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I. BEVEZETÉS 
 
A talajnak, mint természeti erőforrásnak egyik lényeges funkciója a biomassza termelés (BLUM 
1993), a termesztett növények vízzel, oxigénnel és tápanyaggal való ellátása (RUSSEL 1973). 
Hazánk agroökológiai adottságai összességében kedvezőek a fenntartható biomassza-termelésre, de 
e kedvező adottságokat gyakran kiszámíthatatlan, s így nehezen előre jelezhető szélsőséges 
vízháztartási helyzetek módosítják (VÁRALLYAY 1997). 
 
A talajművelés célja a termesztett növény igényeihez szükséges talajállapot kialakítása. A 
talajművelési kutatások eredménye, hogy napjainkban számos eszköz és eljárás áll rendelkezésre a 
talaj termékenységének fokozása érdekében. A növénytermesztési gyakorlatban azonban nem 
minden esetben veszik figyelembe a termőhelyi (időjárás, talaj) viszonyokat és a sablonos 
agrotechnikai beavatkozások fizikai és biológiai talajkárokhoz vezetnek. 
 
A talajdegradációs folyamatok közül világszerte az egyik legelterjedtebb, legnagyobb károkat 
okozó, és legnehezebben kivédhető a talajok fizikai degradációja, ezen belül pedig a talajtömörödés 
(UNEP-FAO 1983, KUIPERS 1987, TAYLOR 1987, BESSE 1990, OLDEMAN 1994, 
STEFANOVITS 1994, VÁRALLYAY 1996, BIRKÁS 2000, JONES ÉS MONTANARELLA 
2003). A természetes és emberi hatásra kialakuló felszíni és/vagy felszín alatti tömör 
(záró)réteg(ek) megakadályozzák a felszínre jutó csapadékvíz talajba szivárgását és hasznos 
tárózását. A káros talajtömörödés hatására a szélsőséges vízháztartási helyzetek kialakulásának 
valószínűsége megnő és felerősödnek, felgyorsulnak a talajdegradációs folyamatok. 
Végeredményben a talaj sokoldalú funkcióképessége sérül és a növénytermesztés kockázatossá 
válik. A felismerés, hogy a talajdegradáció a talajnak a multifunkciónalitását korlátozza és egyben a 
termelés fenntarthatóságát veszélyezteti vezetett el a múlt század végén a különböző talajvédelmi 
kutatásokhoz (BROWNING 1977, SOANE ÉS BALL 1998).  
A kutatások alapján a Kárpát-medencében az amúgy is korlátozott vízkészletek és szélsőségekre 
hajlamos időjárás az éghajlatváltozás hatására további felmelegedéssel és növekvő szárazsággal fog 
párosulni. A klímaváltozás hatására megváltozó mezőgazdasági termelési feltételek közül a 
talajművelést érintő folyamat a talaj vízforgalmának megváltozása, ezért a talajművelési kutatások 
feladata olyan talajművelési eljárások kidolgozása, amely képes megakadályozni vagy mérsékelni a 
szélsőséges vízháztartási helyzetek kialakulását a talajban. 
 
A téma aktualitását és jelentőségét indokolja, hogy a talajdegradáció mérséklésében és a 
szélsőséges vízháztartási helyzetek megelőzésében talán az egyik legcélravezetőbb megoldás a 
felszínre kerülő csapadék talajba szivárgását és hasznos tárózását biztosító talajhasználat. A 
Nemzeti Éghajlatváltozási és a Talajvédelmi Stratégia kidolgozásakor a növénytermesztés 
biztonsága és a talajvédelem érdekében kiemelt jelentőségett kapott a CO2 kibocsátást csökkentő és 
a vízforgalmat szabályozó talajvédő művelési rendszerek kutatása. 
A különböző talajhasználati és művelési rendszerek tömörödésre kifejtett hatásáról több külföldi 
(pl. ARVIDSSON AND HÅKANSSON 1991, LIEBHARD 1993, SOANE AND OUWERKERK 
1994, LIPIEC AND HÅKANSSON 2000) és hazai (pl. SCHMIDT et al. 1998, FARKAS et al. 
1999, RÁTONYI 1999, GYURICZA 2000, BIRKÁS et al. 2004) szerző beszámolt. Értékelésük 
nyomán megállapítható, hogy a különböző művelési eljárások eltérően befolyásolják a 
talajtömörödés kialakulási helyét és mértékét. A talajvédő művelési rendszerek hatásainak 
felmérése világszerte és Európában is kutatott terület. A védő, kímélő rendszerek bevezetésének 
elengedhetetlen feltétele a művelési rendszerek helyi körülmények közötti tesztelése. 
 
Talajvédő művelési rendszerek termőhely-specifikus pontosítása érdekében művelési 
tartamkísérletben vizsgáltuk a direktvetéses és bakhátas vetési és termesztési rendszerek hatását a 
talaj egyes fizikai és biológiai tulajdonságaira, illetve a termésmennyiségre. 
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1. Hagyományos és értékőrző talajművelési rendszerek meghatározása 

2.1.1. A talajművelés célja 
Klasszikus meghatározás szerint a talajművelés célja a sikeres növénytermesztéshez szükséges 
kedvező talajállapot kialakítása. A talajművelés céljának meghatározásakor a magyar talajművelés 
nagyjai hangsúlyozták, hogy a növények számára kedvező talajállapot biztosítása elsőrendű, de a 
talajművelés módját a talajtípus, az időjárási tényezők, az elővetemény és a termesztendő növény 
függvényében kell megválasztani. NAGYVÁTHY (1821) említette először a művelés céljai közt a 
forgatás és lazítás szerepét. A 19. század végén HENSCH (1885) és BALÁS et al. (1888) a művelés 
céljának meghatározásakor a termeszteni kívánt növény fejlődését helyezték előtérbe. A 
századfordulón CSERHÁTI (1901) a növényi vízigény kielégítése kapcsán a szántás és a 
mélyművelés nedvesség megőrzésben betöltött szerepét értékelte. KÜZDÉNYI (1921) a talajok 
termékenységének fokozását emelte ki, mint a talajművelés fő célja. GYÁRFÁS (1922) a 
betakarítást követő tarlóhántás és ápolás jelentőségét hangsúlyozta. 
A talaj védelme először MANNINGER (1936) meghatározásában jelenik meg kiemelten. 
MANNINGER (1957) megjegyzi, hogy a talajművelés során törekedni kell a talajszerkezet 
megóvására. KEMENESY (1956, 1961) szerint a talajművelés nem szabad hogy rontsa a talajok 
természetes állapotából eredő termékenységét, sőt annak fenntartását tűzte ki célul. SIPOS (1972) 
felhívja a figyelmet, hogy minden művelési eljárás súlyos beavatkozást jelent a talajéletbe. NYÍRI 
(1993) a művelést a talajban lejátszódó folyamatok szabályzójaként említi. GYŐRFFY (1995) 
megállapítja, hogy a talajművelés javítja a talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodását, elősegíti a 
tápanyagkészlet feltáródását. 
A 20. század talajművelési kutatási eredményei új vonásokkal gazdagították az elődök által 
elérteket, figyelmet kapott az agro-ökoszisztémák fenntartható működése, a klíma érzékenység 
csökkentése és a környezetvédelem. BIRKÁS (2002) szerint „Az új évezred elején a művelés célja 
nem lehet más, mint a talajvédelem és a termesztési folyamatok közötti kedvező kölcsönhatás 
kialakítása és fenntartása.”. Előtérbe kerültek azok az irányzatok, amelyek a termeszteni kívánt 
növények igényei helyett, de a termésbiztonság fenntartása mellett, talaj védelmét és a 
nedvességveszteség csökkentését említik első helyen (ÁNGYÁN ÉS MENYHÉRT 1997). 
Hazánkban a művelés egyik legfontosabb feladata többek között a talajnedvesség-forgalom 
szabályzása (BIRKÁS 1996, NYÍRI 1997, HUZSVAI et al. 2006), a talajfelszínre jutó csapadék 
talajba szivárgásának és a talajban történő hasznos tárózásnak elősegítése (VÁRALLYAY 2005a). 
A művelés akkor hatásos, ha a talaj képes a csapadékbőség esetén a vízfelesleg befogadására és 
csapadékhiány esetén a nedvességveszteség csökkentésére (VÁRALLAYAY 1993, RUZSÁNYI ÉS 
PEPÓ 1999, BIRKÁS 2006). 

2.1.2. Hagyományos művelés jellemzői 
A 18. század végéig kézi és állati erővel működtetett talaj- és szármaradvány-keverő módszerek 
jellemezték a talajművelési rendszereket. Az 1800-as évek elején ekével, tárcsával és boronával 
végzett, szármaradványmentes műveléssel alakították ki a magágyat. A népesség növekedés a 
vetésterület kiterjedését és a gazdálkodás intezívebbé válását vonta maga után. A növekvő 
élelmiszer termelés a mechanikus vetőgépek alkalmazását és a gépállomány átalakulását 
eredményezte. Az 1830-as években a szervestrágyák mellett már ásványi trágyákat is alkalmaztak a 
tápanyagutánpótlásban. 1840-ben Liebig munkásságának eredményeképpen megjelent az első 
műtrágya, a szuperfoszfát. 1913-ban megkezdődött a Haber-Bosh eljárással előállított ammónium-
nitrát gyártása. A gépesítés, a korszerű, nagy termőképességű új fajták, a hibridek, a vegyszeres 
gyomirtás és a műtrágyahasználat együtt járult hozzá, hogy a szármaradványmentes talajműveléssel 
a termésátlagok tovább növekedhettek. 
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A hagyományos művelés legfontosabb jellemzője a növény központúság, a talajon végzett 
tevékenységeket ennek rendelik alá (BIRKÁS 2002). A művelési mélységet általában a 
rendelkezésre álló művelőeszköz vagy a termesztett növény határozza meg. A növények 
fejlődéséhez kedvezőnek vélt talajállapotot sok menetes műveléssel, nagy költség, idő és energia 
ráfordítással érik el (BRENNDÖRFER ÉS METZNER 1993, LIEBHARD 1995, GYURICZA 
2000, CHAN et al. 2006). A tarlómaradványt aláforgatják, vagy elégetik, ezért a tenyészidőn kívüli 
időszakban nincs talajtakarás. Az alapművelés ekével történik és a teljes felületet érinti (KÖLLER 
1993, BIRKÁS 1995). A magágykészítés során aprómorzsás talajszerkezet kialakítása a cél 
(ESTLER et al. 1983, EICHHORN 1985). 
Gyakran az ún. hagyományos művelési eljárások kedvezőtlenül befolyásolják a talaj állapotát 
(SIPOS 1978, MWENDERA 1992, LAL 1993, MAHBOUBI et al. 1993, GYURICZA et al. 1998), 
szervesanyag veszteséget (szén-dioxid kibocsátás növekedés), fizikai degradációt és talajeróziót 
okoznak. A hagyományos műveléssel kialakított talajállapot sok esetben nem alkalmas a 
szélsőséges időjárási események (szárazság, csapadék bőség) következtében kialakuló károk 
(aszály, belvíz) enyhítésére. EHLERS (1992), KÖLLER (1993) és STEFANOVITS (1994) a 
hagyományos talajművelés talajszerkezet romboló hatására hívják fel a figyelmet. A leromlott 
talajállapot végső soron a termesztett növény fejlődését akadályozza, és a talaj multifunkcionalitását 
veszélyezteti. Mindezen hátrányok ellenére nem lehet azt mondani, hogy a szántásnak nincs helye a 
környezetkímélő, energiatakarékos művelési rendszerekben, hiszen léteznek szántásra alapozott 
csökkentett művelési rendszerek is. A szántás és vetés közötti műveletek számának csökkentése, a 
talaj állapotának megőrzése azonban csak úgy lehetséges, ha a szántás kellő időben és jó 
minőségben valósul meg (BIRKÁS 2002). 
Először az 1930-as években kezdtek felfigyelni e módszer problémáira, és ekkor vette kezdetét a 
környezetkímélő/talajvédő szemléletű gazdálkodás terjedése. NÉMETH (1996) megfogalmazása 
szerint a talaj termékenysége nem vonatkoztatható el a talajban zajló biológiai és biokémiai 
folyamatoktól, így a talaj fizikai és kémiai tulajdonságaival együtt alakítják ki a talaj 
termékenységét. A környezetvédelmi megfontolások és a jogi szabályozás előtérbe kerülésével a 
szántóföldi növénytermesztésben alapvető követelmény lett a jó mezőgazdasági gyakorlat 
folytatásának, a túlzott műtrágya felhasználás, a növénytáplálás okozta környezeti károk 
minimálisra csökkentésének igénye (CSATHÓ 2002). 
Összességében megállapítható, hogy a hagyományos (intenzív) gazdálkodás talaj- és 
környezetvédelmi szempontból hátrányosnak minősíthető, mert felgyorsítja és kiterjeszti a 
degradációs folyamatokat (LÁNG ÉS CSETE 1992) és károsítja a környezetet (ECAF 1999). 

2.1.3. Értékőrző művelési rendszerek jellemzői 
A hagyományos műveléstől eltérő „új” művelési irányzatok (pl. csökkentett, minimális, talajvédő) 
és törekvések (pl. energiatakarékos, víztakarékos, alkalmazkodó, fenntartható, talaj- és 
környezetkímélő, stb.) megfogalmazásakor országonként és szerzőnként különböző definíciók 
születtek, ezért az elnevezések nem minden esetben egyértelműek, és számos átfedés is lehetséges 
(LAL ÉS ECKERT 1990). 
SEMBERY (1989) és LINKE (1996) rámutatnak, hogy a növénytermesztés legköltségigényesebb 
folyamata a talajművelés. Az 1960-as évektől fennálló energiahiány, majd az 1970-es években 
bekövetkezett olajárrobbanás hatására felgyorsultak az energiatakarékos talajművelési 
rendszerekkel kapcsolatos műszaki- és agronómiai kutatások. A kemikáliák használatának és a 
gépesítésnek köszönhetően a növények talajállapot igénye menetszámtól függetlenül, a korábbinál 
kevesebb ráfordítással is kialakítható, így lehetségessé vált, hogy a csökkentett/minimális/talajvédő 
művelési rendszerekkel azonos termésátlagokat érjenek el, mint hagyományos műveléssel. Ennek a 
ténynek a hatására robbanásszerűen elterjedtek ezek a művelési rendszerek az Egyesült 
Államokban. Az „új” talajművelési rendszerek terjedését elősegítette az a tény, hogy 
bebizonyosodott, hogy a hagyományos művelés a sok beavatkozás révén gazdálkodási 
veszteségeket, közvetlen és közvetett talaj- és környezet károsodást okoz. 

- 6 - 



 

Az 1960-as évektől kezdve a talajművelés költségcsökkentésének és a talajvédő eljárások 
alkalmazásának kutatása párhuzamosan folyt (BIRKÁS 1993). NJOS (1983), KÖLLER (1993) és 
BIRKÁS (1995) eredményei szerint az energia- és munkaidőigényben egyaránt jelentős 
megtakarításokat lehet elérni csökkentett menetszámú művelési rendszerekkel. Több szerző (SIEG 
1984, BIRKÁS 1987, WEERSINK et al. 1992, O’CALLAGHAN 1994, KAHNT 1995) szerint 
termőhelyi viszonyoktól függően akár 30-70%-os költségmegtakarítás is elérhető talajvédő 
művelési rendszerek bevezetésével. Ezek a felismerések fontos szerepet játszottak a továbbiakban a 
művelési szemlélet átalakulásában. Az 1990-es években az energiatakarékos talajművelés kifejezés 
kibővült a talaj- és környezetkímélő törekvésekkel, illetve a fenntarthatóság filozófiájával így 
ezeket a művelési rendszereket – elkülönítve a hagyományos talajművelési rendszerektől – 
összefoglalóan értékőrző talajművelésnek nevezték el. Ide soroljuk azokat a művelési rendszereket, 
amelyek a talaj típusára, fizikai féleségére, biológiai és ökológiai toleranciájára, a tápanyag-
feltáródásra, növényszerkezetre, vetésváltásra stb. tekintettel vannak a növénytermesztés során, és 
egyben a talaj védelmét szolgálják. Az értékőrző talajműveléssel szemben támasztott követelmény, 
hogy kevés menetszámmal, kis energiafelhasználással a növény számára optimális talajállapotot 
biztosítson úgy, hogy közben talaj sokoldalú funkció képessége ne csorbuljon. Az értékőrző, 
környezetkímélő módszereknél a talajvédelem az elsődleges, ezen belül a talaj természetes 
termékenységének és szerkezetének megóvása, illetve fokozása (BIRKÁS ÉS SZEMŐK 1999). A 
művelés célja a talaj fizikai- és biológiai állapotának megkímélése és javítása a termesztési és a 
védelmi feladatoknak megfelelő mélységig (BIRKÁS 2006). A menetszám csökkentése azonban 
nem feltétlenül jelenti a szükséges beavatkozások elhagyását. 

 
Magyarországon elsősorban az energiával, a költségekkel való takarékosság miatt merült fel a 
hagyományos művelési rendszerek átértékelése (BIRKÁS 1995). Általánosan csökkent a művelés 
menetszáma és fontos szerepet kapott a talajkímélő eljárások alkalmazása, továbbá a talajok 
biológiai tevékenységének kihasználása (GYŐRFFY 1995). 
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2.2. A talajállapot értékelése talajművelési szempontból 

2.2.1. Talajállapot  
Mivel a talaj hazánk egyik legfontosabb, - feltételesen megújuló, megújítható - természeti 
erőforrása; a többi természeti erőforrás hatásának integrátora, transzformátora (LÁNG et al. 1983, 
VÁRALLYAY 1997), ezért a talajok kedvező biológiai és fizikai állapotának megőrzése a 
fenntartható fejlődés alapja. Kedvező fizikai és biológiai állapotban lévő talajon a növénytermesztés 
(különösen a talajművelés) kockázata és költsége csökken, az élelmiszertermelés biztonsága és 
hatékonysága nő. A talaj minőséget elsősorban a fizikai, a kémiai és biológiai tulajdonságokból 
következő talajállapot határozza meg. A talajállapot mezőgazdasági értékelése elsősorban a 
termékenység alapján történik. Növénytermesztési szempontból kedvező talajállapotról ez alapján 
akkor beszélünk, ha a növények igényének megfelelő a nedvesség-, a levegő- és a hőforgalom a 
talajban.  

2.2.2. Talajállapot értékelési módszerek 
A művelés szempontjából a talaj fizikai állapotának meghatározásához a következő értékelési 
módszerek alkalmasak (BIRKÁS 2006): 

• A talajok fizikai féleségének meghatározása (helyszíni érzékszervi, laboratóriumi 
mechanikai összetétel vizsgálat) 

• A talajok tömődött állapotának jellemzése (helyszíni érzékszervi vizsgálat, térfogattömeg és 
talajellenállás mérés) 

• A talaj szerkezeti állapotának vizsgálata (a szerkezetesség fokának és a szerkezet típusának 
helyszíni megállapítása, illetve a talajszerkezeti elemek vízállóságának laboratóriumi 
meghatározása) 

• A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak meghatározása (a talaj nedvességtartalmának 
mérése, a talaj vízkapacitásának meghatározása) 

 
A talajállapot megítélésekor azonban figyelemmel kell lenni a talaj egyéb funkcióira is. A 
talajállapot megítélése csak a növénytermesztési igények kielégítése és a környezetre gyakorolt 
együttes hatása alapján ítélhető meg (BIRKÁS 2006). Egy ilyen komplex értékelési módszert jelent 
az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA 2001) Hajtóerők – Terhelés – Állapot – Hatás – 
Válasz (DPSIR: Driving forces – Pressure – State – Impacts – Response) modellje. Az értékelési 
módszer tulajdonképpen környezetállapot értékelést jelent. Komplex talajállapot értékeléskor 
fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok együttes vizsgálatára van szükség (OECD 2003, 
KARLEN 2004). A talajállapot különböző fizikai (térfogattömeg, pórustérfogat, talajellenállás, 
nedvesség, hőmérséklet stb.), kémiai (kémhatás, só, tápanyag, szennyezés stb.) és biológiai 
(talajlakó állatok: mikro-, mezo-, makrofauna; mikrobiológia, mikrobák stb.) indikátorokkal 
jellemezhető. 

2.2.3. Talajfizikai tulajdonságok 
A talaj állandó fizikai tulajdonságai és változó állapotának jellemzői nagymértékben befolyásolják a 
talaj sokoldalú funkció képességét (VÁRALLYAY 2005b). A legfontosabb talajfizikai 
tulajdonságok (szemcseösszetétel, szerkezet, víz- és hőgazdálkodási jellemzők) a talaj típusára 
jellemző, többnyire állandó értékek, amelyek a talajban lejátszódó kémiai és biológiai folyamatokat 
határozzák meg (STEFANOVITS 1999). A talajállapot jellemzői azonban elsősorban a művelés 
hatására változó paraméterek (GYURICZA 2000, FARKAS 2001). Minden talajra meghatározható 
bizonyos térfogattömeg, pórustérfogat és talajellenállás értékkel jellemezhető agronómiai 
szempontból kedvező talajállapot (BIRKÁS 2002), amely megítélése talajtípus, nedvességállapot és 
az idő függvénye. HÅKANSSON et al. (1988) meghatározták a különböző talajokra jellemző 
kedvező talajállapotot leíró talajparamétereket. Általánosságban megállapítható, hogy a talaj 
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kedvező tömörségi foka, vagy lazultsága a maximális térfogattömeg érték 87-88%-a, amely 48% 
összporozitásnak, 1,30 g.cm-3 térfogattömegnek és 1,5-2,5 MPa talajellenállásnak felel meg. 
A talajműveléssel közvetlenül avatkozunk be a talaj fizikai állapotába, melynek hatása egyaránt 
függ a termőhelyi viszonyoktól, illetve attól, hogy miként reagál az adott talaj egy konkrét 
mechanikai beavatkozásra (FARKAS et al. 1999). A művelésnek a talaj fizikai állapotára gyakorolt 
hatása lehet kedvező, de kedvezőtlen is és az általa elért talajállapot változás időtartama is eltérő 
(SCHMIDT et al. 1998). A talajszerkezet leromlás elsődleges következménye a különböző méretű 
pórusok egymáshoz viszonyított arányának megváltozása. A talaj pórusrendszerének funkcionális 
átalakulása kedvezőtlenül befolyásolja a talajok víz- és levegőgazdálkodását (TÓTH ÉS BEKE 
2003). A talajfizikai tulajdonságok művelés hatására bekövetkező változását nagyon nehéz előre 
jelezni (RÁTONYI et al. 2002). Ennek oka egyrészt a tulajdonságokat befolyásoló tényezők 
nagyszámú kombinációja, másrészt a tulajdonságok térbeli és időbeli heterogenitása. 

2.2.3.1. A talajszerkezet értékelése 
A talajszerkezet kialakulásában az elsődleges fizikai hatások mellett a másodlagos fizikai hatások 
(duzzadás-zsugorodás, fagyás-olvadás, gyökérnyomás, stb.) is szerepet játszanak. Ide tartozik a 
talajművelő eszközök mechanikai hatásából következő szerkezeti egységeket tömörítő erő is, amely 
egyrészt elősegíti a szerkezetképződést, másrészt túlzott művelés esetén szerkezet romboló 
(PAGLIAI 2004). A szerkezeti állapot, a szerkezeti elemek vízzel és művelőeszközzel szembeni 
ellenállósága a talaj agronómiai értékének, termékenységének fokmérője (BIRKÁS 2006).  
 
