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Cél és eszköz 

 A talajerőforrásokkal való gazdálkodás célja a talaj funkcióinak 
(mint pl. a biomassza termelés, víz- és tápanyag raktározás, 
szűrés- és detoxikálás, stressz-kiegyensúlyozás, biodiverzitás 
megőrzése) hosszútávú fenntartása,  

 elsődleges eszköze a talajdegradációs folyamatok (mint pl. 
szervesanyag készlet csökkenés, tömörödés és szerkezetleromlás, 
erózió, másodlagos szikesedés, szennyezés, talajfedés) 
visszaszorítása. 

  



Globális kihívás  
1994: ENSZ Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem (UNCCD) Világnapja - a 
globális felmelegedés és klímaváltozás hatásainak nyomon követése 

 

2012: UN FAO Global Soil Partnership (GSP) és regionális szervezetei (2013-
European SP). Legfontosabb célja, hogy javítsa a földhasználóktól a döntéshozókig az 
együttműködést és előmozdítsa a fenntartható talajhasználatot.  

 

2015: Agenda 2030, Land Degradation Neutrality, UNCCD initiative – „no net loss” – 
Olyan intézkedések megvalósítása a célja, melyek segítségével elkerülhető, vagy 
csökkenthető a talajdegradáció. 



Lokális válasz 
Öntözött vízmennyiség és az 
öntözött területek aránya 
Magyarországon, KSH 

Ténylegesen öntözött terület: 55-127 ezer ha (potenciálisan öntözhető területek 2-3 %-a) 



Előnyök és hátrányok 
 Költség-haszon elemzés, gazdasági szempontok  („megéri-e?”) 

 Alkalmasság: talajtani, vízügyi, környezeti szempontok 

 Rövid- és hosszútávú hatások, kockázat 



Öntözésre való alkalmasság 
 Vízigények és  kielégítési lehetőségek (rendelkezésre állás) 

 Talajtani területi alkalmasság, azaz: 
◦ hol,  

◦ milyen korlátokkal,  

◦ milyen veszélyeztetettség mellett? 

  



Adatforrások (talaj/talajvíz) 
 TALAJADATOK 

◦ Térképi talajtani információk 

–  digitális formában feldolgozott analóg térképek – pl. DKTIR, AGROTOPO,  vagy 

– digitális térképezési eszközökkel, környezeti segédváltozók alkalmazásával előállított térképek – 
pl. „leskálázott” AGROTOPO, DOSoReMi.hu különböző mélységközökre előállított tematikus 
térképek 

◦ Pontszerű talajtani információk  

– DKTIR, TIM (georeferált, szelvény-szintű, szelvényen belüli időbeli változás) 

– MARTHA (georeferált, szelvény-szintű, részletes talajhidrológiai adatbázis) 

 TALAJVÍZ ADATOK 

 Talajvíz mélység/minőség adatsorok, pontokból kiterjesztett térképi fedvények 

  

  

  

  

  



http://dosoremi.hu/ 

http://dosoremi.hu/


Feldolgozási módok 

Az MTA ATK TAKI-ban létrehozott országos talaj-téradat 

infrastruktúra fenntartása (karbantartása, ellenőrzése és bővítése) 

teszi lehetővé, hogy időről-időre megújítsuk az értékelési eljárásokat, 

ezáltal növelve azok objektivitását, javítva a térbeli felbontást, 

kiegészítve a becslések bizonytalanságára vonatkozó számításokkal. 



Feldolgozási módok 

Objektivitás, térbeli felbontás, térbeliség (bizonytalanság) figyelembe vétele 

koncepció „Szakértői” modell: 
Statikus, kategória alapú 
modell, lekérdezési láncokkal    
 
 
2015 

„Szakértői” és statisztikai modell: 
Lekérdezési láncok, regressziós 
modell és csoportképző 
statisztikai módszerek 
 
2018/19 

Statisztikai alapú modell: 
Pedotranszfer összefüggések, a 
becslés és a térbeli kiterjesztés 
bizonytalanságának értékelése, 
gépi tanulási módszerek 
2020-? 

