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16. Lecke

A talajmővelés káros hatásai



Magágy készítés
2. Mővelı elemek összeállítása tavaszi magágy 

készítésnél:
• Simító – rugóval szabályozható, magassága állítható
• Pálcás henger – tömörít, aprítja a rögöket és átveszi a 

gép súlyának egy részét 
• Rugóskapák – vetés mélységben lazítják a talajt, 

aprítják a rögöket és gyomirtást végeznek 
• Csillag hengerek – jó aprító, tömörítı munkát és 

gyomirtást végeznek 
• Tömörít ı henger – feladata a felszíni és mélyebb réteg 

tömörítése, a felszíni rögök aprítása és szintén átveszi a 
gép súlyának egy részét



Lazítóeszközök
Forgatás nélküli mélymővelést tesznek 

lehetıvé. 
• Egy használat több éves hatást 

eredményez
• 1-3-5-7 mővelı késsel készülnek 

Egyenes és hajlított késes kivitelben
• Nem kényesek a talajnedvességre, nem 

porosítanak, és nem képesek rombolni a 
talajszerkezetet



Hengerek
• Bármely talajmővelı eszköz után 

alkalmazandók. 
• Segítik a talajnedvesség  megırzését, 

maguk is aprítják a talajrögöket
• Vetés után kontaktust teremtenek a 

magvak és a talajszemcsék között, ezzel 
elısegítik a jobb csirázást

• Alkalmazásuk sokkal több pozitív hatással 
bír, mint amennyi rombolást végeznek.



Erıgépek és vontatmányaik

• Az erıgépek a ballonos nagy átmérıjő kerekek 
ellenére is jelentıs tömörítı hatást fejtenek ki. 
Minden újabb mővelet újabb tömör sávokat 
eredményez, ahol romlik a talajok víz- és 
levegıgazdálkodása, hıgazdálkodása, 
talajélete.

• Használatuk érzékeny a talajnedvességre. 
Szárazabb talajon kevesebb rombolást 
végeznek.  



A talaj tömörödését befolyásoló tényezık

Éghajlati tényezık
Talajtényezık Talajhasználat

• Nedvességállapot   
változása

• Víz halmazállapot 
változásai

• Csapadékmennyiség,  
és intenzitás

• Kipárolgás 

• Talajszerkezet

• Agyagásványok

• Szervesanyagok

• Kicserélhet ı
kationok

•Müvelésmódok

•Nedvességtartalom

•Talajélet, és 
talajlakók száma

•Tömörödési hajlam

• Vetésforgó

• Gépesítettség 
színvonala

• Mővelési rendszer 
(hagyományos, forgatás 
nélküli)

• Ápolás, 
növényvédelem

• Betakarítás és szállítás



A tömör talaj következményei

• A víz, leveg ı- és hıháztartás romlik
• A szerves anyag lebontási folyamatok lassulnak
• A humuszbontó folyamatok er ısödnek, 
• A növények gyökérlégzése, tápanyag- és vízfelvétele 

csökken
• A talajok megm ővelése több energia befektetést 

igényel,
• A talaj termékenysége csökken
• A talajélet intenzitása csökken
• A talaj kultúrállapota romlik
• Az eróziós és deflációs veszély növekszik



• A talaj tömörödését befolyásoló tényezık

• A tömör talaj következményei

Kérdések a leckéhez
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17. Lecke

A talajok elszennyezése



Kedvezıtlen adottságú területek  Magyarországon
(millió hektár)

0,4 Sekély term ırétegő talajok

1,2 Kedvezıtlen altalajú töm ıdött talajok

0,40Másodlagos szikesedést ıl veszélyeztetett terület

0,56Szikes talajok

2,3 Savanyú talajok

1,4 Szélerózió által veszélyeztetett terület

2,3 Vízerózió által veszélyeztetett lejt ıs terület 

Forrás: Talajvédelem Magyarországon. FM



A talajaink érzékenysége savas terhelésekre
• A savanyodásért felelıs környezeti tényezık

– légköri szennyezések okozta savas kiülepedés és savas 
esık

– mőtrágyázás savanyító hatása

• Talajaink érzékenysége
– Nem érzékenyek: karbonátos talajok
– Érzékenyek: a csökkent karbonát tartalmú, semleges 

kémhatású talajok
– már nem érzékenyek: az erısen elsavanyodott talajok

Forrás: Hefop 3.3.1.



A talajsavanyodás hatásai a talajok termékenységére



Savasodás
SO2, NO, NO2 (SOx, NOx)
Forrásai: természetes, mesterséges 
Nedves ülepedés
A tiszta es ıvíz pH-ja 5,6 (CO2 miatt)
Savas esı: pH: (2,25 –3) – 4 – 5,5
0,1 - 1µm közti aeroszol részecskéket kiülepíti 
Száraz ülepedés
Porszemcsékre adszorbeált aeroszol és gázok ülepedé se csapadék nélkül. 
Durva részecskék (d>10µm) gyors ülepedés.
Ha d<0,1 µm, nem ülepszik,  -- transzmisszió
Hatásai:
A növényzet pusztulása, terméshozam csökkenés (legé rzékenyebbek a lucfeny ı, 
vörösfeny ı)
Talajsavanyodás: kimosódnak a tápanyagok (Ca, Mg, K ), mérgezı fémvegyületek 
oldhatóvá válnak (Al, Cd).
Az édesvizek savasodása, halpusztulás. 
Fémek, építmények korróziója

A savas terhelés összetev ıi

Forrás: Hefop 3.3.1.