A talaj morfológiai szerkezetének meghatározásakor a szerkezeti egységek alakját, fejlettségét és 
méretét, illetve a talajszerkezet kialakulásának mértékét értékeljük (talajszerkezet típusa és a 
szerkezetesség foka). A talajszerkezet morfológiai értékelését mindig a helyszínen nedves 
talajállapotnál kell elvégezni.  
Az agronómiai szerkezet az aggregátumok méret szerinti százalékos eloszlását jelenti. A jellemző 
méretű frakciók (rög, morzsa, por) elkülönítésére szitasort használnak (száraz szitálás). A művelés 
során arra kell törekedni, hogy a morzsa frakció (0,25 mm – 10 mm) részaránya növekedjen. 
Szerkezeti elemek stabilitása a vízzel és/vagy mechanikai hatással szembeni ellenálló képességét 
jelenti. A vízállóság meghatározására többféle módszer terjedt el. A talajmorzsák vízállóságán adott 
időtartamú és intenzítású vizes kezelésnek kitett talajmorzsák stabilitását értjük (BUZÁS 1993). A 
szerkezeti elemek stabilitása az egyik legfontosabb indikátor a művelés nyomán keletkező 
talajkárok detektálására (BALL et al. 1997). HORN ÉS LEBERT (1994) a hagyományos és 
értékőrző rendszerek hatását vizsgálta a talajaggregátumok stabilitására. Hét év direktvetés után azt 
tapasztalták, hogy a felső 20 cm-es rétegben szignifikánsan nagyobb volt a szerkezeti elemek 
stabilitása, mint a hagyományosan művelt talajokban. Hasonló következtetésre jutottak 
CAMPBELL et al. (1989), akik már egy év után aggregátumstabilitás különbséget tapasztaltak a 
műveletlen talajok javára. 

2.2.3.2. Talajellenállás 
Egy talajréteg mechanikai ellenállása alatt azt az erőt értjük (N.cm-2 SI rendszer szerint, de attól 
eltérően MPa használatos a gyakorlatban), amelyet a függőlegesen behatoló 60º–os kúpszögű 
penetrométer szondacsúcsával szemben a talajréteg kifejt (BUZÁS 1993). A talajrészecskék 
szétválasztással szembeni ellenállásából, a talaj és a művelőeszköz között fellépő súrlódásból és a 
talaj tömegéből tevődik össze (KNITTEL ÉS STANZEL 1976). Értéke - mint a talajtömörödés 
relatív mértékét kifejező jelzőszám - számos tényező függvénye. A talajművelő eszközön és az 
alkalmazott mérőműszeren túl számos talajfizikai és kémiai paraméter befolyásolja a talaj 
ellenállásának értékét (KLAGHOFER 1988, BEYER 1991, SCHREY 1991, SINÓROS-SZABÓ 
1992). A talajellenállás a talaj nedvességtartalmával fordított, a térfogattömeggel pedig egyenes 
arányban változik (CAMPBELL ÉS O’SULIVAN 1991). Adott nedvességtartalomnál a 
térfogattömeg növekedésével nő, adott térfogattömegnél növekvő nedvességtartalommal, pedig 
csökken. A paraméterek közti összefüggés lineáris (WHITELEY et al. 1981, EHLERS et al. 1983). 
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GARDNER (1972) szerint a talajellenállást leginkább befolyásoló tényező a talaj aktuális 
nedvességtartalma. A talajellenállást és a nedvességtartalmat mindig azonos időpontban kell mérni, 
mivel kiugróan magas ellenállás érték mérhető mind tömörödött, mind erősen kiszáradt 
talajállapotban (RÁTONYI 1999).  
A talajművelési gyakorlatban talajellenállást a talajállapot megállapítására használják (BIRKÁS 
2006). Ennek oka egyrészt a mérés gyors kivitelezhetősége, másrészt segítségével jól meg lehet 
becsülni a talaj aktuális fizikai állapotát, valamint a lazító művelés szükségességét (KLAGHOFER 
1988, MURER et al. 1991). A talajellenállás a lazító művelést követően a feltalajban rendkívül 
alacsony, a művelés alsó határát elérve azonban hirtelen magas érték. Többévi azonos mélységű 
művelés esetén ez az érték a művelőtalp rétegben kiugróan magas (BAEUMER 1992). Művelés 
nélküli területen már a felszín közelében magas értékek mérhetők (RYDBERG 1987, 
RASMUSSEN 1999). Hazánkban a Dvoracsek-féle ejtőtömeges (BUZÁS 1993), a szarvasi 
Penetronik (KOCSIS ÉS DARÓCZI 1995, DARÓCZI ÉS LELKES 1999) és a nyíregyházi 3T 
SYSTEM (SINÓROS-SZABÓ ÉS SZÖLLŐSI 1999) penetrométereket használják. 

2.2.3.3. Térfogattömeg 
A térfogattömeg egységnyi térfogatú száraz talaj tömege (g.cm-3), amely a 105 °C-on szárított, 
bolygatatlan szerkezetű talajmintából számolható. A talaj térfogattömege a szerkezettel, a 
nedvességtartalommal, a hőmérséklettel szoros kapcsolatban álló paraméter. Értékét a talajművelési 
eljárások erőteljesen befolyásolják (lazítás, tömörítés). Általános szabályként elfogadható, hogy a 
művelés elhagyása térfogattömeg emelkedést okoz. LIEBHARD (1995) és FENYVES (1996) 
megállapítása szerint a térfogattömeg a művelt rétegben a mélységgel növekszik a művelés alsó 
határáig, de ezt jelentősen befolyásolja az alkalmazott talajművelés módja és eszköze.  

2.2.3.4. Pórustér 
Az elemi részecskék és szerkezeti elemek között alakul ki a talaj pórusrendszere. Ennek 
legfontosabb jellemzője a pórusok össztérfogata (összporozitás, pórustérfogat), méret szerinti 
megoszlása (differenciált porozitás, pórusméret-eloszlás), alakja, térbeli elrendeződése és 
kontinuitása. A pórustér legfontosabb feladata a növények számára szükséges nedvességtartalom 
tárolása és közvetítése, de itt megy végbe a gázcsere és a gyökérnövekedés. A pórusviszonyok 
meghatározzák, hogy a talajban tárolt víz milyen erők hatása alatt áll, mennyire hozzáférhető a 
növények számára. A pórustér meghatározható folyadékkal történő telítéssel vagy a talaj 
sűrűségének és térfogattömegének ismeretében becsléssel. 
A pórus fogalma ma sem tisztázott teljes mértékben a talajtanban. Legtágabb értelemben pórustér 
alatt értjük az egységnyi térfogatban a szilárd részek és a „biológiai fázis” által be nem töltött teret 
(BUZÁS 1993). Ebben az értelemben pórusnak tekinthetők a biopórusok, a gyökerek vagy talajlakó 
élőlények által kialakított csatornák is. A biopórus elnevezés nem egy mérettartomány, hanem a 
pórusok eredetére vonatkozó csoportosítás (A biopórus mérete bármekkora lehet!). A megapórus 
mérettartományba (>1 mm) eső biopórusok jellegzetes képviselői a földigiliszta járatok. 
 
A pórusrendszert felépítő pórusok mérete, alakja és térbeli elrendeződése változatos, ezért az 
összporozitás önmagában nem informatív. A talaj vízháztartása szempontjából a pórusméret-
eloszlás jelentősebb (SEKERA 1931, KLAGHOFER 1988). Ennek oka, hogy a különböző pórusok 
a víz- és levegőgazdálkodásban eltérő szerepet töltenek be (STEFANOVITS et al. 1999). 
Különböző méretű pórusok egymáshoz viszonyított aránya (differenciált porozitás) döntően 
befolyásolja a talajok vízzel szembeni viselkedését (vízáteresztés és vízvisszatartás) és 
levegőzöttségét. 
A pórusteret víz és levegő tölti ki, ennek kedvező aránya egyes szerzők szerint 2/3-1/3, mások 
szerint 3/4-1/4. A talajok pórusviszonyait alapvetően a talajok szemcseösszetétele és szerkezete 
határozza meg (STEFANOVITS 1975). A talaj pórusviszonyait a pórusok vízzel szembeni 
viselkedésével jellemezhetjük. A pórusok mérete, térbeli elrendeződése, folytonossága 
meghatározza, hogy a talajban lévő víz milyen erők hatása alatt áll. A pórustér egyes 
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tartományainak elhatárolása a talajok vízvisszatartó képességének meghatározásával történik. A 
pórusok nagyság szerinti beosztására, a pórusméret és a funkció közötti kapcsolat kifejezésére 
többféle javaslat született, esetenként igen eltérő határértékeket megállapítva (1. táblázat). 
 

1. táblázat. Különböző pórusméret-tartományok határértékei az egyes szerzőknél. 
Mega Makro Mezo Mikro Szerzők: 

     
> 50 µm 50-10 µm 10-0,2 µm < 0,2 µm SEKERA 1931 

    
> 200 µm 200-20 µm 20-2 µm 2-0,2 µm < 0,2 µm RUSSELL 1973 

    
> 1000 µm 1000-10 µm < 10 µm LUXMOORE 1981 

    
> 30 µm 30-3µm < 3 µm ALTEMÜLLER 1985 

    
> 300 µm 300-10 µm < 10 µm WATSON et al. 1986 

     
> 60 µm 60-20 µm 20-0,2 µm < 0,2 µm STEFANOVITS 1975 

      
> 1000 µm 1000-10 µm 10-0,2 µm < 0,2 µm STEFANOVITS 1999 

 
A vízraktározás a mikro- és mezopórusokban történik, míg a talaj levegőellátottságát elsősorban a 
makro- és megapórusok biztosítják. A makro- és mezopórusok száma a talaj vízbefogadó és 
vízvezető képességét határozza meg. A potenciális felvehető vízkészlet a mezopórusok függvénye.  
A szemcseméret-eloszlástól függő elsődleges pórusok adott talajtípusra vonatkozóan megadják a 
telített vízvezető-képesség értékét. A művelés megváltoztatja a talaj pórusainak mennyiségét, a 
pórusok méret szerinti megoszlását. Több szerző szerint a művelés elsősorban a vízvezetést 
szolgáló makropórus tartományt érinti. OUWERKERK ÉS BOONE (1970) kísérletében nagyobb 
volt a makropórusok száma a hagyományos kezelésben. Ezzel ellentétes megállapítást közöl 
CULLEY et al. (1987) és CHAN ÉS MEAD (1989), akik a direktvetésben találtak több 
makropórust. PAGLIALI et al. (1983) művelés nélküli területen a 30-500 µm átmérőjű pórusok 
részarányának növekedését tapasztalta. A mezopórusok térfogata művelés hatására nem vagy csak 
kismértékben változik, ezért a potenciálisan felvehető vízkészlet mennyiségét a művelés alig 
befolyásolja (FARKAS 2001). Azonban ezzel ellentétes DOMZAL et al. (1987) és 
KORSUNSKAYA et al. (1995) azon megfigyelése, hogy a művelés a mezopórusok számát is 
befolyásolja. Ez alapján a talajművelés a talaj növények számára potenciálisan könnyen felvehető 
vízkészletét meghatározza. A mikropórusok száma elsősorban a mechanikai összetételtől függ, ezért 
a művelés nem befolyásolja számukat.  
Műveléssel növekszik az összporozitás, melynek során 60 µm-nél nagyobb átmérőjű ún. 
másodlagos makropórusok keletkeznek (STEFANOVITS 1975). ANKEN et al. (2004) és 
RASMUSSEN (1999) megfigyelései szerint, ha a makropórusok aránya meghaladja a 10%-ot, 
akkor a talaj jó vízvezető-képességű. Ezek a másodlagos pórusok azonban nem tekinthetők 
stabilnak és folytonosnak. A talajállapot egyik legjobb indikátora a differenciált porozitás, mivel a 
pórusok alakja, mérete és folytonossága befolyásolja a talajban lejátszódó folyamatokat. A 
megfelelő talajszerkezethez kedvező pórusméret-eloszlás tartozik. Az összporozitás általában 25-
70%. A talajművelés hatására keletkező másodlagos pórusok megváltoztatják a pórusméret-
eloszlást. Az 50-60%-os érték tekinthető kedvezőnek, ilyenkor a talaj kellően lazult állapotban van. 
Ha ez az érték csak 30-40% körüli, akkor a talaj károsan tömődött. A talaj tömődöttsége és a 
makropórusok száma egymással fordítottan arányos és a két érték szorosan összefügg egymással 
(CARTER 1990, LIPIEC ÉS HÅKANSSON 2000). A szervesanyag-tartalom kedvezően 
befolyásolja a porozitást. A láptalajok 70%-ot meghaladó porozitással rendelkeznek 
(STEFANOVITS et al. 1999). 
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2.2.3.5. A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak meghatározása 
A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai alatt a talajban lévő víz mennyiségét, állapotát, formáját és 
mozgását, valamint e tényezők térben és időben történő változását értjük. A növénytermesztés egyik 
legfontosabb ökológiai tényezője a hőmérséklet mellett a talaj nedvességtartalma, annak növények 
általi felvehetősége VAN DER LINDEN et al. (1987). A talaj aktuális nedvességtartalmának 
kifejezésére a tömeg- és térfogat-százalékos nedvesség értékeket használjuk leggyakrabban. A talaj 
nedvességtartalma az a vízmennyiség, amely 105 °C-on történő szárítás következtében eltávozik a 
talajból. A növények vízfelvétele függ a talajnedvesség halmazállapotától (jég, folyadék, pára) és a 
talaj nedvességpotenciáljától (VÁRALLYAY 1989).  
A talajnedvesség energiaállapotát, a talaj elemi szemcséinek, mikro- és makroaggregátumainak, 
szerkezeti elemeinek, illetve az ezek közötti kialakult pórusoknak a mérete, alakja és térbeli 
elrendeződése határozza meg. Ezek heterogén méret szerinti megoszlása teszi lehetővé a víz és 
levegő egyidejű jelenlétét a talajban: a durva pórusok már kis szívóerő hatására kiürülnek, illetve 
levegővel telítődnek, amikor a finom pórusokban még jelentős mennyiségű, a növények számára 
hozzáférhető víz van, ami a növény tápanyagfelvétele és zavartalan anyagcseréje szempontjából 
elengedhetetlen követelmény. Ennek megfelelően a talajfizikában széles körben alkalmazzák a 
pórusok, illetve nedvességformák megjelölésére a „gravitációs”, „kapilláris-gravitációs” és 
„kapilláris” pórus kategóriákat, a szorpciós erőkkel kötött ún. „hártyavíz” megjelölést, illetve a 
„felvehető” és „nem felvehető” nedvességtartalom definíciókat (VÁRALLYAY 2003). A 
szakirodalom ellentmondásos eredményeket közöl a talajművelési rendszerek és a 
nedvességtartalom kölcsönhatásáról. A kutatók elsősorban azt vizsgálták, hogy a művelés 
elhagyásakor jelentkező nagyobb nedvességtartalom hasznos vízkészletet jelent-e a növények 
számára. BLEVINS et al. (1971) úgy találták, hogy a direktvetés nagyobb nedvességtartalma 
hozzásegíti a növényt a száraz időszakok átvészeléséhez. NEGI et al. (1981) szerint a 
direktvetésben jelentősen nagyobb a növények számára könnyen felvehető vízkészlet. Ezzel 
szemben TOLLNER et al. (1984) azt tapasztalta, hogy a direktvetésben a könnyen felvehető 
vízkészlet sokkal kisebb hányada a talajnedvességnek, mint a hagyományos művelés esetén. HILL 
ÉS CRUSE (1985) nem találtak különbséget a hagyományos és a direktvetéses kezelésben mért 
hasznos vízkészletek között. 

2.2.4. A földigiliszta tevékenység 
A talaj biológiai aktivitása a talajban élő élőlények tevékenységének eredménye, amelybe 
beletartozik a mikro-, mezo-, makro- és megafaunával kapcsolatos összes tevékenység 
(BARDGETT 2005). A művelés és a talaj biológiai állapota közti kapcsolattal több szerző 
foglalkozott (EICHHORN et al. 1991, EHLERS 1992, FRIEBE ÉS HENKE 1992, CONSTANTINI 
et al. 1996, GREGORY et al. 1997, JACINTHE ÉS DICK 1997, GYURICZA 2000, CHAN 2001). 
A kutatások elsősorban arra törekedtek, hogy összefüggést keressenek a művelés és a talajélőlények 
elterjedése és fajösszetétele közt. A vizsgálatok megállapítják, hogy a szántás – szükségessége és 
előnyeinek elismerése mellett – a legdrasztikusabb beavatkozás a talaj életébe. A talajművelés 
általában a talajéletet károsan befolyásolja, a talajban élő növényi és állati szervezetek természetes 
életközösségeinek degradációját eredményezi. A talajállapot értékelés egyik tényezője a talajlakó 
élőlények alapján történő biológiai aktivitás minősítése (RÖMBKE et al. 1997). Ezek közül a 
földigiliszta tevékenységet meghatározó földigiliszta egyedszám, biomassza és járatszám – a 
talajmikrobiológiai mutatók mellett - gyakran használt indikátor a talajok biológia állapotának 
jellemzésére (MELE ÉS CARTER 1999, CHAN 2001, BIRKÁS et al. 2004, GYURICZA et al. 
2004). 
 
A talajélőlények közül a földigiliszták vizsgálata kiemelt jelentőségű, mert a talaj ökoszisztémában 
betöltött szerepük a mérsékelt égövben bizonyított és a talaj biológiai állapotának jelentős 
indikátorai (SATCHELL 1983, LEE 1985). Több szerző a földigilisztákat „soil ecosystem 
engineer”-nek nevezi, amellyel arra utalnak, hogy a földigiliszták emésztőrendszerén a talajanyag 
nagy része keresztülhalad, ezért a legnagyobb fiziko-kémiai változást ez az állatcsoport okozza 
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(BRUSSAARD et al. 2007). A talajművelési kutatásokban szintén a földigilisztákkal kapcsolatos 
kísérletek a legelterjedtebbek. Ennek oka, hogy ellentétben a többi talajlakó élőlénnyel a 
földigiliszták esetében egyértelmű korreláció mutatható ki az egyedsűrűség és a talajművelés 
kapcsolata között. A földigiliszták vizsgálata viszonylag egyszerű és a biológiai állapot mellett a 
talaj általános állapotát jellemzik. 
 
A földigiliszták a talajban élő makrofauna élőlényeihez tartoznak. Hazai talajainkban mintegy 40 
faj - más vélemények szerint 60-80 - előfordulásáról tudunk (ZICSI 1958a). Művelt területeken a 
talaj típusától, fizikai féleségétől és a talajműveléstől függően 10-20 fajt találhatunk (SZABÓ 
1986). Szántóföldön gyakori földigiliszta fajok az Allolobophora chlorotica, az Aporrectodea 
caliginosa (A. trapezoides, A. turgida, és A. tuberculata) és a Lumbricus terrestris (LEE 1985). 
Hazai talajainkban a nagytestű Lumbricus polyphemus és a Dendrobaena p. montana kiemelkedő 
szerepet tölt be (ZICSI 1958a). A közönséges földigiliszta (L. terrestris) szintén a legnagyobb 
méretű fajok közé tartozik, testhosszúsága akár a 30 cm-t is elérheti. A fajgazdagság jelentősége 
abban áll, hogy az egyes fajok élettere a talaj különböző mélységeiben van, illetve a járatok mérete 
és iránya különböző. A közönséges földigiliszta jelentősége, hogy a mélyebb rétegekbe (3 m) is 
lehatol és függőleges irányú, stabil járatrendszert készít (FRIEBE ÉS HENKE 1992). 
 
A földigiliszták járataikkal együtt jelentős szerepet játszanak a talaj fizikai, kémiai és biológiai 
folyamataiban (BROWN et al. 2000). A giliszták járatkészítés során lazítják, keverik a talajt, 
csökkentve ezzel a talajtömörödés veszélyét. A keverő hatás révén a növényi maradványok a 
felszínről a mélyebb rétegekbe kerülnek, illetve a szervetlen anyagok az alsóbb rétegekből a 
felszínre (SHUSTER et al. 2001). A gilisztajáratok, mint megapórusok („biopórusok”) részt 
vesznek a talajok víz- és hőgazdálkodási, illetve anyag- és gázcsere folyamataiban (EHLERS 1975, 
EDWARDS et al. 1979, BEVEN ÉS GERMANN 1982, LEE 1985, SMETTEN ÉS COLLIS-
GEORGE 1985, EDWARDS ÉS BOHLEN 1996, SHIPITALO ÉS BUTT 1999, KUNG et al. 
2000). A talaj felső rétegét behálózó járatok többnyire vízszintes lefutásúak és elsősorban a talaj 
levegőzését biztosítják, míg a függőleges, akár több méter mélységig is lehúzódó, vízátjárható, 
stabil gilisztajáratok gravitációs pórusként játszanak szerepet, például hirtelen lehulló nagy 
mennyiségű csapadék mélyebb rétegekbe történő gyors levezetésében (ZACHMAN et al. 1987, 
EDWARDS et al. 1990). Lejtős termőhelyeken a talaj lepusztulását, az eróziót is mérséklik, mert a 
beszivárgás növekedése miatt a felszíni lefolyás csökken (SVEINSTRUP et al. 1997, TEBRÜGGE 
ÉS DÜRING 1999). A vertikális gilisztajáratok, mint pórusok a növények mélyebb rétegekbe 
történő begyökerezését és a fel- és altalaj átlevegőzését is elősegíti (GERARD ÉS HAY 1979). 
A gilisztaürülék egy speciális tulajdonságokkal rendelkező organo-minerális anyag (ZHANG ÉS 
HENDRIX 1995, DECAËNS et al. 1999, WILCOX et al. 2002), amely egyéb anyagokkal 
keveredve (urin, mucus) részt vesz az agyag-humusz komplexek, a talajaggregátumok és a 
talajszerkezet kialakításában (GOËRRES et al. 2001). 
 
A szakirodalom szerint a művelés negatív hatással van a földigiliszta aktivitásra (GERARD ÉS 
HAY 1979, ANKEN et al. 2004). Szántásra alapozott hagyományos művelés esetén a drasztikus 
mechanikai beavatkozás miatt csökken a földigiliszták egyedszáma a feltalajban, elvándorolnak 
vagy a mélyebb rétegekbe húzódnak (GREGORY et al. 1997). Egyes szerzők beszámolója alapján a 
szántás 67%-kal csökkenti a beszivárgást a stabil vertikális földigiliszta járatok számának 
csökkentésével (AINA 1984, CHAN 2004). Szélsőséges esetben a művelt réteg erőteljes 
tömörödésekor megszűnik a gilisztatevékenység. Egyes fajok számára azonban a művelés – a 
növényi maradványok bedolgozásával – kedvező tápanyag ellátást is eredményezhet. Ismert az is, 
hogy a művelés elhagyásával a földigiliszták egyedsűrűsége megduplázódhat (MACKAY ÉS 
KLADIVKO 1985) és nő a diverzitás (CHAN ÉS MUNRO 2001). 
 
Földigiliszta-biomasszanövekedés és egyedszám sűrűség növekedés figyelhető meg, ha az ekét 
lazítóval helyettesítették és köztes növényt termesztettek (GREGORY et al. 1997). A direktvetés 
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gilisztákra gyakorolt kedvező hatása a minimális talajbolygatásnak és a felszínen lévő 
tarlómaradványoknak köszönhető (FRIEBE ÉS HENKE 1992). Ha a földigiliszták alapvető 
szükségletei biztosítottak – elegendő szervesanyag-tartalom és megfelelő nedvességtartalom – 
akkor tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a kedvező talajbiológiai állapot kialakulásához 
(WHALEN et al. 1999, TINUOV ÉS SCHEU 1999, SCHEU et al. 2002). A talaj kedvező biológiai 
tevékenysége esetén javul a mechanikai stabilitás, hordképesség, és a taposásra kevésbé lesz 
érzékeny. Csökken a tömődöttség veszélye mind a fel-, mind az altalajban. 
 
