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Fenntarthatóság 
Minden társadalom alapvető célkitűzése, hogy tagjainak minél jobb életkörülményeket 
biztosítson 
•  ma         dilemma 
•  a közeljövőben                   „prioritások” 
•  távlatilag    konfliktusok 
 

 
 

Az élet minőségének alap-jellemzői 
 

• megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges élelmiszer; 
• jó minőségű víz; 
• kellemes környezet. 

 
Mindhárom szorosan kapcsolódik: 
• természeti erőforrásainkkal történő fenntartható gazdálkodáshoz; 
• korlátozott talaj- és vízkészleteink  ésszerű használatához és minőségének 

megóvásához; 
• a táj értékeinek megőrzéséhez 

 
 
Nem szektorális elkülönülés (sőt konfliktus) 
hanem együttműködés szükséges 

! 

! 



A geológiai alap–talaj–víz–bioszféra–felszín közeli  
atmoszféra kontinuum 

 

képezik legfontosabb  természeti erőforrásainkat     

atmoszféra 

bioszféra 

talaj 

 

hidroszféra 

litoszféra 

   



 
A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 

 
 racionális használata 
 mennyiségének és minőségének megőrzése 
 sokoldalú funkcióképességének fenntartása 
 

megkülönböztetett jelentőséggel bír 
 az élet minősége (megfelelő mennyiségű és minőségű 

egészséges élelmiszer; tiszta víz; kellemes környezet), 
 a gazdasági fejlődés (talaj- és vízkészleteink optimális 

hasznosítása; sokcélú biomassza-termelés), 
 a környezetvédelem (talaj-víz-biota-bioszféra védelem, 

táj-megőrzés …), és 
 a társadalmi fejlődés (fenntarthatóság, jóléti funkciók 

és szolgáltatások ….) 
                       szempontjából egyaránt 



TALAJ 
 

a szférák kölcsönhatásának eredményeképpen a Föld legkülső rétegében 
kialakult speciális természeti képződmény 

 
 4-fázisú: szilárd 
        folyadék (talajoldat, talajnedvesség) 
                      gáz (talajlevegő) 
                      biológiai (felszínalatti biomassza) 
 
 4-dimenziós: horizontálisan foltos 
                               vertikálisan rétegezett            térbelileg változatos 
                               időben változó 
 
 polidiszperz: (különböző méretű, alakú, anyagú elemi szemcsék  
                             és aggregátumok változatos térbeli elrendeződésű                   
                             /architektúrájú/halmaza) 
                 
              rendszer 

     



A TALAJ 
 

Egyik legjelentősebb feltételesen megújuló  
természeti erőforrás, ami 

három specifikus (unikális) sajátsággal rendelkezik 
 

 

 megújuló képesség (soil resilience): ésszerű használata közben 
nem fogy el, állaga nem romlik szükségszerűen és 
irreverzibilisen; 

 termékenység, termőképesség: képes az élőszervezetek 
ökológiai igényeit többé vagy kevésbé kielégíteni; 

 multifunkcionalitás 

így: 
 
• képes egy-egy adott helyzet gazdasági/ökológiai/környezeti/ 

társadalmi hatásainak mérséklésére (vagy éppen 
felnagyítására).  

 



A talaj sokoldalú funkciói 

1) Feltételesen megújuló természeti erőforrás.  

2) A többi természeti erőforrás (sugárzó napenergia, légkör, felszíni és felszín alatti 
vízkészletek, biológiai erőforrások) hatásának integrátora, transzformátora, 
reaktora. Ily módon biztosít életteret a talajbani élet-tevékenységnek, 
termőhelyet a természetes növényzetnek és termesztett kultúráknak. 

3) A primér biomassza-termelés alapvető közege, a bioszféra primér 
tápanyagforrása. 

4) Hő, víz és növényi tápanyagok (és – kényszerből – hulladékok) természetes 
raktározója. 

5) A talajt (és teresztris ökoszisztémákat) érő, természetes vagy emberi tevékenység 
hatására bekövetkező stressz-hatások puffer közege. 

6) A természet hatalmas szűrő- és detoxikáló rendszere. 

7) A bioszféra jelentős gén-rezervoárja, a biodiverzitás nélkülözhetetlen eleme. 

8) Földtörténeti és történelmi örökségek hordozója. 

