxikus fémek mobilitását csökkentő
hatásának vizsgálata laboratóriumi talajinkubációs modellkísérletben. Talajvédelem 2008: 187194.
BIRÓ B, SZILI-KOVÁCS T, ANTON A (2010): A rekultivációtól a remediációig. Agrokémia és Talajtan, 59:409422.
BIRÓ B, DUDÁS A, WASS-MATICS H, KOCSIS T, PABAR S, TÓTH E, SZALAI Z, KOTROCZÓ ZS (2018): Improved soiland tomato quality by some biofertilizer products: 150 éves a debreceni agrároktatás. Jubileumi
kötet. Agrártudományi közlemények/Acta Agraria Debreceniensis. 93-107.
BUZÁS I (1983): A növénytáplálás zsebkönyve. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 232.
CHIOU C.T, KILE D.E (1998): Deviations from sorption linearity on soils of polar and nonpolar organic
compounds at low relative concentrations. Environmental Science and Technology 32: 338-343.
CROMBIE K, MAŠEK O, CROSS A, SO S (2014): Biochar – synergies and trade-offs between soil enhancing
properties and C sequestration potential. GCB Bioenergy, 7:1161–1175.
CSAMBALIK L, DIVÉKY-ERTSEY A, LADÁNYI M, ORBÁN CS (2014): Influence of abiotic disorders on nutritional
values of tomato (Solanum lycopersicum). Analecta Technical Szegedinensia 4:1-6.
GAGNÉ S, DEHBI L, DOMINIQUE L.Q, CAYER F, MORIN J.L, LEMAY R, FOURNIER N (1993): Increase of greenhouse
tomato fruit yields by plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) inoculated into the peatbased growing media. Soil Biology and Biochemistry, 25:269-272.
IWATA T, SHIROMO M, DOI Y (2002): Surface structures of poly[(R)-3-hydroxybutyrate] and its copolymer
single crystals before and after enzymatic degradation with an extracellular PHB depolymerase.
Macromolecular Chemistry and Physics, 203:1309–1316.
JUHOS K, SZABO S, LADANYI M. (2015): Influence of soil properties on crop yield: A multivariate statistical
approach. International Agrophysics 29:(4): 433-440.
KIRSCHWENG B, POLYÁK P, PUKÁNSZKY B, VÖRÖS GY (2015): A poli(3-hidroxibutirát) hidrolitikus degradációja.
Polimerek, 1:136-140.
KOCSIS T, WASS-MATICS H, KOTROCZÓ ZS, BIRÓ B (2015): A bioszén kedvező hatása a talaj pszikrofil- és
mezofil csíraszámára. In: Futó Zoltán (szerk.) A hulladékgazdálkodás legújabb fejlesztési
lehetőségei. 126.
KOCSIS T, KOTROCZÓ ZS, BIRÓ, B (2017): Bioszén dózisok és bioeffektor baktériumoltás hatása
homoktalajon tenyészedény kísérletben. Talajvédelem 2017: 53-60.
KOTROCZÓ ZS, KRAKOMPERGER ZS, VERES ZS, VASENSZKI T, L. HALÁSZ J, KONCZ G, PAPP M, TÓTH J.A. (2009):
Talajlégzés vizsgálatok tartamhatású avarmanipulációs modellkísérletben. Természetvédelmi
közlemények, 15:328-337.
KOTROCZÓ ZS, VERES ZS, BIRÓ B, TÓTH J.A, FEKETE I (2014): Influence of temperature and organic matter
content on soil respiration in a deciduous oak forest. Eurasian Journal of Soil Science, 3:303-310.
KÖDÖBÖCZ L, KÁRPÁTI É, DUSHA I, BIRÓ B (2005): Asszociatív nitrogén-kötő oltóanyagtörzsek
túlélőképességét befolyásoló tényezők két potenciális vivőanyagban. Agrokémia és Talajtan,
54:177-189.

160

KOCSIS et al: Bioeffektív talajoltás és a bioszén dózisok együtthatása talajbiológiai tulajdonságokra paradicsom …

LEHMANN J, SILVA J.J.P, STEINER C, NEHLS T, ZECH W, GLASER B. (2003): Nutrient availability in archaeological
anthrosol and ferralsol of Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments.
Plant and Soil, 249:343-357 pp.
LEHMANN J, RONDON M (2006): Biochar soil management on highly weathered soils in the humid tropics.
In: Uphoff N.T et al. (eds.) Biological approaches to sustainable soil systems. Taylor & Francis,
Boca Raton. 517–530 pp.
MOHÁCSI-FARKAS CS, NYIRŐ-FEKETE B, DAOOD H, DALMADI I, KISKÓ G (2014): Improving microbiological safety
and maintaining sensory and nutritional quality of pre-cut tomato and carrot by gamma
irradiation. Radiation Physics and Chemistry: The Journal for Radiation Physics Radiation
Chemistry and Radiation Processing 99: 79-85 pp.
QUADIR M.Z, DUGGAN B.J (2006): A microstructural study of the origins of γ recrystallization textures in
75% warm rolled IF steel. Acta Materialia, 54: 4337-4350 pp.
RIEDER Á, MADARÁSZ B, SZABÓ J.A, ZACHÁRY D, VANCSIK A, RINGER M, SZALAI Z, JAKAB G (2018): Soil Organic
Matter Alteration Velocity due to Land-Use Change: A Case Study under Conservation
Agriculture. Sustainability, 10: 943 pp.
SANDER M, PIGNATELLO J.J (2005): Characterisation of charcoal adsorption sites for aromatic compounds:
insights drawn from single and bi-solute competitive experiments. Environmental Science and
Technology 39: 1606-1615 pp.
SCHNÜRER J, ROSSWALL T (1982): Fluorescein diacetate hydrolysis as a measure of total microbial activity
in soil and litter. Applied and Environmental Microbiology, 43:1256-1261 pp.
SHOKAT S, AZHAR F.M, ZIA M.B (2011): Path coefficient analysis of total soluble solids in Solanum
lycopersicum L. The Nucleus, 48:1-5 pp.
SKODRAS G, DIAMANTOPOULOU I, SAKELLAROPOULUS G.P (2007): Role of activated carbon structural
properties and surfacechemistry in mercury adsorption. Desalination 210: 281–286 pp.
SZALÓKI-DORKÓ L (2016): Fekete bodza színanyagok átfogó analitikai vizsgálata élelmiszer-technológiai
eljárások során. PhD értekezés, Budapest.
TANIO T, FUKUI T, SHIRAKURA Y, SAITO T, TOMITA K, KAIHO T, MASAMUNE S (1982): An Extracellular Poly (3Hydroxybutyrate) Depolymerase from Alcaligenes faecalis. The FEBS Journal, 12:71-77 pp.
THALMANN A (1968): Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivitӓt im Boden mittels
Triphenyltetrazoliumchlorid. Landwirtschaft. Forsch, 21:249–258 pp.
TÓTH J.A, NAGY P.T, KRAKOMPERGER ZS, VERES ZS, KOTROCZÓ ZS, KINCSES S, FEKETE I, PAPP M, LAJTHA K (2011):
Effect of litter fall on soil nutrient content and pH, and its consequences in view of climate
change (Síkfőkút DIRT Project). Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 7: 75-86 pp.
TÓTH J.A, NAGY P.T, KRAKOMPERGER ZS, VERES ZS, KOTROCZÓ ZS, KINCSES S, FEKETE I, PAPP M, MÉSZÁROS I, VIKTOR
O (2013): The effects of climate change on element content and soil pH (Síkfőkút DIRT project,
Northern Hungary). In: J. Kozak et al. (eds.), The Carpathians: Integrating nature and society
towards sustainability. Environm. Sci. Engineer., Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 77-88 pp.
VERES ZS., KOTROCZÓ ZS., MAGYAROS K., TÓTH J.A, TÓTHMÉRÉSZ B (2013): Dehydrogenase activity in a litter
manipulation experiment in temperate forest soil. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 9, 25-33.

161

KOCSIS et al: Bioeffektív talajoltás és a bioszén dózisok együtthatása talajbiológiai tulajdonságokra paradicsom …

VERHEIJEN F, JEFFERY S, BASTOS A.C, VAN DER VELDE M, DIAFAS I (2010): Biochar application to soils - A critical
scientific review of effects on soil properties, processes and functions. European Commission,
Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability.Wardle. 166 p.
ZACHÁRY D, FILEP T, JAKAB G, VARGA G, RINGER M., SZALAI Z (2018): Kinetic parameters of soil organic matter
decomposition in soils under forest in Hungary. Geoderma regional 14: e00187.

Szabványok


EPA 6020A:2007;



MSZ 08-0206-2:1978;



MSZ 08-0206-2:1978;



MSZ 21470-52:1983;



MSZ 21470-51:1983;



MSZ-318-4:1979;



MSZ 20135:1999.

162

Talajtani Vándorgyűlés 2018. Program és Absztraktfüzet 67. oldal

Néhány kritikus talaj-tulajdonság a mikrobiális oltások alkalmazásánál
bokorbabbal tenyészedény-kísérletben
PABAR SÁNDOR ATTILA1 , MÓNOK DÁVID1, FERSCHL BARBARA2 KOTROCZÓ ZSOLT1, BIRÓ BORBÁLA1
1

Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Budapest
Szent István Egyetem, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék, Budapest

2

E-mail: pabarattila@gmail.com; biro.borbala@kertk.szie.hu

Összefoglalás
A komplex „bioeffektív” kezelésekkel környezetkímélő módon oldható meg a
növényvédelem, a növénytáplálás és egy lépésben javíthatjuk a talajok fizikai-kémiai állapotát
is. Kísérletünkben néhány talajbiológiai tulajdonság alakulását vizsgáltuk különböző fizikai
féleségű talajok bevonásával. Tesztnövényként sárgahüvelyű bokorbabot (Phaseolus vulgaris
var. Maxidor) használtunk, amit öt, eltérő talajon (T1: homok, T2 és T5: réti talaj, T3: barna
erdőtalaj, T4: mezőségi talaj) neveltünk tenyészedény-kísérletben. Mikrobiális kezelésként
egy általunk összeállított több funkciós oltóanyagot használtunk, amelynek összetétele:
Enterobacter ludwigii, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Kosakonia cowanii,
Trichorderma harzianum, és Phanerochaeta chrysosporium. A törzseket külön-külön
inkubáltuk, majd az összekevert szuszpenzióból növényenként 1-1 ml-t adagoltunk a
magvetéssel párhuzamosan. Vizsgáltuk a tesztnövények növekedését, illetve a talajbiológiai
tulajdonságok alakulását a kísérlet bontásakor. A talajminták biológiai aktivitását a
dehidrogenáz talajenzim (DHA) meghatározásával teszteltük. A talajok kitenyészthető
mikroorganizmus csíraszámát (összbaktérium és gomba, spórás baktériumok) legvalószínűbb
szám (MPN) módszerrel ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy az oltóanyag több vizsgált talajon
is megnövelte a kitenyészthető mikroorganizmusok csíraszámát. Ezzel párhuzamosan, nem
szignifikánsan, de tendenciaszerűen csökkentette a növények biomassza tömegét a vizsgálati
időszakban. Általánosan elmondható tehát, hogy az oltóanyagok alkalmazásánál fontos a talajnövény rendszerhez igazítás, illetve a talaj olyan mértékű javítása, hogy az az oltóanyagok
működését lehetővé tegye. A talajok általános fizikai-kémiai és specifikus biológiai
tulajdonságait ebben a folyamatban figyelembe kell venni.

Kulcsszavak: talajtípusok, talajoltóanyag, dehidrogenáz-aktivitás, MPN, talajbiológia

163

PABAR et al: Néhány kritikus talaj-tulajdonság a mikrobiális oltások alkalmazásánál bokorbabbal tenyészedény …

Bevezetés
A talajhasználat fenntartásában fontos szerepet játszhatnak a bioeffektív megoldások,
melyek biológiai úton képesek a tápanyag-szolgáltatást és a növényvédelmet ellátni egy
lépésben. Ilyen talajkezelések lehetnek a mikrobiális oltóanyagok (DUDÁS et al. 2017a,b; BIRÓ
2017). Környezettől függően a mikrobák hektáronkénti tömege irodalmi adatok szerint 3-15
tonna, nem számítva a talaj-táplálékháló egyéb résztvevőit; jelentőségük tehát nem
elhanyagolható (KOTROCZÓ et al. 2009, FEKETE et al. 2017, BÉNI et al. 2017).
Az úgynevezett növény-növekedés-serkentő, PGPR (plant growth promoting)
rhizobaktériumok különböző módon segíthetik a növénynövekedést (KOCSIS et al. 2018) és
egymás hatását szinergista módon erősíthetik is (KOCSIS és BIRÓ 2015). A kísérletben használt
fajoknál (Enterobacter ludwigii, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Kosakonia cowanii,
Trichorderma harzianum, és Phanerochaeta chrysosporium) a PGPR funkciókat és a
szinergizmusokat több korábbi tanulmány is megállapította. Az E. ludwigii PSB, foszfor oldó (Psolubilizing) baktérium, biokontroll tulajdonsággal is rendelkező faj, IAA (indolecetsav) és
vaskelát (sziderofor) termelő, valamint növelte a tesztnövények biomasszáját (SHOEBITZ 2009,
DOLKAR et al. 2018, RAJNISH 2018). A B. subtilis szintén ismert biokontroll faj, PSB és cellulózbontó tulajdonságokkal is rendelkezik (XIAO-YING et al. 2015, AHMAD et al. 2019, KIM et al 2011).
A P. fluorescens szintén a biokontroll, PSB, sziderofór és IAA termelő tulajdonságai miatt
gyakori komponense az oltóanyagoknak (XIAO-YING et al. 2015, DAVID et al. 2018).
A K. cowanii fajról leírták a biológiai N2-kötő tulajdonságát, valamint egy rokon-fajáról,
a PSB képességet, valamint az IAA és sziderofór termelő tulajdonságokat is, így
valószínűsíthető, hogy az általunk használt K. cowanii törzs is rendelkezik ezekkel a
képességekkel (MENENDEZ et al. 2016, BRADY et al 2013, ZHU et al. 2013, LIN 2012). Az E. ludwigii
és a K. cowanii törzseknél továbbá laboratóriumi körülmények között megfigyeltünk
extracelluláris poliszacharid (EPS) termelő tulajdonságot, mellyel a talajok szerkezetét képesek
javítani. A T. harzianum ismert a biokontroll és a cellulóz-bontó tulajdonságáról (ABDEL-FATTAH
et al. 2007, HADDADIN et al. 2009). A Ph. chrysosporium legismertebb modell szervezete a
fehérkorhasztóknak, ezzel pedig egy lignin-bontó szervezet, mi több a T. harzianum-mal
közösen felhasználva fokozódhat a szervesanyag-lebontás üteme (HADDADIN et al. 2009).
Az oltóanyagok mezőgazdasági környezetvédelmi alkalmazásainak a harmadik
generációjánál ugyanakkor még továbbra is vannak olyan ismeretlen tényezők, amelyeket
tovább kell vizsgálni azok eredményessége érdekében (BASHAN et al. 2013). Az oltóanyagok
eltérő módon viselkedhetnek, valamint nem is szükségképpen működnek különböző talajokon
(KINCSES et al. 2008, BALLÁNÉ et al. 2008).
Ennek a kiküszöbölésében, illetve a bevitt élő törzsek működőképességének a javítása
érdekében segítség lehet a természetes agyagásványok alkalmazása, melyek javítják a talajok
elsődleges fizikai-kémiai állapotát, ezzel pedig kedvezőbb körülményeket teremtenek mind a
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növények, mind a mikrobák számára. Ásványi-anyag-tartalmukkal segítik a növények
növekedését, tápanyagokhoz jutását is (SOLTI 2000, TÁLLAI 2011). Ilyen agyagásvány többek
között az alginit, amely közel 60 ásványi elemet tartalmaz. Ezek az alkalmazások
környezetbarát és alacsony egészségügyi kockázattal járnak a kémiai módszerekkel szemben
(KARDOS et al. 2011). Az oltóanyagok törzseinek megfelelő összeválogatásával, szelekciójával
lehetőség van arra is, hogy az adott talaj-környezeti körülményekhez igazított biotikus- és
abiotikus oltásokat valósítsunk meg (KOVÁCS et al. 2017).
Jelen tanulmányunkban különböző talajokat használtunk annak vizsgálatára, hogy a
talajok fizikai-kémiai tulajdonságai mennyire befolyásolják az általunk összeválogatott, a
növénynövekedésre kedvező hatású oltóanyagok eredményességét.

Anyagok és módszerek
Tenyészedény-kísérletet állítottunk be a Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék fényszobájában. Kontrollállt körülmények között, a
növények neveléséhez a fényszobai feltételeket 16/8 órás nappal/éjszaka időperiódus alapján
állítottuk be. A hőmérséklet 22±2oC, a relatív páratartalom pedig 55±5% volt. A
tenyészedényeket igény szerint öntöztük.
Talajok: A növényeket öt, különböző tulajdonságokkal rendelkező hazai talajon
neveltük. Származási helyeiket az 1. ábrán ábrázoljuk. A talajok semleges, enyhén lúgos pHval rendelkeznek, viszont eltérő a kötöttségűk és a szervesanyag-tartalomban is különböznek.
A talajok a termesztésben is használt genetikai talajtípusoknak felelnek meg. A felhasznált
talajok fontosabb fizikai-kémiai tulajdonságait az 1. táblázatban mutatjuk be. Tenyészedényenként 850g száraz talajt használtunk.
Tesztnövényként sárgahüvelyű bokorbabot (Phaseolus vulgaris var. Maxidor)
használtunk. A növényeket a tenyészedénybe vetettük (4-4 mag/edény), majd kikelés után
azonos növényszámra (1 növény/edény) ritkítottuk. A mikrobiális oltás a megvetéssel
egyszerre történt, az oltóanyagban lévő törzseket a 2. táblázatban szerepeltetjük a vélhető és
elvárt, előzetesen a laboratóriumi körülmények között ellenőrzött funkcióikkal együtt.
Tenyészedényenként 1-1 ml oltóanyagot alkalmaztunk, kontrollként az autoklávban elölt
baktérium szuszpenziót adagoltunk. A talajmintákat a virágzás 60%-nál vettük, a kísérlet
egyidejű bontásakor.
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1. ábra. A felhasznált talajok származási helyei
T1: Humuszos homoktalaj, karbonátos, gyengén lúgos (Soroksár 1); T2: Öntés réti talaj, középkötött, erősen
karbonátos (Soroksár 2); T3: Mezőségi talaj, középkötött, gyengén lúgos és karbonátos (Hatvan); T4: Agyagbemosódásos barna erdőtalaj, erősen savanyú (Tófej); T5: Típusos réti talaj, agyag fizikai féleségű, semleges,
felszínen nem karbonátos, erősen glejes tulajdonságú (Szeghalom)

A talajok kitenyészthető telepképző mikroorganizmus számát MPN-nel (Most Probable
Number - legvalószínűbb élősejt szám) módszerrel határoztuk meg, Hoskins-féle táblázatot
felhasználva (Cochran 1949). Így vizsgáltuk a talajok összes kitenyészthető mezofil aerob
baktérium, a mikroszkopikus gomba és a spóraképző baktérium telepképző számát (Olsen
1996). A talajok enzim-aktivitását a DHA (dehidrogenáz) módszerrel vizsgáltuk (Veres et al.
2013). Mértük még a növényi hajtás magasságát, valamint a hajtások és a gyökér
száraztömegét. Kezelésenként 4-4 ismétlést alkalmaztunk.

1. táblázat. A tenyészedény-kísérletben felhasznált talajok főbb fizikai-kémiai jellemzői.
Talajok és vizsgált tulajdonságok

T1

T2

T3

T4

T5

Kötöttség (K A)

26

43,4

49

54

57,5

Fizikai féleség

Homok

Agyagos
vályog

Agyagos
vályog

Agyag

Agyag

pH(H2O)

7,49

7,42

7,44

7,5

7,61

pH(KCl)

6,94

7,13

6,58

6,74

6,45

0,0317

0,0216

0,02677

0,0555

0,0665

2,18

4,09

4,63

3,89

3,75

Vízoldható só m/m%
Humusz mennyiség (H%):
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Az eredmények feldolgozásához GraphPad Prism 6 programcsomagot használtunk. A
normalitás vizsgálatot Kolmogorov-Smirnov teszttel, a szóráshomogenitást Levene-teszttel
ellenőriztük. Az eredmények statisztikai kiértékelése kéttényezős varianciaanalízissel
(ANOVA), valamint Tukey-teszttel történt, 95%-os szignifikancia szinten értelmeztük az
eredményeket (p<0,05).

2. táblázat. A talajoltóanyagok mikroorganizmus törzseinek lehetséges és elvárt
tulajdonságai
Törzs-összetétel

Tulajdonságok, képességek

Enterobacter ludwigii

PSB, Fusarium gomba antagonizmus, IAA-, szideroforés extracelluláris poliszacharid-termelés

Bacillus subtilis

Cellulózbontás, PSB, biokontroll

Pseudomonas fluorescens

PSB, biokontroll hatás, IAA- és sziderofor termelés

Kosakonia cowanii

Nitrogénkötés, PSB- és EPS termelés

Trichorderma harzianum

Biokontroll hatás, cellulózbontás

Phanerochaeta chrysosporium

Ligninbontás

Jelmagyarázat: PSB-foszforoldó képesség, IAA-hormontermelés, EPS-poliszacharid termelés

Eredmények és értékelésük
A mikrobiális oltóanyagok hatása a talaj kitenyészthető csíraszám-értékeire
A kezelések legnagyobb hatását a mért paraméterek közül, a mikroorganizmusok
kitenyészthető csíraszámára tudtuk kimutatni, ahogy azt a 2. ábrán is láthatjuk.
Az összes kitenyészthető mezofil aerob baktérium számot vizsgálva az oltott T5 talaj
szignifikánsan magasabb értékeket mutatott a kontrollnál. Az oltott T1-es és T4-es talajnál is
magasabb értékeket mutatott a T5-ös oltott talaj. Tehát elmondhatjuk, hogy az oltóanyag
baktérium komponensei a legkötöttebb talajon fejtették ki a legeredményesebb hatásukat (2.
ábra).
Az összes kitenyészthető mikroszkopikus gomba számolásnál az oltott T4 és T5 talajok
értékei szignifikánsan magasabbaknak bizonyultak a kontrollokkal összevetve. A kontroll
talajok között a T4 szignifikánsabb magasabb lett a T1-es mintához viszonyítva. Nem
szignifikáns, de tendenciaszerű, hogy a talajok gombaszáma magasabb a kezelt talajoknál, a
T2 kivételével (2. ábra). Ez arra utal, hogy a gomba-komponensek, - feltehetőleg elsősorban a
T. harzianum – sikeresen túlélték a kijuttatást és képesek voltak fennmaradni a talajban a
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mérés időpontjáig. A gombaszám is hasonló eredményt adott az összes baktérium számhoz
viszonyítva, azaz a kötöttebb talajon hatásosabb volt a kezelés.

2. ábra. A kitenyészthető baktériumok, Mikroszkopikus gombák és Spóraképzők
legvalószínűbb számának (MPN) log10 értékei 5 hazai talajban. Jelölések: K=kontroll,
O=oltott. Az oszlopok betű-jelölései a talajok közötti, a csillag a kontroll és a kezelés közötti
szignifikáns különbségeket jelzik. Tukey teszt, p<0.05; n=4

A kitenyészthető spóraképző baktériumok száma az oltott T2 talajnál szignifikánsabb
magasabb a kontrollhoz viszonyítva, valamint a kontroll talajoknál a T3 és a T4 talajok
szignifikánsan magasabb értéket adtak a T2 talajjal összevetve. A gombaszámhoz hasonlóan,
szintén megfigyelhető, egy nem szignifikáns, de tendencia-szerűen magasabb érték az oltott
talajoknál (2. ábra).
Ezzel azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az oltóanyag növelte az MPN értékeket az
összes vizsgált csoportban. A Soroksárról származó T1 és T2-es talajok alacsonyabb MPN
értékekkel rendelkeznek, különösen a mikroszkopikus gombák számát figyelembe véve. Ez
valószínűleg a talaj lazább szerkezete miatt alakul így. Az összes baktérium és gombaszám a
legjobban a kötöttebb T4 és T5 talajon növekedett az oltóanyag hatására, míg a spórás
baktériumok a laza szerkezetű T2 talajon voltak szignifikáns hatással, az ilyen talajok esetében
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a természetben is szélsőségesebb körülmények uralkodnak, mivel a lazább szerkezet esetén a
nedvesség könnyebben eltávozik és ezzel együtt a talajok a hőingadozásnak is jobban kitettek.
Ezzel információt kaptunk arra, hogy az oltóanyag komponensei mely talajokon adnak jobb
eredményt.
A mikrobiális talajoltással kimutatható módon növekedett a talajok biológiai állapota. A
jótékony hatású mikroorganizmusok így a talajba kerülve, ott kifejthetik tevékenységüket.

A növénynövekedés alakulása a kezelések hatására a vizsgált talajokon
A növényi biomassza-tömeg statisztikai vizsgálatánál megállapítottuk, hogy a hajtás
száraztömege nem mutatott szignifikáns különbséget a kontroll és a kezelt talajokat
összehasonlítva. Bizonyos talajoknál megfigyelhető volt az is, hogy az oltott növények
száraztömege alacsonyabbnak adódott a kontroll növényekkel összehasonlítva (3. ábra). Ezt a
tendenciát már korábban is leírták (JAKAB 2014), mégis viszonylag kevés figyelmet kap az ilyen,
az elvártakhoz képest a növénytömeg-növekedésre ható negatív eredmény. Ennek okaként
feltételezzük a következő hatást.

3. ábra. A bab hajtás száraztömegének az alakulása mikrobiális kezelések hatására öt
különböző talajon. Jelölések: K=kontroll, O=oltott. Az oszlopok betű-jelölései a talajok
közötti, a csillag a kontroll és a kezelés közötti szignifikáns különbségeket jelzik. Tukey teszt,
p<0.05; n=4
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A rhizoszférába az oltással is bekerült mikroorganizmusokat a gyökérexudátumoknak
kell táplálni akkor, amikor a növényi fotoszintetikus aktivitás ezt még nem képes kielégíteni,
és/vagy amikor a talajban sincs elegendő szerves anyag a mikroba-tápláláshoz. Ez kezdetben
hátráltathatja a növények növekedését, mivel a saját fotoszintetikus terméküket így nem
tudják teljes egészében a biomassza-növekedésükhöz felhasználni. A tényleges hatótényezők
kiderítéshez azonban további vizsgálatokra lesz szükség.

