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talajművelési rendszerben
Tuba Géza
DebreceniEgyetemAgrár-ésGazdálkodástudományokCentruma,KutatóintézetésTangazdaság,KarcagiKutatóIntézet,Karcag
tuba@agr.unideb.hu

ÖSSZEFOGLALÁS
Dolgozatomban a redukált és a hagyományos talajművelési rendszer hatását mutatom be a talajtömörödésre és a talaj nedvességtartalmára két extrém időjárású évben, a Karcagi Kutatóintézetben 15 éve folyó talajművelési kísérlet területén, nagy agyagtartalmú réti csernozjon
talajon. 2010-ben az őszi búza tenyészidőszakában 626,3 mm csapadék hullott térségünkben, ami az 50 éves átlag 2,2 szerese, míg 2012
ugyanezen időszakában 188,7 mm, ami az 50 éves átlagnak csupán 65%-a. Vizsgálataimat betakarítás után, tarlón végeztem, a tömörödést
penetrométerrel mértem, az aktuális nedvességtartalmat gravimetriásan határoztam meg. Mindkét művelési rendszerben 4 mintaterületen 5 ismétlésben végeztem a vizsgálatokat. Megállapítottam, hogy a szélsőséges csapadékviszonyok mellett a művelt réteg nedvességtartalmára és
tömörödöttségi szintjére a redukált művelés hatott kedvezőbben, illetve a művelési mélység alatt kialakult kedvezőtlen tömör talajréteg szükségessé teszi a 30 cm-nél mélyebb talajlazítás időnkénti elvégzését. A szántás mélysége alatt a hagyományos művelés eredményezett nagyobb
tömörödést, a penetrációs ellenállás értékek itt nedves talajállapot mellett 4 MPa, száraz talajállapotnál 8 MPa értéket is elérnek.
Kulcsszavak: talajművelési rendszerek, talajtömörödés, nedvességmegőrzés, penetrációs ellenállás
SUMMARY
The effect of reduced and conventional tillage systems on soil compaction and moisture content in two years with extreme weather
conditions is introduced in this paper. The investigations were carried out in a long-term soil cultivation experiment set on a heavy textured
meadow chernozem soil at the Karcag Research Institute. In 2010 the amount of precipitation during the vegetation period of winter
wheat was 623.3 mm, 2.2 times higher than the 50-year average, while in 2011 this value was 188.7 mm giving only 65% of the average.
The examinations were made after harvest on stubbles on 4 test plots in 5 replications in the case of each tillage system. Soil compaction
was characterised by penetration resistance values, while the actual soil moisture contents were determined by gravimetry. The values of
penetration resistance and soil moisture content of the cultivated soil layer were better in the case of reduced tillage under extreme precipitation
conditions. It could be established that regular application of deep soil loosening is essential due to the formation of the unfavourable compact
soil layer under 30 cm. Conventional tillage resulted in enhanced compaction under the depth of ploughing, the penetration resistance can reach
the value of 4 MPa under wet, while even 8 MPa under dry soil status.
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BEVEZETÉS

csökkenapórustérfogat,megjelenikatárcsa-éseketalpréteg,ennekkövetkezményekéntromlikatalajvíz-és
hőgazdálkodása,csökkenatápanyag-szolgáltatóképességésamikrobiológiaiaktivitás,valamintahumuszanyagokmennyiségeésminősége(Nyíri,1997,Kovács
etal.,2010).
Atalajbolygatásmérséklésealapvetőenaművelés
menetszámának,illetvemélységénekcsökkentéserévénvalósíthatómeg.Atalajonvalójárásmérséklésével
agépitaposásokoztatömörödésésvisszatömörödés
megelőzhető,illetvecsökkenthető.Aszántás,illetveaz
alapműveléselhagyása,aporhanyításésalazításelőtérbehelyezésekülönösenanehézmechanikaiösszetételű,tömörödésrehajlamostalajokonjelentgyakorlatielőnytaszerkezetkímélésrekevésbémegfelelőhagyományosművelésselszemben(Zsembeli,2006).
Célomahagyományosésaredukálttalajművelési
rendszernekatalajnedvességtartalmára,vízmegőrző
képességéreéstömörödéséregyakorolthatásánakvizsgálataegyextrémcsapadékosésegyextrémaszályos
évben.