A földigiliszták egyedszámának meghatározására több módszer ismert, de ezek egyike sem 
alkalmazható univerzálisan. A különböző módszerek alkalmazhatósága a fajokon túlmenően az 
élőhely típusától (szántó, száraz és nedves gyep) függ. A földigiliszta egyedek számlálása 
alapvetően két eljárással történhet. Az egyik az ún. kézi válogatás (BRETSCHER 1896), a másik 
pedig valamilyen oldat segítségével nyeri ki az egyedeket a talajból. A földigiliszták talajból történő 
kiűzésére a szakirodalom több szert is felsorol. EVANS ÉS GUILD (1947) kálium-permanganát 
oldatot használt, míg RAW (1960) magnézium-szulfát oldatot. RAW (1959) szerint a formalin 
(formaldehid) alkalmazása hatékony eljárás. Egyes szerzők a formalin helyett a mustárlisztet (angol 
mustár) javasolják (GUNN 1992, CHAN ÉS MUNRO 2001). A mustárt azért találták jó szernek (60 
g mustárliszt 10 l vízben feloldva), mert hasonlóan a formalinhoz kiűzi a földigilisztákat és nem 
toxikus (a 37%-os formalin bőr iritáló és karcinogén – mérgező és környezetszennyező), mint a 
többi kémiai szer. Az oldatos módszerek nehézsége, hogy az oldatot be kell valahogyan juttatni a 
talajba. Hátránya továbbá, hogy nem egyformán reagálnak a fajok az oldatra és nagy mennyiségű 
vízre van szükség a terepen, arról nem is beszélve, hogy környezetszennyező. Annak ellenére, hogy 
a kézi kiválogatásos módszer munka- és időigényes, egyszerű és környezetkímélő. Amennyiben a 
talaj könnyen morzsolható könnyen kivitelezhető (SVENDSEN 1955). A kézi átválogatás nem 
minden esetben eredményes eljárás, mert a 2 cm-nél kisebb példányokat nehéz begyűjteni és ezért 
sokszor kimaradnak a számításból. A kisméretű egyedek és/vagy fajok (Eiseniella tetraedra) 
gyűjtéséhez RAW (1960) magnézium-szulfát-os oldata megfelelőnek bizonyult. A kémiai szer 
segítségével kétszer annyi egyedet sikerült kinyernie, mint kézi válogatással. Több földigiliszta faj, 
mint pl. a Lumbricus terrestris egyedeinek meghatározására ez a módszer két szempontból is csak 
feltételesen alkalmas. Először is az egyedek nem feltétlenül tartózkodnak a vizsgálat időpontjában a 
talajfelszín közelében, másodszor a bolygatás hatására a függőleges járatrendszert készítő fajról 
lévén szó, járataikon keresztül a mélybe húzódhatnak (GRAFF 1964). Mindezek alapján a módszer 
alkalmazása különleges körültekintést igényel. 
A kézi talajkitermeléses kvadrát módszer lényege, hogy ismert méretű terület alól kézi válogatással 
összegyűjtjük a földigiliszta egyedeket. A különböző méretű földigiliszta fajok miatt a kijelölt 
terület nagysága jelentős. Hazánk klimatikus viszonyai közt természetes élőhelyeken a 0,25 m2-es 
kvadrát megfelelő méretűnek bizonyul (EDWARDS ÉS BOHLEN 1997), mivel a legtöbb kifejlett 
példány megközelítően 1-20 cm hosszúságú. Olyan területeken azonban, ahol az egyedszámot 
valamilyen környezeti körülmény befolyásolja, pl. alacsony a pH vagy intenzíven művelt 
szántóterület nagyobb ~1 m2-es kvadrát ajánlott. Erősen savanyú talajokban a vertikális 
járatrendszert készítő fajok nem fordulnak elő. A mintavételi terület mérete akár ¼-re is 
csökkenthető, ha az egyedsűrűség magas, pl. réteken (RUNDGREN 1975). ZICSI (1958b) kutató 
munkája alapján az ismétlések számának növelésével (16 ismétlés) a mintavételi terület még tovább 
csökkenthető. 
A kézi extrakció helyett alkalmazható elektromos módszer (nyolcelektródos Oktett-módszer) 
THIELEMANN (1986) nevéhez fűződik. Az eljárás előnye, hogy gyors, egyszerű és kémiai szerek 
nem szennyezik a talajt. Hátránya viszont, hogy a készülék nehéz és drága, bár a mérés önmaga 
nem igényel sok munkát. A módszer további hátránya, hogy a mérés nedvesség függő és nem áll 
rendelkezésre elegendő adat a többi módszerrel történő összehasonlításra. 
A földigiliszták számának meghatározására az ún. kombinált kvadrát (ISO 23611-1:2006) módszer 
ajánlható. A módszer lényege, hogy a felvételezés során a kézi kinyerést és a formalinos kiűzést egy 
vizsgálati helyszínen egymás után elvégezzük. A mélyben található egyedek meghatározásához a 
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kézi kiválogatást az ISO 23611-1:2006 módszer szerint ki kell egészíteni egy formalinos kezeléssel. 
A 20 cm mélyen kitermelt mintavételi kvadrát felszínét formalinos oldattal (formaldehyd) átitatjuk 
és ezzel a 20 cm-nél mélyebben előforduló egyedeket kiűzzük a talajból. A beáztatást mindaddig 
folytatjuk, amíg kb. 20 liter formalin oldat el nem fogy. A beáztatás folyamata alatt a felszínre 
menekülő földigilisztákat a kézzel kiválogatott egyedektől külön gyűjtjük. Az egyedek begyűjtése 
az utolsó kezelés után még 30 percig történik. Nem szükségszerű elvégezni a formalinos kezelést 
olyan területeken, ahol nem fordulnak elő a mély, vertikális járatokat készítő fajok, mint a 
Lumbricus terrestris vagy az Aporrectodea longa. A vizsgálatot kiegészítheti taxonómiai besorolás 
és fajmeghatározás is. Hazánkban ZICSI (1974) széles körű vizsgálatokat végzett a különböző 
talajtípusok földigiliszta-állományainak kvalitatív és kvantitatív felmérésére. GYURICZA (2000) 
talajművelési tartamkísérletekben vizsgálta a földigiliszta aktivitást. 

2.2.5. Praktikus talajállapot vizsgálatok 
A fent említett vizsgálatok mellett rendelkezésünkre áll néhány praktikus módszer a talajállapot 
gyors, helyszíni minősítésére. Görbing-féle ásópróba a felső 0-25 cm talajréteg fizikai és biológiai 
állapotának tapasztalati elbírálására alkalmas. Segítségével megállapítható a feltalaj beéredettsége, 
nedvességállapota, luzultsága, tömör réteg megléte vagy hiánya és eldönthető a szükséges 
talajművelési eljárás. 
Manninger-féle tömörségi próbával a talajszelvény falán a tömődött rétegek mélysége 
meghatározható. A módszer azonos a talajtömődöttség érzékszervi vizsgálatával, amit helyszíni 
szelvényleíráskor alkalmazunk. 
Manninger-féle tavaszi művelhetőségi teszt segítségével megállapítható, hogy a talaj tavasszal 
mikor művelhető.  
Morzsás szerkezet vizsgálat Kemenesy vízállósági próbával. A jó szerkezetű talaj morzsái nem 
iszapolódnak el átnedvesítés hatására.  
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2.3. Művelt talajok fizikai és biológiai degradációja 
A sok évszázados növénytermesztés alatt a talajok fizikai és biológiai állapota leromlott és egyéb 
degradációs folyamatokhoz, mint például szervesanyag-készlet csökkenéshez és talajerózió 
felerősödéséhez vezetett (LAL 1993).  
A legtöbb szerző (KEMENESY 1924, SOANE 1970, SIPOS 1978, EHLERS 1992, MWENDERA 
1992, KÖLLER 1993, LAL 1993, MAHBOUBI et al. 1993, STEFANOVITS 1994, GYURICZA et 
al. 1998, BIRKÁS 2002) szerint a művelés a talaj fizikai és biológiai állapotába történő durva 
beavatkozást jelent, és még a legjobbnak vélt talajművelési rendszerekkel is rontjuk a talajok 
„természetes” állapotát. KEMENESY (1964) a talajpusztulást a földek művelésbe vonásával hozza 
párhuzamba. Szerinte a talaj legkedvezőbb fizikai és biológiai állapotában a művelésbe vonás előtt, 
az ún. „ősállapot”-ban volt. A talajt érő környezeti hatások a talajképződés természetes 
folyamatának részei, de a „megszokottól” eltérő, szélsőséges környezeti jelenségek fokozott stressz-
hatást jelentenek a talajnak. A helytelen művelés felgyorsítja a természetes és emberi hatásra 
jelentkező degradációs folyamatokat és fokozza a talajok degradációs folyamatokkal szembeni 
érzékenységét (BLUM 1993). 
BIRKÁS (2006) szerint „A talaj minőségét a fizikai, a biológiai állapot, és a termékenység 
harmóniája jellemzi. Bármely tényező romlása hatással van a többire, amely az összhang 
megszűnését vonja maga után.”. A talajdegradáció természetes és emberi folyamatok komplex 
hatására jelentkezik. VÁRALLYAY (2005b) nyomán a talajdegradáció a következő 9 folyamattal 
jellemezhető hazánkban: 
 

(1) Víz és szél-okozta talajerózió (on-site, off-site hatások, talaj lehordás, szedimentáció) 
(2) Savanyodás 
(3) Sófelhalmozódás, szikesedés 
(4) Talajszerkezet leromlás, tömörödés (porosodás, felszín eliszapolódás, 

kérgesedés/cserepesedés) 
(5) A talaj vízháztartásának/gazdálkodásának szélsőségessé válása (aszály, belvíz, pangóvíz) 
(6) Biológiai degradáció (kedvezőtlen mikrobiológiai folyamatok, szervesanyag-készlet 

csökkenés) 
(7) A talaj tápanyagforgalmának kedvezőtlen irányú megváltozása 
(8) A talaj pufferképességének csökkenése, talajmérgezés, „toxicitás” 
(9) Szennyezés 

 
A terhelések VÁRALLYAY (2001) szerint döntően a területhasználatból, és (az emberi 
tevékenység miatt is bekövetkező) környezeti változásokból adódnak. A mezőgazdasági 
földhasználat talajra gyakorolt hatása a talajok mennyiségi és minőségi paramétereinek - a 
természeti folyamatokhoz képest - gyors változásaiban nyilvánul meg. Az intenzíven használt 
mezőgazdasági területeken, különösen a nem megfelelő talajhasználat és agrotechnika miatt 
jelentkezik a talajdegradáció. A degradációs folyamatok talajminőség romlást és környezeti károkat 
okoznak. VÁRALLYAY (1996) nyomán a talajminőség romlása és a növénytermesztési 
veszteségek növekedése között szoros összefüggés mutatható ki. A talajművelés szerepe ebben a 
rendszerben kettős. A művelés előidézheti és egyben enyhítheti is a fellépő károkat.  
A talajdegradációs folyamatok értékeléséhez az EEA 1998-ban adaptálta a DPSIR módszertant. A 
módszertan „keret-probléma” orientált módon határozza meg a talaj, mint rendszer komplex 
értékelésének folyamatát. Az értékeléshez, azaz a keretrendszer elemeinek leírásához és azok 
egymáshoz történő kapcsolódásának meghatározásához indikátorrendszert használ. Az indikátorok, 
olyan könnyen meghatározható és egyszerűen értelmezhető paraméterek, amelyek segítségével 
megbízhatóan nyomon követhetők a talajban zajló folyamatok. Az indikátorok segítségével 
becsülhetők az egyes folyamatok eredményei, illetve térben és időben előre jelezhetők a várható 
hatások. 
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2.3.1. Fizikai degradáció 
Összefoglalóan fizikai degradáció alatt értünk minden olyan jelenséget (szerkezet leromlás, 
porosodás/felszín eliszapolódás, kérgesedés, cserepesedés és tömörödés), amely a talaj természetes 
állapotának fizikai leromlásából következik. Alapvető oka a természeti tényezőkön kívül a talajok 
sok évszázados (túl)művelése, az elmúlt 50 év túlzott gépesítettsége (nehéz gépek, szántásra és 
tárcsázásra alapozott, sokmenetes hagyományos talajművelés) és a szakszerűtlen talajművelés 
(rossz időpontban végzett és rosszul megválasztott művelőeszköz) (UNGER ÉS JONES 1998, 
BIRKÁS 1995). 
 
A talajszerkezet leromlás a talajaggregátumok mechanikai hatásra (művelő eszköz és/vagy 
esőcsepp) bekövetkező szétesését jelenti. A szerkezeti elemeké szétesett (porosodott) talaj csapadék 
hatására (esőzés vagy öntözés) felázik, majd ülepedéskor a talajszemcsék 
szemcsefrakciójuk/méretük alapján újrarendeződnek. A finom frakció felszínre kerül és ennek 
következménye, hogy a talajfelszín eliszapolódik, majd száradást követően kérgesedik, illetve 
cserepesedik. Ezt tovább fokozza a szakszerűtlen művelésből (taposás) eredő tömörödés. 
A tömődöttség a talajban természetes és mesterséges tényezők hatására alakulhat ki. A tömörödés a 
fizikai degradáció egyik formája, amikor a talaj „összenyomódik” (térfogattömeg növekedés és 
összporozitás csökkenés). A talajtömörödés több tényező (mechanikai összetétel, cementáló 
anyagok jelenléte, talajhasználat, agrotechnika, stb.) függvénye. Számos irodalmi forrás (pl. 
BIRKÁS 1987, HÅKANSSON ÉS REEDER 1994, RHOTON 2000, HORN et al. 2003) utal arra, 
hogy az egyik leggyakoribb tömörödést kiváltó ok a nem megfelelő körülmények között rosszul 
elvégzett talajművelés. A mezőgazdaság gépesítésével és intenzívé válásával a tömörödés mértéke 
felerősödött és kiterjedt. A talajok káros tömörödése sok esetben a nehéz gépek (traktorkerék, 
művelőeszközök járókerekei) táblákon történő mozgására vagy az állatok taposására vezethető 
vissza (ALAKUKKU ÉS ELONEN 1994, SOANE ÉS OUWERKERK 1994, VAN DEN AKKER 
2004, VAN DEN AKKER ÉS SCHJØNNING 2004).  
A tömörödésnek két típusát különböztetjük meg: (1) felszíni és (2) felszín alatti. A nehéz gépek és 
művelőeszközök kerekei tömörítik a feltalajt, és ez a tömörítő hatás a gépek tömegétől és a talaj 
nedvességtartalmától függ (SOANE 1970, VOORHEES et al. 1978, HADAS 1994). 
HÅKANSSON ÉS REDER (1994) megállapítják, hogy mezőgazdasági területeken a nagy 
tengelynyomású járművekkel való közlekedés mélyen tömöríti az altalajt is. A szerzők felhívták a 
figyelmet a nedves, kis szerkezet stabilitású talajon való járás veszélyeire (SOANE et al. 1981, 
HÅKANSSON et al. 1988, HORN 1988, LARSON et al. 1989, CHAN et al. 2006). Az azonos 
mélységben végzett, többnyire tárcsás és/vagy szántásos alapművelés tárcsatalp, illetve eketalp 
réteg kialakulását eredményezi (HÅKANSSON 1994). Szélsőséges esetben a kialakult művelőtalp-
réteg jelenti a termőréteg-vastagság határát (KEMENESY 1956). Különösen káros a 
talajtermékenységet hosszú távon veszélyeztető mélyebb rétegekben bekövetkező tömörödés 
(HÅKANSSON 1994). Az altalaj tömörödés Európában nagy veszélyt jelent, mert mind mértéke, 
mind kiterjedése nő (VAN DEN AKKER et al. 2003, LE BAS et al. 2006). Az altalaj tömörödése 
tartós és nehezen orvosolható (VÁRALLYAY 1993, BIRKÁS 1999). Az altalaj tömörödés veszélye 
abban áll, hogy az altalajban a természetes megújuló képesség gyengébb, mint a feltalajban. A 
felszíni tömörödés a talajszelvény felső 20-25 cm-es mélységét érinti, ahol a szervesanyag-tartalom 
és a biológiai aktivitás magas, illetve a fizikai folyamatok (fagyás-olvadás, nedvesedés-száradás) 
intenzíven jelentkeznek, ezért a feltalajban a tömörödés természetes úton történő mérséklődése 
jelentős. 
 
A talaj tömörödése a fizikai talajállapot egyik fontos jellemzője (BIRKÁS 1987). A talaj 
tömődöttségének jellemzésére a helyszíni talajfelvételezés során alkalmazott érzékszervi vizsgálat, 
a térfogattömeg, a talajellenállás és porozitás értékek (összes pórustérfogat, pórusméret-eloszlás) 
alkalmasak. E paraméterek segítségével a talajtömörödés mértéke becsülhető (FARKAS 2001). A 
talajszerkezet leromlásának egyik indikátora a morfológiai és agronómiai szerkezet, illetve a 
szerkezeti (aggregátum) stabilitás.Ideális esetben a szerves és szervetlen szilárd részekből, illetve 
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pórusokból álló háromfázisú poli-diszperz rendszerű talaj (komplex médium) pórusterét fele 
részben víz, fele részben levegő tölti ki (VÁRALLYAY 1997). A talajszerkezet leromlás 
következménye, hogy a pórusméter-eloszlás megváltozik. Az új porozitás viszony - a pórusrendszer 
funkcionális átalakulása révén - a talaj víz-, levegő- és tápanyaggazdálkodását, valamint a talajéletet 
jelentősen befolyásolja (TÓTH 2001). Általában a természetes állapotú, nem művelt talajok 
térfogattömege 1,5 g.cm-3, vagy ennél nagyobb, pórustérfogata 40%, vagy ennél kisebb, 
talajellenállása pedig 2,5-5,5 MPa értékkel jellemezhető. A talajtömörödés hatására, mivel a szilárd 
fázis térfogata nem változik, a pórustér csökken (PAGLIAI et al. 2003). Művelés hatására a szántott 
réteg térfogattömege 1,2 g.cm-3

 értékre, vagy ez alá csökken, a pórustérfogata 50% fölé emelkedik, 
talajellenállása pedig 0,5-2,5 MPa-os értéktartományban marad. Tömörödésről akkor beszélünk, ha 
a talajellenállás és a térfogattömeg nő, illetve a pórustér csökken. OUWERKERK ÉS SOANE 
(1994), valamint BIRKÁS (1995) szerint ha a talaj összporozitása 40% alá csökken, térfogattömege 
eléri, vagy meghaladja a maximális térfogattömeg érték 95%-át (>1,5 g.cm-3, 1,60-1,70 g.cm-3), a 
talajellenállás pedig meghaladja a 2,5 MPa értéket (>3,5 MPa), akkor tömörödöttnek minősítjük. 
Ha a pórustér csökken, akkor levegő- és víztartalom csökkenésével olyan körülmény alakul ki, 
amelyik kedvezőtlenül befolyásolja a magvak csírázását, a csíranövények fejlődését, a gyökérzet 
növekedését, a növényfejlődést és a biológiai aktivitást (BARBER 1971, VOORHEES et al. 1986, 
DEXTER 1987, BENGOUGH ÉS MULLINS 1990, KASPAR et al. 1991, RUSANOV 1991, 
TAYLOR ÉS BRAR 1991). Kísérleti eredmények alapján a tömörödés hatására akadályozott a 
növényi tápelemek felvehetősége (KEMPER et al. 1971). Tömődött nedves talajok esetén a víz 
kiszorítja a levegőt a pórustérből és a levegőtlenné váló talaj gátat szab az aerob folyamatoknak. 
Anaerob környezetben a denitrifikáció hatására a talaj nitrogéntartalma csökken, savanyodik és a 
többi tápanyag felvehetősége is akadályozott. 
 
A talajtömörödés hatására lecsökkent pórustér miatt a talaj vízáteresztő képessége csökken 
(HAMLETT et al. 1990), mert a talajok víznyelő és vízvezető képessége akadályozott. Ha 
talajfelszínre érkező csapadék- vagy a hóolvadékvíz mennyisége meghaladja a beszivárgás 
sebességét, akkor a felszínen megjelenik a víz (tócsaképződés), amely a lejtős területen talajerózió, 
illetve sík területen belvíz kialakulásához vezet (BAUDER et al. 1985, FLEIGE ÉS HORN 2000). 
Legelőször a művelő utak keréknyomaiban érzékelhető a felszín tömörödése miatt megjelenő 
felszíni lefolyás és a talajlehordás (UNGER 1996). HORTON et al. (1994) rámutattak, hogy a 
kíméletes, tömörödést megelőző talajművelési rendszer egyben hatásos erózióvédelemi eljárás is. 
Megvizsgálták, hogy a különböző művelési kezelések milyen változásokat idéznek elő a talaj fizikai 
tulajdonságaiban. Azt tapasztalták, hogy a művelőeszközök azonos mélységben járatása miatt a 
kialakuló művelőtalp rétegben a vízvezető képesség gyenge. A tömődött réteg felett elhelyezkedő 
talajréteg telítődése után a talaj vízáteresztő-képessége csökken. GRIFFITH et al. (1977) 
kimutatták, hogy amennyiben térfogattömeg 1,5 g.cm-3 feletti, akkor a gyökérfejlődés akadályozott. 
A talajtömörödés végeredményben termőképesség csökkenéshez vezet (ARVIDSSON ÉS 
HÅKANSSON 1991, BIRKÁS et al. 1996, VOORHEES 2000). A termésátlagok csökkenése 
mellett a termés minőség is romlik (SOANE ÉS VAN OUWERKERK 1994). A tömörödés a 
talajművelés eredményességét is csökkenti. A különböző agrotechnikai műveletek megfelelő 
minőségű elvégzésére alkalmas talajnedvesség állapot beszűkülését és lerövidülését (perc talajok), a 
talajművelés energiaigényének fokozódását vonja maga után. A tömörödött talaj újramunkálása 
nehéz és a többszöri művelés tovább növeli tömörödést. Az elporosodott talaj könnyen tömörödik 
és érzékeny a víz- és szélerózióra. 
 
A talajtömörödés kialakulásának enyhítésére, megelőzésére és megszüntetésére agrotechnikai 
megoldások, valamint megfelelő termesztéstechnológiai és új művelési eljárások jöhetnek 
számításba. A degradálódott talaj regenerálódó képessége minimális. Kivételes esetekben a 
tömörödés enyhülése természetes úton is bekövetkezhet, azonban ez vagy csak hosszú évek alatt 
valósul meg vagy csak a talaj legfelső néhány centiméterét érinti. 
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A talajszerkezet leromlása és a tömörödés visszaveti növénytermesztés eredményességét, és 
előrevetíti a klímaelemekkel szembeni érzékenység növekedését (NYÍRI 1997, BIRKÁS 2000, 
RUZSÁNYI 2000). A fizikai talajdegradáció veszélye az időjárási szélsőségek - nagy intenzitású 
záporok, aszályos időszakok - növekvő gyakorisága miatt várhatóan növekedni fog (BLASKÓ ÉS 
KARUCZKA 1998). A fizikai degradáció káros ökológiai és növénytermesztési következményei 
igen sokrétűek és egyben a legsúlyosabb veszély a fenntartható talajhasználat szempontjából. Az 
ENSZ Kormányközi Klímaváltozási Munkacsoportja, az IPCC (2007) jelentése szerint a 
felmelegedésben szerepet játszik az emberi tevékenységgel kapcsolatos üvegházhatást erősítő gázok 
kibocsátása. A Föld klímájáért felelős üvegházhatást befolyásoló gázok (pl. CO2, CH4 és N2O) 
koncentrációjának nagy arányú növekedése az ipari forradalom óta folyamatosan tart és 
összefüggésben van a növekvő élelmiszer szükséglet miatt intenzívé vált mezőgazdasági 
termeléssel. A talajfelszín megnövekedett CO2 kibocsátása az erdőirtás, a biomassza elégetés, a 
vizes élőhely lecsapolás, nem művelt területek művelésbe vonása, a művelés és a talajdegradációs 
folyamatok közös eredménye. 

