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A talaj 

• Földtani (építész) értelemben a talajöv az atmo-,  
hidro- és litoszféra kölcsönhatása, átszövődése 
következtében kialakult ún. kontakt geoszféra, a 
földkéreg legfelső, mállási övezete.  
 

• Talajtani (gazdász) értelmezésben a (termő)talaj - 
(termő)föld - az élő és az élettelen természet 
összefonódásának színtere, amely termékenységgel 
(produktivitással) rendelkezik, tehát a növényeket 
képes ellátni vízzel és tápanyagokkal.   
A humusztartalom a termékenység fontos mutatója. 



A talaj alkotórészei 
A talaj abiotikus és biotikus komponenseinek relatív mennyisége  



Fizikai talajféleség 
Négy, gyakran használt szemcsefrakció-beosztás összehasonlítása  



A talaj szerkezete 
Aggregátum – agronómiai szerkezet 

 A talaj szerkezetét az elsődleges részecskék 
összetapadása utáni nagyobb méretű, mechanikai 
hatásoknak ellenálló halmazok, az aggregátumok 
jelentik. 

• A mikroaggregátumok létrehozásában részt vevő 
anyagok: 
agyagásványok, szerves anyagok (humusz), vas, alumínium és 
mangán hidroxidok, szénsavas mész (CaCO3), mikroszervezetek 
(baktériumok, gombák), makroszervezetek (pl. giliszták) 
szerkezetalakító hatása 

• Fizikai hatások 
növény gyökerei, fagyhatás, talajművelő eszközök hatása,  
agyagásványok duzzadás-zsugorodása.  

 

 

 



A víz mozgására ható erők 

A talajnedvesség potenciál meghatározza a víz felvehetőségét 
és mozgásának körülményeit a háromfázisú talajban.  

ῳt= ῳg + ῳs + ῳ 
 ῳt -talajnedvesség potenciál  

 ῳg -gravitációs potenciál  

 ῳs -ozmózis potenciál 

 ῳ  -matrix potenciál 

A matrix potenciál jellemzésére a pF fogalmát használjuk, mely 
a ῳ vízoszlop cm-ben kifejezett szívóerő értékének logarit-
musa. 
1 bar szívóerő megfelel 1000 cm vízoszlop szívóhatásának, ez 
pF 3 értékkel fejezhető ki. 

 



Vízformák a talajban 

 A különböző feltételek között a talajban maradó víz mennyiségét 
nevezzük vízkapacitásnak. 

Maximális vízkapacitás (Vkmax) – a víz kiszorítja a levegőt a talajból. 

Szántóföldi vízkapacitás (Vksz) – az átnedvesedett talaj mennyi vizet 
képes visszatartani a gravitáció és más szívóhatásokkal szemben 
(pF=2,5, 1/3 bar). 

Holtvíz (Hv) – a növény számára nem hasznosítható víz mennyisége 
(pF=4,2, 15 bar).  

Hasznos víz (Dv) – a növény számára hasznosítható víz mennyisége 
(Vksz- Hv).  

Nedvesség igény (Ni ) – az adott növény számára szükséges víz 
mennyisége. 

  
 



A talaj hasznos víztartalma 



Különböző fizikai féleségű talaj vízgazdálkodási 
jellemzői 



A víz beszivárgása a talajba 

Számított és mért beszivárgás, valamint az összegzett 

vízfogyás agyagos-vályog talajon
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Víznyelés – a 3 fázisú talaj feltöltése vízzel, a levegő 
  kiszorítása a pórusokból. 
Vízvezetés – a víz mozgása 2 fázisú talajban. 



Különböző fizikai talajféleségen alkalmazható 
intenzitás értékei  

Az eketalp réteg kialakulása nagy mértékben csökkenti  

a talaj vízvezető képességét. 



A felületi öntözési mód különböző 
módszereinek hatása a víz-, só mozgására 

 

• Rizstelep 
  

• Árasztás 
 

• Csörgedeztető 
 

• Barázdás 

Az öntözéshez nagy mennyiségű vizet használunk, mivel 
nagyok a veszteségek. 
A beázási mélység szabályzása, tápoldatozás nem 
lehetséges. 
A víz mozgása – a rizstelep kivételével – kétirányú. 



Az esőszerű öntözési mód hatása a 
víz-, só mozgására  

• Telepített szórófejek 
 

• Csévélődob 
 

• Többtámaszú front (lineár) 

 

Az öntözővíz veszteség jelentős. 
A beázási mélység jól szabályozható, tápoldatozás korlátozottan 
alkalmazható. 
A víz mozgása kétirányú (60 mm vízadag, 2 hetes öntözési forduló). 
 