4. ábra. A babnövény magasságának az alakulása mikrobiális kezelések hatására öt
különböző talajon. Jelölések: K=kontroll, O=oltott. Az oszlopok betű-jelölései a talajok
közötti, a csillag a kontroll és a kezelés közötti szignifikáns különbségeket jelzik. Tukey teszt,
p<0.05; n=4

A hajtáshosszt, azaz a növények magasságát vizsgálva a kezelések nem adtak szignifikáns
eltéréseket a kezeletlen kontroll növényekhez viszonyítva. A talajokat vizsgálva is hasonló
eredményt kaptunk, mint a hajtás száraztömegnél, hogy tendencia-szerűen ugyan, de
csökkent a növények hajtáshossza (4. ábra).

A talajok közötti különbségek értékelése
A talajok között szignifikáns különbségeket tapasztaltunk számos vizsgált tulajdonság
értékelésénél. A T1-es soroksári talajon nevelkedett növények kisebbek voltak a T3-as talajon
nőtt növényekhez viszonyítva. A T2-es talajon lévő növények pedig a T3-as és a T4-es talajon
termesztett növényeknél is kisebbek lettek (2. ábra). Ennek oka a talajok fizikai-kémiai
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tulajdonságaiban keresendő, ami hatással van a talaj tápanyaganyag-szolgáltató képességére
is.
A hajtáshosszt, azaz a növények magasságát vizsgálva a kezelések nem adtak szignifikáns
eltéréseket a kezeletlen kontroll növényekhez viszonyítva. A talajokat vizsgálva ugyanakkor
hasonló eredményt kaptunk, mint a hajtás száraztömegnél, hogy tendenciaszerűen, de
csökkent a növények hajtáshossza.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a talajok kiinduló fizikai félesége alapvetően befolyásolja a
talaj „fogékonyságát” az oltóanyag-kezelések hatásosságára (Kincses et al. 2008, Balláné et al.
2008). Az agyagos, sok kolloiddal rendelkező T5-ös szeghalmi talaj több életteret tudott
biztosítani a mikroorganizmusok számára, ezért a talaj általánosságban jobban reagált az
oltóanyag-kezelésekre, mint a T1-es soroksári talaj. A nagyobb pórustérrel rendelkező,
levegőzöttebb talaj elsősorban az oltóanyagban lévő gombák szaporodását (Trichorderma
harzianum, Phanerochaeta chrysosporium) támogatta a baktériumokkal szemben.

Következtetések
Összességében elmondható, hogy az oltás hatékonyságát alapvetően befolyásolja a talaj
fizikai-félesége. Kötöttebb talajon megnőttek az MPN csíraszám értékékek a kezelések
hatására. Ez elsősorban a mikroszkopikus gombaszámban érzékelhető leginkább a T4-es és a
T5-ös talajnál (Tófej, Szeghalom). Ez valószínűleg az oltóanyagban lévő Trichoderma
harzianum megmaradását igazolja.
A növényi hajtások száraztömegéből is arra lehet következtetni, hogy szignifikáns
különbségek vannak a talajok alapvető fizikai-kémiai tulajdonságai között, ami befolyásolja a
mikrobiális oltóanyag-kezelésekre adott reakciókat is. Egyes talajokon az oltóanyagok
negatívan befolyásolták a növények növekedését, amit a növény fejlettségi szintjéhez
viszonyított igen korai oltás magyaráz. Az oltás idejének megválasztásánál a növényfiziológiai
tulajdonságok és a környezeti körülmények befolyásoló hatását figyelembe kell venni.
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Main soil-characteristics affecting of the combined soil inoculation and the
growth of bean in pot experiment with five different soils
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Summary
Bioeffective treatments are sustainable and environmentally protective solutions. The
microbiological inoculation of soils and the potential carriers of those treatments might
improve the physical-chemical and the biological soil characteristics. In this study some soil
biological properties were investigated after a massive biofertilizer soil applications. As a test
plant, we used Phaseolus vulgaris var. Maxidor, grown on five different soils (T1, T2 Soroksár,
T3 Hatvan, T4 Tófej, T5 Szeghalom) in pots. We inoculated of those soils by a combined
biofertiliser (Enterobacter ludwigii, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Kosakonia
cowanii, Trichorderma harzianum, Phanerochaeta chrysosporium). We add 1ml biofertilisers
per plants. The growth of the test plants was examined and the biological activity of the soil
samples was determined by measuring the dehydrogenase soil enzyme (DHA) activity. The
number of soil microorganisms was estimated by the most probable number (MPN) method.
We found that combined biofertiliser application could increase the number of countable
microorganisms on several soils. The increased microbial counts, however was not in
correlation with the biomass production of the testplants. The soil-physical-chemical
optimization, which support the initial growth of the plants is one of the key for the successful
biofertilizer application. It is the bioeffective solution to consider the abiotic circumstances of
any soil-plant systems before or parallel with the biotic, microbial treatments.

Keywords: Phaseolus vulgaris, MPN, biofertilisers, inoculation, soil-variability
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Összefoglalás
A légköri szén-dioxid mennyiségét kétségkívül jelentősen csökkenthetik az erdőségek,
mérsékelve ezzel a klímaváltozás hatásait. Azonban fontos lenne tudnunk azt is, hogy a változó
klíma milyen hatással van az erdőségekre, azaz, hogy milyen keretfeltételek mellett tudják
kifejteni fent említett hatásukat. Kutatásaink során hazánk 17 csapadék gradiens mentén
elhelyezkedő erdőségének talajait vizsgáltuk CNS analizátor segítségével, azzal a céllal, hogy
felbecsülhessük a szárazodó klíma hatásait az erdőségek talajainak szénraktározó
képességére, valamint a biológiai aktivitásukat igyekeztünk felbecsülni a gombabiomassza
HPLC-s vizsgálatával. Az előrejelzések számos területen a klíma abszolút, vagy legalábbis
relatív szárazodását jósolják. Ezek a jóslatok az északi mérséklet öv jelentős területét érintik,
éppen azokat a területeket, melyeken az elmúlt évtizedekben ütemesen nőtt az erdőállomány
és ahol várhatóan ezek a tendenciák folytatódni is fognak. A legtöbb klímaszcenárió szerint
különösen igaz mindez a Kárpát-medencére. Az erdőségek, mindaddig, amíg teljesülnek az
adott vegetáció létfeltételei, még jelentősebb csapadék csökkenés esetén is képesek hosszabb
távon fenntartani az ökoszisztéma szénraktározó képességét. Bár a csökkenő csapadék mellett
csökken az erdők biomasszája, de hosszabb távon nőhet a talajaik szén megkötő képessége a
csökkenő kilúgzódás és a lassuló lebontó folyamatok miatt. Vizsgálataink is ezt a hipotézist
támasztották alá, a szárazabb erdők alatt a talajok szignifikánsan (214%-al) magasabb szerves
szén koncentrációt mutattak, szignifikánsan (37%-kal) alacsonyabb éves avar produkció
mellett is, mint a nedves erdők talajai.

Kulcsszavak: talajbiológia, széntartalom, klímaváltozás, csapadék gradiens, szénforgalom
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Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben a légköri környezet számottevően változott. Így a CO2növekvő
kibocsátása és ezzel összefüggésben a klímaváltozás korunk legégetőbb környezeti
problémájává vált. A CO2 megkötés tekintetében az erdők szerepe vitathatatlan. Az erdők a
földi növényzetben tárolt szén mintegy 90%-át, az alattuk lévő talajokkal együtt mintegy 6080%-át adják globálisan a szárazföldi növényzet és a talajok összes szén mennyiségének (FAO
2005; FIELD & RAUPACH 2004). Ezen belül az északi félteke növekvő területű mérsékeltövi
lombhullató erdői fontos szerepet játszanak a globális szén-ciklusban (BARR et al. 2002), mivel
jelentős mennyiségű szén-dioxidot kötnek meg (CANADELL et al. 2007). Az erdei talajok szerepe
a globális C ciklusban szintén jelentős. Globálisan a talajok a szénháztartás fontos összetevői,
amelyek körülbelül két és félszer annyi szenet tartalmaznak, mint amennyi a vegetációban
található (FIELD & RAUPACH 2004). Ugyanakkor a talajok globális CO2 kibocsátását RAICH et al.
(2002) 8×1016g y-1 -ra becsülték, ami közel 10-szerese a fosszilis tüzelőanyagok-elégetésből
származó CO2 mennyiségének, így az esetleges mennyiségi változások globálisan jelentkező
problémákat is okozhatnak.
A klímaváltozás összetett módon hatott az erdő ökoszisztémákra, melyekbe beleértjük
a növényzet mellett a hozzájuk kapcsolódó talajokat is (CHAPIN et al. 2009;KONCZ et al. 2010;
MISIK et al. 2018; MISIK et al. 2019; FEKETE et al. 2017).Az erdőségek gyorsuló növekedésüket
egyrészt éppen a többlet CO2 felvételüknek köszönhetik. De nemcsak növekedésük gyorsul,
hanem Európában az erdők kora is nő, sőt évtizedek óta az erdőterületek nagysága is
növekszik. E három folyamat szinergista módon növeli Európában a fatömeget, így CO2
megkötő képességüket is, hatékonyan csökkentve ezzel a fosszilis tüzelőanyagok égetésével
légkörbe kerülő CO2 mennyiségét (CLARK et al. 2016).
Európa és távolabb tekintve a Föld számos területén várható az erősödő melegedés
miatti evapotranspiráció növekedése és a vegetációs időszakban (gyakran azon kívül is) a mind
gyakoribbá és hosszabbá váló aszályos periódusok miatt az erdő-ökoszisztémák relatíve
szárazabbá válása (GÁLOS et al. 2009), mely összetett módon, de jelentős hatással van mind a
növényzet biomasszájára, mind a talajok széntároló képességére.
Nyugat- és Közép - Európa erdeinek jövőbeli CO2 megkötő képességének felbecslése
szempontjából nagy jelentőségűek a Közép-Európa délkeleti részének erdő ökoszisztémáiban
napjainkban lejátszódó folyamatok. E kontinens-részen ugyanis a klímaváltozás kedvezőtlen
„velejárója” a szárazodás már eddig is számottevő változást okozott a faállományokban, és
feltehetően a hozzájuk tartozó talajokban is. A mediterrán klímára is jellemző száraz nyarak
pedig a közeljövőben mind gyakoribbá válnak Közép-Európában, sőt Nyugat-Európa bizonyos
területein is (DOMONKOS 2003; BARTHOLY et al. 2007; SAMANIEGO et al. 2018).
Az éves középhőmérséklet és csapadék, de még inkább a vegetációs időszak
hőmérsékleti és csapadék értékei jelentős mértékben befolyásolják a talajok
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nedvességtartalmát, hőmérsékletét és ezen keresztül a talajokban lévő szerves anyagok
bomlását, a tápelemek (KOCSIS et al. 2018), illetve bizonyos szerves vegyületek talajokból
történő kimosódását, a talajok pH-ját (TÓTH et al. 2013) és biológiai paramétereit. A
klímaváltozás a vegetációs időszak hosszabbodásával, valamint a növekvő CO2 szinttel együtt
fokozhatja a képződő biomassza mennyiségét, ugyanakkor kérdéses, hogy az erdőségek (és
egyéb területek) talajaiban a biomassza mennyiség növekedése milyen körülmények között
növelheti az elraktározott szén mennyiségét is (BOWDEN et al. 2014;FEKETE et al. 2016). A talajok
növekvő hőmérséklete megfelelő nedvességgel társulva gyorsítja a lebontási folyamatokat,
továbbá a növekvő biomassza mennyiség az úgynevezett priming hatás révén hasonló hatást
érhet el, így egyes területeken a talajok szénraktározó képessége akár csökkenhet is (KUZYAKOV
2010). Ugyanakkor a klímaváltozás hatásai egyéb területeken a csapadék csökkenésével, vagy
eloszlásának kedvezőtlenné válásával (különösen a nyári időszak relatív, vagy abszolút
szárazodásával) segíthetik a talajokban a szerves anyagok elraktározódását azzal, hogy fékezik
a lebontó (FEKETE et al. 2017), továbbá a kimosódási folyamatokat. Továbbá az ökológiai
feltételek változása befolyásolhatja a növények szöveteit felépítő molekulák arányát is,
változásokat okozva pl. a nehezen bomló lignin anyagok és a könnyebben bomló szénhidrátok
mennyiségében, ami szintén hatással lehet a talajokban felhalmozódó növényi eredetű
szerves anyagok mennyiségére.
A klímaváltozás eltérő módon hat a szárazabb és a nedvesebb erdőségek talajainak
szénforgalmára. Így kutatásunk egyik célja az volt, hogy összehasonlítsuk a humid erdőségek,
kis szerves anyag tartalmú talajainak szénforgalmát a száraz erdők nagy szerves anyag
tartalmú talajainak szénforgalmával. Mivel a talajok tulajdonságait számos paraméter
befolyásolja rendkívül komplex módon, kutatási projektünkbe olyan eltérő humiditású
területeket választottunk ki, melyeknél a klímán kívül az egyéb fontos talajt befolyásoló
ökológiai paraméterek hasonlóak. Ennek megfelelően nagyjából sík területeket választottunk
a vizsgálati területeink helyszínéül, ahol nem befolyásolja a kapott eredményeket a terület
kitettsége, illetve a lejtők dőlésszöge, valamint az erózió. Lösszel borított területeken kialakult
erdőségeket vontunk a vizsgálatba, kizárva ezzel az alapkőzetek eltéréséből adódó esetleges
különbségeket. Ezen túl a Kelet-Közép-Európában gyakori kocsánytalan tölgy által dominált
társulásokat vizsgáltunk, hogy az eltérő faji jelleg se befolyásolja eredményeinket.
A Dunántúli-dombság területén és az Alföld peremi dombsági tájakon, ehhez a
tanulmányhoz kapcsolódóan összesen 17 erdő ökoszisztémájában végeztük a vizsgálatainkat.
Az erdők nedves, mezo és száraz csoportokba sorolásánál az erdő alkotó fafajok szárazsággal
szembeni érzékenységét használtuk. A fő állomány alkotó szinte mindenütt a kocsánytalan
tölgy volt. Az ezzel elegyedő indikatív fafajokat használtuk módon az egyes erdőségek
besorolásakor. Ennek megfelelően ahol megjelent a gyertyán azt a területet tekintettük mezo
erdőnek és ahol a bükk is előfordult azt pedig humid erdőségnek. Ez az összehasonlítás, mint
hamis idősoros módszer – fenntartásokkal – szolgálhat arra is, hogy a száraz erdei
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ökoszisztémák – és ezen belül a talajok – jelenlegi szénforgalmi jellemzői előre jelezzék a ma
még humid talajok jövőben várható átalakulása során a megváltozó szénforgalmi
kapacitásokat. A fenntartások azért szükségesek, mert az eltérő klímán kialakult eltérő
talajtípusok szénforgalma eleve eltér valamennyire egymástól. Az előrejelzés a száraz talajok
szénforgalmi jellemzői alapján mégis megtehető, mert az adott vizsgálati szempontok mellett,
a talajok szénforgalma kevéssé függ a talajtípust meghatározó (évszázadok és évezredek alatt
viszonylag állandó klíma hatására kialakult) statikus, robusztus talajtulajdonságoktól
(mésztartalom, kémhatás, stabil humuszfrakció), minta gyorsan változó klíma és biomassza
által meghatározott talajparamétereitől (talajhőmérséklet, talajnedvesség, avarmennyiség és
minőség).
Kutatásainkban a nedves és a száraz erdők különbségeit vizsgáltuk többféle változó
tekintetében. A két erdő típus jobb elkülönítése céljából bevezettük egyfajta „lágy határként”
a két típus mellett az átmeneti, vagy mezo erdők fogalmát. Az erdőségeket botanikai és
éghajlati alapon is lehet a fenti kategóriákba osztani. A két osztályozási rendszer
természetesen jelentős átfedést mutat, azonban különösen a határterületek esetében
akadhatnak olyanok, melyek a két kategória alapján eltérnek. Mivel a jelen tanulmányban
elsősorban a talajokban található szerves szenet vizsgáltuk, melynek mennyiségét az általunk
meghatározott vizsgálati feltételek mellett leginkább az avar input mennyisége, a lebomlás és
a kimosódás mértéke befolyásolta, így nem a botanikai, hanem az éghajlati paraméterek
alapján soroltuk be a területeket a 3 kategória valamelyikébe.

Anyag és módszer
A kutatások előkészítése során 17, az ország különböző pontjain található erdő területet
jelöltünk ki, melyek talajtani paramétereinek alakulását együtt vizsgáltuk két fontos éghajlati
tényezővel az éves átlagos csapadék értékekkel, illetve az Ellenberg indexel (1. táblázat). A
három kategóriát az Ellenberg index alapján határoztuk meg, melynek alapját a vegetációs
időszak csapadék és hőmérsékleti értékei jelentik. 30 alatti Ellenberg index esetén soroltuk az
erdőterületeinket a nedves erdőkhöz, 30-37 között a mezo erdők, és a 37 fölötti kategóriába
kerülő erdőket a száraz erdők közé soroltuk. A vizsgált erdőterületek éghajlati adatait a
CARPATCLIM adatbázisa alapján állítottuk össze.
Kutatásaink során a talajok szén tartalmát 3 rétegből mértük (0-5 cm, 5-15 és 15-30 cm),
a vizsgálatokhoz elem analizátort használtunk (ElementarVario EL CHNS; Elementar
Analysensysteme GmbH), a talajok gomba biomasszáját a talajminták ergoszterol tartalmának
vizsgálatával végeztük egy optimalizált HPLC-s módszer segítségével (BÉNI et al. 2017). Az
avarprodukciót erdőterületenként 4 negyed négyzetméteres négyzet talaj felületén mértük a
vizsgált erdő site-okon. A minták K tartalmának meghatározása lángemissziós (FES), Ca
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mennyisége pedig láng-atomabszorpciós (AAS) módszerrel történt. Ezek a meghatározások
Thermo Fisher iCE 3300 műszerrel történtek.
1. táblázat. A vizsgált erdőterületek néhány jellemző adata. N: nedves, M: mezo, S: száraz
erdőket jelöl.
Erdőterületek nevei

Besorolás

Éves átlagos
Ellenberg index
csapadék (mm)

Bajánsenye

n

722,1

28,16

Ispánk

n

703,4

29,14

Szilvágy

n

718,9

26,8

Ortaháza

n

725,4

28,11

Bak-1

n

714,9

26,4

Bak-2

n

712,7

26,5

Bazita (Zalaegerszeg)

n

704,8

28,16

Balatonendréd

m

639,6

31,9

Bag

m

574,8

36,46

Buják

m

594,6

33,8

Sirok

m

583,1

34

Hévízgyörk

m

574,8

36,46

Füle-1

s

577,2

38,83

Demjén-Észak

s

552,8

38,09

Demjén-Dél

s

557

37,68

Kerecsend

s

554,4

37,4

Aszaló

s

556,2

37,58

A minták roncsolása CEM Mars 6-os mikrohullámú roncsoló segítségével történt. A
roncsolás során a teflon bombába 0,5 g talajmintához 8 mL 67 % m/m-os salétromsavat
adtunk. A folyamat során alkalmazott paraméterek megegyeztek a gyártó által a talajmintákra
adott értékekkel. A szemcseméret eloszlást a megfelelő kémiai kezeléseket követő lézer
diffrakciós szemcsevizsgálat segítségével határoztuk meg (BUURMAN et al. 1996, CENTERI et al.
2015). Annak érdekében, hogy összehasonlíthassuk a vizsgálat eredményeit a klasszikus,
pipettás módszerrel mérhető adatokkal, az agyagfrakció felső határául az 5,8 µm-es méretet
választottuk (MAKÓ et al. 2017).
A statisztikai elemzések során egytényezős véletlen elrendezésű modellt (One-Way
randomized design ANOVA) használtunk. A szórás homogenitás teljesülésének vizsgálatára a
Levene’s tesztet alkalmaztuk. A csoportok elkülönítésére Tukey HSD tesztet használtunk,
illetve regresszió analízissel vizsgáltuk a talaj szerves anyag tartalmának és az éves átlagos
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csapadék értékeknek a korrelációját. A statisztikai vizsgálatokhoz a Statistica 8.0 programot
használtuk.

Eredmények és értékelésük
A talajok biológiai aktivitását, elemtartalmi viszonyait számos paraméter alakítja. Ahhoz,
hogy a klíma és azon belül is az éves átlagos csapadék értékek talajokra gyakorolt hatását
felmérhessük a többi befolyásoló tényezőnek azonosnak, de legalábbis nagyon hasonlónak
kell lennie. Ennek érdekében olyan erdőterületeket jelöltünk ki, melyeknél a környezeti háttér
hasonló. A fás vegetáció összetételét (kocsánytalan tölgyes erdő helyenként csertölggyel,
gyertyánnal, illetve bükkel keverve) is figyelembe vettük. Az erdőségek kiválasztásakor azok
korát is figyelembe vettük, amely mutatott ugyan némi különbséget, de a talajok gyorsabb
változását előidéző gyorsan növekvő fiatal erdőket kizártuk a vizsgálatokból. A talajképző
alapkőzet jégkorszakban lerakódott lösz, ami az eltérő klíma hatására némi eltérést mutatott
az egyes területeken (pl. a mállás mértéke tekintetében), így a nedvesebb területeken
vályogosodott. A vizsgálati területekre jellemző szemcseösszetétel és lejtő kitettség szintén
hasonló volt. Az eróziós hatások elkerülésére a meredek, vagy közepes lejtőket kizártuk, csak
sík, vagy egész enyhe 1-2 %-os lejtőket választottunk és a pangó vizes talajú területeket is
lehetőség szerint kerültük a területek kiválasztásakor. A különböző éves csapadékú
területeken eltérő típusú barna erdőtalajok (BET) alakultak ki, melyek a gyengén podzolos
barna erdőtalajoktól, az agyagbemosódásos BET-eken és a Raman-féle BET-eken át egészen a
csernozjom barna erdőtalajokig terjedtek, sőt egyes szárazabb helyeken a mészlepedékes
csernozjomok is megjelentek. A sok éves csapadék átlagok 552 mm-től 722 mm-ig terjedtek
erdőterületenként.
Bár a Kárpát-medencei erdőségek talajainak szerves szén készlete összességében sok
száz, sőt több ezer év alatt alakult ki, a talajok szén tartalma már néhány évtized, sőt év alatt
is sokat csökkenhet, vagy nőhet a változó körülmények hatására (KOTROCZÓ et al. 2008; FEKETE
et al. 2011; KOTROCZÓ et al. 2017; FEKETE et al. 2017) és még gyorsabban változhatnak az ezeket
alakító talajbiológiai folyamatok (Fekete et al. 2008, BÉNI et al. 2014; BÉNI et al. 2017). A talajok
szerves anyagai a növényi és állati, valamint mikrobiális maradványok bonyolult kombinációját
adják, melyek a bomlási folyamatok különböző szakaszaiban vannak, ezeket a vegyületeket
kiegészítik az élő talajorganizmusok sejtjei,szövetei. A talaj szerves anyagainak három fő
csoportja a teljes bomlási idejét tekintve jelentős különbségeket mutat. Az oldott szerves
anyagok rendkívül gyorsan általában 1-2 év alatt lebomlanak (esetenként néhány nap alatt), a
szilárd szerves anyag részecskék vegyülettípustól és klímától függő bomlása átlagosan 15-100
év közé esik, míg a humusz anyagoknál leggyakrabban 500-5000 év ez az időszak (BRADY & WEIL
1999). Az első két csoporttal szemben a humusz vegyületek biológiailag szinte teljesen
inaktívak, mivel átlagosan a talajok összes szerves anyag tartalmának 35–50%-át teszik ki (bár
bizonyos esetekben mindkét irányban túlnyúlhatnak ezen az értékskálán). Így könnyen
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érthetővé válik, hogy a talajok miért tudják néhány év, vagy évtized alatt elveszíteni szerves
szénkészletük felét, vagy akár kétharmadát még akkor is, ha eróziós veszteségek nem
jellemzőek az adott területen.
A száraz erdőségekben mind a három vizsgált talajszintben szignifikánsan magasabb
széntartalmat mértünk (1. ábra) annak ellenére is, hogy az avarprodukció szintén
szignifikánsan, mintegy 37 %-al magasabb volt a nedves erdők területén (9,9 tonna/ha és 7,2
tonna/ha).

1. ábra. A vizsgált erdőterület-csoportok szerves szén mennyisége (g/100g száraz talaj)

Nedvesebb környezetben, főleg ha a vegetációs időszakban is optimális a lebontó
szervezetek számára a talaj nedvességtartalma, felgyorsul a szerves maradványok lebomlása
és emellett a talajokból történő kimosódási folyamatok is felerősödnek. Ez tetten érhető
abban is, hogy az általunk vizsgált nedves erdőségek talajaiban a könnyebben kimosódó
tápelemek, így pl. a Ca, vagy a K mennyisége is jelentős különbséget mutat a száraz erdők
talajaiban mért értékekhez képest. Az oldható szerves vegyületek vélhetően részben
hasonlóan viselkednek.
A száraz erdőségekben a kálium 225 %-kal, míg a kalcium 711 %-kal magasabb értéket
mutatott, mint a nedves erdőkben, mutatva ezzel a kimosódás szignifikáns különbségeit a két
erdőtípus talajai között. A talajok pH-ja szintén ezeknek a folyamatoknak megfelelően alakult.
Az általunk vizsgált nedves erdőségek felső 5 cm-es rétegének átlag pH értéke 5,29±0,15, míg
a száraz erdőké csaknem semleges 6,85±0,16, mely szignifikáns különbséget mutat a két típus
között.
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A lebontó folyamatok intenzitását a talajok gomba biomasszája is befolyásolhatja, mivel
az erdőtalajok esetében a szaprofita gombák tevékenysége különösen jelentős, amire a pH is
befolyással lehet. A szubsztrátként szereplő avar nedves erdőterületeken mért nagyobb
mennyisége és a gombák gyorsabb szaporodásához és nagyobb aktivitásához
nélkülözhetetlen magasabb talajnedvesség értékek valószínűsítették a humid erdők nagyobb
gombabiomasszáját. Vizsgálataink alátámasztották mindezt, a nedves erdők talajaiban 61%-al
magasabb gomba biomassza értéket mértünk, mint a száraz erdőkében (2. ábra).