9.)     Építkezések és egyéb „talaj-fedő” tevékenységek alapja vagy anyaga. 

 



VÍZ 
mint:  oldószer 
   szállító közeg 
   életfeltétel 

 

fontos (nélkülözhetetlen) szerepet játszik 

 •   az élő-szervezetek (biota, növény, állat, ember, ökoszisztéma) 
 életében, anyagcsere-folyamataiban 

 •   a geológiai képződmények–talaj–víz–biota–felszín közeli 
 atmoszféra kontinuum anyag- és energiaforgalmában 

 

 

emiatt a  

Föld korlátozott édesvíz-készletei  

növekvő globális stresszt 
jelentenek és stratégiai 
jelentőségű tényezővé válnak 



A víz eloszlása bolygónkon 

 



Globális víz körforgalom 





transzspiráció öntözővíz 

evaporáció 

csapadék 

felszín 

talajvíz szint 

kilúgzás 

mélybe szivárgás 
kapilláris 
vízmozgás 

3-fázisú zóna 

talajvíz 

Várallyay 

nedvesség- 
tározás 



Szárazság 

Elem-
stressz 

Sekély 
talaj 

Víz- 
felesleg 

Állandó 
fagy 

Maradék 

A Föld agroökológiai potenciálját korlátozó tényezők 

 %  36 25 22 18 16 15 15 14 11 10 



Talajdegradációs folyamatok Európában 

Szerves- 
anyagkészlet 
csökkenése 

Biodiverzitás 
csökkenése 

Talajszennyeződés 
(pontszerű és diffúz) 

Víz vagy szél 
okozta erózió 

Talaj-fedés 

Tömörödés, 
szerkezet-leromlás 

Szikesedés 

Árvíz, belvíz és 
talajcsúszás 



A talaj termékenységét gátló tényezők 
(Magyarország összes területének %-ban) 

Nagy homoktart. (8%)

Savanyú kémhatás (12,8 %)

Szikesedés (8,1 %)

Szikesedés a mélyben (2,6 %)

Nagy agyagtartalom (6,8 %)

Láposodás, mocsarasodás (1,7 %)

Erózió (15,6 %)

Felszínnél tömör kőzet (2,3 %)

Nem károsított (42,1 %)



Talajdegradációs régiók 



A Kárpát-medence (alföldjei) 

viszonylag kedvező természeti adottságokkal rendelkeznek a sokcélú 
fenntartható biomassza-termelés céljára 

de: 

• e kedvező adottságok igen nagy, gyakran kiszámíthatatlan, s így nehezen 
előrejelezhető 

  tér- 
              -beni változatosságot mutatnak 
  idő- 
• szeszélyesek 
• szélsőségekre hajlamosak 
• érzékenyen reagálnak 
  természeti okok miatti, vagy       stressz- 
  emberi tevékenységből adódó  hatásokra 

 



A viszonylag kedvező agroökológiai adottságokat 

elsősorban az alábbi tényezők 

veszélyeztetik 

 

• Szélsőséges vízháztartási helyzetek 

• Talajdegradációs folyamatok 

• Elemek 

  növényi tápanyagok 

  szennyező anyagok 

 kedvezőtlen biogeokémiai körforgalma 



Korlátozott vízkészletek 

 légköri csapadék 
        mennyiség    

     nagy         tér-     -beni variabilitás 
    intenzitás                                      idő- 
  kémiai összetétel 

 felszíni vizek 
                           mennyiség 
                      szélsőségek  
      minőség 

 felszín alatti vizek 
      terep alatti mélység 
  vízszint-ingadozás 
  minőség (koncentráció, ion-összetétel) 
 
 

A társadalom növekvő sokoldalú vízfelhasználási igényét ezekből a 
korlátozott készletekből kell kielégíteni.  

? 

! 