Ajóminőségűtermőtalajhazánkegyiklegfontosabbtermészetikincse,ezértkülönösenfontostalajaink
állapotának,atalajdegradációmértékénekismerete.A
talajokatveszélyeztetőfolyamatokközülatalajfizikai
degradációja,ezenbelülatömörödésvilágméretűproblémává vált.A talaj tömörödése a természetes vagy
mesterségesútonkialakulttalajszerkezetdeformációja,
amelyegyüttjáraporozitás,avízáteresztőképesség
csökkenésével,atalajmechanikaiellenállásánaknövekedésével(Birkásetal.,1996;Birkás,2002).
Atalajtömörödéséttermészetitényezőkiseredményezhetik,deemberitevékenységisokozhatja.Természetesokok:atalajszerkezet-képzőésstabilizálóanyagokhiánya,valamintatermészetesszerkezetrombolás
(nagyintenzitásúzáporok,felszínilefolyás,vízborítás,
kémiaitulajdonságokváltozása).Atalajtömörödéstaz
emberitevékenységenbelülagépesítés,anemmegfelelőnedvességviszonyokmelletvégzettművelés,arossz
talajnedvességszabályozásésatalajszerves-anyagtartalmánakcsökkenéseegyarántokozhatja(Várallyay,
1996).
A helytelen talajművelés azt eredményezi, hogy
művelttalajainkszerkezeteaművelésmélységébenleromlik,tömörödése,fizikaidegradációjafokozódik,
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velésikísérletcélkitűzéseatalajfizikaidegradációját
megállítókonzerválótalajművelésirendszerlehetőségeinek és hatékonyságának megállapítása Tiszántúl
agroökológiaikörülményeiközött.Környezetkímélő,
energiatakarékostalajművelésirendszerkidolgozása.
Akísérletbenahagyományos,szántásonalapulóművelésirendszerthasonlítjukaredukáltművelésirendszerhez. A redukált művelési rendszerben elhagyjuk a
szántástésatalajtalehetőlegkevésbébolygatjuk.Csökkentett menetszámú sekélyművelést alkalmazunk.

Amennyibenanövényigényliamélyművelést,középmélylazítóthasználunk.
Atáblamérete16ha,talajanagyagyagtartalmúréti
csernozjom.Aműveltréteglaboratóriumivizsgálatánakadataitaz1. és2. táblázat tartalmazza.
Vizsgálataimatextrémcsapadékos(2010)ésegy
extrémaszályos(2012)évbenvégeztem.2010-bena
télifélévésazévelső6hónapjábanaz50évescsapadékátlag218%-a,2012ugyanezenidőszakábanpedig
csupán65%-ahullott.Akísérletiterületmeteorológiai
jellemzőita3. táblázat tartalmazza.
1. táblázat

A kísérlet talajának mechanikai összetétele

>0,25 mm
0,3

0,25–0,05 mm
1,7

0,05–0,02 mm
12,5

0,02–0,01 mm
13,8

0,01–0,005 mm
14,6

0,005–0,002 mm
11,5

<0,002 mm
45,6

Table 1: The partical size distribution of the soil of the experiment

Akülönbözőművelésirendszerektalajtömörödésre
gyakorolthatásátelektronikusnyomószondával(„3T
SySTEm”típusúpenetrométer)mértemmintaterenként5ismétlésben.Aműszerapenetrációsellenállás
mellettatalajszántóföldivízkapacitásszázalékában
kifejezettnedvességtartalmátismériésrögzíticentiméterenként.Atömődöttségvizsgálatokkalpárhuzamosan10cm-esrétegenkéntgravimetriásanmeghatároztamatalajaktuálisnedvességtartalmát.
AstatisztikaifeldolgozástSPSSprogrammalvégeztem.