A mikroöntözés öntözési mód hatása  
a víz-, só mozgására  

• Miniszórófej 

 

• Csepegtető elem 

Az öntözéshez a növény szükségletéhez közel álló mennyiségű 
vizet használunk, mivel kicsi a veszteség.  
MINDIG számolnunk kell kilúgzási vízszükségletet, kb. 10 %-ot. 
A beázási mélység szabályzása lehetséges, tápoldatozás 
SZÜKSÉGES. 
A víz mozgása EGYIRÁNYÚ. 
 



 
Beszivárgási görbék két, különböző fizikai féleségű talajon 

 (BRESLER, 1978) 

 

Az egyirányú vízmozgás miatt magasabb sótartalmú víz is használható. 

Csőkút használata előnyös az üzemeltetésben.  

 



Az öntözés kedvező hatásai 

• Vízpótlás 
Az aktív gyökérzóna folyamatos ellátása vízzel 
lehetővé teszi a termőhelyi potenciál (napsugárzás, 
CO2, tápanyagok, növény genetikai adottságai) 
maximális hasznosítását, megakadályozza a termés 
mennyiségének csökkenését és minőségének 
romlását. 

 



Az öntözés kedvező hatásai 

• A tápanyaggazdálkodás javítása 
A tápelemek feltáródása optimális, így a felvehető 
készlet gyarapszik. Ez igen kedvező, mivel jó 
vízellátottság mellett fokozódik a növények 
tápanyagfelvétele.  
 

 Tápoldatozás 
A növény részére szükséges tápelemek adagolása az 
öntözővízben, a növény fejlődési állapotának 
megfelelő MENNYISÉGBEN és ARÁNYBAN. 
Magában foglalja a víz kémhatásának beállítását, a 
koncentráció, valamint a NÖVÉNY 
tápanyagtartalmának folyamatos ellenőrzését.  
 



Tápanyagutánpótlás 

A termesztés körülményei szerint eltérő mennyiséget, 
arányt, tápanyagformát kell felhasználni a növény 
fenológia fázisához alkalmazkodva.  

Egy-egy növénynek többféle javaslatot kell megadni. 

1. Szántóföldi szárazgazdálkodás. 

2. Szántóföldi esőszerű öntözött termesztés. 

3. Szántóföldi mikro öntözött termesztés. 

4. Növényházakban talajon vagy talajkeveréken. 

5. Növényházakban talaj nélküli termesztés esetén. 



Tápanyagutánpótlás 
Görögdinnye tápanyagellátási javaslata szántóföldön,  

70 t/ha termés esetén 



Az öntözés kedvező hatásai 

• Talajszerkezet javulás 
A folyamatos, aktív biológiai élet fokozza a 
gyökérzet tömegét, az értékes 
humuszanyagok termelését. 
Elősegíti a tartós mikroaggregátumok 
kialakulását, fennmaradását. 

  

 



Az öntözés kedvezőtlen hatásai 

• Szikesedés 
Különféle sók felhalmozódása a talajban. 
- nátrium sók felhalmozódása, a szolonyecesedés (alkalinization). 
- a sókoncentráció emelkedése, a szoloncsákosodás (salinization). 

 
 A vizsgálatok szerint a hazai öntözési gyakorlat nem okozott 

másodlagos szikesedést az elmúlt 30 évben. 
 

• Tápanyagok kilúgzódása 
Nagy mennyiségű öntözővíz kijuttatáskor a benedvesedett réteg 
összeér kapilláris zónával, így az oldatban levő tápanyagok egy része 
bemosódik a talajvízbe.  
 
 
 
 



Az öntözés kedvezőtlen hatásai 

Kritikus talajvízszint 
 

Az a talajvízszint mélység, amelynél a talajszelvényben a 
kilúgzási és só-felhalmozódási folyamatok egyensúlyban 
vannak (a lefelé irányuló vízmozgás képes kilúgozni a 
kapillárisan emelkedő sókat). 

 
 A kritikus talajvízszintet meghaladó talajvízszint magasság 

esetén a só-felhalmozódási folyamatok válnak 
dominánssá.  

 
Hazai viszonyok között a talaj vízgazdálkodási 

tulajdonságaitól és a talajvíz sótartalmától függően 1-4 m 
között változik. 

