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1. KIVONATOK 

1.1.Magyar nyelvű kivonat 

 

A talajok termékenységét számos tényező befolyásolja, ezek között találunk agro-ökológiai 

tulajdonságokat éppúgy, mint alapvető talajtulajdonságokat. Előbbiek közé tartozik például 

a klimatikus viszonyok ismerete (hőmérséklet, csapadék stb.). Utóbbiak közé pedig az 

alapvető fizikai-kémiai-biológiai tulajdonságokat sorolhatjuk, a hidrológiai viszonyoktól 

kezdve, a pórusrendszer alakulásán át, egészen a természetes tápanyagszolgáltató-

képességig és a mikrobiális közösség számbeli és fajbeli összetételéig. 

Ha a növénytermesztési térben vizsgálódunk tovább, a menedzsment (talajhasználat módja) 

is belép a termékenységet meghatározó tényezők közé. A különböző talajművelési eljárások, 

tápanyag-visszapótlási módok, formák és mennyiségek mind-mind hatást gyakorolnak a 

termékenységre. Ezen hatások vizsgálata egyike a legintenzívebben kutatott területeknek az 

agráriumon belül, ugyanakkor ma is számos részterületen találhatunk nem, vagy csak 

részben feltárt hatás- és kölcsönhatásokat. 

Doktori munkámban ezen hatásokat vizsgáltam két, Keszthelyen beállított szerves 

trágyázási, illetve talajművelési tartamkísérlet kukorica jelzőnövényű parcelláin, a termések, 

a talajok aggregátum-stabilitása, vízvisszatartó képessége és a talaj vízkészlete 

vonatkozásában. Az eredmények alapjául szolgáló adatokat öt éven keresztül, 2011 és 2015 

között gyűjtöttem. 

A nemzetközi szerves- és nitrogéntrágyázási tartamkísérlet (IOSDV) jelű kéttényezős 

tartamkísérlet tényezői között a növekvő N műtrágyadagok (kukorica esetében: 0-70-140-

210-280 kg ha-1) és a kiegészítésként kijuttatott különböző szervestrágyák (a műtrágya (MT) 

önmagában történő kijuttatása (szervestrágya kiegészítés nélküli kontroll), 

műtrágya+istállótrágya (IST), műtrágya+szármaradvány+zöldtrágya (Sz+Zt) kombinációk) 

szerepelnek. 

A talajművelési tartamkísérletben három különböző talajművelési változat (hagyományos 

őszi mélyszántásra alapozott, őszi sekély tárcsás művelésre alapozott, valamint minimális - 

közvetlenül a vetés előtt végzett egyszeri sekély tárcsás - talajművelés) és öt különböző N 

adag (kukorica esetében: N: 0-120-180-240-300 kg ha-1) hatása tanulmányozható. 
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Munkámban az aggregátumok stabilitását a KEMPER és ROSENAU (1986) által kidogozott 

módszer segítségével, a vízvisszatartást kerámialapos extraktorokkal a Richards-módszer 

alapján, a talaj vízkészletét pedig gravimetriás módszerrel mértem. A kapott adatokat SPSS 

statisztikai program segítségével, egy- és többtényezős varianciaanalízissel értékeltem. 

Az IOSDV-kísérlet eredményeit tekintve az istállótrágyás változat akkor tudott nagyobb 

termést adni, ha a megelőző 12 hónap átlagos csapadékmennyiségű, ugyanakkor a tavasz 

csapadékhiányos volt, míg a szárleszántásos változat akkor volt eredményesebb termés 

szempontjából, ha a megelőző 12 hónap átlagos csapadékmennyiségű volt, ugyanakkor 

tavaszi csapadéktöbblet volt jellemző. Minden más esetben a szervesanyag kiegészítés 

nélküli NPK műtrágya kezelés nagyobb termést adott. A felvehető víztartalom esetében 

csapadékhiányos tavasz mellett egyértelmű az istállótrágyás változat fölénye, a szárleszántás 

felvehető víztartalomra gyakorolt pozitív hatása ugyanakkor csak a betakarítás időszakára 

igazolódott. Az aggregátum stabilitás szempontjából, csapadéktöbblettel rendelkező 

tavaszok mellett a kelés, a virágzás és a termésérés időszakában is nagyobb értékek 

mérhetőek a szárleszántás+zöldtrágyás változatokon. A vízkészlet szempontjából a kukorica 

virágzásának idején a szárleszántás+zöldtrágyás változat előnye csak akkor érvényesült, ha 

a megelőző 12 hónap átlagos csapadékmennyiségű, a tavasz pedig csapadékhiányos volt. 

A talajművelési kísérlet eredményeit a termés szempontjából tekintve a vizsgálat 

körülményei között igazolható, hogy a redukált művelések csak tavaszi csapadéktöbblet 

esetén érték el a szántásos művelésben mérhető termésértékeket. A virágzáskor mért 

diszponibilis vízkészlet (DV) értékeket tekintve átlagos tavaszi és megelőző 12 hónapos 

csapadékmennyiségek mellett igazolódott a redukált művelések DV-re gyakorolt pozitív 

hatása. Az aggregátum stabilitás értékek tekintetében átlagos megelőző 12 havi és tavaszi 

csapadékértékek mellett igazolódott, hogy a minimum művelés mind a kelés, mind a 

virágzás, mind pedig a termésérés időszakában mérve jelentősen növelte a stabilitás 

értékeket a szántásos verzióhoz képest. A kukorica virágzásakor mért vízkészlet adatokból 

kitűnik, hogy a redukált művelések tavaszi csapadéktöbblet esetén kevesebb vizet tartottak 

meg, mint a szántásos művelés. Ugyanakkor átlagos tavaszi és átlagos megelőző 12 havi 

csapadékmennyiségek esetén a minimum művelés nagyobb megtartott vízmennyiséget 

eredményezett. 
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1.2.Abstract 

 

Investigation of the effects of organic and inorganic fertilization and different soil 

tillage methods to on some soil physical parameters in long-term field experiments 

 

The fertility of soils is influenced by many different factors; among them, we can find agro-

ecological attributes and basic soil characteristics as well. The former ones contain e.g. the 

knowledge of climatic relations (temperature, precipitation etc.). The latter ones contain the 

basic physical-chemical-biological characteristics, from the hydrological relations during 

the evolution of pore system to the natural nutrient supply ability and the numerical and 

species composition of microbial community. 

If we are examining in the crop production space, the management enters to the factors which 

determine fertility. The different tillage and nutrient supplying methods, forms and volumes 

can influence soil fertility. The examination of these effects is one of the main investigated 

fields within agriculture; at the same time, we can find partly- and non-revealed effects and 

interactions in many sections as well. 

In my doctoral work, I investigated these effects in two long-term field experiments (one 

with complementary organic matter application and one with different soil tillage methods), 

related to the maize yields, soil aggregated stability, water retention capacity and moisture 

content of soil. I have been collecting data for 5 years, between 2011 and 2015. 

The International Experiment for investigation the effect of organic and inorganic fertilizers 

(IOSDV) is a bifactorial long-term field experiment. The factors of the expreiment are the 

N-rates (0-70-140-210-280 kg ha-1 in case of maize) and the organic fertilizer application: 

control (no organic fertilizer application), farmyard manure (FYM) application, straw (St) 

incorporation. After winter barley on the St plots, an extra green manure (GM) is applied 

(Raphanus sativus var. Oleiformis). 

In the soil tillage experiment, the effect of three different soil tillage methods (conventional 

tillage system with deep winter ploughing+secoundary tillage, shallow tillage system with 

shallow winter disking+secoundary tillage, and minimum tillage system with disking just 

before drilling) and five different N-rates (0-120-180-240-300 kg ha-1) can be studied. 
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In my work, the stability of soil aggregates by the method of Kemper and Rosenau (1986), 

the water retention capacity based on the Richards method with ceramic plate extractors, the 

soil moisture content with gravimetric method were determined. The data originated from 

the examinations were evaluated with the SPSS statistical program, with one and more 

factorial analysis of variance. 

Considering the results of the IOSDV-experiment, the plots with complementary organic 

manure application can give more yield in that case, when the previous 12 months had 

average precipitation amount and the spring was lack of precipitation, while the straw 

incorporation + green manure version was good in terms of yield, when the previous 12 

months had average precipitation amount but spring precipitaion surplus occured. In case of 

the plant available water, beside insufficient precipitation supply, the dominance of farmyard 

manure variant is evident, at the same time the positive effect of straw incorporation to the 

amount of plant available water was confirmed to the period of harvesting. In terms of 

aggregate stability, in rainy springs, higher satbility values could be measured in the straw 

incorporation treatments in the period of germination-rising, flowering and ripening as well. 

In terms of moisture content, in the period of maize flowering, the advantage of the straw 

incorporation could prevail when the previous 12 months had average precipitation amount 

and the spring had insufficient precipitation amount. 

Considering the results of the soil tillage experiment, in terms of the yield in the 

circumstances of the examinations, it could be verified that the results of reduced tillage 

methods reached the results of conventional tillage methods only in rainy springs. In terms 

of the amount of available water content in flowering, the positive effect of reduced tillage 

could be verified in seasons with avarage previous 12 month and average spring precipitation 

amount only. In terms of aggregate stability values, it could be verified besides average 

previous 12 month and spring precipation amount, that the reduced tillage increased the 

amount of water-stable garegates remarkably in the period of germination-rising, flowering 

and ripening as well. From the results of soil moisture content examinations in maize it is 

shown, that the reduced tillage methods could retained less water in rainy springs than 

ploughing. At the same time, when the previuous 12 month and the amount of spring 

precipitation was average, the minimum tillage method resulted in higher stored water 

content. 
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1.3.Auszug 

 

Die organische- und mineralische Düngung, sowie die verschiedene 

Bodenbearbeitungtecknik auf das Examen des Effekts physikalischen Parameter im 

Dauerversuche 

 

Die Produktivitäte der Böden wird von zahlreiche Faktoren beeinflussen, dazwischen findet 

man agro-ökologischen Eigenschaften ebenso, wie die grundsätzliche Eigenschaften. 

Zum ersten zählt zum Beispiel die Kentnisse von den klimatischen Bedingungen 

(Temperatur, Niederschlag, usw.). Zum nachmaligen kann man die grundlegenden 

physikalisch-chemische und biologische Eigenschaften zählen, von den hydrologische 

Bedingungen, für die Entwicklung des Porensystems bis zur naturgemäßige 

Nährstoffzufuhrfähigkeit und bis zum numerischen und artlichen Zusammensetzung der 

mikrobiellen Gemeinschaft. 

Wenn man weiterhin in dem Raum des Pflanzenbaus forscht, eintritt das Managment auch 

zwischen dem entscheidenden Faktoren der Produktivitäten. Die verschiedenen 

Anbaumethoden, Düngung Methoden, Formen und Quantitäten können alle eine Wirkung 

auf Fruchbarkeit ausüben. Die Betrachtung dieser Auswirkungen ist einer der am 

intensivsten erforschten Bereich der Landwirtschaft, gleichzeitig kann man in vielen 

Teilbereiche nicht oder nur teilweise aufgedeckte Auswirkungen und Wechselwirkungen 

finden. 

In meinem PhD Arbeit habe ich dieser Effekte in zwei in Keszthely eingestellte organischen 

Dünger und beim Mais ’Indikatorpflanzische’ Bodenbearbeitung Dauerversuch analysiert, 

in Bezug auf die Ernte, die Aggregatumstabilität des Bodens, die Wassergehaltfähigkeit und 

die Beziehung des ’mm’ Wassergehalt. Die Ergebnisse habe ich in fünf Jahren ab 2011 bis 

2015 gesammelt. 

Unter dem organischen und Stickstoffdüngische internationaler Zeitversuch (IOSVD) 

markierte Zwei-Faktor-Zeitversuch Faktoren Erhöhung der Dünger „N” (beim Mais: 0-70-

140-210-280 kg ha-1) und als Ergänzung angewendete verschiedene organischen Dünger 

(Dünger (MT) die Selbstlieferung (Kontrolle ohne organische Düngerergänzung), Dünger + 
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Naturdünger (IST), Dünger + Gründungsdünger + Erntedünger (Sz+Zt) Kombinationen) 

enthalten sind. 

Der Anbau Begriff Experiment kann man drei verschiedene Bodenbearbeitungsversion 

(basierend auf traditionelle Herbst Tiefpflüge, basierend Herbst flach disking und Mindest - 

einzelne flache Scheibe unmittelbar vor der Aussaat - Bodenbearbeitung)  und die Wirkung 

der fünf „N” Dosierung (beim Mais: N: 0-120-180-240-300 kg ha-1) untersuchen. 

In meinem Arbeit wurde die Stabilität der Aggregate mit der Hilfe nach der ausgearbeiteten 

Methode von Kemper und Rosenau (1986) gemessen. Der Wassergehalt wurde nach 

Methode von Richards mit keramische Diffusoren, und ’mm’ der Wassergehalt wurde durch 

gravimetrischen Verfahren gemessen. Die Daten wurden mit SPSS Statistik-Software 

Einzel- und Multi-Faktor-Varianzanalyse ausgewertet. 

Betrachtet man die Ergebnisse von IOSDV Experiment in stalldüngische Version die 

höheren Erträge, wenn die vergangenen 12 Monate durchschnittliche Niederschlagmenge 

geben könnte, aber der Frühling war geringere Niederschläge, indem Stroh-/Gründungung 

Ausgabe funktionierte in der Hinsicht von der Ernte dann gut, wenn auf die letzen 12 Monate 

hatten eiene durchschnittliche Niederschlagsmengen, während es im Frühling durch 

mangelhafte Niederschläge charakterisiert wurde. In allen anderen Fällen erzeugt die NPK 

Behandlung höhere Ertäge. Bei dem aufnehmbare Wassergehalt neben eine 

niederschlägliche Frühling ist der Einfluss der stalldüngischen Version eindeutig, 

gleichzeitig kann der pozitive Wirkung auf dem Wassergehalt bei nur im Erntzeit bestätigt.  

Der Gesichtspunkt der Aggregatstabilität bei dem niederschläglichen Frühling konnte man 

in der Zeit der Entstehung, Blüte und Fruchtreife grössere Werte an dem Stroh-

/Gründungung Varianten messen. 

Der Vorteil der Stroh-/Gründungung Varianten durchsetzte sich nur aus dem Gesichtspunkt 

von ’mm’ der Wassergehalt in dem Zeitraum der Maisblüte, wenn die letzten 12 Monate 

durchshnittliche Niederschlagsmenge war, und der Frühling mangelhafte Nierschläge 

waren. 

Betrachtet man die Ergebnisse der Anbai der Pflanzen in Bezug auf Experimente können 

unter den gegebenen Umständen der Untersuchung, die die reduzierten 

Bearbeitungsverfahren nur bei dem Fall der frühlingshafte Niederschläge haben den 

gemessenen Wert beim Pflügen Anbau erreichen werden. Beim Blütezeit gemessene 
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verfügbare Wassersollwerte hatte hinsichtlich neben dem durchschnittliche, frühlingshafte 

und der vor 12 monatliche Niederschläge die positive Wirkung des reduzierten 

Bodenbearbeitung auf DV bestätigt. Das Aggregat wurde nach 12 Monaten und mittlere 

Federniederschlagswerte vor der Untersuchung der Stabilitätswerte bestätigt, die 

Mindestdauer der Kultivierung durch Messung der Entstehung und der Blüte, Fruchtreife 

und in den deutlich erhöhten Stabilitätswerte im Vergleich zu pflügen Version. Aus der 

Angaben der bei der Blüte der Mais gemessene Feuchtigkeitsgehalt glänzt, dass der 

reduzierten Bodenbearbeitung beim frühlingshaften Niederschlagsmenge weniger Wasser 

gehalten haben, als der pflügendliche Anbau. Doch beim Fall der frühlingshafte und der 

vorhergehende monatliche Niederschlägen hatte der Minimumbearbeitung eine grösseren 

Wassermenge ergeben. 
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2. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

 

A talajok termékenységét számos tényező befolyásolja, ezek között találunk agro-ökológiai 

tulajdonságokat éppúgy, mint alapvető talajtulajdonságokat. Előbbiek közé tartozik például 

a klimatikus viszonyok ismerete (hőmérséklet, csapadék stb.). Utóbbiak közé pedig az 

alapvető fizikai-kémiai-biológiai tulajdonságokat sorolhatjuk, a hidrológiai viszonyoktól 

kezdve a pórusrendszer alakulásán át egészen a természetes tápanyagszolgáltató-képességig 

és a mikrobiális közösség számbeli és fajbeli összetételéig. 

Ha a növénytermesztési térben vizsgálódunk tovább, a menedzsment is belép a 

termékenységet meghatározó tényezők közé. A különböző művelési eljárások, tápanyag-

visszapótlási módok, formák és mennyiségek mind-mind hatást gyakorolnak a 

termékenységre. Ezen hatások vizsgálata egyike a legintenzívebben kutatott területeknek az 

agráriumon belül, ugyanakkor ma is számos részterületen találhatunk nem, vagy csak 

részben feltárt hatás- és kölcsönhatásokat. 

Az elmúlt évtizedekben, és ezen belül is főképp az elmúlt néhány évben erősödő 

klímaváltozás, a Kárpát-medencére gyakorolt különösen erős hatásaival (éves 

középhőmérséklet, és különösen a tavaszi hónapok átlaghőmérséklet-növekedése, továbbá a 

csapadék mennyiségének csökkenése, szintén jelentős mértékben tavasszal) a 

növénytermesztési-földművelési eljárások rendszerszintű újragondolására kényszerítheti a 

mezőgazdaság, és ezen belül is a szántóföldi növénytermesztésben érdekelt termelőket. 

Ennélfogva sem mellékes, hogy milyen termesztési rendszerek, művelési és tápanyag-

ellátási módok terjedhetnek el a jövőben, akár úgy, mint teljesen új, akár úgy, mint az eddigi 

gyakorlathoz képest megváltoztatott eljárások.  

MAZZONCINI et al. (2011) megállapításai szerint a talajművelés és a különböző N-adagok 

talajparaméterekre (főleg SOC-ra, és azon keresztül pl. egyes fizikai paraméterekre) 

gyakorolt hatása még nem kellően kutatott terület. Sok ismert összefüggés mellett számos 

olyan terület tartogat még fel nem derített kapcsolatokat és függőségeket, melyeken csak 

alig, vagy egyáltalán nem folynak részletes kutatások napjainkban. Ugyanakkor a 

klímaváltozás miatt az eddigi eredmények átértékelése is szükségessé válhat a jövőben.  

A fenti tényezők, vagyis hogy eleve kevés adat és eredmény áll rendelkezésre a művelés-

tápanyagelllátás-talajfizikai paraméterek háromszögében, és a klímaváltozás miatt sok 

esetben azok átgondolása is szükséges, indokolják kutatásaim fontosságát. A kutatásnak 
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további jelentőséget ad, hogy vizsgálataimat tartamkísérletekre alapozva végeztem, amely a 

hosszú távú hatások figyelembe vételével és megbízható forrásként segíti változó világunk 

növénytermesztési térre gyakorolt hatásainak jobb és alaposabb megértését. 

 

2.1.Célkitűzések 

 

Kutatásom célkitűzéseiként a következőeket fogalmaztam meg: 

Vizsgálni, hogy: 

- a korábban hosszú távú idősoros adatokon bemutatott, kiegészítő 

szervestrágyázásnak köszönhető termésnövekedés érvényesül-e az utóbbi évek 

szélsőséges időjárási körülményei között, és ha igen, milyen feltételekkel; 

- van-e a szervestrágya-kiegészítéseknek és az egyes talajművelési módoknak hosszú 

távú hatásuk olyan alapvető talajfizikai paraméterekre, mint pl. a holtvíz-, 

diszponibilis víz- és gravitációs víztartalom; 

- van-e, és ha igen, milyen irányú hatásuk a különböző szervestrágya-

kiegészítéseknek, talajművelési módoknak, illetve nitrogén adagoknak a talajok 

makroaggregátum-stabilitására, különösen a nemzetközi szakirodalomban 

megtalálható ellentmondások eredmények tükrében, illetve a mintavételi időpont, 

mely a nemzetközi szakirodalomban nagyon kevéssé kutatott terület, mennyiben 

határozza meg a szerkezeti stabilitást; 

- hogyan befolyásolják a különböző szervestrágya-kiegészítések, talajművelési módok 

illetve nitrogén adagok a talajok felső 80 cm-es rétegében vízkészletét a kukorica 

növény számára élettanilag fontos időszakokban. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Ebben a fejezetben a dolgozatom szempontjából releváns talajfizikai paraméterekhez, az 

aggregátumok stabilitásához, a talajok víztartalmához és vízvisszatartó képességéhez 

kapcsolódó alapvető fogalmakat tisztázom. Bemutatom továbbá, hogy ezek a paraméterek 

milyen más tényezőktől függenek, illetve milyen tényezőkre gyakorolnak hatást a növény-

talaj rendszerben. Kitérek továbbá a paraméterek legfontosabb mérési-meghatározási 

módszereire is. Végül bemutatom a tartamkísérletek jelentőségét, a legfontosabb nemzetközi 

és magyar tartamkísérleteket. 

 

3.1.A talaj fizikai állapotának jelentősége 

A talaj fizikai állapotának ismerete alapvető fontosságú a talajok termékenységének 

megítéléséhez. A fizikai állapot értékelése ugyanakkor a talajszerkezet egyes elemei 

állapotának direkt és indirekt módszerekkel történő meghatározásán alapszik (BRYK et al., 

2017). Az utóbbi, főleg a szerkezetet meghatározó paraméterek, mint pl. a vízmegtartó 

képesség, aggregátumok stabilitása, pórusrendszer alakulása mérésével foglalkozik, 

előbbiben pedig elsősorban olyan paramétereket találunk, mint pl. a szín, méret, tömődöttség 

és a mikrobiológiai aktivitás. A termékenység meghatározásának, szinten tartásának és 

esetleges növelésének szempontjából mindkét módszercsoport nagy jelentőséggel bír. 

Ugyanakkor a talaj szerkezetének kialakulása szempontjából az elsődleges meghatározó 

tényező a talajrészecskék aggregációja (EMERSON és GREENLAND, 1990), így ezen 

fejezetrészben a kialakult aggregátumok szerkezeti stabilitásának, mint az egyik 

legfontosabb fizikai tényezőnek a kérdéskörét járom körül. 

 

3.1.1. A talajaggregátumok stabilitása 

3.1.1.1.Az aggregátumstabilitást befolyásoló tényezők 

 

A talajok aggregátum-stabilitása, mint a különböző talajdegradációs folyamatokkal 

szembeni ellenállás mértéke, egyike a legfontosabb talajfizikai paramétereknek, és már 

hosszú idő óta a talajfizikával foglalkozó kutatások előterében áll (JOZEFACIUK és 
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CHACHOR, 2014). Maguk az aggregátumok elsődleges talajrészecskék csoportosulásának 

tekinthetők, amelyeken belül az egyes alkotórészek nagyobb erőkkel kötődnek egymáshoz, 

mint a körülöttük lévő egyéb talajrészecskékhez (NIMMO, 2013).  

A talajok aggregátum-stabilitása számos tényező függvénye. Az általánosan elfogadott elvek 

szerint a stabilitásra ható tényezőket két fő csoportra, belső és külső tényezőkre szokás 

osztani (AMEZKETA, 1999).  A belső tényezők között az egyik legfontosabb a talajok 

szervesanyag-tartalma (BARRAL et al., 1998; SAHA et al., 2011). Általánosságban 

elmondható, hogy a szervesanyag mennyiségének növekedésével nő a stabilitás, és a kisebb 

agyagtartalmú talajokban kifejezettebb a szervesanyag stabilitásra gyakorolt hatása. A 

szervesanyag stabilitásnövelő hatását két mechanizmus magyarázza: a szervesanyag 

mennyiségének növekedésével nő a hidrofobicitás, ezzel a vízzel szembeni ellenállás 

mértéke növekszik, másodsorban a növekvő szervesanyag-mennyiség több kémiai kötés 

létrejöttét teszi lehetővé az aggregátumok között, ami stabilitásnövelő hatású (CHENU, 

2000). Fontos a szervesanyag időbeli bekerülése is: friss szervesanyag hozzáadásával nő a 

stabilitás a mikrobiális dekompozíción keresztül felszabaduló szerves vegyületek (pl. 

poliszacharidok) hatására. Ez a hatás ugyanakkor humuszfrakció függő: a labilis frakció 

hatása gyors, de többnyire rövid ideig tart (KAY, 1998), a stabilabb frakciók kisebb 

hatásúak, de a hatás tovább tart (MARTENS, 2000).  A szervesanyag egyes frakcióinak 

külön is lehet szerepük a stabilitásban. A 250–2000 µm-es tartományba eső szervesanyag 

frakció (particulate organic matter, POM), és főleg annak szabad állapotú, „könnyű” 

frakciója (light fraction, LF) stabilitásnövelő hatású. Ez az anyag egyfajta magként 

viselkedik a talajokban, amely a köré épülő anyagokkal makroaggregátumok kialakulását 

teszi lehetővé. Az LF a talajokban az agyaggal és különböző polivalens kationokkal alakítja 

ki az aggregátumokat (JASTROW, 1996). A no-till művelési rendszerekben a stabilitás 

növekedése jórészt az LF-POM frakció növekedésének eredménye (SIX et al., 1999). A 

POM hatása ugyanakkor annak is köszönhető, hogy mikrobiális dekompozíciójával 

extracelluláris poliszacharidok képződnek, amelyek kötőanyagként viselkedve növelik a 

stabilitást (JASTROW, 1996).  

A kationcserélő kapacitás (T-érték) mértéke szintén fontos tényező az aggregátum-stabilitás 

szempontjából – növekedésével általánosságban nő a stabilitás (TISDALL, 1996). A 

kicserélhető kationok között a monovalens Na+ mennyiségének növekedése a stabilitást 

csökkenti. Hasonló hatású az ugyancsak monovalens H+ ionok nagy koncentrációja is.  

Általánosságban elmondható, hogy az adszorbeált divalens ionok monovalens ionokra 
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cserélése stabilitáscsökkentő hatású. Az olyan divalens ionok, mint a Ca2+ vagy az Mg2+ 

mennyiségének növekedése szerkezetjavító hatású; ugyanakkor a magnézium koncentráció 

növekedése stabilitáscsökkentő hatású is lehet az agyagdiszperzió eredményeként. A hatás 

mértéke az agyagásvány-összetétel és az elektrolit-koncentráció függvénye (ZHANG és 

NORTON, 2002). A Ca2+ viszont az aggregátum-stabilitás mértékét növeli, mivel 

akadályozza a diszperziót, és lecserélheti a Na+-ot és a Mg2+-ot (ARMSTRONG és 

TANTON, 1992). További pozitív hatás lehet az organominerális komplexekben kialakuló 

Ca-hidak stabilitásnövelő hatása (CHAN és HEENAN, 1999).  

A stabilitás mértékére jelentős hatást gyakorolnak a különböző agyagásványok is. Az 1:1-

típusú agyagásványoknál, mint pl. a kaolinit, alacsonyabb T-érték és fajlagos felület 

mérhető, ami a stabilitáscsökkenés irányába mutat. A 2:1-típusú agyagásványok (pl. 

szmektitek) fajlagos felülete és ennek következtében az aggregátum-stabilitása is nagyobb 

lehet (AMEZKETA, 1999).  MAZURAK (1950) a nagy fajlagos felületű agyagásványok, 

mint pl. a bentonit jelenléte mellett nagyobb stabilitás értékeket mért, mint a kisebb felületű 

agyagásványok esetében. Megemlítendő ugyanakkor, hogy a duzzadó agyagásványok 

esetében a duzzadási és zsugorodási folyamatok befolyásolhatják a stabilitásváltozás irányát 

(növekedés-csökkenés) ill. mértékét – az agyagtartalom, valamint a duzzadási-zsugorodási 

ciklusok számának függvényében (PICCOLO et al., 1997).  

A belső tényezők csoportjában találjuk a talajokban található vas-alumíniumoxidok (IGWE 

et al., 2009) és szeszkvioxidok szerepét is (KAY és ANGERS, 1999). Az Al-humusz 

komplexek és a nemkristályos Al3+ hidroxidok jelenlétével is nő a stabilitás, azok közvetett 

hatásának eredményeként; ezek megvédik a talaj szerves széntartalmát a mikrobiális 

dekompozíciótól (OADES és WATERS, 1991; DALAL ls BRIDGE, 1996).  A polivalens 

Al- és Fe-ionok kation-hidak létrehozásával is javítják a talajszerkezetet (AMEZKETA, 

1999). Az oldható szilikátok mennyiségének növekedése szintén lehet stabilitásnövelő 

hatású; a nátrium-szilikátok talajhoz adása azonban cementálódást okoz (BAVER et al., 

1972).   

Az aggregátumok stabilitására jelentős hatással van a talajok pH-ja is. Magasabb pH-n és 

nagyobb mésztartalom mellett több nagyméretű makroaggregátum keletkezik (BOIX-

FAYOS et al., 2001).  A mésztrágyázás okozta pH-növekedés hatására javul a mikrobiális 

aktivitás, ami a stabilitás növekedését eredményezi (HAYNES és NAIDU, 1998).  
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A fizikai féleség szintén meghatározza az aggregátumok képződését és stabilitását. Kisebb 

agyagtartalom mellett leginkább a szervesanyag mennyisége van hatással a szerkezet 

kialakulására. Az agyagtartalom növekedésével az agyag mennyisége és annak típusa már 

sokkal jelentősebb mértékben meghatározó (KAY, 1998).  

A porozitás viszonyoknak közvetett hatása van a stabilitásra: a kis átmérőjű pórusok 

megvédik a talaj szerves C-tartalmát a dekompozíciótól (THOMSEN et al., 1999, 2003), 

míg a nagy átmérőjű pórusok, amelyeket többnyire levegő tölt ki, a jobb O2-ellátottság miatt 

elősegítik a szerves szénvegyületek oxidációját.  

A stabilitásra ható biológiai tényezők vizsgálatakor mindenképpen ki kell emelni a 

mikroorganizmusok szerepét (OADES, 1993; LADD et al., 1996). Általánosságban, a 

makroaggregátumok kialakulására inkább a talajlakó gombák aktivitása, míg a 

mikroaggregátumok képződésére a baktériumok vannak hatással (SCHUTTER és DICK, 

2002). A mikroorganizmusok által termelt kötőanyagok jelentősen növelik az aggregátumok 

stabilitását; Ezek közül megemlítendők a talajlakó gombák filamentumai (TISDALL, 1991), 

az arbuszkuláris mikorrhizából származó glomalin (WRIGHT et al., 1999), vagy az egyéb 

mikrobiális eredetű extracelluláris poliszacharidok (ROBERSON et al., 1995). Ez utóbbiak 

erősen kötődnek az ásványi szemcsék felszínéhez és hidakat képeznek a szemcsék között 

(KAY, 1998; MARTENS, 2000). Bár hatásuk a stabilitás szempontjából nagyon jelentős, de 

nem tekinthető hosszú távúnak (KAY, 1998), mivel addig áll fenn, amíg a mikrobiológiai 

tevékenység aktív. Erre utal a „biológiai talajművelés” fogalma is, ami a talaj oly módon 

történő művelését, – tágabb értelemben használatát – jelenti, amellyel a talaj 

mikroorganizmusok számára a lehető legjobb körülmények megteremtését, a talajművelő 

eszközök segítségével létrehozott, agronómiai szempontból kívánatos talajállapot minél 

hosszabb idejű fennmaradása érdekében hoznak létre/alkalmaznak.  

A biológiai tényezők között megemlítendő a talajlakó makroszervezetek szerepe is. A 

földigiliszták például biológiai és fizikokémiai folyamatokon keresztül növelik az 

aggregátumok stabilitását (BROWN et al., 2000), bár a hatás mértéke függ a fajtól, a 

szervesanyag formájától, és a talaj típusától egyaránt (WINSOME és MCCOLL, 1998). 

A termesztett növény faja is meghatározó az aggregátumok stabilitása szempontjából. 

Hatása a növényi maradványokból származó szervesanyagok mennyiségének és formájának 

függvénye. A kukorica vagy lucerna maradványokban például magasabb fenoltartalom 

mérhető, ami stabilitásnövelő hatású, ugyanakkor a szója alacsony fenoltartalma 
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alacsonyabb stabilitást is eredményezhet (MARTENS, 2000).  A növényi maradványok 

kémiai tulajdonságain túl a gyökérrendszer morfológiai sajátosságai közvetetten szintén 

befolyásolhatják az aggregátumok stabilitását. A növényi gyökerek rizoszférája a kibocsátott 

exudátumok révén jelentős ragasztó hatást gyakorol a stabilitásra, növelve annak mértékét. 

Stabilizáló hatásuk mértéke a gyökérsűrűséggel áll összefüggésben (RILLIG et al., 2002).   

Pillangós növények termesztésekor általában nagyobb stabilitás értékek mérhetők, a 

nagyobb mennyiségű mikrobiális biomassza következményeként (CHAN és HEENAN, 

1996; HAYNES és BEARE, 1997).   

A talajok aggregátum-stabilitására ható külső tényezők közé elsősorban a klimatikus 

viszonyokat soroljuk, de ez magába foglalja többek között a talajművelés, a tápanyagellátás 

és ezen belül különösen a szerves- és műtrágyahasználat aggregátum-stabilitásra gyakorolt 

hatását is. A klimatikus viszonyok szerepe meghatározó a stabilitás szempontjából: a hatás 

iránya és mértéke is nagyon változó, a hőmérséklet és a nedvességtartalom függvényében 

alakul (száraz-nedves periódusok, fagyfelengedés folyamata, mikrobiális aktivitás 

hőmérséklet függése stb.). Az aggregátum-stabilitást befolyásoló tényező a domborzat, a 

vizsgált terület elhelyezkedése, kitettsége és a lejtőszög is (BRYAN et al., 1989).  

A talaj tömörödése is jelentős hatást gyakorol az aggregátumok szerkezeti stabilitására. Ez 

elsősorban közvetett hatás, és leginkább a pórusrendszer átalakulása (KUTÍLEK et al., 

2005), illetve a talaj hidraulikus tulajdonságaiban beálló változás (RICHARD et al., 2001) a 

közvetlen ok. A hatást természetes folyamatok, illetve a nagyarányú géphasználat 

(mezőgazdasági erő- és munkagépek) (PAGLIAI et al., 2003) is előidézhetik, illetve 

fokozhatják.  

A különböző művelési módok (hagyományos, redukált, minimum, no-tillage) aggregátum-

stabilitásra gyakorolt hatásait többen is vizsgálták (ALVARO-FUENTES et al., 2008).  SIX 

et al. (1999) tapasztalatai szerint a hagyományos (szántásos) művelés csökkentette az 

aggregátum-stabilitást a no-till rendszerhez képest. Ezen hatások tartamkísérletes 

vizsgálatára is találunk szakirodalmi példákat. ANDRUSCHKEWITSCH et al. (2014) két 

23 és egy 18 éves kísérletben vizsgálták a különböző művelési módok aggregátum-

stabilitásra gyakorolt hatásait. Vizsgálataik során a művelt rétegben magasabb 

makroaggregátum-stabilitás értékeket mértek a redukált és no-till rendszerekben, mint a 

hagyományos (szántásos) művelésben. Ezzel szemben a művelés alatti talajrétegben a 

hagyományos művelés negatív hatása nem volt kimutatható.  PAUL et al. (2013) 10 éves 
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kísérletben mérték a frakcionált aggregátum-stabilitás értékeket. Eredményeik szerint a 

művelt rétegben a nagy- (2 mm <) és a kisméretű (250–2000 μm) makroaggregátum-frakció 

stabilitás értékei is magasabbak voltak a csökkentett menetszámú művelésben, mint a 

hagyományos művelés esetében. 

