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Az öntözés talajtani vonatkozásai

• Az öntözés hatása a talaj tulajdonságára

• Öntözés hatása a talaj só mérlegére

• Öntözés hatására bekövetkező másodlagos szikesedés

• Öntözés hatása a talaj tápanyag forgalmára

• Öntözővíz mennyiségének meghatározása

• Öntözővíz minőségi paraméterei



A talaj és az öntözővíz kölcsönhatásában szerepe van:
• Az öntözővíz mennyiségének és minőségének
• A talajvíz elhelyezkedésének, mozgásának és kémiai 

összetételének
• Az öntözés módjának és gyakoriságának

A rendszeres öntözés hatással van:
• A talaj vízforgalmára,
• A talaj fizikai tulajdonságaira,
• A kémiai tulajdonságokra (tápanyagforgalom, só 

forgalom és só összetétel)
• A talajképződés irányára és intenzitására

Öntözés



Az öntözés fontosabb talajtani hatásai

Kedvező hatások
• A növény jobb vízellátása.
• Fokozott tápanyag-feltáródás és tápanyagfelvétel
• A káros sók kilúgzása,
• Erózióval, deflációval szembeni talajvédő hatás
Kedvezőtlen hatás
• Szerkezetrombolás, a vízgazdálkodás romlása
• A tápanyagok kilúgzása
• A túlöntözés káros következményei
• Szikesedés, elsósodás
• Elvizenyősödés



Az öntözés hatása a talaj  sómérlegére

Kedvező hatások: a sómérleg csökkentése irányában ható
tényezők
– a talaj sótartalmának kilúgozása
– a növények kedvező fejlődésének elősegítése
– jobb gyökérfejlődés

Kedvezőtlen hatások: a sómérleg növelése irányában ható
tényezők
– a talajvízszint megemelése
– a talajvíz sótartalmának felhalmozása
– a mélyebb talajrétegek sótartalmának felhalmozása a

felszín közeli rétegekben
– az öntözővíz sótartalom kilúgzódásának meggátolása



Talajvízből történő sófelhalmozódás 
megelőzése

• a talajvíz horizontális mozgásának elősegítése
(„pangás”, betöményedés megakadályozása);

• a talajvízszint stabilizálása (süllyesztése vagy
megemelkedésének megakadályozása);

• az öntözés közvetlen vagy közvetett hatásaira
bekövetkező fokozott talajvíztáplálás
megakadályozása (egyenletes vízelosztás, a
túlöntözés elkerülése, a szivárgási veszteségek
csökkentése; a tározók vagy csatornák szivárgási
veszteségeinek csökkentése).



Másodlagos szikesedés
Minden kontinensen előfordul, több millió hektárnyi területet

érint, és sajnos terjedését mind a mai napig nem sikerült
megakadályozni, sőt jelentős mértékben mérsékelni sem.
– Másodlagos sófelhalmozódás.
– Másodlagos szolonyecesedés: a talaj Na+-telítődése a

feltalajban vagy a talaj mélyebb rétegeiben.
– Szologyosodás. Sajátos talajdegradációs folyamat,

amelynek során az agyagásványok szétesnek (Al2O3,
Fe2O3) a vas és alumínium oxidok B-szintbe
lúgozódnak, a gyengén oldódó kovasav a felszínen
marad és fehér por formájában halmozódik fel a talaj
felszínén, a mikro-mélyedésekben vagy a szerkezeti
elemek (például a B-szint oszlopainak) felületén.



Öntözés hatása a talaj szervesanyag 
tartalmára

Az öntözés két okból is elősegíti a talaj szervesanyag-
tartalmának gyarapodását:

– jobb nedvességellátás → nagyobb növényi
produktum → több talajban visszamaradó tarló- és
gyökérmaradvány;

– erősebb átnedvesedés → mérséklődő aerob
mineralizáció → lassúbb szerves-anyag lebomlás.



Öntözés hatása a talaj fejlődésére
• A rétiesedés folyamán

– a magasabb talajvízszintben,
– a hidromorf vonások erősödésében,
– a szervesanyag-lebomlás sebességének mérséklődésében

fejeződik ki
• A láposodás során azonban már a

– rendszeresen ismétlődő felszíni vízborításokban és
– az erős szervesanyag-felhalmozódásban is.

A rétiesedés száraz évjáratokban kedvező (→ jobb vízellátás),
nedves évjáratokban kedvezőtlen (→ túl nedves állapot,
belvízveszély) folyamat a talaj termőképessége szempontjából.