2. ábra. A vizsgált erdőtípus csoportok gomba biomassza mennyiségei
(mg gomba/g száraz talaj)

Hipotézisünk szerint a száraz, mezo- és humid erdőségek közötti szerves anyagok
koncentrációjában mutatkozó különbség elsődleges oka az eltérő éves csapadékátlagok
voltak. Ennek bizonyítására regresszió analízissel vizsgáltuk a talajok szerves anyag
tartalmának és az éves átlagos csapadék értékeknek a kapcsolatát.
Vizsgálataink azt mutatták, hogy minden talajrétegben erős korreláció tapasztalható a
két változó között, melyet a magas R2 és alacsony p értékek is mutattak, de a mélyebb
rétegekben nagyobb korrelációt találtunk (3. 4. 5. és 6. ábrák). Ez leginkább azzal
magyarázható, hogy az egyes erdőterületeken, a talaj felszínén különböző nehezebben bomló
szerves anyag felhalmozódások figyelhetők meg, ami a felső 5 cm-es réteg esetében
befolyásolhatta a talajok szerves anyag tartalmát, míg a mélyebb rétegekben ezek a felszíni
hatások már nem, vagy csak jóval kisebb mértékben érvényesülhettek.
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Spreadsheet1 10v*18c

éves átlagos csapadék értékek (mm):0-5 cm (szerves szén g/100 g száraz talaj):
cm (szerves
r = -0.7142; p0-5
= 0.0013;
r2 = 0.5101szén g/100 g száraz talaj) = 10,2001-0,0098*x

6,0

0-5 cm (szerves szén g/100 g száraz talaj)

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0
540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

éves átlagos csapadék értékek (mm)

3. ábra. Az éves átlagos csapadék-értékek és a talajok szerves szén készletének korreláció
vizsgálata regresszió analízis segítségével a talaj felső 5 cm-es rétegében.

Spreadsheet1 10v*18c

éves átlagos csapadék értékek (mm):5-15 cm (szerves szén g/100 g száraz talaj):
5-15
(szerves
szén g/100 g száraz talaj) = 10,2542-0,0121*x
r = -0.8640;
p = cm
0.00001;
r2 = 0.7465

4,5

5-15 cm (szerves szén g/100 g száraz talaj)

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5
540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

éves átlagos csapadék értékek (mm)

4. ábra. Az éves átlagos csapadék értékek és a talajok szerves szén készletének korreláció
vizsgálata regresszió analízis segítségével a talaj 5-15 cm-es rétegében.
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Spreadsheet1
csapadék értékek (mm):15-30cm (szerves
szén g/10010v*18c
g száraz talaj):
15-30cm
(szerves
szén g/100 g száraz talaj) = 6,4823-0,008*x
r = -0.8138;
p = 0.00007;
r2 = 0.6623
3,2

15-30cm (szerves szén g/100 g száraz talaj)

3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

éves átlagos csapadék értékek (mm)

5. ábra. Az éves átlagos csapadék értékek és a talajok szerves szén készletének korreláció
vizsgálata regresszió analízis segítségével a talaj 15-30 cm-es rétegében.

éves átlagos
Scatterplot
csapadék értékek
of 0-30
(mm):0-30
cm against
cm: r éves
= -0,8754;
átlagos
p = 0,00000;
csapadék
r2 = 0,7663
értékek

(mm)

0-30 cm = 8,3592-0,0097*x
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
0-30 cm

2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

éves átlagos csapadék értékek (mm)

6. ábra. Az éves átlagos csapadék értékek és a talajok szerves szén készletének korreláció
vizsgálata regresszió analízis segítségével a talaj 15-30 cm-es rétegében.
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Következtetések
Vizsgálataink azt mutatják, hogy a változó klíma feltételek mellett is jelentős marad az
erdők szén tároló kapacitása. Ez még akkor is így van, ha a jelentős csapadék csökkenés mellett
csökken az erdők biomasszájában tárolt szén mennyisége, így az avar révén a felszínre jutó
szerves anyag mennyisége is. Ennek a folyamatnak az okát a csökkenő kilugzás és a lebontó
folyamatok lassulása adhatja meg, aminek következményeként nő a talajokban tárolt szén
mennyisége (FEKETE et al. 2017). A növekvő légköri szén-dioxid koncentráció, továbbá a
vegetációs időszak hosszának megnyúlása a biomassza mennyiségét növeli jelentősen
(PRETZSCH et al. 2014), ám ez a hatás csak ott tud igazán érvényesülni, ahol a csapadék
csökkenése nem gátolja a növényzet növekedését. A meglévő erdőterületek megtartása,
lehetőség szerint növelése számos egyéb ok mellett, a területek stabil szén tároló kapacitása
miatt is előnyös. Azonban fontos kérdés, hogy a száraz erdőkben felhalmozódó szerves anyag
többlet milyen vegyületekből áll, mennyire tudnak felhalmozódni a lebomlásnak tartósan
ellenálló molekulák, illetve a talajok ásványi összetevőivel kialakított komplexek mekkora
védelmet biztosítanak a hozzájuk kötött szerves maradványoknak.
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Carbon-sequestration of Hungarian zonal types of deciduous oak forest soils,
studied with different annual precipitation values
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Summary
Climate change is expected to alter temperature and precipitation and thus
evapotranspiration, which also modifies net primary production and thus litter production.
How changes in litter production will affect ecosystem properties such as soil organic matter
quantity and quality are not well known. The main purpose of our research was to study the
different environmental impacts (especially variable annual rainfall and change in litter input)
how influence the carbon storage of soils and the decomposition processes. In our research,
we studied the soils of 17 Hungarian forest sites along the gradients of precipitation, in order
to assess the effects of the drying climate on the carbon storage capacity of the soils of forests.
More climate scenarios predict the absolute or at least relative dryness of the climate in many
areas. These predictions concern many areas of the Nordic temperate belt, the areas where
forest stock has risen steadily over the past decades and where these trends are expected to
continue. This is especially true for the Carpathian Basin. It is therefore important to know
how the expected changes affect the carbon storage capacity of forest soils. Forests, as long
as the vegetation conditions of the given forest are met, to be able to maintain the carbon
storage capacity of the ecosystem even in the event of a significant reduction in precipitation.
Although decreasing precipitation reduces the biomass of forests, but the long-term carbon
storage capacity of their soils can increase due to declining leaching and decreasing
decomposition processes. Our studies confirmed this, the soils of dry forests showed
significantly higher organic carbon concentrations than the wet forests with 214%.

Keywords: soil biology, carbon content, climate change, moisture, carbon storage
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Dolomit és mész hatása néhány talajtulajdonságra és
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Összefoglalás
A DE MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézetében tenyészedényes kísérletben (2017)
vizsgáltuk két karbonát tartalmú kezelés hatását Nyírkátáról származó, savanyú (pH H2O=5,2)
kémhatású, homok textúrájú, barna erdőtalajon. Az egyik kezelésben dolomit őrleményt (3 t
ha-1), a másikban meszes kezelést (3 t ha-1) alkalmaztunk. A tesztnövény „Sárga hüvelyű –
Maxidor” fajtájú bokorbab (Phaseolus vulgaris nanus L.) volt.
Egyéves kísérletben tapasztataink szerint a talaj vizsgált vízgazdálkodási paramétereit
közel azonos mértékben pozitívan befolyásolták a kezelések. A talaj nedvességtartalma, és
víztartó képessége közel azonos mértékben nőtt a dolomit és mész dózisok hatására. A talaj
pH értékei mind a dolomit, mind a mész hatására nőttek, a hidrolitos aciditás mértéke
csökkent, azonban a talaj savanyú kémhatású maradt. A dolomit kezelésekben kisebb
mértékben nőtt a talaj nitrát-N tartalma, a kezelések a talaj tápanyagtartalmát kevésbé
befolyásolták. Mikrobiológiai tulajdonságok közül a dolomit igazolhatóan növelte az összescsíraszámot, a dehidrogenáz enzim aktivitását. A talaj CO2- termelését a kezelések
bizonyítható módon nem befolyásolták. A vizsgálati eredmények értékelése során a
talajtulajdonságok változása, és a növényi termés alakulása között statisztikai érékeléssel
(Pearson – korreláció) néhány összefüggést is bizonyítottunk.
A bokorbab (Phaseolus vulgaris L.) tesztnövény termés mennyisége a mész kezelés
mellett növekedett. Átlagosan a termésmennyiség – kontrollált viszonyok között - a homok
textúrájú barna erdőtalajon közel 30%-al (28,41%) tudott növekedni.

Kulcsszavak: dolomit, mész, homoktalaj, vízgazdálkodás, talajkémia, mikrobiológiai aktivitás

Bevezetés
A fenntartható mezőgazdaság szerves részét képezi a fenntartható talajhasználat, vagyis
talajaink állapotának megóvása illetve a talajok folyamatos javítása, ami a talaj termékenysé-
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gének növekedését eredményezi (KOCSISNÉ et. al., 2013). Talajjavítás szempontjából nagy
figyelmet kell fordítani a savanyú talajokra, és termékenységük javítására.
A fokozott műtrágya felhasználás, az intenzív talajhasználat következménye, hogy
talajaink savanyodnak (NDUWUMUREMYI, 2013). A savanyú talajok részaránya a mezőgazdasági
területekből fokozatosan nő, napjainkra kiterjedése a mezőgazdasági területek mintegy 25%ára duzzadt Magyarországon. A költségekre való tekintettel a gyakorlat sokszor elhanyagolja
ezen területek meliorációját. Ugyanakkor Magyarországon a kitermelésre alkalmas
nyersanyagok közül a mészkő és a dolomit fordul elő legnagyobb arányban, amelyek
mezőgazdasági hasznosításával növelhető az elsavasodott talajok mész- és
magnéziumtartalma (LOCH - NOSTICZIUS, 1992).
LUKÁCSNÉ et al., (2004) szerint a savanyú talajok meszezését követő második évre a talaj
mikrobiális biomassza-C tartalma megnő, továbbá fokozódik több enzim aktivitása is a
talajban. A mészkőpor az összes csiraszámot mintegy 15%-kal növeli a kontrollhoz viszonyítva.
Magnéziumhiányos agyagbemosódásos barna erdőtalajon a szervetlen javítóanyagok közül
(mészkőpor, magnezit ipari mész, önporló dolomit) az önporló dolomit kedvez leginkább a
talajbaktériumok élettevékenységének (ZSUPOSNÉ, 2002).
GUSTAVO – CARLOS (2015) felszíni mész és szilikát kezelések hatását tanulmányozta a talaj
kémiai tulajdonságaira, szójabab és kukorica teszt növényekkel. Az anyagok alkalmazása
növelte a levelek N, Ca, és Mg koncentrációját, a szójabab maghozamát. Hasonló kísérleti
eredményekkel bírt KOVACEVIC et al. (2017), ahol a dolomit szintén növelte a kontrollhoz képest
a szójabab hozamát, a mag fehérje tartalmát, és a dózistól függően az olajtartalmat. LENESCHI DAVID (2017) gyengén savanyú kémhatású területen juttatott ki őszi búza alá dolomitot, 2 és 4
t ha-1 adagban. Az alkalmazott kisebb dózis 19%-kal, míg a nagyobb dózis 30%-al növelte meg
a termésmennyiséget.

Anyag és módszer
A kísérletet 2017-ben állítottuk be, a Debreceni Egyetem, Agrokémiai és Talajtani Intézet
tenyészházában, savanyú kémhatású (pH(H2O) 5,2) barna erdőtalajon, mely homok textúrájú,
és Nyírkátáról származott. A talaj humusztartalma alacsony (Hu% 0,67). Az edényekbe 12 kg
talajt mértünk be, és ezeket ugyanazon tömegre, a maximális vízkapacitás 70%-ára öntöztük
minden nap. A kezelések dózisai mindkét természetes talajjavító anyag – a dolomit és a CaCO3
- estében is külön- külön 3 t ha-1 voltak. Az alkalmazott tesztnövény sárga hüvelyű – „Maxidor”
fajtájú bokorbab (Phaseolus vulgaris nanus L.) volt.
Alapkezelésként minden edénybe a tesztnövény igényeinek megfelelően NPK kezelést
adtunk: ammónium-nitrát (NH4NO3); kálium-dihidrogén-foszfát (KH2PO4) és kálium szulfát
(K2SO4) közös oldata formájában. A magvakat 2017. április 27.-én vetettük, a magvak kelését
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követően a tizedik héten történt a talaj mintavétel illetve tesztnövény termés mennyiségének
a meghatározása. A mintavétel után a kísérletet felszámoltuk (2017. július 7.).
A talajfizikai paraméterek közül mértük a talaj nedvességtartalmát Klimes-Szmik (1962)
szerint, a talaj víztartó képességét (VÉR, 1961 cit. FILEP, 1995). A talaj kémiai tulajdonságai közül
meghatároztuk a kémhatást desztillált vizes és M KCl-os közegben [pH(H2O); pH(KCl)], a hidrolitos
aciditás (y1) mértékét (FILEP, 1995), továbbá a talaj NO3 – N tartalmát (FELFÖLDY, 1987). A
könnyen felvehető foszfor és kálium mennyiségét GEREI (1970) alapján ammónium – laktát (AL)
kivonószerrel, spektrofotometriás módszerrel mértük.
Mikrobiológiai tulajdonságok közül az összes-csíra- és gombaszámot (húsleves, illetve
pepton glükóz agaron) talaj-vizes szuszpenzióból lemezöntéssel határoztuk meg (Szegi, 1979).
Mértük a talaj 10 napos inkubációjának CO2-produkcióját (WITKAMP, 1966. cit. SZEGI, 1979),
illetve a dehidrogenáz talajenzim (SCHINNER, et. al. 1996.) aktivitását.
Az eredmények értékelése során statisztikai elemzést készítettünk. Kiszámoltuk a
mintavételi átlagokat, varianciaanalízist készítettünk (One-Way ANOVA). A statisztikai
értelemben vett különbözőségeket a Duncana-teszt alapján határoztuk meg. Jelölésük az
ábrákon és a táblázatokban az „ABC” kisbetűivel történt. Továbbá a vizsgált tulajdonságok
közötti összefüggések meghatározására (Pearson- féle) korreláció analízist végeztünk. A
statisztikai számításokat SPSS 13.0 for Windows, valamint Microsoft Office Excel programokkal
végeztük.

Eredmények és Értékelésük
A talaj fizikai tulajdonságait illetően néhány vízgazdálkodási paramétert határoztunk
meg. Ezek közül a talaj nedvességtartalma mind a dolomittal, mind a mésszel kezelt mintákban
– közel azonos mértékben - nagyobbak voltak, mint a kontrollban. A talaj víztartó képessége
szignifikánsan nőtt, ugyancsak közel azonos mértékben a dolomit és mész dózisok hatására (1.
ábra).
A talaj mért kémiai tulajdonságait elemezve annak pH értékei mind a dolomit, mind a
mész hatására nőttek, azonban a talaj savanyú kémhatású maradt. A hidrolitos aciditás értékei
ezzel párhuzamosan – nem szignifikáns mértékben – csökkentek. A talaj nitrát-N tartalma a
dolomit kezelés hatására szignifikánsan nőtt, míg a könnyen felvehető foszfor a talajban
csökkent, CaCO3 hatására nem bizonyítható mértékben. Az AL-oldható kálium mennyiségét a
kezelések a kontroll szintjén tartották (1. táblázat).
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1. ábra. Dolomit és mész kezelések hatása barna erdőtalaj (homok) nedvességtartalmára és
víztartó képességére

1. táblázat. Dolomit és mész kezelések hatása barna erdőtalaj (homok) néhány kémiai
tulajdonságára

Kezelések

pH(H2O)

pH(KCl)

Hidrolitos
aciditás
(y1)

(mg 1000g-1)

Nitrát-N

AL-P2O5
(mg

1000g1)

AL-K2O
(mg 1000g-1)

Kontroll

5,43a

4,20a

12,39a

8,86a

79,93b

105,31a

Dolomit

5,89b

4,46b

10,88a

11,42b

75,60a

108,24a

CaCO3

6,01b

4,50b

10,55a

10,18ab

78,23ab

110,61a

SzD5%

0,16

0,06

1,90

1,35

2,74

7,03

A talaj biológiai tulajdonságai közül a talajban lévő baktériumok száma mind a két
mésztartalmú kezelés hatására igazolhatóan nőtt. A dolomit mellett kismértékben nagyobb
volt a baktériumszám. A kezelések hatására a mikroszkopikus gombák száma azonban a
kontroll értékétől mindkét kezelésben kisebb volt. A mésztartalmú javítóanyagok a mikrobiális
aktivitás egyik jellemző értékét, a talajlégzés mértékét nem változtatták meg. Jelentősebb
mértékben változott – nőtt - azonban a dehidrogenáz enzim aktivitása, a két kezelésben közel
azonos mértékben (2. táblázat).
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2. táblázat. Dolomit és mész kezelések hatása barna erdőtalaj (homok) néhány
mikrobiológiai tulajdonságára
Összes

CO2-termelés

Dehidrogenáz enzim

csíraszám

Mikroszkopikus
gombaszám

(CO2 mg 100g-1

aktivitás

(*106 g-1 talaj)

(*103 g-1 talaj)

10 nap-1)

(INTF µg g-1 2 h-1)

Kontroll

5,14a

89,33b

14,35a

62,70a

Dolomit

6,23b

69,33a

15,12a

88,77b

CaCO3

5,95ab

60,00a

14,89a

88,60b

SzD5%

0,88

18,58

5,02

19,09

Kezelések

A kísérletben alkalmazott tesztnövényünk a bokorbab volt. A termés mennyisége a
kontroll talajon termesztett növényi termés mennyiségéhez képest nőtt. A termés
mennyiségének a növekedése azonban nem volt igazolható a dolomit kezelésben, ugyanakkor
a mész kezelés mellett bizonyítható mértékben növekedett. A kezelések hatása között nem
volt különbség. Átlagosan a termésmennyiség ezen körülmények között, tenyészedényben
barna erdőtalajon közel 30%-os (28,41%) volt (2. ábra).

2. ábra. Dolomit és mész kezelések hatása bokorbab (Phaseolus vulgaris L.).
termésmennyiségére
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3. táblázat. Összefüggés vizsgálat a vizsgált talajtulajdonságok és a növényi termés alakulása
között (Pearson-féle korreláció analízis –„r”-értékek)
Dolomit

CaCO3

Talajtulajdonságok összefüggés vizsgálata
r-értékek (n=6)
Víztartó-képesség
pH (H2O)

Összes csíraszám

0,833*

0,709*

Összes csíraszám

0,725*

0,660*

Dehidrogenáz enzim

0,883**

0,939**

Összes csíraszám

-0,722*

-0,823*

Mikroszkopikus gombaszám

0,759*

0,687

Összes csíraszám

0,837**

0,804*

Dehidrogenáz enzim

0,707*

0,805*

0,541*

0,887**

0,407

0,709**

Hidrolitos aciditás

Nitrát-N
Talajtulajdonságok és növényi termés összefüggés vizsgálata
pH (H2O)

Növényi termés

Nitrát-N
*A korreláció szignifikancia szintje: p<=0,05
**A korreláció szignifikancia szintje: p<=0,01

A vizsgált fizikai és kémiai talajtulajdonságok, illetve a mikrobiológiai paraméterek
között számos közepes és szoros összefüggést állapítottunk meg a statisztikai értékelés során
alkalmazott Pearson-féle korreláció analízis során. A vizsgálat alkalmával csak azokat az
összefüggéseket emeltük ki, melyek mind a dolomit, mind a mész (CaCO3) sorozatokban
érvényesült.
Ennek megfelelően szoros pozitív volt az összefüggés a talaj víztartó képessége és az
összes-csíraszám között (dolomit r=0,833; CaCO3 r=0,709). Ugyanezen összefüggés volt
tapasztalható a kémhatás (pH(H2O)) valamint a dehidrogenáz enzim aktivitása (dolomit r=0,883;
CaCO3 r=0,939), illetve a talaj nitrát-N tartalma és a talajbaktériumok mennyisége (dolomit
r=0,837; CaCO3 r=0,804) között.
Ugyancsak pozitív közepes-szoros összefüggés volt bizonyítható a desztillált vizes
közegben meghatározott pH érték és az összes csíraszám (dolomit r=0,725; CaCO3 r=0,660), a
hidrolitos aciditás és a mikroszkopikus gombaszám (dolomit r=0,759; CaCO3 r=0,687), illetve a
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nitrát-N tartalom és a dehidrogenáz enzim aktivitásváltozása (dolomit r=0,707; CaCO3 r=0,805)
között.
Ahogy a talajsavanyúság mértéke – nem szignifikáns módon – csökkent, úgy a
talajbaktériumok száma nőtt, hiszen a hidrolitos aciditás és az összes csíraszám értéke között
negatív közepes-szoros összefüggést (dolomit r=-0,722; CaCO3 r=-0,823) állapítottunk meg.
A vizsgált talaj mikrobiológiai tulajdonságok változása között nem tudtunk bizonyítani
összefüggést.
Ugyanakkor a növényi termésmennyiség alakulása illetve talajtulajdonságok változása
között szintén volt korreláció. A pH(H2O) érték kedvezőbb alakulása (dolomit r=0,541; CaCO3
r=0,887) illetve a talaj nitrát –N tartalmának (dolomit r=0,407; CaCO3 r=0,709) kisebb mértékű
növekedése a növényi biomassza mennyiségét befolyásolhatta, hiszen e tulajdonságoknál
szintén különböző mértékű pozitív összefüggést vélhettünk felfedezni mindkét
kísérletsorozatban.
A korrelációs együtthatók ( r ) értékét a 3. táblázatban foglaltuk össze.
Mikrobiológiai tulajdonságok tekintetében a babnövény termése és a dehidrogenáz
aktivitása (dolomit r=0,413; CaCO3 r=0,533) korrelált egymással közepes pozitív mértékben
mindkét kezeléssorozatban (3. ábra).

3. ábra. Összefüggés vizsgálat a növényi termés alakulása és a dehidrogenáz enzim
aktivitásváltozása között (regressziós vizsgálat –„R2”- értékek)

197

TÁLLAI et al: Dolomit és mész hatása néhány talajtulajdonságra és egy tesztnövény termésére

Következtetések
A dolomit (3 t ha-1) és mész (3 t ha-1) kezelések hatását savanyú (pH (H2O)=5,2), homok
textúrájú barna erdőtalajon eredményeink alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze:
A talaj nedvességtartalma, és víztartó képessége közel azonos mértékben nőtt a
dolomit és mész dózisok hatására. A talaj pH értékei mind a dolomit, mind a mész hatására
nőttek, azonban a talaj savanyú kémhatású maradt. A hidrolitos aciditás (y1) mértéke
csökkent, így a talajsavanyúság mértéke a kezelések hatására kisebb lett. Az alkalmazott mész
adag - nem igazolhatóan nagyobb mértékben - csökkentette a talajsavanyúság mértékét. A
dolomit kezelésekben nőtt a talaj nitrát-N tartalma. A talaj tápanyag ellátottsága gyenge volt,
melyet a kezelések alapvetően nem változtatták. A dolomit kezelés mellett igazolhatóan nőtt
az összes-csíraszám, és a dehidrogenáz enzim aktivitása. A talaj CO2- termelését a kezelések
bizonyítható módon nem befolyásolták.
A bokorbab (Phaseolus vulgaris L.) tesztnövény termés mennyisége a mész kezelés
mellett növekedett. Átlagosan a termésmennyiség tenyészedényben – kontrollált viszonyok
között - a homok textúrájú barna erdőtalajon közel 30%-os (28,41%) volt.
Magyarországon a homokterületek elég nagy hányada savanyú kémhatású, az
eredményeket látva semmiképp sem szabad elhanyagolni e területek javítását mész illetve
egyéb mésztartalmú ásványok alkalmazásával, hisz igazolhatóan javulnak a talaj
vízgazdálkodási paraméterei, kedvezőbbé válnak a kémhatás értékek, és a talaj mikrobiológiai
tulajdonságai is serkenhetnek. A kezelések hatására a növényi biomassza produkció savanyú,
homoktalajon alkalmazott mész alkalmazásával igazolhatóan nőtt. A talaj tulajdonságainak
változása és a növényi termés alakulása között statisztikai módszerekkel néhány összefüggést
is bizonyíthattunk.

Köszönetnyilvánítás
A kutatás az EFOP-3.6.3- VEKOP-16- 2017-00008. számú projekt keretében valósult
meg.
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The effect of dolomite and calcite on some soil properties and
yield of a test plant

MAGDOLNA TÁLLAI, JÁNOS KÁTAI , IMRE VÁGÓ, ZSOLT SÁNDOR, ANDREA KOVÁCS BALLA
University of Debrecen, Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, Institute of
Agricultural Chemistry and Soil Science, Debrecen
E-mail: tallaim@agr.unideb.hu

Summary
In the Institute of Agricultural Chemistry and Soil Science of Debrecen University in pot
experiment (2017), the effect of two carbonate containing amendments are examined on
some properties of an acidic (pHH2O=5.2) – brawn forest - sandy texture soil originating from
Nagykáta. In the two treatments the amendments were granulated dolomite and calcite, the
applied quantities were 3-3 t ha-1. The test plant was a „Yellow-padded - Maxidor" bean
(Phaseolus vulgaris nanus L.).
On the bases of the first year results, the water management parameters were
influenced positively by dolomite and calcite treatments. The moisture content, and the water
holding capacity of the soil increased almost equally due to dolomite and lime doses. The pH
of the soil increased, the hydrolytic acidity decreased both under the influence of dolomite
and lime, but the soil remained acidic. In the dolomite treatments, the nitrate content of the
soil increased to a smaller scale, the treatments less influenced on the available nutrient (ALphosphorus; P2O5 and AL-potassium; K2O) content of the soil. Among microbiological soil
properties the number of total bacteria, the activity of dehydrogenase enzyme increased
significantly, especially in the dolomite treatment. The CO2-production didn’t change
significantly in the treatments. There was some correlation (Pearson correlation) between the
examined soil and plant parameters in the experiment.
The amount of the test plant (Phaseolus vulgaris L), the yield of bean mainly increased
by lime treatment. On average, yields - under controlled conditions - on sand-texture brown
forest soil could grow by nearly 30% (28.41%).