 A talajok aggregátum-stabilitására jelentős hatást gyakorol a műtrágyázás is. A hatás 

nagymértékben műtrágyaforma- és adagfüggő, általánosságban a nagy adagú nitrogén 

műtrágyázás számos talajkémiai tulajdonságot megváltoztat, pl. a talajok pH-ja vagy a T-

értéke csökken. Ha a kijuttatott N-műtrágya monovalens ionokat, pl. NH4
+-t tartalmaz, a 

nagy adagú kijuttatás a monovalens ionok túlsúlyát eredményezheti, ami peptizációhoz, 

ezzel a talajszerkezet romlásához, és végső soron a stabilitás csökkenéséhez vezet 

(TISDALE et al., 1993). A foszfortrágyázás is hatással van a stabilitásra, jórészt azonban 

közvetett módon, mivel a gyökérnövekedésre és az arbuszkuláris mikorrhiza kolonizációra 

pozitívan hat (FACELLI és FACELLI, 2002). A foszfor műtrágyázás az Al-Ca-foszfátok 

képződését segíti, amelyek stabilitásnövelő hatásúak (HAYNES és NAIDU, 1998).  

A nemzetközi szakirodalomban jó néhány példát találunk a különböző szervesanyag-

kiegészítések aggregátum-stabilitásra gyakorolt hatásának vizsgálatára. Ezek azonban 

többnyire vagy kontrollált körülmények között 7–336 napig tartó laboratóriumi inkubációs 

vizsgálatok (TRAORÉ et al., 2000 – glükóz, két hónap; LIU et al., 2005 – keményítő, két 

hónap; COSENTINO et al., 2006 – búzaszalma, 336 nap stb.), vagy szántóföldi körülmények 

közötti 3–60 hónapos kísérletek eredményeit mutatják be (DIAZ et al., 1994 – tőzeg, két év; 

SPACCINI et al., 2004 – kukorica és mustár növényi maradványok, három hónap stb.).  Ezen 

vizsgálatok eredményei alapján a szervesanyag-visszapótlás általában növeli a stabilitás 

értékeket a kezelésben nem részesülő területekéhez képest. A stabilitásnövelő hatás mértéke 

azonban a területre kijuttatott szervesanyag mennyiségének és minőségének függvénye 

(CHIVENGE et al., 2011). A külső tényezők között megemlítendő még a mulcsanyagok 

stabilitásnövelő hatása is. A hatás közvetett, az erózió csökkenésén (LAYTON et al., 1993) 

és a szerves C-tartalom növelésén alapul (DUIKER és LAL, 1999).  

Az aggregátum-stabilitás alakulásában az idő is jelentős szerepet játszik. Különböző 

mintavételi időpontokban begyűjtött talajminták stabilitás értékei ugyanis jelentős 

eltéréseket mutathatnak; ennek elsősorban klimatikus, illetve a bekerülő szervesanyag 

lebomlásának dinamikájával kapcsolatos okai vannak. Ugyanakkor az azonos mintavételi 

időpontból származó minták aggregátum-stabilitás értékei is változnak a mintavételtől eltelt 
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idő függvényében.  Az idő múlásával a makroaggregátumokat kialakító, pl. mikrobiológiai 

kötőanyagok lebomlanak, ezzel párhuzamosan a részecskék közötti fizikai kötőerők 

jelentősége megnövekszik. A mikrobiológiai kötőanyagok lebomlásának eredményeként 

bekövetkező szerkezetátalakulás az adhéziós és kohéziós erők növekedését vonja magával, 

ami az aggregátum-stabilitás növekedéséhez vezet (UTOMO és DEXTER, 1981; KEMPER 

ls ROSENAU, 1984).  KEMPER és KOCH (1966), BLAKE és GILMAN (1970), ARYA és 

BLAKE (1972), illetve SCHWEIKLE et al. (1974) is kimutatták a mintatárolási idő hatására 

történő aggregátum-stabilitás növekedést.  BARTLETT és JAMES (1980) tanulmányukban 

a szárítás és a tárolás hatásait vizsgálva szintén szerkezeti változásokról számoltak be.   

A stabilitás értékek alakulásában a vizsgálat kivitelezési körülményeinek is van szerepe: a 

vizsgálati időtartam hosszának növekedésével csökken a stabilitás, előnedvesített mintákon 

pedig nagyobb stabilitás értékek mérhetők, mint a minták gyors nedvesítése után. Ennek 

magyarázata az, hogy a gyors nedvesítés eredményeként az aggregátumokba zárt levegő 

hirtelen távozik, ami szerkezeti károsodást okozhat, míg a lassú nedvesítéskor ilyen hatás 

nem jelentkezik (HUISZ, 2012). 

 

3.1.1.2.Az aggregátumstabilitás jelentősége 

 

Maga az aggregátum-stabilitás számos talajfizikai paraméterre gyakorol hatást. Ilyen például 

a vízbeszivárgás (LE BISSONNAIS et al., 2007), vagy például a talajok különböző eróziós 

hatásokkal szembeni ellenálló képessége (BAST et al., 2014).  Kisebb stabilitás értékek 

mellett nő az erózióra való hajlam. Ezen hatásokon kívül még számos egyéb tulajdonságot 

is befolyásol a stabilitás mértéke, így például a víz mozgását, a levegőzöttséget, közvetetten 

a biológiai folyamatokat (SIDDIKY et al., 2012), és végső soron a növények növekedését is 

(PICCOLO et al., 1997). Éppen ezért a talajok aggregátum-stabilitása különösen nagy 

jelentőséggel bír a mezőgazdaságilag hasznosított területeken, hiszen az aggregátumok 

stabilitásának nagyobb volta jobb talajszerkezetet eredményez, amely az említett 

tulajdonságok javításán keresztül végső soron a talaj termékenységének növekedésében 

nyilvánul meg (PENG et al., 2004).   

A nagyobb aggregátum-stabilitási értékek elérése és fenntartása alapvető fontosságú a 

talajtermékenység fenntartása és növelése, valamint a különböző degradációs folyamatok, 
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így az erózió és számos egyéb, szerkezeti károsodást okozó folyamat hatásának csökkentése 

miatt. Mezőgazdasági szempontból az eróziós hatások mellett leginkább a talajművelés, 

illetve annak csökkentése vagy elhagyása, valamint a szervesanyag-tartalom befolyásolásán 

keresztül a különböző formájú és típusú trágyázási rendszereknek lehet befolyásoló szerepük 

az aggregátum-stabilitás mértékére. A fenti hatásokat célszerű hosszú távú 

tartamkísérletekben tanulmányozni, mivel ezek megbízható forrást jelentenek az egyes 

kezelések hosszabb távú hatásainak vizsgálatához. A hazai és nemzetközi szakirodalomban 

ugyanakkor kevés példát találni a különböző szervesanyag-kiegészítések (pl. istállótrágya-

kijuttatás, komposztanyagok, zöldtrágya-növények) makroaggregátum-stabilitásra 

gyakorolt hatásainak hosszú távú tartamkísérletekben történő vizsgálatára.  AOYAMA et al. 

(1999) a kanadai Quebec-ben 18 éves tartamkísérletben vizsgálták a szervestrágya-

kiegészítés (20 t ha-1 év-1 szarvasmarha trágya) hatásait az aggregátumok stabilitására. 

Eredményeik szerint az istállótrágya alkalmazása jelentősen növelte a stabil 

makroaggregátumok mennyiségét.  Hazánkban HUISZ (2012) végzett ilyen jellegű 

vizsgálatokat, amelyekben a szervesanyag-kiegészítés stabilitást növelő hatását tapasztalta 

210 kg N ha-1 műtrágya kijuttatás mellett.  

 

3.1.1.3. Az aggregátum-stabilitás mérésének módszertana 

 

A talajok aggregátum-stabilitásának meghatározására számos módszer létezik. A módszerek 

közötti választást leggyakrabban a környezeti feltételek döntik el (BAST et al., 2015): száraz 

körülmények között, ahol a szél általi (deflációs) talajpusztulás jelentős lehet, a száraz 

aggregátum-stabilitás meghatározásának módszerei terjedtek el (BROERSMA et al., 1997). 

Ezzel szemben a csapadékosabb területeken, ahol az eróziós folyamatokat jórészt az esőzés 

és a felszíni elfolyás irányítja, a nedves stabilitás-meghatározási módszerek érvényesülnek 

(NIMMO, 2013).  

A stabil aggregátumok arányának meghatározására már a múlt század első harmadában 

történtek kísérletek; ezen ülepítéses, majd a Stokes-törvény segítségével méretcsoportokat 

számító próbálkozások (DVORACSEK, 1957) hiányosságaira YODER (1936) mutatott rá 

először. Az ő nevéhez fűződik az első gépesített nedves szitálásos megoldás is. Yoder előtt 

Tyulin már 1928-ban végzett nedves szitálásos kísérleteket, az ő módszere azonban még 

kézi kivitelezésre épült (DVORACSEK, 1957). YODER (1936) vizsgálataiban hat 



20 
 

különböző szitát használt; módszerének számos eleme a napjainkban használt nedves 

szitálásos eljárásokban is alapvető fontosságú. A Yoder-féle módszer alapján számos kutató 

fejlesztett ki saját vizsgálati módszert: Meyer-Rennenkamp-féle készülék a Soxhlet-

készülék elve alapján (MEYER és RENNENKAMP, 1936), vagy a Baksejev-féle, vízzel 

teljesen feltöltött, billenő mozgást végző rézhenger (DVORACSEK, 1957) stb. Hasonló 

vizsgálatokat természetesen magyar kutatók is végeztek; megemlítendőek Dvoracsek és 

Klimes-Szmik módszerei (először kézi szitálással, majd 1950-től módosított Meyer-

Rennenkamp-féle készülékkel (DVORACSEK, 1957), később pedig KAZÓ (1958) 

vizsgálatai is.   

A fent említett vizsgálatok számos, a gyakorlat számára is fontos és hasznosítható eredményt 

hoztak; kivitelezésük ugyanakkor sokszor bonyolult és időigényes volt. Emiatt már a múlt 

század hatvanas éveiben felmerült a nedves szitával végzett aggregátum-stabilitás 

vizsgálatok egyszerűsítésének gondolata. Az egyszerűsítési folyamatnak az egyik, később 

igen hatékonynak bizonyult iránya a frakcionált nedves szitáláshoz használt szitasorozat 

szitaszámának redukálása. A végső talajszerkezet kialakításában a makroaggregátumok 

szerepe jelentősebb (mivel a mikroaggregátumokra sokkal kevésbé hatnak a külső hatások, 

mint a makroaggregátumokra (SIX et al., 2000; BARBERA et al., 2012), célszerűnek 

mutatkozott a makroaggregátum frakció további vizsgálata. Minthogy a két frakció határa 

250 mikronnál van, ezért ilyen lyukátmérőjű sziták használata a stabilitás vizsgálatok 

elvégzéséhez szükséges. Ezen gondolatsor alapján alakított ki KEMPER és KOCH (1966) 

egy máig is széles körben használt aggregátum-stabilitás vizsgálati módszertant, amely az 1 

és 2 mm közötti talajfrakcióból 250 mikronos sziták segítségével határozza meg a 

makroaggregátumok stabilitását.  Az alapmódszert később KEMPER és ROSENAU (1986) 

fejlesztette tovább, kisebb módosítások pedig még a közelmúltban is történtek (pl. 

BLANCO-MOURE et al., 2012). A módszer jelenleg is széles körben használt, mivel a 

frakcionált nedves szitálásnál (pl. ANNABI et al., 2011; BAST et al., 2015). lényegesen 

gyorsabb, illetve azonos időtartam alatt jelentősen több minta vizsgálatát teszi lehetővé, 

mindezek mellett anyagigénye is kisebb.   

A módszerből származó eredmények elsősorban a gyakorlat számára nyújtanak hasznos 

információt a talajok állapotáról, de az alkalmazásával kapott stabilitás értékek tudományos 

kutatás alapját is képezhetik.   Bár a Kemper-Koch féle módszer széles körben elterjedtté 

vált, a frakcionált nedves szitálásos módszerek továbbra is hasonlóan széles körben 

használatban maradtak (MARSHALL és HOLMES, 1988). A sokféle, egymástól gyakran 
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jelentősen eltérő módszerrel született eredmény összehasonlíthatóságának problémaköre 

előre vetítette valamilyen egységes, nemzetközi módszertani szabvány bevezetésének 

szükségességét. Habár az egységesítésre már korábban is voltak próbálkozások, a 

legjelentősebb eredménynek mégis a 2012. május 1-jén bevezetett ISO 10930:2012 

szabvány megszületése tekinthető (ISO, 2012). A szabvány maga a HÉNIN-MONNIER-

COMBEAU (1958) kutatóhármas által kidolgozott módszeren alapul. A három, különböző 

szakaszból álló vizsgálati sor kétségtelen előnye a lassú nedvesítés szabványba illesztése, 

illetve a független mechanikai dezaggregációs vizsgálat, hátránya azonban sajnos ennél jóval 

több ponton megmutatkozik (alkohol használata, speciális készülékigény, homokkorrekció 

korlátozott volta, összehasonlíthatóság stb.) 
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3.2. A talaj vízforgalma és az azt befolyásoló tényezők 

 

A víz a növények életében elengedhetetlen és alapvető fontosságú; felhasználása sokrétű; 

néhány részlet ezek közül, különösen, ami a felvételt illeti, még ma sem tisztázott kellően 

(STROOCK et al., 2014). Ugyanakkor sokat tudunk a növények fotoszintéziséről, a 

turgornyomásról és annak fenntartásáról, illetve a szénhidrát-előállítás mikéntjéről 

(ROBERTS, 2005), ezekhez pedig a növénynek mind vízre van szüksége. De éppúgy 

szükséges a víz a tápanyagok gyökéren keresztüli felvételéhez és a növényben történő 

mozgásához, és a növény hűtéséhez is. 

A növény vízigényének ismerete a termesztés szempontjából elengedhetetlen fontosságú; 

ugyanez érvényes akkor, ha öntözést tervezünk (JIMÉNEZ-CARVAJAL et al., 2017). A 

rendelkezésre álló víz mennyiségének ismerete – és annak a növény számára is hasznosítható 

része – a növényi produkció szempontjából is alapvető fontosságú.  

A víz ugyanakkor nem kizárólag a növény szempontjából fontos. A talajban élő, igen 

jelentős mennyiségű és szerepű mikrobiális szervezetek, illetve a makroméretű 

organizmusok számára egyaránt szükséges a megfelelő (optimális) mennyiségű víz jelenléte 

(VAN DER HEIJDEN et al., 2008, WAGG et al., 2011). Arról se feledkezzünk meg 

ugyanakkor, hogy az ideális nedvességállapot révén minden talajműveléssel kapcsolatos 

tevékenység egyik alapja az, hogy milyen a talaj aktuális nedvességállapota. Ezen kérdések 

vizsgálata tehát kiemelten fontos napjaink növénytermesztési rendszereinek tervezésekor, 

illetve kivitelezhetőségének és a kivitelezés kiterjeszthetőségének vizsgálatakor. 

 

3.2.1. Vízmozgás a talajban 

 

A növényi vízfelvétel szempontjából alapvető fontosságú a talajokban történő vízmozgás 

mikéntjének ismerete (RAATS, 2007). Ha a horizontális irányú mozgást nézzük, a víz a 

növekvő szívóerő irányába mozog, tehát a kevésbé erősen kötött vízréteg irányából az 

erősebben kötött vízréteg irányába történik az elmozdulás. Ha a vertikális irányú mozgásokat 

tekintjük, a mozgásra a kötéserő-különbségek mellett a gravitációs erő is hatással van. Ez 

utóbbi két erőhöz gyakran kapcsoljuk a potenciális energia fogalmát, mint a víz 
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energiaállapotához kapcsolódó jelenséget. Ennek alapján, a víz a nagyobb potenciális 

energiával rendelkező helyről a kisebb felé fog elmozdulni. 

A potenciálok közül (melyek fizikailag tulajdonképpen egységnyi tömegre vagy térfogatra 

vetített fajlagos energiát jelentenek) a vízmozgásokat tekintve a hidraulikus potenciál 

ismerete lesz alapvető fontosságú (STEUDLE, 2000). Ez a potenciál a gravitációs- és 

szívóerő mértékéből következően gravitációs- szívóerő-potenciálokból áll össze. Utóbbit 

(miután a talaj szilárd mátrixához kapcsolódik) gyakran nevezzük mátrixpotenciálnak. Maga 

a hidraulikus potenciál tulajdonképpen a teljes potenciális energiaállapotot jelenti. Hozzá 

kell tenni, hogy a rendszerben jelen lehet az ozmotikus potenciál is, de az ozmotikus kötődés 

mértéke nagyon ritkán játszik szerepet a teljes potenciál értékelésében, annak rövid ideig 

történő fennállása és akkor is alacsony értéke miatt (MOLZ, 1981).    

 

𝛹ℎ = 𝛹𝑚 +  𝛹𝑔 

ahol: 

Ψh = hidraulikus potenciál 

Ψm = mátrixpotenciál 

Ψg = gravitációs potenciál 

 

A gravitációs potenciált alkalmazva a víz mindig az alacsonyabb Ψh érték felé, tehát a 

negatívabb irányba mozdul el. 

A potenciálszámítások végrehajtásához minden esetben referenciapontot kell választanunk. 

A mátrixpotenciál esetében ezt a 0 referenciapontot egy atmoszférikus nyomáson elhelyezett 

szabad vízfelszín jelképezi; de ugyanezen elv alapján a referenciapont lehet pl. maga a 

talajvíztükör, vagy a teljesen telített talaj is (tehát Ψm = 0 ha a talaj összes pórusa teljesen 

telített vízzel). A gravitációs potenciál referenciapontjának célszerű a talaj felszínét 

választani, vagyis Ψg = 0, amennyiben a mélység 0 cm (HILLEL, 1980).  

Fontos megemlíteni, hogy a mátrixpotenciál értéke negatívvá válik, mihelyst a θ < θs, azaz 

a talaj nedvességtartalma alacsonyabb, mint a telítési (szaturációs) nedvességtartalom; minél 

távolabb vagyunk a teljes víztelítettségtől, annál negatívabb lesz az Ψm érték. A gravitációs 

potenciál értéke a referenciapont alatt mindig negatív; ebből az következik, hogy mivel a 

vizsgált talajrétegek mindig 0 cm (tehát felszín) alattiak, egy háromfázisú rendszerben, ahol 
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nem valósul meg a víztelítés (hiszen akkor kétfázisú lenne), a Ψg értéke mindig negatív lesz 

(HILLEL, 2008). Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a referenciapont változtatásával az 

előjelek, és vele a potenciálok is változhatnak. Ez történik például akkor, ha a talajvíztükör 

alatt vizsgálódunk; ekkor a Ψm (illetve itt már Ψp azaz a nyomáspotenciál) értéke 

emelkedik, mivel ilyen rendszerben a víz hidrosztatikai nyomása már meghaladja az 

atmoszférikus nyomást – ilyen körülmények között pedig a fellépő mátrixerők jelentősége 

csekély. 

 

3.2.2. A talaj vízvisszatartó képessége 

 

A különböző utakon a talajba jutó víz mennyiségének csak egy része az a víz, amelyet a 

növények gyökereikkel felvenni képesek – a víz egy jelentős részét ugyanis a talajmátrix 

visszatartja. A visszatartásért felelős erőket összefoglalóan mátrixerőknek, magát a 

jelenséget pedig vízvisszatartásnak nevezzük (BLEAM, 2012).  

A talajmátrixhoz való kötődésnek három formája ismert: egyrészt nagyon fontos a 

vízmolekulák közvetlen adhéziója a talaj szilárd mátrixához, mely Van Der Waals-erők 

segítségével valósul meg. Másrészt rendkívül nagy jelentőségű a víz kapilláris kötődése, 

melyet adhéziós és kohéziós erők keveréke hoz létre; harmadrészt szintén alapvető 

fontosságú a vízmolekulák ozmotikus kötése, mely szintén adhéziós jellegű, és a diffúz 

elektromos kettős rétegekhez kapcsolódik (KOOREVAR et al., 1983). A legtöbb talajban a 

kapilláris kötődés a legjelentősebb; az ozmotikus kötődés csak néhány esetben, és akkor sem 

jelentősen haladja meg a kapilláris kötődést. 

A vízvisszatartás hidrofizikai tulajdonság; mértéke számos talajtulajdonság függvénye. A 

pórusméret-eloszlás játssza a legnagyobb szerepet a visszatartás mértékében, ez a 

tulajdonság ugyanakkor nagymértékben függ a szerkezettől és a textúrától, ennélfogva ezen 

tulajdonságok a vízvisszatartás mértékét is meghatározzák. 

A mátrixpotenciál legtöbbször negatív értéket vesz fel, negatív számokkal viszont a 

hétköznapi számítások során nehezebb dolgozni; emiatt logikusnak tűnik, hogy próbáljunk 

pozitív előjelű megfelelőt találni a negatív mátrixpotenciál értékekre. Erre szolgál a szívóerő 

kifejezés; ez – kikötve, hogy ugyanarról a nedvességtartalomról beszélünk – ugyanazt a 

számértéket képviseli, mint a mátrixpotenciál, viszont az előjele ennek ellenkezője lesz. Így 
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a negatív mátrixpotenciálból könnyedén számítható a neki megfelelő, pozitív értékű szívóerő 

(STUDMAN, 1990). 

Általánosságban, minél kisebb egy pórus átmérője, annál erősebben kötődik a fent 

részletezett mátrixerőkkel a vízmolekula a pórusok falához, emiatt annál nagyobb szívóerő 

szükséges a növény részéről a molekula pórusfalról történő leszakításához (GREGORY és 

NORTCLIFF, 2012). Ezt mutatja az alábbi egyenlet is: 

 

𝑆 =  
2𝜎

𝑟
 

ahol: 

S = szívóerő (Pa, ill. N m-2) 

σ = két vízmolekula között fellépő intermolekuláris erő (0,0728 N m-1) 

r = pórusátmérő 

 

A szívóerő értéke nem csak Pa, illetve Nm-2-ben fejezhető ki, lehetőségünk van a vízoszlop 

centiméterben történő kifejezésre is. Ez tulajdonképpen az adott szívóerővel ellent tartó 

vízoszlop magasságát fejezi ki centiméterben – ugyanakkor használata, bár praktikusnak 

mutatkozik, felvet egy problémát: minél nagyobb a vízmolekula pórusfalhoz való 

kötődésének mértéke, annál nagyobb szívóerő kell a leszakításához, más szóval annál 

nagyobb lesz a vele ellent tartó vízoszlop nagysága is (ROSE et al., 1966). Nagy szívóerők 

mellett előfordulhat, hogy centiméterben kifejezve több tízezres, sőt, több százezres 

értékekkel kellene számolnunk, ami nyilván nem könnyíti meg a pontos számítások 

kivitelezését. Ezért, hogy a számításokat ne kelljen extrém nagy számokkal végrehajtani, 

bevezetésre került a szívóerő 10-es alapú logaritmusának használata. Az így keletkezett 

számértéket pF-értéknek nevezzük. Ezzel nagyon egyszerűvé válik a szívóerő értékeinek 

kezelése; pl. 1.000.000 vízoszlop centiméterrel ellent tartó szívóerő ugyanis ezen a módon 

kifejezhető pF=6 értékkel, hiszen 10 hatodik hatványa éppen egymillióval lesz egyenlő. 

A növényi vízfelvétel a talajokban tehát nagymértékben függ a növény által kifejtett 

szívóerőtől. A szívóerő növekedésével – vagyis a mátrixpotenciál csökkenésével – egyre 

nehezebbé válik a növények számára a pórusok faláról történő vízfelvétel (ROSE et al., 

1966). Általánosságban, a legtöbb növény 15 bar körüli maximális szívóerő kifejtésére 

képes, ami kb. 1500 kPa erőnek, illetve vízoszlop centiméterben kifejezve 15000 cm-nek, 
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azaz 150 méternek felel meg (pF 4,2). Ha a pórusátmérőket tekintjük, ez az érték nagyjából 

0,2 µm környékén helyezkedik el. Általánosságban véve ezt a szívóerőt, illetve a hozzá 

tartozó nedvességértéket tekintjük az ún. állandó hervadáspontnak (magyarul gyakran csak 

hervadáspont; származása az angol PWP – permanent wilting point kifejezésből). Ezt a 

pontot elérve a növény már nem képes tovább akkora szívóerőt kifejteni, amivel a pórusok 

falára kötött nedvességet onnan le tudná szakítani, azaz a vízhez jutása akadályozottá válik. 

Más szavakkal, az ilyenkor már lankadó növény a nappal folyamán a párolgással elvesztett 

vizet már nem képes éjjel pótolni; ez pedig – különösen megfelelő időjárási körülmények, 

pl. a levegő alacsony páratartalma, magas léghőmérséklet stb. – között könnyen az 

élettevékenységek leállásához, azaz a növény pusztulásához vezet (HILLEL, 2008). 

A hervadáspont konkrét értéke nagyon sok tényező függvénye; az értéket a tényezők 

egymásra való hatása is módosíthatja. A sok tényező közül mindenképp ki kell emelni a talaj 

típusát (1. ábra), a növény faját, illetve a fenológiai státuszt. Elmondható azonban, hogy a 

fentebb említett 1500 kPa szívóerő jó közelítésnek tekinthető a legtöbb növényfaj esetében 

(STUDMAN, 1990). 

 

1. ábra.  Különböző mechanikai összetételű talajok pF-görbéi (in: VÁRALLYAY, 

2002) 

 

A növényi vízfelvétel tekintetében a másik nevezetes pont a szántóföldi vízkapacitás 100%-

nak elérésekor adódik (gyakran, különösen az angol nyelvű irodalomban, egyszerűen csak 
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szántóföldi vízkapacitás, FC (field capacity)). Ebben a pontban a szívóerő (és ennek 

megfelelően ellenkező előjellel a mátrixpotenciál) értéke 33 kPa (pF 2,5), ami tehát azt 

jelenti, hogy gyökereknek ekkora szívóerő szükséges a vízmolekulák pórusfalról történő 

leszakításához (HILLEL, 2008). A szívóerő értéke pontosan 330 centiméter, azaz 3,3 méter 

vízoszlopnak felel meg. Ezen az értéken az összes, 10 µm alatti pórus vízzel telített; 

ellenkező irányból vizsgálva az összes, ezen átmérő feletti pórus leürült, vizet már nem 

tartalmaz.  

 

A θ és a Ψm, azaz az aktuális nedvességtartalom és mátrixpotenciál (illetve ellenkező 

előjellel az S, azaz a szívóerő) közötti kapcsolat felvázolásával kapjuk a jól ismert 

vízvisszatartási (pF-) görbét. A görbe lefutása, azaz a két paraméter közötti kapcsolat 

legnagyobb mértékben a fizikai féleség függvénye (ROSE et al., 1966). A görbéből jól 

látszik, hogy pl. a homoktalajok már alacsony szívóerő-tartományban elvesztik 

nedvességtartalmuk legnagyobb részét; ezzel szemben pl. az agyagtalajok jelentősen 

kevesebb nedvességet veszítenek a szántóföldi vízkapacitás 100%-ának eléréséig, a 

nedvességveszteség pedig ez után is jelentősen kisebb.  

 

3.2.3. A talajokban található nedvességformák 

 

STEFANOVITS (1999) szerint a talajokban alapvetően háromféle vízformát találunk a 

kötőerők nagysága szerinti osztályozás alapján (Ezek a következők: 

I. a kötött víz formája. Ebben az esetben a víz vagy különböző fizikai erőkkel 

kötődik a pórusok felületéhez, vagy magukban a talajásványokban található meg. 

A két frakció közti különbség, hogy az utóbbi kémiailag kötött, még az előbbi 

fizikai erőkkel kötődik. Gyakorlati elválasztást jelenthet még, hogy a fizikailag 

kötött víz 105°C-os szárítással eltávolítható, míg a kémiailag kötött víz nem. Ez 

a frakció a növények számára nem elérhető, mert az általuk kifejthető szívóerőnél 

nagyobb erőkkel kötődik szerkezetileg vagy a pórusok falához. Pórusméretet 

tekintve általában a 0,2 µm alatti tartományokban található meg (BLEAM, 2012). 
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II. a kapilláris víz formája. A növényi vízellátás szempontjából a legfontosabb 

frakció, mivel ez vehető fel számukra az általuk kifejthető szívóerő segítségével. 

Jellemző pórustartománya 0,2 – 10 µm közötti (BLEAM, 2012). 

III. a szabad víz formája. Ebben az esetben az adott vízforma nem, vagy csak nagyon 

kis mértékben kötődik a pórusok falához. Ennek az az oka, hogy a nagyméretű 

pórusokat kialakító nagyméretű szemcsék – fajlagos felületük kisebb volta okán 

– kisebb kötőerőt képesek kifejteni a vízmolekulákra, mint a vízmoleklákra ható 

gravitációs erő (STUDMAN, 1990).  

 

3.2.4. A talajok vízkapacitása 

 

A talajok vízkapacitása azt a vízmennyiséget jelenti mm-ben, illetve tömeg- vagy térfogat-

százalékban kifejezve, amelyet különböző körülmények között a talaj visszatartani, illetve 

befogadni képes (STEFANOVICS, 1999). A kapacitásértékek közül leggyakrabban a 

szántóföldi vízkapacitás értékével találkozunk, elterjedt azonban a maximális vízkapacitás 

vizsgálata is: ebben az esetben a rendszer kétfázisú, azaz levegőt nem, csak szilárd alkotókat 

és vizet tartalmaz (KIRKHAM, 2005). Jelentősége főleg abban áll, hogy értékének 

meghatározása szükséges a nedvességforgalmi vizsgálatok kivitelezéséhez, hiszen a 

kiindulási pont mindig a vízzel teljesen telített, eredeti szerkezetű (bolygatatlan) minta – a 

kapacitás-vizsgálatok ezen értékhez képest mérik az egyes egyensúlyi pontokhoz tartozó 

nedvességtartalom-csökkenést (HALL et al., 1977). 

 

3.2.4.1. A talajok holtvíztartalma 

 

A talajok holtvíztartalma (az angol terminológiában unavailable water (UW) vagy plant 

unavailable water (PUW)) a talaj összes nedvességtartalmának az a része, amely a növények 

számára nem elérhető, mivel olyan nagy erővel kötődik a pórusok falához, hogy a növény 

már nem képes akkora szívóerő kifejtésére, hogy ezeket a vízmolekulákat a pórusok faláról 

leszakítsa. A magyar elnevezés világosan tükrözi a növény számára „holt”, azaz el nem 

érhető fogalmát. A holtvíztartalom a különböző fizikai féleségű talajokban különböző 
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értékeket vehet fel; legkisebb mindig a homoktalajokban, legnagyobb pedig a nagy 

agyagtartalmú talajokban.  

 

3.2.4.2. Elérhető víztartalom 

 

A növények számára potenciálisan elérhető víztartalom kifejezésére Magyarországon a 

hasznosítható víz, még gyakrabban a diszponibilis víz (DV) fogalma terjedt el. Az 

angolszász szakirodalomban többféle elnevezéssel is találkozunk: leggyakrabban plant 

available water (PAW) vagy plant available soil water (PASW) megnevezéssel szerepel a 

forrásmunkákban, de találkozhatunk potential available water (PoAW) megnevezéssel is 

Utóbbi egyértelműbb megközelítést jelent; hiszen ennél a paraméternél csak a potenciálisan 

elérhető vízmennyiséget számítjuk; ahhoz, hogy ebből ténylegesen mekkora mennyiség áll 

rendelkezésre, újabb számítások szükségesek (ASGARZADEH et al.. 2011). A 

szakirodalomban gyakran kerül sor a total available water (TAW) számítására és megadására 

is: ez az érték teljesen hasonló a potenciális elérhető vízmennyiséghez, azonban figyelembe 

veszi a rétegvastagságot is, ennélfogva jól használható öntözési – vízellátási számítások 

kivitelezéséhez (ALLEN et al., 1998).  

Ha a magyarországi terminológiánál maradunk, a diszponibilis (hasznosítható) víz 

tulajdonképpen a szántóföldi vízkapacitás és a holtvíztartalom közötti vízmennyiséget 

jelenti; ez az a vízkészlet, amely a növény rendelkezésére áll élettevékenységei során. A 

holtvíztartalmat elérve a növény nem képes már elegendő szívóerő kifejtésére 

(ASGARZADEH ET al., 2010), a nagyobb átmérőjű pórusok esetében pedig a gravitáció 

hatása csökkenti a vízhez jutás lehetőségét (GARDNER, 1960). Ilyen módon tehát a DV 

számítása a következő: 

 

𝐷𝑉 = 𝑉𝐾𝑠𝑧 − 𝐻𝑉 

 

vagy más módon kifejezve: 

 

𝐷𝑉 = 𝜃𝑉𝐾𝑠𝑧 − 𝜃𝐻𝑃 
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ahol: 

θVKsz = Szántóföldi vízkapacitás 100%-ához tartozó nedvességtartalom 

θHP = a hervadásponthoz tartozó nedvességtartalom 

 

Fontos tisztázni ugyanakkor, hogy a DV értéke a fenti megfogalmazásban csak a 

potenciálisan rendelkezésre álló nedvességtartalmat jelenti; a ténylegesen rendelkezésre álló 

nedvességtartalom számításához az aktuális nedvességtartalom és a holtvíztartalom ismerete 

szükséges (VEIHMEYER és HENDRICKSON, 1949): 

 

𝐷𝑉𝐴𝑘𝑡 =  𝜃𝑠% −  𝜃𝐻𝑃 

 

ahol: 

θs% = aktuális nedvességtartalom. 

 

 

3.2.5. A különböző erővel kötött nedvességfrakciók meghatározásához szükséges 

mérési módszerek 

 

A különböző erőkkel kötött nedvességfrakciók méretének számszerű meghatározásához 

először szükséges az egyes frakciók nevezetes pontjainak meghatározása. Ezen 

meghatározáshoz a legelterjedtebben ún. tenziométereket használnak (EVETT et al., 2008). 

Ez a készülék egy kisméretű porózus kerámialapból álló kúpból áll, amely egy 

nyomásérzékelő egységhez (transducer) kapcsolódik egy merev falú, vízzel telt csövön 

keresztül. A működés során a víz a kerámia kúp finom pórusain át közlekedik, a vízmozgás 

addig tart, amíg a belül lévő folyadék egyensúlyba nem kerül a készüléket körbe vevő víz 

mátrixpotenciáljával.  

Tenziométereket gyakran használnak öntözési tervek kivitelezéséhez, mivel viszonylag 

könnyen kezelhetőek, az áruk más módszerekhez képest kisebb, és a lehetőségekhez képest 

jó közelítéssel adnak közvetlen tájékoztatást a talaj nedvességfrakcióinak állapotáról. A 
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módszernek ugyanakkor vannak korlátai; ezek a legfőbb az, hogy még a korszerű változatok 

mérési tartománya is limitált, másrészről nagyon fontos a tökéletes és mérés teljes ideje alatt 

(ami gyakran hosszúra nyúlik) konstans módon fennálló kapcsolat a talaj és a kerámia kúp 

között, ez viszont nagyon gyakran nem biztosítható. 

A tenziométerek mellett az egyes frakciók nevezetes pontjainak meghatározásához gyakran 

használnak különböző nyomásmembrános készülékeket. Ezekben a mintákat valamilyen 

porózus közeget tartalmazó lapra (homok, különböző pórusátmérőjű kaolin lapok) 

helyezzük, majd különböző szívó-, illetve nyomóerőt kapcsolunk az adott készülékre. A 

módszerhez a mintákat előzetesen teljes (maximális) vízkapacitásig telíteni kell vízzel. A 

készülékre megfelelő szívó-, illetve nyomóerőt kapcsolva az adott vízmennyiség 

eltávolítható a mintából, a megmaradó frakció pedig – a nyomásértékektől függően – 

megmutatja az egyes értékekhez tartozó egyensúlyi víztartalmat, ebből pedig már számítható 

az egyes frakciók mérete is (DIRKSEN, 1999). A módszer előnye, hogy széles szívóerő-

tartományban használható, illetve hogy pontos eredményeket ad (DANE és HOPMANS, 

2002); hátránya azonban az egyes elemek, különösen a nagy nyomást elviselni képes edzett 

acél nyomástartó edények és a kerámialapok magas ára, illetve hogy a nagyméretű, 

sorozatvizsgálatok mintáinak befogadására képes nagykapacitású rendszerek nem 

kaphatóak (már csak méretükből adódóan sem) készen. Ezeket külön építeni szükséges, azok 

minden problematikájával együtt (épületi elhelyezés, csőrendszer kiépítése, 

nyomásszabályozás megoldása, a szükséges mennyiségű sűrített levegőt előállítani képes 

kompresszor(rendszer) kiépítése, állandó hőmérséklet biztosítása stb.). 