2. táblázat
A kísérlet talajának fontosabb jellemzői

pH (H2O)
6,51

KA(1)
52

Só (%)(2)
0,04

CaCO3
< 0,05

Humusz (%)(3)
3,49

Table 2: Main soil parameters of the investigated area
Compactness(KA)(1),Totalsaltcontent(2),Humuscontent(3)
3. táblázat
A csapadék mennyisége a vizsgált időszakokban

Csapadék (mm)(2)

2009. X.–
2010. VI.
626,3

2011. X.–
2012. V.
188,7

EREDMÉNYEK

50 éves átlag
X.–VI.(1)
286,3

Acsapadékos2010-esévbenvégzettmérésekeredményeaztmutatja,hogyaredukáltművelésirendszerbenatalajpenetrációsellenállásaaműveltrétegbenés
amélyebbrétegekbenalacsonyabb,aművelésimélységben(20–30cm)közelazonosaszántássalművelt
talajéhozviszonyítva.A2010-benvégzettpenetrációs
ésnedvességmérésekeredményeita2. ábra szemlélteti.
Aszakirodalomszerintatalajnedvességtartalmaés
penetrációs ellenállása között fordított összefüggés
van:nedvesebbtalajonkisebbpenetrációsellenállás
értékeketkapunk.2012-ben,aszályoskörülményekközöttatalajkiszáradtésemiattmegnőttapenetrációs
ellenállásmértékeis.Aműveltrétegbenésa30–60cmesrétegbenaredukáltműveléstalajalazultabb,aművelésimélységben(20–30cm)ahagyományosművelésokozottkisebbmértékűtömörödést.A2012-ben
végzettpenetrációsésnedvességmérésekeredményeit
a3. ábra mutatjabe.
2012-benaszályoskörülményekközöttminkétművelésirendszerbennagyobbpenetrációsértékeketmértem, mint 2010-ben, de a tömörödés mértéke a két
művelésirendszerbennemvoltazonos.Akiszáradás
hatásáraarendszeresenműveltrétegésamélyebbrétegektalajaaszántásosművelésben,a20–30cm-esréteg
aredukáltművelésbentömörödöttnagyobbmértékben.A
talajrétegenkéntiátlagospenetrációsellenállásértékeit
avizsgáltévekbena4. táblázat tartalmazza.

Table 3: Amount of precipitation in the investigated periods
Averageof50years(1),Precipitation(2)

A kísérletben alkalmazott művelési rendszerek
területén4–4,egyenként100m2-esmintateretjelöltünk
ki,melyekEoVkoordinátáit„mobilemapperCE”kézi
adatgyűjtővelrögzítettemés„DigiTerraExplorerV4”
magyartérinformatikaiszoftverrelolvastambe.Akísérletiterülettérképét(kataszteri-éssajátfedvényeink)
ésamintaterekhelyétaz1. ábrán mutatombe.
1. ábra: A talajművelési kísérlet térképe

Figure 1: Map of the soil tillage experiment
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2. ábra: A talajművelési rendszerek hatása a talaj penetrációs ellenállására és nedvességtartalmára (2012 július)
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Figure 2: Effect of tillage systems on the penetration resistance and moisture content of the soil (July 2012)
Penetrationresistance(1),Depth(2),Conventionaltillage(3),reducedtillage(4),Depth(5),moisturecontent(6),Conventionaltillage(7),
reducedtillage(8)
3. ábra: A talajművelési rendszerek hatása a talaj penetrációs ellenállására és nedvességtartalmára (2012 május)
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Figure 3: Effect of tillage systems on the penetration resistance and moisture content of the soil (May 2012)
Penetrationresistance(1),Depth(2),Conventionaltillage(3),reducedtillage(4),Depth(5),moisturecontent(6),Conventionaltillage(7),
reducedtillage(8)
4. táblázat
Rétegenkénti átlagos penetrációs ellenállás értékek (MPa)