 
  Az elmúlt 50 évben a talajvízszint csökkenése a jellemző. 

 

 
 
 



A talajvíz- és a kritikus talajvízszint 

talajvízszint 

kritikus talajvízszint 

szántóföld burkolatlan csatorna 

talajvíz 

 

öntözővíz 

 



Az öntözés kedvezőtlen hatásai 

• A felszín kérgesedése 
A fizikai behatások közül a vízcseppek ütőhatása az 
elsődleges károsító tényező. A felszínre érkező 
energia nagysága függ a cseppek számától, 
méretétől, sebességüktől és a becsapódás szögétől. 

• A felszíni erózió 
A talaj vízvezetőképességét meghaladó vízadagolás, 
vagy nagy intenzitású eső esetén a felszínről 
elfolyás következik be, melynek során a talajfelszín 
elemei különböző mértékben elsodródnak. 

 

 

 

 



Az öntözővíz mennyiségének meghatározása 
meteorológiai adatok alapján 



A talaj víztartalmának mérése 

• Hullámok terjedési sebessége  

 A mérés a szondán áthaladó rövidhullámok visszaverődési 
(Time Domain Reflectometry, TDR), vagy vezetési idejének  
észlelésén alapszik. 
Mindkét módszer gyors, pontos (± 2,5 % 0-50 % víztartalom 
között) és jól automatizálható. 
További információk a http://acclima.com/ honlapon 
találhatók. 

 

http://acclima.com/
http://acclima.com/


A talaj víztartalmának mérése 

• Tenzióméter 

 A talajban elhelyezett porózus kerámiacsésze víztartalma egy 
idő után egyensúlyba kerül környezetének nedvességtartal-
mával, vízpotenciáljával. Talajtípustól függetlenül 
közvetlenül leolvashatjuk a gyökerek számára hozzáférhető 
víz mennyiségét.  
Használata korlátozott homok, láp talajok és az ehhez 
hasonló összetételű mesterséges termesztőközeg keverékek 
esetében. 
További információk a http://www.irrometer.com/ honlapon 
találhatók. 

 

 

 

 

http://www.irrometer.com/


A talaj víztartalmának mérése,  
az öntözés szabályzása 

A korszerű jeladókkal felszerelt vezérlőberendezés 
képes a talaj víztartalmának szabályzására, a 
nedvesség egy adott, szűk határon belüli tartására.  
A mérések valósidejűek, a beavatkozások jól 
parametrizálhatók (mikor, mennyi vizet juttatunk ki, 
mi az elvárt talajnedvesség).  
 
Kereskedelmi forgalomban komplex rendszerek 
kaphatóak (http://acclima.com). 



Középtávú kilátások az öntözés talajokhoz 
kapcsolható hatásáról 

• Az öntözött szántóföldi, tőzsdén forgalmazott, növények termőterülete 
várhatóan nem növekszik. A jelenlegi, döntően szárazgazdálkodásra 
alapozó, termesztéstechnológai  marad gyakorlatban. 
- Az ország szükséglete 5 millió T gabona, az évi termés legalább 8 millió T. 
- Egy esetleges alacsonyabb termés esetén a stratégiai tartalékok egy évre 
kiegészítik a termést, másrészt a világpiacról beszerezhető a hiányzó 
mennyiség. 
Az öntözés akkor gazdaságos, ha a vízforrás a tábla szélén található. 

 

• A vetőmag és gyógynövények termőterülete nem növekszik. 

 

• Az intenzív szántóföldi zöldségnövények területe várhatóan csökken a 
szigorú EU szabályzások miatt. 

 



Középtávú kilátások az öntözés talajokhoz 
kapcsolható hatásáról 

• A gyümölcsösök területe növekedhet, ez a mikroöntözött 
ültetvények bővülését vonja maga után. 
 

• A belterületi (ezzel együtt a szántóföldi) belvizek gyors 
elvezetése továbbra is kiemelt feladat lesz a vízügy 
számára, ezzel sok sót távolítanak el a talajból,  
csökkentik a kritikus talajvízszintet.  
 

• Az új építésű csatornákat burkolattal kell ellátni a 
szivárgás csökkentésére. 
 

• A mikroöntözési módszerek terjedése a csővezetékes 
vízszállítást erősíti, ahol nincs szivárgási veszteség. 
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Köszönöm figyelmüket! 
 

A kérdéseiket, hozzászólásaikat kérem az alábbi 
címre küldjék: 

 

aquarex@aquarex.hu 

 