További kérdés a mintaméret megválasztása is. A nemzetközi szakirodalomban általában 

100 cm3-es, eredeti szerkezetű mintákat használnak a mérések kivitelezésekor, ugyanakkor 

a vizsgálandó talajtérfogat növelése a pontosságot tovább fokozhatja. Hátrányként 

jelentkezik azonban a mintavétel kivitelezésének nehézsége illetve a mintavételi hibák 

nagyobb lehetősége, valamint a nyomástartó edények korlátozott mintabefogadó képessége. 

Éppen ezért, a méret és a kezelhetőség kompromisszumaként a 100 cm3-es mintákon túl a 

250 cm3-es minták jöhetnek még szóba a vizsgálatok tervezésekor; használatuk azonban 

lényegesen ritkább, mint a 100 cm3-as mintáké, mivel kb. negyedannyi minta helyezhető el 

belőlük egy átlagos átmérőjű nyomástartó edényben, mint a 100 cm3-es mintákból – ez pedig 

a vizsgálat időtartamának drasztikus megnövekedését vonná maga után. 
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Magyarországon Várallyay szerkesztett homoklapos és kaolinlapos berendezéseket 

(VÁRALLYAY, 2002), illetve nyomásmembrános készülékek is forgalomban voltak. 

Ha nem állnak rendelkezésre más, közelebbi adatok, akkor egyezményesen a 330 vízoszlop 

centiméterhez (szántóföldi vízkapacitás; pF 2,5), illetve a 15000 centiméterhez 

(hervadáspont, pF 4,2) tartozó szívóerő-értékek kerülnek beállításra a mérőkészülékeken, 

így az azokkal egyensúlyt tartó nedvességtartalom-érték lesz az alapja az egyes 

nedvességfrakciók meghatározásának. Ennek megfelelően, a pF 4,2 alatti tartomány a 

holtvíztartományt, még a pF 2,5-4,2 közötti tartomány a diszponibilis víz mennyiségét adja 

meg. 

 

3.2.6. Az aktuális nedvességtartalom meghatározására használható módszerek 

 

A talajok aktuális nedvességtartalmának meghatározásához sokféle, különböző 

hatékonyságú módszer áll rendelkezésünkre. A módszerek használata, elterjedése 

különböző, a következőekben csak a legfontosabbakat és azoknak is csak az alapjait 

mutatom be. 

 

1. Gravimetriás nedvesség-meghatározás 

 

Az egyik leggyakrabban használt nedvesség-meghatározási módszer (ROBINSON et al., 

2008) Lényege, hogy megfelelő (általában analitikai) pontossággal lemért üvegedénybe 

(többnyire csiszolatos bemérő edénybe) 4-6 gramm (szintén analitikai pontossággal lemért) 

aktuális nedvességállapotú talajmintát helyezünk, majd szárítószekrénybe helyezve 

tömegállandóságig 105°C-on szárítjuk. A módszer előnye a nagy pontosság, ezért más 

módszerek kalibrálására is használható. Hátránya, hogy a kivitelezése nehéz, sok élőmunkát 

igénylő feladat (mintavétel, mérés lassúsága, ill. hogy ezek a folyamatok nem, vagy csak 

részben és nagyon költségesen automatizálhatók). 
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2. Elektromágneses hullám terjedésének mérésén alapuló módszerek 

 

Ezen név alatt több módszer összefoglaló nevét értjük. A módszer alapja a talajok 

dielektromos állandója és a nedvességtartalom közötti szoros összefüggés (MALICKI et al., 

1996). A víz dielektromos állandója ugyanis akár tízszerese is lehet az ásványi talajénak, és 

akár 80 szorosa is a levegőének, ami így az elkülönítés jó alapja lehet (GREGORY és 

NORTCLIFF, 2012).  

Ebbe a kategóriába sorolhatóak a TDR (time domain reflectometry) (TOPP et al., 1980), az 

FDR (frequency domain reflectometry) (LINMAO et al., 2012) és különböző kapacitív 

megoldások (BLONQUIST et al., 2005) is. Ezek a módszerek a hullámterjedés sebességének 

vizsgálatán alapulnak. A módszerek könnyen automatizálhatóak és sorozatvizsgálatokra is 

alkalmasak. Ugyanakkor hátrányuk, hogy többszöri, és nagyon gyakran többlépcsős 

kalibrációt igényelnek. A módszerekkel kapott nedvességtartalom-eredmények 

általánosságban (jó kalibráció esetén) kielégítő pontosságúnak tekinthetők, ugyanakkor a 

módszerek néhány esetben nem adnak megfelelő nedvességtartalom-eredményt (pl. nagy 

ioncserélő kapacitású agyagásványok jelenléténél, ld. TOPP et al., 2000). 

 

3. Neutronszóródásos módszer 

 

A módszer, bár alapvetően jól reprodukálható és kielégítő pontosságú eredményeket ad, 

mégis ritkán használt, számos hátránya miatt (EVETT, 2003). A módszer a H-atommagok 

neutronfékező képességén, illetve annak mértékén alapul. Hátránya, hogy drága, viszonylag 

kis területet reprezentál, illetve a sugárvédelmi előírások miatt használata korlátozott, sőt, az 

Európai Unió területén tilos is. 

 

4. Gammasugár-gyengítési módszer 

 

A neutronszóródásos módszerhez hasonlóan jó pontosság és reprodukálhatóság érhető el 

vele, viszont a sugárforrás használata itt is problémákat okoz. A módszer elve, hogy az 

általában cézium sugárforrás által kibocsátott gamma sugarak a talajban elnyelődnek, a 

sugárforrástól adott távolságra elhelyezett detektor pedig az ily módon gyengült sugárzást 
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regisztrálja. Ha időközben nem történt térfogattömeg-változás, akkor a gyengülés mértéke 

arányos a nedvességtartalommal. A sugárzásvédelmi előírások itt is gyakorlatilag kizárják 

az érdemi munkavégzést, célzott kutatásokban azonban a módszernek még lehet 

létjogosultsága. 

 

Természetesen további, itt nem részletezett módszerek is rendelkezésre állnak még a 

nedvességtartalom meghatározásához, akár lokális, területi méréseket tekintve (pl. 

tenziométer) akár távérzékeléses megoldásokat előtérbe helyezve nagyobb területekhez 

(JACKSON és LE VINE, 1996). Nagyobb területekre különböző szimulációs modellek is 

rendelkezésre állnak (GRAYSON et al., 1992). 

Víztartó képesség vizsgálatokkal Magyarországon pl. VÁRALLYAY (2005) foglalkozott. 

Tanulmányában megállapítja, hogy a talaj felső egy méteres rétege potenciálisan mintegy 

25–35 km³ víz raktározására képes, aminek mintegy 40–45%-a hasznosítható víz. Szintén 

VÁRALLYAY (1973) a nedvességpotenciálról közölt tanulmányt, és egy új berendezést is 

ajánlott annak meghatározására alacsony tenzió tartományban. A becslő módszerek 

áttekintéséről közöl tanulmányt TÓTH (2010). Nedvességtartalom-vizsgálatokkal 

foglalkozott pl. FEKETE 1968-as munkájában, vagy RAJKAI 1978-as tanulmányában. 

Szintén RAJKAI (1987) a víztartó képesség és a különböző talajtulajdonságok közötti 

összefüggéseket elemezte. Szintén értékesek KOVÁCS és PÉCZELY (1975) vizsgálatai a 

talajszelvények víztartó képességének vizsgálatáról.  

 

3.2.7. A talajok nedvességtartalmát és vízvisszatartó képességét befolyásoló 

tényezők 

 

A talajok aktuális nedvességtartama és a különböző frakciók mérete és aránya jelentősen 

függ a talajművelés módjától. A szántott talajok általában több vizet képesek elveszíteni a 

párolgás által a nagyobb átmérőjű pórusok miatt; a redukált művelések ugyanakkor 

segítséget jelenthetnek a nedvességtartalom megőrzésében is azáltal, hogy csökken az 

evaporáció (JONES et al., 1968) és nő az infiltráció mértéke (FRANZLUEBBERS, 2002, 

ALVAREZ és STEINBACH, 2009). Ugyanakkor fontos a növénytermesztésben keletkező 

melléktermékek sorsa is; VERHULST et al., (2011) vizsgálataikban kimutatták, hogy a no-
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till technológia mellett a talaj több vizet volt képes megtartani, mint szántás esetén, de még 

nagyobb lett a megtartott mennyiség, amennyiben a kukorica szármaradványokat a területen 

rendszeresen hátrahagyták. A redukált művelésekben a hátrahagyott növényi maradványok 

víztartalomra gyakorolt pozitív hatásáról számoltak be pl. BLEVINS et al., (1984), 

MUNAWAR et al., (1990), DE VITA et al., (2007) is. 

 Ugyanakkor pl. BESCANSA et al. (2006) vizsgálataikban egy ötéves periódus legszárazabb 

évét tekintve bár megállapították a no-till rendszerek szántással szembeni szignifikáns 

hatását az diszponibilis víztartalomra, redukált művelés esetén a szignifikáns kapcsolatot 

már nem tudták igazolni. Hasonló eredmények tartamkísérletekből is rendelkezésre állnak; 

pl. MAHBOUBI et al. (1993) egy 28 éves ohio-i tartamkísérletben mind a no-till, mind a 

redukált művelés mellett nagyobb diszponibilis víztartalmat mértek, mint a szántás esetében. 

HILL (1985) iowa-i kísérleteiben nagyobb hasznosítható vízkészlet értékeket mért redukált, 

mint hagyományos művelés alatt. Ugyanerre az eredményre jutott BHATTACHARYYA 

(2006) is. MULUMBA és LAL (2008) vizsgálataikban egy 11 éves kísérletben állapította 

meg a redukált művelések diszponibilis vízkészlet-növelő hatását a konvencionális 

műveléssel szemben. GRUBER et al. (2011) egy 12 éves tartamkísérlet eredményeit 

vizsgálva jutottak arra a következtetésre, hogy a redukált művelések mellett nagyobb 

nedvességtartalom mérhető, mint a szántott változatoknál, mind tavasszal, mind ősszel. 

PELEGRIN et al. (1990) kutatásukban tárcsás művelés mellett nagyobb nedvességtartalmat 

mértek, mint szántás esetében. Ugyanerre az eredményre jutottak RADFORD et al. (1992) 

is, akik 12 éves búza kísérletben 3 évig követték a vetéskori és a betakarításkori 

nedvességtartalom-értékek változását. LAMPURLANÉS et al. (2001) szignifikánsan 

nagyobb aktuális nedvességtartalmat mértek no-till esetében, mint a hagyományos, ill. 

minimum művelésnél; ugyanakkor különbséget mutattak ki a minimum művelés javára a 

konvencionális műveléshez képest is. No-till és hagyományos művelés nedvességtartalma 

között hasonló összefüggést találtak JEMAI et al. (2013) is. FUENTES et al. (2003) 

vizsgálataik szerint a no-till technológia mellett mért víztartalom 0.05–0.1 m3 m−3-el haladta 

meg a hagyományos szántásos művelés mellett mért eredményeket. Hasonló megállapításra 

jutottak például UNGER et al. (1988) is, akik szerint a redukált művelés növeli a talajokban 

található víztartalmat. 

A makropórusok mennyisége is befolyásolja a talajokban található nedvességtartalmat és a 

vízbefogadó képességet. CARTER (1988) vizsgálatai alapján pl. a hagyományos szántásos 
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művelés nagyobb makropórus-mennyiséget eredményezett a tárcsás műveléssel szemben. A 

művelési módok kitüntetett szerepét igazolták a makropórusok mennyiségére és a 

nedvességtartalomra CARTER és KUNELIUS (1986), illetve JEMAI et al. (2013) is. 

Érdekesség az időbeli változás vizsgálata is. MCQUEEN és SHEPHERD (2002) 

vizsgálataikban egy feltörés előtti gyepet, egy 4-, illetve egy 28 éve folyamatosan 

termesztésbe vont terület talajfizikai eredményeit összegezve rámutattak, hogy a folyamatos 

növénytermesztés szignifikáns mértékben csökkenti a potenciális diszponibilis vízkészletet. 

JEMAI et al. (2013) kísérleteikben kimutatták, hogy 7 évnyi folyamatos no-till technológia 

már szignifikánsan növelte a talaj hasznosítható vízkészlet-értékét mind a 3 éves folyamatos 

no-till, mind a folyamatos szántás ellenében. 

A diszponibilis vízkészlet értékének alakulásában jelentős szerepe van a mintavétel 

időpontjának. Ez egyrészt kifejezésre jut a szervesanyagok feltáródási – átalakulási 

viszonyainak alakulásában, másrészt pedig az egyes növények fenológiai állapotában is.  

HALL et al. (1977) ma is széles körben használt és elfogadott besorolásuk szerint a 

hasznosítható vízkészlet mennyisége ideális akkor, ha az DV > 0.20 m3 m−3; jó, ha 0.15 m3 

m−3 ≤ DV ≤ 0.20 m3 m−3; limitált, ha 0.10 m3 m−3 ≤ DV ≤ 0.15 m3 m−3; és rossz, ha DV < 

0.10 m3 m−3. Hasonló megállapításra jutott COCKROFT és OLSSON (1997), amikor a 

legjobb gyökérnövekedéshez a 0.20 m3 m−3 értéknél magasabb DV tartalmat ajánlott, illetve 

amikor < 0.10 m3 m−3 alacsonyabb értékekkel jellemezhető talajokat aszályra érzékenynek 

minősített.  

Az aktuális- illetve elérhető víztartalom mennyisége sok különböző tulajdonság függvénye; 

a talajtani paraméterek ezek közül kitüntetett szerepet játszanak. ROWELL (1994) 

vizsgálatai szerint a diszponibilis víz értéke a homoktalajokban volt a legkisebb, míg az 

agyagos vályog talajokban a legnagyobb. Ebből is az következik, hogy a legnagyobb 

hasznosítható víztartalmú talajok általában a vályogok, és ebből egyik irányba, tehát sem a 

könnyű, sem a nehéz mechanikai összetétel felé történő szemcseösszetétel-eltérés nem 

kedvez a talajokban a növények számára elérhető és felvehető víz mennyiségének. 

A talajok hasznosítható vízkészletét ugyanakkor nem csak az össz-, illetve differenciált 

porozitás (NIMMO, 1997), hanem más egyéb talajtulajdonságok, illetve a talajtól független 

egyéb tulajdonságok is meghatározzák (TOPP et al., 1997). Előbbiek között mindenképp 

meg kell említeni a talajok szervesanyag-tartalmát (VEREECKEN et al., 1989, RAWLS et 

al., 2003). REYNOLDS et al. (2002) kísérleteikben magas (7% körüli) szervesanyag-
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tartalom mellett jelentős AWC-értéket, a szervesanyag-tartalom csökkenésével jelentős 

AWC csökkenést mértek. PAGLIAI és ANTISARI (1993) vizsgálatainak eredményei 

szerint a szervesanyag-kiegészítés a makro-és mikropórusok mennyiségét egyaránt növelte 

abban a tartományban, amelyek a legjobban kapcsolódnak a víztartó képességhez. 

A felvehető víz mennyiségét a térfogattömeg-értékek is jelentősen befolyásolják (REEVE et 

al., 1973). 

Közvetett módon a nitrogén-ellátás is befolyásolja a talajok vízmegtartó képességét. A 

nagyobb nitrogénadagok hatására elérhető biomassza tömeg a talaj teljes szerves szén- és 

nitrogéntartalmát növeli (GREGORICH et al., 1996, SAINJU et al., 2002), a nagyobb 

szervesanyag-tartalom pedig már közvetlenül hat a vízmegtartó képességre. Hasonló a 

helyzet a zöldtrágya növényekkel is, bár rövidtávon jelentős vízmennyiséget vehetnek ki a 

talajból, hosszabb távon a szervesanyag-tartalom növelésével javíthatják a vízmegtartó 

képességet (MCVAY et al., 1989, KUO et al., 1997). 

A nem talajtani paraméterek között maga a növény a legjelentősebb. Mivel a hervadáspont 

értéke függ a növénytől, ezért azon növények számára, amelyek képesek nagyobb szívóerőt 

kifejteni, a felvehető víz mennyisége megnövekszik. 

A talajok víztartalma befolyásolja a levegőzöttség mértékét és a penetrációs ellenállást is 

(LIPIEC és HAKANSSON, 2000). A víztartalom befolyásolja a mikrobiális aktivitást is, e 

tekintetben a túl sok és a túl kevés víz is problémát jelenthet (SKOPP et al., 1990). 

A talajok nedvességtartalma nagyon jó indikátora lehet a talajok termékenységének is. 

Mások mellett például REYNOLDS et al. (2002) többféle talajtípust is átfogó kísérleteikben 

megállapították, hogy a szántóföldi vízkapacitás jó indikátor lehet a termékenység 

vizsgálatakor. 
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3.3. A tartamkísérletek jelentősége 

 

A szántóföldi tartamkísérletek koncepciója két alapvető tézisre épül; az egyik szerint 

bizonyos paramétereket, mint például a talajművelés módja, tápanyagellátás stb. rögzítünk, 

és más paraméterek, például biológiai (termés, mikrobiális biomassza stb.) vagy kémiai 

(SOC-tartalom, nitrát-koncentráció stb.) (BHOGAL et al., 2015) és fizikai (szerkezeti 

stabilitás, vízvisszatartás- és vezetés stb.) paraméterek alakulását vizsgáljuk ezen rögzített 

feltételek között. A másik alapvető tézis az idő; amíg az első tézis konszenzusos, addig a 

második már kevésbé: általánosságban 15-20 évet tekintünk alapnak egy tartamkísérlet 

esetén, azonban a terminológia már gyakran 10-12 éves kísérleteknél is használatos, sőt, 

KNAPP et al. (2012) már 6 évet elérő kísérleteket is a tartamkísérlet jelzőjével ruház fel.  

A világ számos pontján sok tartamkísérletet eredendően a különböző műtrágyaformák és 

műtrágya adagok termésre gyakorolt hosszú távú tartamhatásainak vizsgálatára állítottak be. 

A produktivitásra gyakorolt hatás volt az első ok az ilyen kísérletek beállítására; később 

előtérbe kerültek a fenntartható termelés lehetőségeit vizsgáló kísérletek is. A múlt század 

hatvanas éveitől indultak a környezeti hatások vizsgálatára alapozott tartamkísérletek 

(RASMUSSEN et al., 1998).  

Számos olyan, alapvető fontosságú talajparamétert találunk a hosszú távú vizsgálatok 

célkeresztjében, melyek csak nagyon lassan változnak. Ilyen pl. a talajokban található 

mikroorganizmusok diverzitása (EISENHAUER et al., 2010). A tartamkísérletek tökéletes 

terepei az ilyen irányú vizsgálatoknak is. 

A szántóföldi tartamkísérletek alapvető jelentősége abban áll, hogy olyan összefüggésekre 

világítanak rá, amelyek nem, vagy csak nagyon nehezen tanulmányozhatóak rövid távú 

kísérletekben. Hosszú távú hatással bírnak politikai, illetve menedzsment oldalról nézve is 

azáltal, hogy a technológiák kifejlesztésével és hosszú távú tesztelésével segítik mind a 

döntéshozókat, mind pedig a gazdálkodókat (DEB. RICHTER et al., 2007, KNAPP et al., 

2012). A ma már nagyon fejlett folyamatmodellezéshez kitűnő alapot nyújtanak a 

tartamkísérletekből származó adatok.  

Számos előnyös tulajdonságuk mellett a tartamkísérletekből származó adatok kezelése - 

legalábbis a hosszú távú adatgyűjtés keretében – felvethet problémákat is. Az idők során 

változtak-, változnak a talajparaméterek analitikai módszerei, ez nagyban megnehezíti az 
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adatok összehasonlítását. Hasonló problémát jelenthet (hacsak nem erre irányul maga a 

kísérlet) a fajtakérdés is; ez különösen a 80-100 éve indított kísérletek korai és mai szakaszai 

közti összehasonlítást nehezíti. Ha speciális körülményeket, módszereket állítunk be 

kísérleti paraméterként, ezeket fenn is kell tudni tartani akár 30-40, vagy még több éven át, 

egy talajművelési kísérletben rendelkezni kell pl. az adott műveletet elvégezni képes géppel 

– lehet, hogy ez 40-50 év elteltével, főleg ha speciális gépről van szó, már nem is olyan 

könnyű. Hasonló a helyzet a személyi állománnyal; az utódok felelőssége egy tartamkísérlet 

fenntartása, megváltoztatása vagy megszüntetése – ez különösen a 80-90 éves vagy idősebb 

kísérletek esetében akár 3-4 generációt is jelenthet, amihez a kutatói-technikusi-laboránsi 

állományt nem könnyű hosszú távon biztosítani. Mindemellett, egy tartamkísérlet kezeléseit 

nagyon nehéz megváltoztatni, és a változtatást akkor is csak nagyon körültekintően szabad 

elvégezni. Az esetleges megszüntetés pedig a tartamhatások további vizsgálatának 

lehetőségét szünteti meg; és mivel egy megszüntetett tartamkísérletet folyatni ugyanazon 

paraméterekkel már nem lehetséges, értékes, további adatok veszhetnek el a tudomány 

számára. 

Minden paraméterezési kihívás közül a legnagyobb azonban a parcellaméret megválasztása. 

A kis parcellaméretű kísérletek előnye, hogy több változó beállítására nyílik lehetőség 

ugyanazon a területen, ráadásul a kisebb parcellánál kisebb az elvi lehetősége annak, hogy 

inhomogén talajba „botlunk”. A nagyobb parcellaméret ugyanakkor jobban modellezi az 

üzemi körülményeket, nagyobb terület nyílik a mintázáshoz (több, parcellán belüli ismétlés 

lehetősége), kevésbé érvényesülhet a szegélyhatás stb. Mindemellett egy nagyobb parcellát 

könnyebb pl. többfelé osztani, ha később új változót szeretnénk vizsgálni a kísérletben. 

Érdekes kérdés a kísérlet elhelyezkedése is. Egy tartamkísérlet, bár lehetséges, hogy 

régebben messze helyezkedett el a városi struktúráktól, a városok fejlődésével egyre 

közelebb és közelebb kerülhet azokhoz, amelyek pl. a mikroklimatikus viszonyokat 

befolyásolhatják, de akár közvetlen infrastrukturális hatás is érintheti a kísérleteket (pl. utak 

építése, lásd Prága-Ruzine-i kísérlet). 
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3.3.1. Tartamkísérletek a világban 

 

Ma a világon mintegy 600, ebből Európában közel 80 tartamkísérlet található 

(KÖRSCHENS et al., 2013). Ezek térbeli eloszlása változatos; azt mindenesetre 

megállapíthatjuk, hogy a legtöbb, napjainkban is létező hosszú távú tartamkísérlet fejlett 

gazdasági hátterű országokban, mérsékelt klimatikus viszonyok között helyezkedik el. 

Különleges értéket képviselnek a kísérletek között az egyedi (pl. speciális kártevők 

tanulmányozása) változatok. A következőkben, természetesen a teljesség igénye nélkül, 

néhány tartamkísérletet mutatok be röviden. 

 

Rothamstedi tartamkísérlet 

 

A világ légrégebbi, ma is működő tartamkísérlete az Egyesült-Királyság Hertfordshire 

grófságában, Harpenden település mellett helyezkedik el (MACDONALD et al., 2015). A 

kísérletnek külön értéket ad, hogy archívumában több, mint 300.000 talaj- és növényminta 

található egészen a kezdetektől (STORKEY et al., 2016). A terület két legjelentősebb és 

legrégibb kísérlete az 1843-ban, Sir John Lawes és Sir Henry Gilbert által (GIDEA et al., 

2015) beállított Broadbank búza kísérlet, illetve az 1852 óta folyamatosan működő 

Hoosfield tavaszi búza kísérlet (BULL et al., 1998).  Előbbiben N, P, K, Na illetve Mg 

valamint istállótrágya különböző kombinációinak búza szemtermésre gyakorolt hatása volt 

a kísérlet beállításának eredendő célja, az pedig utóbbiban ismétlések nélküli, K-, P- és Mg- 

kombinációk, valamint istállótrágya-kiegészítések hatását tanulmányozhatjuk. 1968-ban a 

parcellák megosztásra kerültek, hogy a kísérlet különböző ásványi N-adagok hatásának 

vizsgálatára is alkalmas legyen (JENKINSON és JOHNSTON, 1977). 
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Morrow Plots  

 

Az Amerikai Egyesült Államok legidősebb, jelenleg is fennálló tartamkísérlete, egyben a 

világ légrégebbi folyamatos kukorica-kísérlete. 1876-ban hozta létre George E. Morrow az 

Illiois-i Egyetem agrárkarának első dékánja és Manley Miles professzor az ország 

fennállásának századik, az egyetem fennállásának kilencedik évében. A kísérlet ma is az 

Illinois-i Egyetemhez tartozik, annak Urbana Campusán található. Eredetileg 10 darab, fél 

acre-os (kb. 2000 négyzetméter) parcellából állt. Ma ezekből már csak három található meg, 

az egyiken folyik a folyamatos kukorica-termesztés 1876 óta, a másikon többszörös 

változtatás után ma kukorica – zab – lucerna forgó található, a harmadik pedig, szintén több 

változtatás után ma kukorica – zab forgónak ad otthont. A kísérletben először 1904-ben 

került sor trágyakijuttatásra (istállótrágya és foszfor + mész) a parcellák megfelezésével 

(AREF és WANDER, 1997). 

 

Sanborn Field 

 

1888-ban indította J. W. Sanborn, a Missouri Egyetem agrárkari dékánja a vetésforgó, illetve 

szervestrágyázás gabonatermésre gyakorolt tartamhatásainak vizsgálatára és 

szemléltetésére. 1914-ben történt a területen az első műtrágyázás, 1928-tól folynak 

kísérletek mészutánpótlással. A kísérlet ma is a Missouri Egyetem része, annak Agrár-, 

Élelmiszeripari és Természeti Erőforrások Kara üzemelteti (JORDAN et al., 2004). 

 

Askov 

Az 1894-ben indított tartamkísérlet helyszíneként az 1885-ben Dániában, Jütland déli részén 

alapított Askov-i Kísérleti Intézet szolgál. Az eredeti kísérlet 2 helyszínen, egymástól 

mindössze 1 kilométerre, de mégis teljesen eltérő talajviszonyok mellett indult. A cél a 

tápanyagok mennyiségére adott termésbeli válaszreakciók tanulmányozása volt, ásványi 

trágyákkal és szervestrágya-kiegészítéssel. A kísérletben őszi gabona / kapás növény / 

tavaszi gabona / pillangós növények forgót alkalmaznak mai napig is (CHRISTENSEN et 

al., 2008). 
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Hallei örökrozs kísérlet 

 

1878-ban alapították a németországi Halle-ban, az akkoriban Németországban fő 

kenyérgabona-növényként számon tartott rozs folyamatos termesztésével. Az eredeti cél itt 

is az ásványi és szerves trágyák termésre gyakorolt hatásának vizsgálata volt. Eredendően 

ismétlések nélküli, 5 darab 1000 négyzetméteres parcellából állt, NPK, istállótrágya és 

kontroll kezelésekkel. 1961-ben a kísérletet három részre osztották, egyharmad maradt az 

eredeti rozs monokultúra, a második harmadon burgonya – rozs váltotta a monokultúrát, a 

harmadikon pedig szilázs - kukorica kerül azóta is termesztésre (MERBACH és DEUBEL, 

2007) 

 

Rutherglen  

 

Ausztrália legidősebb tartamkísérlete. Az első vizsgálatok a területen már 1912-ben 

megkezdődtek, de a kísérlet részletes kidolgozása és beállítása 1914-ben történt meg, így 

kezdetét ettől az időponttól számítjuk. Alapvetően a foszfor- és mésztrágyázás termésre 

gyakorolt hatásainak tanulmányozására jött létre, 1919-től azonban a szuperfoszfáttal 

történő fejtrágyázás hatásainak vizsgálata a kísérlet fő célja.  

 

Longerenong 

 

1916-ban alapították a dél-ausztráliai Victoria államban különböző növényeket tartalmazó 

vetésforgók összehasonlítására. Eredeti változatában 700 négyzetméteres parcellákat 

tartalmazott, melyeken hétféle vetésforgó került összehasonlításra, ismétlések nélkül. 1986-

ban a parcellákat kétfelé osztották; az egyik részen CCN (cereal cyst nematode, Heterodera 

avenae, zab fonálféreg) fogékony fajtákat termesztenek, a másikon pedig CCN-ellenálló 

fajtákat (NORTON et al., 2010). A tartamkísérlet ilyen módon egyedülálló a világ 

tartamkísérletei között. 
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Az IOSDV-tartamkísérlet hálózat 

 

A nemzetközi szerves- és nitrogéntrágyázási tartamkísérlet (Internationale Organische 

Stickstoff-dauerdüngungsversuch, IOSDV) hálózatként jött létre von Boguslawski 

professzor kezdeményezésére. A részt vevő országokat és településeket (KÖRSCHENS, 

2013 nyomán) az 1. táblázat foglalja össze. 

 

1. táblázat. Az IOSDV-hálózat helyszínei és a csatlakozás dátuma 

Ország Helyszín Csatlakozás dátuma 

Németország (NDK és 

NSZK) 

Berlin-Dahlem 1984 

Puch 1984 

Rauischholzhausen 1984 

Speyer 1983 

Magyarország Keszthely 1983 

Ausztria Bécs 1986 

Csehország (Csehszlovákia) 

Lukavec 1983 

Ivanovice 1983 

Észtország (Szovjetunió) Tartu 1989 

Lengyelország Wroclaw-Swojec 1996 

Románia Iasi 1985 

Szlovénia (Jugoszlávia) 

Jable 1992 

Rakican 1992 

Spanyolország La Higueruela 1984 
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3.3.2. Tartamkísérletek Magyarországon 

 

Magyarországon a tartamkísérletek történetének kezdete 1929-ig nyúlik vissza; ekkor 

alapította Westsik Vilmos homoki vetésforgó tartamkísérletét a homokjavítás 

lehetőségeinek tanulmányozására. 14 három-, illetve 1 négyéves vetésforgót tartalmaz 46 

parcellával, darabonként 2700 négyzetméteren. 

A második világháború után, az ötvenes évek közepétől a hatvanas évek végéig számos 

tartamkísérlet került beállításra Magyarországon, elsősorban a műtrágyázás 

termésmennyiségre gyakorolt hatásainak vizsgálata céljából. Ezek közé tartozik számos 

martonvásári (kukorica NPK-műtrágyázás monokultúrában, vetésforgó kísérlet stb.), az 

őrbottyáni (monokultúrás rozs) és a nyírlugosi (műtrágyázás és meszezés savanyú homokon) 

tartamkísérlet is. Szintén a hatvanas években (1967) indul az Országos Műtrágyázási 

Tartamkísérletek (OMTK) is. A hetvenes évek végén kerül beállításra a szegedi 

Gabonatermesztési Kutató műtrágya-reakcióval foglalkozó kísérlete. A nyolcvanas években 

is találunk még induló tartamkísérletet, ilyen például a szarvasi trágyázási kísérlet (1989), 

vagy számos debreceni kísérlet (DEBRECZENINÉ és NÉMETH, 2009) 

Keszthelyen a tartamkísérletezés kezdetei 1963-ra nyúlnak vissza. Ebben az évben került 

beállításra 15 kezeléssel istálló- és műtrágyázás összehasonlító kísérletek, illetve a növényi 

maradványok termékenységre gyakorolt hatását vizsgáló kísérletek. Szintén ez az év az 

indulása a P-, K-, ill. N-műtrágya hatás – és utóhatás vizsgálattal foglalkozó kísérleteknek, 

illetve ekkor indul egy N-műtrágya megosztási kísérlet is. 1967-ben Keszthelyen is elindul 

az OMTK 17A/B változata (tri- és bikultúra, meszezési változatokkal), melyeket 1968-ban 

és ’69-ben újabbak követnek. 1969-ben kukorica monokultúra kísérlet indul extrém 

magasságig emelkedő műtrágya adagokkal és különböző N kijuttatási időpontokkal. 1972-

ben három talajművelési móddal elindul a minimális talajművelési mód vizsgálata 

bikultúrában (búza és kukorica), majd 1983-ban az IOSDV-kísérlet is. 2002-ben, bár nem 

tartamkísérletnek tervezve, de elindul egy búza-kukorica növényvédelmi technológiai 

vizsgálat, amely 15. évébe lépve már bátran nevezhető tartamkísérletnek.  

A keszthelyi tartamkísérletek vizsgálata az eddigiekben elsősorban kémiai paraméterekkel 

(KISMÁNYOKY et al., 1997; TÓTH, 2007; TÓTH ÉS KISMÁNYOKY, 2007; TÓTH et 

al., 2009, KISMÁNYOKY ÉS TÓTH, 2010; KISMÁNYOKY ÉS TÓTH, 2013) illetve a 

terméseredményekkel (TÓTH ÉS KISMÁNYOKY, 2001) kapcsolatos. Találunk 
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ugyanakkor mikrobiológiai (CSITÁRI et al., 2014) és korábbi talajfizikai vizsgálati (TÓTH 

ÉS KISMÁNYOKY, 1997) eredményeket is 

 

3.3.3. A tartamkísérletek jövője 

 

A tartamkísérletek jövője, ha tisztán tudományos alapon vizsgáljuk a kérdést, nincs 

veszélyben; az ilyen hosszú távú kísérletekből származó eredményekre a modern világunk, 

és benne a modern mezőgazdaság kihívásaira válaszokat kereső kutatóknak-

szakembereknek értéküknél fogva, ill. a belőlük levonható következtetések hasznossága 

miatt mindig is szükségük lesz. A financiális oldal azonban kissé más. Gyakran elhangzik 

érvként, hogy a kísérletek fenntartása drága; tény, hogy a kísérletek munkaerő-, anyag- és 

eszközigényesek, de tudományos hozadékukhoz képest ezek a költségek szinte 

marginalizálódnak. A fenntartás költségei vállalásának kérdése szinte örök probléma, még a 

gazdaságilag legfejlettebb országokban is. LIKENS és LINDEMAYER például 2011-es 

tanulmányában megállapítja, hogy a teljes Ausztrál tartamkísérlet-hálózat működtetésére 

éves szinten 28 millió AUD lenne szükséges, ami kevesebb, mint 0,25%-a az Ausztrál Állam 

által éves szinten környezetvédelmi programokra juttatott közel 12 milliárd AUD összegnek. 

A magyar tartamkísérletek sajnos nincsenek túl jó helyzetben pénzügyi téren; sok értékes 

kísérlet megszűnt, mások a lét- nemlét határán egyensúlyozva próbálnak egyik évről a 

másikra jutni; megint mások pedig azért működhetnek, mert fenntartói más forrásokat és 

saját – gyakran szabad - idejüket is bevetve tudják azokat irányítani.  

Fontos megjegyezni, hogy a meglévő tartamkísérletek jövőbeli problémák 

megválaszolásának alapját is jelenthetik; ilyenek pl. az ökológiai kutatások, vagy éppen 

alapadatokat szolgáltathatnak különböző modellek bemeneti paramétereiként (LIKENS és 

LINDEMAYER, 2011). 

Szerencsére ma is látjuk, hogy a legalább 30-35 éves tartamkísérletek komoly nemzetközi 

érdeklődést váltanak ki, ami lehetőséget ad szoros kutatási együttműködések kialakítására 

is, biztosítva az ezzel foglalkozó kutatók nemzetközi tudományos közéletbe történő jobb 

beilleszkedését. Véleményem szerint a tartamkísérletek fenntartása, továbbiak létesítése a 

hosszú távú adatok rendkívüli értéke miatt alapvető fontosságú a jövő mezőgazdasági 

kutatásaiban.  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

4.1. A kísérleti terület leírása 

4.1.1. Talajtani jellemzők 

 

Vizsgálataimat a Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztéstani és Talajtani 

Tanszékének Kísérleti Telepén végeztem Keszthelyen egy 1983-ban beállított gabonás 

vetésforgójú és egy 1972-ben beállított kukorica-búza bikultúra növényi sorrendű 

tartamkísérlet kukorica szakaszaiban. 