2.3.2. Biológiai degradáció 
A talajművelés hatására a talaj természetes életközösségei megváltoznak. A talajélet 
zavartalanságának megtörésével felbomlik az egyensúly, megváltoznak a talajképződési 
folyamatok. 
 
A talaj biológiai degradációja azt jelenti, hogy a szervesanyag-készlet csökken, kedvezőtlen 
mikrobiológiai folyamatok jelentkeznek, és új életközösségek alakulnak ki. A biológiai degradáció 
folyamán a talajlakó organizmusok diverzitásának és/vagy abundanciájának csökkenése révén e 
folyamatok kedvezőtlen irányban változnak (BRUSSAARD 1998). A fajszám csökkenésének 
biotikus és abiotikus okai lehetnek. A biotikus degradációs hatás alapja az, hogy a fajok különböző 
készletkihasználásra adaptálódtak, ezért a dekomponáló életközösség első szintjén bekövetkezett 
közösségszerkezeti változás a lebontás magasabb szintjén szintén közösségszerkezet változáshoz 
vezet. Így pl. túlzott tápanyagellátottságnál, vagy zavarás – legeltetés, gyepfeltörés, művelés – 
hatására a mikroorganizmusok között a gomba-baktérium arány az r-stratégista baktériumok felé 
tolódik el, ami a mezo- és a makrofauna baktériumevő fajainak kedvez. E fajok azonban szintén r-
stratégisták, tehát zavart élőhelyeket toleráló életközösség alakul ki a mezo- és makrofaunában is 
(BARDGETT ÉS COOK 1998). A niche szegregáció ökológiai elmélete alapján az abiotikus 
környezet megváltozása is fajkompozíció változást indukál a talajban. Például a talajnedvesség 
növekedése kedvez a nedves környezethez adaptálódott fajoknak, így az erdőkben és nedves 
réteken gyakori taxonoknak. A mezőgazdasági művelés alatt álló talajokban a diszturbációhoz, az 
alacsony szervesanyag-tartalomhoz és az avartakaró hiányához adaptálódott földigiliszta fajok 
dominálnak.  
 
A szántóföldi művelés nem kedvez a földigilisztáknak (ZICSI 1966, BOSTROM 1986). 
Szántóföldek földigiliszta populációi a gyepekkel és erdőkkel összehasonlítva általában 
szignifánsan alacsonyabb denzitással bírnak. Általában minél intenzívebb a művelés és bolygatás, 
annál alacsonyabb az egyedsűrűség és a biomassza (HAUKKA 1988, MACKAY ÉS KLADIVKO 
1985, GERARD ÉS HAY 1979, BARNES ÉS ELLIS 1979). A földigiliszták nedvesség-valenciája 
a közepes és magas nedvességtartalom tartományban van, ezért a nedvességtartalom csökkenése 
mindig negatív hatással van erre az állatcsoportra (ZICSI 1969).  
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2.4. A talajkárok elleni agrotechnikai védekezés lehetőségei 

2.4.1. Talajvédő művelés fogalma 
A talajvédelem feladata a talaj sokoldalú funkcióképességének fenntartása (COM(2002) 179 final). 
STEFANOVITS (1977) szerint „a talajnak olyan állapotát kell kialakítani és megőrizni, melyben 
mindkét funkciójának, vagyis a természetes ökoszisztémákban, valamint az emberi irányítás alatt 
álló ökoszisztémákban játszott szerepének eleget tud tenni.”. A talajvédő művelés irányzatának 
kialakulása Észak-Amerikában az 1960-as évek végére, Európában az 1970-es évek közepére 
tehető. Kialakulásának előzménye, hogy a műveléséhez szükséges energia csökkentése már régóta 
foglalkoztatta a szakembereket, aminek egyik eleme az egyre kevesebb műveléssel járó művelési 
rendszerek kifejlesztése volt. A „minimum tillage” irányzat az 1950-es években, az Egyesült 
Államokban alakult ki a művelési ráfordítások csökkentése céljából. A műveletek összevonása vagy 
elhagyása előmozdította a racionális, majd később a csökkentett talajvédő művelés kialakulását. A 
racionális talajművelés fogalmán BOONE et al. (1980) azt értik, hogy a művelés ésszerű, 
szükségszerű mértékre korlátozódjék. Az „ésszerűség” vonatkozik egyrészt a kultúrnövény 
igényeire, másrészt a művelési költségek mérséklésére. Ez a megfogalmazás hazai szerzőink közül 
BIRKÁS (1995) energiatakarékos ill. alkalmazkodó talajművelésről kialakított nézetével 
rokonítható. 
 
A „talajvédő művelés” fogalom legtöbbször, mint gyűjtőfogalom használatos. Tágabb értelemben 
ide sorolunk minden olyan művelést, amely fenntartja a talajok termékenységét és minőségét, védi a 
talajt és megőrzi annak nedvességtartalmát (MANNERING et al. 1987). Szűkebb értelemben 
azonban azt a termesztési rendszert (talajművelés, vetés, agrotechnika, betakarítás) nevezhetjük 
talajvédőnek, amely kifejezetten talajvédelmi célból vetés után a talajfelszínen hagyja a növényi 
maradványok legalább 30 %-át (AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE 1981, KARLEN 1990, 
HILL ÉS LAKE 1992). A szervesanyagokkal való talajtakarás, más néven mulcsozás, során a 
növényi maradványokat nem forgatják a talajba, így évről-évre fokozatosan felhalmozódik a talaj 
felszínén és a felszín közeli rétegben és védi a talajt (BORST ÉS MEDERSKI 1957, MORACHAN 
et al. 1972). Jelentőségét KEMENESY (1964) korán felismerte, az ő szavaival: „közel sem olyan 
fontos a tarlómaradványok tökéletes alátakarása, mint ahogy a köztudatban van, inkább 
elmarcangolásuk lényeges, mert ezáltal tudjuk megteremteni a szerves anyaggal kevert 
takaróréteget, az ún. mulcsot, amelynek olyan nagy jelentőséget tulajdonít a korszerű földművelés”. 
A takarás nyomán csökken a talaj nedvesség-vesztesége (JOHNSON et al. 1979). UNGER ÉS 
PARKER (1976) mérései alapján a növényi maradvány szignifikánsan csökkenti az evaporációt, 
mert a takaróanyag a beszivárgó vizet átengedi, de a párolgást gátolja. DULEY ÉS RUSSELL 
(1941), illetve MANNERING ÉS MEYER (1961) szerint az egyik leghatékonyabb erózióvédelmi 
eljárás a mulcsozás. A talajfelszínen lévő növényi maradvány hatékony védelmet jelent az 
esőcseppek ütőhatásától, a szél- és vízerózióval szemben (ADAMS 1966, HARROLD ÉS 
EDWARDS 1974, LANGDALE et al. 1979, TERRY 1998), továbbá megakadályozza a fizikai 
degradációt (MANNERING ÉS MEYER 1963, MANNERING ÉS FENSTER 1983). A talajvédő 
művelési rendszer lényege, hogy talajszerkezet kímélő, helyben tartja a csapadékvizet, jelentősen 
csökkenti a talajnedvesség-veszteséget és megakadályozza a szervesanyag tartalom csökkenést 
(BUCHELE et al. 1955, UNGER 1984, MIELKE et al. 1986). 

 

A szerzők (BENJAMIN et al. 1990, STONE et al. 1990, VYN et al. 1990) hangsúlyozzák, hogy a 
talajvédő művelési rendszerek bevezetésével az elsődleges cél nem a termésmennyiségek növelése, 
hanem a termőtalaj védelme.  
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2.4.2. Talajvédő művelési rendszerek 
Az USA-ban az 1980-as évekre kidolgozták a termőhely specifikus termesztési (művelési- és 
vetési) rendszereket (SOIL CONSERVATION SERVICE 1980). A RESOURCE 
CONSERVATION GLOSSARY kiadványban 16 különböző talajvédő művelési rendszert 
említenek (SOIL CONSERVATION SOCIETY OF AMERICA 1982). A CONSERVATION 
TECHNOLOGY INFORMATION CENTER (1988) szerint a következő talajművelési rendszerek 
sorolhatok ide: 
 

 csökkentett talajművelés (Reduced-till) 
 direktvetés (No-till, Zero-till vagy Slot planting) 
 sávos művelés és vetés (Strip-till vagy Zone-till) 
 bakhátas művelés és vetés (Ridge-till) 
 mulcshagyó (Mulch-till) 

2.4.2.1. Csökkentett talajművelés 
A csökkentett talajművelés a kevésbé hatásos művelések elhagyásával és kapcsolások révén 
minimalizálja a munkamenetek számát (CANNEL 1985). A forgatásos alapművelés fokozatos 
elhagyása, de nem kiiktatása az elsődleges szempont (BAUEMER 1990). Célja eszköz-, idő- és 
üzemanyag-szükséglet csökkentése (BUCHNER ÉS KÖLLER 1990, BIRKÁS 1995). Az 
alkalmazott művelőeszközök közül kiemelkedik a lazítók használata, amelyekkel a 
tarlómaradványokat csak részben dolgozzák be a talajba (KÖLLER 1982). 
A minimális talajművelés tulajdonképpen a csökkentett talajműveléssel rokonítható, de a 
„minimális” kifejezés határozottan a ráfordítások csökkentésére vonatkozik (HAYES 1982, 
EHLERS 1992). A minimális művelés az Egyesült Államokban, az 1950-es években terjedt el, majd 
ezt követően Nyugat-Európában is megindultak a kutatások (MEYER ÉS MANNERING 1961, 
MANNERING et al. 1966). Angliában leginkább a káros mértékű talajtömörödés elleni védekezés, 
valamint az ökonómiai szemlélet miatt vezették be (VYN et al. 1982, SOANE ÉS OUWERKERK 
1994). A minimalizálás elveit a gyomirtásra és a tápanyag-utánpótlásra is kiterjesztették (HAYES 
1982). Hazánkban kidolgozott talajművelési rendszerek közül a szántás elhagyásával jellemezhető, 
tárcsás alapművelésre épülő rendszerek; a nehézkultivátoros alapművelésre épülő rendszerek; és a 
közép-mélylazítóra alapozott rendszerek sorolhatók a csökkentett talajművelési irányzat közé 
(BIRKÁS 1995). 

2.4.2.2. Direktvetés 
A csökkentett/minimális talajvédő művelés szélsőséges esetének tekinthető a direktvetéses 
termesztési rendszer, amely a vetés és kelés feltételeit művelés nélkül biztosítja. A vetést 
megelőzően a talaj mindenesetben bolygatatlan. A vetés keskeny vetőágyba vagy résbe történik, 
amelyet speciális nyitócsoroszlyás vetőgép vagy tárcsa készít elő. A direktvetőgép csoroszlyája 
elvágja a tarlómaradványokat és megnyitja a talajt, majd a vetőmag elhelyezése után egy tömörítő 
henger zárja a sort. Talajbolygatás így csak vetéskor a magárok kihasításakor 5-15 cm mélységig 
történik, a felszín legfeljebb 10%-án. A művelés elhagyása miatt jelentkező gyomosodást korszerű 
herbicidek alkalmazásával oldják meg. A műtrágyákat és a növényvédő szereket legtöbbször talajba 
injektálva vagy sávosan juttatják ki. 
Az Egyesült Államokban már az 1920-as években kísérleteztek műveletlen talajokba történő 
vetéssel (ALLEN ÉS FENSTER 1986), de HAYES (1982) a mai értelemben használatos 
direktvetés megjelenését 1951-re datálja. A hasítékba vetés (slot-planting) a direktvetés 
továbbfejlesztett változatának tekinthető. A vetéssel egy menetben mélyebb hasítékot készítenek a 
vetősorban, majd ezt visszatömörítik és következik a vetés. Így a vetősor alatt elvégzett lazítás 
kedvező gyökérnövekedést eredményez. 
 
Számos szerző (KAHNT 1969, CANNEL 1985, ALLEN ÉS FENSTER 1986, FRANCIS ÉS 
KNIGHT 1993, KÖLLER 1993) számol be a direktvetés előnyeiről és sikeres alkalmazásáról. A 
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kevés menetszám csökkenti a járókerekek tömörítő hatását. Mivel a betakarítást követően - a tél 
folyamán – a következő évi vetésig, sőt azt követően is a felszínen marad a növényi maradvány, 
ezért az állandóan fedett talajfelszín csökkenti a párolgást, az eróziót és deflációt, mérsékli a 
szerkezet leromlást, növeli a talaj nedvességtartalmát, továbbá védelmet nyújt a hasznos élőlények 
számára. A területen maradó szervesanyag pedig javítja a szervesanyag készletet. A gazdálkodó 
időt és pénzt takarít meg azzal, hogy a művelési menetszám csökken és a direktvetőgépen kívül 
nincs szükség más művelőeszközre. Több éven keresztül alkalmazott direktvetés esetén azonban 
allelopatikus hatások, kártevők, kórokozók és gyomok elterjedése, talajtömörödés, és 
tápanyaghiány jelentkezhet, amennyiben nem a legmagasabb gazdálkodási színvonalon végzik el az 
agrotechnikai műveleteket. 
 
Magyarországon 1962-ben kezdődtek meg a direktvetéssel kapcsolatos kísérletek az ország több 
pontján (Martonvásár, Keszthely, Karcag, Szeged, Nyíregyháza) beállított talajművelési és 
trágyázási tartamkísérletek keretében. Az eredmények alapján a direktvetésben csökkent az őszi 
búza és a kukorica termésátlaga a forgatásos és a forgatás nélküli sekély alapműveléshez képest. A 
terméscsökkenés az elgyomosodás és a kártevők elszaporodása miatt jelentkezett. A kísérletben 
alkalmazott különböző tápanyagadagok megmutatták, hogy kedvezőbb tápanyagellátás mellett a 
termésátlag különbségek mérséklődnek (BIRKÁS ÉS SZALAI 1997). A kukoricával végzett 
kísérletben megfigyelhető volt, hogy a talaj kultúrállapota igen erősen befolyásolta a 
terméscsökkenés mértékét (GYŐRFFY 1990, KISMÁNYOKY ÉS BALÁZS 1996, BIRKÁS 
2002). Kötött talajokon a direktvetés kedvezőbb feltételeket biztosított kukorica fejlődéséhez, mint 
a kontrollkezelések (SIPOS 1972). Keszthelyen és Martonvásáron folytatott kísérletekkel 
párhuzamosan Kompolton és Gödöllőn is beállítottak egy-egy kísérletet, ahol a direktvetést, mint a 
szárazgazdálkodás egy lehetséges alternatíváját vizsgálták, majd talajkímélő hatását értékelték. 
Jelenleg az országban több területen táblaméretű kísérletek folynak a direktvetés technikai 
hátterének kidolgozásához, a termésre, talajállapotra és gyomosodásra kifejtett hatásának 
vizsgálatára. 

2.4.2.3.Bakhátas művelés és vetés 
A bakhátas művelés és vetés alatt azt a termesztési rendszert értjük, amely talajvédelmi és 
termesztési célból olyan állandó sor- és sorközformációból áll, ahol a vetősor az év legnagyobb 
részében legalább 12-20 vagy akár 25 cm-rel magasabb a sorköznél (LAL 1990, REEDER 1990, 
LIEBIG et al. 1993, BIRKÁS et al. 1998). A bakhátas termesztési rendszer azt jelenti, hogy a 
szemenkénti vetés egy 15-25 cm magas állandó bakhátba történik. A bakhátakat első alkalommal 
általában ősszel készítik el, de tavaszi bakhátkészítés is lehetséges. A bakhátakat általában az utolsó 
művelés során építik újjá (vegetációs időben) valamilyen sorművelő eszközzel (pl. 
burgonyatöltögető). A talajművelés június elején – közepén, amikor a kukorica 30-54 cm magas 
(szójánál a reproduktív fázis előtt) – töltögetéssel kezdődik. A művelés segíti a gyomszabályozást 
és újjáépíti a bakhátakat a következő évi vetés idejére. A növényi maradványok (kukoricaszár) 
aprítása történhet ősszel vagy tavasszal a vetés előtt néhány héttel. A növényi maradványok a 
barázdákban halmozódnak fel, így a bakhát zavartalanul gyorsan melegszik fel. A gyomszabályozás 
herbicid használatra épül, amelyet a sorközművelővel végzett mechanikai gyomszabályozás egészít 
ki. A gyomirtó szer kijuttatása történhet sávosan 25-35 cm szélességben a bakhátra vagy a teljes 
talajfelszínre (KLEIN 1996). A gyomszabályozás a művelés korlátozottsága miatt nem mindig 
megfelelő. Az egyéves és évelő gyomok korai kelése, illetve növekedése probléma lehet, ha a 
kukoricát később vetik (BROWN et al. 1988). A műtrágyát vagy vetés előtti kiszórással vagy 
vetéskor a vetőmaggal együtt juttatják ki. A növényi maradványok miatt csökkenthető a műtrágya 
mennyisége. 
 
Az Egyesült Államokban 1950-es évek elején kezdték el alkalmazni a bakhátas művelést 
(HURLBUT ÉS WITTMUSS 1957) széles sorközű szántóföldi növények termesztési rendszerében, 
kukorica monokultúrában vagy a kukorica-szója vetésváltásban kifejezetten talajvédelmi célból 
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(BEHN 1982, HAYES 1982). A megfelelő technikai háttér kifejlesztése és termesztéstechnológia 
teljes körű kidolgozása után az 1980-as évek elején, a bakhátas művelés és vetés, mint komplex 
termesztési rendszer terjedt el az Egyesült Államokban. 
A bakhátas termesztési rendszerben a speciális sor- és sorköz formáció miatt (bakhátak, sorközök és 
művelőutak) a talajfelszínen és a feltalajban, de néhány tulajdonságot vizsgálva még a mélyebb 
rétegekben is megváltoznak a talajfizikai tulajdonságok. BUCHELE et al. (1955) kisebb talaj 
térfogattömeget talált a bakhátban, mint a bakhátak közt, különösképpen a keréknyomban mért 
nagy térfogattömeg értékeket. Nagy különbségeket jelzett a bakhát és a bakhátköz talaj 
nedvességtartalom értékei között a feltalajban. A bakhátak kialakításával 10%-kal megnövekszik a 
talajfelszín felülete összehasonlítva a bakhát nélküli termesztésekkel. Ennek következménye, hogy 
a megváltozik a hő- és vízgazdálkodás (MAHRER 1982, MAHRER AND AVISSAR 1985). 
SHAW ÉS BUCHELE (1957), illetve BURROWS (1963) művelési kísérleteiben magasabb 
talajhőmérsékletet és alacsonyabb nedvességtartalmat mértek a bakhátban és annak oldalán, mint a 
bakhátközben. A bakhát és az alatta lévő réteg közt fennálló korlátozott hőforgalom is elősegíti a 
hőtárolást a bakhátban. BUCHELE et al. (1955) bebizonyították, hogy nedves talaj esetén a bakhát 
a gyorsabb felmelegedés miatt kedvez az elvetett magvak korábbi csírásának és magasabb csírázási 
százalék mérhető (RADKE 1982, STONE 1989, VYN et al. 1990). A korábbi vetésnél ez a 
különbség még erőteljesebben jelentkezett, a hidegebb kezdeti talajhőmérséklet miatt. Ezt az 
összefüggést tapasztalta AL-DARBY ÉS LOWERY (1987) is. Néhány szerző (VYN et al. 1990, 
MOCK ÉS ERBACH 1977) azonban arról is beszámol, hogy a hagyományos ágyekével történő 
kezelésben tapasztaltak korábbi csírázást kukoricánál. A kedvező magágy és gyökérkörnyezet csak 
akkor biztosított, ha elegendő mennyiségű csapadék áll rendelkezésre. Ha kevés a csapadék, akkor a 
bakhátak kiszáradnak és a kukorica fejlődése leáll. 
 
Magyarországon a bakhátas termesztéstechnológia előzményének tekinthető a Vasi-hegyhát 
(Apátistvánfalva) és Kerka vidéken a Kerka-patak völgyében a kedvezőtlen vízgazdálkodású 
pszeudoglejes barnaerdőtalajon alkalmazott bakhátas termesztés. Az időszakosan jelentkező 
felesleges víz összegyűjtésével a bakhátakon megmenthető volt a növény a befulladástól. Gépi 
művelés lehetetlen volt, ezért kizárólag kézi fogatos műveléssel alakították ki a bakhátakat 
(STEFANOVITS 1963). Hasonló célból kifejlesztett eljárások voltak a bogárhátú, a gerinces 
szántás, a gerinces művelés és a töltögetés (BALÁS ÉS HENSCH 1888). Magyarországon az első 
bakhátas kísérletekkel kapcsolatos közleményt BIRKÁS et al. (1995) készítették el, amely a 
Gödöllőn 1995-ben beállított bakhátas művelési rendszer talajállapot vizsgálati és termés 
eredményeit mutatja be. Megállapításaik szerint ezzel az eljárással is tartható a hagyományos 
(forgatásos) rendszerekben elért termésszint. Lejtős területen végzett kísérletek (Gödöllő és Hatvan 
melletti József-major) eredményei alapján a talajerózió jelentősen csökkent. 

2.4.2.4. Sávos művelés és vetés egy menetben 
Sávos műveléskor a talajbolygatás a vetéssel egymenetben vagy előtte történik. A megmunkált 
sávok a terület 1/3-t érinti, szélessége 25-35 cm, mélysége 6-8 cm. A szárzúzás megelőzi a vetést. A 
tarló és gyomnövénymaradványok a sávok közötti bolygatatlan területre kerülnek. A művelés csak 
a vetősávban történik sorművelő eszközökkel vagy tömörödés esetén lazítóval. A gyomok ellen 
herbicidet használnak, vagy mechanikai gyomszabályozást. Gyomirtó vegyszerezés csak a 
megművelt sávokban történik, ezért kevesebb a kijuttatott mennyiség (1/3-a). A sávok közötti 
terülteken elhagyható a növényvédelem. 
 
A hő- és vízgazdálkodási tulajdonságok kedvezőek, mert a növényi maradványoktól mentes csupasz 
talajfelszín gyorsabban felmelegszik, mint a maradványokkal borított. A tiszta, friss magágy a kis 
szemű vetőmagoknak kedvez. A kevesebb menetszám és a kontrollált közlekedés csökkenti a 
tömörödést és az eróziót (UNGER 1996). A művelt sávokban a gyökérfejlődés számára optimális 
körülmények uralkodnak. A bolygatatlan sávok pedig csökkentik a nedvességveszteséget. A 
technológia speciális vető és művelőeszközt igényel, a sorok elrendezésénél pedig figyelembe kell 
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venni, hogy a művelt sávok erodibilitása nagyobb, ezért szintvonalas vetés ajánlott. A sávos 
művelés betakarítási időtől függetlenül bármely növény után alkalmazható, széles sorközű 
szántóföldi és kertészeti növények termesztési rendszerében.  