Keywords: dolomite, calcite, sandy soil, water management, chemical, microbiological
characteristics of soil
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A talaj szén-dioxid-emissziójának alakulása talajvédő és hagyományos
művelési rendszerekben
KOVÁCS GYÖRGYI, TUBA GÉZA, ZSEMBELI JÓZSEF
Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet, Karcag
E-mail: kovacsgyorgyi@agr.unideb.hu

Összefoglalás
A talaj CO2-kibocsátása a globális szénciklus egyik fontos eleme, így nagy szerepet játszik
a klímaváltozásban. Minden talajművelési eljárás beavatkozást jelent a talajéletbe, tehát a
művelés a talajban lejátszódó folyamatok meghatározója lehet. Az utóbbi évtizedekben a
talajok szervesanyag-tartalma az intenzív gazdálkodás következtében jelentősen mértékben
visszaesett, ami a természetes talajtermékenység csökkenésével jár együtt. Az intenzív,
forgatásra alapozott talajművelés a talajok degradációját és erózióját eredményezheti azáltal,
hogy csökkenti a talajok szervesanyag-tartalmát, szerves szénkészletét. A hagyományos
művelést felváltó, a talajt védő művelési módszerekkel (forgatás nélküli mulcshagyó művelés),
jelentős mértékben javítható a talaj kémiai, fizikai és biológiai állapota, ami hosszútávon a
talajtermékenység növekedésével jár. Tartamkísérletek eredményei arról tanúskodnak, hogy
a kímélő művelés a legfelső talajréteg szervesanyagban való gazdagodását segíti elő. A
különböző talajművelési módok szén-dioxid-emisszióban játszó szerepének vizsgálatához a
Karcagi Kutatóintézet H-1 jelű tábláján a talajművelési tartamkísérletben végeztünk
méréseket hagyományos (fogatásos) és redukált művelésű talajon, valamint bolygatatlan
szerkezetű talajmintákon. A CO2-koncentráció mérésére az Anagas CD 98 illetve a
GasAlertMicro5wPump és a Testo 535 típusú infravörös gázanalizátorokat használtuk. A
mérési terület lehatárolására egy Karcagon kifejlesztett, speciális eszközt (fémkeret és
műanyag mérőedény) alkalmaztunk. A legtöbb esetben az emissziós mérések tarlón,
betakarítás után történtek, amikor a gyökérlégzés a szén-dioxid emisszióban már nem játszik
szerepet, így kizárólag a mikrobiológiai aktivitásból származó emissziót tudjuk vizsgálni. A
bemutatott tizenkét év időjárása igen változatos volt, kiváló alkalmat teremtve az évek közötti
összehasonlításhoz. A 12 év során 5 különböző kultúrnövény tarlóján végeztünk méréseket. A
redukált művelési módot alkalmazva, a hagyományoshoz képest, a legtöbb esetben,
magasabb CO2-emissziót tapasztaltunk – 12 év szántóföldi mérési adatait valamint a
bolygatatlan szerkezetű talajoszlopok emissziós eredményeit elemezve a különbség
statisztikailag igazolható – mivel a mérsékeltebb talajbolygatás kedvezőbb talajállapotot
eredményezett a mikrobiológiai aktivitás szempontjából.
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Bevezetés
Napjainkra bebizonyosodott a globális klímaváltozás ténye, melynek egyik okozója az
üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának emelkedése. A mezőgazdaság, ezen belül a
talajművelés, a szén-dioxid-koncentráció növekedéséhez járul hozzá, így a talaj CO2kibocsátása a globális szénciklus egyik fontos eleme, ami nagy szerepet játszik a
klímaváltozásban (REICH – SCHLESINGER, 1992).
Minden talajművelési eljárás beavatkozást jelent a talajéletbe, tehát a művelés a
talajban lejátszódó folyamatok meghatározója lehet. Talajművelés hatására nő a lazultság,
megváltozik a levegőellátottság, gyors gázcsere indul meg. A talaj megnövekedő
oxigéntartalma intenzív mikrobiális tevékenységet indukál. A szervesanyag lebomlásakor
keletkező szén-dioxid pedig a légkörbe távozik, aminek következtében a globális klímaváltozás
egyik közvetlen előidézője lehet (GYURICZA et al., 2005). A helyes mezőgazdasági gyakorlat
alkalmazásával a talaj szén-dioxid megkötő képessége növelhető, redukálódik a szerves szén
veszteség és erősödik a humifikáció, ami a talaj szervesanyag-tartalmának növekedéséhez
vezet (NÉMETH, 2004; KOÓS–NÉMETH, 2007).
Számos kutatási eredmény igazolja, hogy az intenzív talajhasználat a légköri szén-dioxid
növekedésében szerepet játszik, amely különösen az elmúlt évtizedekben vált nyilvánvalóvá
(LI, 1995; LAL et al., 1998; DREES et al., 2001). A talajok intenzív művelése a szénkészlet 30-50%os csökkenését idézi elő, amely elsősorban a talaj feltörésével hozható összefüggésbe. A
szervesanyag fokozott mineralizációja révén felszabaduló szén-dioxid ilyen módon könnyen a
légkörbe távozik (COLE, 1996). A talaj ekével történő rendszeres forgatása a szántóföldek széndioxid-emisszióját nagymértékben megnöveli (REICOSKY, 1995). Az utóbbi évtizedekben a
talajok szervesanyag-tartalma az intenzív gazdálkodás következtében jelentősen mértékben
visszaesett, ami a természetes talajtermékenység csökkenésével jár együtt. Az intenzív,
forgatásra alapozott talajművelés a talajok degradációját és erózióját eredményezheti azáltal,
hogy csökkenti a talajok szervesanyag-tartalmát, szerves szénkészletét. A hazai és a
nemzetközi kutatási eredmények (TRACY et al., 1990; GIUFFRÉ et al., 2003; BIRKÁS et al., 2007)
egyaránt azt mutatják, hogy a legjelentősebb szén-dioxid veszteséget a talaj rendszeres
szántása idézi elő.
A hagyományos művelést felváltó, a talajt védő művelési módszerekkel (forgatás nélküli
mulcshagyó művelés), jelentős mértékben javítható a talaj kémiai, fizikai és biológiai állapota,
ami hosszútávon a talajtermékenység növekedésével jár. A sekély, forgatás nélküli művelés a
talajokat kevésbé szellőzteti és szárítja, ily módon gyengébb, de tartósabb a mikrobiális
tevékenység is (BIRKÁS, 1993), a mikróbák számára elérhető szerves széntartalom mennyisége
magasabb a bolygatatlan talajban (TÓTH et al., 2009, KOVÁCS et al., 2010).
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Tartamkísérletek eredményei arról tanúskodnak, hogy a kímélő művelés a legfelső
talajréteg szervesanyagban való gazdagodását segíti elő. ZSUPOSNÉ (2003) a karcagi
talajművelési tartamkísérletben végzett mikrobiológiai vizsgálatokat. A hagyományos és a
talajvédő művelési rendszerek összehasonlítása során megállapította, hogy a foszfatáz
enzimaktivitás a hagyományos rendszerben volt nagyobb. A talajvédő művelési rendszerben
éves átlagban 7,8%-kal magasabb CO2-termelést mért a hagyományos (forgatásos)
rendszerhez képest. ZSEMBELI – NAGY (2004) ugyanebben a talajművelési kísérletben azt
mutatta ki, hogy a direktvetéses rendszerben termesztett növények parcelláiból több széndioxid távozott a légkörbe. Később, tíz év eredményeit feldolgozva, ZSEMBELI et al. (2018)
megállapította, hogy hét évben a redukált művelésű területek mutattak magasabb CO2emissziós értékeket.
ORCHARD – COOK (1983) megállapították, hogy a talaj respirációs rátája szoros, közvetlen
összefüggést mutat a talaj nedvességtartalmával. A talaj szén-dioxid-kibocsátása a
nedvességtartalom növekedésével szignifikánsan nő, majd egy maximum értéket elérve
stagnál. A nedvességtartalom és a mikrobiológiai aktivitás összefüggését mutatja az is, hogy
számos tanulmány foglalkozik a száraz talajban a gyors benedvesedés után a szén-dioxidtermelés hirtelen bekövetkező növekedésével (FRANZLUEBBERS et al., 2000).
A klíma és az időjárás mellett, a talaj a növénytermesztés egyik legfontosabb tényezője,
amely alapvetően meghatározza a termés minőségét, mennyiségét. A talaj és a
növénytermesztés összefüggéseinek feltárása az egyik legfontosabb kutatási feladat. A
talajhasználat gyakorlatán belül a talajművelésnek van a legradikálisabb hatása a talaj
tulajdonságaira. Mivel az elmúlt évtizedekre jellemző volt a nem megfelelő talajhasználat, a
talajtulajdonságok leromlása miatt megnőtt az igény a környezetkímélő és energiatakarékos
talajművelési módok bevezetésére (BIRKÁS, 2002). E célból állítottuk be 1997-ben a
talajművelési tartamkísérletet, ahol a különböző talajművelési módok talajra gyakorolt
hatásait vizsgáljuk. Az eltelt évek alatt több növény termesztése mellett végeztük
vizsgálatainkat. Dolgozatunkban a talajművelés és a termesztett növénykultúra CO 2emisszióban betöltött szerepét mutatjuk be.

Anyag és módszer
A Karcagi Kutatóintézet H-1 jelű 16 hektáros tábláján a talajművelési tartamkísérletben
végeztünk méréseket hagyományos (forgatásos) és redukált művelésű talajon. A talajművelési
kísérlet talajának típusa mély humusz rétegű, mélyben szolonyeces réti csernozjom, WGS
koordinátái 47.28553; 20.88243.
A CO2-koncentráció mérésére az Anagas CD 98 (2006-2009) illetve a Gas Alert Micro 5w
(2010- 2016) és a Testo 535 (2017-2018) típusú infravörös gázanalizátorokat használtuk (1.
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ábra). A mérési terület lehatárolására egy Karcagon kifejlesztett, speciális eszközt (fémkeret
és műanyag mérőedény) alkalmaztunk (ZSEMBELI et al., 2006).

1. ábra. A fémkeret és a műanyag mérőedény a gázanalizátorokkal
(Anagas CD 98, Gas Alert Micro 5w, Testo 535)

A CO2-emissziós értékek kiszámításához a következő képletet alkalmaztuk:
F = d * (V/A) * (C2-C1)/t * 273/(273+T)
ahol F= CO2-emisszió (g m-2 h-1); d= a CO2 térfogattömege (1,96 kg m-3); V= a henger talajszint feletti
térfogata (m3); A= a mérési felület (m2); C1= a kezdeti CO2-koncentráció (m3 m-3); C2= az inkubáció utáni CO2koncentráció (m3 m-3); t= inkubációs idő (s); T= a levegő hőmérséklete ( oC).

A méréseket három ismétlésben végeztük, tarlón, közvetlenül betakarítás után, amikor
a gyökérlégzés a szén-dioxid-emisszióban már nem játszik szerepet, így kizárólag a
mikrobiológiai aktivitásból származó emissziót tudjuk vizsgálni. A bemutatott 12 év időjárása
igen változatos volt. 5 különböző kultúrnövény (őszi búza, őszi árpa, napraforgó, repce,
takarmányborsó) tarlóján végeztünk méréseket.
A CO2-koncentráció mérésekkel egy időben az emissziót leginkább befolyásoló felső 10
cm-es talajrétegéből vettünk mintákat a nedvességtartalom gravimetriás meghatározásához.
2010-ben a szántóföldi mérések kiegészítéseképpen, hogy kontrolált körülmények
között gyakori méréseket tudjunk végezni búzatarlóból bolygatatlan szerkezetű talajmintákat
vettünk a komplex talajművelési kísérlet hagyományos és redukált művelésű parcelláiból 4-4
ismétlésben. A gyakorlatban sokszor előforduló probléma, hogy szerkezet nélküli, bolygatott
talajmintákat használnak szerkezetfüggő talajtulajdonságok – mint amilyen a CO2-emisszió is
– laboratóriumi vizsgálatához. Ezzel megsemmisítik a talajszerkezetének és pórusméreteloszlásának hatását a talajok szilárd-, folyékony- és légnemű fázisainak arányára és ezek erős
befolyását a talaj biológiai folyamataira és a CO2-emisszióra. Ritkán találkozunk a talaj CO2kibocsátását bolygatatlan talajoszlopokon, ellenőrzött körülmények között végzett
kísérletekkel (TÓTH et al., 2009).
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A mintavevő henger 20 cm magasságú, 19 cm átmérőjű, ~ 5580 cm3 űrtartalmú, mindkét
végén nyitott edény, melynek alsó részét szitaszövetet helyettesítő selyemmel zártuk le, ami
a nedvességet át tudja engedni, így az öntözés során a kifolyó víz alul távozni tudott. A
hengerek a továbbiakban tenyészedényként funkcionáltak. A mintavétel után a talajoszlopok
nedvességtartalmát szántóföldi vízkapacitásig feltöltöttük, így az első emisszió mérés
időpontjában a talajok telítettek voltak. Mindegyik egység hetenként kapott 0,15 liter
öntözővizet, mivel zárt térben szobahőmérsékleten volt beállítva a kísérlet, és így a párolgási
veszteségek pótlására ennyi nedvességre volt szükség. A vízpótlásnak abban is volt szerepe,
hogy meggátolja a talajoszlop és az edény elválását, illetve repedések képződését, ami
duzzadó-zsugorodó (réti csernozjom) talajok esetében bekövetkezhet, és az emisszió
vizsgálatokban mérési hibát okozhat. Az edényeket növénymentesen tartottuk. A kísérlet 30
napig tartott, 5 alkalommal történt öntözés, és 16 alkalommal végeztünk emisszió méréseket.
Az inkubációs teret a szántóföldön is alkalmazott műanyag mérőedénnyel határoltuk le.
A mérési eredményeket Excel és SPSS statisztikai program segítségével dolgoztuk fel és
értékeltük ki és ábrázoltuk.

Eredmények és Értékelésük
A szántóföldön, tarlón végzett, in situ vizsgálatok során a redukált művelésű területen
legtöbb esetben, magasabb CO2-emissziót tapasztaltunk, – 12 év mérési adatait elemezve a
különbség statisztikailag igazolható – mivel a mérsékeltebb talajbolygatás kedvezőbb
talajállapotot eredményezett a mikrobiológiai aktivitás szempontjából.
A kísérletben őszi búzát négy évben (2006; 2009; 2016; 2018) termesztettünk. Mind a
négy évben a redukált művelésű területen mértünk magasabb emissziós értékeket (2. ábra).
A 2006-ban mért értékekben, számottevő különbség látható a hagyományos és a redukált
művelésű parcellák között. Hagyományos művelésben 0,304; redukált művelésben pedig
0,463 g m-2 h-1 értékeket mérünk közel azonos, közepesen magas 18, illetve 19 m/m%
talajnedvesség-tartalom mellett. 2009-ben ezek az értékek 0,311 g m-2 h-1 és 0,731 g m-2 h-1
voltak 12 és 20 m/m%-os talajnedvesség-tartalom mellett. 2009-ben a redukált művelésű
terület szén-dioxid-emissziója szignifikánsan magasabb volt, mint a forgatással művelt
területé (SzD5%=0,396 g m-2 h-1). 2016-ban és 2018-ban kisebb különbségeket sikerült
kimutatnunk, 2018-ban rendkívül száraz 5,1 és 6,8 m/m%-os talajnedvesség-tartalom mellett
az emissziós értékek különösen alacsonyak voltak.
Őszi árpa tarlóján három évben (2008; 2012; 2014) volt lehetőségünk méréseket
végezni. Mindhárom évben a redukált művelésű parcellán tapasztaltunk magasabb CO 2emissziót (3. ábra), a különbség statisztikailag nem jelentős (SzD5%=0,32 g m-2 h-1). 2008-ban a
szántóföldi vízkapacitáshoz közelítő nedvességű talajállapot (28,6 és 30,9 m/m%) mellett
hagyományos művelésben 0,522 g m-2 h-1, redukált művelésben 0,614 g m-2 h-1 emissziót
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állapítottunk meg. 2012-ben és 2014-ben alacsony talajnedvesség-tartalom (kisebb, mint 10
m/m%) gyenge talajlégzést, ezáltal alacsony CO2-emissziót eredményezett.

2. ábra. CO2-emisszió alakulása őszi búza tarlón

3. ábra. CO2-emisszió alakulása őszi árpa tarlón

A vetésváltás miatt repce tarlót egy, napraforgótarlót pedig két évben volt alkalmunk
vizsgálni a 12 év alatt. Repcét 2007-ben termesztettünk, ez az év több szempontból is kirívó
évnek számított. Az éves átlaghőmérséklet ekkor volt a legmagasabb (12,0°C), illetve a
talajhőmérséklet (10 cm mélységben) maximális értéke is 2007-ben volt a legmagasabb (31,4
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°C) a vizsgált időszakban. Így, az időjárás által kialakított feltételek sem kedveztek a talajélet
számára. Ennek megfelelően mindkét művelési módnál alacsony emissziós értékeket
tapasztaltunk (4. ábra), hagyományos művelésben 0,333 g m-2 h-1, míg a redukált területen
ettől kisebb értéket 0,158 g m-2 h-1 mérünk (SzD5%=0,31 g m-2 h-1). A gyökérvizsgálatok
mélyebbre hatoló és nagyobb tömegű gyökereket fedtek fel a hagyományos művelésű
területen, mely gyökérmaradványok, mint szervesanyag a keletkező szén-dioxid forrásául
szolgálhattak, ez is eredményezhette az emisszióban jelentkező különbséget.

4. ábra. CO2-emisszió alakulása repce tarlón

Napraforgót 2011-ben és 2017-ben termesztettünk, ezt a növényt az eddigiektől
eltérően nem a nyár közepén, hanem kora ősszel (szeptemberben) takarítjuk be. Az őszre
gyengülő mikrobiológiai aktivitás következtében alacsonyabb emissziós értékekre
számítottunk, ami a méréseink során beigazolódott. 2011-ben a vizsgálatok száraz
talajállapotnál (10 m/m% alatti nedvességtartalom) a hagyományos művelésben 0,143 g m-2
h-1, míg a redukált művelésben kissé magasabb értéket 0,191 g m-2 h-1 mutattak. 2017-ben
kedvezően nedves talajállapot (21 m/m% körüli) esetén, hasonlóan alacsony emisszió mellett,
a hagyományos művelésű talaj mutatott magasabb értéket (0,236 g m-2 h-1 és 0,177 g m-2 h-1).
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5. ábra. CO2-emisszió alakulása napraforgó tarlón

Borsó tarlót két évben vizsgáltunk, az egyik évben (2013) a hagyományos művelésű
terület CO2-emissziója bizonyult magasabbnak (0,604 g m-2 h-1 és 0,489 g m-2 h-1), míg 2015ben nem tapasztaltunk különbséget a két művelési mód között (6. ábra). Mivel a borsó igényli
a talaj mélyművelését, mélyen gyökerezik, így a hagyományos művelési mód jobban
kielégíthette a termőhelyi igényeit, ezáltal a talajban visszamaradó növényi maradványok
mennyisége (szervesanyag a mikroorganizmusok számára) is magasabb lehetett.

6. ábra. CO2-emisszió alakulása takarmányborsó tarlón

208

KOVÁCS et al: A talaj szén-dioxid-emissziójának alakulása talajvédő és hagyományos művelési rendszerekben

A vizsgált 12 éven belül az 5 kultúrnövényt nézve megállapítható, hogy repce,
napraforgó és takarmányborsó tarlóján végzett CO2-emissziós vizsgálatokkal nem tudtuk
igazolni a redukált, forgatás nélküli művelés talajéletre gyakorolt pozitív hatását. Ezek a
növények 5 alkalommal kerültek termesztésre, ebből 3 esetben a hagyományos művelésű
területen tapasztaltunk magasabb emissziós értékeket, a különbségek statisztikailag nem
jelentősek. Az őszi kalászosok (őszi búza és őszi árpa) tarlóját együtt vizsgálva megállapítottuk,
hogy a 7 év mindegyikében a redukált művelésű területen mutattunk ki magasabb CO 2emissziót.
A bolygatatlan szerkezetű mintákon, laboratóriumi körülmények között végzett
emisszió mérések adatainak értékelése során különbséget tapasztaltunk a hagyományos
művelésű és a redukált művelésű parcellákról vett minták CO2-kibocsátásában.
A 7. ábrán látható, hogy a redukált művelésű talajok CO2-emissziós értékei
magasabbak voltak. A redukált művelésű területről származó minták több szármaradványt,
szervesanyagot tartalmaztak, kedvezőbb volt a szerkezetük, nem voltak összetömörödve, míg
a hagyományos művelésű területről származó minták szerkezete a kísérlet folyamán
tömörödött, felszíne cserepesedett. Azonos körülmények között (hőmérséklet és
nedvességtartalom) a redukált művelésű talajoszlopokban jobb feltételek teremtődtek a
mikrobiális tevékenységhez.

7. ábra. CO2-emisszió alakulása a bolygatatlan szerkezetű talajoszlopokon

A kiugró értékek kiszűrése után a két kezelés adatainak elemzésére egytényezős
varianciaanalízist végeztünk (1. táblázat). Az átlagok különbözőek (hagyományos művelésnél
0,067 g m-2 h-1, redukált művelés esetén 0,123 g m-2 h-1), a szórások (0,34 és 0,45) és a
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varianciák között nincs jelentős különbség. Az analízis elvégzése után megállapítottuk, hogy a
talajművelési kezelések között valódi különbség van a CO2-emisszió mértékét tekintve.

ÖSSZESÍTÉS
Csoportok
Darabszám
Hagyományos művelés
62
Redukált művelés
57
VARIANCIAANALÍZIS
Tényezők
Csoportok között
Csoporton belül
Összesen

SS
0,095
0,186
0,28

Összeg
4,139
7,023

df
1
117
118

Átlag Variancia
0,067
0,001
0,123
0,002

MS
0,095
0,002

F
p-érték F krit.
59,686 4,20E-12 3,922

1. táblázat: Az egytényezős varianciaanalízis eredménytáblázata a talajművelési kezelések
hatásának elemzéshez

Következtetések
A szántóföldi vizsgálatok tizenkét évéből kilencben a redukált művelésű területeken
mértünk magasabb CO2-emissziós értékeket. Az őszi kalászos növények termesztésénél a
redukált művelés különösen jó hatással volt a talaj mikrobiológia állapotára. Az őszi kalászosok
tarlóját együtt vizsgálva megállapítottuk, hogy a 7 év mindegyikében a redukált művelés
eredményezett magasabb CO2-emissziót, azaz aktívabb talajéletet.
A szántóföldi mérések tapasztalatait erősítik a bolygatatlan talajmintákon laboratóriumi
körülmények között végzett vizsgálatok eredményei. Kontrolált körülmények között a redukált
talajművelés jelentősen magasabb CO2-emissziót, aktívabb mikrobiológiai tevékenységet,
intenzívebb talajlégzést eredményezett. Mivel a fokozott mikrobiológiai tevékenység intenzív
szervesanyag fogyasztással jár, a talaj levegőzöttsége, a szén-dioxid-emisszió és a
humusztartalom között közvetlen kapcsolat feltételezhető. A talaj tömörödése, elporosodása,
cserepesedése, szervesanyagban elszegényedése, ami a hagyományos talajoszlopokat
jellemezte, nemkívánatos jelenségek, az aerob mikroszervezetek tápanyagfeltáró
tevékenységéhez ugyanis kellő nyirkosság, levegőzöttség és hő szükséges. A sekély, forgatás
nélküli művelés a talajokat kevésbé szellőzteti és szárítja, ily módon gyengébb, de tartósabb a
mikrobiális tevékenység is, a mikrobák számára elérhető szerves széntartalom mennyissége is
magasabb a redukált művelésű talajban. A mérések tanulsága, hogy talaj szerkezetét kímélő
művelés alkalmazásakor, a szervesanyagok lebontása és felhalmozódása is kiegyenlítetté
válik.
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Munkánk során megállapítottuk, hogy a redukált talajművelés hatására kedvezőbb
talajállapotok jönnek létre (szerkezet, légjárhatóság, szervesanyag tartalom, a mikrobiológiai
aktivitás), ez kedvező a szántóföldi növénytermesztés számára. Őszi kalászosok
termesztéséhez különösen ajánlott a redukált talajművelési mód, mivel ezek nem igényelnek
mélyművelést, és esetükben minden alkalommal érvényesült a talajvédő művelés kedvező
hatása.
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Carbon dioxide emissions of the soil in reduced and
conventional tillage systems

GYÖRGYI KOVÁCS, GÉZA TUBA, JÓZSEF ZSEMBELI
Research Institute of Karcag, Institutes for Agricultural Research and Educational Farm,
University of Debrecen, Karcag,
E-mail: kovacsgyorgyi@agr.unideb.hu

Summary
CO2 emission of soils is an important element of the global carbon cycle and plays a
major role in climate change. All cultivation procedures are interventions into the soil life, so
cultivation can be a determining factor of the processes taking place in soils. In the last
decades, the organic matter content of soils has dropped significantly due to intensive
farming, leading to a decrease of natural soil fertility. Intensive, rotation-based tillage can
result in soil degradation and erosion by reducing soil organic matter content and organic
carbon stocks. The chemical, physical and biological state of the soil can be significantly
improved by soil conservation methods (non-ploughing, mulching methods) replacing
conventional tillage, resulting in the increase of soil fertility in a longer term. Results of longterm experiments show that conservation tillage can enrich the organic matter content in the
top layer of the soil. In order to study the role of different soil cultivation methods in carbon
dioxide emissions, measurements were carried out in the plots with conventional and reduced
tillage of the soil cultivation experiment of Karcag Research Institute. Anagas CD 98, Gas Alert
Micro 5w Pump, and Testo 535 infrared gas analysers were used to measure CO 2
concentrations, and a specially developed method (consisting of a frame and a bowl) was
applied to delimitate the measuring area. Most of the measurements were done on stubbles
after harvest when the root respiration has no role in the carbon-dioxide emissions, so the
emissions from microbiological activity can be determined. The weather conditions of the
examined 12 years were very changeable providing a good chance to compare them. During
the investigated 12 years, measurements were carried on stubbles of 5 different crops. We
found higher CO2 emissions in the reduced tillage system compared to the conventional
system, – analysing 12-year data of the field measurement and the emission result of soil
columns with original structure, the difference can be statistically justified – because
moderate soil disturbance resulted in more favourable soil condition for microbiological
activity.