A kísérlet talajtípusa Ramann-féle barna erdőtalaj, humuszban és foszforban gyengén, 

káliummal közepesen ellátott. A humusztartalom átlagosan 1,6-1,7 %, az ammóniumlaktát 

oldható P2O5 tartalom 60-80 mg kg-1, a K2O tartalom 140-160 mg kg-1, a pHKCl 6,8-7,0, 

fizikai félesége homokos vályog. 

 

4.1.2. Meteorológiai jellemzők 

 

A 2. táblázatban a százéves (1901-2000) csapadékátlagot, illetve a vizsgálatok 

szempontjából releváns évek csapadékadatait mutatom be havi bontásban és összesen, mm-

ben kifejezve. A táblázatból kiolvasható, hogy hosszú idősoron vizsgálva Keszthelyen 683 

mm az éves átlagos csapadék mennyisége. Ehhez képest a 2010-es év jelentősen 

csapadékosabbnak bizonyult (mintegy 37%-al), ez különösen a nyárvégi-őszi időszakra volt 

jellemző. A 2011-es év ezzel szemben kifejezetten száraz volt, a kb. 340 mm-nyi lehullott 

csapadék mintegy fele a százéves átlagnak. A 2012-es év 469 mm-nyi csapadéka is csak alig 

2/3-ada a százéves átlagnak; a szárazság különösen a tavaszi hónapokban volt jelentős, amit 

az előző év csapadékhiánya is súlyosbított. 2013-ban az átlagosnak megfelelő volt az éves 

csapadékmennyiség, a nyári hónapok azonban itt is kifejezetten szárazak voltak. 2014-ben 

átlag feletti csapadékmennyiséget mérhettünk, különösen a nyári hónapokban és kora ősszel. 

2015-ben kora tavaszi és kora nyári csapadékhiányt, míg kora őszi csapadéktöbbletet 

tapasztalhattunk.  
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A 3. táblázatban a vizsgálatok szempontjából releváns évek csapadékadatait a kukorica 

virágzását megelőző 12 hónapra, illetve április-július hónapokra is megadom, mm-ben 

kifejezve. A 2011-es évet tekintve látható, hogy a megelőző 12 hónap átlagos 

csapadékmennyiségű, a tavasz pedig csapadékhiányos volt. 2012-re jellemző a megelőző 12 

hónap csapadékhiánya, a tavasz ugyanakkor átlagos csapadékmennyiségű volt. 2013-ban és 

2015-ben is a megelőző 12 hónap és a tavasz is átlagos csapadékmennyiségű volt. 214-ben 

ugyanakkor a megelőző 12 hónap átlagos csapadékmennyiségű volt, míg tavasszal 

csapadéktöbblet volt jellemző. 

A 4. táblázatban mutatom be a százéves (1901-2000) átlaghőmérséklet értékeket, illetve a 

vizsgálatok szempontjából releváns évek hőmérsékleti adatait havi bontásban és összesen, 

°C-ban kifejezve. A táblázatból látható, hogy a 2010-es év az átlagosnál kissé hűvösebbnek 

bizonyult, a 2011-es és a 2012-es átlagosnak, míg 2012-ben és 2014-ben az átlagnál 

magasabb éves középhőmérséklet értékeket mérhettünk. A 2015-ös év különösen magas 

átlagot hozott a százéves idősoros átlaghoz képest. Ez utóbbi főleg a téli és a nyári havi 

átlagok magas voltának volt betudható. 2012-ben inkább a nyár, 2014-ben viszont inkább az 

őszi és a téli hónapok magasabb átlaghőmérsékletének volt köszönhető a növekedés. 2010-

ben főleg az őszi és a téli hónapok bizonyultak a százéves átlagnál alacsonyabb 

hőmérsékletűnek. 

Az 5. táblázatban a vizsgálatok szempontjából releváns évek hőmérsékleti adatait a kukorica 

virágzását megelőző 12 hónapra, illetve április-július hónapokra is megadom, °C-ban 

kifejezve. Itt a 2012-es év tavaszi hónapjainak kiugró átlaghőmérsékleti értékei az igazán 

figyelemre méltóak. 
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2. táblázat. A százéves (1901-2000) csapadékátlag, illetve a vizsgálatok szempontjából 

releváns évek csapadékadatai havi bontásban és összesen, mm-ben kifejezve 

Hónap 
1901-

2000 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. 34,5 37,3 5,5 17,5 77,7 19,5 38,1 

II. 35 41,4 3,7 16,1 93,7 96,8 40,1 

III. 38,5 20,7 17,8 1,5 79,8 14,9 17,6 

IV. 52 50,2 17,3 28,5 32,4 58,6 4 

V. 69 166,7 13,9 66,2 70,5 76,5 102,3 

VI. 79 91,9, ez 21,2 46,3 46,3 59,7 20,9 

VII. 76 51,3 66,1 73 30,1 113,1 60,9 

VIII. 72 179,7 55,1 5,3 50,9 148,1 70,3 

IX. 61 140,8 35,8 45,6 69,5 159,7 62,9 

X. 56 36,6 56,6 76,1 12,5 68,3 151,6 

XI. 61 85 0,5 58,7 121,8 26,3 17,6 

XII. 49 39,1 49,3 34,2 4,6 35,6 4,4 

Összesen 683 939,9 342,8 469 689,8 877,1 590,7 

   

3. táblázat. A vizsgálatok szempontjából releváns évek csapadékadatai a kukorica 

virágzását megelőző 12 hónapra, illetve április-július hónapokra, mm-ben kifejezve 

Hónap 2011 2012 2013 2014 2015 

VIII-

VII. 
561,4 376,8 649,8 638,1 703 

IV-VII. 53,2 144,4 178,7 247,6 169,2 
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4. táblázat. A százéves (1901-2000) átlaghőmérséklet, illetve a vizsgálatok szempontjából 

releváns évek hőmérsékleti adatai havi bontásban és összesen, °C-ban kifejezve 

Hónap 
1901-

2000 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. -1,1 -2 0,4 1,8 0 2,8 2,0 

II. 1,4 0,2 -0,2 -2,5 1,3 4,2 1,9 

III. 5,5 5,9 5,8 8,4 3,6 9 6,4 

IV. 10,9 10,8 12,6 11,5 11,9 12,3 10,8 

V. 15,8 15 15,6 16,1 15,8 14,7 15,6 

VI. 19 18,9 20,1 20,9 18,8 18,9 19,5 

VII. 20,9 22,3 20,5 22,7 22,1 21,2 22,9 

VIII. 20,3 20 21,5 22,2 21,1 19,1 22,6 

IX. 16,3 14,2 18,5 17,2 14,7 16,1 16,6 

X. 10,6 8,4 9,6 10,5 12 12,7 9,7 

XI. 5,2 7,6 2,2 7,7 6,5 8,1 6,3 

XII. 1,3 -1,1 2,7 0,5 1,8 2,4 2,6 

Átlag 10,51 10,02 10,78 11,42 10,8 11,79 11,4 

 

5. táblázat. A vizsgálatok szempontjából releváns évek hőmérsékleti adatai a kukorica 

virágzását megelőző 12 hónapra, illetve április-július hónapokra, °C-ban kifejezve. 

Hónap 2011 2012 2013 2014 2015 

VIII-

VII. 
10,5 11,52 10,92 11,53 11,43 

IV-VII. 17,73 19 17 16,58 17,1 
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4.1.3. A keszthelyi IOSDV-kísérlet 

 

A nemzetközi szerves- és nitrogéntrágyázási tartamkísérlet (IOSDV) jelű kéttényezős sávos 

elrendezésű gabonás vetésforgó tartamkísérlet növényi sorrendje: kukorica - őszi búza – őszi 

árpa; ismétléseinek száma: 3 (2. ábra). Parcelláinak bruttó mérete: 48 m2. A kísérlet tényezői 

között a növekvő N műtrágyadagok és a kiegészítésként kijuttatott különböző 

szervestrágyák szerepelnek. A műtrágyázást tekintve minden kísérleti parcella (a N kontroll 

is) egységesen 100 kg ha-1 P2O5 és K2O hatóanyag tartalmú alapműtrágyázásban részesül, 

míg a N kezelések kijuttatása a vetésforgóban szereplő növényektől függően 5 

ekvidisztánsan növekvő adagban történik (N0, N1, N2, N3, N4). A N hatóanyag adagok 

kukorica esetében 0-70-140-210-280 kg ha-1, őszi búza esetében 0-50-100-150-200 kg ha-1, 

míg őszi árpa esetében 0-40-80-120-160 kg ha-1 adagokat ölelnek fel. A mű- és 

szervestrágyázási változatokban a műtrágya (MT) önmagában történő kijuttatása 

(szervestrágya kiegészítés nélküli kontroll), műtrágya+istállótrágya (IST), 

műtrágya+szármaradvány+zöldtrágya (Sz+Zt) kombinációk szerepelnek. Az istállótrágyás 

kezelésekben az istállótrágya kijuttatása 35 t ha-1 adagban a rotáció során egy alkalommal 

három évente a kukorica előtt történik. A szármaradványok visszapótlása esetében minden 

1 t szármaradványra számítva 10 kg N hatóanyag kiegészítés is történik hektáronként. A 

szármaradvány visszapótlási változatokban a rotáció során egy alkalommal az őszi árpa 

tarlójába vetett másodvetésű olajretek zöldtrágya növény (Raphanus sativus var. Oleiformis) 

alászántása is megtörténik. A kísérletben szereplő kezelési változatok alapján jól 

modellezhető azon különböző gazdaság típusok talajerő gazdálkodásra gyakorolt hatása, 

illetve fenntarthatósága, amelyek csak növénytermesztéssel foglalkoznak és a 

melléktermékeiket áruba bocsátva azok kikerülnek az üzemen belüli körforgásból, illetve 

azon növénytermesztő gazdaságok, amelyek melléktermékeiket visszaforgatják a talajba, 

továbbá azok az állattartással is foglalkozó gazdaságok, amelyek esetében a melléktermékek 

istállótrágya formájában jutnak vissza a szántóföldre. 
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2. ábra. A keszthelyi IOSDV-kísérlet elrendezése és kezelései 
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4.1.4. A keszthelyi talajművelési kísérlet 

 

A talajművelési tartamkísérlet kéttényezős osztott parcellás elrendezésű négy ismétléses 

kísérlet, amelyben három különböző talajművelési változat (hagyományos őszi 

mélyszántásra alapozott, őszi sekély tárcsás művelésre alapozott, valamint minimális - 

közvetlenül a vetés előtt végzett egyszeri sekély tárcsás - talajművelés) és évi 100–100 kg 

P2O5, illetve K2O hatóanyag alapon kijuttatott öt különböző N adag hatása tanulmányozható 

őszi búza (N: 0-120-160-200-240 kg ha-1) és kukorica (N: 0-120-180-240-300 kg ha-1) 

jelzőnövényeken (3. ábra). Alparcelláinak mérete: 87 m2. Az őszi búza és a kukorica 

jelzőnövények bikultúrában két évenként váltják egymást (őszi búza–őszi búza–kukorica-

kukorica).  
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3. ábra. A talajművelési kísérlet elrendezése és kezelései.

Kezelések: A 1-3: művelési módok

B 1-5 trágyázások É
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4.2.Elvégzett vizsgálatok 

 

4.2.1. A talaj aktuális nedvességtartalmának vizsgálata 

 

A dolgozatban szereplő talajnedvesség-adatokhoz kapcsolódó, illetve a vízvisszatartás-

vizsgálatban meghatározott potenciális nedvességtartományok feltöltöttségéhez szükséges 

számításokhoz először tömegszázalékos talajnedvesség-tartalom adatok előállítására volt 

szükség. Ehhez gravimetriás nedvességtartalom-meghatározást végeztem. A szükséges minták 

begyűjtésére minden esetben a kukorica növény fenológiai állapotához igazítottan került sor. A 

nedvességadatok esetében ez a virágzás időpontját, míg az egyes pórustartományok 

feltöltöttségének vizsgálatánál a közvetlenül kelés utáni, virágzási, illetve közvetlenül 

betakarítás előtti állapotot jelentette. A mintavétel 30 mm átmérőjű, 1 méter hosszú, edzett 

acélból készült kézi vésőfúróval történt. A fúrószonda gyárilag rendelkezik 10 cm-es 

beosztásokkal; mindemellett a szükséges helyeken 5 cm-es beosztásokat is belekarcoltunk az 

eszköz felületére.  A mintákat az adott rétegnek megfelelő fúrószeletből, speciális késsel vettük 

ki, majd helyeztük el kisméretű mintatartó nejlon zacskókba. Minden megmintázott parcellán 

3 fúrást végeztünk (átló mentén), a minták rétegenkénti egyesítésével minden parcelláról kb. 

500 gramm friss mintát gyűjtöttünk be. 

A terület megmintázása után, illetve magas léghőmérséklet (általában 26-27°C felett) esetén 

30-60 perccel a mintázás után a zacskókat laboratóriumba szállítottuk, ahol előzetesen üresen 

lemért, kisméretű (20 mm átmérőjű) csiszolatos bemérő edénybe 4-6 grammnyi talajmintát 

helyeztem el. A bemérés analitikai mérlegen 4 tizedes jegy pontosságig történt. A bemért 

edényeket ezután acéltálcára helyeztem, majd szárítószekrényben 48 órán keresztül 105°C 

fokon szárítottam (NELSON és SOMMERS, 1982; BUZÁS, 1990). Ezen idő leteltével a 

mintákat exszikkátorba helyezve lehűlni hagytam, majd megmértem a kiszárított talaj és az 

edény együttes tömegét. Az adatokból a következő képlet segítségével számítottam a 

tömegszázalékban kifejezett aktuális talajnedvesség-tartalmat: 

 

𝜃𝑠% =
100 ∗ (𝐵𝑒𝑚é𝑟𝑡 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 𝑡ö𝑚𝑒𝑔𝑒 − 𝑠𝑧á𝑟í𝑡á𝑠 𝑢𝑡á𝑛𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗𝑡ö𝑚𝑒𝑔)

𝑠𝑧á𝑟í𝑡á𝑠 𝑢𝑡á𝑛𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗𝑡ö𝑚𝑒𝑔
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A kapott eredményeket Microsoft Excel program segítségségével táblázatba rendeztem a 

későbbi számításokhoz, illetve statisztikai elemzésekhez. 

 

4.2.2. Térfogattömeg-vizsgálatok 

 

A nedvességtartalom-vizsgálatokhoz szükséges volt az előbb ismertetett módon előállított 

tömegszázalékos nedvességtartalom-adatokat térfogatszázalékos formába átszámítani. Ehhez 

térfogattömeg-vizsgálatokat végeztem (BUZÁS, 1990). A vizsgálatokat szükséges mintavételt 

igyekeztünk a tömegszázalékos nedvességtartalom meghatározásához szükséges 

talajmintavétel időpontjához minél közelebb elvégezni, hogy a később meghatározott adatok 

valóban az adott nedvességhez kapcsolódó térfogattömeg-értékeket reprezentálják. Ez 

legtöbbször néhány napos különbséggel sikerült is, azonban – mivel a térfogattömeg 

meghatározására vett minták sikerének záloga és egyben a legnagyobb mintázási hibára 

lehetőséget adó paramétere a talaj nedvességtartalma – ha túl száraz vagy túl nedves 

talajállapottal találkoztunk, akkor szükséges volt a megfelelő nedvességállapot kialakulásáig 

várni a mintavétellel. Szerencsére ezen várakozás sehol sem haladta meg a két hetes periódust.  

A minták begyűjtésére 100 cm3-es hengereket befogadni képes, edzett acélból készült zárt kézi 

mintavevő segítségével került sor. A művelt réteget, illetve az az alatti réteget reprezentáló 

mintákat 3-3 ismétlésben szedtük meg. A művelt réteg esetében a feltalaj legfelső 1-2 

centiméterét kislapáttal óvatosan eltávolítottuk, majd a 3 ismétlést egymás mellett elhelyezve 

lépcsőzetesen lefelé haladva vettük meg a mintákat (tehát szántásnál az első 5-6, a második 10-

12, a harmadik 17-18 centiméterről, míg a minimum és tárcsás művelések esetében az első 2-

3, a második 3-4, a harmadik 4-5 cm-ről indult). A művelt réteg alatti réteg esetében a módszer 

hasonló volt, 3-3 ismétléssel és lépcsőzetesen haladva. Ehhez a mintavevőhöz hosszabbító rudat 

csatlakoztattunk. A módszer a 40-60 cm-es és a 60-80 cm-es réteg esetében is a fentieket 

követte azzal a módosítással, hogy csak 1-1 mintavételre került sor parcellánként a kivitelezés 

nehézsége miatt. 

A begyűjtött mintákat tartalmazó hengereket még a helyszínen műanyag zárókupakkal láttunk 

el, majd a laboratóriumba szállítottuk őket. Itt a kupakok eltávolításra kerültek, majd a 

mintatartó hengerek aljára sifonvászon anyagot helyeztünk, melyet acél csőbilinccsel 

rögzítettünk. A minták bilinccsel és vászonanyaggal együtt lemérésre kerültek, majd 48 órára 
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szárítószekrénybe kerültek 105 fokon történő szárításra. A kiszárítás után a mintákat 2 tizedes 

jegy pontossággal táramérlegen lemértem, majd a vászonanyagot és a bilincset (együttesen: 

szerelvények) illetve magát a talajmintát a hengerből eltávolítottam. A hengert tiszta vízben 

elmosogattam, majd szárazra töröltem, és a tömegét lemértem. Ezután lemértem a szerelvények 

tömegét is. Az adatokból a térfogattömeg-értékeket a következő képlettel számítottam ki 

(BLAKE és HARTGE, 1986): 

 

𝜌𝑡𝑓% =
𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 𝑡ö𝑚𝑒𝑔𝑒 105°𝐶 𝑠𝑧á𝑟í𝑡á𝑠 𝑢𝑡á𝑛 − 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑒𝑙𝑣é𝑛𝑦𝑒𝑘 𝑡ö𝑚𝑒𝑔𝑒

100
 

 

A kapott eredményeket Excel-táblákban rögzítettem a későbbi felhasználáshoz. 

 

4.2.3. Adott talajréteg vízkészletének számítása 

 

Ehhez a számításhoz a fenti két vizsgálatból származó adatok alapján először megállapítottam 

a talaj térfogatszázalékos nedvességtartalmát az alábbi képlet segítségével (PARENT és 

CARON, 1993): 

 

𝜃𝑡𝑓% = 𝜃𝑠% ∗  𝜌𝑡𝑓% 

 

Mivel az egyes rétegek eltérő vastagságúak, a statisztikai elemzések elvégezhetőségéhez 

„közös nevezőként” az egy centiméteres rétegvastagságot választottam. 

Az előállított térfogatszázalékos nedvességtartalom-adatokból az alábbi képlettel számítottam 

az adott réteg egy centiméterének mm-ben kifejezett nedvességtartalmát: 

 

𝜃𝑚𝑚 =  𝜃𝑡𝑓% ∗  
ℎ

10
 

ahol: 
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h = rétegvastagság, centiméterben kifejezve (minden esetben 1). 

 

4.2.4. Vízvisszatartás-vizsgálatok 

 

Vízvisszatartás-vizsgálataimat a Richards-módszer segítségével, kerámialapos extraktorokkal 

végeztem (DANE és HOPMANS, 2002). A vizsgálatokhoz eredeti szerkezetű (bolygatatlan), 

100 cm3-es mintahengereket befogadni képes kézi acél mintavevő hengerrel gyűjtöttem be a 

mintákat a korábban már említett három fenológiai állapotban (közvetlenül kelés után, 

virágzáskor, illetve közvetlenül betakarítás előtt). A mintákat a 0-20 cm-es rétegből vettem. A 

mintavétel után a hengereket laboratóriumba szállítottam, majd a térfogattömeg vizsgálatnál 

ismertetett vászonanyag+bilincs felhelyezése után tömegüket 2 tizedes jegy pontossággal 

táramérlegen lemértem, majd 1 hétre ioncserélt vízzel telített kádba helyeztem (BUZÁS, 1990). 

Az 1 hét letelte után a mintákat kb. 30 másodperces lecsöpögtetés után mérlegre helyeztem, 

majd tömegük megmérése után (pF 0) behelyeztem őket egy szénacélból készült, nyomástartó 

edénybe (extraktorba).  

A szénacél-, illetve edzett acél nyomástartó edényeket, csővezetékeket, nyomásmérő órákat és 

nyomásszabályzókat, valamint egy nagyteljesítményű, 20 bar üzemi nyomást biztosítani képes 

csavarkompresszort magában foglaló komplex rendszer a Pannon Egyetem Georgikon Kar 

Festetics Imre Bioinnovációs Központ Talajvédelmi Laboratóriumában került kiépítésre 2015 

januárjában. Az eszközrendszerrel gyakorlatilag a teljes nyomástartományban (0-15 bar) 

lehetséges a folyadékvisszatartás mérése. A rendszer 34 bekötési ponttal rendelkezik, ezekről 

egyszerre hatféle nyomásérték helyezhető az extraktorokra. (Ezen dolgozat korábbi 

vizsgálatainál a Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék 

Újmajori Környezetvédelmi laboratóriumában kiépített rendszert használtam, amely lényeges 

elemeit tekintve (extraktorok, kerámialapok stb.) megegyezett az új rendszerrel, viszont sokkal 

kisebb volt). 

A Festetics Imre Bioinnovációs Központ Talajvédelmi Laboratóriumában kiépített rendszer 

nem csak vízzel, hanem egy elkülönített, külön temperált termosztátot felhasználva különböző 

szervesfolyadék-visszatartó képesség vizsgálatokra is használható. Ez azért fontos, mert így a 

rendszer nem csak a növénytermesztéstani kutatásokban, hanem különböző környezetvédelmi 

vizsgálatok során is felhasználható, növelve annak tudományos és gyakorlati értékét. 
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A mérések megkezdésekor az extraktorokhoz tartozó nyomásbeállító panelsoron 400 mbar-os 

nyomást állítottam be, majd a kifolyás folyamatosságának ellenőrzése után a mintákat ezen a 

nyomáson 2 hetes időtartamra az extraktorban hagytam (a hivatalos metódus szerint a mintákat 

a tömegállandóság eléréséig kell az extraktorokban hagyni; ugyanakkor gyakorlati 

tapasztalataim azt mutatták, hogy ez az egyensúly két hét alatt midnen esetben biztosan beállt, 

így erre az időintervallumra esett a választás a vizsgálat időtartamának meghatározásakor). A 

két hét letelte után a mintákat az extraktorból kivettem, tömegüket megmértem és feljegyeztem 

(pF 2.5). Ezek után a mintákat a hengerben hagyva a szerelvényekkel együtt szárítószekrénybe 

helyeztem, és 48 órán keresztül 105°C-on szárítottam. A megadott idő letelte után a minták 

tömegét visszamértem (ezzel egyúttal előállt egy-egy térfogattömeg-adat is), majd a 

szerelvényeket a mintákról lebontottam, tömegüket megmértem. A mintát ezután a hengerből 

kivettem, majd kézi erővel, porcelán dörzsmozsárban finomra törtem. A mintákat ezután 

egyedileg címkézett papírzacskóba töltöttem.  

A következő munkafolyamat során a papírzacskóból 40-50 grammnyi, finomra porított 

talajmintát Petri-csészébe helyeztem, majd ioncserélt vizet adtam hozzá. A így előállt talajpépet 

2 cm magasságú, 2 cm átmérőjű rézhengerekbe töltöttem. A víz mennyiségét úgy választottam 

meg, hogy a talajpép ne essen ki (túl száraz) illetve ne folyjon ki (túl nedves) a rézhengerből. 

A rézhengereket ezek után edzett acélból készült, nagynyomású extraktorba helyeztem, majd 

az extraktorokhoz tartozó nyomásbeállító panelsoron 15 bar-os nyomást beállítva 2 hétig az 

extraktorokban hagytam. A 2 hét letelte után a mintákat a rézhengerből kivettem, majd 4-6 

grammnyi mennyiséget analitikai mérlegen lemérve behelyeztem egy előzetesen szintén 

analitikai mérlegen lemért tömegű csiszolatos edénybe. A mintát 48 órán keresztül 105°C-on 

szárítottam, majd exszikkátorban lehűlni hagytam. Ezután a lemértem az edény+minta tömegét, 

majd meghatároztam a minta tömegszázalékos nedvességtartalmát (pF 4.2). 

Ezután a mért térfogattömeg-értékek segítségével meghatároztam az egyes pF-pontokhoz (0, 

2.5, 4.2) tartozó térfogatszázalékos nedvességtartalom értékeket. Végül az előző adatok 

segítségével kiszámítottam az egyes nedvességfrakciók potenciális értékeit: a pF 0-nál mért 

térfogatszázalékos nedvességtartalom érték és a pF 2.5-nél mért térfogatszázalékos 

nedvességtartalom érték különbsége adta a gravitációs víz tartományát (GV), a pF 2.5-nél mért 

térfogatszázalékos nedvességtartalom érték és a pF4.2-nél mért térfogatszázalékos 

nedvességtartalom érték különbsége adta a diszponibilis víz (DV), míg a pF 4.2-nél mért 

térfogatszázalékos nedvességtartalom érték a holtvíz tartományát.  
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4.2.5. Aggregátum stabilitás mérése 

 

Vizsgálataim során a talajaggregátumok vízzel szembeni ellenállóságának mértékét a 

módosított Kemper-Rosenau módszer (KEMPER és ROSENAU, 1986) alapján határoztam 

meg. A vizsgálatok kivitelezéséhez a kijelölt parcellák művelt, illetve az alatti rétegéből kézi 

ásó segítségével talajmintákat gyűjtöttünk a kukorica jelzőnövénnyel borított parcellákból, a 

kukorica kelése után, virágzásakor és közvetlenül a betakarítás előtt. A mintavétel során 

ügyeltünk arra, hogy az aggregátumok a művelet során a legkevésbé sérüljenek. Minden 

parcellából három ásónyomnyi talajmennyiséget gyűjtöttünk. Az egyes részmintákból a 

nagyobb rögöket eltávolítottuk, a kisebbeket pedig óvatosan 5-10 mm-es morzsákká szedtük 

szét. A részmintákat még a helyszínen egyesítettük, majd nejlontasakokba helyezve 

laboratóriumba szállítottuk őket. Itt vékony rétegben nagy átmérőjű műanyag edénybe 

helyeztük őket, így a száradásuk biztosított volt. A mintákat légszáraz állapotig szárítottuk, 

majd 1- illetve 2 mm-es lyukátmérőjű szitákat használva rázógépen átszitáltuk őket. A szitálás 

amplitúdója 45 (mely megfelel 1,00 mm kitérésnek), ideje 5 perc volt. A keletkezett frakciók 

közül az 1-2 mm közötti (2 mm-es szitán átesett, 1 mm-es szitán fennmaradt) frakciót 

használtuk fel a továbbiakban. A vizsgálatig a mintákat nejlon tasakokban, száraz, hűvös helyen 

tároltuk. A vizsgálat elvégzéséig a protokoll szerint maximum 2 hét telhet el, ezt meg is 

tartottuk.  

A vizsgálatokhoz az eredeti Kemper-Koch-féle készüléket alapul véve az Eijkelkamp 

Agrisearch Equipment (Hollandia) által forgalmazott, „Wet Sieving Apparatus” (továbbiakban: 

WSA) nevű nedves szitarázó készüléket használtuk. Ebben 8 darab, az eredeti elv szerinti 250 

mikronos lyukméretű, műanyag házú, fémszövetes szita található. A készülék 34/perces 

ütemmel, 13 mm-es teljes lökethosszal működik. Ennél a készüléknél a sziták a talajmintával 

együtt mozognak, a vizes fázis pedig álló helyzetben marad.  

A vizsgálathoz először egy bemérő csónak segítségével félanalitikai mérlegen 3 tizedes jegy 

pontossággal 3.950 – 4.050 gramm mintát mértem be, majd ezt maradék nélkül átvittem a 

készülék egyik szitájába. Amikor a készülék nyolc szitája megtelt, az alattuk található acél 

edénybe kb. 80 ml ioncserélt vizet helyeztem, majd elindítottam a készüléket. A vizsgálat során 

a készüléket 5 percig járattam. Ezután a szitákról a fennmaradt mintát maradék nélkül 

előzetesen lemért főzőpohárba mostam, majd 105°C-on 48 órán át szárítottam. A szárítás után 

a mintákat tartalmazó főzőpoharakat visszamértem, így megkaptam a stabil frakció 
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mennyiségét. Ezután a főzőpohárba szükség szerinti mennyiségű, 0,1 M Na-pirofoszfátot 

öntöttem, a mintákkal elkevertem, majd egy éjszakán át állni hagytam. Ezután a mintákat 

maradék nélkül visszamostam a szitákra, öt percre ismét megjárattam a készüléket, majd a 

szitákat addig mostam ioncserélt vízben, amíg a szitán csak a 250 mikron feletti („homok”) 

frakció maradt fenn. A fennmaradt részt főzőpoharakba mostam, majd 105 °C-on 48 órán át 

szárítottam. Ezután a főzőpoharak tömegét visszamértem, így megkaptam a homok frakció 

tömegét. A stabil aggregátum %-os meghatározásához a következő számítást végeztem el: 

 

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔á𝑡𝑢𝑚% =  
𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑐𝑖ó (𝑔𝑟) − ℎ𝑜𝑚𝑜𝑘 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑐𝑖ó (𝑔𝑟)

𝑏𝑒𝑚é𝑟𝑡 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗 (𝑔𝑟) − ℎ𝑜𝑚𝑜𝑘 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑐𝑖ó (𝑔𝑟)
∗ 100 

 

A méréseket minden esetben 3 ismétlésben végeztem el. A kapott eredményeket Excel táblába 

helyeztem a későbbi statisztikai feldolgozás érdekében. 

 

4.2.6. Statisztikai vizsgálatok 

 

A dolgozatban szereplő mérések eredményeinek statisztikai vizsgálataihoz IBM SPSS 13.0 és 

15.0 statisztikai csomagot használtam. A vizsgálatok során egyváltozós, egy-, két- illetve 

háromtényezős varianciaanalíziseket végeztem a mérésekből előállított Excel-táblákat alapul 

véve (EDWARDS, 1985; HO, 2006). A legtöbb helyen (az aggregátum stabilitás értékek 

elemzését kivéve) t-próbát alkalmaztam, az aggregátum stabilitás értékek vizsgálatánál Duncan 

Post-Hoc teszt eredményei alapján értékeltem a szervestrágya-kiegészítések, N-adagok, 

művelési módok, illetve az idő hatását a vízzel szembeni ellenállás mértékére. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE 

 

5.1. Vízvisszatartó képesség vizsgálatok eredményei 

5.1.1. Az IOSDV kísérlet vízvisszatartó képesség vizsgálati eredményei 

 

2011. április 

 

A 4. ábrán a holtvíztartalom (HV) alakulását mutatom be az áprilisi vizsgálati eredmények 

alapján. Az ábrán jól látható, hogy a szervestrágya-kiegészítések, ha kismértékben is, de 

növelték a talaj holtvíztartalmát, a különbség azonban nem szignifikáns. Hasonló növekedés 

tapasztalható a nitrogéntrágyázás hatására is, a különbség szintén nem szignifikáns. 

 

4. ábra. A holtvíztartalom (HV) alakulása a szervestrágya-kiegészítések (a nitrogénkezelések 

átlagában) illetve nitrogénadagok (szervestrágya-kiegészítések átlagában) szerint, 2011. 

április 

NPK NPK+IST NPK+Sz+Zt

HV (v/v%) 19,556 20,578 21,191
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AZ 5. ábrán a diszponibilis víztartalom (DV) alakulását követhetjük nyomon 2011. áprilisában. 

A szervestrágya-kiegészítések szignifikánsan csökkentették az elérhető vízkészlet mennyiségét 

a szezon elején, a kukorica növények csírázási-kelési, illetve korai szár- és levélfejlődési 

szakaszaiban. Statisztikailag igazolható különbséget találunk ugyanakkor a két szervestrágya-

kiegészítés között is; a potenciális készletcsökkentő hatás nagyobb fokban érhető tetten a 

szárleszántásos változat esetében. Százalékban kifejezve az istállótrágyás változat 12%-kal, 

a szárleszántásos változat 28%-kal kevesebb diszponibilis víz raktározására volt képes a 

korai fejlődési időszakban, mint a csak ásványi trágyás kezelésben részesülő változat. 

A nitrogénkezelés tekintetében kismértékű DV-csökkenés tapasztalható nagyobb nitrogénadag 

mellett, a különbség azonban nem szignifikáns. 

Az interakciók vizsgálatánál mindenütt megjelenik az ásványi nitrogén DV csökkentő hatása, 

az értékek azonban nagyon különbözőek. Az istállótrágyás változatban a nagyobb N-adag 

mellett mérhető DV szinte azonos értéket mutat a kontroll kezeléssel, csak műtrágya adagolása 

mellett a csökkenés már jelentősebb (~10%), szárleszántás mellett a csökkenés azonban már 

17%-os. A szervesanyag-kiegészítések hatására történő DV csökkenés vélhetően az eltérő 

szervesanyag-összetétel és bomlási-átalakulási idők következménye. 
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5. ábra. A diszponibilis víztartalom (DV) alakulása a szervestrágya-kiegészítések (a 

nitrogénkezelések átlagában), a nitrogénadagok (szervestrágya-kiegészítések átlagában), 

illetve az interakciók szerint, 2011. április 
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A 6. ábrán látható gravitációs víztartalom (GV) alakulásában jelentős különbségeket az 

interakciók vizsgálatánál találunk. Érdekesen viselkedik az istállótrágyás változat, a kontroll N 

értéke jelentősen magasabb, míg nagyobb adagú nitrogéntrágyázás hatására jelentősen 

alacsonyabb értékek tapasztalhatóak, mint a másik két kezelésnél. Az ábra alapján látható, hogy 

a nagyobb csapadékesemények, illetve a jelentősebb hómennyiségű teleken a hóolvadás 

után a víz levezetéséért elsősorban felelős gravitációs pórusok aránya jelentősen csökken 

kombinatív rendszeres istállótrágyázás és nagydózisú nitrogénkezelés hatására. 

Ugyanakkor a szármaradványok leszántása jelentősen növeli a gravitációs pórusok 

mennyiségét a N-műtrágyával kiegészített változatban , mind az NPK-s, mind a NPK+IST 

változatokhoz képest  (11, illetve  17%).      

Az aktuális nedvességtartalmak alakulását térfogatszázalék- illetve mm-dimenzióban a 7. és a 

8. ábrán mutatom be. Az ábrákon jól nyomon követhető, hogy a csírázás – kelés időszakában 

minden kezelés esetén rendelkezésre állt a növények számára a megfelelő felvehető 

vízmennyiség. Alacsony értékkel az istállótrágyás kiegészítés kontrolljában találkozhatunk, 

ahol a rendelkezésre álló víz mindössze ötöde a lehetséges kapacitásnak. A többi esetben az 

aktuálisan rendelkezésre álló vízmennyiség a potenciális diszponibilis víztartalom 50-60 

százaléka, amely kedvező ellátottságot feltételez a növényi fejlődés szempontjából. 
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6. ábra. A gravitációs víztartalom (GV) alakulása a szervestrágya-kiegészítések (a 

nitrogénkezelések átlagában), a nitrogénadagok (szervestrágya-kiegészítések átlagában) 

illetve az interakciók szerint, 2011. április 

NPK NPK+IST NPK+Sz+Zt

GV (v/v%) 21,907 21,941 22,020
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7. ábra. A holtvíz- diszponibilis víz- és gravitációs víztartalom, illetve az aktuális víztartalom (v/v%) alakulása a szervestrágya-kiegészítés – 

nitrogéndózis interakciók szerint, 2011. április 
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8. ábra. A holtvíz- diszponibilis víz- és gravitációs víztartalom, illetve az aktuális víztartalom (mm) alakulása a szervestrágya-kiegészítés – 

nitrogéndózis interakciók szerint, 2011. április
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2011. július 

 

A 2011. júliusában mért HV értékeket mutatja be a 9. ábra. Az ábrán jól látszik a szárleszántásos 

változatok holtvíztartalom-növelő hatása, az érték szignifikánsan nagyobb, mint az IST 

változatnál, illetve a szervestrágya-kiegészítést nem tartalmazó NPK változatnál. Ha az 

adatokat májushoz hasonlítjuk, minden esetben jelentős csökkenést tapasztalhatunk. Hasonlóan 

jelentős csökkenés figyelhető meg a nitrogénkezelések esetében is, ugyanakkor a nagyobb 

nitrogén adag júliusra közel kétszeresére növelte a kontroll-N3 közötti különbséget a 

holtvíztartalomban, az utóbbi javára. 