2.4.2.5. Mulcshagyó művelés 
A mulcshagyó művelésnél a talajfelszín teljes egészében művelt, de a felszínen hagyott növényi 
maradvány megfelelő mennyiségben és eloszlásban (MANNERING ÉS MEYER 1963) megvédi a 
talajt a túlzott kiszáradástól és az eróziótól. A vetés mulcs rétegen keresztül történik. A talajtakarás 
történhet különböző növényi rész, szalma, istállótrágya, komposzt terítésével is. A takaróanyag 
színe a talaj hőgazdálkodását is befolyásolja (ZSEMBELI 2001). A takart talaj hőmérséklete 
kiegyenlítettebb, a téli lehűlés mérsékeltebb, de a talaj tavasszal néhány nappal később melegszik 
fel. A világos színű szalmatakaró lassan melegszik fel, de a meleget is tovább tartja. A sötét színű 
mulcsok gyorsan melegszenek, de gyorsan ki is hűlnek. Tápanyag-gazdálkodási szempontból is 
jelentős a talajtakarás, mivel a szervesanyag lassan elbomolva a talaj termékenységét javítja, és 
humuszban gazdagítja. Az elhaló növényi maradványok növelik a biológiai aktivitást, és élőhelyet 
biztosítanak a hasznos élőlények számára. Kísérletek szerint a feltalajban nő a földigiliszták száma, 
amely jó bizonyítja a talajélet kedvező állapotát. A takarás a talaj vízgazdálkodásának javításával, a 
talajélet serkentésével elősegíti a tápanyagok fokozottabb feltáródását és hatékonyabb felvételét. A 
mulcs gyomszabályozásban betöltött szerepe ellentmondásos. Egyrészt a biológiai gyommentesítés 
legjobb módszerének tartják, másrészt – a mechanikai gyomszabályozás elmaradása miatt – alig 
kerülhető el a herbicid használat. 

2.4.3. Talajvédő művelési rendszerek értékelése  
A fentiekben leírt talajvédő művelési rendszerek közti különbségek jól definiálhatók, de látható, 
hogy az egyes rendszerek között lehetnek átfedések is. A talajvédő művelési rendszerek 
kidolgozásakor a talajvédelem (főként erózió elleni védelem) és az üzemanyag költségek 
csökkentése volt a közös fő cél. Ennek érdekében első lépést a szántás elhagyása jelentette. A 
tartamkísérletekben azt tapasztalták, hogy a talajvédő művelési rendszerek betöltik talajvédelmi 
szerepüket, de a termések általában csökkennek (DICK ÉS VAN DOREN 1985, KLADIVKO 1986, 
1988, MILLER et al. 1999, LAL ÉS VAN DOREN 1991). Különböző termőhelyeken elvégzett 
kísérletek alapján kiderült, hogy a talajvédő művelési rendszerek nem univerzálisak, mert a 
termőhely klimatológiai, hidrológiai és talajtani viszonyai nagyban meghatározzák a talaj víz-, hő-, 
levegő- és tápanyagforgalmában bekövetkező változásokat (BLEVINS et al. 1983a). 
 
Korábban, különösen az Egyesült Államokban hódító direktvetést, környezetbarát módszernek 
gondolták, majd később kiderült, hogy nem csak a terméshozamok csökkentek, hanem a 
kedvezőtlen talajállapot kialakulása miatt nem várt környezeti problémák is felléptek. A csökkentett 
művelési rendszerekkel rossz vízáteresztő-képességű talajoknál alacsonyabb termésátlagokat értek 
el kukoricával, mint hagyományos műveléssel (GRIFFITH et al. 1973, VAN DOREN et al. 1976). 
STONE ÉS HESLOP (1987) megállapították, hogy csökkentett művelési rendszereknél a termést 
limitáló tényező a talajszelvényben jelenlévő talajnedvesség többlet volt.  
 
Az Egyesült Államokban azt tapasztalták, hogy a kukorica öv (Corn belt, USA) nyugati területén 
Iowa-ban kevésbé volt sikeres a direktvetés, összehasonlítva a bakhátas, chisel plow vagy a 
szántásos műveléssel. Ennek oka, hogy a víz- és tápanyag-szolgáltató rétegben talajtömörödés 
következett be (HILL ÉS CRUSE 1985). A lazítás elmaradása miatt az ülepedésre érzékeny 
talajokon, mint például a homokos vályog textúrájú talajok, kedvezőtlen talajfizikai körülmények 
alakulnak ki, amely akadályozza a gyökérfejlődést (YAKLE ÉS CRUSE 1983, HILL et al. 1985, 
GARCIA et al. 1988). Hasonló eredményre jutottak Minnesota-ban is, ahol kötött talajon 
próbálkoztak a direktvetéssel. 
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Több éves kísérleti eredmények alapján agyag fizikai talajféleségű talajoknál a monokultúrában 
termesztett kukorica a szántásos művelés esetében adta a legnagyobb termésátlagokat és a 
direktvetés a legkisebbeket. Kötött, rossz vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező talajok 
esetén a tarlómaradványok miatt jelentkező kora tavaszi alacsony talajhőmérséklet miatt a 
direktvetés nem alkalmazható eredményesen (GUPTA et al. 1983). A direktvetés szignifikánsan 
nagyobb talajellenállás és térfogattömeg értékeket eredményezett hazánkban is a forgatásos és 
lazítással kombinált eljárásokhoz viszonyítva a gödöllői talajművelési tartamkísérletben homok 
fizikai féleségű rozsdabarna erdőtalajon is (GYURICZA et al. 1998). A Hatvan melletti József-
majorban csernozjom talajon beállított hasonló kísérletben nem tapasztaltak statisztikailag 
kimutatható különbséget az eltérő kezelésekben mért térfogattömeg-értékek között (FARKAS 
2001). A kukorica öv keleti részén Ohio-ban szintén kiváló vízáteresztő-képességű vályog 
kötöttségű talajon a kukorica termésmennyisége több volt a direktvetésnél, mint a 
konvencionálisnál. Ennek oka, hogy elegendő víz állt rendelkezésre a talajban. 
Rosszabb vízvezető-képességű agyagos vályog kötöttségű talajon viszont fordított a helyzet, mert a 
talajban nedvességbőség alakul ki a lassabb felmelegedés és kiszáradás miatt (CONSERVATION 
TECHNOLOGY INFORMATION CENTER 1988). GRIFFITH et al. (1988) azt találták, hogy 
agyagos vályog talajon mérsékelhető a termésmennyiség csökkenés, ha a kukoricát nem 
monokultúrában, hanem szójával termesztik vetésváltásban. 
 
VYN (1988) vetésváltásos kísérleteiben a kukorica magassága és leveleinek száma nem volt 
szignifikánsan alacsonyabb, illetve kevesebb a direktvetésben, mint a konvencionális kezelésben. A 
termésmennyiség mellett/helyett a direktvetés talaj- és környezetvédelmi előnyei fontosak. Ohio-
ban, 8-22% lejtőn beállított parcellás kísérletekben a direktvetésnél alacsonyabb herbicid (atrazin és 
simazin) veszteséget regisztráltak, mint a konvencionális esetén. TRIPLETT et al. (1978) arra a 
következtetésre jutottak, hogy a direktvetésnél a művelés hiánya és a mulcs réteg alkalmazása 
kedvezően alakította a felszíni lefolyást. A direktvetésben a növényi maradványok vízfelfogó 
képessége révén a csapadék helyben marad és növekszik a beszivárgás, amely végeredményben 
csökkenti a felszínen lefolyó víz mennyiségét és a talajlehordást (TRIPLETT et al. 1968, 
HARROLD ÉS EDWARDS 1974, LANGDALE et al. 1979). CULLEY et al. (1987) a 
direktvetésben sokkal több makropórust tapasztalt, mint a hagyományosan művelt talajban. 
KRAMER et al. rossz vízáteresztő képességű talajon különböző talajművelési rendszerekben a 
kukorica és szója növényfejlődését, termésmennyiségét (1988a) és a talajeróziót (1988b) vizsgálták. 
A hat éves kísérlet adatai alapján a direktvetésben jelentkezett a legtöbb lefolyás, de kevesebb 
talajlehordással párosult, mint a többi kezelésben. Ennek oka, hogy ugyan a fedett talajfelszínről 
lefolyt a víz, de a talajtakarás miatt mérsékelt volt a talajlehordás és a kemikáliák lemosódása. A 
szerzők a termésmennyiség tekintetében csak a szójánál találtak szignifikáns különbséget a 
különböző művelési rendszerek között. SASAL et al. (2006) a direktvetésben 30%-kal több vízálló 
morzsát talált a felső 5 cm rétegben, mint hagyományos művelés esetén. A mulcsréteg 21%-os 
szerves-anyag emelkedést eredményezett. Kötött (agyag), rossz (gyenge) vízvezető képességű 
talajon sok esetben nem érhető el ugyanaz a termésmennyiség direktvetéssel, mint hagyományos 
termesztéssel, mert a tenyészidőszak korai szakaszában a túl sok talajnedvesség korlátozó tényező 
(JOHNSON et al 1984). Ilyen esetekben a bakhátas termesztés jelenthet megoldást, mert elősegíti a 
talaj felmelegedését és kiszáradását. BENJAMIN et al. (1990) pl. rossz vízgazdálkodású agyagos 
vályog talaj esetén vizsgálta a növényi maradvány hatását a talajnedvesség-tartalomra és 
hőmérsékletre különböző művelési rendszerekben. A bakhátas termesztési rendszerben alacsonyabb 
tavaszi talajnedvességet és magasabb talaj hőmérsékletet mértek a magágyban, mint a 
direktvetésben, de nem különbözött szignifikásan a szántásostól. A legtöbb szakirodalmi műben a 
direktvetés nedvességveszteség csökkentő szerepét hangsúlyozzák (BLEVINS et al. 1971, 
PIDGEON ÉS SOANE 1977, GANZER ÉS BLAKE 1978, NEGI et al. 1981, LINDSTROM et al. 
1984). A növényi maradvány nedvesség visszatartó képessége miatt alkalmas a talaj hőmérséklet 
szabályzására is. Bár a túl sok növényi maradvány miatt hűvös és nedves marad a talaj, de a fedett 
talajfelszín lehetővé teszi a nedves talajon járást (FORCELLA ÉS LINDSTROM 1988). Az 
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előnyök ellenére széles körben nem terjedt el a direktvetés, aminek több oka is van. Először is, nem 
alkalmazható általánosan mindenhol, mert a lazítás elmaradása miatt sok esetben tömörödés 
jelentkezik. Nem ajánlott gyengén szerkezetes, tömörödésre érzékeny, gyenge tápanyag-ellátottságú 
talajok esetén, mert a szervesanyag gazdálkodástól remélt talajállapot javulás lassúbb folyamat, 
mint a tömörödés kialakulása. Az elterjedését korlátozza, hogy magas fokú gépesítettséget és 
szakképzett gazdálkodást igényel. A termesztés nagy kockázata miatt ezért általános alkalmazását a 
szerzők nem javasolják (BAEUMER 1990, BRENNDÖRFER ÉS METZNER 1993). Direktvetés 
esetében terméscsökkenéssel kell számolni (ISMAIL et al 1994). 
 
A bakhátas termesztés előnye a forgatásos termesztési rendszerrel szemben a kevesebb tavaszi 
talajművelésben rejlik, ami korábbi vetést tesz lehetővé. Az ősszel elkészített bakhátba tavasszal 
már rögtön lehet vetni, míg a hagyományosnál a szántást még egy elmunkálás, illetve vetőágy 
készítés követi. MATERECHERA ÉS MLOZA-BANDA (1997) megfigyelései szerint a bakhátas 
művelésnél kb. 25 cm mélységben tömör záróréteg kialakulása tapasztalható. WANG et al. (1985) 
öt év után figyeltek meg talajtömörödésre utaló jeleket a 10-25 cm mélységben. A bakhátas 
termesztési rendszer előnye, hogy rossz vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező talajok 
esetében kedvező feltételeket biztosít a vetőágy megfelelő kiszáradásához és felmelegedéséhez 
(KETCHESON 1983, POTTER et al. 1985, STONE et al. 1989, ECKERT 1990, STONE et al. 
1990). A tavaszi gyorsabb felmelegedés és száradás miatt korábbi vetés lehetséges (ECKERT 
1987), így lehetővé válik a kukoricatermesztés olyan területeken is, ahol a tenyészidőszak elején 
jelentkező nedvességbőség terméskorlátozó tényező. Ilyen területek a kukorica termesztés északi 
határán elhelyezkedő termesztési körzetek és/vagy a kötött talajok (CARTER ÉS KUNELIUS 1990, 
KARLEN 1990). A bakhátas termesztés kedvező feltételeket nyújt a sekély termőréteg miatt rossz 
vízgazdálkodási viszonyokkal rendelkező talajok esetében is. A bakhátas művelésben bekövetkező 
talajállapot javulás agyagos és agyagos-vályog talajokon a vízáteresztő-képesség kedvezőbbé 
válásával függ össze. 
 
A kedvezőbb vízgazdálkodási viszony mellett a bakhátas termesztési rendszer elterjedését 
elősegítette, hogy talajszerkezet kímélő, ezzel csökkenthető a talajtömörödés veszélye és hatékony 
erózióvédelmi eljárás (RADKE 1982, STONE ÉS HESLOP 1987, VYN et al. 1990, SOIL AND 
WATER CONSERVATION SOCIETY 1990). A lejtőre merőlegesen kiképzett bakhátak 
csökkentik a felszíni lefolyást és a talajlehordást, ugyanakkor a sorközökben található növényi 
maradványok elősegítik a csapadék helyben tartását és talajba szivárgását (LAL 1990, TISDALL 
ÉS HODGSON 1990). ROMKENS et al. (1973) 8-12%-os lejtésű parcellákon beállított eróziós 
kísérletében a talaj- és tápanyagveszteség 67%-kal csökkent a bakhátas kezelésben, összehasonlítva 
a hagyományos művelésű kezeléssel. Hasonló sikert értek el KLEIN et al. (1996) lejtős területeken. 
A bakhátas művelés erózió csökkentő hatása nem a talajszerkezet javulástól, hanem inkább a 
növényi maradványoknak és a bakhátak elhelyezkedésének köszönhető. A lejtő irányú bakhát 
kialakítás azonban növeli a felszíni lefolyást, ezért lejtős területen kizárólag a lejtő irányra 
merőleges bakhát elhelyezés alkalmazható. Könnyű és közepes kötöttségű (homok és vályog fizikai 
féleségű) talajokon bakhátas műveléssel kukorica és szója esetén elérhető ugyanaz a 
termésmennyiség, mint a hagyományos termesztési rendszerekkel (GRIFFITH 1973). 
VYN et al. (1990) arról számolnak be, hogy bakhátas termesztési rendszerrel – ha a talaj nem 
gyomosodott el – azonos termést értek el, mint hagyományos, szántásra alapozott talajműveléssel. 
Több szerző a kukorica és szója legfeljebb 10-15%-os terméscsökkenéséről számol be (STONE ÉS 
HESLOP 1987, STONE et al. 1989, WEERSINK et al. 1992). Mások a hagyományosnál 10-15% 
termés többletet említenek (BEHN 1982, HAYES 1982, WICKS et al. 1996). AMEMIYA (1977) 
közlése alapján rossz vízgazdálkodással rendelkező talajokon elérhető a hagyományos művelés 
termésátlagai kukorica - szója vetésváltásban. GRIFFITH et al. (1973) kukorica bakhátas 
termesztésben nagyobb termést értek el, mint a direktvetéssel, de kisebbet, mint hagyományos 
műveléssel. 
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A sávos művelés a talaj részleges bolygatása, és a tarlómaradványokkal való sávos fedettség miatt, 
a védelemre szoruló területekre ajánlható. A hatékony gyomirtó szerek és a speciális 
művelőeszközök lehetővé teszik, hogy a mulcshagyó művelés során a talajfelszín egész éven át 
növényi maradványokkal fedett maradjon talajvédelmi célból. 
 
A talajvédő műveléseknek közös célja, hogy kevesebb talajbolygatással egy stabil talajszerkezet 
alakuljon ki. A talajvédő művelési rendszereknek korlátja lehet a kialakuló káros talajtömörödés 
(BLEVINS et al. 1983b). BALL et al. (1997) felhívják a figyelmet arra, hogy az értékőrző 
rendszerekben tapasztalható nagyobb térfogattömeg értékek egyúttal a talaj hordképességének 
javulását, valamint a tömörödéssel szembeni ellenálló képesség növekedését is eredményezhetik. A 
kedvező talajállapot fenntartása a talajfelszínen hagyott növénymaradványok segítségével 
fenntartható (ROTH et al. 1988). A talajvédő művelési rendszerekben a víz- és szélerózió ellen a 
talajfelszín minimum 30%-át valamilyen növényi maradvánnyal borítani kell a vetés utáni 
időszakban. HAYES (1982) és FAWCETT et al. (1994) szerint azonban 20%-os növényi 
maradvány borítottság is elegendő az eróziós károk megakadályozására. A talaj hőforgalma a talaj 
nedvességtartalmával szoros kölcsönhatásban a talajállapot egyik meghatározó fizikai jellemzője 
(HANSCHMANN 1983, FRANKO 1984, NYBORG ÉS MALHI 1989, GUPTA et al. 1990). 
BOND ÉS WILLIS (1969) vizsgálatai alapján fény derült arra, hogy a talajvédő művelési 
rendszerek többnyire a talajhőmérséklet csökkenését váltják ki. Ennek oka, hogy a mulcsréteggel 
fedett talajfelszín és a kevesebb bolygatás csökkenti a párolgást, és kisebb lesz a 
nedvességveszteség. Nagyobb nedvességtartalomnál a talaj hőkapacitása és hővezető képessége 
magasabb, mert a háromfázisú talajmátrixban a víz (folyadék) aránya nagyobb (a víz fajhője és 
hővezetése nagyobb, mint a szilárd részek és a levegő fajhője), ezért lassabban melegszik fel. A 
talaj lazultsági állapota jelentősen befolyásolja a hőkapacitást, a hőátadást, illetve a hővezetést, 
amelyet alapvetően az összporozitás és pórusokban lévő víz és levegő aránya határoz meg. Ebből 
következik, hogy a talaj lazultságát növelő művelés (térfogattömeg csökkenés) a művelt talajréteg 
hőkapacitását és hővezetését csökkenti. A száraz laza talaj gyorsabban felmelegszik, de gyorsabban 
ki is hűl. A kevesebb bolygatás és növényi maradványok egyben mérséklik a 
hőmérsékletingadozást a feltalajban (LAL et al. 1994, CANNEL ÉS HAWES 1994). A hőmérséklet 
csökkenés mérsékli a talaj párologtatását, ami elősegíti a talaj vízkészletének megőrzését. 
 
Végső soron a talajművelési kutatások feladata olyan rendszerek kidolgozása, amely figyelembe 
veszi a termőhely környezeti (talajtani, klimatikus) adottságait és a termesztett növény igényei 
mellett a gazdálkodás (termés, kemikáliák, gazdaságosság stb.) célkitűzéseit, a fenntartható 
fejlődést, továbbá környezetvédelemi (talaj- és vízvédelem) szempontból is elfogadható. Ahhoz, 
hogy valamely művelés a fent felsorolt követelményeknek megfeleljen, pontosan kell ismerni a 
különböző művelések nyomán bekövetkező talajtani és növényélettani reakciókat. Fontos kritérium 
a nedvességforgalomra gyakorolt hatás. A termőhelyhez illeszkedő talajvédő művelés környezeti és 
gazdasági előnyökkel jár, ugyanakkor nem elhanyagolható a gépesítettség és a szakképzettség 
színvonala (HAYES 1985). A talajvédő műveléssel javul a talaj fizikai és biológiai állapota, ezáltal 
a szélsőséges időjárási körülmények hatásai (belvíz, aszály) enyhülnek (BIRKÁS ÉS GYURICZA 
2001). A kockázatmentes átállás azonban csak jó kultúrállapotban lévő és megfelelő 
tápanyagtőkével rendelkező talajok esetén lehetséges (KETCHESON 1980, COSPER 1983). A 
talajvédő művelés (gazdálkodás) bevezetésének egy másik kritériuma, hogy a termésmennyiség 
helyett a talajvédelmet részesítse előnyben a gazdálkodó. STONEHOUSE (1997) szerint a talajvédő 
művelési rendszerek bevezetése elsősorban olyan területeken szükséges, amelyek védelemre 
szorulnak (pl. érzékeny és/vagy hátrányos területek). 
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III. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1. A vizsgálatok célja 
Hosszú távra tervezett talajművelési tartamkísérletben tanulmányoztuk különböző talajművelési 
rendszerek hatását a talajtömörödésre eltérő vízgazdálkodási helyzeteket eredményező 
évjáratokban. A talajművelési kísérletben a tömörödés mértékének értékelése mellett 
növényvédelmi (gyomosodás, betegség, kártevők) és ökonómiai vizsgálatok is folynak. A kutatás 
során arra kerestük a választ, hogy hogyan változik a különböző talajművelési rendszerekben a talaj 
nedvességforgalmát/vízháztartását befolyásoló fizikai és biológiai talajállapot. Ennek érdekében a 
talajművelési rendszerek értékelése során a következő vizsgálati célokat tűztük ki: 
 
• A talajművelési rendszerek hatásának vizsgálata a talaj fizikai állapotára.  
• A talajművelési rendszerek hatásának vizsgálata a földigiliszta aktivitásra. 
• A talajművelési rendszerek hatásának vizsgálata a kukorica termésére. 
 
A dolgozatban a művelési rendszerek hatását évente, illetve egyes tulajdonságokat tekintve 
kétévente minősítettük. A 10 éves kutatási időszak alatt a vizsgált évek között nagy különbségek 
jelentkeztek az időjárást tekintve, ezért a művelési rendszerek értékelésekor az évjárathatást is 
figyelembe vettük. 

3.2. A kísérleti terület agroökológiai jellemzői 
A kísérleti terület Alsó-Ausztriában, St. Pölten-től délkeletre a Pyhrai Mezőgazdasági 
Szakközépiskola kísérleti területén helyezkedik el (Földrajzi koordináták: ϕ=48º08’51’’, 
λ=15°42’08’’, tengerszint feletti magasság: 308 m). A táj lankás dombvidék, néhol meredek lejtőjű 
patakvölgyekkel tagolva. A kísérlet a Perschling patak völgyében sík területen található. Az 
éghajlati viszonyokat mind az óceáni, mind a kontinentális éghajlati elemek befolyásolják. Az 
időjárást továbbá jelentősen meghatározza az Alpok közelsége. A tél viszonylag enyhe és 
csapadékszegény, a nyár meleg és csapadékos. A kísérlet ideje alatt a sokévi átlagnál 
csapadékosabb (pl. 1997, 2002 és 2005), melegebb évek voltak, de szárazabb (pl.2000 és 2003), 
illetve hűvösebb évek is előfordultak. Az éghajlat kedvez a szántóföldi növények termesztésének és 
a legeltetéssel, kaszálással hasznosított gyepgazdálkodásnak. A kísérleti terület éghajlatát leginkább 
meghatározó csapadék és hőmérséklet adatokat a 2. és 3. táblázat, illetve az 1. és 2. ábra mutatja. 
 
2. táblázat. Éves csapadékösszegek havi bontásban (Pyhra, 1997-2006). 