A láposodás–mocsarasodás viszont egyértelműen kedvezőtlen,
hisz az eredményes növénytermesztést megakadályozza,
kérdésessé, kockázatossá teszi. Másodlagos láposodási–
mocsarasodási folyamatok mintegy 10 ezer hektáron
következtek be a Tiszalöki Öntözőrendszer hatásterületén



Öntözés hatása a talaj 
tápanyagforgalmára

• Az öntözött talajok kiegyensúlyozottabb nedvességforgalma
kedvezően hat a talaj tápanyagkészletének feltáródására, a
talajba juttatott tápanyagok érvényesülésére, és
végeredményben a növény tápanyagellátására.

• Az öntözés káros mellékhatásai (rétiesedés) azonban a
tápanyagforgalmat is kedvezőtlenül befolyásolják:
időszakosan anaerob körülmények → redukciós viszonyok,
csökkenő biológiai aktivitás → a tápanyagok növény által való
felvehetőségének romlása.

• Az öntözés elősegíti a tápanyagoknak a mélyebb rétegekbe
vagy a talajvízbe való kilúgzódását. A tápelemek közül a
legmozgékonyabb nitrát ion kilúgzási veszélye a legnagyobb,
ami nemcsak tápanyagveszteség, hanem a felszín alatti vizek
„nitrát szennyeződésének” egyik forrása is.



Az öntözés hatása a talaj biológiai 
aktivitására

Öntözött talajokban a kedvezőbb nedvességellátás
eredményeképpen nő a talaj mikrobiális tevékenysége, biológiai
aktivitása:

• nő a mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, sugárgombák,
algák stb.) száma és faj-diverzitása;

• nő a talaj mikrobiális aktivitása (szervesanyag-lebontás, légzés
és CO2-produkció, enzimaktivitás stb.);

• erősödnek a talajban végbemenő és a talajtermékenység
szempontjából kedvező biológiai folyamatok, a
humuszképződés; a szerves nitrogénformákat ammónia-
nitrogénné lebontó ammonifikáció; az ammónia-nitrogént nitrát-
nitrogénné transzformáló nitrifikáció; a légköri N megkötése
szimbionta (rhizobiumok, mikorrizák) és szabadon élő
mikroorganizmusok (Azotobacter) által.



Öntözővíz mennyiségének 
meghatározása

Ideális körülmények között a talaj nedvességtartalma közel megegyezik a
talaj minimális vízkapacitásával. Ebből következik, ha a pillanatnyi
nedvességtartalom kisebb, mint a minimális vízkapacitás, vízhiányról
beszélünk.
•Vízhiány tf%= VKmin tf% - Npill tf%

VKmin tf% =  a talaj minimális vízkapacitása térfogat%-ban 
Npill tf% = a talaj pillanatnyi nedvességtartaloma térfogat%-ban

•Öntözővíz mm/ X cm rétegvastagság= X cm rétegvastagság / 10 * 
vízhiány tf%

X cm rétegvastagság = az öntözendő réteg cm-ben
•Öntözővíz m3/ha/X cm réteg = öntözővíz mm/ X cm *10 + az előbbi 
érték 30%-a

mm vízborításból m3/ha-ra történő átszámításnál szorozni kell 10-zel
+ 30% -ot párolgásra, elfolyásra kell hozzáadni.



Vízminőségi paraméterek
1. Az öntözővíz sótartalma

mértékegysége lehet: mg/l, g/l, mS/cm
c mg/l = 640 EC (elektromos vezetőképesség)
Az öntözővíz sókoncentrációja nem haladhatja meg az 500 mg/l 
azaz a 0,781 mS/cm értékeket

2. Szódát nem tartalmazhat
Maradék nátrium karbonát egyenérték (mgee/l): Sze
Sze=(HCO3

- + CO3
2-) – (Ca2+ + Mg2+)

3. Effektív Ca + Mg koncentráció
(Ca2+ + Mg2+)effektíve =(Ca2+ + Mg2+)mért – 0,25(HCO3

- + CO3
2-) 

4. Az öntözővíz relatív Na-tartalma
Na% max. 40 – 45% lehet

5. Nátrium adszorpciós arány (Sodium Adsorption Ratio: SAR)
6. Magnézium %

Ha nagyobb 40 – 50%-nál nem használható öntözővíznek



Az öntözővíz sótartalma
A sótartalmat a térfogategységben oldott só mennyiséggel

(g/l) vagy az oldat fajlagos elektromos vezetőképességével
(Electrical Conductivity: EC) szokás kifejezni.

A sótartalomra nézve valamennyi ismert határérték azt a célt
szolgálja, hogy az öntözővíz ne okozzon káros só
felhalmozódást a talajban. Ezért az öntözővíz
megengedhető sótartalmára nem lehet általános érvényű
szabályt megállapítani, mert azt befolyásolja a talaj
vízáteresztő képessége, drén viszonyai, a csapadék
mennyisége, az öntözési mód, a növény só tűrése stb.