 

 

9. ábra. A holtvíztartalom alakulása a szervestrágya-kiegészítések (a nitrogénkezelések 

átlagában) illetve nitrogénadagok (szervestrágya-kiegészítések átlagában) szerint, 2011. július 

NPK NPK + IST NPK + Sz + Zt SZD5%

HV (v/v%) 14,772 14,940 17,140 1,154
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A 10. ábrán a diszponibilis víztartalom alakulását mutatom be a 2011. júliusi adatok alapján. A 

trágyakezeléseket tekintve jól látszik az IST kezelés előnye a csak műtrágyázott változatokhoz 

képest, a szárleszántott változatoknál ugyanakkor nem találunk jelentősebb különbséget az 

NPK változatokkal szemben. A nitrogénadagokat tekintve érdemi különbséget nem látunk az 

áprilisi adatokhoz képest. Szembetűnő ugyanakkor az interakciók vizsgálatának eredménye: az 

NPK-IST kezelés közel 10% többletet, a szárleszántásos változat ugyanakkor kb. 7% 

deficitet mutat a szervestrágya-kiegészítés nélküli NPK-trágyázás hatásához képest a 

kukorica növény számára a vízfelhasználás szempontjából legfontosabb fenológiai fázis, 

a virágzás periódusában. 
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10. ábra. A diszponibilis víztartalom alakulása a szervestrágya-kiegészítések (a 

nitrogénkezelések átlagában), a nitrogénadagok (szervestrágya-kiegészítések átlagában) 

illetve az interakciók szerint, 2011. július 

NPK NPK + IST NPK + Sz + Zt
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A 11. ábrán láthatóak a júliusi gravitációs víztartalom-vizsgálat eredményei. A szervestrágya-

változatok közötti összehasonlítás hasonló eredményt mutat, mint áprilisban, habár a konkrét 

értékek lényegesen (mintegy 25%-kal) magasabbak. A nitrogén kezeléseket tekintve a lefutás 

itt is hasonló, mint áprilisban, ugyanakkor a kontroll-N3 közti különbség közel 2,5-szeresére 

nő áprilishoz képest, és statisztikailag igazolhatóvá is válik. Továbbra is igazolható tehát, hogy 

a többlet nitrogén kijuttatás csökkenti a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék 

elvezetésének lehetőségét a virágzás időszakában. Ugyanakkor, habár kis mértékben, de 

megfigyelhető a szervestrágya-kiegészítések gravitációs víztartalom-növelő hatása is 

ebben az időszakban. 

A 12. illetve a 13. ábrán a holtvíz-, diszponibilis és gravitációs víztartalmak összegzett 

eredményeit, illetve az aktuális víztartalomhoz való viszonyukat mutatom be. Az ábrákból 

látható, hogy az NPK-N0 kezelés kb. 50%-os, míg az NPK-N3 kezelés kb. 30%-os DV-

telítettséget mutat, az IST-változatokban ez éppen fordítottan alakul. A szárleszántott 

változatnál a kontrol kezelés az IST-változathoz hasonlóan alakul, ugyanakkor az N3 változat 

esetében már nem találunk a talajban a növény számára hozzáférhető vizet. 
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11. ábra. A gravitációs víztartalom alakulása a szervestrágya-kiegészítések (a 

nitrogénkezelések átlagában) és a nitrogénadagok (szervestrágya-kiegészítések átlagában) 

szerint, 2011. július 
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12. ábra. A holtvíz- diszponibilis víz- és gravitációs víztartalom, illetve az aktuális víztartalom (v/v%) alakulása a szervestrágya-kiegészítés – 

nitrogéndózis interakciók szerint, 2011. július 
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13. ábra. A holtvíz- diszponibilis víz- és gravitációs víztartalom, illetve az aktuális víztartalom (mm) alakulása a szervestrágya-kiegészítés – 

nitrogéndózis interakciók szerint, 2011. július
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2011. október 

 

A 2011. októberi holtvíztartalom-értékeket a 14. ábrán mutatom be. A júliusi trenddel 

ellentétben októberre a szervestrágya-kiegészítések HV-értéke lecsökkent, ez az IST kezelésnél 

volt megfigyelhető nagyobb mértékben. A nitrogén kezelések esetében nem látunk különbséget 

a két érték között. Ugyanakkor, ha az interakciós diagramot nézzük, szembetűnő, hogy a 

nitrogén kezelés az NPK-s változatnál jelentősen növelte, míg a szervestrágyázott változatoknál 

jelentősen csökkentette a növények számára nem hasznosítható holtvíz mennyiségét. A 

különbség az istállótrágya-kiegészítés vonatkozásában szignifikáns. 

  



76 
 

 

 

 

 

14. ábra. A holtvíztartalom alakulása a szervestrágya-kiegészítések (a nitrogénkezelések 

átlagában) illetve nitrogénadagok (szervestrágya-kiegészítések átlagában) szerint, 2011. 

október 
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2011. októberére szembetűnő változások figyelhetőek meg a diszponibilis vízkészletet illetően 

is (15. ábra). Jól látszik a szervestrágya-kiegészítések jelentős DV-növelő hatása (23, illetve 22 

százalék) az NPK kezelésekkel szemben. A nitrogén kezelések között nem látunk értékelhető 

különbséget, az interakció vizsgálata ugyanakkor nagyon jelentős eredményt mutat: az N3 

nitrogén kezelések mellett az istállótrágyázott változatban 73%-kal, a szárleszántásos 

verzióban pedig 67%-kal nőtt a diszponibilis vízkészlet nagysága a kukorica érési 

időszakában. Utóbbinál a zöldtrágya növény DV-növelő szerepe lehetett hangsúlyos (LAL 

et al., 1979).  
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15. ábra. A diszponibilis víztartalom alakulása a szervestrágya-kiegészítések (a 

nitrogénkezelések átlagában), a nitrogénadagok (szervestrágya-kiegészítések átlagában) 

illetve az interakciók szerint, 2011. október 

NPK NPK + IST NPK + Sz + Zt SZD5%
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A 16. ábrán láthatóak a 2011. októberében mért gravitációs víztartalom-értékek. A GV értéke 

októberre jelentősen kisebb lett júliushoz képest, és az IST-Sz-Zt változatoknál a trend is 

megfordult: itt ugyanis a szervestrágya-kiegészítések jelentősen kisebb GV-értékeket 

eredményeztek, mint ahogyan azt júliusban láthattuk. A csökkenés statisztikailag igazolható 

mindkét szervestrágya-kiegészítés esetében. Az ásványi nitrogén kijuttatása ugyanakkor nem 

követte a trendet, a kijuttatás továbbra is csökkenti a GV értékét, habár a júliusban mérhetőnél 

kisebb mértékben. 

A holtvíz- diszponibilis víz- és gravitációs víztartalom, illetve az aktuális víztartalom (v/v%) 

alakulását szervestrágya-kiegészítés – nitrogéndózis interakciók szerint mutatja a 17. és a 18. 

ábra. Az ábrákat elemezve jól látható, hogy októberre az összes, növények által felvehető vizet 

tartalmazó pórus leürült, a növények itt tehát már nem jutottak felvehető vízhez. A leürülés 

mértéke változó, a szervestrágyázott változatokban általában kisebb, mint a csak műtrágyás 

változatokban. A legnagyobb hiányt az NPK N3 kezelés mutatta, itt a hervadáspontig is közel 

5 v/v%, illetve majdnem 15 mm nedvesség hiányzik a talajból az érés idejére. A 

szervestrágyázott változatok N3-as kezeléseinél a hiány mértéke jóval kisebb, átlagosan 1,2-

1,8 v/v%, illetve 4-5 mm.  
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16. ábra. A gravitációs víztartalom alakulása a szervestrágya-kiegészítések (a 

nitrogénkezelések átlagában) és a nitrogénadagok (szervestrágya-kiegészítések átlagában) 

szerint, 2011. október 
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17. ábra. A holtvíz-, diszponibilis víz- és gravitációs víztartalom, illetve az aktuális víztartalom (v/v%) alakulása a szervestrágya-kiegészítés – 

nitrogéndózis interakciók szerint, 2011. október 
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18. ábra. A holtvíz-, diszponibilis víz- és gravitációs víztartalom, illetve az aktuális víztartalom (v/v%) alakulása a szervestrágya-kiegészítés – 

nitrogéndózis interakciók szerint, 2011. október
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A 19. ábra összefoglalóan mutatja a potenciális elérhető víztartalmakat a holtvíztartalommal 

együttesen ábrázolva, trágyázási módok, N-ellátás és mintavételi időpontok szerint, térfogat 

százalékban kifejezve. Jól látható az ábrából, hogy az együttes értékek minden kezelésben július 

hónapban jelentősen visszaesnek. Ezt a visszaesést a szervestrágya-kezelések közül a 

szárleszántott változat tompítani képes, az istállótrágyázott változatoknál viszont nem 

tapasztalhatunk ilyen jelenséget.  

Az aktuális elérhető víztartalom trágyázási módok, N-ellátás és mintavételi időpont szerinti 

alakulásának ábráján (20. ábra) jól látszik a 2011-es helyzet összefoglalása. Az NPK és az 

NPK+Sz+Zt kezelésekben fokozatosan fogyott el a növények számára felvehető víz a talajból, 

az istállótrágyás kezelésnél azonban N3-ban április-október között szinten maradt, míg N0-ban 

ugyanezen időszak alatt még nőtt is a rendelkezésre álló vízmennyiség.  

A 21. ábrán láthatjuk az aktuális elérhető víztartalom alakulását trágyázási módok, N-ellátás és 

mintavételi időpont szerint, mm-ben kifejezve. Szembetűnő az NPK-N3 kezelés 14 mm-es 

negatív értéke, vagyis ekkora az a vízmennyiség, amely a hervadáspont eléréséhez még 

hiányzott a növények számára ezen kezelés mellett. Szervestrágyás változatoknál az érték 

kisebb, bár pl. október tekintetében még az IST-N3 értéke így is kétszerese a NPK+Sz+Zt-N3 

kezelés értékének. 
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19. ábra. Potenciális elérhető víztartalom a holtvíztartalom értékekkel együttesen ábrázolva, trágyázási módok, N-ellátás és mintavételi időpontok 

szerint  
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20. ábra. Aktuális elérhető víztartalom alakulása trágyázási módok, N-ellátás és mintavételi időpont szer 
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21. ábra. Aktuális elérhető víztartalom alakulása trágyázási módok, N-ellátás és mintavételi időpont szerint
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Az eredményeket értékelve elmondhatjuk, hogy a 2011-es, csapadékszegény év vizsgálatából 

számos fontos eredmény szűrhető le a kezelések hatékonyságát illetően. A holtvíztartalom 

alakulására a kezdeti fejlődés időszakában és később, a virágzás szakaszáig növelő hatást 

gyakoroltak a szervestrágya-kiegészítések, bár ez csak a virágzás időszakára lett statisztikailag 

igazolható, és akkor is csak a szármaradványok leszántása esetén. A növényi vízellátás 

szempontjából legfontosabb diszponibilis víz tartományának alakulására szintén jelentős 

hatással voltak a szervestrágya-kiegészítések. Tavasszal, amikor egy rendkívül csapadékos 

esztendő után a kiegészítésekből származó szervesanyagok még nem tudtak megfelelően 

lebomlani és hatásukat kifejteni, az NPK-kezelések DV-értékei egyértelműen és statisztikailag 

is igazolhatóan nagyobbnak bizonyultak, mint a szervestrágya-kiegészítéses változatok DV-

értékei. Ez megmagyarázhatja a későbbi alacsonyabb termésértékeket is, mint ahogyan azt 

pl. FRENCH 1978-as munkájában láthatjuk. 

Később, a virágzás időszakára az istállótrágyás változat már nagyobb értéket mutatott, az ebből 

származó, erre az időszakra (kb. 9 hónap a bedolgozás után) vélhetően megjelenő 

szervesanyagok miatt. A szárleszántásos változatból származó szervesanyagok azonban az 

istállótrágyás változathoz képest „lemaradásban” voltak; ekkorra még vélhetően nem alakultak 

át teljes egészében a DV-re jelentős hatást gyakoroló szerves vegyületekké. A betakarítást 

megelőző időszakra azonban egyértelműen nő a DV értéke az NPK-hoz képest, vélhetően a 

kiegészítésekből származó szervesanyagok DV-növelő hatása miatt; a különbség szignifikáns.  

Megállapítható tehát, hogy a 2011-es esztendő időjárási körülményei mellett a 

diszponibilis víztartalomra pozitív hatást gyakorolnak a szervestrágya-kiegészítések, de a 

hatás, illetve annak erőssége a bedolgozás óta eltelt idő függvénye is – az istállótrágya, 

illetve a belőle származó szervesanyagok DV-re gyakorolt hatása nagyobb, és hamarabb 

is jelentkezik, mint a szárleszántás+zöldtrágya kombinációé. Az egyes szervesanyag-

frakciók feltáródását is befolyásolják az aszályos körülmények, erre jutottak vizsgálataikban 

PONIZOVSKY et al. (2006), illetve CHRIST ÉS DAVID (1996) is. 

A gravitációs víztartalom eredményeket a nitrogén kezelések átlagában értékelve 

megállapíthatjuk, hogy a szezon eleji teljes kiegyenlítettség után virágzásra némi többlet 

mutatkozik a szervestrágya-kezelések hatására, ugyanakkor a betakarításra a kiegészítések 

jelentősen csökkentik a GV értékét. Ez a nedvességveszteség csökkentése szempontjából 

előnyős, a nagy csapadékesemények utáni vízlevezetés szempontjából viszont kedvezőtlen 

jelenség. A nagy ingadozás a szervesanyagok bomlási-átalakulási folyamataival magyarázható, 

miután a szerves széntartalom alakulása jobban hat a GV-t is részben meghatározó 10µm feletti 
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pórusok mennyiségére, mint a hervadáspontra, ahogyan azt RAWLS et al. (2003) is 

bizonyították viszgálataikban. 

A nitrogén kezelések hatásait vizsgálva a kapacitás értékekre szintén érdekes eredményeket 

kapunk. Kezdetben és egészen a virágzásig tartó időszakban a nagyobb nitrogénadag 

alkalmazása növeli a holtvíztartalmat, virágzás idejére a különbség statisztikailag 

igazolhatóvá válik. Később a kontrollhoz képesti különbségek eltűnnek. A diszponibilis 

víztartalomra gyakorolt hatások tekintetében végig érvényesül a nagyobb nitrogénadag 

DV-csökkentő hatása. Ugyanez a hatás érvényesül a gravitációs víz esetében is; az érték 

már a kukorica kezdeti fejlődési szakaszában is nagyobb a csak műtrágyázott változatban; a 

virágzásra a különbség tovább nő és szignifikánssá is válik, és az NPK-kezelésekben mérhető 

nagyobb értékek betakarításra is megmaradnak, habár a különbség itt már nem szignifikáns. 

A DV-interakciók vizsgálatából megállapítható, hogy a 2011-es év körülményei között az 

istállótrágya kiegészítés már a virágzáskor, és terméséréskor is jelentős DV-többletet 

biztosít a növény számára azonos (210 kg ha-1) ásványi nitrogén dózis alkalmazása mellett, 

mint a csak műtrágyás kezelés. Ez a hatás a szárleszántásos változatban is érvényesül, de 

csak a termésérés időszakában. A két szervestrágya kiegészítés hatása közötti különbség 

vélhetően az eltérő átalakulási idejű szervesanyag-frakcióknak az eredménye. Az eredmények 

segíthetnek a gazdálkodók számára a helyes nitrogénadag kiválasztásában is (RINALDI, 2004). 

A kontroll N-kezelések esetében virágzásra mindkét szervestrágya-kiegészítés növeli a DV 

értékét, viszont termésérés időszakára ezek a különbségek kiegyenlítődnek.  Így 

megállapítható, hogy az egyes szervestrágya-kiegészítések hatásainak érvényre juttatásához 

ásványi nitrogén kijuttatás szükséges, ennek hiányában ugyanis a szezon végére jellemző 

markáns különbségek már nem jelentkeznek. 
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5.1.2. A talajművelési kísérlet vízvisszatartó képesség vizsgálati eredményei 

A talajművelési kísérletben, a kukorica növény virágzásakor vett minták vizsgálatából 

származó holtvíztartalom-eredményeket a 22. ábrán mutatom be. A holtvízre vonatkozóan a 

különböző művelési módok között nem találunk jelentős különbségeket, mindegyik kezelés 

értéke 17 v/v% körül mozgott. Ha a különböző nitrogénadagok hatását vizsgáljuk, a N-dózisok 

kismértékű csökkenést okoztak a HV értékében (maximum 0,6 v/v%). A kis különbségek miatt 

egyik vizsgálat sem mutatott szignifikáns különbségeket. 

 

 

 

22. ábra. A holtvíztartalom alakulása a talajművelési módok (a nitrogénkezelések átlagában) 

illetve  nitrogénadagok (talajművelési módok átlagában) szerint, 2015. július 
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A 23. ábrán a diszponibilis víztartalom-vizsgálatok eredményeit foglalom össze. Az 

eredmények kb. 1-1,3 v/v% különbséget mutatnak a minimum illetve tárcsás művelések javára, 

ez előbbi esetében 12%-os, míg utóbbi esetében 11%-os növekedést jelent a szántott 

változatokhoz képest. A nitrogénadagok tekintetében az N2-es dózis kismértékű növekedést, 

az N4-es pedig kismértékű csökkenést mutat a kontrollhoz képest. Az interakciók vizsgálatából 

kitűnik, hogy a nagyobb nitrogén adagok a redukált műveléseknél visszaesést mutatnak a 

DV értékében a kisebb N-dózisokhoz képest (minimum művelésnél 18%, tárcsás 

művelésnél 12%), ugyanakkor a szántás esetében a növekvő dózis kismértékű DV 

növekedést eredményezett. Konkrét értékek tekintetében viszont mindkét redukált 

művelés nagyobb DV értékeket mutat mind N2-dózis (28% illetve 31%), mind N4 dózis 

(4% illetve 13%) esetében a szántáshoz viszonyítva. 
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23. ábra. A diszponibilis víztartalom alakulása a talajművelési módok (a nitrogénkezelések 

átlagában), a nitrogénadagok (talajművelési módok átlagában) illetve az interakciók szerint, 

2015. július 

Szántás Minimum Tárcsás

DV (v/v%) 10,364 11,633 11,492

0

2

4

6

8

10

12

14

D
V

 (
v/

v%
)

N0 N2 N4

DV (v/v%) 11,263 11,601 10,624

0

2

4

6

8

10

12

14

D
V

 (
v/

v%
)

Szántá
s N0

Szántá
s N2

Szántá
s N4

Minim
um N0

Minim
um N2

Minim
um N4

Tárcsá
s N0

Tárcsá
s N2

Tárcsá
s N4

DV (v/v%) 11,326 9,700 10,066 12,032 12,385 10,482 10,432 12,718 11,326

0

2

4

6

8

10

12

14

D
V

 (
v/

v%
)



92 
 

A 24. ábra a gravitációs víztartalom alakulását mutatja be a talajművelési módok és 

nitrogénadagok, illetve a kettő közötti interakció szerint.  Jól látható, hogy a művelésnek ebben 

az időpontban a nitrogénkezelések átlagában nincs jelentős hatása a gravitációs 

vízmennyiségre, a redukált művelések az értéket 2-3%-kal növelik. A nitrogén kezelések 

viszont jelentős hatással bírnak a GV értékére: a kontrollhoz képest 19, illetve 20%-os a 

növekedés, a különbség statisztikailag igazolható. Az interakció vizsgálatából szembetűnő, 

hogy ez a nitrogénadag-növelésre bekövetkező GV-növekmény az N2-adagnál jórészt a 

szántásos művelés következménye; az N4-es adagnál azonban már a minimum művelés 

esetében is jelentős növekményt tapasztalhatunk N0-hoz képest. Ugyanakkor szántás esetében 

a nagyobb nitrogénadag már csökkentette a gravitációs víz mennyiségét. 

A 25. ábrán a potenciális víztartalmak, illetve az aktuális elérhető víztartalom alakulását 

mutatom be művelési módok és N-ellátás szerint, v/v%-ban kifejezve. Az ábra egyrészt 

összefoglaló, mivel mutatja az egyes vízkapacitás-tartományokat, ugyanakkor azt is 

megmutatja, hogy aktuálisan mekkora vízmennyiség állt a növények rendelkezésére a virágzás 

fenológiai fázisában. Az ábrából látható, hogy a nitrogén-kezelések mindenütt növelték az 

összporozitás mértékét; a növekmény a szántott változatban a legnagyobb, mintegy 5 v/v%, ez 

kb. 15%-os növekménynek felel meg N0-N2-relációban. A redukált művelések közül a 

minimum művelésnél a növekmény kisebb (2 v/v% körül), ugyanakkor a tárcsás művelés 

növekménye a legkisebb (1 v/v%-on belül).  AZ aktuális nedvességtartalmak vizsgálatából 

kitűnik, hogy a 2015-ös évben minden kezelés mellett rendelkezésre állt elegendő mennyiségű 

víz a növények számára a virágzás periódusában; sőt, bizonyos kezelésekben még a gravitációs 

pórusokban is találhattunk vizet. Ez azt jelenti, hogy a talajban az összes, 10 µm-nél kisebb 

átmérőjű pórus vízzel volt telítve, vagyis a szántóföldi vízkapacitás értéke meghaladta a 100%-

ot. A legtöbb plusz víz a tárcsás kezelésekben állt rendelkezésre, a legkevesebb plusz vizet 

pedig a minimum kezelésekben találhattuk. 

A potenciális víztartalmak, illetve az aktuális elérhető vízkészlet alakulását művelési módok és 

N-ellátás szerint a talaj egy centiméteres rétegére vonatkoztatva, mm-ben kifejezve a 26. ábrán 

adom meg. Az egy centiméteres rétegre történő lebontás az összehasonlíthatóság miatt fontos, 

ugyanis a mm-es adatokat az eltérő rétegvastagságú művelések miatt csak így lehet objektíven 

és statisztikailag is összehasonlítani. A növény számára elérhető vizet jelentő DV-értékek  0,9-

1,3 mm/cm között változnak, ez jelentős különbségnek számít (~40%). Jól látszik a nagyobb 

nitrogén-adagok DV-csökkentő hatása is a redukált műveléseknél (minimum: 1,24-1,05 

mm/cm, tárcsás: 1,27-1,13 mm/cm).  
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24. ábra. A gravitációs víztartalom alakulása a talajművelési módok (a nitrogénkezelések 

átlagában), a nitrogénadagok (talajművelési módok átlagában), illetve az interakciók szerint, 

2015. július
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25. ábra. A potenciális víztartalmak, illetve az aktuális elérhető víztartalom alakulása művelési módok és N-ellátás szerint 
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26. ábra. A potenciális víztartalmak, illetve az aktuális elérhető víztartalom alakulása művelési módok és N-ellátás szerint a talaj egy 

centiméteres rétegére vonatkoztatva
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A talajművelési kísérlet vízkapacitás-vizsgálatait értékelve elmondhatjuk, hogy a művelési 

módok összehasonlításában a HV értékek között gyakorlatilag nem találunk különbséget, azaz 

a művelési mód nem befolyásolta a virágzás időszakában a holtvíztartalom alakulását. A 

diszponibilis vízkészlet esetében megfigyelhető a redukált művelések DV-növelő hatása, a 

különbségek azonban nem szignifikánsak. Hasonló eredményre jutottak munkájukban pl. HILL 

(1985), BHATTACHARYYA (2006), MULUMBA és LAL (2008), JEMAI et al. (2013) vagy 

MAHBOUBI et al. (1993) is, ráadásul utóbbi tartamkísérletben tudta igazolni ezt a hatást. A 

gravitációs vízkészlet tekintetében a három művelési mód között nem találunk érdemi 

különbséget, tehát közvetlenül, a nitrogénkezelések átlagában nem igazolható a szántásos 

művelési mód eredendően feltételezett GV-növelő hatása. 

A nitrogénkezelések hatását értékelve megállapítható, hogy a HV értékét kismértékben 

csökkentette az N2-es nitrogénadag, a nagyobb, N4-es nitrogénadag pedig növelte a HV értékét. 

A DV-készlet esetén pontosan ugyanezt a helyzetet diagnosztizálhatjuk. A gravitációs 

vízkészlet alakulásában ugyanakkor mindkét nitrogénadagnak jelentős szerepe van; a 

kontrollhoz képest mindkét adag szignifikánsan növelte a GV értékét. Ez, az IOSDV-kísérletnél 

megfigyeltekhez hasonlóan előny, ha nagyobb csapadékesemények utáni vízlevezetésről van 

szó, viszont kipárolgás növekedéséből származó vízveszteség oldaláról nézve a jelenség 

terméscsökkentő hatású lehet. 

A GV interakció-vizsgálatát értékelve elmondhatjuk, hogy a nagyobb nitrogén adagok 

mellett a GV-csökkenés hatására bekövetkező vízveszteség-csökkenés és a DV-növekedés 

miatti nagyobb hozzáférhető víztartalom együttesen okozhatja a szántásos művelésben 

megfigyelhető, a redukált művelésekhez képest jelentősen nagyobb terméseredményeket.  
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5.2.Aggregátum-stabilitás vizsgálatok eredményei 

 

5.2.1. Az IOSDV-kísérlet aggregátum-stabilitás vizsgálatainak eredményei 

 

N0 

 

A 27. ábrán mutatom be a stabil aggregátumok százalékos megoszlását N0 nitrogénadag 

(kontroll kezelés) mellett. A szervestrágya-kiegészítéseket vizsgálva jól látszik a hozzáadott 

szervestrágya hatása; istállótrágya hozzáadásával a stabilitás több, mint 4%-kal javul, viszont a 

szármaradványok visszaszántása több, mint 16%-os növekedést eredményez. Mindkét 

növekedés szignifikáns mértékű. Az időpontok összehasonlításában a trend növekvő stabilitást 

mutat az idő előrehaladtával. Az értékek májusban, kelés után a legkisebbek, majd fokozatosan 

növekednek, a legnagyobb értéket októberben, betakarítás előtt érik el. Az időpontok között 

statisztikailag igazolható különbségeket találunk. 
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27. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya a kontroll nitrogén kezelésekben 

szervestrágya-kiegészítés (a mintavételi időpontok átlagában) és mintavételi időpontok (a 

szervestrágya-kiegészítések átlagában) szerint 
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N1 

A 28. ábrán a 70 kg ha-1 N-kezelés mellett mutatott stabilitás-eredmények láthatóak. Feltűnő, 

hogy ilyen nitorgén-mennyiség mellett az istállótrágyás változatban mérhető aggregátum-

stabilitás nőtt, viszont a szárleszántásos változat esetében kismértékű csökkenés mutatható ki. 

Hasonló a helyzet a mintavételi idővel is; májushoz képest augusztusban láthatunk emelkedést, 

októberre azonban ez stabilizálódik, további emelkedést már nem látunk. 

 

 

 

28. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya az N1 nitrogén kezelésekben szervestrágya-

kiegészítés (a mintavételi időpontok átlagában) és mintavételi időpontok (a szervestrágya-

kiegészítések átlagában) szerint 

 

NPK NPK+IST NPK+Sz+Zt

Stabil aggr % 33,718 38,359 32,036
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N2 

 

A 140 kg ha-1 N-adag mellett mérhető aggregátum-stabilitás értékek alakulását a 29. ábrán 

mutatom be. Ennél a kezelésnél szintén megfigyelhető a stabilitás növelő hatás szervestrágya-

kiegészítés hatására, a különbségek szignifikánsak. Az időket tekintve augusztusra kismértékű 

visszaesés, októberre kismértékű növekmény adódik, a különbségek nem szignifikánsak. 

 

 

29. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya az N2 nitrogén kezelésekben szervestrágya-

kiegészítés (a mintavételi időpontok átlagában) és mintavételi időpontok (a szervestrágya-

kiegészítések átlagában) szerint 

 

NPK NPK+IST NPK+Sz+Zt SZD5%

Stabil aggr % 34,310 38,539 44,452 4,013
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N3 

 

A 210 kg ha-1 mellett mérhető stabilitáseredményeket mutatja a 30. ábra. Itt jól megfigyelhető 

az istállótrágyázás stabilitásra gyakorolt negatív hatása; a különbség közel 8% az NPK, illetve 

14% a szárleszántásos változathoz képest. Mindkét érték statisztikailag igazolható különbséget 

mutat. Az időpontok között május-augusztusi növekedés, majd októberi stabilizálás figyelhető 

meg, a különbségek nem szignifikánsak. 

 

 

 

30. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya az N3 nitrogén kezelésekben szervestrágya-

kiegészítés (a mintavételi időpontok átlagában) és mintavételi időpontok (a szervestrágya-

kiegészítések átlagában) szerint 

NPK NPK+IST NPK+Sz+Zt SZD5%

Stabil aggr % 38,752 30,927 45,031 4,130
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N4 

A kísérletben alkalmazott legmagasabb, 280 kg ha-1 N-dózis mellett mérhető stabilitás-értékek 

alakulását figyelhetjük meg a 31. ábrán. Az istállótrágyával kiegészített változatnál nagyon jól 

ábrázolódik a kiegészítés nélküli változathoz képesti stabilitáscsökkentő hatás. Ugyanakkor, a 

nagy N-dózis hatására a szárleszántott változatban is jelentősen csökken a stabilitás az NPK-

változathoz képest. A különbségek NPK – NPK+IST; illetve NPK – NPK+Sz+Zt relációban 

statisztikailag igazolhatóak. 

 

 

31. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya az N4 nitrogén kezelésekben szervestrágya-

kiegészítés (a mintavételi időpontok átlagában) és mintavételi időpontok (a szervestrágya-

kiegészítések átlagában) szerint 

NPK NPK+IST NPK+Sz+Zt SZD5%

Stabil aggr % 37,408 27,310 30,309 3,826
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Összesített eredmények 

 

A teljes 2014-es évre vonatkozó eredménysort az aggregátumok stabilitására vonatkozóan az 

32. ábrán mutatom be. A szervestrágya-kiegészítések közül a szárleszántás + zöldtrágya 

kezelés közel 5%-kal növelte az aggregátumok stabilitását, a különbség statisztikailag 

igazolható mértékű. Ezzel párhuzamosan, az NPK kezeléshez képest az istállótrágyával 

kiegészített változat mellett kb. 1%-os csökkenés mutatható ki a stabilitás-értékekben. A 

szármaradvány-visszaforgatás kedvező hatásának magyarázata az lehet, hogy a plusz 

szubsztrátok a mikroorganizmusok számára megnövelik az aktív mikrobiális tevékenység idejét 

és ezáltal a szerves kötőanyagok, pl. poliszacharidok mennyiségét (SCHLECHT-PIETSCH et 

al., 1994). 

WANG et al. (2011) is kimutatták a szármaradványok visszaforgatásának stabilitásnövelő 

hatását. Ugyanezt az eredményt kapták LONG et al. (2015) is. Hasonló hatásra számíthatnánk 

az istállótrágyázás esetében is, ahogy, pl. ZALLER és KÖPKE (2004). Azonban több szerző is 

felhívja a figyelmet az istállótrágyázás talajstabilitást csökkentő hatásaira (MBAGWU 1989; 

PARE et al., 1999). 

A várt stabilitásnövelő hatás elmaradása az istállótrágyában megtalálható, diszpergáló hatású 

anyagok stabilitást csökkentő hatásával magyarázható. Ezt a hatást írta le például WHALEN és 

CHANG (2002), akik 25 éves kísérletben, évente 30 t·ha-1 adagban kijuttatott istállótrágyázás 

hatására lényegesen kisebb makroaggregátum-stabilitást mértek. Az alacsonyabb stabilitás-

értékek okaként a trágyában található diszpergáló hatású anyagokat jelölték meg. 

Az ábrán látható a stabilitás időbeli alakulása is; eszerint május hónapban mérhettük a 

legkisebb, és október hónapban a legmagasabb értékeket. Fontos megjegyezni, hogy 

összességében a stabilitás-növekedés inkább május–augusztus viszonylatban jelentős, 

augusztus–október viszonylatban már jóval kisebb mértékű. 

A nitrogénadagok stabilitásra gyakorolt hatásának elemzéséből jól látszik, hogy növekvő N-

adagokkal 140 kg ha-1 értékig nő a stabilitás, nagyobb nitrogén adagok hatására viszont 

fokozatos csökkenést tapasztalhatunk. A csökkenés mértéke N3-N4 (210-280 kgha-1) között 

válik jelentőssé: az érték itt kb. 3,5%-kal alacsonyabb még a kontroll változatban mérhető 

stabilitás értéknél is. A stabilitás növekedésének magyarázata a mikrobiális életközösségek 

számára fennálló több tápanyag, ami ugyan fennáll nagyobb N-adagoknál is, viszont nagyobb 
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N-adagok mellett a talajba jutó nagy mennyiségű NH4
+ ionok stabilitást csökkentő hatása 

(TISDALE et al., 1993) már jobban érvényesül. 

 

 

 

32. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya szervestrágya-kiegészítés (a mintavételi 

időpontok és az N-adagok átlagában), mintavételi időpontok (a szervestrágya-kiegészítések és 

az N-adagok átlagában), valamint N-adagok (a szervestrágya-kiegészítések és a mintavételi 

időpontok átlagában) szerint 

NPK NPK+IST
NPK+Sz+Z

t
SZD5%

Stabil aggr % 34,507 33,536 39,315 1,781
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Május Augusztus Október SZD5%

Stabil aggr % 33,945 36,436 36,977 1,781
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N0 N1 N2 N3 N4 SZD5%

Stabil aggr % 35,212 34,705 39,101 38,237 31,676 2,299

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

St
ab

il 
ag

gr
 %



105 
 

A 6. táblázatban foglaltam össze az egyes szervestrágya-kiegészítések aggregátum-stabilitásra 

gyakorolt hatásait. A csak műtrágyát kapott változatokat elemezve kitűnik, hogy az abszolút 

kontroll (0 kg N) változatban, illetve az N1 változatban a stabilitás még kismértékben 

növekedett az idő előrehaladtával, nagyobb N-adagok mellett azonban már szélsőséges 

változásokat tapasztalhatunk; az N2 adag augusztusra csökkenő, majd októberre növekvő 

értéket mutat, a különbségek azonban nem szignifikánsak. N3 adagnál jelentős növekményt 

tapasztalunk, ugyanakkor N4 esetében az augusztusi érték a legnagyobb, októberre jelentős 

mértékű visszaesés következik be a mért stabilitás értékekben. Az időponti átlagokat elemezve 

tisztán látszik az idő pozitív hatása a stabilitásra; a májusi kezdő értékekhez képest 

augusztusban és októberben is 6-6%-os emelkedés mérhető, a különbség szignifikáns. 

Az istállótrágyával kiegészített változatokat tekintve a kép már kissé árnyaltabb. Jól látszik, 

hogy megszűnnek a nitrogénadag-változásra reagáló hektikus stabilitás-ingadozások, helyette 

kiegyenlítettebb viszonyokat találunk. A nitrogénadagok hatását elemezve a kontroll- ill. 

kisadagú N-trágyázás az augusztusi értékeket csökkentette a májusiakhoz képest, viszont némi 

növekmény megfigyelhető októberre az augusztusi adatokhoz képest. A trend N2- adatoktól 

változik; itt, illetve N3-nál augusztus és október hasonlóan alakul, a legnagyobb nitrogén 

adagra azonban már stabilitás csökkenéssel reagál az októberi vizsgálat, hasonlóképpen, habár 

jóval kisebb mértékben, mint azt az NPK N4 adagnál láthattuk. 