Mélység(1)
Hagyományos m velés(2)
Redukált m velés(3)

0–20 cm
2,2
1,8

2010
20–30 cm
2,9
2,9

30–60 cm
3,5
2,6

0–20 cm
3,3
3,0

2012
20–30 cm
4,1
4,8

30–60 cm
6,2
4,9

Table 4: Average penetration resistance values of the investigated soil layers (MPa)
Depth(1),Conventionaltillage(2),reducedtillage(3)

Egytényezősvariaciaanalizíssegítségévelatalajművelés(hagyományosésredukáltművelésimód)hatásátvizsgáltamapenetrációsellenállásésatalajnedvességtartalmánakalakulására.Azelvégzettanalízis
(SzD5% mellett) a talajművelés szignifikáns hatását
igazolja a penetrációs ellenállás esetén 2010-ben.
2012-benatalajműveléshatásaapenetrációsellenállásralátszólagszignifikáns(Sig.<0,05),avarianciák
nemegyeznekmeg.Azegyesvizsgáltrétegekbennem
mindenüttigazolhatóaműveléshatása.Atalajnedvességtartalmáraatalajműveléshatásátstatisztikailagnem
tudtamigazolni.Azadatokstatisztikaiértékelésének
eredményeita6. táblázatban foglalomössze.

Atalajrétegenkéntinedvességtartalmátavizsgált
időpontokbanaz5. táblázat tartalmazza.megállapítottam,hogyacsapadékosévben(2010)mindháromvizsgálttalajrétegaredukáltművelésesténbizonyultnedvesebbnek,többcsapadékotfogadottbe,többetőrzött
meg,mintahagyományosanművelttalaj.Szárazévben(2012)aműveltrétegaredukáltművelésesténnedvesebb volt, a 20–30 cm-es réteg nedvességtartalma
azonosnaktekinthető,mígamélyebbtalajrétegahagyományosanműveltterületentartalmazotttöbbvizet.Ennekokaaredukáltműveléstalajábanapenetrométeres
méréssoránkimutatott20–30cmmélységbentalálható
tömődött,rosszvízáteresztőképességűrétegvolt.
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5. táblázat
A talaj rétegenkénti átlagos nedvességtartalma (tömeg%)

Mélység(1)
Hagyományos m velés(2)
Redukált m velés(3)

0–20 cm
12,9
13,8

2010
20–30 cm
12,8
14,9

30–60 cm
14,5
16,0

0–20 cm
9,6
10,6

2012
20–30 cm
11,5
11,4

30–60 cm
12,3
10,8

Table 5: Average moisture content values of the investigated soil layers (m%)
Depth(1),Conventionaltillage(2),reducedtillage(3)
6. táblázat
A varianciaanalízis eredményei

Szignifikancia(1)
2010
2012
Penetrációs ellenállás(3)
Nedvességtartalom(4)
Penetrációs ellenállás(3) Nedvességtartalom(4)
Hagyományos m velés –
Redukált m velés(2)

0,000

0,083

0,009

0,713

Table 6: Results of one way ANOVA
Sig.(1),Conventionaltillage-reducedtillage(2),Penetrationresistance(3),moisturecontent(4)

KÖVETKEZTETÉSEK

rétegmegszüntetésévelelősegítenéatalajjobbvízgazdálkodását,amélyebbrétegekkedvezőbbnedvességi
állapotát.

Vizsgálataimalapjánmegállapítom,hogyaredukáltművelésirendszerarendszeresenműveltréteglazultságára és nedvességtartalmára mindkét vizsgált
évbenkedvezőenhatott.Azaszályosévbenaművelési
mélységalattirétegtömörödéseahagyományosművelésalkalmazásaeseténkisebbmértékű,azonosnedvességtartalommellett,a30cm-nélmélyebbrétegeka
redukáltművelésmellettbizonyultakszárazabbnak.Az
alkalmankénti,periodikusközépmélylazítás,atömör
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