Keywords: CO2 emission, soil cultivation, long term experiment
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Összefoglalás
A kedvező szerkezetű, jó víz- és levegőgazdálkodású, termékeny talaj a mezőgazdasági
termelés egyik legalapvetőbb feltétele. A leromlott talajszerkezet kedvezőtlen hatással van a
talaj kémiai és biológiai tulajdonságaira is, csökkenti a termékenységet, a tömörödött rétegek
felszámolása csak nagy energia-ráfordítással valósítható meg. Az elmúlt évtizedek intenzív
talajhasználata miatt a talajok szerkezetleromlása, tömörödése világméretű problémává vált,
Magyarországon a mezőgazdasági szempontból hasznosítható területek mintegy 20%-a (1,2
millió hektár) tömörödött szerkezetű, további 35%-a potenciálisan érzékeny a degradációra és
a tömörödésre. A talaj tömörödése lehet természetes, vagy emberi eredetű, megnyilvánulhat
a talaj felszínközeli, vagy mélyebb rétegeiben. A talajok tömörödésének számszerűsítésére
általánosan elfogadott eszköz a penetrométer. A mezőgazdaságban használt penetrométerek
általában a talaj felső 60 vagy 100 cm-es rétegének a vizsgálatára alkalmasak. Robosztus
felépítésűek, szondájuk rendszerint 10-12 mm átmérőjű. Ezek a műszerek, alkalmasak a
mélyebb rétegek vizsgálatára, de a szakirodalomban talajfelszín effektusnak nevezett jelenség
miatt, a talaj felső 0-5 cm-es rétegéről nem adnak pontos penetrációs ellenállási értékeket,
azaz a magágyban lejátszódó fizikai változásokról nem kapunk pontos képet, pedig az időjárási
elemek (csapadék, párolgás stb.) először a talaj legfelső rétegében hatnak, megváltoztatva
annak fizikai állapotát. Dolgozatunkban két penetrométer használatát mutatjuk be, a „3T
System” nevű rétegindikátort és egy mikropenetrométert. A „3T System” nevű műszer 1 cmes bontásban képes mérni és rögzíteni az adatokat, 0-60 cm mélységig. A penetrációs
ellenállás értékét, a 60 °-os kúpban végződő szonda talajba juttatásához szükséges erő és a
felület arányából számított értékként, MPa-ban adja meg. A mikropenetrométert elektromos
motor működteti, 0-100 mm mélységben, mm-enként méri a kúp behatolásához szükséges
erőt N-ban. A mérési tartomány 0-500 N közötti, az érzékenység 1 N. A műszerhez, a vizsgált
talaj sajátosságai, illetve a vizsgálati céltól függően többféle alakú és méretű behatolóelem
választható, vizsgálataink során 8 mm átmérőjű, 60 °-os kúpban végződő behatoló elemet
használtunk. A mélyebb talajrétegek tömörödését bemutató eredmények a karcagi
talajművelési tartamkísérlet területén hagyományos és redukált művelési rendszerben,
valamint a szénhidrogén bányászat miatt, a mezőgazdasági termelésből ideiglenesen kivont
terület rekultivációját követően „3T System” műszerrel mért adatokból származnak. A külön215
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böző csapadékok által a felszínközeli talajrétegben okozott tömörödés kimutatására a
mikropenetrométerrel mért értékek alkalmasak.

Kulcsszavak: talajművelés, rekultiváció, cserepesedés, penetrációs ellenállás

Bevezetés
A talajoknak, mint természeti erőforrásnak, az egyik leglényegesebb feladata a
biomassza termelés, a növények vízzel, levegővel és tápanyaggal történő kiszolgálása. Hazánk
agroökológiai adottságai kedvezőnek mondhatók, így a fenntartható biomassza-termelés is
jelentős. Sajnálatos módon ezeket a kedvező adottságokat egyre inkább befolyásolják a
kiszámíthatatlan és nehezen előre jelezhető időjárási anomáliák és a gondatlan, szakszerűtlen
talajhasználat. Ezek miatt egyre inkább romlik a - sok esetben - egyébként is rossz
vízgazdálkodású talajaink fizikai állapota. BIRKÁS (1996) szerint Magyarország talajainak 34,8%a potenciálisan érzékeny a degradációra és a tömörödésre. Magyarországon 3,1 millió hektár
szántón mutathatók ki a vízmozgást, légcserét és gyökérfejlődést gátló tömör rétegek és
genetika szintek. A leromlott szerkezet a talajok fejlődése, vagy a helytelen talajhasználat
miatt alakult ki, ezáltal romlik a termelés produktivitása (NYIRI, 1993).
A talaj mechanikai terhelésekkel szembeni ellenálló-képeségét a szilárdsága határozza
meg. Ha a mechanikai terhelés meghaladja a talaj szilárdságát, akkor a talaj pórustere
lecsökken, a talajrészecskék közelebb kerülnek egymáshoz, nagyobb felületen érintkeznek és
térbeli elhelyezkedésük megváltozik. A talaj szilárdságát meghatározó legfontosabb
tulajdonságok HORN – LEBERT (1994) szerint: nedvességtartalom, szemcse és agyagásvány
összetétel, a kicserélhető kationok mennyisége és összetétele, a szerves-anyagtartalom, a
térfogattömeg, a pórusok méret szerinti eloszlása.
A talajtömörödés kialakulásának egyik leggyakoribb oka a nem megfelelő
nedvességtartalomnál végzett munkaművelet, nedves talajon történő gépmozgások tömörítő
és szerkezetromboló hatása is nagy. Száraz talajon csak a nagy tömegű járművek okoznak
térfogattömeg növekedést, míg nedves talajon már a 10 tonnás gép is jelentős növekedést
idéz elő a talaj térfogattömegében, következésképpen tömörségi állapotában (GAMEDA et al.,
1987). Száraz talajon a tömörítő erők nagyságától függően az aggregátumok közötti pórusok
mérete csökken, az aggregátum porozitás viszont csak kis mértékben változik. Nedves talajon
az erő nagyságától függően az aggregátumokat felépítő talajrészecskék térbeli elrendeződése
is megváltozik (CHANG - WARKENTIN, 1968). Ez azért fontos, mert nem ritka, hogy egy ha
termőterületen 1,5 ha keréknyom található, ami a vegetációs időszakban káros
talajtömörödést és szerkezetleromlást eredményezhet (SZABÓ, 1996). A talaj fizikai
tulajdonságai jelentősen befolyásolják a termesztett növények növekedését, fejlődést. A
talajművelés talajtani hatása függ többek között az alkalmazott erő- és munkagépektől, a talaj
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típusától, fizikai féleségétől, nedveség-tartalmától, a művelt réteg vastagságától és az időjárási
viszonyoktól (SIPOS, 1972; NAGY, 1996; NAGY - HUZSVAI, 1996).
A talajtömörödés mértéke jellemezhető a talaj mechanikai ellenállásával, ami az az erő,
amelyet a talaj a műveléskor a művelőeszközzel szemben kifejt. A talajrészecskék
szétválasztással szembeni ellenállásából, a talaj és a művelőeszköz között fellépő súrlódásból,
a talajrészecskék közötti súrlódásból, és a talaj tömegéből tevődik össze (BIRKÁS, 1995). A
talajellenállás mérésére a penetrométerek (behatolásmérők) terjedtek el, melyekkel
megállapítható a talaj tömődöttségének, illetve lazultságának mértéke, valamint a
tömörödött rétegek vastagsága és mélységbeli elhelyezkedésük (KOOLEN - KUIPERS, 1983). A
módszer széles körű elterjedésének oka a mérések gyors és nagy ismétlésszámban történő
kivitelezésének lehetősége, valamint, hogy a korszerű, nedvességmérővel egybeépített
penetrométerek nemcsak a tudomány, de a gyakorlati szakemberek számára is könnyen
érthető eredményeket szolgáltatnak.
A penetrométer a talaj nyomó- és nyíró szilárdságát mérő készülék. A szondakúp talajba
hatolása során a műszer által regisztrált értékek a vizsgált szelvényben található eltérő
szilárdságú rétegek meghatározását teszik lehetővé (TAKÁCS, 1990). Az agrotechnikai
beavatkozások hatásának vizsgálata során a talajellenállásból a talaj tömörödöttségére
kívánunk következtetni, így a talaj nedvességtartalmának ismerete nélkülözhetetlen a
talajellenállás értékek értelmezéséhez (KOCSIS et al., 1992). A talajfizikai vizsgálatokban
Magyarországon legelterjedtebben használt két penetrométer (3T SYSTEM; PENETRONIK) a
talajnedvesség tartalom helyszíni mérésére is alkalmas (DARÓCZY – LELKES, 1999). A penetrációs
mélységet a talajfelszín és a szondakúp alapjának távolsága adja meg (Freitag, 1971). A
talajellenállás- görbe mélység függvényében való ábrázolásakor megfigyelhető a talajfelszínen
és a felszín közelében az un. talajfelszín effektus (surface effect), ami a felszín közelében észlelt
alacsonyabb ellenállásban nyilvánul meg. A felszíneffektus oka, hogy a penetrométer kúp
alakú szondáját a felszín közelében a talajrészecskék nem veszik teljes egészében körül.
Homoktalajon végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a talajfelszín effektus abban a
mélységben szűnik meg, ahol a penetrációs mélység eléri a szondakúp magasságának
hatszorosát (ROHANI et al., 1981) A talajfelszín effektus nem okoz problémát különböző
kezelések azonos mélységben mért értékeinek összehasonlításakor, viszont figyelembe kell
venni különböző mélységekben kapott eredmények értékelésekor (RÁTONYI, 1999). SINÓROSSZABÓ és SZŐLLŐSI (1999) a „3T SYSTEM” penetrométer főbb mezőgazdasági alkalmazási
területeit a következőkben foglalta össze: a talajművelés paramétereinek meghatározása, a
szántóföldi gépüzemeltetés talajfeltételeinek meghatározása, gumiabroncsok talajra
gyakorolt hatásának számszerűsítése, meliorációs műveletek tervezési paramétereinek
meghatározása, a melioráció hatásának számszerű minősítése, a talajszerkezet változásainak
a mért paramétereken keresztül történő rövid- és hosszú távú nyomon követése a helyes
agronómiai döntések kialakítására.
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Dolgozatunk célja két műszer használhatóságának a bemutatása. A nagy méretű,
robosztus „3T System” penetrométerrel végzett vizsgálatok célja a mélyebb talajrétegek
tömörödésének a számszerűsítése, a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézetében
folyó talajművelési tartamkísérlet művelési módjai közötti különbségek kimutatása, valamint,
a szénhidrogén bányászat soron kisajátított, majd rekultivált területeken, a rekultiváció során
elvégzett munkaműveletek hatékonyságának megállapítása volt. A mikropenetrométeres
vizsgálatokkal a talajfelszín közeli rétegek lazultságát vizsgáltuk különböző feltételek között.

Anyag és módszer
Kutatómunkánk egyik helyszíne a Kutatóintézet H-1 jelű tábláján 1997-óta folyó
talajművelési tartamkísérlet, ahol a hagyományos, szántásra alapozott talajművelést
hasonlítjuk össze a redukált, forgatás nélküli művelés móddal. Itt rendszeresen végzünk
penetrométeres méréseket a kísérlet beállítása óta (TUBA et al., 2006; 2013; ZSEMBELI et al.,
2015). Jelen dolgozatunkban a 2017-es évben napraforgó tartón végzett vizsgálatok
eredményit közöljük, ahol a penetrációs méréseket „3T System” penetrométerrel, művelési
módonként 4 ismétlésben végeztük.
Tanulmányunkban a „3T System” penetrométer egyéb használati lehetőségének
bemutatására a Martfű-K-3 szénhidrogén kutatófúrás területén végzett vizsgálatokat
ismertetjük. A szénhidrogén bányászat során igénybe vett területeket 2016-2017-ben
vizsgáltuk Jász-Nagykun-Szolnok megye több településének határában. A martfűi fúráspont
réti csernozjom talajon fekszik, a gázkutatás során 15206 m2 területet vettek igénybe, a kút
EOV koordinátái: 748073.20; 183541.11. A szénhidrogénkutatás befejezése után 2016-ban a
területen teljes rekultivácót hajtottak végre, 2017-ben kukorica került elvetésre a területen.
Vizsgálatainkat 2017 nyarán végeztük. A mérési pontokat a kutatófúrás létesítésére
időlegesen igénybe vett területeken belül úgy helyeztük el, hogy a terület minden oldalán
irányonként legalább 5 ismétlést tudjunk elvégezni. A kontroll mérési pontokat az időlegesen
kivont területen kívül, oldalanként szintén 5 helyen jelöltük ki. Fontos szempont a kontroll
mérési pontok kiválasztásánál, hogy a területen egyféle növényfaj legyen ugyanolyan
talajelőkészítési munkálatok után vetve, csak így kapunk megbízható képet a bányászat által
nem érintett terület tömörödöttségi állapotáról. A vizsgált terület és a mérési pontok
elhelyezkedését az 1. ábra szemlélteti.
A mikropenetrométeres vizsgálatokat a Kutatóintézet G-3 jelű tábláján, réti csernozjom
talajon, őszi búza tarlón, illetve a Liziméter Állomás egyik egységén kialakított magágyszerű
talajállapotnál végeztük. A vizsgálatok célja a talaj nedvességtartalma és penetrációs
ellenállása közötti összefüggés feltárása, valamint a nagycsapadékoknak a felső 0-10 cm-es
talajrétegben okozott tömörítő hatásának kimutatása volt. A csapadék talajra gyakorolt
hatásának vizsgálatához három csapadékmennyiséget szimuláltunk. Egy 1 m2-es területet fém
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kerettel lehatároltunk, majd 3, 6, illetve 10 mm csapadéknak megfelelő vízmennyiséget
juttatunk ki rá esőszerű öntözéssel A hántott búzatarló talajának penetrációs ellenállást a
vízinput kiadása után 1 óra elteltével mértük 8 ismétlésben, a nedvességtartalom
meghatározására 4 ismétlésben történt SMT-100 szondával.

1. ábra. A Martfű-K-3 kutatófúrás mérési helyei, 2017

A „3T System” penetrométer kézi működtetésű (2. ábra), 1 cm-es bontásban képes
mérni és rögzíteni az adatokat, 0-60 cm mélységig. A penetrációs ellenállás értékét, a 60 °-os
kúpban végződő szonda talajba juttatásához szükséges erő és a felület arányából számított
értékként, MPa-ban jeleníti meg a kijelzőn és rögzíti az adattárolóban. A mérési tartomány 010 MPa. Az ellenállás értékekkel együtt talaj aktuális nedvességtartalmát is méri, a szántóföldi
vízkapacitás százalékában kifejezve. A talaj nedvességét a szondaszár 60°-os végében
elhelyezett szigetelőanyagba ágyazott talajnedvesség mérő szenzorrendszer végzi.

2. ábra. A „3T System” penetrométer és a szondakúp
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A mikropenetrométer (3. ábra) műszeregysége egy 1000 mm-es sínen oldal irányba
elmozdítható és rögzíthető. A sín két végén acéllemez talpak vannak, amire 6-7 kg-os
ellensúlyokat kell helyezni a mérés idejére. Az erőmérő cella, és az arra cserélhetően rögzített
behatoló elem, egy csavarorsós mechanikára van szerelve, amit egy 12 V-os villanymotor hajt
meg. Az áramellátást akkumulátor biztosítja, így a műszert szántóföldön és laboratóriumban
is lehet használni. A vizsgálható talajréteg 0-100 mm közötti, a műszer milliméterenként méri
a kúp behatolásához szükséges erőt N-ban. A műszerbe épített mérőcella 500 N-os, a
felbontása 1 N-ra van beállítva. A vizsgált talaj sajátosságai, illetve a vizsgálati céltól függően
többféle alakú és méretű behatolóelem választható, vizsgálataink során 8 mm átmérőjű,
használtunk. A mért adatokat egy adatgyűjtő tárolja, amit USB porton keresztül lehet
számítógépen beolvasni.

3. ábra. A mikropenetrométer és a cserélhető behatoló elemek

Mivel a penetrációs ellenállás a talaj nedvességtartalmával fordítottan, a
térfogattömeggel pedig egyenes arányban változik. Egy adott nedvességtartalomnál a
térfogattömeg növekedésével nő, adott térfogattömegnél a növekvő nedvességtartalommal
csökken (CHAMPBELL - O’SULLIVAN, 1991), ezért a talaj aktuális nedvességtartalmának
meghatározása elengedhetetlen a vizsgálatok során. A pontos és egymással összehasonlítható
eredmények érdekében a talajművelési kísérletben és a rekultivált területeken a talaj 0-60 cmes rétegét 10-cm-enként megmintázva a nedvességtartalmat gravimetriásan határoztuk meg
esetenként 3 ismétlésben. A mikropenetrométeres mérésekkel párhuzamosan SMT-100
típusú gyorsszondával mértük a felső 0-10 cm-es talajréteg nedvességtartalmát, 4
ismétlésben. Az SMT-100 típusú műszer a talaj dielektromos vezetőképességét méri, ezt egy
könnyen mérhető frekvenciává alakítja, amely elég magas ahhoz, hogy agyagos talajokon is
pontos értékeket mutasson. A kijelző térfogatszázalékban mutatja a 10 cm vastagságú
talajréteg átlagos aktuális nedvességtartalmát.
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A mért adatokat a műszerek saját feldolgozói programjaival és Microsoft Excel
táblázatkezelő programmal dolgoztuk fel és értékeltük.

Eredmények és Értékelésük
A „3T System” penetrométerrel a talajművelési tartamkísérletben napraforgó tarlón
végzett vizsgálatok eredményeit a (4. ábra) szemlélteti. Megállapítható, hogy a talaj mindkét
művelési módnál tömődöttnek tekinthető, a penetrációs ellenállás mértéke meghaladja a
szakirodalom szerinti (BIRKÁS, 1994) határértéket.

4. ábra. A talaj penetrációs ellenállása („3T System” penetrométerrel mérve) és
nedvességtartalma hagyományos és redukált talajművelés mellett (Karcag, 2017)

Közel azonos rétegenkénti nedvességtartalom mellett, redukált művelésben, a felső 530 cm-es talajrétegben szignifikánsan alacsonyabb (átlagosan 6,9 MPa), mint a
hagyományosan művelt területen (átlagosan 8,2 MPa) penetrációs ellenállás értékeket
mértünk (SzD5% = 0,26 MPa). Hagyományos művelésben a 30-60 cm mélységű réteg
tömődöttsége meghaladta a műszer mérési határát. Ez összecseng a szakirodalommal
miszerint az erősen tömörödött talaj ellenállását penetrométerrel nem lehet egyértelműen
meghatározni, mivel ilyen körülmények között a szondát nem lehet a talajba lenyomni, ha
mégis akkor behatoláskor a szondakúp függőleges irányú repedéseket hoz létre, és a
repedésben mért ellenállás nem alkalmas a talaj szilárdságának meghatározására (FREITAG,
1971). Redukált művelési módnál ez a talajréteg is mérhetőnek bizonyult, átlagosan 8,6 MPa
penetrációs ellenállást mutatatott.
Az 5. ábrán a Martfű-K-3 szénhidrogén kutatófúrás érintett területen mért talajellenállás
és talajnedvesség értékeket mutatjuk be.
A gázkutatás fúráspontjának környezetében végzett vizsgálatok célja a rekultiváció
hatásosságának felmérése volt. A vizsgálatokat kedvezően nedves talajállapotoknál végeztük
mindkét területen. A mérések igazolták, hogy a vállalkozó nem megfelelő módon végezte el a
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terület állapotának helyreállítását, hiszen a rekultivált terület talaja szignifikánsan magasabb
ellenállás értékeket mutatott (0-60 cm mélységben átlagosan 4,42 MPa), a talaj tömődöttebb
volt, mint a használatba nem vett, kontroll területen, ahol ez az érték 4,01 MPa volt (SzD 5% =
0,09 MPa).

5. ábra. A talaj penetrációs ellenállása („3T System” penetrométerrel mérve) és
nedvességtartalma rekultivált és kontroll területen (Martfű, 2017)

A mikropenetrométer eredményei
A felszínközeli talajrétegek penetrációs ellenállását mikropenetrométerrel vizsgáltuk. A
különböző vízinputok hatását a talaj mechanikai ellenállására a 6. ábrán mutatjuk be. A
méréseket a felső 0-100 mm-es talajrétegben végeztük, a talajfelszín egyenetlenségeinek és a
talajfelszín effektus kiküszöbölése érdekében a kapott adatokat 30 mm-es mélységtől vettük
figyelembe.

6. ábra. A talaj penetrációs ellenállása (mikropenetrométerrel mérve) és nedvességtartalma
búza tarlón, öntözés után (Karcag, 2017)

A 3 mm-es vízadagnak nem volt hatása a talajellenállásra, a penetrációs ellenállás
görbéje, a normálisnak tekinthető módon, a mélységgel kissé emelkedik. A 6 mm-es vízadag,
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a beázás mélységéig, (65 mm) szignifikáns mértékben csökkentette a penetrációs ellenállást
(SzD5% = 0,29 N). A 10 mm-nek megfelelő mennyiségű öntözővíz teljesen átáztatta a vizsgált
talajréteget, a nedves talaj penetrációs ellenállása minimális volt (6. ábra). A 10 mm-es vízadag
jelentősen csökkentette a talaj penetrációs ellenállását (SzD5% = 0,13 N).
A nagycsapadékok talajfelszínre gyakorolt tömörítő hatását magágynak kialakított
talajszerkezet esetén vizsgáltuk egy liziméter egység 0,8 m2-es felületén. A csapadék
szimulálására 30 mm-nek megfelelő vizet juttattunk ki esőszerű öntözéssel, mivel ilyen
mértékű és intenzitású csapadék a nyár folyamán többször is érkezett térségünkbe. A
méréseket az öntözés előtt, közvetlenül öntözés után, majd 1-2-3 és 4 nap elteltével végeztük
(7. ábra). Az talajfelszín egyenetlensége miatt az adatokat 26 mm mélységtől vettük
figyelembe.

7. ábra. A talaj penetrációs ellenállása (mikropenetrométerrel mérve) és nedvességtartalma
a felső 10 cm-es rétegben, öntözés után (Karcag, 2017)

A 30 mm-es vízdózisú nedvesítés után a penetrációs ellenállás alacsonyabb értékű volt,
mint a műszer mérési határa, a műszer nem mutatott penetrációs ellenállást. A talaj száradása
során egyre magasabb penetrációs ellenállás értékeket mértünk. Egy, illetve két napos
száradás után 60 mm-nél mélyebben már mérhető értékeket kaptunk. Három napos száradást
követően jelentkeztek a cserepesedés jelei a felső talajrétegben, 40 mm mélységig. Miután a
szonda áthatolt ezen a rétegen, a cserepesedett rész alatt az ellenállási érték leesett a
nedvesítés előtti állapot alá. Négy nap száradás után a cserepesedett réteg vastagsága nem
növekedett tovább, de annak tömörsége igen, sőt a cserepesedett réteg alatt, 70 mm
mélységtől meghaladta az ellenállási érték a nedvesítés előtti állapotot.
A 7. ábrán bemutatott talajnedvesség tartalmi adatok jól mutatják a talaj hirtelen
benedvesedésének és kiszáradásának dinamikáját. Jól látható, hogy négy nap után a talaj
nedvességtartalma visszaesett majdnem az eredeti, az öntözés előtti értékre. Ez a gyors
kiszáradás azokban a napokban mért magas átlaghőmérsékleteknek (18,5°C; 17,9°C; 17,9°C;
19,5°C) és alacsony relatív páratartalom értékeknek (33%; 31%; 24%; 28%) köszönhető.
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Következtetések
Vizsgálataink során a két alkalmazott műszert egyaránt jól használhatónak találtuk a
talaj mechanikai ellenállásának, tömődöttségének megállapítására. Mindkét műszerrel nagy
ismétlésszámban végezhetők a vizsgálatok, így statisztikailag értékelhető mennyiségű adatot
kapunk. A „3T System” penetrométer, mérete és robosztus felépítése miatt, jól használható a
talajművelés minőségének megítélésére, művelőtalprétegek, tömődött talajrétegek
kimutatására és a tömörödés mértékének számszerűsítésére. Nem csak a talajművelés, illetve
mezőgazdasági talajhasznosítás, hanem az egyéb célra időlegesen használatból kivont
területeken végzett rekultiváció eredményességének megállapítására is alkalmas. A műszer
hibája, hogy a felső 0-5 cm-es talajrétegben nem ad értékelhető eredményeket, itt a
talajfelszín effektus miatt, nem tudunk pontosan mérni. Az általunk használt
mikropenetrométer éppen ebben a mélységben alkalmazható sikerrel, így a felszín közelében
lezajló folyamatok talajtömörödésre gyakorolt hatásának a kimutatására, számszerűsítésére
alkalmas eszköz. A mikropenetrométer laboratóriumban és szántóföldön egyaránt
használható. A laborban megfelelő méretű, átmérőjű talajminták szükségesek, különben a
nedvesebb talajt a behatoló szonda a mintavevő henger falára felkeni, a mérés hamis
eredményt ad. Szántóföldi körülmények között a mérések egymástól minimum 4-5 cm
távolságra való véghajtása javasolt, így elkerülhető a mérési helyek egymással való
érintkezése, összerepedése.
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Summary
One of the most principle conditions of agricultural production is the fertile soil with
favourable structure, water and air regime. The degraded soil structure has unfavourable
effects on the chemical and biological properties of the soil too, its fertility decreases, and the
elimination of the compacted soil layers supposes high energy input. Due to the intensive land
use of the last decades, soil degradation and compactness became a worldwide problem. In
Hungary almost 20% of the arable lands (1.2 million ha) have compacted soil structure, further
35% is potentially susceptible for degradation and compaction. Soil compaction can have
natural or human induced origin and can manifested in the top or deeper layers of the soil as
well. Generally accepted tools used for the quantification of soil compactness are
penetrometers. Penetrometers applied in agriculture are mostly suitable for the examination
of the upper 60-100 cm of the soil. Usually they have robust construction with probes of 1012 mm diagonal. Though these penetrometers are suitable for the examination of the deeper
soil layers, not really accurate in the upper 0-5 cm due the so called soil surface effect.
Therefore we cannot have a clear picture about the physical processes taking place in the
seedbed layer, even weather (through precipitation, evaporation etc.) effects this layer first
changing its physical status. In this study the application of two penetrometers (a layer
indicator named 3T Systems and a micro-penetrometer) are introduced. By means of the 3T
System layer indicator soil penetration resistance and soil moisture content data can be
determined and recorded with the resolution of 1 cm down to the depth of 60 cm. The
penetration resistance value is calculated from the rate of the force needed for the
penetration of the probe ending in a cone of 60 ° and the surface area of the contact and
expressed in MPa. The probe of the micro-penetrometer is operated by a small electric engine
down to the depth of 100 mm. The sensor built in the cone of the probe detects the force
required for the penetration into the soil with the sensitivity of 1 N in the measurement range
of 0-100 N. During our measurements we used a probe ended in a cone with 60° angle and 8
mm diameter. Our measurements aiming the determination of the penetration resistance of
the deeper soil layers were carried out in the long-term soil cultivation experiment at Karcag,
in the plots of conventional and reduced tillage, respectively. We also had measurements in
an area that was temporarily set-aside due to former hydrocarbon mining. We found the
penetration resistance values determined with the micro-penetrometer suitable to figure out
the effect of different amounts of rainfalls on the compaction of the surface layer of the soil.
Keywords: soil cultivation, recultivation, soil crusting, penetration resistance
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Összefoglalás
A réti talajok morfológiai fejlődésében (szintezettség kialakulása, szervesanyag
felhalmozódás, ásványi fázis differenciálódása) a redox állapot változások alapvető szerepet
játszanak. A redox potenciál (Eh) és pH értékek által meghatározott körülmények a talaj
szervesanyag mennyiségi és minőségi paraméterein túl az ásványok stabilitására, illetve
átalakulására is hatással vannak. Az Eh kisebb-nagyobb mértékű ingadozásai éves és napi
dinamikát is mutatnak. Az éves dinamika kialakításában a víztelítettség éves menete a
meghatározó, míg a napi ingadozások elsősorban a biológiai aktivitással (magasabb rendű
növények, mikrobióta) állnak összefüggésben.
Jelen munka egy olyan réti talaj példáján keresztül mutatja be ezt a jelenséget, mely
redox állapot változásait éveken keresztül egy automata mérőállomással rögzítettük. A
vegetációs időszak folyamán három mélységben (20, 40, 100 cm) elhelyezett elektródákkal
történt az Eh és pH adatok rögzítése. Az ásványos összetétel minőségét Röntgenpordiffrakcióval (XRD) és szelektív kioldásokkal, a szerves anyag mennyiségét NDIR
spektroszkópiával határoztuk meg.
A vizsgált talaj szemmel is jól látható szintezettségének kialakításában a szervesanyag
felhalmozódás mellett a szabad vasásványok felhalmozódása a meghatározó. A különböző
vegyérték állapotú vasat tartalmazó vegyületek eltérő Eh-pH tartományban stabilak, a
talajvízszint ingadozását követő Eh változások hatására ásványos átalakulás megy végbe. Ez a
hatás akár egy éven belül is átformálhatja a talajszelvény egyes tulajdonságait (pl. glejesség
kiterjedése, vasborsók megjelenése vagy eltűnése), míg egyes folyamatok nagyobb
időtávlatban hatnak (pl. vas-oxihidroxid ásványok felhalmozódása). A vas vegyértékváltás
tartományában (+135 mV körül) legnagyobb frekvenciájú Eh ingadozást a szelvény vasfelhal228
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mozódási szintjében (30-50 cm mélységében) figyeltünk meg. Ugyanebben a mélységben a
sás és nád rhizomák mentén térben és időben is változatos mikrokörnyezetek vannak jelen,
melyekben a Fe(II) és Fe(III) ásványok együttesen fordulnak elő. Az ennél mélyebben
elhelyezkedő talajszintek lekerekített karbonát konkréciókban gazdagok. A 80-100 cm-es
mélységtől az Eh menete kiegyenlített, itt a vas főként redukált formában van jelen, melyre a
glejes szín is utal.