A szárleszántás + zöldtrágyás változatban találjuk a legmagasabb stabilitás-értékeket. 

Érdekesség, hogy a kiegészítés csak nitrogén nélkül működik igazán jól a stabilitás 

szempontjából; N mellett jelentős a növekmény az idő előrehaladtával – ez N1-re már csak 

május-augusztus relációban tart ki, nagyobb nitrogénadagok mellett viszont már csökkenést 

tapasztalunk május és augusztus között. Ez a csökkenés N2-N3 esetében még pici 

növekménybe megy át augusztus és október között, ugyanakkor a kiindulási értéket már itt sem 

éri el ez a növekmény. N4 adag mellett pedig már az augusztus-október reláció is csökkenést 

mutat. 
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6. (a., b., c.,) táblázat. A stabil aggregátumok százalékos arányának alakulása szervestrágyázási 

változatonként, a mintavételi időpontok és a nitrogénadagok függvényében. Az egyes 

oszlopokon belüli eltérő betűk szignifikáns különbséget jeleznek a Duncan Post-Hoc teszt 

alapján, p<0,05 értéken 

a., NPK 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

Május 23,324a 32,354a 37,686a 27,346a 32,343a 30,611a 

Augusztus 28,449ab 34,753a 30,592a 45,504b 43,681b 36,596b 

Október 33,266b 34,049a 34,652a 43,406b 36,199a 36,314b 

Átlag 28,346 33,719 34,310 38,752 37,408 34,507 

 

 

b., 
NPK+ 

IST 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

Május 34,841a 38,738a 33,698a 27,340a 24,258a 31,775a 

Augusztus 28,869a 35,062a 41,346a 30,25a 29,953a 33,097a 

Október 33,923a 41,277a 40,574a 35,188a 27,718a 35,736a 

Átlag 32,544 38,359 38,539 30,926 27,310 33,536 

 

 

c., 

NPK+ 

Sz+ 

Zt 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

Május 35,860a 27,158a 50,780b 49,022a 34,425a 39,449a 

Augusztus 48,275b 37,549b 39,250a 42,310a 30,692a 39,615a 

Október 50,104b 31,402ab 43,326ab 43,762a 25,812a 38,881a 

Átlag 44,746 32,036 44,452 45,031 30,310 39,315 
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A 7. táblázatban az egyes mintavételi időpontokban mérhető aggregátum-stabilitás értékeket 

mutatom be N-adagok alapján, a szervestrágyázási változatok közötti különbségek 

bemutatásával. A kelés utáni időszak stabilitás értékeit elemezve jól látszik, hogy N0 adag 

mellett még mindkét szervestrágya-kiegészítés növelni tudta a stabilitás-értékeket az NPK-hoz 

képest, magasabb nitrogén adagok mellett ugyanakkor már az istállótrágyás kiegészítés erre 

nem volt képes. A szárleszántásos változatban ugyanakkor N2-N3 mellett jelentős növekményt 

tapasztalunk; 210 kg ha-1 N-dózis mellett a szárleszántásos változat több, mint 80%-os 

stabilitás növekményt produkált a csak NPK-változathoz képest. N4 nitrogénadagra a 

növekmény még mindig tapasztalható, bár értéke az előzőnél jóval kisebb. Az átlagokat 

tekintve jól látszik, hogy a szárleszántásos változat közel 9%-os stabilitás növekményt 

produkált a nitrogénkezelések átlagában, mint az NPK változat, és közel 8%-kal múlta felül az 

istállótrágya-kiegészítés hatását. 

Az augusztusi eredményeket tanulmányozva egy érdekességet tapasztalhatunk: az NPK-

kezeléshez képest a szárleszántásos változat jelentős növekményt produkált a kontroll N-

kezelésnél, a növekvő nitrogén adagok viszont már különbség csökkenéssel, N3 után pedig 

negatív hatással bírnak a stabilitásra. Az istállótrágyás változat a kontrollt kivéve teljesen 

hasonlóan viselkedik, magasabb N-adagok mellett jelentős visszaesés tapasztalható a stabilitás 

értékekben. Az átlagokat tekintve statisztikailag igazolható különbséggel már csak az 

istállótrágyázott változathoz képest találkozhatunk; a másik két kezelés szignifikánsan nagyobb 

stabilitást produkált, mint az IST-változat. 

Az októberi eredményeket tekintve az N0 változat teljesen hasonlóan alakul az augusztusi 

eredményekhez, csakúgy, mint a további N-kezelések tekintetében az istállótrágya kiegészítés. 

A szárleszántásos változatnál azonban már eltérő jelenségeket tapasztalhatunk. Az augusztusi 

növekmény N1-re eltűnik, hasonlóan május hónaphoz, N2-ben azonban újra megjelenik. N3-

ban stabilizálódik az érték, N4-nél viszont újra csökkenést tapasztalhatunk, hasonlóan az 

augusztusi hónaphoz. Az átlagokat tekintve a különbségek októberre kiegyenlítődnek, bár 

kicsivel a szárleszántásos változat értékei még mindig magasabbak, a különbség már nem 

szignifikáns. 

A mintavételi idők összehasonlításából kitűnik, hogy az NPK-kezelésekben az idő 

előrehaladtával folyamatosan nőtt a stabilitás. A szervestrágyázott változatok közül az IST 

kezelés mellett a növekedés fokozatos, míg a szárleszántásos változatban gyakorlatilag 

kiegyenlített eredményeket találunk. Nagyon fontos eredmény, hogy a nitrogén adagok 
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növelésével az NPK-változat stabilitás-eredményei jelentősen növekedtek, ugyanakkor az 

istállótrágyás változatban kismértékű növekedést vagy stagnálást, a szárleszántásos 

változatban pedig nagymértékű csökkenést tapasztalhatunk. Azaz, az előzőekben 

megállapított, az N-dózis növelésének hatására csökkenő stabilitás akkor érvényes, ha 

szervesanyag, főképpen leszántott szármaradványok vannak jelen a rendszerben. Éppen 

ezért hiába vannak jelen nagy mennyiségben szervesanyagok a szervestrágyával 

kiegészített változatokban, ezek stabilitásnövelő hatása nagyobb N-adagok mellett 

kevésbé vagy egyáltalán nem érvényesül. 

Adott mintavételi időpontokon belüli eredményeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a fő 

különbségek leginkább a szezon eleji, májusi mérések eredményeként állnak elő, később már 

megmutatkozik az istállótrágya negatív hatása, illetve az, hogy bár a szárleszántott változat 

esetében összességében kismértékű stabilitás-növekedést tapasztalhatunk, a stabilitásra kifejtett 

hatás teljesen ellentétes a kis- illetve a nagyobb N-adagok mellett. 
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7. (a., b., c.,) táblázat. A stabil aggregátumok százalékos arányának alakulása mintavételi 

időpontonként, a szervestrágyázási változatok és a nitrogénadagok függvényében. Az egyes 

oszlopokon belüli eltérő betűk szignifikáns különbséget jeleznek a Duncan Post-Hoc teszt 

alapján, p<0,05 értéken 

Május 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

NPK 23,324a 32,354ab 37,686a 27,346a 32,343b 30,611a 

NPK+IST 34,841b 38,738b 33,698a 27,340a 24,258a 31,775a 

NPK+Sz+Zt 35,860b 27,158a 50,780b 49,022b 34,425b 39,449b 

Átlag 31,342 32,750 40,721 34,569 30,342 33,945 

 

 

Augusztus 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

NPK 28,449a 34,753a 30,592a 45,504b 43,68b 36,596b 

NPK+IST 28,869a 35,062a 41,346a 30,252a 29,953a 33,097a 

NPK+Sz+Zt 48,275b 37,549a 39,250a 42,310b 30,692a 39,615b 

Átlag 35,198 35,788 37,063 39,356 34,775 36,436 

 

 

Október 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

NPK 33,266a 34,049a 34,652a 43,406a 36,199b 36,314a 

NPK+IST 33,923a 41,277a 40,574a 35,188a 27,718a 35,736a 

NPK+Sz+Zt 50,104b 31,402a 43,326a 43,762a 25,812a 38,881a 

Átlag 39,098 35,576 39,518 40,785 29,910 36,977 
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5.2.2. A talajművelési kísérlet aggregátum-stabilitás vizsgálatainak eredményei 

 

N0 

 

A 33. ábrán az egyes talajművelési módok, illetve a mintavételi időpontok hatását mutatom be 

az aggregátumok stabilitására. Az ábrából világosan kitűnik a redukált művelési módok 

stabilitásra gyakorolt pozitív hatása: minimum művelés hatására a stabilitás növekmény 

20%, ez fajlagosan a szántás eredményéhez képest 48%-os növekedést jelent. 

Nagyságrendileg hasonló stabilitás növekedést mutat a tárcsás kezelés is; itt 13% abszolút 

értéknövekedés mellé 32%-os fajlagos növekedés társul. A különbség mindkét esetben, 

illetve még az egyes redukált művelési változatok között is szignifikáns. 

A mintavételi idő is szerepet játszik a stabilitási értékeke alakulásánál. A csökkenő tendencia a 

fenológia előrehaladásával jól látható az ábrán, habár a különbségek nem szignifikánsak, a 

betakarításra előálló mintegy 5%-os abszolút stabilitásvesztés jelentős mértékűnek számít. 
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33. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya a kontroll nitrogén kezelésekben 

talajművelési módok (a mintavételi időpontok átlagában) és mintavételi időpontok (a 

talajművelési módok átlagában) szerint 

 

 

 

 

Szántás Minimum Tárcsás SZD5%

Stabil aggr % 42,137 62,015 55,641 4,122
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N2 

 

Az N2 nitrogénadag alkalmazása mellett tapasztalható stabilitás eredményeket mutatja be a 34. 

ábra. A művelések tekintetében az N0-nál megfigyelhető trendek itt is érvényesülnek, habár a 

mérték lényegesen kisebb, ugyanakkor szántás–redukált művelés relációban még mindig 

szignifikáns mértékű. Fontos különbség, hogy eltűnik a stabilitásbeli különbség a két redukált 

művelés között, az értékek N2 nitrogénadag mellett teljesen kiegyenlítődnek. 

Az időbeli változás trendje szintén hasonló a kontroll N-adaghoz, a különbségek azonban 

markánsabbak. A stabilitás értékek kisebbek a kontrollban mérhetőnél, a különbségek pedig 

május–augusztus és május–október összehasonlításban statisztikailag igazolhatóak. 

 

 

34. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya az N2 nitrogén kezelésekben talajművelési 

módok (a mintavételi időpontok átlagában) és mintavételi időpontok (a talajművelési módok 

átlagában) szerint 

 

Szántás Minimum Tárcsás SZD5%

Stabil aggr % 35,180 46,731 46,138 3,762
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N4 

 

A 35. ábrán mutatom be a legmagasabb, N4-es nitrogéndózis eredményeit. A trend itt is az 

előzőekhez hasonló, habár inkább a kontrollhoz hasonlít, mivel a minimum és a tárcsás 

művelési módok között is jelentős különbség adódik. Az értékek ugyanakkor jóval kisebbek, 

mint N0 esetén, a különbségek azonban N4 mellett is szignifikánsak minden művelési mód 

között. 

A mintavételi időpontok közötti különbség viszont érdekesen alakul; májushoz képest 

augusztusra kismértékű növekedést, majd októberre jelentősebb csökkenést tapasztalhatunk. A 

különbségek azonban ebben az esetben statisztikailag nem igazolhatóak. 
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35. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya az N4 nitrogén kezelésekben talajművelési 

módok (a mintavételi időpontok átlagában) és mintavételi időpontok (a talajművelési módok 

átlagában) szerint 

 

 

 

 

Szántás Minimum Tárcsás SZD5%
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Összesített eredmények 

 

A 36. ábra összefoglalóan mutatja be a 2014-es év talajművelési tartamkísérletben végzett 

aggregátum stabilitás vizsgálatának eredményeit. Az ábrán jól látszik a redukált művelések 

stabilitásnövelő hatása (minimum 15%, tárcsás 11% abszolút értékben), a különbségek 

mindenütt statisztikailag is igazolhatóak. A mintavételi időpontok hatása folyamatos stabilitás 

csökkenésben nyilvánul meg, a különbségek itt is minden időpont között szignifikánsak. A 

nitrogénadagok hatásánál jól látszik a különböző N-dózisok jelentős stabilitás csökkentő hatása 

(11%, ill. 9% abszolút értékben). A különbségek a kontrollhoz képest szignifikánsak, a két 

redukált művelés között azonban nem állapítható meg statisztikailag igazolható különbség. 

Mind a redukált művelések stabilitás csökkentő hatásában, mind pedig az N-dózisok hatása 

esetében a szervesanyagok mennyisége, frakcióik időbeli változása, illetve a nedvességtartalom 

alakulása (ANGERS et al., 1993, CHAN et al., 1994, WATTS et al., 1996) játszhatja a legfőbb 

szerepet. A redukált művelések stabilitás-növelő hatását mutatták ki munkájukban pl. 

BOTTINELLI et al. (2017) is.  
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36. ábra. Stabil aggregátumok százalékos aránya művelési módok (a mintavételi időpontok és 

az N-adagok átlagában), mintavételi időpontok (a művelési módok és az N-adagok átlagában), 

valamint N-adagok (a művelési módok és a mintavételi időpontok átlagában) szerint 
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A 8. táblázatban az egyes művelési módok mellett mérhető aggregátum-stabilitás értékeket 

mutatom be N-adagok alapján, a mintavételi időpontok közötti különbségek bemutatásával. A 

szántásos művelést tekintve a műtrágya-nitrogént nem kapott kontroll, illetve a nagyadagú N-

műtrágyázás mellett mérhető értékek hasonlítanak jobban egymásra. Az N2 adagnál mérhető 

stabilitás értékekben augusztusra jelentős csökkenés, majd ehhez képest októberre kismértékű 

növekedés jellemző. Az időpontok közti különbségek sehol sem szignifikánsak, csakúgy, mint 

az átlagok tekintetében. 

A minimum művelésnél megfigyelhető különbségek május – augusztus viszonylatban 

jóval kisebbek, N-adagtól függetlenül 1-3% közöttiek. Augusztus és október között 

azonban a nitrogén adag már jelentős stabilitás változásokat eredményez; amíg a 

kontrollnál a különbség 1-2%, addig N2-ben már 9%, N4 mellett pedig már 12-13% 

(abszolút értéken). Ennek megfelelően alakul az átlagok vizsgálata is; a közel egyforma májusi 

– augusztusi stabilitás értékek októberre mintegy 7%-kal, szignifikáns mértékben csökkennek. 

A tárcsás művelési mód vizsgálatakor minden nitrogénadag mellett jelentős stabilitás 

csökkenést mérhetünk május – augusztus között, ugyanakkor a csökkenés mértéke a 

nitrogénadag növelésével egyre kisebb lesz (N0 14%, N2 9%, N4 6% abszolút értéken). 

Augusztus – október között már nem találunk jelentős különbségeket. Ezekből következően az 

átlagok vizsgálatában a május – augusztus közötti átlagosan 11%-os csökkenés szignifikáns 

mértékű, míg augusztus – október között statisztikailag igazolható különbséget már nem 

találunk. 
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8. (a., b., c.,) táblázat. A stabil aggregátumok százalékos arányának alakulása művelési 

módonként, a mintavételi időpontok és a nitrogénadagok függvényében. Az egyes oszlopokon 

belüli eltérő betűk szignifikáns különbséget jeleznek a Duncan Post-Hoc teszt alapján, p<0,05 

értéken 

a., Szántás 

 N0 N2 N4 Átlag 

Május 41,820a 40,646a 32,510a 38,325a 

Augusztus 45,400a 30,946a 42,496a 39,614a 

Október 39,191a 33,950a 38,186a 37,109a 

Átlag 42,137 35,181 37,731 38,350 

 

b., Minimum 

 N0 N2 N4 Átlag 

Május 63,121a 49,691a 54,599a 55,803a 

Augusztus 60,443a 49,756a 55,847a 55,349a 

Október 62,481a 40,747a 42,877b 48,702b 

Átlag 62,015 46,731 51,108 53,285 

 

c., Tárcsás 

 N0 N2 N4 Átlag 

Május 64,722a 54,816a 49,466a 56,335a 

Augusztus 50,743a 43,762b 43,385a 45,963b 

Október 51,456a 39,837b 43,101a 44,798b 

Átlag 55,640 46,138 45,317 49,032 
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A stabil aggregátumok százalékos arányának alakulását mintavételi időpontonként, a művelési 

módok és a nitrogénadagok függvényében a 9. táblázat mutatja be. A májusi időszakban 

nitrogénadagtól függetlenül mindegyik művelési mód jelentősen nagyobb stabilitási értéket 

adott, mint a szántásos művelés. A különbségek 9-23% között mozognak abszolút értéken 

számítva. A különbségek augusztusban és októberben is hasonlóan alakultak, utóbbiban az N4-

es adag említésre méltó, ahol a különbségek NPK – redukált művelések relációban a májusi 17-

22% után 4-5%-ra estek vissza, bár a trend továbbra is stabilitás növekedést mutat. Októberben 

az előzőektől eltérően az N2-es nitrogénadag is kiegyenlítettebb képet mutat. A nitrogén adagok 

növekedésével tehát az egyes művelési módok közötti különbségek fokozatosan csökkennek. 

Ez főképpen a redukált művelések növekvő nitrogénadaggal párhuzamosan csökkenő stabilitás-

értékei miatt van így. A magyarázat valószínűleg abban áll, hogy a sekély művelések kevésbé 

tudják kielégíteni a szervesanyag-lebontásban és felépítésben részt vevő mikroorganizmusok 

környezeti igényeit. 
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9. (a., b., c.,) táblázat. A stabil aggregátumok százalékos arányának alakulása mintavételi 

időpontonként, a művelési módok és a nitrogénadagok függvényében. Az egyes oszlopokon 

belüli eltérő betűk szignifikáns különbséget jeleznek a Duncan Post-Hoc teszt alapján, p<0,05 

értéken 

Május 

 N0 N2 N4 Átlag 

Szántás 41,820a 40,646a 32,510a 38,325a 

Minimum 63,121b 49,691b 54,599b 55,803b 

Tárcsás 64,722b 54,816b 49,466b 56,335b 

Átlag 56,554 48,384 45,525 50,154 

 

Augusztus 

 N0 N2 N4 Átlag 

Szántás 45,400a 30,946a 42,496a 39,614a 

Minimum 60,443b 49,756b 55,847b 55,349c 

Tárcsás 50,743ab 43,762b 43,385a 45,963b 

Átlag 52,195 41,488 47,243 46,976 

 

Október 

 N0 N2 N4 Átlag 

Szántás 39,191a 33,950a 38,186a 37,109a 

Minimum 62,481b 40,747a 42,877a 48,702b 

Tárcsás 51,456b 39,837a 43,101a 44,798b 

Átlag 51,043 38,178 41,388 43,536 
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5.3. A talaj aktuális nedvességtartalom-vizsgálatainak eredményei 

 

Az IOSDV-kísérlet keretében nedvességtartalom vizsgálataim eredményeit a.) 0-80 cm-es, 

teljes vizsgált talajrétegre vonatkozóan, b.) az egyes kezelések (szervestrágya-kiegészítések, 

nitrogénadagok) összehasonlítására adott rétegen belül a teljes vizsgált rétegre vonatkozóan, 

illetve c.) a rétegek összehasonlíthatóságának érdekében cm talajrétegre vetítve is megadom. 

Ebben a kísérletben „művelt réteg” elnevezés alatt minden kezelés esetében a 0-25 cm-es 

réteget, „művelt réteg alatti réteg” elnevezés alatt a 25-40 cm-es réteget értem. 

A talajművelési kísérlet esetében szintén megadom nedvességtartalom vizsgálataim 

eredményeit az a.) 0-80 cm-es, teljes vizsgált talajrétegre vonatkozóan, ugyanakkor itt nincs 

lehetőség az előzőekben ismertetett módon a b.) az egyes kezelések (talajművelési módok, 

nitrogénadagok) összehasonlítására adott rétegen belül a teljes vizsgált rétegre vonatkozóan, 

mivel az egyes kezelések alkalmazási mélysége eltérő. Így ennél a kísérletnél a b.) pontot úgy 

módosítottam, hogy megadom a nedvességtartalom vizsgálataim eredményeit az egyes 

kezelések (talajművelési módok, nitrogénadagok) összehasonlítására adott rétegen belül, cm 

talajrétegre vetítve. Ugyanezen táblázattal c.) a rétegek összehasonlíthatósága is megvalósul. 

„Művelt réteg” alatt szántás esetében a 0-25 cm-es réteget, minimum és tárcsás művelés esetén 

pedig 10-10 centiméteres réteget értek; a „művelt réteg alatti réteg” vastagsága pedig ennek 

megfelelően a szántásos művelési módnál 15 centiméter, a minimum és tárcsás műveléseknél 

pedig 30-30 centiméter. 

A nedvességtartalom-különbségek szignifikancia-vizsgálatának eredményei az alábbi módon 

értendők: 

- Az IOSDV kísérletre vonatkozólag az egyes rétegeken belül a szervestrágyázási 

változatok közötti különbségeket bemutató táblázatok (19/a - 23/a táblázatok) illetve a 

nitrogénadagok közötti különbségeket bemutató táblázatok (19/c - 23/c táblázatok) 

esetén oszloponként függőlegesen. 

- Az egyes szervestrágyázási változatokon belül az egyes mélységek közti különbségeket 

bemutató táblázatok (19/b - 23/b táblázatok) esetén soronként vízszintesen. 
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- Az egyes nitrogénadagokon belül az egyes mélységek közti különbségeket bemutató 

táblázatok (19/d - 23/d táblázatok) esetén soronként vízszintesen. 

- A talajművelési kísérletre vonatkozólag a talajművelési változatok szerint az egyes 

rétegeken belül (függőlegesen), illetve az egyes rétegek szerint az egyes talajművelési 

módokon belül (vízszintesen) (24/a - 27/a táblázatok). 

- nitrogénkezelési változatok szerint az egyes rétegeken belül (függőlegesen), illetve az 

egyes rétegek szerint az egyes nitrogénkezelési változatokon belül (vízszintesen) (24/b 

- 27/b táblázatok). 

 

5.3.1. Az IOSDV-kísérlet aktuális talajnedvesség-tartalom vizsgálatainak 

eredményei 

 

2011. 

 

A 2011-es mm-es nedvességadatok elemzését a 10. táblázat a-b-c-d alpontjaiban mutatom be. 

Az a. táblázatból jól látszik a 0-80 centiméteres réteg kb 10 mm-es víztöbblete az NPK 

kezeléshez képest, ez picivel nagyobb az IST kezelés esetében. A helyzet hasonló a rétegek 

szerinti bontás esetében is, itt a legalsó réteg kivételével mindenütt a szárleszántásos változat 

tartalmazta a legnagyobb vízmennyiséget. Szignifikáns különbség csak a művelt réteg alatti 

rétegben adódott. 

A b. táblázatban a rétegek közötti vizsgálat eredményeit láthatjuk az egyes szervestrágya-

kiegészítéseken belül. A várakozásoknak megfelelően a legkevesebb vízmennyiség a 

feltalajban adódott, ahogy lejjebb haladunk, a víz összmennyisége növekszik. A különbségek 

minden kezelés esetében szignifikánsak az egyes rétegek között. 

A c. táblázatban a nitrogénadagok szerepét láthatjuk rétegek szerint. Az N3-as rétegben 

statisztikailag igazolhatóan kevesebb a víz, mint az N0 kontrollban. A rétegeket tekintve 

ugyanakkor a legnagyobb különbség a mélyebb rétegekben adódik. 

A d. táblázat mutatja a nitrogénadagokon belüli különbségeket az egyes rétegek között. Csak 

az N0 kontroll adatai szignifikánsak, ez a különbség azonban csak az egyes felszín közeli és a 

mélyebb rétegek között van meg. 
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10/a. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) szervestrágyázási 

változatok szerint az egyes rétegeken belül, 2011, kukorica virágzás időszakában (A * 

szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg 

Művelt 

réteg 

alatt* 

40-60 cm 60-80 cm 

NPK 196,07 46,480 31,833 56,645 61,113 

NPK+IST 194,29 49,439 29,702 55,566 59,578 

NPK+Sz+Zt 206,67 52,369 34,975 60,137 59,185 

SZD5% ns ns 2,3795 ns ns 

Átlag 199,01 49,429 32,170 57,449 59,959 

 

 

10/b. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) az egyes rétegek szerint, 

az egyes trágyázási változatokon belül, 2011 (A * szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm   
Átlag SZD5% 

NPK* 1,859 2,122 2,832 3,056 2,467 0,199 

NPK+IST* 1,978 1,98 2,778 2,979 2,429 0,270 

NPK+Sz+Zt* 2,095 2,332 3,007 2,959 2,598 0,209 

 

10/c. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) nitrogénadagok szerint 

az egyes rétegeken belül, 2011, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum szignifikáns 

különbséget jelöl) 

 0-80 cm* Művelt réteg 
Művelt réteg 

alatt 
40-60 cm* 60-80 cm* 

N0 208,76 50,612 32,486 62,384 63,282 

N3 189,25 48,247 31,854 52,514 56,635 

SZD5% 7,83 ns ns 5,261 4,213 

Átlag 199,10 49,430 32,170 57,449 59,959 

 



124 
 

10/d. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) az egyes rétegek szerint, 

az egyes nitrogénkezeléseken belül, 2011, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum 

szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm* 

60-80 

cm/cm* 
Átlag SZD5% 

N0* 2,024 2,166 3,119 3,164 2,618 0,232 

N3 1,93 2,124 2,626 2,832 2,378 ns 

 

 

2012. 

 

A 11. a. táblázat mutatja a 2012-es év kukorica virágzási időszakára vonatkozó 

nedvességadatokat rétegek szerint. A 0-80 cm-es rétegben megfigyelhető az NPK kezelés jóval 

nagyobb víztartalma (11 illetve 15 mm a szervestrágya-kiegészítésekhez képest), bár a 

különbség nem szignifikáns. A rétegeket tekintve a legnagyobb különbség itt is a mélyebb 

rétegekben van, ugyanakkor a művelt réteg alatti zónában az NPK kezelés nedvességtartalma 

statisztikailag igazolhatóan nagyobb, mint a szervestrágyával kiegészített változatokban. 

A b. táblázat adatai alapján mindhárom szervestrágya-kiegészítésben szignifikánsan 

különböznek a rétegek nedvességértékei, a legkisebb értékek ugyanakkor nem a felszínen, 

hanem a felszín alatti rétegben találhatóak. 

A c. táblázatban láthatóak alapján 0-80 cm-ben nincs szignifikáns különbség, bár a kontroll 

nagyobb vízmennyiséget tartalmaz. Itt is érvényesül a művelt réteg alatti terület szignifikánsan 

nagyobb víztartalma. A kontroll nedvesség mennyisége minden más rétegben is nagyobb, de a 

különbségek nem szignifikánsak.  

A d. táblázat adatai szintén igazolják az egyes N-kezeléseken belül is a rétegek közötti 

különbségeket. Ugyanakkor itt is igaz az, hogy igazolható különbségek csak a felszín közeli – 

mélyebb rétegek vonatkozásában állnak fenn. 
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11/a. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) szervestrágyázási 

változatok szerint az egyes rétegeken belül, 2012, kukorica virágzás időszakában (A * 

szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg 

Művelt 

réteg 

alatt* 

40-60 cm 60-80 cm 

NPK 146,37 36,611 22,836 41,830 45,088 

NPK+IST 135,22 37,044 20,851 36,736 40,590 

NPK+Sz+Zt 131,55 35,486 18,750 35,885 41,431 

SZD5% ns ns 1,733 ns ns 

Átlag 137,71 36,381 20,812 38,150 42,370 

 

11/b. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) az egyes rétegek szerint, 

az egyes trágyázási változatokon belül, 2012, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum 

szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm   
Átlag SZD5% 

NPK* 1,464 1,522 2,091 2,254 1,833 0,271 

NPK+IST* 1,482 1,390 1,837 2,030 1,685 0,188 

NPK+Sz+Zt* 1,419 1,250 1,794 2,072 1,634 0,234 

 

11/c. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) nitrogénadagok szerint 

az egyes rétegeken belül, 2012 (A * szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm Művelt réteg 
Művelt réteg 

alatt* 
40-60 cm 60-80 cm 

N0 142,22 36,912 22,326 39,232 43,752 

N3 133,21 35,849 19,299 37,069 40,988 

SZD5% ns ns 1,415 ns ns 

Átlag 137,72 36,381 20,812 38,150 42,370 
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11/d. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) az egyes rétegek szerint, 

az egyes nitrogénkezeléseken belül, 2012, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum 

szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm* 

60-80 

cm/cm* 
Átlag SZD5% 

N0* 1,476 1,488 1,962 2,188 1,779 0,212 

N3* 1,434 1,287 1,853 2,049 1,656 0,155 

 

 

2013. 

 

A 12. a. táblázat tanúsága szerint 2013-ban a virágzás időszakában az NPK+IST kezelés adta a 

legmagasabb mm-es nedvességtartalom-értéket. Ez az NPK-kezelésben mérhetőtől csak 4, a 

szárleszántásos verziótól viszont több, mint 12 mm-rel nagyobb. A rétegeket tekintve az IST 

kezelés a művelt réteg, illetve a 40-60 cm-es réteg esetén növelte a nedvességtartalmat, a másik 

két rétegben kicsivel bár, de az NPK kezelés bizonyult nagyobb vízmennyiséget megtartónak. 

A b. táblázat érdekessége, hogy csak az NPK kezelés esetén mutatható ki szignifikáns 

különbség a rétegek között, a szervestrágya-kiegészítések nem okoztak igazolható 

különbségeket. A szervestrágya-kiegészítéseknél a 25-40 cm-től megindul a nedvességtartalom 

növekedése, NPK esetében ebben a rétegben még nem, hanem csak 40-60 cm-től indul meg 

ugyanez a növekedés. 

A c. táblázat esetében látható a víztöbblet az N kontroll kezelésben, ez a 40-60 cm-et kivéve az 

egyes rétegek esetében is megmutatkozik. A rétegek esetében a 25-40 cm-es, illetve a 60-80 

cm-es réteg szignifikáns, az összes nedvesség, illetve a másik két réteg ugyanakkor nem. 

A d. táblázat esetében látható, hogy csak az N kontroll kezelés mutat szignifikáns eredményeket 

a rétegek között. Itt lefelé haladva 4-60 cm-ig folyamatos csökkenés, majd emelkedés 

figyelhető meg, N3 esetében viszont a nedvességtartalom 25-40 cm-ig csökken, majd 

növekedni kezd 
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12/a. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) szervestrágyázási 

változatok szerint az egyes rétegeken belül, 2013, kukorica virágzás időszakában 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg 

Művelt 

réteg alatt 
40-60 cm 60-80 cm 

NPK 186,44 59,087 33,121 41,407 52,828 

NPK+IST 190,43 61,867 31,682 45,716 51,161 

NPK+Sz+Zt 178,29 57,958 30,475 43,914 45,942 

SZD5% ns ns ns ns ns 

Átlag 185,05 59,638 31,759 43,679 49,977 

 

12/b. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) az egyes rétegek szerint, 

az egyes trágyázási változatokon belül, 2013, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum 

szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm   
Átlag SZD5% 

NPK* 2,363 2,208 2,070 2,641 2,321 0,190 

NPK+IST 2,475 2,112 2,286 2,558 2,358 ns 

NPK+Sz+Zt 2,318 2,032 2,196 2,297 2,211 ns 

 

12/c. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) nitrogénadagok szerint 

az egyes rétegeken belül, 2013, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum szignifikáns 

különbséget jelöl) 

 0-80 cm Művelt réteg 
Művelt réteg 

alatt* 
40-60 cm 60-80 cm* 

N0 191,67 61,372 33,314 43,394 53,591 

N3 178,43 57,903 30,205 43,964 46,363 

SZD5% ns ns 1,949 ns 4,516 

Átlag 185,05 59,638 31,759 43,679 49,977 
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12/d. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm)  az egyes rétegek szerint, 

az egyes nitrogénkezeléseken belül, 2013, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum 

szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm 
Átlag SZD5% 

N0* 2,455 2,221 2,170 2,680 2,381 0,181 

N3 2,316 2,014 2,198 2,318 2,212 ns 

 

 

2014. 

 

A 13. táblázat mutatja be a 2014-es év kukorica virágzáskor mért nedvességtartalom 

eredményeit. Az a. táblázatban ismételten látható az összmennyiséget tekintve az NPK kezelés 

nagyobb értéke, a különbség ugyanakkor nem szignifikáns, ellentétben a művelt réteg 

eredményeivel, ahol az NPK nagyobb víztartalma statisztikailag is igazolható. Érdekesség, 

hogy a szárleszántásos verzió 16 mm-rel kisebb értéket adott, mint az NPK ebben a rétegben, 

alsóbb rétegekben ugyanakkor vízmennyisége nagyobb, mint az NPK kezelésnek. 

A b. táblázatból kiolvasható, hogy a szárleszántásos kezelés ismét nem adott igazolható 

különbségeket a rétegek között. A másik két kezelés esetében folyamatos csökkenés 

tapasztalható (az NPK 60-80 cm kivételével, de a két adat itt majdnem azonos), míg a 

szárleszántásos verzióban a 25-40 40-60-as rétegben növekmény tapasztalunk a legfelső 

réteghez képest. 

A c. táblázat az előző évekhez hasonlóan a kontroll nagyobb víztartalmát mutatja, de 

szignifikáns különbséget itt sem sikerült kimutatni. A rétegeket tekintve különösen a 40-60 cm-

es rétegben figyelhető meg a kontroll nagyobb növekménye, a felszínhez közelebb 

gyakorlatilag egyforma értékeket mérhetünk. 

A d. táblázat esetében az előző évektől eltérően az N3 kezelés mellett mérhetünk csak 

statisztikailag igazolható különbségeket a rétegek között. N0 esetén az értékeke magasabbak, 

de a folyamatos csökkenés mindkét kezelés esetén megfigyelhető. 
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13/a. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) szervestrágyázási 

változatok szerint az egyes rétegeken belül, 2014, kukorica virágzás időszakában (A * 

szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg* 

Művelt 

réteg alatt 
40-60 cm 60-80 cm 

NPK 193,75 72,300 37,119 41,986 42,348 

NPK+IST 184,22 66,627 37,599 41,304 38,689 

NPK+Sz+Zt 183,44 56,947 35,856 47,098 43,536 

SZD5% ns 6,850 ns ns ns 

Átlag 187,14 65,291 36,858 43,463 41,525 

 

13/b. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) az egyes rétegek szerint, 

az egyes trágyázási változatokon belül, 2014, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum 

szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm   
Átlag SZD5% 

NPK* 2,892 2,475 2,099 2,117 2,396 0,260 

NPK+IST* 2,665 2,507 2,065 1,934 2,293 0,227 

NPK+Sz+Zt 2,278 2,390 2,355 2,177 2,230 ns 

 

13/c. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) nitrogénadagok szerint 

az egyes rétegeken belül, 2014, kukorica virágzás időszakában 

 0-80 cm Művelt réteg 
Művelt réteg 

alatt 
40-60 cm 60-80 cm 

N0 192,74 65,332 37,454 47,245 42,713 

N3 181,53 65,250 36,262 39,681 40,337 

SZD5% ns ns ns ns ns 

Átlag 187,14 65,291 36,858 43,463 41,525 
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14/d. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) az egyes rétegek szerint, 

az egyes nitrogénkezeléseken belül, 2014, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum 

szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm 
Átlag SZD5% 

N0 2,613 2,497 2,362 2,136 2,402 ns 

N3* 2,610 2,417 1,984 2,017 2,257 0,168 

 

 

2015. 