 
 

Lehulló csapadék tér- és időbeni variabilitása 
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Talajvíz mélysége és minősége 



Szélsőséges vízháztartási helyzetek 

Okok: 
 légköri csapadék nagy és szeszélyes tér- 

és időbeni variabilitása   
 eső-hó arány, hóolvadás körülményei     
 domborzat  [makro, mezo, mikro]    
 talajviszonyok 
 vegetáció 
 talajhasználat 

Következmények: 
 vízveszteség 
 ~ párolgás 
  ~ felszíni lefolyás      
  ~ mélybe szivárgás 
 talajveszteség  [szerves anyag, 

tápanyagok …] 
 biota- és biodiverzitás- veszteség 
 növényveszteség (pusztulás, 

károsodás) 
 termésveszteség (mennyiség, 

minőség) 
 energiaveszteség 

árvíz 
belvíz      vízfelesleg 
túlnedvesedés 
 
szárazság, aszály    vízhiány 



Vízháztartás térkép 

Aszály térkép 
Belvíz térkép 

Magyarország talajainak vízgazdálkodási tulajdonságai, aszály-érzékenysége és 
belvíz-veszélyeztetettsége 



A Kárpát-medencében 
 

• az életminőség javítását célzó társadalmi fejlődésnek; 
• a fenntartható  mezőgazdaság- és 
            vidékfejlesztésnek; 
• a környezetvédelemnek egyaránt a 
      
      
           víz 
    
   lesz meghatározó tényezője; 
 
• a vízfelhasználás hatékonyságának növelése; 
 
• a talaj vízháztartás szabályozása pedig 

 megkülönböztetett jelentőségű kulcsfeladata. 
 
  



A talaj Magyarország legnagyobb (potenciális) 
természetes víztározója 

Légköri csapadék  

(500–600 mm) 

  50–55 km³/év  

A talaj felső 0–100 cm-es 

rétegének potenciális 

vízbefogadó/víztároló 

képessége (VKt) 

                

 30–35 km³/év  

Folyók évi hozama 

Balaton tó 

 110–120 km³/év  

                 ~ 2–2,5 km³  



A talaj (Magyarország) legnagyobb       potenciális     

                              természetes 

vízraktározója,  
 

 

 

felső 0–100 cm-es rétege potenciálisan 

300–350 mm víz 

(550–600 mm-es csapadék több mint 
fele) 

             tározására (lenne) képes,  

 
 

  
 

 
 
  de: 



Nagy homoktart. (10,5 %)

Nagy agyagtart. (11%)

Szikesedés (10%)

Láposodás (3%)

Sekély termőréteg (8,5 %)

Könnyű textúra (11%)

Agyag-felhalmozódás (12%)

Mérsékelt szikesedés  (3%)

Jó vízgazdálkodás (31%)

Magyarország talajainak vízgazdálkodása, és annak okai 

Közepes 

Jó 

Kedvezőtlen 



 

 

     e lehetőség kihasználását akadályozzák 

•   a víz talajba szivárgásának korlátai 

 –  a pórustér vízzel telítettsége  
           („telt palack” effektus); 

 –  a feltalaj fagyott volta   
           („befagyott palack” effektus); 

 –  közel vízátnemeresztő réteg a talaj felszínén    

     vagy felszín közeli rétegében  
  („ledugaszolt palack”  effektus); 

•   a víz talajban történő hasznos tározásának korlátai 

 –  gyenge víztartó képesség  
  („lyukas palack” effektus) 
 
• a talajban tározott víz (talajnedvesség) hasznosításának korlátai 
          - talaj erős vízmegkötő képessée 

- nagy „holtvíz” tartalom 
 

de: 



A talajok vízgazdálkodási tulajdonságai 

 



A talajok vízháztartásának típusai 



Az éghajlatváltozás hatása a 
talajökológiai viszonyokra 

Talaj-technológiai tulajdonságok 

A TALAJ VÍZHÁZTARTÁSA 

Biomassza-termelés 
(termés) 

TALAJÖKOLÓGIAI VISZONYOK  

Biológiai élet 

Tápanyagforgalom 

tartalom       állapot 

Hőháztartás 

Levegőháztartás 

A talaj termékenysége 



A talajok anyagforgalmának alapvető típusai 

 



SZABÁLYOZÁS 
(egy megalapozott talaj- és vízvédelmi stratégia elemei) 

 
 

1. Diagnózis 

 - állapotfelmérés   mi van? hol? mikor? milyen? 

 - oknyomozó elemzés   miért van?; folyamatok,  hatásmechanizmusok 

2. Beavatkozás lehetőségei, korlátai       3P: prognózis          „early alarm” 

                                                                                                  prevenció 

                                                                                                  presztizse          megelőzés 

3. Szabályozás módszerei 

4. Szabályozás/beavatkozás következményei 
          (impact analysis) 



Mi ne legyen? 

