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A természetes ökológiai tényezők és a 
talajtulajdonságok talajtermékenységre 

gyakorolt hatásai
• Természetes, ökológiai tényezők hatása a talajra.

• Talajtermékenységet kedvezőtlenül befolyásoló fizikai tényezők.

• Talaj szerkezet képződést segítő és gátló tényezők 

• A talaj és a légköri levegő kapcsolata

• A talajok hő-gazdálkodása

• A talajok vízgazdálkodása

• Talajtermékenységet kedvezőtlenül befolyásoló kémiai tényezők.

• Komplex talajjavítás.

• Talaj tápanyagforgalma 



A természetes és az agrotechnikai 
tényezők hatásai

természeti tényezők                          agrotechnikai tényezők

alapkőzet                                                                talajművelés
domborzat                              talaj                          trágyázás
csapadék                                                                  öntözés 
hőmérséklet                                                             talajjavítás
fény- és hősugárzás                  monokultúra – vegyes 

fűkeverék

biocönózis



Talajvizsgálat
(talaj jellemzők csoportjai  - talajtani paraméterek)

fizikai                             kémiai                            biológiai                   

jellemzők (tulajdonságok)

textúra                                        kémhatás                                mikrobák mennyisége

szerkezete                                  tápanyagkészlet                     biológiai aktivitás

vízgazdálkodás                           tápanyag-szolgáltatás            biodiverzitás

levegőgazdálkodás                    adszorpciós komplexum          



A termékenységet rontó, kedvezőtlen,  
javítandó talajfizikai tulajdonságok

• Nagy homoktartalom, ill. a velejáró kolloid szegénység,
• A túlzott nagy agyagtartalom
• A felszín közeli összefüggő tömör képződmény (nem 

mállott kőzet, mészkőpad, vaskőfok),
• Fokozódó vízhatás: rétiesedés, láposodás, 

mocsarasodás

Következménye: a talaj kedvezőtlen víz-, levegő és 
tápanyag gazdálkodása

Javítható a talaj: lazítással, mélylazítással, 
vízrendezéssel, nagyobb kolloid tartalmú anyag 
bevitelével



A talaj szerkezetesedése gyep alatt
A talaj szerkezetesedését                                     Hozzájárul a szerkezet               

elősegíti                                                                   leromlásához

A pázsitfűfélék bojtos gyökérzete                                     a legelők intenzív használata 
A talaj nem humusz jellegű szerves anyagai        a szükséges talajjavítás elmaradása
A humusz                                                              a talajok szélsőséges vízgazdálkodása
Az ásványi kolloidok 

Talaj szerkezet

Baktériumok, gombák és
gyűrűsférgek tevékenysége

Megfelelő mértékű talajművelés                                        túlzott talajművelés



Szerkezetesedés



A talaj és a légköri levegő kapcsolata
Légcsere játszódik le: 

diffúzió folyamán és periodikus nyomás változás hatására

Ha kedvezőtlen a levegőzöttsége a talajnak
az aerob mikrobiológiai folyamatok helyett az anaerob folyamatok

kerülnek előtérbe, tejsav, vajsav kénhidrogén képződik, a 
vegyértékváltó elemek alacsonyabb vegyértékű formába mennek át. 

Ebben az esetben a termesztett növények nem képesek sem a víz, 
sem a tápanyag felvételére, növekedésük leáll.

A gyep vegetáció fejlődéséhez igényli a talaj szellőzését, a levegő 
légcseréjét. A kismértékű légcsere és a gyenge vízbeszivárgás 
sekély gyökerezést eredményez, amely folyamat a talaj 
degradációjához vezet.

A  növényi növekedés optimális feltételei között kell említenünk a 
vízmozgás, a mélygyökerezés és az anyagforgalmi, 
mikrobiológiai folyamatok jelentőségét. 



Összefüggések a talaj fizikai 
tulajdonságai között

homok 
Talajtextúra vályog

agyag

A talaj szerkezete - aggregátum képződés
- gyengén
- közepesen
- erősen

A talaj víz- és levegőgazdálkodása

homok                vályog                agyag
Ha a talaj nedvességtartalma =
VK szab. , akkor a levegő tf%     30-40                       10-25                           5-15

Füvek minimálisan szükséges levegő mennyisége: 6-10 tf%



A talaj hőgazdálkodása I.
A talajhőmérséklet változásai

A talajba érkezett hő:
• Sugárzással: átlagos mennyisége 0,13 J/cm2/s, de 42%-a a 

visszasugárzás. A napsugárzás 50-80%-a járul hozzá a talaj 
hőmérsékletének emelkedéséhez

A rövid hullámhosszú sugárzás átalakul hosszúvá (!) (transzformátor)

A sugárzás intenzitása függ: - a földrajzi helyzettől, ez meghatározza a 
sugarak beesési szögét, 

- a tengerszint feletti magasságtól, 
- lejtős területen a kitettségtől

Befolyásolja a felszín tulajdonsága: - növényi fedettség
- talajfelszín színe és szerkezete



• Vezetéssel: a vezető közeg részecskéinek közvetlen érintkezése által
biztosított energia átadás. Növeli a talaj hőmérsékletét.