 

A 2015-ös esztendő kukorica virágzáskor mért nedvességtartalom eredményeit a 14. táblázat 

foglalja össze. Az a. táblázatban jól látható a szervestrágyával kiegészített változatok 

lényegesen nagyobb nedvességtartalma, bár a különbségek nem szignifikánsak. A különbségek 

ugyanakkor leginkább a 40-60 és 60-80 cm-es réteg eredményeit tükrözik vissza. A rétegeket 

tekintve csak a 40-60 cm közötti eredmények szignifikánsak, a szervestrágya-kiegészítések és 

az NPK relációjában. 

A b. táblázatból látható, hogy mindhárom szervestrágyázási változat szignifikáns a rétegeket 

tekintve. NPK esetében látványos a különbség a 40 cm-ig, illetve az az alatti rétegek között, a 

szervestrágyázott változatok között ugyanakkor lényegesen kiegyenlítettebb a csökkenés. 

A c. táblázatból kiolvasható az N0 kontroll nagyobb víztartalma, bár ez is leginkább a 

legmélyebb vizsgálat talajrétegnek köszönhető. A különbségek egyik esetben sem 

szignifikánsak. 

A d. táblázat alapján megállapítható, hogy mind a kontroll, mind az N3 nitrogénadag mellett 

szignifikáns a rétegek közötti különbség. A nedvességtartalom-csökkenés mindkét kezelés 

esetében folyamatos. 
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14/a. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) szervestrágyázási 

változatok szerint az egyes rétegeken belül, 2015, kukorica virágzás időszakában (A * 

szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg 

Művelt 

réteg alatt 
40-60 cm* 60-80 cm 

NPK 177,39 66,228 40,618 35,564 34,980 

NPK+IST 198,00 67,795 38,044 44,686 47,472 

NPK+Sz+Zt 183,11 64,348 35,556 42,839 40,364 

SZD5% ns ns ns 5,088 ns 

Átlag 186,17 66,124 38,073 41,030 40,939 

 

14/b. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) az egyes rétegek szerint, 

az egyes trágyázási változatokon belül, 2015, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum 

szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm   
Átlag SZD5% 

NPK* 2,649 2,708 1,778 1,749 2,221 0,407 

NPK+IST* 2,712 2,536 2,234 2,374 2,464 0,199 

NPK+Sz+Zt* 2,574 2,370 2,142 2,018 2,276 0,249 

 

 

14/c. táblázat A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) nitrogénadagok szerint az 

egyes rétegeken belül, 2015, kukorica virágzás időszakában 

 0-80 cm Művelt réteg 
Művelt réteg 

alatt 
40-60 cm 60-80 cm 

N0 188,23 66,407 38,556 40,451 42,814 

N3 184,10 65,841 37,589 41,609 39,063 

SZD5% ns ns ns ns ns 

Átlag 186,17 66,124 38,073 41,030 40,939 
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14/d. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) az egyes rétegek szerint, 

az egyes nitrogénkezeléseken belül, 2015, kukorica virágzás időszakában (A * szimbólum 

szignifikáns különbséget jelöl) 

 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm 
Átlag SZD5% 

N0* 2,656 2,570 2,023 2,141 2,347 0,278 

N3* 2,634 2,506 2,080 1,953 2,293 0,188 

 

 

Az eredményeket értékelve elmondhatjuk tehát, hogy a 2011-es évben jól látható a 

szárleszántásos változat lényeges víztöbblete, amely elsősorban a felső talajrétegek többletének 

köszönhető. A szárleszántásos kezelésekben mért alacsonyabb termésszint, bár látszólag 

összefügghet a terméseredménnyel, mégsem lehet kielégítő magyarázat a többlet vízre, hiszen 

virágzás idején éppen többlet vízmennyiség állt a növények rendelkezésére, mégis alacsonyabb 

termést mértünk, így itt a visszaesés oka nem a talaj víztartalmában keresendő. Az istállótrágyás 

változat alacsonyabb értékei ugyanakkor tükröződnek a későbbi magasabb termésértékekben. 

A nitrogén kezeléseket tekintve ugyanakkor érdekes eredményre jutunk: a többlet nitrogén 

kijuttatás nem növelte a termést, viszont jelentősen csökkentette az összes víztartalmat. 

Ez azt jelenti, hogy a többlet nitrogén itt nem elsősorban a terméshozam növelésére, 

hanem a nagyobb nitrogén ellátás mellett nagyobb aktivitással rendelkező mikrobiális 

talajélet vízszükségleteinek kielégítésére fordítódott. 

A 2012-es évet tekintve a trágyakezelések között megfigyelhető az NPK kezelés jelentős 

víztöbblete. Mindezt úgy érte el a kezelés, hogy a termés mennyisége jelentősen meghaladta a 

szervestrágya-kiegészítéses változatokban mérhető értékeket. Itt is megfigyelhető tehát, hogy 

a szervestrágya-kiegészítéses változatok mikrobiális életközössége jelentősen több vizet 

használt fel, így a többlet vízfelhasználás nem jelent meg közvetlenül a termésben. 

Érdekesség, hogy a különbségek itt már a teljes profilban jelentkeznek, ami a hosszú, száraz és 

meleg időjárás közvetlen következménye. A hatásban szerepet játszhat a zöldtrágya növény 

vízfelvétele is; habár az irodalmi tapasztalatok szerint hasonlóan száraz körülmények között a 

zöldtrágya növényes kezelésekben mérhető víztartalom nem tért el szignifikánsan a zöldtrágya 

növényi nélküli változatoktól (DAIGH et al., 2014). 
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A nitrogén kezeléseket tekintve szintén hasonló eredményeket tapasztalunk, azaz a kontroll N-

kezelésben mérhető víztartalom úgy nagyobb, hogy közben az ezen kezelésekben mérhető 

termés mennyisége is nagyobb.  

A 2013-as esztendőben az istállótrágyás változat adta a legmagasabb nedvességértéket, viszont 

az év időjárási körülményei miatt (átlagos csapadék a megelőző 12 hónapban, ugyanakkor 

kevés tavaszi csapadék) a szárleszántásos változat jelentősen kevesebb vizet őrzött meg úgy, 

hogy a termésátlag itt volt a legkisebb. Hasonló következtetésre jutott LI et al. (2016) is, amikor 

a megőrzött víztől tette főként függővé a mikrobiális aktivitás mértékét. 

A nitrogén kezelésekben szintén érvényesül az N0 jelentős víztöbblete, bár itt már a 

terméseredmények is az N3 változatban voltak nagyobbak. 

2014-ben, amikor átlagos éves csapadék mellett nagyobb mennyiségű tavaszi csapadék 

hullott, a szárleszántásos változat már nem maradt el az istállótrágyázott változattól, 

viszont mindkettő értéke kisebb, mint NPK-nál. Hasonló megállapításra jutottak pl. OULD 

AHMED et al. (2010) is. A hatás jól magyarázható a szervestrágyázott változatokban mérhető 

magasabb termésátlagokkal. 

A nitrogén kezeléseket tekintve az N0 kontroll jóval nagyobb értéke már magyarázható az N3 

jelentős terméstöbbletével. 

A 2015-ös év, amely magasabb éves csapadékot és kevés tavaszi csapadékot hozott, 

nedvességtartalom szempontjából az istállótrágyázásos változatnak kedvezett, mivel itt 

jelentősen magasabb volt a profil nedvességtartalma, mint a másik két kezelés esetén. 

Ugyanakkor az istállótrágyás változat adta a legmagasabb termést is. 

Nitrogénkezelések tekintetében érdekesség a kontrollokban található nagyobb vízmennyiség, 

az ellentétesen alakuló termésátlagok ellenére is.  

Összefoglalóan elmondhatjuk tehát, hogy azokban az évek, amelyeknél a virágzást megelőző 

12 hónap összes csapadékmennyisége 650 mm körül adódott, de a tavaszi csapadék értéke 

alacsony volt, a szárleszántásos változatnak kedveztek víztartalom szempontjából. Az 

istállótrágyás változat akkor bizonyult előnyösnek vízmegőrzés szempontjából, ha a megelőző 

12 hónap, hasonlóan a szárleszántásos változathoz, 650 mm körüli csapadékot adott, 

ugyanakkor a tavaszi csapadék átlagosnak volt mondható. Ha ugyanis a tavaszi csapadék 

mennyisége magas, a szervestrágyázott változatok, így az istállótrágyás verzió sem őrzött meg 
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több csapadékot, mint az NPK-kezelések. Ez valószínűleg a kukorica növény jobb 

gyökérfejlődésének és az így kivett víz mennyisége növekedésének köszönhető. Hasonló 

megállapításra jutott pl. GAJRI et al., (1994) is. Szerepet játszhat ebben a levegőzöttség 

mértékének csökkenése is, mivel általánosságban a szervestrágya-kiegészítéses változatok 

jobban levegőzöttek (BILALIS és KARAMANOS, 2010), de ez kevésbé tud érvényesülni 

csapadékos évejáratokban. Ugyanakkor, amikor a megelőző 12 hónap csapadékmennyisége 

450 mm körül alakult, és ehhez egy átlagos csapadékos tavasz tartozott, az NPK kezelések 

bizonyultak a vizet jobban megtartó kezeléseknek. Jól látszik tehát, hogy a változó 

körülmények hatással vannak a megőrzött nedvességtartalomra és így a termésreakcióra is 

(NIELSEN et al., 2002, SADRAS et al., 2002, SINGH et al., 1998) 
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5.3.1. A talajművelési kísérlet aktuális talajnedvesség-tartalom vizsgálatainak 

eredményei 

 

2012. 

 

A talajművelési kísérlet 2012-es kukorica virágzáskori nedvességtartalom eredményeinek 

alakulását a 15. táblázat mutatja be. Az a. táblázat szerint az egyes rétegeken belül a kezelések 

között csak a legmélyebb vizsgált rétegben találunk igazolható különbségeket, itt mindkét 

redukált művelés több nedvességet tartalmazott, mint a szántott változat. A nagyobb 

nedvességtartalom a művelt rétegben is jellemzi a szántott változatot, de a különbségek nem 

szignifikánsak. Az egyes kezeléseken belüli rétegkülönbségeket illetően mindhárom 

talajművelési módban mérhető statisztikailag igazolható különbség, főképpen a művelt réteg 

alatti réteg jelentősen alacsonyabb nedvességtartalma miatt. 

A nitrogén kezelések hatását bemutató b. táblázat szerint az N0 kontroll mellett mérhető 

nedvességtartalom picivel magasabb, mint N3-ban, a különbség nem szignifikáns. A 

különbségek a rétegek között is jelen vannak, bár lényegesnek inkább csak a művelt réteg 

tekinthető ebből a szempontból. Az egyes N-kezeléseken belül a rétegek között szignifikáns 

különbségek adódtak, főleg a már említett művelt réteg alatti nedvességtartalom-csökkenésnek 

köszönhetően. 
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15/a. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) talajművelési változatok 

szerint az egyes rétegeken belül (függőlegesen), illetve az egyes rétegek szerint az egyes 

talajművelési módokon belül (vízszintesen), 2012, kukorica virágzás időszakában (A * 

szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm* 
SZD5% Átlag 

Szántás* 135,81 1,988 1,392 1,658 1,603 0,168 1,660 

Minimum* 143,80 1,905 1,515 1,881 2,083 0,270 1,846 

Tárcsás* 131,20 1,985 1,299 1,777 1,842 0,142 1,726 

SZD5% ns ns ns ns 0,243 - - 

Átlag 136,94 1,959 1,403 1,772 1,843 - - 

 

15/b. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) nitrogénkezelési 

változatok szerint az egyes rétegeken belül (függőlegesen), illetve az egyes rétegek szerint az 

egyes nitrogénkezelési változatokon belül (vízszintesen), 2012, kukorica virágzás 

időszakában (A * szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm 
SZD5% Átlag 

N0* 138,85 2,043 1,404 1,795 1,869 0,170 1,778 

N3* 135,02 1,876 1,401 1,749 1,817 0,152 1,711 

SZD5% ns ns ns ns ns - - 

Átlag 136,94 1,959 1,403 1,772 1,843 - - 
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2013. 

 

A 2013-as évben a kukorica virágzásakor mérhető nedvességtartalom-értékek alakulását 

mutatja a 16. táblázat. Az a. táblázatból látható a 0-80 cm-es réteget tekintve a minimum 

művelés nagyobb nedvességtartalma (több, mint 10 mm szántáshoz képest). A rétegeket 

tekintve a művelt rétegen kívül mindhárom másik rétegben statisztikailag igazolható 

különbségeket mérhetünk. Itt is megfigyelhető a művelt réteg alatti réteg kisebb 

nedvességtartalma. Az egyes művelési módokon belül a rétegek közötti különbség mindenütt 

szignifikáns. 

A b. táblázatból igazolódik a kontroll nagyobb nedvességtartalma a 0-80 cm-es rétegek 

tekintve. Érdekesség, hogy a művelt rétegben az N3 kezelés nagyobb értéket ad, mint a kontroll, 

ez azonban az alsóbb rétegekben már nem figyelhető meg. Mindkét N-kezelés szignifikáns a 

rétegek közötti nedvességtartalom tekintetében, N3 esetében a különbség a művelt réteg és az 

az alatti réteg között is jelentkezik, nem csak a felső és alsó rétegek között. 

 

16/a. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) talajművelési változatok 

szerint az egyes rétegeken belül (függőlegesen), illetve az egyes rétegek szerint az egyes 

talajművelési módokon belül (vízszintesen), 2013, kukorica virágzás időszakában (A * 

szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm* 

40-60 

cm/cm* 

60-80 

cm/cm* 
SZD5% Átlag 

Szántás* 150,36 1,621 1,478 2,149 2,234 0,181 1,871 

Minimum* 160,99 1,521 1,386 2,635 2,575 0,228 2,030 

Tárcsás* 146,78 1,667 1,319 2,154 2,374 0,145 1,878 

SZD5% ns ns 0,088 0,249 0,153 - - 

Átlag 152,71 1,603 1,394 2,313 2,395 - - 
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16/b. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) nitrogénkezelési 

változatok szerint az egyes rétegeken belül (függőlegesen), illetve az egyes rétegek szerint az 

egyes nitrogénkezelési változatokon belül (vízszintesen), 2013, kukorica virágzás 

időszakában (A * szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm* 
SZD5% Átlag 

N0* 157,54 1,563 1,433 2,394 2,499 0,164 1,972 

N3* 147,88 1,643 1,355 2,231 2,290 0,135 1,880 

SZD5% ns ns ns ns 0,125 - - 

Átlag 152,71 1,603 1,394 2,314 2,395 - - 

 

 

2014. 

 

A 2014-es évre vonatkozó kukorica virágzáskori nedvességtartalom-eredményeket a 17. 

táblázat mutatja be. Az a. táblázatból látható, hogy ebben az évben a szántásos változat a 0-80 

cm-es réteget tekintve jelentősen több vizet tartalmazott, mint a redukált művelések, a 

különbség statisztikailag is igazolható mindkét redukált műveléshez képest. Ez elsősorban a 

művelt réteg alatti réteg víztartalmának köszönhető, amely lényegesen magasabb, mint a 

redukált művelések esetében. Az egyes műveléseken belül a rétegeken között minden művelés 

esetében szignifikáns különbségeket találunk. Ez, különösen a redukált művelések esetében, a 

felső – alsó rétegek közötti jelentős különbségnek tulajdonítható. 

A b. táblázat alapján a nitrogénkezelések hatása eltér az előző évektől. 2014-ben ugyanis az 

N3-as rétegben találtunk több vizet, a különbség nem szignifikáns. A nitrogén kezeléseken 

belül ugyanakkor igazolható különbségeket találunk, főképpen az alsó-felső rétegek közti 

különbségeknek köszönhetően. 
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17/a. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) talajművelési változatok 

szerint az egyes rétegeken belül (függőlegesen), illetve az egyes rétegek szerint az egyes 

talajművelési módokon belül (vízszintesen), 2014,kukorica virágzás időszakában (A * 

szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 
0-80 

cm* 

Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm* 

40-60 

cm/cm* 

60-80 

cm/cm 
SZD5% Átlag 

Szántás* 231,40 2,455 2,876 3,218 3,127 0,250 2,919 

Minimum* 218,97 2,523 2,351 2,984 3,176 0,220 2,759 

Tárcsás* 215,73 2,387 2,349 3,018 3,051 0,146 2,701 

SZD5% 7,49 ns 0,0885 0,133 ns - - 

Átlag 222,03 2,455 2,526 3,073 3,118 - - 

 

 

17/b. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) nitrogénkezelési 

változatok szerint az egyes rétegeken belül (függőlegesen), illetve az egyes rétegek szerint az 

egyes nitrogénkezelési változatokon belül (vízszintesen), 2014, kukorica virágzás 

időszakában (A * szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm 
SZD5% Átlag 

N0* 220,58 2,380 2,507 3,103 3,092 0,189 2,770 

N3* 223,49 2,530 2,544 3,043 3,144 0,145 2,815 

SZD5% ns ns ns ns ns - - 

Átlag 222,03 2,455 2,526 3,073 3,118 - - 
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2015. 

 

A 2015-ös évre vonatkozó kukorica virágzáskori nedvességtartalom adatokat a 18. táblázat 

foglalja össze. Az a. táblázat alapján ebben az évben a 0-80 cm-es nedvességtartalmak teljes 

mértékben kiegyenlítődtek az egyes művelési módok között. A művelt réteg alatti réteget 

tekintve ebben az évben is megfigyelhető a jelentős nedvességtartalom-csökkenés a művelt 

réteghez képest. Rétegenként az egyes művelések között nem találunk szignifikáns 

különbségeket, ugyanakkor az egyes műveléseken belül a rétegek között már igen, ami a művelt 

réteg, illetve az az alatti réteg közti különbségnek köszönhető leginkább. 

A b. táblázatból látható, hogy az N0 kontroll mellett jelentős nedvességtöbblet mérhető, a 

különbség azonban nem igazolható statisztikailag. Ugyanez igaz a rétegenkénti vizsgálat 

esetében is. Az N0 és N3 kezeléseken belül a rétegek közötti különbség szignifikáns, főleg a 

művelt réteg és a művelt réteg alatti réteg közötti különbségeknek köszönhetően. 

 

18/a. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) talajművelési változatok 

szerint az egyes rétegeken belül (függőlegesen), illetve az egyes rétegek szerint az egyes 

talajművelési módokon belül (vízszintesen), 2015, kukorica virágzás időszakában (A * 

szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm 
SZD5% Átlag 

Szántás* 183,25 2,823 2,228 1,922 2,040 0,247 2,253 

Minimum* 183,50 3,089 2,030 2,11 2,475 0,279 2,426 

Tárcsás* 183,62 3,170 2,137 2,091 2,299 0,286 2,425 

SZD5% ns ns ns ns ns - - 

Átlag 183,46 3,028 2,131 2,041 2,272 - - 
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18/b. táblázat. A talaj aktuális nedvességtartalmának alakulása (mm) nitrogénkezelési 

változatok szerint az egyes rétegeken belül (függőlegesen), illetve az egyes rétegek szerint az 

egyes nitrogénkezelési változatokon belül (vízszintesen), 2015, kukorica virágzás 

időszakában (A * szimbólum szignifikáns különbséget jelöl) 

 0-80 cm 
Művelt 

réteg/cm 

Művelt 

réteg 

alatt/cm 

40-60 

cm/cm 

60-80 

cm/cm 
SZD5% Átlag 

N0* 189,40 3,085 2,235 2,118 2,291 0,218 2,432 

N3* 177,51 2,970 2,028 1,964 2,252 0,218 2,304 

SZD5% ns ns ns ns ns - - 

Átlag 183,46 3,028 2,131 2,041 2,272 - - 

 

A talajművelési kísérlet eredményeit értékelve megállapíthatjuk, hogy 2012-ben a minimum 

művelés volt képes a legtöbb nedvesség megőrzésére a kukorica virágzásának időszakában. A 

rétegeket tekintve a különbség mindhárom, a művelt réteg alatti rétegben szembetűnő. A 

legnagyobb termést adó szántásos művelési módnál főleg a művelt réteg jelentősen nagyobb 

nedvességtartalma figyelhető meg. A nitrogén kezeléseket tekintve az N0 kontroll nagyobb 

értéke a kisebb termésekkel jól magyarázható. 

2013-ban szintén a minimum művelés adta a legnagyobb megtartott vízmennyiséget, ezúttal is 

főleg a mélyebb rétegekben mérhető nagyobb megtartott nedvesség. A redukált művelések 

nagyobb víztartalmát erősítették meg vizsgálataikban LAMPURLANÉS et al. (2001) és 

UNGER et al. (1988) is. Nitrogén tekintetében szintén a kontroll adta a nagyobb 

nedvességértéket, ami jól magyarázható a kisebb termésértékekkel.  

A 2014-es évet tekintve az eddigiekkel ellentétben a szántásos művelési mód adta a legnagyobb 

megtartott nedvesség mennyiséget, főképpen a 25-60 cm-es rétegnek köszönhetően. Mindez 

úgy is igaz, hogy közben ezen kezelés mellett volt mérhető a legmagasabb termésátlag is. Az 

N-dózisokat tekintve az előző években tapasztaltak érvényesültek ebben az évben is. 

2015-ben gyakorlatilag azonos nedvesség értékeket mérhettünk mindhárom művelési mód 

esetében. A szántásos művelési mód elsősorban a művelt réteg alatt adott nagyobb értékeket, 

míg a redukált művelési módok főleg a mélyebb rétegekben adtak nagyobb nedvesség 

értékeket. A mélyebb rétegek nagyobb nedvességtartalmát tapasztalták vizsgálataikban JEMAI 
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et al. (2013) is. A nitrogén kezeléseket tekintve az előzőekhez hasonlóan a kontrollok nagyobb 

nedvességértéke figyelhető meg. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy redukált művelések közül a minimum művelés akkor 

működött jól nedvességtartalom szempontjából (tehát tartott meg több nedvességet), ha a 

virágzást megelőző 12 hónap csapadékmennyisége nagyon alacsony, illetve átlagos volt átlagos 

tavaszi ellátottsággal. Azonban akkor, ha a megelőző 12 hónap csapadékmennyisége kb. 650 

mm körüli, de a tavaszi időszak csapadékos, már a szántásos művelés mellett tartotta meg a 

talaj a legtöbb vízmennyiséget. 
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5.4.Terméseredmények 

 

5.4.1. Az IOSDV-kísérlet terméseredményei 

 

2011. 

 

A 19. táblázatban mutatom be a szemterméseredmények alakulását a 2011-es évre 

vonatkozóan. A szervestrágyázás eredményeit vizsgálva látható az istállótrágyás változat által 

biztosított kismértékű terméstöbblet, ez azonban csak kb. 200 kg-ot jelentett, a különbség nem 

szignifikáns. A növekvő nitrogénadagok a várakozásoknak megfelelően növelték a termés 

mennyiségét, ugyanakkor a kontrollhoz viszonyított növekmény csak az N3-N4 variációkban 

mérhető, és a különbség ott sem igazolható statisztikailag. A különbség az N3-as variációban a 

kontrollhoz képest kb. 100 kilogramm, de a legmagasabb alkalmazott nitrogénadag mellett is 

éppen csak meghaladja a 700 kilogrammot. 

Az interakciók eredményeit értékelve jól látszik az istállótrágyázott kontroll parcellák 

termésnövekedése a csak műtrágyás változathoz képest, ugyanakkor a szárleszántásos változat 

több, mint 600 kg-mal kisebb termést produkált, mint az NPK-változat. NPK-kezelés esetén N1 

nitrogénadagnál kb. 250 kg-os visszaesés mutatkozik, hasonló szintű a visszaesés N3-N4 

kezelések között is. Az istállótrágyázott változatban az N1 kezelés termésvisszaesése 

jelentősebb, utána azonban kiegyenlített növekedéssel közel 5,8 tonnára ugrik a termésérték 

hektáronként. A szárleszántásos változatban a jelentős visszaesés az N2 adaghoz kapcsolódik, 

és amíg N3-ban hasonlóan gyenge eredményt produkál ez a változat, N4-ben a csak 

műtrágyázott változathoz képest több, mint 450 kilogrammnyi a növekedés.  
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19. táblázat. A terméseredmények alakulása a szervestrágya-kiegészítések, a nitrogénadagok 

és ezek interakciója szerint, 2011 (tha-1) 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

NPK 4,619 4,385 5,133 5,167 4,785 4,818 

NPK+IST 5,081 3,859 4,933 5,481 5,774 5,026 

NPK+Sz+Zt 3,993 3,911 2,867 3,363 5,259 3,879 

Átlag 4,564 4,052 4,311 4,67 5,273 4,574 

SzD5% trágyázási módok szerint: n.sz.; SzD5% nitrogénadagok szerint: n.sz.;  

SzD5% kombinációk között: n.sz 

 

2012. 

 

A 20. táblázatban a 2012-re vonatkozó szemtermés eredményeket mutatom be. A 

szervestrágyázási változatok eredményeit értékelve, az előző évben látottakhoz hasonlóan, a 

2012-es évben is megmarad a csak műtrágyázott változatok terméselőnye a szárleszántásos 

változattal szemben, ugyanakkor eltűnik az istállótrágyázott változat 200 kg-os (tehát amúgy 

sem jelentős) terméselőnye. A két változat közötti korábbi 1,2 t ha-1 terméskülönbség 

gyakorlatilag kiegyenlítődik, sőt, a szárleszántásos változat kismértékben nagyobb termést is 

adott, mint az istállótrágyás változat. A szemtermés eredmények N-adagok szerinti alakulását 

tekintve érdekesség az egyes nitrogén kezelések hatására bekövetkező folyamatos termésátlag-

csökkenés; bár a különbség nem szignifikáns, a kontroll változatokban elért termésátlag így 

jelentősen, mintegy 2 t ha-1-el meghaladja a legmagasabb nitrogén változatban elért 

termésátlagot. 

 Az interakciós vizsgálat eredményeiből kitűnik, hogy az NPK-kezelések alacsonyabb kontroll 

terméseredményről indulnak, ugyanakkor minden további N-kezelés mellett meghaladják a 

szervestrágyával kiegészített változatok termésátlagait. Különösen igaz ez az N2-es 

nitrogénadagra, amely mellett az NPK-kezelés több, mint kétszer akkora termést adott, mint a 

két szervesttrágya-kiegészítéses változat bármelyike. N3-ban hasonlóan alakul a különbség az 

NPK és NPK+Sz+Zt között is, ugyanakkor itt az istállótrágyás változat növekménye jelentős 

az N2-höz képest (+750 kg). NPK és NPK+IST változatokban már érvényesül a nagyadagú N-

műtrágyázás terméscsökkentő hatása. 
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20. táblázat. A terméseredmények alakulása a szervestrágya-kiegészítések, a nitrogénadagok 

és ezek interakciója szerint, 2012 (tha-1) 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

NPK 4,104 5,207 5,415 4,585 3,215 4,505 

NPK+IST 5,133 4,467 2,407 3,156 2,696 3,572 

NPK+Sz+

Zt 
5,474 4,593 2,585 2,363 3,111 3,625 

Átlag 4,904 4,756 3,469 3,368 3,007 3,901 

SzD5% trágyázási módok szerint: n.sz.; SzD5% nitrogénadagok szerint: n.sz.; 

SzD5% kombinációk között: n.sz 

 

 

2013. 

 

A 21. táblázatban láthatjuk a 2013-as év szemtermés eredményeit.  A szervestrágya-

kiegészítések hatását tekintve, bár az abszolút átlagok az igen száraz előző évekhez képest már 

jelentősen növekedtek, továbbra is megfigyelhető a csak műtrágyázott változatok magasabb 

termésátlaga a szervestrágyával kiegészített változatokhoz képest. Az NPK kezelés az 

istállótrágyázott változathoz képest mintegy 1 tonnával, a szárleszántott változathoz képest 

közel 1,6 tonnával adott nagyobb termést. A két szervestrágya-változat között is jelentős, 

mintegy 500 kg ha-1 a különbség. A nitrogénadagok hatását vizsgálva már jól látható a nitrogén 

adagok termésnövelő hatása, bár a különbség nem szignifikáns, a kontrollhoz képesti 800-1200 

kg hektáronkénti termésátlag növekedés jelentőnek mondható.  

Az interaókat tekintve a csak NPK-kezeléseknél jól látható a különböző nitrogénadagok mellett 

elérhető termések közötti jelentős ingadozás (akár 1,5 t ha-1), ebből a szempontból az 

istállótrágyával kiegészített kezelések kiegyenlítettebb termésképet mutatnak. A 

szárleszántásos változaton látszik leginkább a fokozatos termésátlag növekedés a 

nitrogénadagok növekedésének hatására, továbbá itt látszik az N4 nitrogénadag 

terméscsökkentő hatása is.  
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21. táblázat. A terméseredmények alakulása a szervestrágya-kiegészítések, a nitrogénadagok 

és ezek interakciója szerint, 2013 (tha-1) 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

NPK 8,067 10,363 9,259 7,607 8,830 8,825 

NPK+IST 7,711 7,763 7,593 7,585 8,252 7,781 

NPK+Sz+

Zt 
5,667 6,741 7,289 8,644 7,956 7,259 

Átlag 7,148 8,289 8,047 7,946 8,346 7,955 

SzD5% trágyázási módok szerint: n.sz.; SzD5% nitrogénadagok szerint: n.sz.; 

SzD5% kombinációk között: n.sz 

 

 

2014. 

 

A 2014-es szemtermés vizsgálatok eredményeit a 22. táblázat mutatja be. A szervesanyag-

kiegészítés eredményeit tekintve látható, hogy a szervestrágya-kiegészítéses változatok 

nagyobb termésátlagot adtak a csak műtrágyás változatnál, a különbség 500, illetve 1700 kg ha-

1, ami már jelentősnek mondható. Szintén jelentős a különbség a két szervestrágyázási változat 

között is (közel 1200 kg ha-1). A szemtermés eredményeket az N-adagok függvényében 

vizsgálva egyértelműen látszik a növekvő nitrogén adagok termésnövelő hatása a kontrollhoz 

képest, ugyanakkor az N1-N2-N3 adagok között csekély különbségeket találunk. További 

jelentős termésnövekedést már csak az N4 nitrogénadag okoz (további 800-1000 kg 

hektáronként N1-N2-N3-hoz képest). A különbségek a kontroll kezelések és minden további 

nitrogénadag között szignifikánsak. 

Az interakciós hatásokat tekintve a kontroll kezelések esetében érdekesség az istállótrágyás 

kiegészítés, mivel itt lényegesen nagyobb érték mérhető, mint a másik két kezelés esetében. A 

növekmény N1-N2 esetében is tovább folytatódik, N3-N4 esetében viszont ez a kezelés 

jelentősen kisebb termésmennyiséget adott, mint a másik két kezelés. N4 mellett jelentős a 

szárleszántott változat termésnövekedése is az NPK-hoz képest (több, mint 3,3 t ha-1). 
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22. táblázat. A terméseredmények alakulása a szervestrágya-kiegészítések, a nitrogénadagok 

és ezek interakciója szerint, 2014 (tha-1) 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

NPK 6,348 8,800 11,059 12,096 11,430 9,947 

NPK+IST 10,000 11,822 11,548 8,904 9,978 10,450 

NPK+Sz+

Zt 
7,230 12,763 11,170 12,215 14,793 11,634 

Átlag 7,859 11,128 11,259 11,072 12,067 10,677 

SzD5% trágyázási módok szerint: n.sz.; SzD5% nitrogénadagok szerint: 1,374 t ha-1;  

SzD5% kombinációk között: 2,38 t ha-1 

 

 

2015. 

 

A 2015-ös évre vonatkozó szemtermés eredményeket a 23. táblázatban foglalom össze. A 

szervestrágya kiegészítéseket tekintve ebben az évben az istállótrágyával kiegészített változat 

kb. 400 kg ha-1-el nagyobb termést adott, mint a csak műtrágyázott változat, a különbség 

ugyanakkor nem szignifikáns. A szárleszántásos változat viszont mindkét másik kezelésnél 

statisztikailag igazolhatóan kisebb termést adott, a különbség NPK-hoz képest 1,4 t ha-1, míg 

NPK+IST-hez képest több, mint 1,8 t ha-1. Az N-adagok hatását tekintve jól látható a nagyobb 

nitrogén adagok korábban is megfigyelt terméscsökkentő hatása, ez a hatás azonban itt már az 

N3 adag mellett is jelentkezik. Szignifikáns különbségek N0 és az összes többi N-adag, illetve 

N1 – N2 és N3, valamint N2 és N4 között figyelhetőek meg.  

Az interakciókat tekintve az NPK értékek jól láthatóan igen alacsony terméseredményről 

indulnak, ugyanakkor N2-N3-ra a szervestrágya-kiegészítéseknél lényegesen magasabbra 

jutnak el. N4-re már közel 1,8 t ha-1 terméscsökkenés tapasztalható ebben a kezelésben. Az 

istállótrágyás kiegészítés több, mint dupla akkor terméssel indul a kontrolban, mint az NPK, 

maximumát N2-nél éri el, majd a termés mennyisége jelentősen csökken. A szárleszántásos 

verziónál az NPK-hoz hasonlóan alakul a kontroll kezelés eredménye, utána viszont lényegesen 

kisebb emelkedés következik, N2-es maximummal. Ezután jelentős visszaesés következik, N4-

nél a termés már éppen csak meghaladja az 5 t ha-1 értéket. 
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23. táblázat. A terméseredmények alakulása a szervestrágya-kiegészítések, a nitrogénadagok 

és ezek interakciója szerint, 2015 (tha-1) 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

NPK 2,874 6,407 8,222 8,778 7,000 6,656 

NPK+IST 5,815 7,370 8,015 7,489 6,563 7,050 

NPK+Sz+

Zt 
3,593 5,030 6,889 5,444 5,111 5,213 

Átlag 4,094 6,269 7,709 7,237 6,225 6,307 

SzD5% trágyázási módok szerint: 0,878 t ha-1; SzD5% nitrogénadagok szerint: 1,134 t ha-1; 

SzD5% kombinációk között: n.sz. 

 

A kísérletben mért szemtermés eredményeket összegezve megállapítható, hogy a szervestrágya 

kezelések tekintetében, a 2011-es évjáratban, amikor az éven belül lehullott csapadék 

mennyisége a százéves átlaghoz képest nagyon alacsony volt, az istállótrágya-kiegészítés 

relatív kis többletet eredményezett, ugyanakkor a szárleszántás jelentősen kevesebb termést 

adott, mint a csak műtrágyázott változat. Utóbbi esete a megnövekedett szármaradvány-

mennyiség lebontásához szükséges víz elvonásával jól magyarázható. A 2012-es évben, amikor 

az átlaghőmérséklet majdnem 1°C-kal volt magasabb a sokéves átlagnál, illetve a csapadék 

mennyisége még mindig csak 2/3-a sokéves átlagnak, már az istállótrágyás változat sem hozott 

többlet termést. A szárleszántásos változat alacsony terméseredménye szintén a 

szármaradványok bontásához szükséges vízelvonás következménye, ugyanakkor amiatt, hogy 

az előző őszi-téli csapadékmennyiség is alacsony, a téli vízpótlásra-raktározásra már nem nyílt 

lehetőség. A 2013-as év átlag közeli csapadékmennyiséget hozott, ugyanakkor április-

augusztus között, gyakorlatilag minden hónapban jelentős az elmaradás a sokévi átlaghoz 

képest. A hőmérséklet picivel szintén felülmúlta a sokéves átlagot (különösen július-

augusztusban). Ilyen körülmények között szintén nem érvényesült a szervestrágyák termést 

növelő hatása. 2014-ben átlagon felüli csapadék-ellátottság, illetve magasabb hőmérséklet 

(1,2°C-kal magasabb éves szinten, mint a sokéves átlag!) mellett 500, illetve 1700 kg ha-1 

terméstöbblet volt elérhető szervestrágya-kiegészítésekkel. Ennek okaként a jobb mikrobiális 
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életfeltételeket (víz, hőmérséklet) említhetjük. A 2015-ös év teljesen hasonlóan alakult a 2011-

es évhez, hiszen a március-április-júniusi nagy csapadékhiány, illetve az érési időszak 

jelentősen magasabb hőmérséklete újra az istállótrágyás kezelés pici többletét, és a 

szárleszántásos változat jelentős terméscsökkenését eredményezte. 