Térkép/ 
adat 

Vízgazdálkodás kategóriák 
(DKTIR) 
AGROTOPO 
Talaj max. sótartalma (TIM) 
Talajvíz mélysége és 
sótartalma (OVF) 
 

• AIIR adatbázis 
• Biomassza indikátorok 
• FORESEE 
• „Leskálázott” AGROTOPO 
• Talajszerkezet (MARTHA) 
• Talaj max. sótartalma (TIM) 
• Talajvíz mélysége és sótartalma 

(OVF) 

• Környezeti segédváltozók 
• Rétegzett, alap talajtulajdonság 

térképek  (DOSoReMI.hu) 
• talajvíz mélysége és sótartalma 

(OVF) 
… 
• Biomassza modell-kimenet 

relevancia Térbeli felbontás:  
Az egyes tematikák által 
hordozott felbontás 
 

Térbeli felbontás:  
Részben az egyes tematikák által 
hordozott felbontás, részben 
környezeti segédváltozókhoz 
kötött 

Térbeli felbontás:  
Környezeti segédváltozók által 
megszabott, akár 1 ha-os „pixel” 
Bizonytalanság figyelembe vétele 



Szabolcs I., Darab K., Várallyay Gy. 
(1969) „remake” 
Bakacsi Zs., Pásztor L., Szabó J. 

2015 

Az elkészült térképek országos 
szinten jelenítik meg : 
 
• az öntözés talajtani lehetőségét 

(javasolt/nem javasolt/feltételesen), 

• az öntözés feltételeit (t.vízszint 

süllyesztés/ emelkedés megakadályozás/ 
monitoring), 

• az öntözés körülményeit 

(gyakoriság/vízadag). 

 

A tiszai öntözőrendszerek 
hatástanulmányában is 
alkalmazott, ún. kritikus vízszint 
koncepción alapul, aktualizált 
adatbázisokra és digitális 
környezetben feldolgozva. 

Tóth G., Tóth T., Makó A., Barna Gy., 
Szatmári G., Laborczi A., Bakacsi Zs.  

2018/19 

A térképek országos szinten 
jelenítik meg : 
 
• az öntözés potenciális 

termésnövelő hatását, 
• az öntözés okozta másodlagos 

szikesedés kockázatát, 
• a talaj tömörödésre és 

szerkezetleromlásra való 
érzékenységét. 

 

Földminőség modellel kiegészítve: 
3f növény+3f évjárat+ 2f tápanyag-
input.  
Regressziós összefüggés a 
sófelhalmozódásra + a 
szerkezetleromlás figyelembe 
vétele. 

Tóth B., Szatmári G., Laborczi A., 
Bakacsi Zs., Makó A., Pásztor L.   

2019/2020-? 

A térképek országos szinten 
jelenítik meg a talajok becsült 
vízgazdálkodási tulajdonságait, 
mint pl.: 
• A talajban tárolható összes 

vízkészlet, 
• A növények számára 

hasznosítható vízkészlet 
• …. 
 

Alap talajtulajdonságokból 
hidrofizikai tulajdonságokat becslő 
ún. pedotranszferek kidolgozása 
(függvénykapcsolatok), azok 
térbeli implementációja, a térbeli 
bizonytalanság 
számszerűsítésével.  



Szabolcs I., Darab K., Várallyay Gy. 
(1969) „remake” 
Bakacsi Zs., Pásztor L., Szabó J. 

2015 

Az elkészült térképek országos 
szinten jelenítik meg : 
 
• az öntözés talajtani lehetőségét 

(javasolt/nem javasolt/feltételesen), 

• az öntözés feltételeit (t.vízszint 

süllyesztés/ emelkedés megakadályozás/ 
monitoring), 

• az öntözés körülményeit 

(gyakoriság/vízadag). 

 

A tiszai öntözőrendszerek 
hatástanulmányában is 
alkalmazott, ún. kritikus vízszint 
koncepción alapul, aktualizált 
adatbázisokra és digitális 
környezetben feldolgozva. 

„Szakértői” modell: Statikus, kategória alapú modell, lekérdezési láncokkal    

Az öntözés feltételei 





Tóth G., Tóth T., Makó A., Barna Gy., 
Szatmári G., Laborczi A., Bakacsi Zs.  

2018/19 

A térképek országos szinten 
jelenítik meg : 
 
• az öntözés potenciális 

termésnövelő hatását, 
• az öntözés okozta másodlagos 

szikesedés kockázatát, 
• a talaj tömörödésre és 

szerkezetleromlásra való 
érzékenységét. 

 

Földminőség modellel kiegészítve: 
3f növény+3f évjárat+ 2f tápanyag-
input.  
Regressziós összefüggés a 
sófelhalmozódásra + a 
szerkezetleromlás figyelembe 
vétele. 