Kulcsszavak: hidromorfia, Gleysol, réti talaj, redox potenciál, pedogén vasásványok

Bevezetés
A vízhatású talajok kialakulását és fejlődését elsősorban a magas talajvízszint
következtében hosszú időn keresztül fennálló víztelítettség határozza meg. A víztelítettség
eredményeként levegőtől elzárt, reduktív állapot, valamint az időszakos kiszáradás és
átlevegőzés olyan speciális feltételeket teremt, melyek az egyes talajalkotók stabilitása vagy
átalakulása szempontjából meghatározóak. A víz amellett, hogy a különböző, vízben oldható
komponensek szállítóközege, valamint számos talajban lejátszódó reakció színtere, a
talajvíztükör szintjének éves ingadozása révén a redox potenciál (Eh) és pH viszonyok
dinamikus változását is irányítja (MONTAGNE et al. 2009, NIEDERMEIER-ROBINSON 2007, ROSS 1989,
SAHRAWAT 2004, SPOSITO 2008).
A réti talajok morfológiai fejlődésében (szintezettség kialakulása, szervesanyag
felhalmozódás, ásványi fázis differenciálódása) redox állapot változások alapvető szerepet
játszanak (ALLER 1994, BALL-WILLIAMS 1974, DUDÁS et al. 2017, GIANNETTA 2019, HARTEMINKMCSWEENEY 2014, HOLE 1968, JAKAB et al. 2018, RENNERT et al. 2018, ZACHÁRY 2019). Az Eh és pH
értékek által meghatározott körülmények a talaj szervesanyag mennyiségi és minőségi
paraméterein túl a redox-szenzitív ásványok stabilitására, illetve átalakulására is hatással
vannak. A réti talajokban megfigyelhető talajtulajdonságok, képződmények mindegyike
hordoz magán - a többnyire redukált viszonyokból eredő -, speciális kémiai vagy morfológiai
sajátosságokat. Ezeket együttesen hidromorf bélyegeknek nevezzük, és jelentős szerepet
töltenek be a talajok morfogenetikus osztályozásában is (BEDARD-HAUGHN 2011, DRIESSEN et al.
2001, SCHWERTMANN 1993, STOOPS et al. 2010).
A hidromorf bélyegek kialakulása gyakran a vas szelvényen belüli mozgásához,
akkumulációjához köthető. A vas talajszelvényen belüli megjelenési formája
vegyértékállapotától függ: +2-es oxidációs állapotban gyengén oldható, míg +3-ra
feloxidálódva (a talajokban általában előforduló pH értékeken) kvázi oldhatatlan csapadékot
képez. A különböző vegyérték állapotú vasat tartalmazó vegyületek eltérő Eh-pH
tartományban stabilak, emiatt a talajvízszint ingadozását követő Eh változások nyomán
ásványos átalakulások mennek végbe a talajban (BROOKINS 2012, DELAUNE-REDDY 2005, DUŠEK et
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al. 2008, GLASBY-SCHULTZ 1999, GONZÁLEZ-ALCARAZ et al. 2017, GRUNDL-DELWICHE 1993, KOCSIS-BIRÓ
2015, LEMOS et al. 2007, MEEK-CHESWORTH 2008, PONNAMPERUMA et al. 1967, TAKENO 2005,). Ez a
hatás akár egy éven belül is átformálhatja a talajszelvény egyes tulajdonságait, mint pl. a
glejesség kiterjedését, illetve vasborsók megjelenését és eltűnését. Egyes folyamatok, mint pl.
a szervesanyag, illetve agyag- és vasásványok felhalmozódása nagyobb időtávlatban hatnak
(COUSSY et al. 2017, COWARD et al. 2017, ELLIS-ATHERTON 2003, KOCSIS et all. 2018, NEMECZ 2006,
SIPOS et al. 2011).
Jelen munka egy olyan típusos réti talajszelvény ásványtani vizsgálatának eredményeit
mutatja be, mely a hatvanas évek elején történt extrém erősségű áradás révén létrejött
homokfelszínen alakult ki. Kutatásunkban a talajszelvény ásványos fázisának tulajdonságait és
az ezeket befolyásoló folyamatokat vizsgáltuk.

Anyag és módszer
Mintaterületünk Ceglédbercel község déli határában, a Gerje egykori hullámterén
elhelyezkedő közel 8 ha kiterjedésű kaszálórét. A terület DÖVÉNYI (2010) kistájbeosztása szerint
a Pilis-alpári Homokhát Gödöllői-dombsággal szomszédos részén fekszik. A kistáj földtanára
jellemző, hogy délen mezozoós vulkáni képződmények, északon pedig metamorfitok alkotják.
Ezekre a miocénben jelentős vastagságban vulkáni anyagok, illetve a későbbiekben pannon
üledékek települtek. A jelentős mennyiségű homok nagyrészt az egykor erre folyó Ős-Duna
hordalékkúpja. Mára a felszín közel kétharmadát pleisztocén, illetve holocén, általában 0,10,2 mm-es átmérőjű, osztályozott futóhomok fedi (KALMÁR et al. 2012). A térség a mérsékelten
meleg és a meleg határán fekszik, éghajlata száraz. Az évi napsütés összege kb. 2000 óra. Az
évi középhőmérséklet 10,2-10,3 °C, az évi csapadékösszeg 510-530 mm körüli. A területen
főként futó- és humuszos homoktalajok jöttek létre, ezek mellett a barnaföldek, a csernozjom
jellegű homoktalajok, és a réti talajok jellemzőek (DÖVÉNYI 2010).
A vizsgált kaszálórét a Gerje vízhatása alatt áll, talajvízszintje ennek vízállását követi.
Területe az év során 1-5 hónapig vízzel borított, a feltalaj a legszárazabb időszakokban is
szabadföldi vízkapacitásnál telítettebb vízzel. Jelen munkában a parti sás (Carex riparia) által
borított területen kialakult réti talaj szelvény vizsgálatának eredményeit mutatjuk be. Korábbi
vizsgálatok során talaja meszes, típusos réti talajként lett meghatározva (SZALAI et al. 2011).
Az eredetileg lápi dinamikával jellemezhető területen az 1920-as években
tőzegkitermelés folyt. Ezt követően a tőzegképződés továbbra sem állt le. Egy 1963-ban
történt extrém erősségű áradás következtében a terület eredeti felszínére kb. 1 méter
vastagságú meszes homok réteg került (SURÁNYI 1988, PULTZER L. szóbeli közlés), friss kiindulási
anyagot biztosítva a talajképződés számára. (Az eltemetett láptalaj legfelső, főleg növényi
maradványokból álló szintjét egy másik, közeli mintavételi ponton - jelen munkában nem
tárgyalom - mélyített fúrás során 120 cm mélységben ki is mutattuk.) A Gerje
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mederszabályozásának eredményeként az 1970-es évektől a talajvízszint jelentősen csökkent,
melyek következtében a Gerjét kísérő vizes élőhelyeket napjainkban a szárazodás veszélye
fenyegeti (BARANYAI et al. 2014).
Vizsgálatainkhoz a talajmintákat Edelman-fúróval vettük. Minden morfológiai alapon
elkülöníthető szintet mintáztunk. A fúrás maximális mélysége 1 méter körül volt, a
mintavételkor a talajvíztükör 50 cm-en helyezkedett el. A mintákat simítózáras
műanyagtasakba gyűjtöttük, és a feldolgozásig hűtőszekrényben 4 ºC hőmérsékleten tároltuk.
A talajmátrix mellett, ahol lehetett, konkréciókat és a növények gyökerei mentén képződött
kiválásokat is gyűjtöttünk.
A terepen a Fe(II) jelenlétét α-α-dipiridil teszttel ellenőriztük. A Fe(III)-vegyületek
jelenlétére a jellegzetes rozsdavörös szín megjelenése alapján következtettünk. A talaj színét
Munsell-féle színskála segítségével határoztuk meg. A terepi vizsgálatok megtervezése, a
talajszelvény felvételezése és jellemzése a World Reference Base for Soil Resources (WRB)
terepi kézikönyve ROJAS-ALIM (2007), IUSS Working Group WRB (2014), SCHOENEBERGER (2012),
és KAPLONYI-BALLENEGGER (1962) alapján történt.
A területen tavasztól őszig kitelepített PONSEL Odeon típusú kombinált Eh-pH-mérők
segítségével folyamatos adatgyűjtés zajlott. A talajoldatra vonatkozó (standard
hidrogénelektródhoz viszonyított) Eh-, pH- és hőmérsékletadatok 20, 40, illetve 100 cm
mélységből, 10 percenként kerülnek rögzítésre.
A laboratóriumi vizsgálatok kiinduló anyaga a növényi részektől és
csigahéjmaradványoktól megtisztított, 2 mm lyukbőségű szitán átszitált légszáraz finomföld
volt (VAN REEUWIJK 2002, MADARÁSZ et al. 2012 alapján). Az ásványos összetételt porított
mintákon Philips PW 1730 típusú röntgen-diffraktométerrel (XRD) vizsgáltuk. Az amorf és
szabad vasformák meghatározására az International Soil Reference and Information Centre
(ISRIC) és a WRB által javasolt szelektív kioldási recepteket használtuk. Az aktív vas kioldását
ammónium-oxaláttal (MEHRA-JACKSON 1960, ULERY-DREES 2008), a szabad formák kioldását
HOLMGREN (1967), REYES-TORRENT (1997) receptje alapján pH 6-on, nátrium-citráttal végeztük. A
kioldott vas mérése Perkin-Elmer AAnalyst 300 típusú atomabszorpciós spektrométerrel,
levegő-aceton lánggal, 248,3 nm hullámhosszon történt. A két forma aránya fontos
információt szolgáltat a talajban lezajló ásványos átalakulások dinamikájáról (SZENDREI, 2001).
Az összes karbonáttartalmat Scheibler-féle kalciméterrel határoztuk meg (BUZÁS 1988, ROWEL
1994). A szemcseméret-eloszlás meghatározását Horiba Partica LA-950V2 típusú
lézerdiffrakciós szemcseanalizátor segítségével végeztük. Ehhez a minták előkészítése az MSZ
14043/3-79 szabvány alapján, nátrium-pirofoszfátos diszpergálással történt. A mérést
megelőzően 20 másodperces 30 W/cm2 ultrahangos rázatással is elősegítettük a részecskék
szétválását (CENTERI et al. 2015, DI STEFANO et al. 2010, KONERT-VANDENBERGHE 1997, MAKÓ et al.
2017). A szerves anyag mennyiségi becsléséhez a talajminták szerves szén (SOC) tartalmát
non-diszperzív infravörös spektroszkópiával, Tekmar-Dohrmann Apollo 9000 N TOC analizátor
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segítségével határoztuk meg. Az egyes talajszintek mátrixát, valamint az ebből elkülönített
másodlagos képződményeket sztereomikroszkóppal vizsgáltuk.

Eredmények és Értékelésük
A talajszelvény mélysége kb. egy méter. A közel 50 cm mély szolum finomabb textúrájú,
szervesanyagokban és vasban gazdag. A C szint fizikai félesége vályogos homok. A hidromorf
jegyek – különösen a vas vegyértékváltását kísérő színváltozások – a szelvényben szabad
szemmel is megfigyelhetők (1. táblázat).
1. táblázat. A talajszelvény leírása terepi megfigyelések és sztereomikroszkópos vizsgálat alapján
szint

mélység

leírás

A0

0-5 cm

Anyaga sötétbarna (7,5YR2,5/2), laza, szétpergő. Apró, kb. 0,1-1 mm átmérőjű, lekerekített aggregátumok
figyelhetők meg, melyek fekete kötőanyaggal összetapasztott szemcsékből és héjtöredékekből épülnek fel, s
hajszálgyökereket is magukba foglalhatnak. Az aggregátumokban a kötőanyag mennyisége nagyobbnak tűnik a
szemcsékéhez képest. Kisszámú, kerek, 0,5-2 mm átmérőjű vasszeplő is megfigyelhető. A növényi gyökerek (főleg
hajszálgyökerek), növényi maradványok mennyisége igen jelentős. Számos csigahéj található, melyek sértetlen
állapotban és törmelékként is előfordulnak.

A

5-20 cm

A mátrix uralkodó színe szürkésbarna (7,5YR3/2), melyben feketésszürke, ill. rozsdavörös és barnásvörös színű
tarkázottság figyelhető meg. Az aggregátumok élesek és lekerekítettek is lehetnek, viszonylag tömörek. 0,1 mm-nél
kisebb szemcseméretű anyag, valamint héjtöredékek és kevés gyökér építi fel őket. A vöröses színű foltokként
megjelenő vaskiválások rendre a növényi gyökerek környezetében fordulnak elő. Szerkezetük tömör, finomszemcsés
anyagból épülnek fel, alakjuk szabálytalan. Gyakran a gyökér közvetlen közelében sötétebb barnás, távolabb pedig
világosabb narancsvörös szín jellemző. Az 1-2 mm átmérőjű vasszeplők felszíne érdes vagy (ritkábban) sima is lehet,
határvonaluk élestől diffúzig változik. Kerek és szabálytalan alakúak egyaránt előfordulnak. Sok a növényi gyökér és
a csigahéjtöredék.

B

20-35
cm

A mátrixban uralkodóvá válik a rozsdabarna szín (7,5R4/6), benne kismértékű szürkésfekete tarkázottság jelenik
meg. A szerkezeti elemek ridegek, könnyen poríthatók. A szürke és vörös színű anyag is nagyon finom szemcsés,
utóbbi a papíron nyomot hagy. A vörös foltok itt is a gyökerekkel kapcsoltan fordulnak elő. Viszonylag gyakoriak a
2-4 mm átmérőjű, érdes felszínű, kissé szabálytalan alakú vaskonkréciók. Rendezett belső szerkezet (koncentrikus
felépítés) nem figyelhető meg. A mátrix anyagát (homokszemcséket, héjtöredékeket) is tartalmazzák. Újjal
összenyomva szétesnek. Nagyon kevés homokszemcse figyelhető meg. Sok a csigahéjtöredék, a gyökerek
mennyisége azonban jelentősen csökkent az A szinthez képest.

B

35-50
cm

A talajmátrix színe rozsdabarna, sárgásbarna (7,5YR5/8). Erős, feketésszürke tarkázottság figyelhető meg. Ezekben
a foltokban kevés homokszemcse is található. A szemcseméret ebben a szintben a legfinomabb. A szint anyaga
nedvesen plasztikus. Gyakoriak a 2-5 mm átmérőjű vasborsók, melyek alakja kerekded vagy szabálytalan, bennük
rendezett belső szerkezet nem figyelhető meg. A mátrix anyagát (homokszemcséket, nagyon finom
csigahéjtörmeléket) is tartalmazzák. Érdes, illetve kevés sima felszínű is előfordul. Kevés a csigahéjtöredék és a
növényi gyökér.

C

50-70
cm

A szint anyaga fehér mésziszap (10YR7/2), melyben (általában) gyökerek mentén kevés rozsdabarna folt is
megjelenik. A fehér és rozsdavörös részek határa diffúz, illetve kevés kivételnél éles, de szabálytalan. A mésziszap
kb. 0,2 mm homokszemcséket cementál. A homokszemcsék és a cementanyag aránya közel azonos, azonban
előfordulnak tisztán karbonátból felépülő foltok is. A mészkonkréciók alakja szabálytalan, szerkezetük homogén,
kézzel nem törhetők szét. Méretük néhány mm-től kb. 1,5 cm-ig terjed. Kevés csillám (muszkovit) lemez is
megfigyelhető. Nagyon kevés a gyökér, csigahéjtöredék alig van.

C

70-100
cm

Az alapkőzet fő alkotója világosszürke, szétpergő meszes kvarchomok. A kb. 0,2-0,3 mm átmérőjű, áttetsző, fehéres
kvarcszemcsék mellett kevés fekete, vöröses és világos borostyánsárga szemcse is megjelenik. A szemcsék felületén
fehér (karbonátos) kötőanyag is megjelenik, de nem tartja össze erősen a homokszemcséket. Néhány 0,1 mm
átmérőjű, átlátszó (muszkovit) csillám lemez is előfordul. Kevés növényi maradvány (főleg rostok) is jelen van.
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A felszín közelében vasrozsdásság, szeplőzöttség, lefelé haladva egyre több vasborsó,
illetve gyökér menti vaskiválás található. A 20-50 cm közötti mélységben a talajmátrix színe
uralkodóan rozsdabarna. Ebben a mélységben viszonylag sok vaskonkréció található. Az 50-70
cm-es mélységben fehér, finomszemcsés karbonátfelhalmozódási zóna (mésziszap) figyelhető
meg, ami a korábbi lápi dinamikára utal. Ebben a szintben gyakoriak a változatos méretű,
szabálytalan alakú mészgöbecsek. A C szint 70 cm mélységtől kezdve glejes színű. A vizsgált
talaj a WRB rendszere szerint a Mollic, Reductic, Gleyic, Calcic Gleysol, loamic besorolást
kapta.
Az α-α-dipiridil teszt a réti talajszelvénynek szinte minden szintjében Fe(II) jelenlétét (2.
táblázat). A különböző időpontokban végzett vizsgálatok hasonló eredményeket hoztak. A
felső 20 cm-ben mindig kimutatható volt, ami a szervesanyagok redukáló hatására, illetve vasszerves komplexek jelenlétére utal. A döntően vörös színű vasfelhalmozódási zónában (40 cm)
általában nem, a folyamatosan reduktív viszonyokkal jellemezhető 100 cm-es mélységben
viszont mindig kimutatható.

2. táblázat. A Fe(II) kimutatására használt Az α-α-dipiridil teszt eredményei. A feltüntetett
értékek a koncentrációval arányos színreakció erősségét fejezik ki, több vizsgálat alapján
mélység
(cm)

Fe(II) kimutatása
α-α-dipiridil teszt alapján
június

augusztus

szeptember

október

20

++

+

+

+

40

-

++

-

-

100

+

++

+

++

A szemcseméret-analízis eredménye (3. táblázat) szerint a talajképző kőzet szövete
homokos vályog és a vályogos homok határán van. Csekély agyagtartalom jellemzi a
(legszárazabb) A szintet. Az agyagfrakció (d < 2 μm) a 30-50 cm-es mélységben
(vasfelhalmozódási szintben), illetve közvetlenül a szolum alatt, a mészfelhalmozódás
zónájában található meg. Kolloid mérettartományba (d<500 nm) eső részecskék kizárólag a
vasfelhalmozódási szintben mutathatók ki. Az agyag méretű szemcsefrakció feldúsulása
pedogén ásványképződés, itt jellemzően a vas, illetve kalcium-karbonát kicsapódás
eredménye lehet.
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3. táblázat. A minták szemcseméret-eloszlása lézerdiffrakciós mérés alapján.
mélység
(cm)

homok
(%)

por (%)

agyag
(%)

5-20

54

36

9

20-35

15

45

40

35-50

30

46

24

50-70

27

42

31

70-100

75

16

8

Az XRD vizsgálat alapján a mintákban legnagyobb gyakorisággal a kvarc és a kalcit fordul
elő (4. táblázat). A kvarc, a földpátok, a csillám, a klorit és a kis mennyiségben előforduló
dolomit a talajképző kőzet ásványai. A kalcit bizonyos hányada szintén az alapkőzetből
származik. 50 cm alatt, a tavi mész kiválásának zónájában a kalcit jelentős felhalmozódása
figyelhető meg. A 35-50 cm szint esetében az agyagásványok közül a szmektit, valamint a
goethit mennyiségének emelkedése, ezzel párhuzamosan pedig a kvarc és a földpátok (primer
ásványok) arányának csökkenése figyelhető meg. A szelvényben a karbonáttartalom
minimuma szintén itt található.

4. táblázat. Ásványos összetétel XRD mérések alapján. Jelölések: +++ 30% fölött, ++ 10-30%,
+ 5-10%, ny 1-5%, - nem kimutatható.
mélység (cm)

mintatípus

kvarc

földpát

csillám

agyagásvány

kalcit

dolomit

0-5
5-15
15
20-35
30
35-50
50-70
60
70-100

mátrix
mátrix
gyökérkörnyezet
mátrix
vasborsó
mátrix
mátrix
mészgöbecs
mátrix

+++
+++
+
+
+
++
++
++
+++

ny
ny
ny
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
ny
+

+++
+++
+
+
+++
+++
++

ny
ny
+
+
+
+
+

egyéb
goethit
karbonát
+
+
-

+++
+++
++
++
-

A vasas kiválásokban a kvarc és a goethit az uralkodó ásvány, melyek mellett a vasborsó
esetében redukált vasat és mangánt tartalmazó kalcit rácsú vegyes karbonát (Ca, Mg, Fe, Mnkarbonát) is kimutatható. A karbonát konkréciókban a kalcit és a dolomit mellett szintén ez a
vegyes karbonát jelenik meg, ami a talajoldat magas Ca és Mg koncentrációjára vezethető
vissza (KATSIKOPOULOS et al. 2009).
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Megjegyzendő, hogy pedogén folyamatok során gyakran képződhetnek olyan ún.
röntgenamorf ásványok (pl. a vaskiválások jelentős része), melyek a megfelelő kristályossági
fok hiányában, illetve parányi szemcseméretük (d < 1 μm), esetleg kis mennyiségük (< 2-5%)
miatt nem vizsgálhatók eredményesen ezzel a módszerrel (KOMÁREK et al. 2012, MANSFELDT M.
et al. 2012, PANSU-GAUTHEYROU 2006). Ez lehet a magyarázata annak, hogy – bár a rozsdavörös
szín alapján szabad szemmel is megállapítható vasásványok jelenléte - a vasfelhalmozódási
zónán kívül nem sikerült kimutatni ezeket. Ugyanez igaz a glejes színért felelős „zöld rozsda”
(fougérit csoport) ásványaira (BOURRÉ et al. 1999, FEDER et al. 2005, MILLS et al. 2012) is.
A szelektív kioldások eredményei alátámasztják az előbbi felvetést. Az amorf és szabad
vasformák aránya (5. táblázat) a felső 20 cm-en, illetve 50 cm alatt mutat maximumot. A
feltalajban kimutatott jelentős mennyiségű amorf anyag a szerves anyagok kristályosodást
gátló tulajdonságával lehet összefüggésben. A 35-70 cm mélységben a legmagasabb a
vasásványok kristályossági foka.

5. táblázat. További mérések eredményei. CaCO3% - összes karbonáttartalom; SOC% szerves széntartalom; FeOo/c - amorf és szabad vasformák aránya a szelektív kioldások
eredménye alapján; n.a. – nincs adat.
mélység
(cm)

CaCO3%

SOC%

Feo/c

0-5

n.a.

24,6

n.a.

5-20

22,5

11,6

0,96

20-35

13,3

5,5

0,63

35-50

10,8

0,5

0,55

50-70

68,4

0

0,44

70-100

20,8

0

0,91

A kitelepített, folyamatos adatgyűjtést végző műszerek adatai szerint a talaj kémhatása
a feltalajban mérhető gyengén lúgos pH 7,7 értéktől a szelvény aljáig egyenletesen emelkedik,
pH 8,1 körüli értékre (1. ábra). Az év legnagyobb részében a felső 20 cm Eh-ja +400 mV körül
mozog, míg a vasfelhalmozódás szintjében (40 cm) ez az érték +130 mV körüli. A szelvényben
pH figyelembevételével a redox viszonyok 20 cm-től számítva reduktívak, fél méteres
mélységtől pedig erősen reduktívnak számítanak (2. ábra).
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1. ábra. A 2013-as év során mért pH adatok.