A magyarországi talajok savasodással szembeni érzékenysége

Forrás: Várallyay



A savanyú talajok elhelyezkedése és típus szerinti me goszlása

Forrás: Hefop 3.3.1.



• Természetes (pl. vulkáni) eredet 
nedves és száraz kiülepedés a 
légkörbıl

• Árvizek, elöntések, nagy esık
• Erıs szelek
• Természetes radioaktív sugárzások

Forrás: Vermes, 1996 

Természetes eredető

• Ásványi lelıhelyek
• Geológiai formációk

Pontszerő Nem pontszerő

Emberi (antropogén) eredető

• Szennyvizek, szennyvíziszapok
hígtrágya

• Hulladékok (folyékony, szilárd,
nem toxikus, toxikus)

• Termelési (ipari) emissziók

• Légszennyezésbıl eredı száraz 
és nedves kiülepedés

• Mezıgazdasági vegyszerek: 
mőtrágyák, növényvédıszerek

• Közlekedés
• Atomrobbantások

A talajok szennyez ıanyagainak eredete



A talaj kémhatása alapján való besorolás
<4,5 pH - erısen savanyú

4,5 - 5,5 pH - savanyú
5,5 - 6,8 pH - gyengén savanyú

6,8 - 7,2 pH - közömbös
8,5 - 9,0 - lúgos

>9,0 - erısen lúgos

5,5 pH fontos küszöbérték

- alumínium

- vas…mozgékonyság

- mikrobatevékenység eltolódása a gombák irányába



A talajok elsavanyodásának mérséklési 
lehetıségei

1. Fosszilis tüzelıanyagok kén tartalmának csökkentése.  

2. Füstgázok emissziójának csökkentése
•száraz eljárás: mészkıvel (CaCO3)

(kéndioxid kivonás hatékonysága 50-70 
•nedves eljárás: CaCO3/CaO szuszpenzióval 

(90-95 %-os hatékonyság)

3. Okszerő mőtrágya felhasználás

•Csak a tervezett termésszinthez szükséges tápanyagok 
kiadagolása

•Savanyító hatású mőtrágyák elhagyása



Nemzeti Kármentesítési Program
• Célja: az állami felelısségi körbe tartozó, hátrahagyott, 

tartós környezetszennyezések fölszámolása, a szennyezett 
területek károsító, veszélyeztet hatásainak megszüntetése

• 1995: Kormánydöntés – Irányító: KTM koordinátor: KGI 
Kármentesítési Iroda végrehajtó: ÁPV Rt mint tulajdonos 
alprogramok segítségével

• I. 1996-97: kárfelszámolás megkezdése, 
megvalósíthatósági tanulmányok, jogi és mőszaki 
szabályozás, teljekör felmérés megkezdése

• II. 1998-2002: Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista 
elkészítése

• III. 2003-tól: folytatólagosan a kijelölt kármentesítések 
végrehajtása 



• Talajaink érzékenysége savas terhelésekre
• A talajok szennyezıanyagainak eredete
• A talajok elsavanyodásának mérséklési lehetıségei

Kérdések a leckéhez
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18. Lecke

A szikes talajok problémái



A szikes talajok kialakulásának 
feltételei:

1. A csapadék kevesebb, mint a 
kipárolgás 

2. magas talajvízszint

3. sós talajvíz (f ıleg Na sók)
Na+

Párologtató típusú talaj

0,
2-

2m
 ta

la
jv

íz

Szikesedésre hajlamosító tényez ık

Sós talajvíz

Forrás: Hefop 3.3.1.



A szikesek kialakulása



A 2000 évi és az 1956-1960 évek átlagos talajvíz-ál lás különbsége

Forrás: Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. Hidrol ógiai Intézet



Éghajlati és hidrológiai tendenciák

Csökken ı csapadék Korlátozott kilúgzás

A kapilláris felemelkedés lehet ısége
csökken

Felfelé irányuló víz- és sómozgásNövekv ı klimatikus 
vízhiány

Másodlagos szikesedési 
veszély

Talajvíz-szint csökkenés

Növekv ı öntözési igény

Az ellentétes hatású folyamatok ered ıje: kilúgzás vagy só-felhalmozódás 

Növekv ı párolgás

Forrás: Hefop 3.3.1.



A só-felhalmozódás helyzetértékelése

• Természetes körülmények között a 
kilúgozás az uralkodó folyamat.

• Mélyben sós öntözött talajokon a sós 
rétegek feljebb kerülésének veszélye nı.

• Az öntözıcsatornák vize többnyire 
megfelel a vízminıségi követelményeknek

• A kútból nyert vizek többsége nem, vagy 
csak feltételesen alkalmas öntözésre
Forrás: Hefop 3.3.1.