Év I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen 

1997 13 21 115 65 100 77 304 55 36 61 132 77 1056
1998 79 28 93 42 78 87 124 67 104 94 69 39 904
1999 20 120 40 41 109 96 154 109 51 25 75 84 924
2000 51 39 64 18 56 69 60 125 59 39 35 47 662
2001 56 27 48 62 71 62 103 72 164 14 54 98 831
2002 6 40 85 35 20 152 79 333 78 108 55 65 1056
2003 77 23 54 27 57 40 106 25 102 46 30 38 623
2004 48 92 105 43 65 178 64 81 80 36 64 12 866
2005 79 89 28 71 103 83 165 187 67 6 39 61 978
2006 74 30 92 102 81 145 30 266 47 4 27 16 914

∑ (1997-2006) 50 51 72 51 74 99 119 132 79 43 58 54 881
∑ (1983-2006) 40 45 63 61 84 99 94 111 75 46 57 53 829
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1. ábra: Évi csapadékösszegek (Pyhra, 1997-2006). 

 
3. táblázat. Éves közép hőmérséklet értékek havi bontásban (Pyhra, 1997-2006). 

Év I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen 
1997 -2,70 2,70 5,00 7,20 15,80 19,10 18,90 20,00 15,40 7,60 4,30 2,10 9,62
1998 1,10 3,50 4,90 11,20 14,60 18,70 19,70 20,20 15,10 10,50 2,50 -1,10 10,08
1999 1,15 -0,24 6,02 9,84 14,72 17,14 19,91 18,34 17,12 9,87 2,98 1,29 9,85
2000 -2,25 4,09 5,21 11,75 16,04 19,43 17,73 20,34 14,76 12,15 4,95 1,37 10,46
2001 1,37 1,47 6,11 7,83 15,20 15,73 19,15 20,01 11,77 11,93 2,76 -2,27 9,26
2002 0,08 5,38 4,74 7,39 14,58 18,13 19,35 18,34 13,14 8,62 6,35 -0,89 9,60
2003 -1,16 -3,94 4,98 8,63 16,39 20,26 19,09 21,08 12,56 4,92 5,39 -0,36 8,99
2004 -2,28 2,23 3,24 10,30 13,25 16,80 18,84 19,54 13,91 10,62 4,98 0,42 9,32
2005 0,88 -2,93 1,89 9,39 14,23 17,49 19,25 16,77 14,81 8,60 2,22 -1,42 8,43
2006 -6,02 -1,56 2,34 9,99 13,66 17,50 21,92 16,47 16,98 10,24 5,98 2,13 9,14

∑ (1997-2006) -0,98 1,07 4,44 9,35 14,85 18,03 19,38 19,11 14,56 9,51 4,24 0,13 9,47
∑ (1983-2006) -0,82 -0,11 4,02 8,84 14,02 16,91 19,03 18,55 14,20 9,01 3,69 -0,06 8,94
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2. ábra: Évi középhőmérséklet értékek (Pyhra, 1997-2006). 

 
A területen a sokévi (1901-2000) átlagos csapadékmennyiség 736 mm. Az elmúlt 24 év (1983-
2006) csapadékmennyiség átlaga 829 mm. A havi átlag maximum augusztusban 111 mm, havi átlag 
minimum januárban 40 mm. A kísérlet évei alatt (1997-2006) a csapadék átlag nagyobb, 881 mm és 
szélsőségesebb volt (623–1056 mm), mint a sokéves átlag. 
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A sokévi középhőmérséklet (1901-2000) 8,8 ºC, az elmúlt 24 évben (1983-2006), alig több, vagyis 
8,9ºC volt. A havi átlag maximum júliusban 19,0 ºC, a havi átlag minimum pedig januárban -0,8 ºC. 
A legmelegebb évben (1994) az évi középhőmérséklet 10,6 ºC, a leghidegebb évben (1985) 7,31 ºC. 
A kísérlet ideje alatt (1997-2006) az évi középhőmérséklet 9,47 ºC-nak adódott. A legmelegebb 
évben (2000) az évi középhőmérséklet 10,5 ºC, a leghidegebb évben az évi középhőmérséklet 8,4 
ºC volt. A helyszínen rögzített meteorológiai adatokból kitűnik, hogy a kísérlet időszaka alatt az 
egyes évek között is jelentős különbségek adódtak. Különösen az évi csapadékmennyiség 
ingadozott, ezért a vizsgálatok értékelésekor az évhatást is figyelembe vettük. 1997-ben a csapadék 
mennyisége 155 mm-rel haladta meg a sokéves átlag (803 mm) értékét, amiben jelentős szerepet 
játszott a július folyamán lezúduló esőmennyiség. A hőmérséklet értékek a vegetációs időszak 
elején valamelyest meghaladták a sokévi átlagot, amely kedvezően befolyásolta a kukorica kelését 
és kezdeti fejlődését. 
A kísérleti terület talaja réti öntés (Endogleyic Fluvic Cambisol (Dystric, Siltic)). Alapkőzete 
többnyire áradások révén lerakódott finomszemcsés iszap. Heves esőzések során az erózió jelentős 
károkat okozhat. Közepes értékű szántóföld, kiváló a gyephasznosítási célra. A talaj fizikai félesége 
homokos vályog, szerkezete jó, víz- és tápanyag-gazdálkodása kedvező, azonban tömörödésre 
hajlamos. A 2. melléklet a talajszelvény leírást és a legfontosabb talajvizsgálati adatokat mutatja be.  

3.3. A talajművelési tartamkísérlet ismertetése (kísérleti elrendezés) 
A vizsgálatokat a Bécsi Agrártudományi Egyetem és a Szent István Egyetem 1996-ban beállított 
kísérletében végeztük. A kísérlet egytényezős, sávos elrendezésű, kisparcellás talajművelési 
tartamkísérlet, amelyben az ismétlések és a kezelések száma 3. A kísérletben a kezelések 
randomizáltan helyezkednek el, egy parcella mérete: 50 m x 9 m = 450 m2. 
A kísérletben három lényegesen eltérő talajművelési rendszert állítottunk be: (1) a direktvetéses és 
(2) a bakhátas talajvédő művelési és vetési rendszert, valamint (3) a közép mély (15-20 cm) 
szántásos hagyományos művelést. A talaj előkészítése a direktvetés esetében kizárólag a vetéssel 
egy menetben történt, és csak a magárok sekély lazításából (~5 cm) állt. A forgatásos művelésnél a 
középmélyszántást (~15 cm) és az elmunkálást ősszel egy menetben végeztük. A bakhátas művelés 
őszi talaj-előkészítése a kísérlet beállításának évében megegyezett a hagyományos művelésével, ezt 
követően tavasszal a kukorica vetése előtt burgonya-töltögetőgép segítségével 18-20 cm magas 
bakhátakat alakítottunk ki egymástól 75 cm sortávolságra, a kukorica vetési sortávolságának 
megfelelően. Júniusban a bakhátakat a töltögetőgéppel újra megigazítottuk, amely egyben 
mechanikai gyomirtással is felért. 1997-ben és 1998-ban őszi alapművelést nem végeztünk. Ebben a 
két évben a bakhátfelújítás a vetés előtt tavasszal történt, illetve a bakhátmagasításra szintén 
júniusban került sor. 1999-től azonban a nagyarányú gyomosodás miatt a bakhátas kezelésben is 
őszi szántást végeztünk. Ettől kezdve a bakhátak kialakításának és töltögetésének időpontja 
megegyezett a kísérlet beállításakor elvégzett munkák időpontjával. 
 
4. táblázat. A kísérletben alkalmazott technológia adatai (Pyhra, 1997-2006). 

Év Növény Fajta Vetés Csíraszám 
(db ha-1) 

N 
(kg ha-1) 

P 
(kg ha-1) 

K 
(kg ha-1) 

1997 kukorica DK 210 97. 04. 15. 95 000 112a 96 60 
1998 kukorica DK 210 98. 04. 28. 95 000 92a 42 75 
1999 kukorica Magister 99. 04. 28. 95 000 121 110 - 
2000 kukorica Coach 00. 04. 27. 95 000 154a 92 - 
2001 kukorica Coach 01. 04. 25. 95 000 123 - - 
2002 kukorica Brissac 02. 04. 29. 95 000 118a 102 - 
2003 kukorica Brissac 03. 04. 29. 84 000 118 102 - 
2004 kukorica Brissac 04. 04. 29. 95 000 118 102 - 
2005 őszi búza Ludwig 04. 11. 17. 3 500 000 146b - - 
2006 kukorica Benicia  06. 04. 20. 85 000 137a 115 - 

a A nitrogén műtrágya kijuttatása két dózisban történt, (1/3 ősszel, 2/3 tavasszal), a többi évben az összes N tavasszal 
került kijuttatásra. 

b A nitrogén műtrágya kijuttatása három dózisban történt tavasszal, (¼ áprilisban, ½ májusban, ¼ júniusban), a többi 
évben az összes N tavasszal került kijuttatásra. 
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A kísérletben a kukoricát monokultúrában termesztettük, de 2005-ben a betegségek és a kártevők 
(kukoricabogár) felszaporodása miatt őszi búza vetése történt. 2006-ban azonban újra kukoricát 
vetettünk. A termesztéstechnológia legfontosabb elemeit a 4. táblázat tartalmazza. A műtrágya 
kijuttatás egységesen ősszel történt tárcsás műtrágyaszóróval. 

3.4. A vizsgálatok módszerei 
A különböző talajművelési kezelésekben a talajtömörödés értékelés során talajfizikai és 
talajbiológiai vizsgálatokat, illetve termésmennyiség meghatározását végeztünk. A talaj fizikai 
állapotának minősítésére a fizikai féleség, a talajszerkezet (morfológiai és agronómiai), a 
talajellenállás, a nedvességtartalom, a térfogattömeg, a víztartógörbe jellegzetes értékei, a 
vízkapacitás, az összporozitás és a pórusméret-eloszlás értékei szolgáltak. A talaj biológiai 
állapotának minősítését a földigiliszta aktivitást jellemző egyedszám, méret szerinti osztályozás, 
biomassza, és járatsűrűség mérésével vizsgáltuk. A kísérletben a fizikai és biológiai 
talajtulajdonságokat változékonyságok alapján eltérő gyakorisággal mértük. 

3.4.1.  A talajok fizikai féleségének meghatározása 
A talajok fizikai féleségét helyszíni felvételezés során és laboratóriumi mechanikai összetétel 
vizsgálattal is meghatároztuk (BUZÁS 1993). A helyszíni leírás és a laborvizsgálatok eredménye a 
2. mellékletben találhatók. 

3.4.2. A talaj szerkezeti állapotának és humusztartalmának vizsgálata 
A szerkezetesség fokának (a szerkezeti elemek fejlettsége, kifejezettsége, a talajszerkezet 
kialakulásának mértéke) és a szerkezet típusának (szerkezeti elemek alakja, nagysága és térbeli 
elrendeződése) megállapítására a talajszelvény helyszíni leírásakor került sor (FAO 2006). Az 
eredmények az 1. mellékletben láthatók. A talaj agronómiai szerkezetét a különböző művelési 
rendszerekből vett bolygatott talajmintákból száraz szitálással állapítottuk meg (BUZÁS 1993). A 
légszárazra szárított talajmintát 7 különböző lyukbőségű szitasor (20, 10, 5, 3, 1, 0,5, 0,25 mm) 
segítségével 8 mérettartományba osztályoztuk, majd a frakciók tömegét tömegszázalékos formában 
kifejeztük. A talaj százalékos rög-, morzsa- és por összetételét a következő határértékek alapján 
határoztuk meg: A 20 és a 10 mm lyukátmérőjű szitán fennmaradt talajt a rögfrakcióba, az 5, 3, 1, 
0,5 és 0,25 mm-es lyukátmérőjű szitákon fennmaradt részt a morzsa frakcióba és a 0,25 mm 
lyukátmérőjű szita alatt elhelyezett edényben lévő részt a porfrakcióba soroltuk. Az agronómiai 
szerkezet megítélésekor kizárólag a szerkezeti elemek méretét vettük figyelembe (STEFANOVITS 
1992). 
A művelt réteg talaj szerkezeti elemeinek vízállóságát Kazó-féle morzsa vízállékonyság-mérővel 
(bizonytalanság: 7.5 rel.%) vizsgáltuk (BUZÁS 1993). A vizsgálat során először száraz szitálással 
megállapításra került a talajminta százalékos morzsaösszetétele, majd a frakciók vízben áztatása 
következett és víz alatt végzett szitálással (nedves szitálás) meghatároztuk a vízálló morzsák 
mennyiségét és méretszerinti eloszlását (MSZ-08-0205:1978). A vizsgálat során elhatároltuk a 0,25 
mm-nél nagyobb frakcióba tartozó aggregátumokat, amely az összes vízálló morzsát jelenti (DI 
GLERIA 1957). KEMPER (1965) szerint azonban az 1,0 mm-nél nagyobb frakciókba tartozó 
morzsák jelentik valójában az igazi vízálló morzsákat (WSA), ezért ezt a frakciót is elkülönítettük. 
A humusztartalmat Tyurin módszerrel határoztuk meg. 

3.4.3. A tömődöttség helyszíni érzékszervi vizsgálata 
A helyszíni felvételezés során (lásd. 2. melléklet) a talajszelvény falán végeztük el (FAO 2006). 

3.4.4. A térfogattömeg mérése 
A tömörödés mértékét leggyakrabban helyszíni érzékszervi vizsgálattal, mechanikai 
ellenállásméréssel vagy térfogattömeg méréssel állapítják meg. A térfogattömeg meghatározása 
bolygatatlan talajmintákból számítással történt. Az eredeti szerkezetű talajmintákat Eijkelkamp-
típusú bolygatatlan talajmintavevő segítségével, 100 cm3 térfogatú fémhengerbe (a patron átmérője: 
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53 mm, magassága: 50 mm) szedtük. A mintát szárítószekrényben 105 ºC-on tömegállandóságig 
szárítottuk, majd a tömegét elosztottuk a mintavevő henger térfogatával (BUZÁS 1993). A 
mintavételezés három mélységből (5-10 cm, 15-20 cm és esetenként 40-45 cm), három ismétlésben, 
a kísérlet beállítását követően minden második évben (1998, 2000, 2002, 2004 és 2006) öt 
alkalommal történt a kukorica vetését követő második héten. A mintavételi mélységeket a bakhátas 
és hagyományos kezelésben történő művelési mélységek alapján jelöltük ki. A mintákat minden 
esetben a művelő utakat kihagyva, a taposástól mentes sorközökből vettük. A 40-45 cm-es rétegből 
nem vettünk minden méréssorozat alkalmával mintát, mert az első két méréssorozat eredményei 
nem indokolták a kétévenkénti mintavételt. (Az első és a második méréssorozat között minimális 
változás következett be a művelés hatására a térfogattömegben.) 

3.4.5. A talajellenállás mérése 
A tömődöttség vizsgálathoz a térfogattömeg méréssel párhuzamosan talajellenállás-mérés 
használatos. Mivel a térfogattömeg meghatározás idő- és költségigényes, ezért a helyszíni 
érzékszervi vizsgálat mellett a talajellenállás mérés terjedt el a gyakorlatban a tömörödés fokának 
meghatározásához. Vizsgálataimhoz mechanikus elven működő rugós penetrométert, 
nyomószondát használtam, amely beosztással ellátott 50 cm hosszú szondából, rugós erőmérőből, 
valamint a fogantyú szárán levő erőmérő skálából áll (DARÓCZI ÉS LELKES 1999). A mérés 
során az acélkúpban végződő szonda talajba juttatása kézi erővel történt. (A szondakúp alapterülete 
1 cm2, a kúpszög 60º.) A talajellenállás mérés 10 cm-ként 50 cm mélységig történt. A mérést 1999 
és 2003 kivételével évente (8 év) parcellánként 8-10 ismétléssel végeztük. A méréseket egyes 
években (1997, 1998, 2000, 2004 és 2006) a vegetációs időszak folyamán két vagy három 
alkalommal (kelés után, nyár közepén, valamint betakarítás után) megismételtük (4. melléklet). 

3.4.6. A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak meghatározása  

3.4.6.1. A talaj nedvességtartalmának mérése 
A tömődöttség jellemzésekor a talajellenállás értékek interpretációja szempontjából különösen 
fontos paraméter a talaj aktuális nedvességtartalma, mert a nedvességtartalom a talajellenállást 
jelentősen befolyásolja, ezért a nedvességtartalom mérést a talajellenállás méréssel egyidejűleg 
minden esetben elvégeztük. A nedvességtartalom szárítószekrényes meghatározásához a mintákat 
50 cm mélységig 10 cm-ként szedtük Purckhauer-típusú szúróbot segítségével három ismétlésben. 
A talaj nedvességprofilját a tömeg%-os nedvességtartalom értékek alapján ábrázoltuk (4. melléklet).  

3.4.6.2.A talaj nedvességállapota 
A talaj nedvességállapota azt jelzi, hogy a talajnedvesség milyen erők hatása alatt áll, milyen erővel 
kötődik a talajhoz, mennyire felvehető a növények számára és hogyan mobilizálható. A nedvesség 
potenciál, a talajban lévő vízre ható erők eredője (összpotenciál), melynek meghatározását pF-
méréssel végeztük. A pF-érték a víz adott részlegének elszívásához szükséges erő vízoszlop-cm-ben 
kifejezve. A talaj víztartó pF-görbéje a talaj térfogatos nedvességtartalmának függvényében 
ábrázolja a kötőerők mértékét. A vízzel telített talaj pF-értéke 0 vagy annál kisebb, a kiszárított talaj 
pF-értéke 7 vagy annál nagyobb. A pF-érték az egyik legfontosabb talajfizikai paraméter, mivel 
számos jellemzőre tudunk belőle következtetni a talaj állapotára és a termesztett növényre 
vonatkozóan. Mivel a pF-mérés elve azon alapul, hogy a talaj pórusaiban lévő víz a pórusok 
méretétől, mennyiségétől és arányától függően különböző erővel kötött, ezért ha a vizet különböző 
erővel távolítjuk el a talajból, meghatározhatjuk a nedvességet megkötő pórusok mennyiségét és 
következtethetünk a talajban növények által elméletileg felvehető víz mennyiségére.  
Meghatározását Várallyay (1973) módszer szerint végeztük a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató 
Intézetében. A méréshez használt eredeti szerkezetű talajminták azonosak a térfogattömeg méréshez 
szedett bolygatatlan mintákkal. A mérés minden esetben az 5-10 és 15-20 cm mélységből gyűjtött 
mintákból történt, a laboratóriumban történő telítés után, a pF-görbe jellemző értékeinek 
(pF0=0,01m, pF0,4=0,025m, pF1=0,1m, pF1,5=0,3m, pF2=1m, pF2,3=2m, pF2,7=5m, pF3,4=25m, 
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pF4,2=150m és pF6,2=15000m magas vízoszlop nyomásának megfelelő szívóerő ellenében a 
talajban visszatartott vízmennyiségnek) meghatározásával. A pF0, pF2,3 és pF4,2 értékeken 
meghatározott nedvességtartalom értékeket statisztikailag is kiértékeltük. 

3.4.6.3.A talaj vízkapacitás értékeinek meghatározása 
A különböző feltételek mellett a talajban maradó vízmennyiséget vízkapacitásnak nevezzük. A talaj 
nedvességállapotát kifejező vízgazdálkodási paraméterek (hidrofizikai jellemzők) kifejezhetők 
egyszerű talajfizikai jellemzőkkel. A talaj különböző vízkapacitás értékeit közvetett módszerrel a 
pF-értékek segítségével is meghatározhatjuk (BUZÁS 1993). A vízgazdálkodási paraméterek 
meghatározása a pF-görbe jellegzetes értékeinek segítségével történt (MSZ-08.0205-78). A pF-
görbe alakja a talaj fizikai féleségétől a lefutása pedig a talaj fizikai állapotától függ. A pF-görbék 
lefutásának vizsgálatával az egyes művelések hatása tanulmányozható, mert a művelés befolyásolja 
a pF-görbe jellemző pontjainak értékét. A pF-görbe pontjai közül gyakorlati szempontból a pF0, a 
pF2,3 és a pF4,2 értékek ismerete különösen fontos. A pF-görbe jellegzetes pontjainak segítségével 
a teljes vízkapacitás (pF0), a minimális vagy szabadföldi vízkapacitás (pF2,3) és a holtvíztartalom 
(pF4,2) vízgazdálkodási paraméterek (hidrofizikai jellemzők) értékei határozhatók meg. A 
vízkapacitás értékek segítségével megállapítható a növények számára hasznosítható (diszponibilis) 
víz mennyisége a szabadföldi vízkapacitás és a holtvíztartalom különbségeként (pF2,3 - pF4,2). 
 

• A talaj maximális/teljes vízkapacitása (VKmax) a vízzel teljesen telített talaj 
térfogatszázalékban kifejezett nedvességtartalma. A kétfázisú talajban, amikor a szilárd 
részek közötti pórusteret teljes egészében víz tölti ki a teljes vízkapacitás megegyezik az 
összporozitással, illetve a pF0 értékével. 

• A talaj kapilláris vízkapacitása (VKkap) a pF1,8 szívóerőnél meghatározott 
térfogatszázalékban kifejezett nedvességtartalomnak felel meg. 

• A talaj minimális/szabadföldi vízkapacitása (VKsz) az a vízmennyiség, amelyet a 
természetes rétegzettségű és mély talajvízszintű (nincs jelentős kapilláris vízemelés a 
talajvízből) talaj a felszínére jutó víz mennyiségéből befogadni, elraktározni, a gravitációs 
erő ellenében visszatartani képes. A definícióból következik, hogy a VKsz értéke tág határok 
között változhat (pF1,7 - pF2,7), ezért konvencionálisan pF2,5, ha a talajvízszint mélysége 
333 cm. Sekélyebb talajvízszint esetén a VKsz értéke >pF2,5; mélyebb talajvízszint esetén 
VKsz értéke <pF2,5. A talajvíz mélysége mellett a VKsz értéke természetesen függ a talaj 
fizikai és kémiai tulajdonságaitól. A VKsz értéke homoktalajokon ≈ pF2,0; középkötött 
talajokon ≈ pF2,5; nehéz mechanikai összetételű talajokon ≈ pF2,7. Esetünkben a VKsz a 
pF-görbe pF2,3 szívóerőnél mért, térfogatszázalékban kifejezett térfogat%-os 
nedvességtartalma. 

• A talaj holtvíztartalmán (HV) azt a nedvességtartalmat értjük, amelynél a növényen tartós 
hervadás jelei figyelhetők meg (hervadáspont). A HV értéke is konvencionális, mert 
tényleges értéke függ a növénytől. A HV a pF4,2-nél meghatározott, térfogatszázalékban 
kifejezett nedvességtartalomként értékelhető. 