2. ábra. A 2013-as év során mért Eh adatok. Sárgával kiemelve a július során megfigyelhető
intenzív Eh ingadozás a vas vegyértékváltás tartományában (+135 mV környékén).

A redox állapot változások éves és napi dinamikát is mutatnak. Az éves dinamika
kialakításában a víztelítettség éves menete a meghatározó, míg a napi ingadozások a
hőmérséklettel és fényviszonyokkal, illetőleg az ezek által befolyásolt biológiai aktivitással
(magasabb rendű növények, mikrobióta) állhatnak összefüggésben (SHANMUGAM-KINGERY
2018). A 20 és 40 cm mélységben tapasztalható intenzív, +135 mV körüli Eh ingadozás
biztosítja a szelvényben a vasvegyületek átalakulásának dinamikáját (PANSU-GAUTHEYROU 2006).
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Az XRD-vel kimutatott kristályos goethit felhalmozódása (35-50 cm) is ennek az Eh
oszcillációnak köszönhető (THOMPSON et al. 2006).
A talaj szerves szén (SOC) mennyisége (5. táblázat) az A szintben igen magas, és még 5060 cm-es mélységében is viszonylag nagy szervesanyag koncentráció mutatható ki. Jelen
esetben a szervesanyag felhalmozódását a vizes környezet mellett az oldott szerves anyag
vassal együtt történő együttes kicsapódása, s így történő stabilizálódása is elősegítheti
(LÜTZOW et al. 2006, THAYMUANG et al. 2013, WAGAI-MAYER 2007).

Következtetések
Eredményeink alapján elmondható, hogy az Eh ingadozás mélységenként eltérő
dinamikája jellegzetes vertikális mintázatot alakított ki a vizsgált talajszelvény szervesanyag,
vas-oxihidroxid és kalcit eloszlásában.
A felső 20 cm-en a vaskiválások jellemzően a növényi gyökerek környezetében fordulnak
elő. A gyökerek közvetlen közelében megfigyelhető sötét barnásvörös szín a ferrihidrithez, míg
a távolabb megjelenő világosabb narancsvörös árnyalat a goethithez köthető (DRIESSEN et al.
2001). Ez alapján a gyökerek közvetlen közelében kevésbé kristályos forma tud kialakulni, ami
a biológiai hatások jelentőségét támasztja alá. Az A szintben a Fe(II) állandóan kimutatható
jelenléte, illetve a nagy arányú szervesanyag felhalmozódás a vas és a szervesanyag
mobilizációjának és kicsapódásának együttes, egymáshoz kapcsolt dinamikájára utal.
A szolum alján (35-50 cm) vas-, a C szintben (50-70 cm) karbonát-felhalmozódási zóna
alakult ki. E két szint határa megközelítőleg egybeesik a talajvízszint közepes mélységével. A
vas vegyértékváltásának tartományában (kb. +135 mV) történő legnagyobb gyakoriságú Eh
oszcilláció a talajvízszint ingadozási zónájában (35-50 cm) mutatható ki. Itt a pedogén
vasásványok a mátrixban, illetve az időszakosan kialakuló vasborsók kötőanyagaként jelennek
meg. A vasborsók morfológiai tulajdonságai (szabálytalan alak) és ásványos összetétele talajmátrix anyagának beépülése, valamint a Fe(II) és Mn(II) tartalmú vegyes karbonát és
Fe(III) tartalmú goethit együttes megjelenése - dinamikusan változó redox-viszonyokat tükröz
(SZENDREI, 2000).
Az 50-70 cm közötti mélységben igen fejlett karbonátfelhalmozódási (mésziszap) zóna
alakult ki. Textúrája alapján főleg másodlagos kiválásokból épül fel. Eredete a talajvíz oldott
karbonát-tartalma, az alapkőzet meszes kötőanyaga, továbbá SPOSITO, G. (2008) szerint a málló
földpátok kalciumtartalma, valamint a csigahéjak feloldódott aragonitja lehet. A C szintben a
Fe(II) gyengén kristályos fázisát a glejes színt okozó zöld rozsda képviseli, mely csak erősen
reduktív környezetben stabil.
100 cm mélységben nem mutatható ki a vas vegyértékváltozását okozó Eh ingadozás. Az
itt is megjelenő, azonban csak lokális előfordulású Fe(III) vegyületek biológiai aktivitásra
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vezethetők vissza. Ez a talajszint lekerekített karbonát konkréciókban gazdag. Ugyanebben a
mélységben a sás és nád rhizomák mentén térben és időben is változatos mikrokörnyezetek
vannak jelen, melyekben a Fe(II) és Fe(III) ásványok együttesen fordulnak elő. 100 cm
mélységtől az Eh menete kiegyenlített, itt a vas főként redukált formában van jelen, melyet a
glejes szín is alátámaszt. A mészgöbecsekben az XRD vizsgálat kalcit rácsú (Fe, Mn, Ca, Mg)
vegyeskarbonát jelenlétére utal. Az amorf anyag nagyarányú jelenléte, valamint az oxidatív és
reduktív környezetben képződő ásványok együttes előfordulása jelenleg is folyó, intenzív
átalakulási folyamatokra utal.
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Summary
Ever changing redox potential (Eh) in periodically water saturated hydromorphic soils
has a driving effect on various special morphological characteristics also reflected in soil coil
colour, soil organic matter accumulation and, in mineralogical attributions. The most
abundant redox sensitive minerals of hydromorphic soils are those containing iron, due to the
different solubility in the function of the oxidation state. Fe(II)/Fe(III) transition can be induced
by the yearly changes of the water table level, or also by biological activity, resulting the
oscillations of Eh or pH.
In our study we investigated the morphological characteristics and the processes of a
meadow soil (Gleysol) located in a swampy area in the Danube-Tisza Interfluve, Hungary. Eh
and pH were measured during the vegetation period in 20, 40 and 100 cm depths by field
monitoring station. Mineralogical characteristics were studied by X-ray powder diffraction
(XRD), and selective dissolution methods (determining amorphous and crystalline Fe content).
Particle size distribution was measured by laser diffraction. Total soil organic carbon (SOC)
content was measured by non-dispersive infrared spectroscopy.
Different dynamics of Eh fluctuations have driven to the characteristic accumulation of
soil organic matter, iron oxide-hydroxides and calcite in different depths of the soil profile.
The frequency of redox oscillations around the boundary of Fe(II)/Fe(III) transition (+135
mV) is moderated in the topsoil, while reaches a maximum in 30-50 cm depth. The abundance
of iron compounds is strongly affected by the intensity of redox fluctuations and vegetation
patterns, as well. Close by plant roots, iron compounds of different oxidation states can be
found associated. In the permanently water saturated subsoil (100 cm) Eh is highly reductive,
resulting carbonate accumulation and gleyic colour.
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Összefoglalás
Az ólom (Pb) viszonylag nagy koncentrációban halmozódhat fel a talaj felső rétegében,
ami potenciális veszélyt jelent a környezetre. A növények a szennyezett talajokból Pb-t
vesznek fel, így az bekerülhet a táplálékláncba. Általában nagyobb mértékű növényi Pb felvétel
jellemző a kis pH-jú, alacsony humusztartalmú homoktalajokon. Korábbi kutatások szerint
komposzt alkalmazásakor a nehézfémek egy része megkötődik a talajban, így csökken azok
mobilitása és felvehetősége. Kísérletünkben egy angolperjét (Lolium perenne) alkalmazó
biotesztet állítottunk be, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az Pb fitoakkumulációját és
fitotoxicitását különböző talaj-komposzt keverékek esetén.
A bioteszt első felében az angolperjét desztillált vízzel nedvesített vattapárnákon
csíráztattuk és 6 napig előneveltük. Ezután a növények az Pb-al szennyezett talaj-komposzt
keverékekre kerültek. Három különböző talaj-komposzt keveréket használtunk fel a
kísérletben (0, 5 és 10 m/m % zöldkomposztot tartalmazó talaj). Teszttalajként egy
Nyíregyházáról származó gyengén savanyú homoktalajt (KA: 22; pHH2O: 5,5; pHKCl: 4,9; szerves
anyag tartalom: 3,1 %; CaCO3: <0,1 %) használtunk, a zöldkomposzt (pHH2O: 7,4; pHKCl: 7,3;
szerves anyag tartalom: 60,3 %; CaCO3: 1,2 %) pedig Gödöllőről származott. Az Pb terhelések
hatását négy szinten vizsgáltuk: 0, 75, 150, 300 mg/kg Pb-t adtuk a keverékekhez Pb(NO3)2
formában. 14 nap után lemértük a növény hajtás- és gyökérhosszát, valamint a hajtás friss és
száraz tömegét. A növény és a talaj-komposzt keverékek Pb koncentrációját HNO3-as
roncsolás után atomabszorpciós spektrofotométerrel határoztuk meg. Az eredmények
értékeléséhez kéttényezős ANOVA analízist, valamint Tukey tesztet alkalmaztunk.
Az eredmények alapján a növekvő Pb adagok hatására szignifikánsan nőtt a talajkomposzt keverékek Pb koncentrációja. Az Pb akkumulációja a növények hajtásában csak a
legnagyobb dózisú (300 mg/kg) Pb kezelés esetén nőtt statisztikailag igazolható mértékben.
Az Pb szignifikáns toxikus hatással volt a növekedési paraméterekre minden keverékben, és a
károsító hatás mértéke egyértelműen összefüggésben volt az alkalmazott terheléssel. A
legnagyobb terhelés (300 mg/kg) esetén több mint 20 %-al csökkent a növény friss tömege és
gyökérhossza, míg a hajtás hossza 10 %-al csökkent a kontrollhoz viszonyítva. Az eredmények
azt is jelezték, hogy a komposzt pozitív hatással volt a növények növekedésére, valamint
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csökkentette az Pb fitotoxicitását is. Ennek oka az lehet, hogy az alkalmazott zöldkomposzt
javította a talaj szerkezetét, és többlet tápanyagot nyújtott a növények számára.

Kulcsszavak: ólom, angolperje, Lolium perenne, komposzt, homoktalaj

Bevezetés
Az ólmot (Pb), a környezetbe történő kibocsátását szabályozó intézkedések ellenére is,
az egyik legjelentősebb környezeti kockázatot okozó nehézfémként tartjuk számon (SHARMA &
DUBEY, 2005; CAROCCI et al., 2016; MATTA & GJYLLY, 2016). Antropogén eredetű emissziója
körülbelül 300-szorosa a természetes eredetű emissziónak, legjelentősebb forrásai a
különböző ipari tevékenységek: pl. üzemanyagok, kenőanyagok, festékek előállítása,
akkumulátorok gyártása (FREEDMAN, 1995; SHARMA & DUBEY, 2005; JUHÁSZ, 2009). A környezetbe
került Pb egy része a talaj felszínére jut. A nehézfémek többségéhez hasonlóan az Pb is
általában a talaj felső rétegeiben halmozódik fel, mélyebb rétegekbe csak ritkán kerül (KÁDÁR,
1995; FILEP, 1998; DE ABREU ET AL., 1998). Emiatt jelentős biológiai, ökológiai, és akár humánegészségügyi problémákat okozhat. A növények a tápanyagfelvételük során felvehetik, így az
Pb bekerülhet a táplálékláncba (FILEP, 1998; KIRKHAM, 2006, SALAZAR & PIGNATA, 2014). A növényi
felvételt számos talajtulajdonság befolyásolja, melyek közül a legfontosabbak: a talaj
kötöttsége, szerves- és tápanyagtartalma, valamint kémhatása (FILEP, 1998; FÜLEKY & BENEDEK,
2010, SALAZAR & PIGNATA, 2014). A szakirodalom alapján például jelentős lehet a felvétel savas
kémhatású homoktalajok esetében (FÜLEKY & BENEDEK, 2010, SALAZAR & PIGNATA, 2014).
A talaj Pb koncentrációjának analitikai meghatározása mellett, célszerű vizsgálni annak
talajban való mobilitását és toxicitását is. Erre megoldást nyújtanak a növényeket alkalmazó
biotesztek, melyek közül a szabványok általában egynyári növényeket és fűféléket ajánlanak
(GRUIZ ET AL., 2001; BENZARTI et al., 2008). Számos kutató alkalmazta korábban az angolperjét
(Lolium perenne) tesztszervezetként, mivel a növekedési paramétereire (pl. hajtás hossza,
tömege) gyakorolt károsító hatás jó mutatója különböző talajok nehézfém
szennyezettségének (BARNA & FÜLEKY, 2007; KARAMI ET AL. 2011; BEESLEY ET AL., 2014, MÓNOK &
FÜLEKY, 2017). Az angolperje alkalmazásának előnye, hogy széleskörűen elterjedt, könnyen
hozzáférhető növény, fejlődése gyors, és növekedési paraméterei könnyen mérhetők.
Zöldhulladékból származó komposztok hatására javul a talaj szerkezete, továbbá nő a
talajok humusz- és tápanyagtartalma (WHANG & MEENGHAN, 1980; BARIA & KOENING, 2011). A
szakirodalom alapján a komposztok jelentős mértékben képesek megkötni a talajban lévő
nehézfémeket, így csökkentve azok mobilitását, valamint növényi felvételét (FÜLEKY & BENEDEK,
2010; KARAMI ET AL., 2011; BEESLEY ET AL., 2014). Tenyészedényes kísérletünkben egy
zöldkomposzt hatását vizsgáltuk az Pb növényi akkumulációjára és fitotoxicitására angolperje
tesztnövénnyel savanyú homoktalajon.
246

MÓNOK et al: Az ólom hatása az angolperje (Lolium perenne) növekedési paramétereire komposzttal …

Anyag és módszer
A kísérlet során felhasznált teszttalaj és zöldkomposzt fontosabb tulajdonságait az 1.
táblázat mutatja be. A légszáraz, előzőleg 2 mm-es szitán átrostált teszttalajhoz három
különböző adagban kevertünk zöldkomposztot: 0, 5 és 10 m/m %-ban. Az egyes talajkomposzt keverékeket Pb(NO3)2 törzsoldattal szennyeztük. Négy különböző Pb terhelési
szintet állítottunk be a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. sz.
mellékletében, a földtani közegre előírt “B” (szennyezettségi) határérték (100 mg/kg) alapján.
Két határérték alatti (0 és 75 mg/kg), valamint két afeletti (150 és 300 mg/kg) kezelést
alkalmaztunk. A terhelés után a keverékeket egy hónapig inkubáltuk 25 °C-on, 60 %-os
vízkapacitáson tartva. Ezt követően 200-200 g talaj-komposzt keveréket helyeztünk el 30 mm
magasságú és 120 mm átmérőjű műanyag tenyészedényekben négy ismétlésben.
1. táblázat. A felhasznált teszttalaj és zöldkomposzt tulajdonságai
Talaj

Komposzt

Nyíregyháza

Gödöllő

KA

22

-

pHH2O

5,50

7,35

pHKCL

4,90

7,29

CaCO3 %

<0,1

1,24

Szerves anyag %

3,09

60,27

N (%)

0,37

1,07

AL-P2O5 mg/kg

75

132

AL-K2O mg/kg

64

1795

Pb mg/kg (HNO 3 kivonat)

3,08

33,40

Származási hely

A növényi bioteszt kivitelezése BARNA & FÜLEKY (2007), valamint MÓNOK & FÜLEKY (2017)
módszere alapján történt. Az angolperjét a kísérlet kezdete előtt előneveltük az alábbi módon:
3-3 g háztartási vattát helyeztünk műanyag tenyészedényekbe, melyeket 30 ml desztillált
vízzel itattunk át, végül erre 2-2 g vetőmagot juttattunk. A csíranövényeket 6 napig, 25 oC
hőmérsékleten tartottuk, amely idő alatt naponta a fent említett tömegállandóságra öntöztük
desztillált vízzel az edényeket. A 6 nap letelte után a korábbiakban ismertetett módon
előkészített talaj-komposzt keverékekre helyeztük az előnevelt növényeket tartalmazó
vattapárnákat. Ezt követően a tenyészedényeket 14 napig 25 °C hőmérsékleten tartottuk,
valamint kétnaponta tömegállandóságra öntöztük desztillált vízzel. Ennek letelte után
lemértük az alábbi növényi paramétereket: hajtáshossz (cm), hajtás friss és száraz tömege (g),
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gyökérhossz (cm). A növényi paramétereken kívül meghatároztuk a talaj és a hajtás nehézfém
koncentrációját (mg/kg) is, melyet HNO3-as feltárást követően atomabszorpciós
spektrofotométer segítségével mértük meg.
A statisztikai elemzést GraphPad Prism 6 statisztikai programmal végeztük el, melynek
során kéttényezős ANOVA analízist, valamint Tukey-féle post hoc tesztet alkalmaztunk. Az
eredményeket 95 %-os szignifikancia szinten (p<0,05) értelmeztük.

Eredmények és Értékelésük
Az Pb terhelések hatására szignifikánsan nőtt minden talaj-komposzt kivonat Pb
koncentrációja (1. ábra). A 10 % komposztot tartalmazó talajkivonatban szignifikánsan kisebb
Pb koncentrációt mértünk, mint a komposztot nem tartalmazó talajkivonatban a 75 és a 300
mg/kg-os Pb terhelés esetén. Ennek oka az lehet, hogy a talaj-komposzt keverékekbe juttatott
Pb egy része kölcsönhatásba lépett a megnövekedett mennyiségű szerves kolloidokkal. E
kölcsönhatás során az Pb nagyon stabil komplexeket alkot különböző oxigén tartalmú
(elsősorban karboxilát és hidroxil) funkciós csoportokkal, amely csökkentheti az Pb mérhető
mennyiségét. (KARAMI ET AL., 2011; BEESLEY ET AL., 2014). A 300 mg/kg-os Pb terhelés hatására
szignifikánsan nőtt a hajtás ólom koncentrációja a kontrollhoz képest. Az egyes talaj-komposzt
keverékeket összehasonlítva nem találtunk statisztikailag kimutatható különbséget ebben a
paraméterben.

1. ábra. A talaj-komposzt kivonatok és az angolperje hajtásának Pb-tartalma az
Pb terhelés és komposzt keverési arányok függvényében. Az adatok átlag+SEként vannak feltüntetve. Az oszlopok felett elhelyezett különböző nagybetűk a
talaj-komposzt kivonatok közötti, míg a kisbetűk az Pb terhelések közötti
szignifikáns eltéréseket jelölik (Tukey teszt, p<0,05).

Az alkalmazott Pb kezelések szignifikánsan csökkentették az angolperje hajtásának és
gyökerének hosszát, valamint a hajtás friss tömegét mind a három talaj-komposzt keverék
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esetén (2. ábra). Az Pb károsító hatása arányban volt az alkalmazott dózissal. Az angolperje
hajtáshossza és friss tömege már a 150 mg/kg-os Pb terhelés esetén is szignifikánsan kisebb
volt, mint a kontrollban. A gyökérhossz ezzel szemben csak a legnagyobb terhelés (300 mg/kg)
alkalmazásakor csökkent szignifikáns mértékben az összes talaj-komposzt keverékben. A 300
mg/kg-os Pb kezelés hatására átlagosan több mint 20 %-al csökkent a növények friss tömege
és gyökérhossza, valamint több mint 10 %-al a hajtás hossza. A talaj-komposzt keverékek
eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy a legkisebb mértékű fitotoxicitás
összességében a 10 % komposztot tartalmazó keverékre volt jellemző. A legnagyobb értékeket
is ennél a keveréknél mértük a növény növekedési paramétereiben, ami azt jelenti, hogy a
komposzt pozitív hatással volt a homoktalaj tulajdonságaira.

Következtetések
Az alkalmazott angolperje bioteszt módszer alkalmas volt az Pb hatásainak vizsgálatára.
A talaj növekvő Pb tartalma növelte az angolperje hajtásában mért Pb koncentrációt, ami azt
jelenti, hogy a talajba kevert Pb(NO3)2 egy része az egy hónapos inkubációs idő után is a
növények számára felvehető formában maradt. Az angolperje hajtásában mért Pb
koncentráció növekvő tendenciája összefüggésben volt az alkalmazott dózissal, hasonlóan
más vizsgálatokban tapasztaltakhoz (BARNA & FÜLEKY, 2007; BEESLEY ET AL., 2014, MÓNOK & FÜLEKY,
2017).
Az Pb statisztikailag kimutatható károsító hatással volt az angolperje vizsgált növekedési
paramétereire. A korábbi kutatások (BARNA & FÜLEKY, 2007; MÓNOK ÉS FÜLEKY, 2017) az
angolperje hajtásmagasságát és friss tömegét jelölték meg, mint nehézfémek fitotoxicitásának
vizsgálatára alkalmas növényi paramétert, azonban vizsgálatainkból kiderült, hogy a növény
gyökérhossza és száraz tömege is alkalmas lehet erre. A legtöbb esetben a határérték alatti
kezelés (0,75 mg/kg) nem volt statisztikailag igazolható toxikus hatással az angolperjére,
azonban nagyobb dózisok alkalmazása esetén már szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk a
kontrollhoz képest. Ez alapján az Pb-ra a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
1. sz. mellékletében meghatározott “B” (szennyezettségi) határérték megfelelőnek bizonyult
az adott kísérleti körülmények között.
A komposzt hatását vizsgálva megállapítható, hogy a keverési arányának növekedésével
nőttek az angolperje növekedési paraméterei. Ennek feltételezhető oka az, hogy a komposzt
javította a homoktalaj szerkezetét és többlet tápanyaggal látta el a növényeket. Ezek mellett
a kísérletben felhasznált talaj pH-jára is kedvező hatással lehetett (WHANG & MEENGHAN 1980,
BARIA & KOENING 2011). Összességében megállapítható, hogy bár a komposzt nem volt hatással
a növény Pb felvételére, azonban a nehézfém fitotoxicitása jelentősen csökkent a komposzt
mennyiségének növelésével az alkalmazott homoktalajon. A továbbiakban célszerű lenne a
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kísérletet kiterjeszteni más nehézfémekre, esetleg nehézfémkombinációkra is, illetve fontos
információkkal szolgálhatna más talajtípusok bevonása hasonló vizsgálatokba.

2. ábra. Az angolperje növekedési paraméterei az Pb terhelés és komposzt
keverési arányok függvényében. Az adatok átlag+SE-ként vannak feltüntetve. Az
oszlopok felett elhelyezett különböző nagybetűk a talaj-komposzt keverékek
közötti, míg a kisbetűk az Pb terhelések közötti szignifikáns eltéréseket jelölik
(Tukey teszt, p<0,05).
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Effects of lead on growth parameters of ryegrass (Lolium perenne) in a sandy
soil with compost application
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Summary
Lead (Pb) can accumulate in the topsoil at relatively high concentrations, which pose
potential threats to the environment. Plants take up Pb by absorbing them from contaminated
soils, therefore it is entering the food chain. Plants usually absorb more Pb in sandy soil with
low pH and humus content. According to previous studies application of composts can bind
heavy metals in soil and limit the mobility and availability of them. In our experiment a
ryegrass (Lolium perenne) biotest was conducted to measure the phytoaccumulation and
phytotoxicity of Pb in different soil-compost mixtures.
In the first period of the plant biotest, ryegrass was planted in cotton-wool pads, which
were moistened with distilled water, and the seedlings were grown for 6 days. After that
plants were placed on the Pb polluted soil-compost mixtures. Three different soil-compost
mixtures were used in our experiment (soil with 0, 5 and 10 % green compost). A weekly acidic
sandy soil (KA: 22, pHH2O: 5.5 pHKCl: 4.9, humus content: 3.1 %, CaCO3: <0.1 %) from
Nyíregyháza were used as a test soil, while the green compost (pHH2O: 7.4, pHKCl: 7.3, humus
content: 10.2 %, CaCO3: 1.2 %) was originated from Gödöllő. The effects of Pb loadings tested
in four levels: 0; 75; 150; 300 mg kg-1 Pb were added to the mixtures in the form of Pb(NO3)2.
After 14 days shoot and root heights, fresh and dry weights of shoots were measured. Pb
concentrations of plants and soil-compost mixtures were also determined after HNO3
digestion by atomic absorption spectrometry. For statistical evaluation of the results, two-way
ANOVA and Tukey test were applied.
According to our results increasing level of Pb applications were significantly increased
the Pb concentration of soil-compost mixtures. Pb accumulation in shoots were increased at
only at the highest dose of Pb (300 mg kg-1). Pb had significant toxic effects on growth
parameters in all mixtures, and it was proportional to the applied dose. At highest dose of Pb
(300 mg kg-1) fresh weights and root lengths of plants were decreased more than 20 %, while
shoot heights were decreased more than 10 % compared with control. The results also
indicated that compost had positive effects on plant growth, and it decreased the
phytotoxicity of Pb. This is due to the effects of green compost that it improved the soil
structure and provided nutrients for plants.
Keywords: lead, ryegrass, Lolium perenne, compost, sandy soil
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Összefoglalás
A termőhely megismerése a gazdasági termelés alapvető feltétele. A termőhelyi
adottságok gyorsan változó folyamatok eredményeként módosulhatnak. A természeti
csapások közül az egyik legjelentősebb a belvíz okozta elöntés, azonban a térbeli és időbeli
lehatárolása szintén problémaként jelentkezik a gyakorlatban.
A belvízi jelenség általában sík vidékekre jellemző, így Magyarország területének több
mint a fele belvízzel veszélyeztetett. A belvizek megjelenéséhez számos főleg természetes
eredetű tényező járul hozzá, amelyek hatását az emberi tevékenység felerősítheti vagy
csökkentheti. A belvíz kialakulását elsősorban a meteorológiai, a talajtani és a domborzati
viszonyok határozzák meg. A belvízképződés olyan összetett folyamat, hogy a jelenlegi
ismereteink, adataink, és eszközeink nem teszik lehetővé a 2-5 napnál hosszabb idejű
előrejelzést. Az ellene való védekezés nagykiterjedésű, összefüggő területeken történik, ezért
nehéz az erre való felkészülés. A belvízképződést természetes faktorként hidrometeorológiai
(gyakori csapadék, víztárolás hó vagy jég formájában, alacsony párolgás, fagyott talaj),
geomorfológiai és topográfiai (helyi mélyedések, hordalékkúp szegélye), hidrogeológiai
(vízzáró és víztározó rétegek elhelyezkedése), illetve talajtulajdonságok befolyásolják.
A kutatás során elemeztem egy Nyírbátor közelében található gyepterületen található
belvizes foltok kialakulásának okait a terület domborzati és talajtani viszonyai alapján.
Szakirodalmak alapján elmondható, hogy a talajtani összefüggéseket jól feltárták, a
domborzati okokat kevésbé, ezért kiemelt területe a kutatásnak a távérzékelt (nagy térbeli
sűrűségű LiDAR) adatok alapján készült digitális domborzatmodellek alkalmazhatóságának
vizsgálata belvizes területeken. A domborzat vizsgálatához összehasonlítottuk a hagyományos
analóg adatok digitalizálásával készült és a légi LiDAR alapján készült DEM-t. A talajtani
eredmények a Víz-és Környezetgazdálkodási Intézet felmérésből származtak. Az eredmények
alapján megállapítottam, hogy a területen található belvizek jelentős része összegyülekezési
belvíz, amelynek kialakulásában a domborzat játszik fontos szerepet. Az összehasonlítás során
megállapítottuk, hogy az 1:10000-es méretarányú topográfiai térkép alapján számolt
eredmények alapján a gyepterület kizárólag a domborzat alapján belvízzel nem veszély254
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eztetett. Azonban ennek ellentmondanak a terepi bejárás során tapasztaltak, a területen
továbbá azonosítottam három antropogén eredetű belvíz foltot. Talajtani vonatkozásban
elemeztük a K tényező illetve a szabadföldi vízkapacitás és diszponibilis víztartalom értékeket
a területen. A talajtani eredmények alapján megállapítottam, hogy a mintaterületen a K
tényező esetében a hisztogram értékeket vizsgálva nem mutatkozott különbség a gyepterület
illetve a belvizes területek átlag értékei között, így arra a következtetésre jutottam, hogy a
belvizes foltokon is nagy volt a beszivárgási érték. A szabadföldi vízkapacitás értékeket
elemezve azonban, eltérés mutatkozott a gyepterület és a belvizes területek értékei között,
ennek feltehetően az volt az oka, hogy nagyobb a kolloidtartalom a mélyebb fekvésű
területeken. A diszponobilis vízkapacitás esetében az eredmények alapján megállapítottam,
hogy a mélyebb területeken nagyobb értékek fordultak elő, mint a magasabb reliefű
területeken. Összességében azonban megállapítható, hogy a gyepterületen a belvizek
kialakulásának elsődleges oka a domborzat illetve a lefolyás-összegyülekezési tényezők. A
vizsgált esetben a talaj vízgazdálkodási tulajdonságok szerepe kevésbé érvényesült.