Megállapították, hogy ha az öntözővíz sótartalma kisebb, mint
500 mg/l (EC <0,78 mS/cm), akkor általában nem
növekszik számottevően az öntözött talaj sókészlete.



Hidrokarbonát és karbonát hatását 
értékelő mutatók

Környezeti változás (töményedés, hígulás, pH-emelkedés)
hatására a nagy karbonát-hidrokarbonát tartalmú vizekből a
Ca- és Mg-ionok egy része kicsapódik, így megnő az
oldatban a Na-ionok részaránya, ezáltal szikesítő hatású lesz
a víz.

A fenolftalein lúgosság szabad szóda (Na2CO3) jelenlétére utal.
A jó minőségő öntözővíz szabad szódát egyáltalán nem
tartalmazhat, fenolftalein lúgosságot nem mutathat.

A szódaegyenérték (SzE) az öntözővízben lehetséges (NaHCO3
+ Na2CO3) koncentrációt mutatja akkor, ha a Ca- és Mg-ionok
karbonát alakban kicsapódva eltűnnek az oldatból.



Öntözővíz kation összetétele
Az öntözővíz kation összetétele akkor kedvező, ha kevés

Na-iont tartalmaz. A víz szikesítő hatása szempontjából
azonban nem a Na-ionok abszolút mennyisége, hanem
a többi kationhoz viszonyított részaránya a döntő.
Leggyakrabban a várható szikesítő hatást a Na % és a
nátrium adszorpciós arány (SAR) fejezi ki
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Öntözővizek osztályozása
(HAGIN & TUCKER nyomán In: PETRASOVICS, 1988)



Öntözővíz minősítési diagram
FILEP (1999) szerint



Öntözővíz minősítési diagram
FILEP (1999) szerint

I. csoportba a minden esetben felhasználható öntözıvíz került,
melynek sókoncentrációja kisebb, mint 500 mg/l (EC <0,78
mS/cm), és a SAR <2. A megengedhető Na % a sótartalomtól
függ. A csoporton belül 2 alcsoportot különített el, a kiváló
minőségű vizekre a SAR <1 jellemző. FILEP (1999) mérései
szerint az öntözési idény nagy részében ilyen minőségű a
jelentősebb hazai folyók vize.

II. csoportba a csak bizonyos jó vízálló szerkezetű talajokon
használható vagy kémiai javítás esetleg hígítás után alkalmas
vizek kerültek.

III. csoport a javítás után is csak egyes talajokon használható
vizeket foglalja össze, míg a

IV. csoport vizei javítás után sem használhatók a nagy sótartalom
vagy a magas nátriumtartalom miatt.



Előadás összefoglalása I.
• A talaj és az öntözővíz kölcsönhatásában – a talaj

adottságok mellett – jelentős szerepe van: az öntözővíz
mennyiségének és minőségének, a talajvíz
elhelyezkedésének, mozgásának és kémiai
összetételének, az öntözéses gazdálkodás
színvonalának és az öntözés módjának és
gyakoriságának.

• A rendszeres öntözés befolyásolja a talaj vízforgalmát, a
talaj fizikai tulajdonságait, a kémiai tulajdonságait
(tápanyagforgalom, só forgalom és só összetétel) és
hatással van a talajképződés irányára és intenzitására.



Előadás összefoglalása II.

Az öntözés kedvező hatásai
– A növény jobb vízellátása (nagyobb lesz a hasznosvíz tartalom).
– Fokozott tápanyag-feltáródás és tápanyagfelvétel
– A káros sók kilúgzása,
– Erózióval, deflációval szembeni talajvédő hatás

Kedvezőtlen hatásai
– Szerkezetrombolás, a vízgazdálkodás romlása
– A tápanyagok kilúgzása
– A túlöntözés káros következményei
– Redukciós folyamatok jutnak érvényre
– Szikesedés, elsósodás
– Elvizenyősödés



Előadás összefoglalása III.

Az öntözővíz minőségi paraméterei:
– Az öntözővíz sótartalma
– Szódát nem tartalmazhat
– Effektív Ca + Mg mennyisége
– Az öntözővíz relatív Na-tartalma
– Nátrium adszorpciós arány (Sodium Adsorption Ratio: 

SAR) 
– Magnézium %



Előadás ellenőrző kérdései

• Melyek az öntözés kedvező talajtani 
hatásai?

• Milyen negatív hatásai vannak az 
öntözésnek?

• Melyek az öntözővíz minőségi 
paraméterei?

• Hogyan számítjuk ki az öntözővíz 
mennyiségét?



Előadásban felhasznált irodalmak

• Szakirodalom:
• Vermes L. (szerk.) : Vízgazdálkodás.
• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II
• Filep Gy.: Talajvizsgálat
• Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: 

Talajtan



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
Talajszennyezés, Talajtisztítás

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