Megállapítható tehát, hogy a szervestrágya-kiegészítések közül az istállótrágyás változat 

akkor bizonyult előnyösnek és adott terméstöbbletet, ha átlagon felüli csapadék- és 

hőmérséklet értékeket mérhettünk, illetve akkor, ha ugyan az átlag csapadék mennyiség 

a sokéves átlaghoz képest alacsonyabb volt vagy a tavaszi kritikus hónapok 

csapadékmennyisége jelentősen elmaradt a sokéves átlagtól, de a megelőző őszi-téli 

hónapok csapadékmennyisége mégis elegendő volt a csak műtrágyázott változattal 

szembeni kismértékű termésnövelésre. A szárleszántásos változat esetén viszont a 

raktározott csapadék mennyisége helyett az adott kritikus hónapokban hullott csapadék 

mennyisége a meghatározó. A szervestrágya-kiegészítés nélküli változat terméstöbblete a 

kritikus hónapokban hiányzó csapadékmennyiségek esetén ugyanakkor rávilágít arra, hogy a 

többlet szervesanyag lebontásához szükségszerűen fennálló nagyobb mikrobiális aktivitás 

nagyobb vízfogyasztással is jár, így ilyen évjáratokban megkérdőjelezhető a szervestrágya-

kiegészítések közvetlenül, a terméseredményekben mérhető pozitív hatása. 

A nitrogén kezelések hatását értékelve megállapítható, hogy az N0 kontrollhoz képest plusz 

nitrogén kijuttatása általában növelte a termést. Ez alól kivétel a 2012-es év, ilyen 

körülmények között a többlet nitrogén termésnövelő hatása már nem tudott érvényesülni 

(abban az évben és a megelőző évben is jelentős csapadékhiány, illetve jelentősen magasabb 

hőmérséklet). Ideális körülmények (2014-es év) között a plusz nitrogén termésgyarapító hatása 

jelentős és a várakozásoknak megfelelő. 
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5.4.2. A talajművelési kísérlet terméseredményei 

 

2012. 

 

A talajművelési kísérletben 2012-ben mért szemtermés eredményeket 24. táblázatban láthatjuk. 

A művelési módok szerepét értékelve szembetűnő a redukált művelések mellett mérhető 

terméscsökkenés, a minimum művelésnél ez 700 kg-ot, míg a tárcsás művelésnél több, mint 

1000 kg-ot jelent hektáronként. A két redukált művelési mód között kb. 350 kg különbséget 

találunk hektáronként a minimum művelés javára. A szántás, ill. mindkét redukált művelés 

között a különbségek statisztikailag igazolhatóak. A nitrogénadagok hatását értékelve látható, 

hogy a növekvő nitrogén adagok a kontrollhoz képest kismértékű termésnövekedést 

eredményeztek. Az N1-N4 nitrogén adagok között nincs jelentős különbség (kb. max. 300 kg 

ha-1). 

A talajművelési módok és nitrogénadagok közötti interakció hatásait vizsgálva jól látható a 

kontroll N-adag mellett a szántásos művelési mód jelentős terméstöbblete, ez aztán egészen 

N4-ig ki is tart. Megjegyzendő a tárcsás művelési mód csekély terméstöbblet-reakciója az N1-

adagra. A szántásos művelési mód termésmaximuma N2, míg a redukált műveléseké N4 adag 

mellett adódott a 2012-es évben. 

 

24. táblázat. A terméseredmények alakulása a művelési módok, a nitrogénadagok és ezek 

interakciója szerint, 2012 (tha-1) 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

Szántás 2,938 2,986 3,016 2,444 2,382 2,753 

Minimum 0,892 2,303 2,037 2,356 2,687 2,055 

Tárcsás 0,878 1,087 2,032 2,177 2,297 1,694 

Átlag 1,569 2,126 2,362 2,326 2,455 2,168 

SzD5% trágyázási módok szerint: 0,59 t ha-1; SzD5% nitrogénadagok szerint: n.sz.; 

SzD5% kombinációk között: n.sz. 
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2013. 

 

A 25. táblázatban láthatjuk a talajművelési mód, a nitrogénadagok és ezek interakcióinak 

terméseredményekre gyakorolt hatását a 2013-as évre vonatkozólag. A talajművelési módokat 

tekintve az előző évben tapasztaltakhoz hasonlóan itt is jól látható a szántásos művelési mód 

termésnövelő hatása a redukált művelésekhez képest (2,2 és 1,6 t ha-1). A különbség szántás – 

redukált művelés vonatkozásában szignifikáns. A két redukált művelési mód között kb. 600 kg 

ha-1 különbség volt mérhető. A nitrogénadatokat tekintve az egyes nitrogén adagok 

termésnövelő hatása szépen igazolódik. Az N1-N2 illetve az N3-N4 adagok együtt mozognak, 

a két csoport között kb. 800-1000 kg ha-1 különbség figyelhető meg. 

Az interakciós vizsgálatból megállapítható, hogy a minimum művelés és a szántásos művelés 

kontrollja között mintegy 3,7 tonna különbség adódik hektáronként, ugyanakkor N4 dózis 

hatására ez a különbség mintegy ötödére, 650 kilogrammra redukálódik hektáronként. A tárcsás 

művelési mód lényegesen magasabb terméssel indít kontroll kezelésben, mint a minimum 

művelési mód, a csúcstermést N3 adag mellett éri el. A szántásos változat csúcsértéke ebben az 

évben N4 mellett adódik, viszont N2-N3-N4 között mindössze 2-300 kg ha-1 

terméskülönbözetet találunk. A minimum művelés termésmaximuma szintén N4 mellett 

található. 

 

25. táblázat. A terméseredmények alakulása a művelési módok, a nitrogénadagok és ezek 

interakciója szerint, 2013 (tha-1) 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

Szántás 6,553 5,747 6,809 6,954 7,170 6,647 

Minimum 2,847 4,356 4,014 4,286 6,540 4,409 

Tárcsás 4,882 4,961 4,451 6,301 4,400 4,999 

Átlag 4,761 5,021 5,091 5,847 6,037 5,351 

SzD5% trágyázási módok szerint: 0,985 t ha-1; SzD5% nitrogénadagok szerint: n.sz.; 

SzD5% kombinációk között: n.sz. 

. 
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2014. 

 

A 26. táblázatban foglaltam össze a különböző művelési módok, nitrogén adagok és ezek 

interakcióinak hatását a kukorica terméseredményeire a 2014-es évre vonatkozóan. A művelési 

módokat tekintve ebben az évben a termésátlagok gyakorlatilag teljesen kiegyenlítődnek, a 

szántás – minimum művelés relációban gyakorlatilag teljesen egyforma eredményt kaptunk, a 

tárcsás művelés mellett kb. 300 kg ha-1 csökkenés jelentkezett ez évben. A nitrogénadagokat 

tekintve a kontroll kezeléshez képesti termésnövekedés jelentős és folyamatos, továbbá 

statisztikailag is igazolható a kontroll és az összes egyéb N-kezelés, illetve N1-N2 és N4 között.  

A táblázatból kitűnik, hogy a redukált művelési módok termésátlagai sokkal kiegyenlítettebbek 

a növekvő nitrogén adagok hatására, mint a szántásos művelési mód esetében, ahol N2-N3 

esetében jelentős termésvisszaesést tapasztalhatunk N1-hez képest. Érdekesség a redukált 

művelésű kontrollok alacsony termése, illetve ezekhez képest a szántásos változat jelentősen 

nagyobb kontroll termésértéke. A szántás és minimum művelés a termésmaximumot N4-nél, 

míg a tárcsás művelési mód N3-nál éri el. 

 

26. táblázat. A terméseredmények alakulása a művelési módok, a nitrogénadagok és ezek 

interakciója szerint, 2014 (tha-1) 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

Szántás 7,255 9,648 7,830 8,662 10,197 8,718 

Minimum 3,848 8,763 8,966 9,943 12,128 8,729 

Tárcsás 2,782 7,600 10,254 10,915 10,515 8,413 

Átlag 4,628 8,670 9,016 9,840 10,946 8,620 

SzD5% trágyázási módok szerint: n.sz.; SzD5% nitrogénadagok szerint: 1,63 t ha-1; 

SzD5% kombinációk között: n.sz. 

 

 

 

2015. 
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A művelési módok, nitrogénadagok és az ezek közötti interakciós közötti interakciós hatást 

mutatja be a 2015-ös évre vonatkozóan a 27. táblázat. A művelési mód hatásait vizsgálva jól 

látható a szántásos művelés melletti jelentősen nagyobb termés. A redukált művelések közül 

minimum művelésben 2,3 t ha-1, míg tárcsás művelés mellett közel 3,9 t ha-1 a különbség a 

szántásos művelési módhoz képest. A két redukált művelés között a különbség több, mint 1,5 

tonna hektáronként. A különbségek minden művelés között statisztikailag igazolhatóak. A 

nitrogénadagokat tekintve a kontroll kezelésben elért 3,2 t ha-1-hez képest a nitrogénadagok 

jelentős termésnövekedést eredményeztek, bár megjegyzendő, hogy a legnagyobb termést N1 

nitrogénadag adta, a további kezelésekben kezdetben kevésbé, majd nagyobb mértékben esett 

vissza a termés mennyisége. A kontrollhoz képest az össze nitrogén-kezelés szignifikáns 

különbségeket adott, szignifikáns különbség van továbbá az N1 és N4 kezelések között is. 

az interakciók hatásait tekintve minden kezelés esetében megfigyelhető az alacsony kontroll 

termésátlag, bár a szántásos művelés itt is jelentősen nagyobb értéket mutat, mint a redukált 

kezelésekben mérhető átlagtermés. A szántásos művelésben a termésátlag N2-nél már eléri a 

maximumot, tárcsás művelésben szintén N2-nél jelentkezik a maximum termés, habár abszolút 

értékben ez jóval alacsonyabban van, mint szántás esetén. A minimum művelésben N4 mellett 

adódott a legnagyobb termés, habár ez is elmarad mindkét másik művelési mód mellett mérhető 

termésátlagtól. 

 

27. táblázat. A terméseredmények alakulása a művelési módok, a nitrogénadagok és ezek 

interakciója szerint, 2015 (tha-1) 

 N0 N1 N2 N3 N4 Átlag 

Szántás 4,313 9,652 9,836 8,864 7,825 8,098 

Minimum 2,875 8,077 5,910 5,747 6,345 5,791 

Tárcsás 2,412 5,539 6,523 4,138 2,431 4,208 

Átlag 3,200 7,756 7,423 6,250 5,534 6,032 

SzD5% trágyázási módok szerint: 1,564 t ha-1; SzD5% nitrogénadagok szerint: 2,019 t ha-1; 

SzD5% kombinációk között: n.sz. 
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Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a művelési módok hatását elemezve egyértelműen 

megállapítható a szántásos változatok terméstöbblete. Ez alól csak az ideálisnak mondható 

2014-es év a kivétel, ugyanakkor bármilyen csapadék- vagy hőmérsékleti probléma 

(alacsony csapadék mennyiség és magas hőmérséklet) esetén a redukált műveléseknél 

lényegesen mélyebben végzett szántás adta a magasabb terméseredményeket.  

A nitrogén kezeléseket tekintve az IOSDV-kísérlethez hasonlóan alakulnak a trendek, 

ugyanakkor a 2012-es év itt is mutat érdekességeket. Amíg az IOSDV-kísérletben 2012-ben a 

nitrogén kezelések a vízhiány következtében és legfőképpen a szervestrágyázott változatokban 

mérhető hatások miatt nem tudtak termésnövelő hatást kifejteni, addig a talajművelési kísérlet 

esetén ebben az évben is biztosított volt a csekély, de mégis érzékelhető termésnövelő hatás. 

Az így megmaradó víztöbblet vélhetően biztosította a műtrágya hatóanyagának jobb 

érvényesülését (feltáródás). 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

A kutatás eredményeiből leszűrhető következtetéseket a két tartamkísérletre vonatkozóan két 

táblázatban foglalom össze. A 28. táblázatban láthatjuk az IOSDV-kísérlet alapján leszűrhető 

eredményeket a termésre és a talaj fizikai állapotára. A vizsgálatból bebizonyosodott, hogy a 

kísérlet körülményei (földrajzi, éghajlati, talajtani stb.) közötti viszonyokra korábban 

megfogalmazott általános tétel, miszerint a szervestrágya-kiegészítések termésnövelő 

hatásúak, módosításra szorul az aktuális időjárási helyzetnek megfelelően. Láthatjuk, hogy 

az istállótrágyás változat akkor tudott nagyobb termést adni, ha a megelőző 12 hónap átlagos 

csapadékmennyiségű, ugyanakkor a tavasz csapadékhiányos volt, míg a szárleszántásos verzió 

akkor működött jól termés szempontjából, ha a megelőző 12 hónap átlagos 

csapadékmennyiségű volt, ugyanakkor tavaszi csapadéktöbblet volt jellemző. Minden más 

esetben az NPK kezelés nagyobb termést adott. 

A diszponibilis víztartalom esetében csapadékhiányos tavasz mellett egyértelmű az 

istállótrágyás változat főlénye, a szárleszántás diszponibilis víztartalomra gyakorolt 

pozitív hatása ugyanakkor csak a betakarítás időszakára igazolódott, a virágzás során ez 

nem érvényesült. 

Az aggregátum stabilitás szempontjából, csapadéktöbblettel rendelkező tavaszok mellett 

a kelés, a virágzás és a termésérés időszakában is nagyobb értékek mérhetőek a 

szárleszántás+zöldtrágyás változatokon. Az istállótrágya hatása kezdetben pozitív, 

később azonban stabilitás csökkentő tényezővé válik. 

A nedvességkészlet szempontjából a kukorica virágzásának idején a 

szárleszántás+zöldtrágyás változat előnye csak akkor érvényesült, ha a megelőző 12 

hónap átlagos csapadékmennyiségű, a tavasz pedig csapadékhiányos volt. Amikor a 

megelőző 12 hónap és a tavasz is átlagos csapadékmennyiségű volt, akkor az istállótrágyás 

változat mellett is nagyobb nedvességtartalom volt mérhető, viszont ha a tavasz csapadékos 

volt, az NPK-kezelés tartotta meg a legtöbb vizet. 

A 29. táblázat a talajművelési kísérletben mért főbb talajfizikai paraméterek eredményeit 

mutatja be. A termés szempontjából a vizsgálat körülményei között igazolható, hogy a redukált 
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művelések csak tavaszi csapadéktöbblet esetén érték el a szántásos művelésben mérhető 

termésértékeket. Ha a tavasz átlagos csapadékmennyiséget hozott, akkor mind átlagos, mind 

csapadékhiányos megelőző 12 hónap esetén a szántásos művelés nagyobb termésmennyiséget 

adott. 

A virágzáskor mért diszponibilis vízkészlet értékeket tekintve átlagos tavaszi és megelőző 

12 hónapos csapadékmennyiségek mellett igazolódott a redukált művelések DV-re 

gyakorolt pozitív hatása. 

Az aggregátum stabilitás értékek vizsgálatában átlagos megelőző 12 havi és tavaszi 

csapadékértékek mellett igazolódott, hogy a minimum művelés mind a kelés, mind a 

virágzás, mind pedig a termésérés időszakában mérve jelentősen növelte a stabilitás 

értékeket a szántásos verzióhoz képest. A tárcsás művelésnél hasonló növekedés leginkább 

a kukorica növény kezdeti fejlődési szakaszai mellett érvényesült, később a művelés hatása 

elmarad a minimumétól, habár még mindig statisztikailag igazolható mértékű marad. 

A kukorica virágzásakor mért nedvességkészlet adatokból kitűnik, hogy a redukált 

művelések tavaszi csapadéktöbblet esetén kevesebb vizet tartottak meg, mint a szántásos 

művelés. Ugyanakkor átlagos tavaszi és átlagos megelőző 12 havi csapadékmennyiségek 

esetén a minimum művelés nagyobb megtartott vízmennyiséget eredményezett. A tárcsás 

művelés mellett mérhető nedvességtartalom értékek ugyanakkor a tavaszi csapadékhiány, 

illetve csapadékhiányos megelőző 12 hónap esetén elmaradnak a másik két művelésben 

mérhető értékektől. 

A kutatás eredményei alapján, adott termőhelyi körülmények között, kukorica kultúra 

vonatkozásában a szervestrágyázási változatok közül leginkább az istállótrágyázás javasolható, 

főleg a csapadékhiányos időszakokban való jobb termésteljesítmény, illetve a nagyobb 

diszponibilis víztartalom okán. A talajművelési módok közül a vizsgált paraméterek alapján 

leginkább a szántás ajánlható, a redukált művelések mellett mérhető lényegesen nagyobb 

szerkezeti stabilitás ugyanakkor létjogosultságot adhat ezen művelési módoknak olyan 

termőhelyeken, ahol a talajszerkezet védelmének kiemelkedő jelentősége van (pl. 

erózióveszélyes területek). 
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28. táblázat. Szervestrágyázási változatok hatása a termésre és a talaj fizikai tulajdonságaira az IOSDV-kísérlet (Keszthely) adatai alapján 

 

Megelőző 12 hónap 

átlagos 

csapadékmennyiségű, 

tavasz csapadékhiányos 

Megelőző 12 hónap 

csapadékhiányos, 

tavasz átlagos 

csapadékmennyiségű 

Megelőző 12 hónap 

átlagos 

csapadékmennyiségű, 

tavasz átlagos 

csapadékmennyiségű 

Megelőző 12 hónap átlagos 

csapadékmennyiségű, tavaszi 

csapadéktöbblet jellemző 

 NPK 
NPK+ 

IST 

NPK+ 

Sz+Zt 
NPK 

NPK+

IST 

NPK

+Sz+

Zt 

NPK 
NPK+

IST 

NPK+ 

Sz+Zt 
NPK 

NPK+ 

IST 

NPK+Sz+

Zt 

Termés (+) + - + - - + (-) - - (+) + 

DV 

+(*) 

-(**) 

-(***) 

(-)(*) 

+(**) 

+(***) 

-(*) 

-(**) 

+(***) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

aggregátum-

stabilitás 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

-(*) 

(+)(**) 

(+)(***) 

(+)(*) 

-(**) 

-(***) 

+(*) 

+(**) 

+(***) 

mm-es 

nedvességtartalom 
(+) - + + - - (+) + - + - - 

 

*= kelés időszaka, **= virágzás időszaka, ***= termésérés időszaka. 
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29. táblázat. Talajművelési változatok hatása a termésre és a talaj fizikai tulajdonságaira a talajművelési kísérlet (Keszthely) adatai alapján 

 

Megelőző 12 hónap 

csapadékhiányos, tavasz 

átlagos csapadékmennyiségű 

Megelőző 12 hónap átlagos 

csapadékmennyiségű, tavasz 

átlagos csapadékmennyiségű 

Megelőző 12 hónap átlagos 

csapadékmennyiségű, tavaszi 

csapadéktöbblet jellemző 

 Szántás Minimum Tárcsás Szántás Minimum Tárcsás Szántás Minimum Tárcsás 

Termés (-) - - + - - + + + 

DV n.a. n.a. n.a. (-)(**) +(**) +(**) n.a. n.a. n.a. 

aggregátum-

stabilitás 
n.a. n.a. n.a. 

-(*) 

-(**) 

-(***) 

+(*) 

+(**) 

+(***) 

+(*) 

(-)(**) 

(+)(***) 

n.a. n.a. n.a. 

mm-es 

nedvességtartalom 
(+) + - (+) + (-) + - - 

 

*= kelés időszaka, **= virágzás időszaka, ***= termésérés időszaka. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A talajok termékenységét számos tényező befolyásolja, ezek között találunk agro-ökológiai 

tulajdonságokat éppúgy, mint alapvető talajtulajdonságokat. Előbbiek közé tartozik például 

a klimatikus viszonyok ismerete (hőmérséklet, csapadék stb.). Utóbbiak közé pedig az 

alapvető fizikai-kémiai-biológiai tulajdonságokat sorolhatjuk, a hidrológiai viszonyoktól 

kezdve a pórusrendszer alakulásán át egészen a természetes tápanyagszolgáltató-képességig 

és a mikrobiális közösség számbeli és fajbeli összetételéig. 

Ha a növénytermesztési térben vizsgálódunk tovább, a menedzsment is belép a 

termékenységet meghatározó tényezők közé. A különböző művelési eljárások, tápanyag-

visszapótlási módok, formák és mennyiségek mind-mind hatást gyakorolnak a 

termékenységre. Ezen hatások vizsgálata egyike a legintenzívebben kutatott területeknek az 

agráriumon belül, ugyanakkor ma is számos részterületen találhatunk nem, vagy csak 

részben feltárt hatás- és kölcsönhatásokat. 

Doktori munkámban ezen hatásokat vizsgáltam két, Keszthelyen beállított szervestrágyázási 

illetve talajművelési tartamkísérletben, a termések, a talajok aggregátum-stabilitása, 

vízvisszatartó képessége és mm-es víztartalma vonatkozásában. Az eredményeket öt éven 

keresztül, 2011 és 2015 között gyűjtöttem. 

Munkámban az aggregátumok stabilitását a KEMPER és ROSENAU (1986) által kidogozott 

módszer segítségével, a vízvisszatartást kerámialapos extraktorokkal a Richards-módszer 

alapján, a mm-es víztartalmat pedig gravimetriás módszerrel mértem. A kapott adatokat 

SPSS statisztikai program segítségével, egy-és többtényezős varianciaanalízissel értékeltem. 

Az IOSDV-kísérlet eredményeit tekintve az istállótrágyás változat akkor tudott nagyobb 

termést adni, ha a megelőző 12 hónap átlagos csapadékmennyiségű, ugyanakkor a tavasz 

csapadékhiányos volt, míg a szárleszántásos verzió akkor működött jól termés 

szempontjából, ha a megelőző 12 hónap átlagos csapadékmennyiségű volt, ugyanakkor 

tavaszi csapadéktöbblet volt jellemző. Minden más esetben az NPK kezelés nagyobb termést 

adott. Megállapítható volt, hogy a 2011-es esztendő időjárási körülményei mellett a 

diszponibilis víztartalomra pozitív hatást gyakorolnak a szervestrágya-kiegészítések, de a 

hatás, illetve annak erőssége a bedolgozás óta eltelt idő függvénye is – az istállótrágya, 

illetve a belőle származó szervesanyagok DV-re gyakorolt hatása nagyobb, és hamarabb is 

jelentkezik, mint a szárleszántás+zöldtrágya kombinációé. Kezdetben és egészen a 
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virágzásig tartó időszakban a nagyobb nitrogénadag alkalmazása növeli a holtvíztartalmat, 

virágzás idejére a különbség statisztikailag igazolhatóvá válik. Később a kontrollhoz képesti 

különbségek eltűnnek. A diszponibilis víztartalomra gyakorolt hatások tekintetében végig 

érvényesül a nagyobb nitrogénadag DV-csökkentő hatása. Ugyanez a hatás érvényesül a 

gravitációs víz esetében is. Az NPK-IST kezelés közel 10% többletet, a szárleszántásos 

változat viszont kb. 7% deficitet mutat a szervestrágya-kiegészítés nélküli NPK-trágyázás 

hatásához képest a kukorica növény számára a vízfelhasználás szempontjából legfontosabb 

fenológiai fázis, a virágzás periódusában a DV tekintetében. A kukorica érési időszakában 

az N3 nitrogén kezelések mellett a istállótrágyázott változatban 73%-kal, a szárleszántásos 

verzióban pedig 67%-kal nőtt a diszponibilis vízkészlet nagysága. Utóbbinál a zöldtrágya 

növény DV-növelő szerepe lehetett hangsúlyos. 

A DV-interakciók vizsgálatából megállapítható, hogy a 2011-es év körülményei között az 

istállótrágya kiegészítés már a virágzáskor, és terméséréskor is jelentős DV-többletet biztosít 

a növény számára azonos (210 kg ha-1) ásványi nitrogén dózis alkalmazása mellett, mint a 

csak műtrágyás kezelés. Ez a hatás a szárleszántásos változatban is érvényesül, de csak a 

termésérés időszakában. A két szervestrágya kiegészítés hatása közötti különbség vélhetően 

az eltérő átalakulási idejű szervesanyag-frakcióknak az eredménye. Az eredmények 

segíthetnek a gazdálkodók számára a helyes nitrogénadag kiválasztásában is. 

A kontroll N-kezelések esetében virágzásra mindkét szervestrágya-kiegészítés növeli a DV 

értékét, viszont termésérés időszakára ezek a különbségek kiegyenlítődnek.  Így 

megállapítható, hogy az egyes szervestrágya-kiegészítések hatásainak érvényre juttatásához 

ásványi nitrogén kijuttatás szükséges, ennek hiányában ugyanis a szezon végére jellemző 

markáns különbségek már nem jelentkeznek. 

A GV-interakciók áprilisi vizsgálati eredményeiből megállapítható, hogy a nagyobb 

csapadékesemények, ill. a jelentősebb hómennyiségű teleken a hóolvadás után a víz 

levezetéséért elsősorban felelős gravitációs pórusok aránya jelentősen csökken kombinatív 

rendszeres istállótrágyázás és nagydózisú nitrogénkezelés hatására. A virágzás időszakában 

is igazolható, hogy a többlet nitrogén kijuttatás csökkenti a nagy mennyiségű, hirtelen 

lezúduló csapadék elvezetésének lehetőségét. Ugyanakkor, habár kis mértékben, de 

megfigyelhető a szervestrágya-kiegészítések gravitációs víztartalom-növelő hatása is ebben 

az időszakban. 
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Az aggregátum stabilitást tekintetében az összesített eredményekből jól látható, hogy a 

szervestrágya-kiegészítések közül csak a szárleszántás+zöldtrágyás változat tudta növelni a 

stabilitást, a különbség szignifikáns. Az istállótrágya-kiegészítés ugyanakkor csökkentette a 

stabilitást. A növekvő N-adagokkal 140 kg ha-1 értékig nő a stabilitás, nagyobb nitrogén 

adagok hatására viszont fokozatos csökkenést tapasztalhatunk. A csökkenés mértéke N3-N4 

között válik jelentőssé: az érték itt kb. 3,5%-kal alacsonyabb még a kontroll változatban 

mérhető stabilitás értéknél is. A stabilitás növekedésének magyarázata a mikrobiális 

életközösségek számára fennálló több tápanyag, ami ugyan fennáll nagyobb N-adagoknál is, 

viszont nagyobb N-adagok mellett a talajba jutó nagy mennyiségű NH4
+ ionok stabilitást 

csökkentő hatása már jobban érvényesül. 

A mm-es nedvességtartalom tekintetében elmondhatjuk, hogy azokban az évek, amelyeknél 

a virágzást megelőző 12 hónap összes csapadékmennyisége 650 mm körül adódott, de a 

tavaszi csapadék értéke alacsony volt, a szárleszántásos változatnak kedveztek víztartalom 

szempontjából. Az istállótrágyás változat akkor működött jól vízmegőrzés szempontjából, 

ha a megelőző 12 hónap, hasonlóan a szárleszántásos változathoz, 650 mm körüli csapadékot 

adott, ugyanakkor a tavaszi csapadék átlagosnak volt mondható. Ha ugyanis a tavaszi 

csapadék mennyisége magas, a szervestrágyázott változatok, így az istállótrágyás verzió sem 

őrzött meg több csapadékot, mint az NPK-kezelések. Ez valószínűleg a kukorica növény 

jobb gyökérfejlődésének és az így kivett víz mennyisége növekedésének köszönhető. 

Szerepet játszhat ebben a levegőzöttség mértékének csökkenése is, mivel általánosságban a 

szervestrágya-kiegészítéses változatok jobban levegőzöttek, de ez kevésbé tud érvényesülni 

csapadékos évejáratokban. Ugyanakkor, amikor a megelőző 12 hónap csapadékmennyisége 

450 mm körül alakult, és ehhez egy átlagos csapadékos tavasz tartozott, az NPK kezelések 

bizonyultak a vizet jobban megtartó kezeléseknek. Jól látszik tehát, hogy a változó 

körülmények hatással vannak a megőrzött nedvességtartalomra és így a termésreakcióra is. 

A talajművelési kísérlet eredményeit tekintve a termés szempontjából a vizsgálat 

körülményei között igazolható, hogy a redukált művelések csak tavaszi csapadéktöbblet 

esetén érték el a szántásos művelésben mérhető termésértékeket. A virágzáskor mért 

diszponibilis vízkészlet értékeket tekintve átlagos tavaszi és megelőző 12 hónapos 

csapadékmennyiségek mellett igazolódott a redukált művelések DV-re gyakorolt pozitív 

hatása. Az interakciók vizsgálatából ugyanakkor kitűnik, hogy a nagyobb nitrogén adagok a 

redukált műveléseknél visszaesést mutatnak a DV értékében a kisebb N-dózisokhoz képest 

(minimum művelésnél 18%, tárcsás művelésnél 12%), ugyanakkor a szántás esetében a 
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növekvő dózis kismértékű DV növekedést eredményezett. Konkrét értékek tekintetében 

viszont mindkét redukált művelés nagyobb DV értékeket mutat mind N2-dózis (28% illetve 

31%), mind N4 dózis (4% illetve 13%) esetében a szántáshoz viszonyítva. Az aggregátum 

stabilitás értékek vizsgálatában átlagos megelőző 12 havi és tavaszi csapadékértékek mellett 

igazolódott, hogy a minimum művelés mind a kelés, mind a virágzás, mind pedig a 

termésérés időszakában mérve jelentősen növelte a stabilitás értékeket a szántásos verzióhoz 

képest. A minimum művelésnél megfigyelhető különbségek május – augusztus 

viszonylatban jóval kisebbek, N-adagtól függetlenül 1-3% közöttiek. Augusztus és október 

között azonban a nitrogén adag már jelentős stabilitás változásokat eredményez; amíg a 

kontrollnál a különbség 1-2%, addig N2-ben már 9%, N4 mellett pedig már 12-13% 

(abszolút értéken). A tárcsás művelési mód vizsgálatakor minden nitrogénadag mellett 

jelentős stabilitás csökkenést mérhetünk május – augusztus között, ugyanakkor a csökkenés 

mértéke a nitrogénadag növelésével egyre kisebb lesz (N0 14%, N2 9%, N4 6% abszolút 

értéken). 

A kukorica virágzásakor mért mm-es nedvességtartalom adatokból kitűnik, hogy a redukált 

művelések tavaszi csapadéktöbblet esetén kevesebb vizet tartottak meg, mint a szántásos 

művelés. Ugyanakkor átlagos tavaszi és átlagos megelőző 12 havi csapadékmennyiségek 

esetén a minimum művelés nagyobb megtartott vízmennyiséget eredményezett. 
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8. TÉZISPONTOK 

8.1.Tézispontok magyarul 

 

1. Eredményeim alapján a diszponibilis víztartalom esetében csapadékhiányos tavasz 

mellett egyértelmű az istállótrágyás változat fölénye, a szárleszántás diszponibilis 

víztartalomra gyakorolt növelő hatása ugyanakkor csak a betakarítás időszakára 

igazolható, a virágzás során ez nem érvényesül. N-dózis hatások tekintetében a 

kukorica vegetációs időszakában végig érvényesül a nagyobb nitrogénadag DV-

csökkentő hatása. A redukált művelések DV-re gyakorolt pozitív hatása átlagos 

csapadékmennyiségek mellett igazolható. 

 

2. A vizsgálatok alapján kimutattam, hogy a csapadéktöbblettel rendelkező tavaszok 

mellett a kelés, a virágzás és a termésérés időszakában is nagyobb aggregátum 

stabilitás értékek mérhetőek a szárleszántás+zöldtrágyás változatokon. Az 

istállótrágya hatása kezdetben pozitív, később azonban stabilitás csökkentő 

tényezővé válik. Átlagos csapadékértékek mellett kimutattam, hogy a minimum 

művelés jelentősen növeli a stabilitás értékeket a szántásos verzióhoz képest. A 

szántáshoz viszonyítva tárcsás művelés is a minimum műveléshez hasonlóan 

kedvező, de attól kissé elmaradó stabilitás értékeket ad. A nitrogén adagok 

növelésével a szervesanyag kiegészítés nélküli műtrágyázási (NPK) változat 

stabilitás-eredményei jelentősen növekedtek, ugyanakkor az istállótrágyás 

változatban kismértékű növekedést vagy stagnálást, a szárleszántásos változatban 

pedig nagymértékű csökkenést tapasztalhatunk. 

 

3. A nedvességkészlet szempontjából kimutattam, hogy a kukorica virágzásának idején 

száraz tavaszi időjárás esetén a szárleszántás+zöldtrágyás változat, átlagos 

csapadékellátottságú tavasz esetén emellett az istállótrágyás változat is, míg 

csapadékos tavasz esetén az NPK-kezelés rendelkezett a legnagyobb vízkészlettel.  

A  redukált művelések tavaszi csapadéktöbblet esetén kevesebb vizet tartanak meg, 

mint a szántásos művelés. Ugyanakkor átlagos csapadékellátottág esetén a minimum 

művelés nagyobb megtartott vízmennyiséget eredményez.  
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4. A kísérlet körülményei (földrajzi, éghajlati, talajtani stb.) közötti viszonyokra  

kimutattam, hogy az istállótrágyázás termésnövelő hatása tavaszi csapadékhiány, 

míg a szárleszántás termésnövelő hatása tavaszi csapadéktöbblet esetén érvényesül. 

Minden más esetben az NPK kezelés nagyobb termést ad. 

A redukált talajművelési változatok csak tavaszi csapadéktöbblet esetén érik el a 

szántásos művelésben mérhető termésértékeket. Amennyiben a tavasz átlagos 

csapadékmennyiséget hoz, akkor mind átlagos, mind csapadékhiányos megelőző 12 

hónap esetén a szántásos művelés nagyobb termésmennyiséget ad. 

 

8.2.Thesis points 

 

1. According to my results, in case of the plant available water, beside insufficient 

precipitation supply, the dominance of farmyard manure variant is evident, at the 

same time the positive effect of straw incorporation to the amount of plant 

available water was confirmed to the period of harvesting. This was not prevailed 

during the flowering. In terms of N-doses, the available water content-decreasing 

effect of the higher N-doses was prevailed during the whole period. The positive 

effect of reduced tillage could be verified in seasons with avarage precipitation 

amount only.  

 

2. Based on the examinations I revealed that in terms of aggregate stability, in rainy 

springs, higher stability walues could measured in the straw incorporation 

treatments in the period of germination-rising, flowering and ripening as well. 

The effect of farmyard manure is initially positive, but it becomes a stability-

decreasing factor. Besides average precipation amounts, I revealed, that the 

minimum tillage increased remakably the amount of water-stable aggregates as 

well. In case of disking, same type of increasing could prevailed, but the extent 

of this increasing is slightly behind the values of minimum tillage. With the 

increasing of the N-doses, the stability results of the NPK-only plots were 

remarkably increased, at the same time in the farmyard manure treatments there 

was a slightly increasing or stagnation, while in case of straw incorporation, high 

decreasing was observed. 
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3. In terms of moisture content I revealed that in the period of maize flowering, the 

advantage of the straw incorporation could prevailed when the spring had 

insufficient precipitation amount. When the spring had average precipitation, 

besides of the farmyard manure application was measured higher moisture 

content as well, but if the spring was rainy, the NPK-only treatment could 

retained the highest water content. The reduced tillage methods could retained 

less water in rainy springs than the ploughing. At the same time, when the amount 

of precipitation was average, the minimum tillage method resulted higher stored 

water content.  

 

4. In my examinations, for the terms of the circumstances of the experiments I 

revealed that the plots with complementary organic manure application can give 

more yield in that case, when the spring is lack of precipitation, while the straw 

incorporation + green manure version was good in terms of yield, when spring 

precipitaion surplus is occur. In every other cases, the NPK-plots give higher 

amount of yield.  

The yield results of reduced tillage methods reached the results of conventional 

tillage methods only in rainy springs. If the spring has an average precipitation 

content, the ploughing give higher amount of yield in case of average and 

insufficient previuous 12 month precipitation amounts as well. 
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