Magyarország földminőség térképe 

öntözetlen gazdálkodás mellett 

Magyarország földminőség térképe 

öntözéses gazdálkodás mellett 

Öntözéssel elérhető 

termőképesség növekedés 

További adatforrások: 
• AIIR adatbázis 
• Biomassza indikátorok 
• FORESEE 



𝑆𝑡 = 𝐾 + 𝐴 ∗ 𝑙𝑛
Talajvízsótartalom

Talajvízmélység
+ 𝐵 ∗ Feltalajagyag tartalom + C ∗ ln 𝐴𝑟𝑖𝑑𝑖𝑡á𝑠 

St= feltalaj sótartalma (%)          K= konstans 

Talaj/Környezeti tényezők: 
- Talajvíz sótartalma 
- Talajvíz mélysége 
- Feltalaj agyagtartalma 
- Ariditási Index (OMSZ) 

Az öntözés okozta másodlagos szikesedés kockázatának becslése 

Sófelhalmozódási tényezők súlyozása 

670 TIM pont ismert 
sótartalom adatai az 
alföldi területeken 



??? 



Víztartalom 
(telített) 
 pF=0 talaj főtípus 

 
karbonát t. 
 
szervesanyag t. 
 
kémhatás (pH) 
 
textúra (USDA) 

Tematikus térképek Hidrofizikai adatbázis (MARTHA) 

Tömörödésre és szerkezetleromlásra való érzékenység 
becslése 

Víztartalom 
(szabadföldi) 
pF=2,0 

relatív szántóföldi vízkapacitás (RFC) 
RFC = (pF2,0 / pF0)  

Regressziós fa, pedotranszferek 



Tóth B., Szatmári G., Laborczi A., 
Bakacsi Zs., Makó A., Pásztor L.   

2019/2020-? 

A térképek országos szinten 
jelenítik meg a talajok becsült 
vízgazdálkodási tulajdonságait, 
mint pl.: 
• A talajban tárolható összes 

vízkészlet, 
• A növények számára 

hasznosítható vízkészlet 
• …. 
 

Alap talajtulajdonságokból 
hidrofizikai tulajdonságokat becslő 
ún. pedotranszferek kidolgozása 
(függvénykapcsolatok), azok térbeli 
implementációja, a térbeli 
bizonytalanság számszerűsítésével.  

A módszertan hazai adaptációja: a 
MARTHA hidrofizikai adatbázison 

kidolgozott pedotranszfer 
összefüggésekre építve, a Balaton 

vízgyűjtőjén tesztelve, 100 m-es 
felbontásban. 

A talaj vízgazdálkodási jellemzői és könnyebben mérhető 
talajtulajdonságai közötti kapcsolatot közelítőleg leírható matematikai 
összefüggések a pedotranszferek. Az összefüggések 
felhasználhatósága a referencia adatbázis függvénye.   

3D EU-SoilHydroGrids 



Tóth B., Szatmári G., Laborczi A., 
Bakacsi Zs., Makó A., Pásztor L.   

2019/2020-? 

A térképek országos szinten 
jelenítik meg a talajok becsült 
vízgazdálkodási tulajdonságait, 
mint pl.: 
• A talajban tárolható összes 

vízkészlet, 
• A növények számára 

hasznosítható vízkészlet 
• …. 
 

Alap talajtulajdonságokból 
hidrofizikai tulajdonságokat becslő 
ún. pedotranszferek kidolgozása 
(függvénykapcsolatok), azok 
térbeli implementációja, a térbeli 
bizonytalanság 
számszerűsítésével.  

DOSoReMI.hu/ rétegzett, 

alap talajtani adatok 
Becsült mintaterületi hidrofizikai adatok 



Jelenlegi folyó vízgazdálkodási kutatások, 
MTA ATK TAKI 

• talaj-víz-gyökér rendszerben növényi stresszválasz mérése (záruló NKFIH) 

• aggregátum stabilitási vizsgálatok és talajszerkezeti adatbázis létrehozása 
(NKFIH és intézeti támogatással) 

• szelvény-, parcella- és kisvízgyűjtő szintű víz- és anyagforgalmi modellezés 
(intézeti támogatással) 

• 3D koncepción alapuló vízgazdálkodási térképek készítése, hazai 
mintaterületi tesztelése (NKFIH) 



Köszönöm a figyelmet! 