Mennyisége 7*10-5 J/cm2/S
átlagban 33m-ként 1°C-kal
nálunk 15-20m-ként 1°C-kal nő
(a geotermikus gradiens)

• Áramlással: (levegőrétegek mozgása és eső által)

• Talajban termelt hő (fizikai, kémiai, biológiai)

Ugyanez a négy tényező érvényes a hővesztésre is.

A beérkezett hő - többek között függ - még a : 
- hővezető képességtől és a
- hőkapacitástól.

A talaj hőgazdálkodása II.



A hővezető-képesség, 
hőmérsékletvezető képesség I.

A hővezető-képesség (λ) az a kalóriamennyiség, mely 1 cm2 keresztmetszetű 
anyagon áthaladva, cm-enként a °C hőmérséklet  - különbséget eredményez 
1mp. alatt.

A felszín alatti rétegek hőmérsékletét a talaj hővezető-képessége szabja meg. 
Függ a szilárd, folyékony és légnemű állapotától.

szilárd alkotó     0,004 cal/cm*°C sec
víz 0,0014 cal/cm-°C sec 30x jobb, mint a levegő
levegő 0,00006 cal/cm*°C sec

A hőmérsékletvezető – képesség azt jelenti, hogy az áramló hő mennyire tudja 
felmelegíteni a talajt. Mértékegysége: cm2/sec

λ hővezető-képesség
C hőkapacitás

A hőmérsékletvezető – képesség = =



A hővezető-képesség, 
hőmérsékletvezető képesség II.

A száraz és nedves talaj – hővezető-képessége kicsi

Legnagyobb hőmérséklet-vezető képességük a közepesen 
nedves talajnak van.

A hőgazdálkodást befolyásolja
–talaj szerkezet
–víztartalma
–levegőzöttsége

A laza szerkezetű, levegős talaj – gyorsan felmelegszik, de 
gátolja az alsóbb rétegek felmelegedését és lehűlését.



A feltalaj hőmérsékletének rövid 
periódusú ingadozása

(a) március elején (b) az egyes talajrétegek havi átlagos hőmérséklete 
300 cm-es mélységig



Magyarország vízhozama

• Folyók vízhozama: 110-120 km3/év

• Balaton víztömege: 2-2,5 km3/év

• Átlagos csapadék mennyisége: 50-55 km3/év 

• Talaj 1 m „raktere” : 30-35 km3/év



A talaj vízforgalmának jellemzői
A vízháztartás típusát a talajszelvényre ható input és output

elemek számszerű értéke, s egymáshoz viszonyított
mennyisége (a vízmérlegek) alapján lehet megállapítani.



Egy terület egyszerűsített vízmérlege a 
következő elemekből áll I.

Vcs + (Vö) + Vtf + Vof = VEp + VTr + Vd + Vef ± ∆V.

Jelölések: Vcs=a légköri csapadék, 
Vö=az öntözővíz mennyisége, 
Vtv=a talajvízből kapillárisan felemelt víz térfogata, 

Vof=a felszíni oldalfolyás (a szomszédos 
területről odafolyt víz térfogata), 

VEp = az evaporációs vízveszteség, 
VTr= a transzspirációs vízveszteség, 
Vd= a talajon átszivárgó víz (drénvíz) mennyisége, 
Vef= a területről a felszínen elfolyt víz térfogata, 
∆V= a terület vízkészletének változása 

(csökkenése vagy növekedése).







