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A talaj az éghajlati rendszerben

IPCC, 2007



A szárazföldi növények „vízforrása” a talaj, mert:

• Talajok víztartalma nagyobb a 
kőzetekénél

• Humuszanyagok vízkötése jelentős
• Szerkezetes talaj nagy porozitású
• Szerkezetes talaj „jó” vízvezető
• Szerkezetes talajból a víz a növények 

számára „felvehető”

http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/tatata08/tata0807.pdf

Fiala K. 2015.



A talaj víztartó képessége 

pF: log (cm)
V/V %: térfogat %
VKsz : szabadföldi víz-

kapacitás
HV   : holtvíz-tartalom
DV   : hasznos víztartalom

http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/onnota08/onno0801.pdf
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Vízpotenciál (P) pórusméret (R) 
átszámításra a Laplace-függvényt
használják: 
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Talajnedvesség-tartalom (m3 m-3) 

Durva homok Finom homok Vályog

Nehéz agyag Tőzeg

Makó, 2010



Magyarország homokterületei 

Várallyay, 2005



A talaj pF-görbéjének vízgazdálkodási jelentése

Egységnyi talajtérfogatban (m3) 
tárolható vízmennyiség (m3, mm):

talajvízkészlet 

A hazai talajtakaró becsült 
vízkészlete: 30 – 35 km3

Az éves csapadék: 50-55 km3

Várallyay, 2001Várallyay (1980) szerint a talajvízből a talajba jutó
vízmennyiség az öntözési kapacitás kb. 3-szorosa. 



A talajnedvességet csökkentő folyamatok

Evapotranszspiráció

elfolyás

Felszín alatti elfolyás

Mélybe 
szivárgás



A talajnedvesség megőrzésének jelentősége

A termesztett növények vízigényének biztosítása
a talajból az intenzív növekedés, a virágzás és a 

termésérés időszakában. 



Az őszi búza és a kukorica 40 éves 
evapotranspirációs vízmérlege

mmCsapadék átlag:

Jolánkai, 2011

ETőszi búza=  422 mm
ETkukorica=  505 mm

Azaz        4220 m3 ha-1 

és    5050 m3 ha-1

Talajból   1550 m3 ha-1

és    2000 m3 ha-1
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1. ábra 

A talajok hidrofizikai tulajdonságait befolyásoló fontosabb természeti és antropogén tényezők 

 

A talajnedvesség-megőrzési lehetőségek



A víztaszító (hidrofób) talajfelszín

• A „biohidrológia” talajtani tudományterület által kutatott;
• A klímaváltozás következtében az intenzíven felmelegedő 

és kiszáradó talajfelszíneken a bomló szerves anyagok 
miatt alakul ki;

• Megfigyelhető faültetvények, pl. fenyves avarrétege
alatt meszes homoktalajokon is (Csévharaszt);

• Ausztráliában az öntözővízhez detergenst adagolnak. 



Nem vagy lassan nedvesedő talajfelszín

 Vízcsepp beszivárgási idő, Water Drop Penetration Time (WDPT) teszt

 Nedvesíthetőségi kategóriák a beszivárgási idő (t) alapján:

 (1) nedvesíthető (wettable), nem víztaszító (non water repellent)
(non w. r.)                                                                      t<5 mp

 (2) kissé víztaszító (slightly w. r.)                               t=5-60 mp
 (3) közepesen víztaszító (strongly w. r.)                   t=60-600 mp
 (4) erősen víztaszító (severely w. r.)                         t=600-3600 mp
 (5) extrém víztaszító (extremely w. r.)                     t>3600 mp  

 Vízcsepp beszivárgása megindul, ha a  
folyadék-talaj érintkezési szöge < 90°



Beszivárgás nedvesedő és víztaszító talajon

Víztaszító homoktalaj

 A beszivárgás nem egyöntetű, nem rétegről 
rétegre történő;

 „Ujj mintázatú” beszivárgás: pl. gyökér- és állat-
járatok mentén

 Nehezen átnedvesedő száraz lencsék kialakulása

Forrás: Lichner et al., 2011

Nedves homoktalaj

 Egyenletes, rétegről-rétegre történő beszivárgás; 

 Homoktalajokra általános jellemző kép  



A talajnedvesség-megőrzés módszerei

• Talajtakarás fóliával, szalmával (mulcs), gyeppel, egyéb 
anyagokkal (faforgács): párolgás csökkentése, beszivárgás 
javítása, erózió és felszíni elfolyás mérséklése                             

• Mezővédő erdősáv (fasor): a szél szárító hatásának 
mérséklése

• Komposzt trágyázás: a talaj szervesanyag-tartalmának 
növelésével, a porozitás és víztartó képesség javítása 

• „Tájhasználat tervezés”: konvektív csapadék képződéssel 
a talajból elpárolgó víz, – bizonyos időjárási feltételek –
között „visszanyerhető” (nyári zápor). 



A talaj nedvességállapotának bio-indikációja

a növény talajban mért 

elektromos kapacitásával

Rajkai K , Végh K , Nacsa T: Electrical capacitance 

of roots in relation to plant electrodes, measuring 

frequency and root media. Acta Agronomica

Hungarica 53: pp. 197-210. 2005.



Szójafajták vízfelvételének nyomon követése 

A CR a „működő gyökérnagyságot” jelzi. A CR az aktuális 
gyökéraktivitás révén kapcsolódik a transzspirációhoz is.
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CASE STUDY 1: 

soybean

cultivars*

*Cseresnyés, I., Rajkai, K., Takács, T. (2016): Indirect 

monitoring of root activity in soybean cultivars under contrasting 

moisture regimes by measuring electrical capacitance. Acta

Physiologiae Plantarum 38(5): No. 121., 12 pp..
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Fejlesztés és jövőkép …

A talajnedvesség hiányának 
biotikus kijelzése (aszály 
előrejelzés). 

A felvehető talajnedvesség-
tartalom meghatározása  
növényen/növénnyel.

A módszerrel szabadföldön a 
növény-indikáció alapján, pl. 
öntözés indítása és leállítása.

(OTKA K115714 2016-2019)...



Tartós szárazság – vízhiány, aszály

Tóth T. felvétele



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