Kulcsszavak: belvíz, LiDAR, domborzat, vízgazdálkodás

Bevezetés
PÁLFAI (2001) cikkében mintegy ötven definíciót említ, és a következőképpen foglalja
össze a belvíz fogalmát: a belvíz a sík vidékek időszakos, de meglehetősen tartós és viszonylag
nagy területre kiterjedő jelensége, sajátos vízfajtája. A belvizek keletkezésével kapcsolatban
számos elmélet és fogalom ismert. A belvíz lehetséges okainak nagy számát mutatja az is, hogy
NAGY et al., (2002) a kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotok okaival foglalkozó tanulmányukban
12 fő befolyásoló tényezőt és 47 paramétert azonosítottak. A belvízképződést természetes
faktorként hidrometeorológiai (gyakori csapadék, víztárolás hó vagy jég formájában, alacsony
párolgás, fagyott talaj), geomorfológiai és topográfiai (helyi mélyedések, hordalékkúp
szegélye), hidrogeológiai (vízzáró és víztározó rétegek elhelyezkedése), illetve
talajtulajdonságok befolyásolják. A mesterséges tényezők között a víz-kezelés
infrastruktúráját (csatornahálózat, gátak), a területhasználatot és a megfelelő agrotechnika
hiányát kell megemlíteni. Egy másik csoportosítás alapján a belvíz kialakulásának okai lehetnek
természetes és antropogén eredetűek. Az antropogén okok esetében a belvizek képződését,
kedvezőtlen hatások kifejtését gyakran emberi beavatkozások segítik. Ilyenek a vízrendezési
létesítmények, a beépítések (BARTA és SZATMÁRI, 2010; KOZÁK, 2011) és a helytelen
agrotechnika. A negyedik ok a talaj összetétele, szerkezete, amely esetében fontos tényező a
talaj vízáteresztő, illetve tározó képessége. A talaj fizikai paraméterei és jellegzetességei nagy
szerepet játszanak a belvíz kialakulásában (FILEP, 1999). A nagy agyag és duzzadó agyagásványtartalom a belvíz-képződésre is nagy hatással van (STEFANOVITS, 1999).
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BIRKÁS (2001) szerint a tartós vízállás károsan befolyásolja a talaj kémiai és biológiai
tulajdonságait. Belvízképződés szempontjából nagy jelentősége van a talajok víznyelő és
vízvezető képességének, valamint vízkapacitásának. A belvizek kialakulását elősegíti a gyenge
vízvezető képesség (FILEP, 1999). A talajtani tulajdonságok főleg az összegyülekezési belvizek
képződésében játszanak fontos szerepet (BIRKÁS, 2005).
A csapadék eredetű (összegyülekezési) belvíz szempontjából a felszín szerepe a relatív
domborzaton keresztül közelítendő meg (PÁSZTOR et al., 2006). Ebben az esetben a domborzat
(geomorfológia) azoknak a mélyedéseknek a helyzetét mutatja meg, amelyek alkalmasak a
belvíz összegyűjtésére és megtartására (PATCHETT és WILHELM, 1999; BACH et al., 2000).
A belvízveszélyes területek kijelölhetők a belvizet kiváltó talajfizikai, hidrológiai,
domborzati és egyéb tényezők együttes vizsgálatával is, ám valós belvíztérképet leginkább a
„mértékadónak tekinthető” valós belvízelöntések rögzítésével lehet készíteni.
A hagyományos módon, helyszíni bejárással készülő belvíztérkép azon túl, hogy
időigénye nagy, számos hibalehetőséget is rejt magában. Ezek fő okai az egyes területrészek
megközelítésének nehézségei, valamint a felvételező személyétől nagyban függő pontosság
és részletesség (NEMZETI VÍZSTRATÉGIA, 2012-2020). Több szerző (LICSKÓ, 2009; RAKONCZAI et al.,
2011; VAN LEEUWEN, 2012) is rámutatott a 90-es évek végéig szinte kizárólag terepi bejárással
nyert elöntési adatok számottevő (akár 50-100 %-os) bizonytalanságára.
Nagy területre (belvízrendszerekre, térségekre) kiterjedő, pontos és részletes
belvízelöntési térképek - kellő hatékonysággal történő - előállítására csak távérzékelési
módszerek alkalmazhatók. BACH et al. (2000) szerint elsőként meg kell keresni a kapcsolatot a
geomorfológiai formák és a létrehozott digitális domborzat modell között. A közepes
felbontású műholdfelvételek pontossága is jelentősen romlik a geomorfológiai okok miatt
változatos területeken (RAKONCZAI et al., 2003). A pontos domborzatmodellek még hiányoznak
Magyarországon a meglévő belvíz-veszélyeztetettségi térképek pontosításához (PÁSZTOR et al.,
2006).. A domborzat szerepének kutatásával pontosabban lehet a belvizes területeket
jellemezni.
Ma már rendelkezésre állnak azok a technológiák, amelyek alkalmasak nagy területek
levegőből történő magassági viszonyainak felmérésére (BÍRÓ, 2016). A légi LiDAR a felszín
leképezésének egyik legpontosabb módszere, amely esetében a műszer lézersugarat bocsát
ki a földfelszín felé, és a visszaverődés idejét méri a szenzor, amelyből meghatározható a
távolság. Ha pontosan ismerjük a szenzor helyzetét, a lézerszkenner egy mérésből is
meghatározza a koordinátát (SZATMÁRI, 2004, MÜCKE et al., 2012). A detektorba visszaérkező
lézernyaláb többszörös visszaverődésnek köszönhetően az echo hullámformájának
elemzéséhez megfelelő CAD szoftverháttér megléte szükséges, mely segítségével további
objektumok (épületek, hidak, villanyvezetékek, stb.) is detektálhatók a lézerpontok szűrése
után (CHAUVE et al., 2007; MALLET és BRETAR, 2009; TÓVÁRI és PFEIFER, 2005). Az Amerikai
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Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (American Society of Photogrammetry and
Remote Sensing – ASPRS) 2001-ben elkészítette a LASer (LAS) 1.0 formátumot (ASPRS, 2003).
A lézerimpulzusokkal végzett felszínletapogatás vertikális pontosságának fokozásával síkvidéki
területek mikrodomborzata is térképezhető. Tekintettel a víz sugárzáselnyelési
tulajdonságaira, a látható és az infravörös tartományban működő multispektrális szenzorok
alkalmazása vált elterjedté a belvizek térképezésében (BÍRÓ, 2016).

Anyag és módszer
A kutatás során az Észak-Nyírségben választottuk ki a tájra jellemző két kisebb
mintaterületet, amelyek Nyírbátor közelében találhatóak. A két referencia terület egy 15,6 haos legelő és egy 85,55 ha-os szántó, valamint annak közvetlen környezete volt. A területen
összesen 25 372 magassági adatot hordozó vertex pont került bevitelre, melyből ArcGIS 10
szoftver segítségével, Kriging interpolációs módszerrel 3D domborzatmodellt generáltunk. A
domborzatmodell alapján elvégeztük a belvizesedésre hajlamos területek lehatárolását.
Ehhez elsőként a lefolyási irányokat és a részvízgyűjtők kiterjedését kellett meghatározni. Ezt
a műveletsort az ArcGIS szoftver hidrológiai elemzési alkalmazásai tették lehetővé. Az
alapadatok létrehozása után az úgynevezett „sink” modul segítségével sikerült lefolyástalan
területeket leválogatni. A mintaterületek elhelyezkedése az 1. ábrán látható, a belvizesedére
hajlamos területeket megjelenítve.

1. ábra. A lefolyástalan, belvizesedésre hajlamos területek elhelyezkedése 1:10000
topográfiai térkép DEM-je alapján a mintaterületek megjelölésével

A LiDAR felmérést az adott kultúrnövények betakarítása után, illetve a következő
kultúrnövények vetése előtt időzítették. A gyepterületen pedig a legkisebb gyepvegetáció
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időpontjában történt a mérés. Az így rendelkezésre álló körülmények jó lehetőséget
biztosítottak a területek domborzatának megismerésére, a mikrodomborzati különbségek
értékelésére. A LiDAR felmérés 107,8 ha-t fedett le. Összesen 129 072 937 pontból épült fel a
terület. A LiDAR adatpontok felbontása 14,58 pont/m2, amely megfelelő a nagy pontosságú
modellek elkészítéséhez (2. ábra).

2. ábra. A LiDAR rendszerrel felmért terület elhelyezkedése

A fotogrammetriailag feldolgozott lézeres pontfelhő a GlobalMapper szoftverben
került előfeldolgozásra. A szoftverben már előzetes domborzatprofil-elemzést is
végrehajtottunk a szántó - és gyepterületen egyaránt, jelent cikkben azonban kifejezetten a
gyepterületre kapott eredményeket ismertetjük. A LiDAR felvétel alapján készítettük el a
területek domborzatmodelljeit, majd a lejtőkategória és lejtőkitettség térképeket is, végül
pedig lehatároltuk a területeken található belvíz foltokat. Továbbá elemeztük a
nagyfelbontású LiDAR adatok alapján készült domborzat modellt is. A feldolgozás során
különböző pixel aggregációs optimalizálást végeztünk el. Ezt követően leválogattuk az utakat,
csatornákat és a tározókat. A továbbiakban a lejtésviszonyok alapján megvizsgáltuk a lefolyásösszegyülekezési viszonyokat. Ezt követően a lézeres felmérés intenzitás értékeit elemeztük
ki. A talajtani adatok a Víz -és Környezetgazdálkodási Intézet 2017-es évi felvételezéséből
származtak. A mintavétel során az előzetesen rendelkezésünkre álló talajtani és a domborzati
adatokat figyelembe vettük, 30 és 60 cm-es zónákból vettünk bolygatatlan talajmintákat. A
talajminták vizsgálata részben a Víz-és Környezetgazdálkodási Intézet, részben a Karcagi
Kutatóintézet laboratóriumában történt. A későbbi vizsgálatok során a K tényező, diszponibilis
víz és szabadföldi vízkapacitás értékeket elemeztük.
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Eredmények és azok kiértékelése
Elsőként ismertetjük az eredményeket, amelyben vizsgáltam a belvizes foltok
kialakulásának okait a terület domborzati lefolyás-összegyülekezési illetve talajtani viszonyai
alapján. A gyep terület esetében azonosított belvíz foltok 3D domborzati metszeteit a 3. ábrán
szemléltettük.

3. ábra. A gyep terület esetében azonosított belvíz foltok

A területről kiválasztottam 10 nagyobb belvizes foltot, amelyeket a 3. ábrán jelöltük,
megjelenítettük ezek 3D metszetét, illetve a legmélyebb pontjaik magassági adatait. Ezek
alapján a területen el tudtuk különíteni a természetes tényező, illetve antropogén
tevékenységből adódó katlanokat, amelyekben összegyülekezett a víz. Az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.
foltok alacsonyabb reliefű területeken találhatóak (152,24-154.88 m), amelyeknél a belvizek
kialakulása a domborzati viszonyokkal van összefüggésben, hiszen az alacsonyabb területeken
összegyülekezhet a felesleges víztöbblet. Például az 1-es folt esetében (4. ábra).
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4. ábra. A gyepterületen azonosított 1. belvízfolt 3D domborzati metszete

A 8., 9.,10.-es foltok esetében pedig, amelyek magasabb fekvésű területek (155,81-157,37
m) a belvizes foltok megjelenésének okai a művelésből adódhatnak, így ezek antropogén
eredetűek. Például a 8-as folt esetében (5. ábra).

5. ábra. A gyepterületen azonosított 9. belvízfolt 3D domborzati metszete
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Ennek ellentmondanak KUN (2011) kutatásai, amely szerint a homok területek általában
sokkal kevésbé érzékenyek az antropogén eredetű tömörödésre, mint más üledékek.
BAUKÓ et al. (1981); RAKONCZAI et al. (2003) szerint az egyik legfontosabb tényező a belvíz
kialakulásában a domborzat. PÁSZTOR et al. 2006-os cikkében szintén megerősíti, hogy az
összegyülekezési belvíz szempontjából a felszín szerepe a relatív domborzaton keresztül
közelítendő meg. VÁGÁS (1989) azonban megállapította, hogy sík területeken döntően a
talajtulajdonságok, illetve az időjárási viszonyok, valamint a mikrodomborzat okozza a
belvízképződést. A belvíz általában a mélyebb részeken alakul ki, így a hagyományos
topográfiai térképek nem használhatók. A hagyományos módon, az analóg adatok
digitalizálásából előállított domborzatmodellt és a légi LiDAR-ból származó DEM-et
összehasonlító elemzésnek vetettük alá a gyepterületen. Az 1:10000-es méretarányú
topográfiai térkép alapján számolt eredmények alapján a gyepterület kizárólag a domborzat
alapján belvízzel nem veszélyeztetett. Azonban ennek ellentmondanak az előzetes
terepbejárás során látott, valamint a légi lézeres felvételeken lehatárolható, a szántóterületen
található belvizes foltok. Ennek oka részben talajtani, hidrológiai lehet, valamint az, hogy a
domborzatmodell 10 m-es felbontást enged meg, amellyel a mikrodomborzat változásai csak
korlátozottan nyomonkövethetőek. A gyepterület esetében megegyező felbontással készült
domborzatmodellek között is jelentősek a különbségek (6. ábra).

A

Magasság
(m)

B

Magasság
(m)

6. ábra. A magassági értékek alakulása a 10x10 m-es térbeli felbontású adatbázisok
alapján. A – Légi LiDAR alapú lézeres adatokból származó térkép; B – Hagyományos (analóg
adatok digitalizálásával készített) DEM
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Míg a lézeres adatok szerint a 7,94 m a területen a szintkülönbség, addig a hagyományos
(analóg adatok digitalizálásával készített) DEM alapján 19,11 m-es szintkülönbséget mutattam
ki. Megállapítottam, hogy a terület északkelti részén figyelhető meg a domborzat jelentősebb
változása, emellett szintén hasonlóságok figyelhetők meg a legmélyebb pontok
elhelyezkedése kapcsán. A legfőbb különbség, hogy a terület közepén futó magasabb terület,
valamint a lejtő irányába futó eróziós mintázat nem rajzolódik ki a hagyományos (analóg
adatok digitalizálásával készített) DEM-en (4. ábra). SCHUMANN et.al. (2007) LiDAR alapján,
szintvonalas térkép alapján és SRTM alapján készült digitális domborzatmodelleket
hasonlítottak össze hidrológiai modellezés céljából. Az eredményeik alapján megállapították,
hogy a LiDAR alapján készült DEM volt a legjobb, ezt követte az SRTM, majd pedig a
szintvonalak alapján készült DEM.
A gyepterületről készült domborzatmodellt és a lejtőkategória térképeket a 7. ábra
tartalmazza.

7. ábra. A vizsgált gyepterület domborzatmodellje (A) és lejtőkategóriái (B és C)

A 7.B. ábra jól mutatja, hogy a területet hosszában csaknem kettévágja egy domb, ami
a csapadék felszíni lefolyását vagy összegyülekezését jelentősen meghatározza. Az említett
domb mintegy 5 m magasan emelkedik a legalacsonyabban fekvő pontok fölé és ez a
domborzati kiemelkedés egyfajta vízgyűjtőhatárként is szolgál. Ezt tovább segítették a felszíni
elfolyást ábrázoló összegyülekezési vonalak (8. ábra/A). A 8. ábra/B-n láthatók a lefolyási
vektorok, amely tulajdonképpen az elfolyó víz irányultságát mutatják. A vektorok segítségével
lehatároltuk az egyes összegyülekezési pontokat a területen.
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A

B
Magasság
(m)

8. ábra. A gyepterület domborzati modellje a lefolyási vonalakkal (A), valamint a vízgyűjtő
területek bemutatása és a lefolyási vektorvonalak (B)

A lefolyási vonalak adatai alapján megállapítható, hogy a mélyebb katlanokban
összegyülekezhet a víz (nagy mennyiségű, illetve intenzitású csapadék vagy hóolvadás esetén),
ezért megvizsgáltuk a lézeres felmérés intenzitásértékeit. Mivel a légi LiDAR rendszer
infravörös tartományban mért, így a felszíni víztöbbletekben a lézerfény visszaverődik, ennek
eredményeként az esetleges káros felszíni víztöbbletek térképezésére alkalmas lehet
(9. ábra).

9. ábra. A lézeres pontfelhőn fellelhető ritkább pontsűrűségű területek, ami káros felszíni
víztöbbletre utal
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Az intenzitási értékek leválogatása során a területen 45 db kisebb-nagyobb kiterjedésű
káros felszíni víztöbbletet detektáltunk, melynek összterülete közel 0,2 ha volt
(10. ábra/A és B).

10. ábra. A reflektált lézerintenzitás alapján készült térkép (A), a leválogatási folyamat
eredményeként készített belvíztérkép (B), valamint a hibás módon (C) és a megfelelően
leválogatott belvízfoltok (D)

A területek között találhatóak olyanok, amelyek a leválogatás során hibaként kerültek
az adott kategóriába (elsősorban a déli területek találhatóak ilyen, 15 m2-nél kisebb területek)
(10. ábra/C és D). Ezeket a területeket leválogatva, mindössze 13 db nagyobb kiterjedésű
összefüggő belvizes terület volt található, melyeknek több, mint a fele 100 m2-nél kisebb; a
legnagyobb összefüggő belvízfolt mérete pedig 512,5 m2 volt. THOMAS et al. (2017)-ben
megjelent cikkében a hidrológiailag érzékeny területek vizsgálatával foglalkozott digitális
domborzatmodellek alapján. Az eredményeik szerint a legjobb felbontás 1-2 m, amellyel a
mikrotopográfiai jellemzők jól vizsgálhatóak. YANG et al. (2014) kutatásuk során vizsgálták,
hogy a LiDAR alapján készített digitális domborzatmodell milyen hatással van a nagyléptékű
vízgyűjtő modellezés során. Az eredményeik azt mutatták, hogy a nagyfelbontású LiDAR-ból
származtatott DEM segítségével a hidrológiai helyzetek jobban nyomon követhetőek.
A belvizes területek validálását Sentinel 1 adatok felvételek alapján végeztük el (11.
ábra).
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11. ábra. Belvizes területek validálása Sentinel 1 adatok alapján

A 11. ábrán jelenítettük meg a területről készült lézer alapú bitmap-et illetve a Sentinel
1 műholdfelvételből készített kivágatot, amelyet kék színnel jelöltünk. A Sentinel 1 adatok
alapján jól kirajzolódtak a vizes foltok, amelyek esetében a terület középső részén található 5.
számú folt illetve a terület déli részén található 6. és 7. foltokat ez alapján tudtuk validálni.
Azonban a területen található többi belvizes folt esetében nem volt egyértelműen
kimutatható az egyezés, ennek feltehetően az volt az oka, hogy a Sentinel 1 adatok esetében
10 m-es volt a felbontás. A vizsgálataink eredményei a domborzat meghatározó szerepét
hangsúlyozó szerzőkével esnek egybe.
A kutatás során azonban vizsgáltuk a belvizek kialakulásában részt vevő egyéb
természetes tényezők okait, így a talajtani tényezők közül a telített vezetőképesség (K
tényező) illetve a szabadföldi vízkapacitás és diszponibilis víztartalom értékeket vizsgáltuk a
gyepterületen (30 és 60 cm-es mélységben). A K tényező esetében a hisztogram értékeket
vizsgálva megállapítottuk, hogy nem mutatkozott különbség a gyepterület illetve a belvizes
területek átlag értékei között. A gyepterület esetében a 30 és 60 cm-es mélységnél történő
vizsgálat esetében is megállapítottuk, hogy mindkét mélységben heterogén a terület. A 30 cmes mélységben készült térkép hisztogramja alapján megállapítottuk, hogy az átlag érték 0,0034
m/s volt, míg a 60 cm-es mélységben készült vizsgálatoknál 0,0032 m/s volt. Így arra a
következtetésre jutottunk, hogy a belvizes foltokon is nagy volt a beszivárgási érték. A
szabadföldi vízkapacitás értékeket elemezve azonban, eltérés mutatkozott a gyepterület és a
belvizes területek értékei között, ennek feltehetően az volt az oka, hogy nagyobb a
kolloidtartalom a mélyebb fekvésű területeken. Ebben az esetben a terület középső részén
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25,5 %-os értékeket kaptunk, míg a délebbi területen 47,52 %-os értéket mértünk. A területről
készült hisztogram alapján az átlagérték 36,95 % volt. A diszponobilis vízkapacitás esetében az
eredmények alapján megállapítottuk, hogy a mélyebb területeken nagyobb értékek fordultak
elő, mint a magasabb reliefű területeken. Négy kiugró értéket detektáltuk ezeket, az értékük
7,8-11 % között alakult. A területről készített hisztogram alapján, az átlagérték 6,29 % volt.
Összességében azonban megállapítottam, hogy a gyepterületen a belvizek kialakulásának
elsődleges oka a domborzat illetve a lefolyás-összegyülekezési tényezők. A vizsgált esetben a
talaj vízgazdálkodási tulajdonságok szerepe (BIRKÁS, 2005) kevésbé érvényesült, aminek
feltehetően az volt az oka, hogy ezek a tényezők nem mutattak nagy varianciát.

Következtetések, javaslatok
A légi LiDAR felvétel alapján készült domborzatmodell segítségével az intenzitási értékek
leválogatása alapján belvizes foltok azonosíthatók, a terepi felmérés során felmért foltok
számával, elhelyezkedésével megegyező. A domborzat és a talajtani tényezők vizsgálati
eredményei alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyik legfontosabb tényező az
összegyülekezési belvizek kialakulásában a domborzat. Az eredmények alapján
megállapítottuk, hogy a légi LiDAR felvétel alapján a mikrodomborzati különbségek jobban
nyomon követhetőek, hiszen mind a domborzat, mind pedig a lejtőkategória térkép alapján
pontosabb, heterogénebb képet kaptunk, holott mindkét forrásból származó DEM esetében
10x10 m-es felbontást alkalmaztunk. A K tényező vizsgálata során arra a következtetésre
jutottunk, hogy a belvizes foltokon is nagy volt a beszivárgási érték. A szabadföldi vízkapacitás
értékeket elemezve azonban, eltérés mutatkozott a gyepterület és a belvizes területek értékei
között. Ennek feltehetően az volt az oka, hogy nagyobb a kolloidtartalom a mélyebb fekvésű
területeken. A diszponobilis vízkapacitás esetében az eredmények alapján megállapítottuk,
hogy a mélyebb területeken nagyobb értékek fordultak elő, mint a magasabb reliefű
területeken. Összességében azonban megállapítottuk, hogy a gyepterületen a belvizek
kialakulásának elsődleges oka a domborzat illetve a lefolyás-összegyülekezési tényezők. A
vizsgált esetben a talaj vízgazdálkodási tulajdonságok szerepe (BIRKÁS, 2005) kevésbé
érvényesült, aminek feltehetően az volt az oka, hogy ezek a tényezők nem mutattak nagy
varianciát.
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Summary
During the research, the causes of the development of inland water in a grassland near
Nyírbátor were analysed, based on the terrain and soil conditions of the area. The digital
elevation model was created from LiDAR survey, and the soil results were from the Institute
of Water and Environmental Management survey. Based on the results, that a significant part
of the inland water in the area is a collecting inland water were examined, and relief is
important the formation of this. In the spot area, three anthropogenic inland water patches
were identified. Based on the soil results, we found that in the case of the K factor, the
histogram values did not show any difference between the average values of the grasslands
and the inland areas, so we came to the conclusion that there was a high infiltration value on
the inland patches. Analysing the water capacity in the field, there was a difference between
the values of the grassland and the inland areas, which was probably due to the higher
colloidal content in the deeper areas. In the case of available water capacity, we found that in
the deeper areas there were higher values than in the higher relief areas. All in all, however,
we found that the main reason for the formation of inland waters in the grasslands is the relief
and the drainage factors. In the examined case, the role of soil water management properties
was less prevalent.
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