1. Idő és térbeli példák kritika nélküli átvétele 

2. Indokolatlan globalizáció, általánosítás 

    („diverzitás standardizációja”) 

3. Kapkodás, megalapozatlan stratégiák,  

     ad hoc döntések 

4. Egyoldalú következmény elemzések  

     ( mellékhatások figyelmen kívül hagyása) 



Területi vízgazdálkodás 
 szükséges (alap)koncepció váltása 

 

Vízelvezetés helyett vízraktározás  

 

Racionális víz- és talajhasznosítás 
 
 

   maximális mértékű                              raktározás biztosítása 

 

 maximális mértékű csapadék-hasznosítás 

  elfolyási 
       lefolyási          veszteségek maximális mértékű csökkentése 
       szivárgási 
       párolgási  

 

!  
! 
  természetes 

 mesterséges  



 A vízháztartás-szabályozás célja és lehetőségei  
   

 
                                              csapadékvíz:           
     eső, hó, „ufo” 
1 A talaj felszínére jutó víz                   öntözővíz 
                     egyéb víz  
  
       talajba szivárgásának elősegítése 
      beszivárgás gyorsítása 
      több idő biztosítása a beszivárgásra 
 

2 A beszivárgott víz talajban történő hasznos tározásának elősegítése 
 –  a talaj vízraktározó képességének növelése 
 –  a talaj víztartó képességének optimalizálása 
 

3 Káros környezeti mellékhatások (másodlagos szikesedés, elvizenyősödés, 
láposodás, vízminőség-romlás stb.) nélküli  

             öntözés  

 lehetőségeinek kihasználása. 
 

4 A   felesleges (!!!)    vizek elvezetését biztosító   drénrendszer  
 kiépítése és üzemeltetése 
  (elvezetés → visszatartás koncepció-váltás). 
 
 
 
             



A vízháztartás-szabályozás célja és lehetőségei - I. 

                    csapadékvíz: eső, hó, „ufo” 
1 A talaj felszínére jutó víz         öntözővíz 
       egyéb víz  
  
 talajba szivárgásának elősegítése 
      beszivárgás gyorsítása 
      több idő biztosítása a beszivárgásra 
 
• Növényborítás 
  –  művelési ág (szántó  gyep  erdő) 
  –  vetésszerkezet  
      (évelő takarmánynövények  gabona  kukorica) 

• Talajművelés (mélyművelés  minimum tillage  no tillage) 
• Taposás  tömörödés elkerülése, minimalizálása 
• Felszíni mikrodomborzat alakítása  
  (rétegvonalas művelés  teraszolás  mulch) 

             



A vízháztartás-szabályozás célja és lehetőségei - II. 

2 A beszivárgott víz talajban történő hasznos tározásának elősegítése 

 –  a talaj vízraktározó képességének növelése 

 –  a talaj víztartó képességének optimalizálása 
     ~  ne engedje tovább          
     ~  de engedje felvenni az élőszervezeteknek 
         (biota, növény)  
 
   könnyű talajok gazdagítása szerves és szervetlen kolloidokkal 
     –  szervestrágyázás 
     –  talajjavítás 

    ésszerű talajművelés (     ) 

    talaj vízkészletét jobban hasznosító növényállomány   

 

  



A vízháztartás-szabályozás célja és lehetőségei - III. 

3 Káros környezeti mellékhatások (másodlagos szikesedés, 
elvizenyősödés, láposodás, vízminőség romlás stb.) nélküli öntözés 
lehetőségeinek kihasználása 

 (Korlátok: megfelelő minőségű víz; domborzat; technikai és 
gazdaság(osság)i tényezők). 

 

4 A   felesleges (!!!)    vizek elvezetését biztosító drénrendszer kiépítése 
és üzemeltetések.  

 (Korlátok: medence-fekvés; drén-vízbefogadó hiánya; technikai és 
gazdaság(osság)i tényezők) 



Mit kell tudni a céltudatos beavatkozások 
érdekében? 

• Mennyi víz fér a talajba? 
 [vízbefogadó képesség ≈ összporozitás] 

• Mennyi víz tározódhat a talajban? 
 [vízraktározó és víztartó képesség, vízkapacitás] 

• A tározott vízkészlet milyen hányada és milyen mértékben 
hozzáférhető a növény és a biota számára?  

 [holtvíztartalom, hasznosítható vízkészlet] 

• Milyen lehetőségek vannak a beszivárgás, illetve a talajban 
történő hasznos tározás elősegítésére? 