• A talaj hasznosítható vízkészletének nevezzük azt a vízmennyiséget, amelyet a növények a 
vízkapacitásig telített talajból felvehetnek (diszponibilis víz, DV). A talaj hasznosítható 
vízkészletét mm/1 m-es talajrétegben fejezzük ki. A talaj hasznosítható vízkészlete 
számítással határozható meg. A szabadföldi vízkapacitás és a holtvíztartalom 
különbségeként (DV=VKsz-HV) számított, térfogatszázalékban kifejezett nedvességtartalom. 
Mivel a képletben szereplő vízkapacitás értékek konvencionális értékek, ezért a DV 
értékének ily módon történő számítása csak közelítő érvényű. A DV az egyik legfontosabb 
vízgazdálkodási jellemzője a talajnak. A talaj vízháztartását a hasznosítható vízkészlet 
alapján lehet agronómiai szempontból minősíteni. (pl. az öntözéshez tájékoztató 
információ). 
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3.4.7. Az összporozitás és a pórusméret-eloszlás megállapítása 
Az összporozitás tehát a talaj pórusterének és szilárd részének arányát mutatja meg 
térfogatszázalékban kifejezve, amely egy integrált érték (FARKAS 2001). Mivel a talaj víztartó-
görbéje áttételesen a talaj porozitásáról is információt nyújt (WATSON ÉS LUXMOORE 1986), 
ezért a pórusméret-eloszlást a talaj pF-görbéjének jellegzetes pontjai (pF0, pF1,8, pF2,3 pF4,2), 
azaz a vízkapacitás értékek (maximális/telítettségi, kapilláris, minimális/szabadföldi, hervadáspont) 
alapján határoztuk meg. Az összporozitás tulajdonképpen megegyezik a maximális/telítettségi 
vízkapacitás (Vkmax) =pF0 értékével, amely a talaj teljes nedvességtartalmát magába foglalja. A 
makropórusok arányát a maximális és a kapilláris vízkapacitás különbségeként (Vkmax-Vkkap), azaz 
pF0-pF1,8 számoltuk. A kapilláris-gravitációs pórusok arányát a kapilláris vízkapacitás (Vkkap) 
=pF1,8 és a minimális (Vkmin) =pF2,3 vízkapacitás  különbségeként számoltuk (Vkkap-Vkmin), azaz 
pF1,8 - pF2,3. A kapilláris pórusok arányának számítása a minimális vízkapacitás (Vkmin) =pF2,3 és 
a hervadáspont (Hv) =pF4,2 különbségeként történt (Vkmin- Hv), azaz pF2,3 - pF4,2. A 
mikropórusok arányának számítása a hervadáspont (Hv) =pF4,2 értéke alapján történt, azaz >pF4,2. 
 
A pórusméret megoszlására a talaj vízgazdálkodási jellemzőiből lehet következtetni. A különböző 
méretű pórusok mennyiségének és arányának meghatározása azon alapul, hogy a víz milyen erővel 
van kötve az egyes pórus tartományokban (STEFANOVITS 1975). A talaj víztartó-görbéje (pF-
görbéje) áttételesen a talaj pórusméret-eloszlásáról nyújt információt (WATSON ÉS LUXMOORE 
1986). A pórus méret eloszlás (differenciált porozitás) meghatározása pF-görbék jellegzetes 
pontjainak felhasználásával, számítással történt. Az ekvivalens pórusátmérőt (d) a mért pF-görbe 
értékekből számítottuk a kapilláris vízvisszatartást leíró egyenletből levezethető Jurin-képlet alapján 
(WATSON ÉS LUXMOORE 1986): 
 

hgh
d 3,0cos4

−≈−=
ρ

ασ  

 
ahol: d - ekvivalens pórusátmérő (L) ρ - a víz sűrűsége (ML-3) 
 h – szívóerő (L - H2O)  α – a víz és a fal érintkezési szöge (-) 
 σ – a víz felületi feszültsége (MT-2) g – a nehézségi gyorsulás (LT-2) 
 
A képletben a sugár a talajpórusok átlagos sugara. A képlet egy olyan ideális esetet feltételez, 
amikor a talajpórusokat a velük azonos víztartó képességű, szabályos henger alakú kapilláris csövek 
átmérőjével jellemezzük. Fontos megjegyezni, hogy a pórusméret-eloszlás becslésére használt 
egyenlet ekvivalens pórusátmérőket feltételez. Ez a feltételezés azonban különösen művelt 
talajoknál kérdéses. Ugyanis a talajban a pórusok mérete nem egyforma, alakja nem kör 
keresztmetszetű, átmérője a duzzadó agyagásványok miatt változó, a pórusrendszer nem csak 
függőleges, hanem többirányú és benne a víz keresztjáratokon közlekedik. A fentiek alapján a 
becsült pórusméret-eloszlás csak tájékoztató jellegű információ.  
 
Az egyes pórusméret-tartományok elhatárolásánál a STEFANOVITS (1975) szerinti felosztást 
vettük alapul: 
 

1. a 60 µm-nél nagyobb pórusokban a víz pF1,8-nál kisebb energiával kötött. A víz mozgását a 
gravitáció mozgatja. A makropórusok adnak helyet a gravitációs víznek, jelentősége abban 
áll, hogy a talajban csapadék hatására a mélyebb rétegekbe áramlik a víz és a talaj 
levegőzését biztosítják, 

2. a 20-60 µm átmérőjű kapilláris-gravitációs pórusokban a pF1,8 és pF2,3 közötti energiával 
kötött vízmennyiség található. Ez a vízforma könnyen mozog és a növények számára 
felvehető. Ez a pórustartomány a talaj vízgazdálkodását, tehát vízvezetését és víztartó 
képességét döntően befolyásolja, 
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3. a 0,2-20 µm átmérőjű kapilláris pórusok a pF2,3 és pF4,2 közötti energiával kötött, a 
növények számára nagyrészt hozzáférhető vízmennyiséget tartalmazza. Ez a vízmennyiség a 
növények vízfelvételét szolgálja, 

4. a 0,2 µm-nél kisebb átmérőjű mikropórusok nagyrészt a mikroflóra megtelepedéséhez 
biztosítják a helyet. A benne lévő víz erősen kötött, amely a növények számára felvehetetlen 
(holtvíz). A pF4,2-nél erősebben kötött vízmennyiség tartozik ide (kb. a Hy-értéknek 
megfelelő nedvességtartalommal jellemezhető. 

3.4.8. Földigiliszta aktivitás mérése 
A talajművelési rendszerek biológiai szempontú talajállapot értékelését földigiliszta tevékenység 
vizsgálattal végeztük. A kísérletben a földigiliszta aktivitást minden második évben tavasszal a 
fizikai tulajdonságok vizsgálatával párhuzamosan mértük. A földigiliszták aktivitását az ún. kvadrát 
módszer segítségével kézi kiválogatással határoztuk meg (ZICSI 1957, BRETSCHER 1896, 
EDWARDS ÉS BOHLEN 1997). A módszer általánosan alkalmazott eljárás a földigiliszta egyedek 
számának és fajösszetételének meghatározására (DUNGER ÉS FIEDLER 1997). A vizsgálatokat a 
kísérleti parcellákban kezelésenként kétévente végeztük májusban a vetés után, amikor a 
földigiliszta aktivitás élénknek bizonyult. A kézi kigyűjtést a következő módon végeztük: a 
vizsgálandó felszínre egy ismert területű, 0,25 m2-es (50 x 50 cm) keretet helyeztünk, amely alól a 
talajt ásóval kitermeltük 20-30 cm mélységig egy fóliára, attól függően, hogy az egyedek milyen 
mélyen helyezkedtek el. Szakirodalmi adatok alapján a mérsékelt égövben elegendő a 20 cm-es 
mélység kitermelni a talajt (RUNDGREN 1975). Természetesen a földigiliszta egyedek ennél 
mélyebben is megtalálhatóak, amelyeket formalinos kezeléssel nyerhetünk ki. Esetünkben a 
formalinos kiűzésre azért nem volt szükség, mert elsősorban azokra a fajokra voltunk kíváncsiak, 
amelyek a vizsgálat időpontjában a feltalajban tartózkodtak. A kitermelt talajt átrostáltuk, és a 
földigiliszta egyedeket kézzel kigyűjtöttük egy műanyag edénybe (250-500 ml). Alkoholos 
tartósítás (70%-os etanol) után a kezelésenként és mélységenként külön gyűjtött egyedeket az MTA 
TAKI Talajbiológiai Laboratóriumában szállítottuk. A laboratóriumba a begyűjtött egyedeket méret 
szerint osztályoztuk (3 mérettartományban: <3 cm, 3-6 cm és >6 cm), és lemértük a tömegüket 
(biomassza). A kézi kitermelést követően megszámoltuk a kvadrát felszínén a földigiliszta-járatokat 
is. A járatsűrűség ismeretében tájékoztató információt szereztünk a megapórusok (>1 mm) 
számáról. 

3.4.9. A termés mennyiségi mutatóinak meghatározása 
Kukorica betakarításkor parcellánként kijelölt 5x3 m-es területekről kézi betakarítás történt, a 
kísérlet fennmaradó részét kombájnnal törtük le. A termésmennyiséget a kézzel betakarított termés 
alapján határoztuk meg évente (GYURICZA et al. 1999). A kukoricacsövek szárrésztől történő 
elkülönítése után egyéb paraméterek is meghatározásra kerültek: növényszám, magasság, egész 
növény biomassza (nedves és száraz), csőszám, szem nedvességtartalom, ezerszemtömeg. A 
terjedelmi korlátok miatt azonban ezek az eredmények nem kerültek bele a dolgozatba. 

3.5. A vizsgálati idő (vizsgált évek) 
A kísérletben a művelési rendszerek hatását a talaj fizikai és biológiai tulajdonságainak 
meghatározásával 1997 és 2006 között évente, esetenként szezonálisan, illetve egyes tulajdonságok 
tekintetében kétévente minősítettük. A kísérlet nyolcadik évében, 2004-ben kibővített vizsgálatra 
került sor. A bolygatatlan mintavétel során a mélyebb, művelés alatti réteget (40-45 cm) is 
megmintáztuk úgy, mint a kísérlet beállítását követő második (1998) és negyedik évben (2000), 
abból a célból, hogy megállapítsuk, van e hatása a művelésnek a mélyebb rétegek térfogattömeg 
értékeire és vízgazdálkodási tulajdonságaira. 1998-ban, 2000-ben és 2004-ben bolygatott 
talajmintákat is szedtünk alap talajvizsgálati mérésekhez, hogy megvizsgáljuk milyen talajtani 
változások következtek be a kezelések hatására az idő függvényében. 2004-ben a feltalaj 
talajszerkezeti értékelését is elvégeztük két mélységben.  
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A meteorológiai adatok alapján a vizsgált évek között nagy különbségek jelentkeztek a 10 éves 
kutatási időszak alatt, ezért a művelési rendszerek minősítésekor az évjárathatást is figyelembe 
vettük. A mért meteorológiai adatok alapján a kísérlet éveit (1997-2006) átlagos, az átlagosnál 
szárazabb és melegebb, illetve az átlagosnál nedvesebb és hűvösebb évekre osztottuk, majd 
megvizsgáltuk a különböző csoportokban a talajművelési rendszerek eltérő hatását az egyes fizikai 
és biológiai talajtulajdonságokra. 

3.6. Statisztikai módszerek 
A művelés hatásának kimutatására többtényezős varianciaanalízist (faktoriális ANOVA)  
alkalmaztunk (SVÁB 1981). A különböző kezelésekben mért fizikai és biológiai talajtulajdonságok 
között a statisztikai vizsgálatokat minden esetben rétegenként végeztük el. A szignifikáns 
különbségek kimutatásához F-statisztikát (Fisher LSD-teszt) használtunk 95%-os szignifikancia 
(megbízhatósági) szinten (P<0,05). A statisztikai értékelést a STATISTICA 6 számítógépes 
program segítségével végeztem. A statisztikai vizsgálat eredményeiből megállapítottuk, hogy a 
kezelések között 95%-os konfidencia szint mellett van e szignifikáns különbség a vizsgált 
paraméterek esetén. (A dolgozatban az ábrákon az átlagokhoz rendelve feltüntettük a kezelések 
között páronként elvégzett előretervezett összehasonlítás eredményét.) 
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IV. EREDMÉNYEK 
 

4.1. Térfogattömeg mérés eredményei 
Az első méréssorozatot két évvel a kísérlet beállítása után végeztük 1998-ban. A mérések kétévente 
(2000, 2002, 2004 és 2006) a kukoricavetést követően történtek. Három alkalommal 1998-ban, 
2000-ben és 2004-ben a 40-45 cm rétegből is vettünk bolygatatlan mintát annak megállapítása 
érdekében, hogy van e művelésnek hatása a mélyebb talajrétegekre. A két-tényezős variancia 
analízis eredményét a 3. mellékletben található 3-5. táblázat tartalmazza. A mérési időpontonként és 
külön kezelésenként (egy kezelésen belül a különböző éveket is összehasonlítottuk) elvégzett 
értékelés eredményét a 3-5. ábra szemlélteti rétegenként. 
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3. ábra: Térfogattömeg-mérés eredménye (g.cm-3) az 5-10 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 
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4. ábra: Térfogattömeg-mérés eredménye (g.cm-3) a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 
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5. ábra: Térfogattömeg-mérés eredménye (g.cm-3) a 40-45 cm rétegben (Pyhra, 1998, 2000, 2004). 

 
1998-ban 5-10 cm mélységben a legnagyobb értéket, 1,52 g.cm-3-t a direktvetésnél állapítottunk 
meg, ahol a térfogattömeg elérte az 1,5 g.cm-3 kritikusnak vélt térfogattömeg értéket (3. ábra). A 
legkisebb értéket, 1,37 g.cm-3-t a bakhátas termesztésnél, míg a hagyományos művelésnél 1,47 
g.cm-3 térfogattömeg értéket mértünk. A direktvetésben kapott érték szignifikánsan különbözött a 
bakhátas kezelésben mért értéktől, de a hagyományos kezelésétől nem. A bakhátas és a 
hagyományos kezelés eredményei között nem volt szignifikáns különbség. 1998-ban a 15-20 cm 
mélységben végzett vizsgálatokra ugyanaz a megállapítás érvényes, mint az 5-10 cm-es rétegre, 
azzal a különbséggel, hogy a 15-20 cm-es rétegben egy kicsivel nagyobbak a térfogattömeg értékek 
(4. ábra). Ebben a mélységben nemcsak a direktvetésben (1,54 g.cm-3), hanem a hagyományos 
művelésben (1,51 g.cm-3) is meghaladta a térfogattömeg az 1,5 g.cm-3-t. 1998-ban a 40-45 cm 
rétegben a direktvetésben és a bakhátas kezelésben közel azonosan nagy térfogattömeg értéket (1,56 
g.cm-3) kaptunk (5. ábra). A hagyományos művelésben mért kisebb érték (1,52 g.cm-3) 
szignifikánsan különbözött a direktvetéses kezelésétől, de a bakhátas kezelésétől nem. 
A kísérlet negyedik évében (2000) a direktvetés felszín közeli rétegében (5-10 cm) mért érték (1,53 
g.cm-3) szignifikánsan különbözött a bakhátas (1,30 g.cm-3) és a hagyományos (1,27 g.cm-3) 
kezeléstől. A bakhátas és a hagyományos kezelés eredményei között nem volt szignifikáns 
különbség. A 15-20 cm rétegben a legnagyobb térfogattömeg értéket a bakhátas kezelésben mértük 
(1,52 g.cm-3). A direktvetésben 1,5 g cm-3 alá csökkent a térfogattömeg (1,49 g.cm-3). A 
hagyományos művelésnél kimutatott (1,38 g.cm-3) térfogattömeg statisztikailag igazolhatóan 
kisebb, mint a direktvetéses és a bakhátas kezelésekben. A direktvetés és a bakhátas kezelés 
eredményei között nem volt szignifikáns különbség. 
A kísérlet hatodik évében (2002) az 5-10 cm és a 15-20 cm talajrétegekben a kezelések között nem 
tudtunk szignifikáns különbséget kimutatni. A térfogattömeg értékek és a kezelések között kialakult 
sorrend megegyezett az 1998-ban kialakult sorrenddel. 
A kísérlet nyolcadik évében (2004), hasonlóan az 1998-as és a 2002-es méréshez, nem 
tapasztaltunk szignifikáns különbséget a kezelések között az 5-10 cm rétegben. 2004-ben a 
kezelések közötti nagyságbeli sorrend a 2000-ben látottakhoz hasonlóan alakult, a direktvetésben 
(1,53 g.cm-3) közel azonos, de a bakhátas (1,45 g.cm-3) és a hagyományos (1,40 g.cm-3) kezeléseket 
jóval nagyobb értékek jellemezték. A 15-20 cm rétegben mért térfogattömeg értékek sorrendje 
megegyezik az 5-10 cm rétegben kapott eredményekkel. A hagyományos művelésnél azonban a 15-
20 cm rétegben, összehasonlítva a kezeléseket, szignifikánsan kisebb térfogattömeg értéket (1,46 
g.cm-3) mértünk. A 40-45 cm rétegben szignifikáns különbség adódott az összes kezelés között, 
megtartva a korábban tapasztalt sorrendet, azaz a direktvetésesben mértük a legnagyobb értéket 
(1,63 g.cm-3), majd a bakhátas (1,59 g.cm-3) és végül a hagyományos kezelés (1,49 g.cm-3) 
következett. 
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A kísérlet tizedik évében (2006) az 5-10 cm rétegben a direktvetésben (1,25 ) szignifikánsan kisebb 
volt a térfogattömeg, mint a bakhátas (1,46 g.cm-3) és a hagyományos (1,48 g.cm-3) kezelésben. A 
két művelt kezelés között nem jelentkezett szignifikáns különbség. A 15-20 cm mélységben a 
térfogattömeg közel azonos volt a három kezelésben. A legkisebb érték (1,44 g.cm-3) a 
hagyományos művelés alatt volt. A direktvetéses és a bakhátas kezelésben egyaránt 1,45 g.cm-3 volt 
a térfogattömeg. 
 
A kísérlet tíz éves időszaka alatt elvégzett térfogattömeg-mérés átlag értékei a 3. mellékletben a 3-5. 
táblázatban láthatók. Az 5-10 cm rétegben (6. ábra) a kezelések között statisztikailag igazolható 
különbség van (F(2, 30)=3,40 p<0,05). Az összehasonlítást páronként elvégezve a direktvetés és a 
bakhátas kezelés között szignifikáns (F(1, 30)=6,46 p<0,05), míg a direktvetés és a hagyományos 
művelés (F(1, 30)= 3,17 p>0,05), illetve a bakhátas és a hagyományos kezelések között nem 
szignifikáns a különbség (F(1, 30)=0,58 p>0,05). 
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6. ábra: Az 5-10 cm réteg térfogattömeg (g.cm-3) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1998-2006). 
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7. ábra: A 15-20 cm réteg térfogattömeg (g.cm-3) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1998-2006). 
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8. ábra: A 40-45 cm réteg térfogattömeg (g.cm-3) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1998-2004). 

 
A kezelések között 15-20 cm rétegben is statisztikailag igazolható különbség F(2, 30)=6,82 p<0,05) 
jelentkezett (7. ábra). Páronként összehasonlítva a kezeléseket a direktvetéses és a hagyományos 
kezelés között igen (F(1, 30)=13,63 p<0,05), míg a direktvetés és a bakhátas kezelés (F(1, 30)=3,18 
p>0,05), illetve a bakhátas és a hagyományos művelés között (F(1, 30)=3,65 p>0,05) nem 
tapasztaltunk statisztikailag igazolható különbséget. 
 
A 40-45 cm rétegben (8. ábra) a kezelések között szintén szignifikáns különbség adódott (F(2, 
18)=26,04 p<0,05). A 40-45 cm rétegben a direktvetéses és a hagyományos, illetve a bakhátas és 
hagyományos kezelés között is szignifikáns a különbség (F(1, 30)=47,44 p<0,05 és F(1, 18)=28,17 
p<0,05). A direktvetés és a bakhátas kezelés között azonban nem tapasztaltunk statisztikailag 
igazolható különbséget (F(1, 30)=2,50 p>0,05). 
 
Térfogattömeg-mérés eredményeinek értékelése 
A kezelések közötti varianciaanalízis alapján a művelésből adódó különbség mindhárom 
talajrétegben tapasztalható. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a direktvetésben a 
művelés elmaradása szignifikánsan nagyobb térfogattömeg értékeket eredményezett a művelt 
kezelésekhez képest. A bakhátas kezelésben kisebb és a hagyományos művelésben mértük a 
legkisebb térfogattömeg értékeket. Az adatok rétegenkénti statisztikai feldolgozása alapján az 5-10 
cm rétegben a direktvetés és a bakhátas kezelés között, míg a 15-20 cm rétegben a direktvetés és a 
hagyományos kezelés között volt szignifikáns különbség. Az 5-10 cm rétegben, a hagyományos 
kezelésben mért érték meghaladta a bakhátas kezelésben mért értékeket, míg a 15-20 cm és a 40-45 
cm rétegben a bakhátas kezelés értékei voltak nagyobbak. A 40-45 cm rétegben a hagyományos 
művelés térfogattömege statisztikailag igazolhatóan kisebb, mint a másik két kezelés értéke. 
 
A kísérlet folyamán az egyes mérési időpontokban különböző térfogattömeg értékeket kaptunk és 
az eredmények a kezelésenként eltérően alakultak. A kísérlet beállítását követő második évben 
(1998) egyformán kis térfogattömeg értékek jelentkeztek. A művelés hiánya alig érzékelhető a 
direktvetésben. A kísérlet előrehaladtával direktvetésben a művelés elhagyásával a térfogattömeg 
emelkedett. Ez alól kivételt jelent az utolsó mérési időpont (2006), ahol kiugróan kicsi volt a 
térfogattömeg. A bakhátas és hagyományos kezelésekben a térfogattömeg értékek nem emelkednek, 
sőt néhány esetben csökkenést figyelhetünk meg (pl. 2000-ben, amikor alacsonyabb értékeket 
tapasztaltunk, mint 1998-ban). 2000-ben a direktvetéses kezelés felszín közeli rétegében (5-10 cm) 
mért térfogattömeg érték 1998-hoz képest csak kis mértékben emelkedett (1,52 g.cm-3-ről 1,53 
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g.cm-3-re), míg a hagyományos és bakhátas kezelésekben térfogattömeg csökkenés figyelhető meg. 
A térfogattömeg mérés eredményei a későbbiekben (2002-2006), a művelt kezelésekben az 1998-
ban mért értékek körül alakultak. Különösen a hagyományos kezelésben figyelhetünk meg jelentős 
térfogattömeg csökkenést. A hagyományos művelésnél a két mérési ciklus közötti térfogattömeg 
értékek különbsége elérte a matematikailag igazolható megbízhatóság szintjét. A 15-20 cm rétegben 
a két mérési időszak (1998 és 2000) között tapasztalt térfogattömeg érték változások kezelésenként 
eltérő módon alakultak. Míg a direktvetésben és a hagyományos kezelésben térfogattömeg 
csökkenés, addig a bakhátas kezelésben térfogattömeg emelkedés figyelhető meg. A direktvetésben 
bekövetkezett változás kis mértékű volt ugyan (1,54 g.cm-3-ről 1,49 g.cm-3-re), de a térfogattömeg 
1,5 g cm-3 alá csökkent. A bakhátas kezelésben a növekedés jelentősnek mondható (1,44 g.cm-3-ről 
1,52 g.cm-3-re), de nem érte el a megbízhatóság mértékét. A 15-20 cm rétegben az előző méréshez 
viszonyítva a hagyományos kezelésben azonban nagy mértékű csökkenés figyelhető meg. A 
szignifikáns különbség nem csak a kezelések között teljesül, hanem összehasonlítva a hagyományos 
kezelésben a korábbi és a későbbi években mért értékek között is fennáll. A felső két rétegben (5-10 
cm és 15-20 cm) 2000-ben mértük a legalacsonyabb térfogattömeg értékeket a hagyományos 
kezelésben. A 40-45 cm mélységben 2000-ben 1998-hoz viszonyítva alig változtak a térfogattömeg 
értékek. A bakhátas kezelésben kis mértékben nőtt, míg a direktvetéses és a hagyományos 
kezelésben kis mértékben csökkentek az értékek. 
 