Másodlagos szikesedés

Másodlagosan elszikesedett talaj fogalma
• Eredetileg nem szikes talaj, melyekben a 

természeti körülmények változása, vagy 
az emberi tevékenység hatására só-
felhalmozódás, illetve kicserélhetı
nátriumtartalom növekedés megy végbe. 

• Az eredeti talaj jellemzıi, valamint a szikes 
talajokra jellemzı tulajdonságok egymás 
mellett jelentkeznek.
Forrás: Hefop 3.3.1.



Másodlagos szikesedés

Okai: 
• Talajvízszint emelkedés
• Öntözés
• Víztározás
• Halastavak közelsége
• Sós vizek kijuttatása

Forrás: Hefop 3.3.1.



Öntözıvíz, mint hajlamosító
tényezı

• Általában nem következik be sófelhalmozódás, 
ha az  öntözıvíz összes sótartalma nem haladja 
meg az 500 mg/l-t 

• Mély talajviző, laza talajokon 800-1000 mg/l 
összes sótartalom a megengedett. 

Forrás: Hefop 3.3.1.



Kritikus Na ion koncentráció az öntözıvízben

Na %: a fontosabb kationok közötti nátrium 
részarányt fejezi ki

Ha a víz hidrokarbonátos: a Na % maximum 
35% lehet.
Ha a víz kloridos, vagy szulfátos: a Na % 
maximum 45%-ig terjedhet. 

100
)()()2()2(

% ×
+++++++

+
=

KNaMgCa

Na
Na

Forrás: Hefop 3.3.1.



Kritikus Na ion koncentráció az öntözıvízben

Szikesít ı hatást fejez ki: A víz só-koncentrációjának és 
SAR értékének növekedésével a szikesít ı hatás 
fokozódik.

Forrás: Hefop 3.3.1.



Az öntözıvíz szóda tartalma

Na2CO3 (szóda) tartalmú vizek fenolftalein 
lúgosságot mutatnak:

• Lúgos vizek hatására a Ca és Mg-ionok 
kicsapódnak és a Na-ionok válnak uralkodóvá. 

• Lúgos közegben a talaj peptizálódik, az 
adszorpciós felület nagyobb lesz, Na adszorpció
történik. 

Forrás: Hefop 3.3.1.



A szikes talajok javítása
Komplex meliorációval valósítható meg:
• Öntözéssel mossuk le a sókat a mélyebb talajrétegek felé
• Mélylazítással segítjük elı a víz jobb beszivárgását a talajba
• Drénezéssel vezetjük el a sós vizet a területünkrıl, de drénezés

nélkül is van esély hosszabb idı alatt a gabonafélék és a 
gabona kiváltásaként termeszthetı egyéb növények 
elfogadható termésének elérésére. Feltétel, hogy a réti 
szolonyec talaj kilúgozott A- szintje a javítás elıtt is legalább 
15-20 cm mélységő.

• Meszezéssel cseréljük ki a Na ionokat a szikes talajban
• N-, P-, K-mőtrágyázással segítjük elı a kilúgzási folyamatokat 



• A pannon szikesek az eurázsai sztyepp övi szikesek
legnyugatibb képviselıi, Kelet-Közép Európa 
legnagyobb ilyen állományai. A Kárpát-medence egykori 
árterein, a Tisza- és a Duna-síkon, valamint a homok és 
löszhátságok lefolyástalan részein alakultak ki. A 19. 
századi vízrendezés - az árvizek megszőnése és az 
árterületek kiszáradása - óriási területeken idézett elı
másodlagos szikesedést. A nyári szárazság és a 
viszonylag magas talajvízszint hatására a szikesek 
talajának felsı rétegében erıs a sófelhalmozódás, a talaj 
nagyon kötött, vízgazdálkodása rossz. A jó állapotú
szikesek különbözı élıhelyek tarka mozaikjai, hiszen a 
szikes tájakon néhány centiméteres térszint-változás 
egészen más talajvíz- és sómennyiséget jelent.

A szikes talajok besorolása



Szikes tavak és növényzetük
• F5 Padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik  

növényzete
• A vegetációs idıszak jelentıs részében vízzel borított 

szikes tavakban az élıhely kiszáradása után megjelenı, 
zömmel egyéves fajok által alkotott sziki növényzet, 
valamint padkaközi pangóvizes területeken kialakult 
vakszik, szikér és kis borítású, általában alacsony 
növényzető szikfok növényzet, utóbbit fıleg évelı fajok 
alkotják.

• Natura2000 kód, név: 1530* Pannon szikes sztyepek és 
mocsarak

http://www.novenyzetiterkep.hu/fototar/belso/szik1.shtml?conds[0][category........]=f5



• A szemcsék szállítási távolsága
• A defláció elleni védekezés lehetıségei
• Másodlagos szikesedés
• Az öntözıvíz minıségi paraméterei
• A szikes talajok javítása
• Szikeseink besorolása

Kérdések a leckéhez
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