 



Összefoglaló tézisek - 1 

A talajnedvesség is víz! 
 

amely mennyiségével és minőségével jelentős – gyakran meghatározó – 
szerepet játszik:  

• a növényzet és a biota vízellátásában („ebből isznak”); 

• a felszíni vizek mennyiségében, dinamikájában, „ökológiai állapotában” 
(EU Víz Keretirányelv); 

• a talaj anyagforgalmi folyamataiban (képződés, degradáció), 
termékenységében; 

• így a sokcélú biomassza előállításában („ahonnan az élelmiszer 
elindul”). 

Hiánya tehát alapvető emberi életfeltételeket érint: 
nem(csak) szomjúságot, hanem éhínséget és komoly 
környezeti károsodásokat (is) okoz(hat) ! 



Összefoglaló tézisek - 2 

A természet legnagyobb (potenciális) 
víztározója a talaj! 

 

Pórusterébe kedvező esetben – megfelelő talajhasználat (művelési ág, 
vetésszerkezet, agrotechnika) esetén – a lehulló csapadék jelentős 
hányada beleférhet és hasznosan tározódhat 

egyidejűleg  csökkentve  

a szélsőséges vízháztartási helyzetek kockázatát       
      (valószínűség, gyakoriság, tartam, „súlyosság”) 

• az árvíz-, belvíz-, túlnedvesedés veszélyt  és 
• az aszályérzékenységet, 

mérsékelve  

ezek kedvezőtlen/káros gazdasági 
               környezeti     következményeit 
               társadalmi 



Összefoglaló tézisek - 3 

A víz(készlet)gazdálkodás kulcskérdése 
a vízgyűjtőterületen folytatott racionális 

talajhasználat! 
 

Elsősorban ezzel lehet 

• elősegíteni korlátozott vízkészleteink jobb hatásfokkal történő 
hasznosítását (csökkentve annak lefolyási, párolgási, szivárgási 
veszteségeit; növelve a növények általi hasznosíthatóságát); 

• megelőzni vagy mérsékelni a szélsőséges vízháztartási helyzetek 
bekövetkezésének kockázatát és káros következményeit; 

• megvédeni vagy létrehozni felszíni vizeink kedvező ökológiai állapotát.   

 



Összefoglaló tézisek - 3 

A víz(készlet)gazdálkodás kulcskérdése 
a vízgyűjtőterületen folytatott racionális 

talajhasználat! 
 

Elsősorban ezzel lehet 

• elősegíteni korlátozott vízkészleteink jobb hatásfokkal történő 
hasznosítását (csökkentve annak lefolyási, párolgási, szivárgási 
veszteségeit; növelve a növények általi hasznosíthatóságát); 

• megelőzni vagy mérsékelni a szélsőséges vízháztartási helyzetek 
bekövetkezésének kockázatát és káros következményeit; 

• megvédeni vagy létrehozni felszíni vizeink kedvező ökológiai állapotát.   

 



Összefoglaló tézisek - 4 

A vízgyűjtőterületen folytatott ésszerű és 
fenntartható területhasználat érdekében hozott 

intézkedéseknek fontosságuknak megfelelő 
prioritást kell biztosítani! 

 

mert ezek az intézkedések 

egyaránt nélkülözhetetlen elemei egy  
 

• mezőgazdaságfejlesztési  
• vízgazdálkodási 
• környezetvédelmi és 
• vidékfejlesztési  

 

fenntartható stratégiának 

! egy korszerű alkalmazkodó/fenntartható vízgazdálkodásnak 
 mezőgazdaság- és vidékfejlesztésnek 



 
 

Ehhez kell az UNCCD egyezmény által megfogalmazott stratégia 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TALAJOK LEROMLÁSÁNAK MEGÁLLÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN 

 
 
 
 

 
Óvjuk a Földet. Védjük és állítsuk helyre a talajokat. 

EGYÜTT ! 



 

Köszönöm  

  megtisztelő 

         figyelmüket! 