Szélsőséges vízháztartás

• Fokozott árvízveszély

• Fokozott belvízveszély

• Fokozott aszályérzékenység



Magyarország talajainak vízgazdálkodása 
és annak okai

Nagy homoktartalom 10,5% Nagy agyagtartalom 11% Szikesedés 10%
Láposodás 3% Sekély termőréteg 8,5% Könnyű textúra 11%
Agyagfelhalmozódás 12%  Mérsékelt szikesedés 3% Jó vízgazdálkodás 31%

Kedvezőtlen

Közepes

Jó



A termékenységet rontó, kedvezőtlen, 
javítandó talajkémiai tulajdonságok

• Savanyú kémhatás
• Szikesség

Kémhatás

pH <  5,8                                                  pH > 8,2
(erősen savanyú, savanyú)                          (erősen lúgos, lúgos)

hidrolitos aciditás                                              szóda tartalom
kicserélődési aciditás                                        mész tartalom

Következménye: kedvezőtlen feltételek a növények 
fejlődéséhez, tápanyag ellátásához

Javítható a talaj: meszezéssel, gipszezéssel, kombinált 
javítással 



Komplex talajjavítás hatása
(Pl. savanyú talaj lazítása és meszezése)

Megváltozik a talaj tulajdonsága

fizikai                                   kémiai
- lazább szerkezetű         - növekszik a kicserélhető kalcium 

mennyisége
- javul a levegőzöttsége  - telítettebbé válik 
- kedvezőbb vízbefogadású  -növekszik a kémhatás
- szerkezetesebbé válik                   - kalciumhumát képződik

biológiai
-növekszik a biológiai aktivitás
- intenzívebbé válik az anyagforgalom

Közvetlenül vagy közvetve kedvezőbbé
válnak a feltételek a növények fejlődéséhez



Tápelemek körforgalma és energiaáramlás az 
ökoszisztémákban (biogeokémiai körfolyamat)

Az élőszervezetek fejlődéséhez szükséges elemek közül 30-40 (közülük a legfontosabbak a C, 
N, H, O, S, P) a biogeokémiai cikluson keresztül áramlik a hidro-, a lito- és az 
atmoszférában. A biogeokémiai ciklus megjelölés azt is kifejezésre juttatja, hogy az elemek 
egy körforgalomban áramlanak: 

• az élettelen környezetből az élő szervezetek felé és vissza, vagy
• a szerves kötésből a szervetlenbe és vissza,
miközben az oxidációs fokuk is változik. Az ökoszisztémákban az anyag körforgalom azonban 

nem választható el az energia áramlásától, amely egyirányú és visszafordíthatatlan.

elhalt növényi, állati maradványok 
szerves anyag

humuszosodás                                                     nagyobb víztartalom, kevesebb levegő
ammonifikáció

humusz

mineralizació                                                 optimális nedvességtartalom, víz : levegő
ásványi anyag

egyensúlyi folyamat



A talaj tápanyagforgalma
Mobilizáció
(mállás, mineralizáció, oldódás) Tápanyag pótlás

trágyázás
adszorbeált csapadék

mikrobiális N-kötés
Tápanyag 
tartalom

oldható
Tápanyag csökkenés
tápanyag felvétel

Immobilizáció kilúgzás, erózió
(kémiai kötés, biológiai felhalmozás defláció
oldhatatlan vegyületet képez) denitrifikáció 

6.5.

1.

2.

3.
4.



A talajok tápanyag készletének 
növelési lehetőségei:

• műtrágyák
• növényi maradvány, szerves trágyák, komposzt, 

szennyvíz iszap,
• bio-készítmények
• meszezés
• mikroelem ellátás levéltrágyákkal

A leggyakrabban alkalmazott tápanyag visszapótlás a 
műtrágyázás!

Tartamkísérletek bebizonyították, hogy a magasabb
műtrágya adagok (N135 P90 K90) lényegesen növelték a
talajok termékenységét.



Összefoglalás
• A természeti és az agrotechnikai tényezők együttesen

befolyásolják a talajok termékenységét.
• Az ésszerű emberi tevékenység hozzájárul a

természetes folyamatok hatékonyabb
kihasználásához, a környezet- és természet
védelméhez, valamint a fenntartható gazdálkodás
megvalósításához.

• A mezőgazdasági tevékenység során törekedni kell az
ökológiai és ökonómiai szemlélet egyensúlyának
biztosítására.



Előadás ellenőrző kérdései

• A természetes ökológiai tényezők hogyan befolyásolják 
a talajok fizikai tulajdonságát, így termékenységét?

• A természetes ökológiai tényezők hogyan befolyásolják 
a talajok kémiai tulajdonságait?

• Milyen tényezők segítik és melyek gátolják a 
szerkezetesedést?

• Melyek a vízgazdálkodás jellemző paraméterei?



Előadásban felhasznált irodalmak

Szakirodalom:

• Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia

Egyéb források:

• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II
• Szabó I. M.: Az általános talajtan biológiai alapjai
• Széky P. : Ökológia A természet erői a 

mezőgazdaság szolgálatában



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A talajművelés és a trágyázás hatása a 

talajtermékenységre és a 
környezetvédelemre

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Kátai János egyetemi tanár
– Dr. Sándor Zsolt tanársegéd
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