A talaj (Magyarország) legnagyobb       potenciális     

                              természetes 

vízraktározója,  
 

 

 

felső 0–100 cm-es rétege potenciálisan 

300–350 mm víz 

(550–600 mm-es csapadék több mint 
fele) 

             tározására (lenne) képes,  

 
 

  
 

 
 
  de: 



 

 

     e lehetőség kihasználását akadályozzák 

•   a víz talajba szivárgásának korlátai 

 –  a pórustér vízzel telítettsége  
           („telt palack” effektus); 

 –  a feltalaj fagyott volta   
           („befagyott palack” effektus); 

 –  közel vízátnemeresztő réteg a talaj felszínén    

     vagy felszín közeli rétegében  
  („ledugaszolt palack”  effektus); 

•   a víz talajban történő hasznos tározásának korlátai 

 –  gyenge víztartó képesség  
  („lyukas palack” effektus) 
 
• a talajban tározott víz (talajnedvesség) hasznosításának korlátai 
          - talaj erős vízmegkötő képessée 

- nagy „holtvíz” tartalom 
 

de: 



Talaj-fedés (soil sealing) 

mint 

egyre terjedő 

 fokozódó 

 

 

 

„átrendezett” víz-forgalom 

 

 

        súlyos  környezeti 

   gazdasági      következményekkel 

   társadalmi  

talajhasználati világprobléma 



A növény vízellátását korlátozó talajtani tényezők - I.  

1. Lassú (gátolt) talajba szivárgás 

A) Vízátnemeresztő réteg (kéreg) a talaj felszínén 

 

a) sókkal összecementált kéreg 
(nátriumsók, gipsz, mész) 

b) helytelen agrotechnikával 
összetömörített réteg  

– túlművelés, nehéz erőgépek 
– helytelen öntözés 

 

B) Sekély beázási réteg (kis vízraktározó képesség) 
 a) szilárd kőzet 

b) tömör „padok” (vaskőfok), orstein 
mészkőfok, összecementált kavics 
stb.) 

c) kicserélhető. Na
+
, agyag, CaCO3 

vagy más anyagok által 
összecementált réteg  

d) helytelen művelés következtében 
loalakuló réteg („eketalp-réteg”) 

     Szélsőséges vízgazdálkodás 
 [túlnedvesedés, aerációs problémák)    

belvízveszély 
[felszíni lefolyás, vízeróziós károk 

 aszály- (szárazság) érzékenység 
 





 

Szikes talaj 

„ledugaszolt palack” 



A növény vízellátását korlátozó talajtani tényezők – II. 

2. Repedezés (duzzadás–zsugorodás) 

 

Száraz állapotban (zsugorodás, 
repedezés) 

 szivárgási veszteségek 

 emelkedő talajvízszint 

 túlbő nedvességviszonyok (túl-
telítődés, belvízveszély) 

 a talajvízből történő másodlagos 
só-felhalmozódás, szikesedés 
(pangó, sós talajvíz esetén)  

 párolgási veszteségek (mélyebb 
rétegek kiszáradása) 

 

Nedves állapotban (duzzadás) 
a) nagy agyagtartalom 
b) táguló rétegrácsú (duzzadó) 

agyagásványok nagy mennyisége  
c) nagy Na

+
-telítettség (kicserélhető 

Na
+
-tartalom) 

 



 Repedezett talaj 



A növény vízellátását korlátozó talajtani tényezők - III. 

3.   Korlátozott víztartó képesség 

 

 

 

 

  
  

IR, K  VKsz   
szárazság 

érzékenység 



Homoktalaj 

„alul lyukas palack” 



Nyírségi kovárványos homok (Vámospércs) 

 



A növény vízellátását korlátozó talajtani tényezők – IV. 

3. Kis hasznosítható vízkészlet 

 

1. Kis hasznosítható vízkészlet  
     (DV = VK + HV)  
a) nagy agyagtartalom 
b) elemi szemcsék erős diszpergálódása 
c) erős lúgosság, nagy Na

+
-tartalom 

d) rossz talajszerkezet 
e) igen kis agyagtartalom 

 2. Kis hasznosítható vízkészlet 

(a nagy ozmózis potenciál,  miatt) 
a) nagy sótartalom 

s = 0,32 (0,8+0,109 C1)
1.03 

C1 = Cl
-
 konc., me/liter 

 

 

3. Kis transzport koefficiensek (k, D) 
hervadás: V  < ET 
a) kis nedvességtartalom 
b) nagy víztartó képesség 
c) erős lúgosság, nagy Na

+
-tartalom 

d) rossz talajszerkezet 

 



A talajok vízgazdálkodási tulajdonságai 

 