2002-ben mind a bakhátas, mind a hagyományos kezelésben jelentősen emelkedett a térfogattömeg 
(1,41 g.cm-3 és 1,49 g.cm-3), megközelítve a direktvetésben mért értéket (1,55 g.cm-3). Az 5-10 cm 
rétegben a direktvetés alatt is növekedett a talaj térfogattömege és elérte a kísérletben mért 
legmagasabb értéket. A 15-20 cm rétegben a térfogattömeg a bakhátas kezelésben csökkent, míg a 
direktvetés és a hagyományos kezelésekben emelkedett. A direktvetés térfogattömege ebben a 
rétegben újra a legmagasabb volt, de a változás nem okozott szignifikáns különbséget a vizsgálati 
évek között. A bakhátas kezelésnél elhanyagolható, ellenben a hagyományos művelésben jelentős 
változás történt. Ahogyan az 5-10 cm rétegben, úgy a 15-20 cm rétegben is a hagyományos 
kezelésben figyelhető meg a legnagyobb térfogattömeg emelkedés, amely a 2000. évi méréshez 
képest szignifikáns különbségeket eredményezett. Ebben az évben újra nagyobb értéket vett fel a 
hagyományos művelés térfogattömege, mint a bakhátas kezelés 15-20 cm-es rétegében. A 40-45 cm 
mélységben 2002-ben nem végeztünk méréseket, mivel az előző mérések alapján azt tapasztaltuk, 
hogy nem indokolt a művelés alatti mélységből két évente mintát venni. 
 
A bakhátas kezelés 2004-ben és 2000-ben mért értéke között szignifikáns különbség volt. A 
legnagyobb értéket (1,53 g.cm-3) a direktvetésben mértünk, ami megegyezik ugyan a 2000-ben mért 
értékkel, de valamelyest elmarad a 2002-ben mért értéktől. A bakhátas kezelésben az előző mérési 
évhez képest a térfogattömeg emelkedett, és viszonylag nagy értéket (1,45 g.cm-3) ért el. A 2000-
ben mért alacsony értékkel (1,30 g.cm-3) összehasonlítva a különbség szignifikáns, ellenben az 
1998-ban és 2002-ben mért értékekre ez nem jellemző. A hagyományos művelésnél a 2002-ben 
mért értékhez képest a térfogattömeg csökkent. A mért relatív alacsony érték (1,40 g.cm-3) azonban 
magasabb a 2000-ben kapott eredménynél, de az éves értékek közti különbség ebben a mélységben 
nem szignifikáns. A direktvetés térfogattömeg értékeiben, a korábbi évekhez viszonyítva, 2004-ben 
sem következett be szignifikáns változás az 5-10 és a 15-20 cm rétegekben. A bakhátas kezelésben 
a térfogattömeg emelkedett (1,55 g.cm-3), ami már szignifikáns különbséget eredményezett az 1998-
ban mért értekkel összevetve, és megközelítette a direktvetésben mért nagy értéket. A bakhátas 
kezelésben a 15-20 cm rétegben 2004-ben mértük a legmagasabb térfogattömeget. A hagyományos 
művelésben, a 2002-ben mérthez képest, csökkent a térfogattömeg, de meg sem közelítette a 2000-
ben regisztrált alacsony értéket. A direktvetésben a térfogattömeg szignifikáns különbséget mutatva 
kiugróan magas értéket ért el az előző évekhez képest. A bakhátas kezelésben is növekedést 
tapasztaltunk, de a korábbi évekhez képest szignifikáns különbséget nem tudtunk kimutatni. A 
hagyományos művelésben mért térfogattömeg érték 1,5 g.cm-3 alá csökkent, de az előző mérésekhez 
képest a különbség nem szignifikáns. 

- 43 - 



 

2006-ban a legfelső talajrétegében (5-10 cm) a direktvetésben a térfogattömeg drasztikusan 
csökkent. Mind a kezelésekkel összehasonlítva, mind a korábbi évek során a direktvetésben mért 
értékhez viszonyítva szignifikánsan kisebb térfogattömeg értéket mértünk. A bakhátas és 
hagyományos kezelésben a korábbi méréshez képest mérsékelt növekedést tapasztaltunk. Az 
utóbbinál a térfogattömeg emelkedés nagyobb arányú volt, mint a bakhátas kezelésben, vagyis a 
hagyományos művelés tömörebbnek bizonyult a bakhátasnál. A két kezelés között azonban nem 
volt szignifikáns különbség. Mindhárom kezelésben csökkent a térfogattömeg, és közel azonos 
értéket vettek fel. A legnagyobb arányú csökkenés a direktvetésben következett be. Mértéke elérte a 
szignifikáns szintet. A bakhátas kezelésben a 2004-hez képest szignifikáns volt a csökkenés. 
 
Az 5-10 cm rétegben 2006 kivételével minden esetben a direktvetésben mértük a legnagyobb 
térfogattömeget. A direktvetés 5-10 cm rétegében a maximális térfogattömeg érték (1,55 g.cm-3) 
2002-ben jelentkezett. 2006-ban a direktvetés 5-10 cm rétegében tapasztalt alacsony térfogattömeg 
érték, elsősorban annak köszönhető, hogy a felszínt borító mulcsréteg nedvesség-visszatartó hatása 
messzemenően érvényesült. A növényi maradványok és a nedves feltalaj optimális körülményeket 
biztosított a földigiliszták számára. Az intenzív földigiliszta tevékenység és a bolygatás elmaradása 
miatt a földigiliszta járatatok sűrűsége olyan nagy volt, hogy a térfogattömeg méréshez szedett 
bolygatatlan minta is tartalmazott gilisztajáratokat (biopórus). A bakhátas és hagyományos 
kezelésben mért térfogattömeg értékek évről évre különbözőek voltak. A bakhátas kezelésben a 
felső 5-10 cm rétegben a maximális térfogattömeg érték (1,46 g.cm-3) 2006-ban, a mélyebb 
rétegekben (15-20 és 40-45 cm) 2004-ben volt. Egyik esetben sem haladta meg a 1,60 g.cm-3 
térfogattömeg értéket. A hagyományos művelésben az 5-10 cm-es rétegben egyik évben sem 
haladta meg az 1,50 g.cm-3-t a térfogattömeg. 
A 15-20 cm rétegben 2000 kivételével szintén a direktvetésben mértük a legnagyobb 
térfogattömeget. A direktvetés 15-20 és 40-45 cm rétegében a maximális térfogattömeg érték (1,56 
g.cm-3 és 1,63 g.cm-3) 2004-ben jelentkezett. A hagyományos művelésben a 15-20 cm és 40-45 cm 
mélységben 1998-ban jelentkezett a maximális térfogattömeg érték (1,52 g.cm-3 és 1,51 g.cm-3).  
A 40-45 cm rétegben minden alkalommal a hagyományos művelésben mértük a legkisebb 
térfogattömeget. 1998-ban és 2000-ben szignifikáns különbséget csak a direktvetés és a 
hagyományos kezelés között sikerült kimutatni, addig 2004-ben, a kísérlet nyolcadik évében már 
mindhárom kezelés között. 2004-ben a 40-45 cm rétegben mért térfogattömeg jóval meghaladta a 
korábbi mérések eredményeit és elérte a kritikus értéket (1,6-1,7 g.cm-3) a direktvetésben. 
 
A kísérlet adataiból látható, hogy a térfogattömeg értéket a talajművelési eljárások erőteljesen 
befolyásolják az időjárás függvényében. Az eredmények összhangban vannak az irodalmi adatokkal 
(RYDBERG 1987, DIEZ et al. 1988, EHLERS 1991, BIRKÁS 1999, RASMUSSEN 1999, 
GYURICZA 2000), melyek szerint a művelés elhagyásával a térfogattömeg érték nagyobb lesz 
mindhárom rétegben. Az első méréssorozat alkalmával azért nem tapasztaltunk különbséget a 
kezelések között a térfogattömeg értékekben, mert a kísérlet kezdetén kialakított talajállapot egyik 
kezelésben sem változott meg nagymértékben a rövid idő és az időjárás miatt. Hasonló 
eredményeket kapott FENYVES (1997), BIRKÁS (1999), GYURICZA (2000) és FARKAS (2001) 
a kísérleteikben a kezelések beállítását követő években végzett méréseik alkalmával. 
Számos kutató (VOORHEES et al. 1978, FAUSEY ÉS DYLLA 1984, GERIK et al. 1987, 
LARNEY ÉS KLADIVKO 1989) megállapításával ellentétben nem tapasztaltunk tömör 
záróréteg(ek) kialakulását a több éven keresztül azonos mélységben végzett szántás miatt a 
hagyományos művelésben. A feltalajban jelentkező statisztikai különbségek ellenére sem 
beszélhetünk káros talajtömörödésről a direktvetésben, hiszen a mért értékek nem érték el a kísérlet 
talajára jellemző kritikus értéket. A bakhátas kezelés 15-20 cm rétegében tapasztalt tömörödés 
megegyezik WANG et al. (1985), STONE et al. (1990), illetve MATERECHERA ÉS MLOZA-
BANDA (1997) megfigyelésével. 

- 44 - 



 

4.2. A talajellenállás mérés eredményei 
A talajellenállás mérést (1999 és 2003 kivételével) minden évben elvégeztük öt mélységben (4. 
melléklet ). Egyes években (1997, 1998, 2000, 2004 és 2006) a vegetációs időszakban több mérést 
is beiktattunk. A 4. mellékletben a talajellenállás és a párhuzamosan elvégzett nedvességtartalom 
mérés és a két-tényezős variancia analízis eredményét ábrázoltuk. Az 5. mellékletben a statisztikai 
vizsgálat eredménye látható és a 11. ábrán bemutatott oszlopdiagramon pedig a kezelések közötti 
szignifikancia viszonyokat tüntettük fel. 
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9. ábra: Talajellenállás-mérés eredménye (MPa) a 0-10 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
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10. ábra: Talajellenállás-mérés eredménye (MPa) a 10-20 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
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11. ábra: Talajellenállás-mérés eredménye (MPa) a 20-30 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
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12. ábra: Talajellenállás-mérés (MPa) eredménye a 30-40 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
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13. ábra: Talajellenállás-mérés (MPa) eredménye a 40-50 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 

 
A kísérlet beállítását követő évben (1997) a 0-10 cm rétegben kis talajellenállás értékeket (<0,6 
MPa) mértünk. A tavaszi mérés során alig tapasztaltunk különbséget a különböző kezelések között 
(11. ábra). A felső két talajrétegben (0-10 cm és 10-20 cm) a legnagyobb talajellenállás érték a 
bakhátas (0,58 MPa és 1,67 MPa) kezelésben volt. A 20-30 cm rétegben a hagyományos kezelésben 
(1,87 MPa), míg az alsó két rétegben (30-40 és 40-50 cm) a direktvetésben (1,89 MPa és 2,03 
MPa). A 0-10 cm rétegben a legkisebb értéket a hagyományos művelésben (0,41 MPa) tapasztaltuk, 
ahol a direktvetésben 0,55 MPa-t mértünk. Ezzel ellentétben a 10-20 cm rétegben a direktvetésben 
mértük a legkisebb talajellenállást (1,16 MPa), míg a hagyományos művelésben 1,57 MPa-t. A 20-
30 cm rétegben (13. ábra) szintén a direktvetésben volt a legalacsonyabb a talajellenállás (1,58 
MPa). A bakhátas kezelésben ebben a mélységben 1,81 MPa volt a talajellenállás. A kezelések 
között szignifikáns különbséget egyedül a 10-20 cm rétegben találtunk (12. ábra). A 30-40 cm 
rétegben közel azonos talajellenállás értékeket mértünk (14. ábra), de a 20-30 cm réteghez képest 
megfordult a kezelések közötti sorrend, és a direktvetésben mértük a legnagyobb értékeket. A 30-40 
cm rétegben a direktvetésben 1,89 MPa-t, a bakhátas kezelésben 1,88 MPa-t és a hagyományos 
művelésben 1,75 MPa-t mértünk. A 40-50 cm rétegben a 30-40 cm rétegben tapasztalt sorrend 
fennmaradt a kezelések között (15. ábra). A bakhátas és a hagyományos kezelés talajellenállás 
értékei (1,80 MPa és 1,66 MPa) közel azonosak a 30-40 cm-es rétegben mértekkel. 
Annak ellenére, hogy a nyári méréskor kis értékeket mértünk a direktvetés felszínén már 
szignifikánsan nagyobb volt a talajellenállás (0,58 MPa), mint a bakhátas (0,21 MPa) kezelésben. A 
hagyományos (0,28 MPa) művelés alatt a bakhátas kezeléshez hasonló értéket mértünk. A mélyebb 
rétegekben nem találtunk lényeges különbségeket a kezelések között. 
 
A második évben, 1998. májusában, az előző méréssel megegyezően a 0-10 cm rétegben (11. ábra) 
a direktvetésben mértük a legnagyobb talajellenállás értéket (1,33 MPa), amelyet a hagyományos 
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(1,17 MPa), majd a bakhátas (0,83 MPa) kezelés követett. A legfelső (0-10 cm) talajrétegben itt is 
szignifikáns különbség mutatkozott a direktvetés és a bakhátas művelés között. A mélyebb 
rétegekben nem jelentkezett statisztikailag igazolható különbség a kezelések között. 1998 nyarán 
szintén a direktvetés felszínén mértük a legnagyobb talajellenállást (1,37 MPa), de a bakhátas (1,05 
MPa) meghaladta a hagyományos kezelés értékét (0,99 MPa). A 10-20 cm rétegben nem változott a 
kezelések sorrendje és hasonló eredményeket kaptunk, mint a 0-10 cm-ben, azzal a különbséggel, 
hogy nem jelentkezett szignifikáns különbség a kezelések között (12. ábra). 20 cm alatt 
augusztusban is a legnagyobb talajellenállás értékeket a bakhátas kezelésben mértük (13. ábra), de 
nem tapasztaltunk szignifikáns különbségeket. A direktvetésben és a hagyományos kezelésben 
közel azonos volt a talajellenállás. A 30-40 cm rétegben kissé nagyobb értékeket kaptunk, mint a 
20-30 cm rétegben (14. ábra). A két réteg közti különbség a direktvetésben tapasztalt kissé 
magasabb talajellenállás (1,64 MPa) értékben jelentkezik. Ez a kezelések közötti sorrendet 
annyiban módosította, hogy a direktvetésben magasabb talajellenállást mértünk, mint a 
hagyományos művelésben, de nem haladta meg a bakhátas kezelés értékét. A 40-50 cm rétegben 
nem tapasztaltunk változást a 30-40 cm réteghez képest (15. ábra). 
 
A kísérlet negyedik évében (2000) a talajellenállás értékek nagyobbak voltak, mint a korábbi 
mérések alkalmával. 2000 tavaszán határozottan nagyobb értéket mértünk a direktvetés felszínén 
(2,47 MPa), mint a bakhátas (1,23 MPa) és a hagyományos (0,90 MPa) kezelésben. A direktvetés 
alatt a talaj ellenállása megközelítette a 2,5 MPa kritikus értéket. A mélyebb rétegekben 
kiegyenlítődtek a felszínen tapasztalt különbségek. A 10-20 cm rétegben a hagyományos 
művelésben szignifikáns mértékben kisebb volt a talajellenállás (1,27 MPa). 20 cm alatt már a 
kezelések között elhanyagolható volt a különbség. A nyári mérés során kiugróan nagy értéket 
mértünk. A direktvetéses kezelés legfelső (0-10 cm) rétegében a talajellenállás jóval meghaladta a 
2,5 MPa kritikus értéket (3,37 MPa), míg a bakhátas (1,69 MPa) és a hagyományos (1,03 MPa) 
kezelésben ez alatt maradt. A 0-10 cm rétegben mért értékek szignifikánsan különböztek egymástól. 
A 10-20 cm rétegben szintén a direktvetésben tapasztaltuk a legnagyobb talajellenállást (2,33 MPa), 
de értéke már nem volt olyan nagy, mint a felszínen (12. ábra). A bakhátas kezelésben ugyancsak 
nagy talajellenállás értéket (2,28 MPa) mértünk. A 10-20 cm rétegben szignifikáns különbség 
adódott a hagyományos művelés (1,07 MPa) és a direktvetéses, illetve a hagyományos és a bakhátas 
kezelések között. A 20-30 cm rétegben a felső két réteghez képest a kezelések közötti sorrend 
megváltozott azzal, hogy a hagyományos művelésben két és félszeresére (13. ábra), 1,07 MPa-ról 
2,67 MPa-ra változott a talajellenállás, míg a direktvetésben és bakhátas kezelésben ilyen erőteljes 
emelkedést nem tapasztaltunk (2,50 MPa és 2,59 MPa). A kezelések között nem jelentkezett 
szignifikáns különbség. A 30-40 cm rétegben a bakhátas kezelésben volt a legnagyobb a 
talajellenállás (2,80 MPa), majd a direktvetésben (2,47 MPa) és végül a hagyományos (2,23 MPa) 
kezelésben (14. ábra). A 40-50 cm rétegben a 30-40 cm réteghez hasonlóan alakult a talajellenállás-
mérés eredménye (15. ábra). A bakhátasban a legnagyobb 2,88 MPa, a direktvetésben 2,50 MPa, 
míg a hagyományos kezelésben szignifikáns mértékben kisebb, 1,90 MPa talajellenállást mértünk. 
A kísérlet ötödik évében (2001) kis talajellenállás értékeket kaptunk. A 0-10 cm rétegben a 
direktvetés alatt szignifikáns mértékben nagyobb volt a talajellenállás (1,70 MPa), összehasonlítva a 
bakhátas (0,80 MPa) és a hagyományos (0,66 MPa) kezeléssel. A legalsó (40-50 cm) rétegig nem 
volt jelentős különbség a kezelések között, de ott a bakhátas (1,60 MPa) és a hagyományos (1,50 
MPa) kezelésben a talajellenállás jóval meghaladta a direktvetésben mért értéket (1,00 MPa). 
 
A kísérlet hatodik évében (2002) a legnagyobb talajellenállás értéket a direktvetésben (1,83 MPa), a 
legkisebbet (1,33 MPa) továbbra is a hagyományos művelésben mértük. A direktvetés alatt ebben 
az esetben is jelentősen nagyobb volt a talajellenállás. A 10-20 cm rétegben a bakhátas (1,86 MPa) 
és hagyományos (1,47 MPa) kezelésben mért értékek közelebb estek a direktvetésben (1,90 MPa) 
regisztrálthoz, ezért nem tudtunk szignifikáns különbséget kimutatni a kezelések között (12. ábra). 
A 20-30 cm rétegben (13. ábra) a direktvetésben jelentkezett a szignifikánsan kisebb talajellenállás 
(1,67 MPa), ahol a bakhátas és hagyományos kezelésben közel azonos maradt a talajellenállás (2,33 
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MPa és 2,27 MPa). A két alsó rétegben (30-40 cm és 40-50 cm) a hagyományos művelésben mértük 
a legnagyobb talajellenállás értékeket (2,27 MPa és 1,93 MPa), amelyek szignifikáns mértékben 
különböztek a direktvetésben (1,23 MPa és 1,27 MPa) mért értékektől (14. és 15. ábra). 
 
A kísérlet nyolcadik évében (2004) tavasszal szignifikáns különbségeket mértünk a kezelések 
között a felszíni rétegben (11. ábra). A legnagyobb értéket a direktvetésben (1,80 MPa), a 
legkisebbet a hagyományos művelésben (0,20 MPa) mértük. A bakhátas kezelésben 0,80 MPa-t 
mértünk. A 10-20 cm rétegben (12. ábra) a bakhátas kezelésben mért érték (1,14 MPa) meghaladta 
a direktvetésben mértet (0,97 MPa), ahol a hagyományos művelésben a 0-10 cm réteghez 
hasonlóan, kiugróan kicsi volt az ellenállás (0,43 MPa). A 20-30 cm rétegben (13. ábra) ugyancsak 
a direktvetésben mértük a legnagyobb talajellenállást (1,50 MPa), míg a bakhátasban a közepeset 
(1,31 MPa), a hagyományosban pedig a legalacsonyabbat (0,93 MPa), de a kezelések között nem 
tapasztaltunk szignifikáns különbséget. A 30-40 és a 40-50 cm rétegben a 10-20 cm réteghez 
hasonló sorrendben következtek a kezelésekben mért talajellenállás értékek (14-15. ábra). A 40-50 
cm rétegben a hagyományos kezelésben mért érték szignifikánsan kisebb volt, mint a másik két 
kezelésben. 2004 augusztusában és októberében szintén a direktvetésben mértük a határozottabban 
nagyobb talajellenállást (1,33 MPa és 1,00 MPa) a felszínen. Augusztusban a legkisebb érték a 
hagyományos (0,67 MPa), míg októberben a bakhátas (0,40 MPa) kezelésben jelentkezett. A 10-20 
cm rétegben mindkét időpontban a bakhátas kezelés alatt tapasztaltuk a legkisebb értéket (1,04 MPa 
és 1,07 MPa), de a továbbiakban a kezelések közötti sorrend eltérően alakult a mérési idő 
függvényében. Augusztusban a direktvetés és a hagyományos művelés értéke megegyezett (1,13 
MPa), míg októberben a hagyományos művelés (1,57 MPa) meghaladta a direktvetés értékét (1,10 
MPa). 20-30 cm rétegben augusztusban a direktvetésben mértük a legnagyobb értéket (2,93 MPa), 
amely szignifikáns mértékben különbözött a bakhátas (1,81 MPa) és a hagyományos (1,60 MPa) 
kezeléstől. Októberben a kezelések közötti sorrend fordított volt. A hagyományos kezelés 
talajellenállása (1,70 MPa) jelentősen meghaladta a direktvetését (0,97 MPa). A 30-40 cm és a 40-
50 cm rétegben nagy különbség jelentkezett a két időpont között. Nyáron sokkal nagyobb értékeket 
mértünk, mint ősszel. 
 
A kísérlet kilencedik évében (2005) a felső két talajrétegben (0-10 és 10-20 cm) ismételten a 
direktvetésben mértük a nagyobb (1,20 és 1,67 MPa) talajellenállás értéket, a bakhátas (1,07 MPa és 
1,53 MPa), végül a hagyományos kezelés értékei (0,97 MPa és 1,23 MPa) kisebbek voltak (11-12. 
ábra). A 20-30 cm talajrétegben a hagyományos kezelésben mértünk nagyobb (1,70 MPa), a 
direktvetésben (1,57 MPa) és a bakhátas (1,47 MPa) kezelésben kisebb értékeket (13. ábra). A 
talajellenállás egyik kezelésben sem haladta meg a 2,0 MPa-t és a kezelések közti különbségek is 
csökkentek. A felső 30 cm rétegben a kezelések között nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget. 
Az alsó két talajrétegben (30-40 és 40-50 cm) a kezelésekben mért ellenállás értékek sorrendje 
fordított, összehasonlítva a felső két (0-10 és 10-20 cm) talajrétegekkel (14.-15. ábra). A 
legnagyobb érték a hagyományos művelésben, a legkisebb a direktvetéses kezelésben volt. 
 
A kísérlet tizedik évében (2006) általánosan alacsony talajellenállás értékeket tapasztaltunk, 
megközelítően azonosat, mint a kísérlet kezdetekor 1997-ben. Májusban a 0-10 cm és a 10-20 cm 
rétegben a korábbi évekhez hasonlóan a direktvetésben mértük a legnagyobb talajellenállást (1,07 
MPa és 1,17 MPa), amely a felső rétegben a bakhátas (0,50 MPa és ) és a hagyományos (0,33 MPa) 
kezelésekben mért értékektől szignifikánsan is különbözött (11. ábra). A 10 cm alatt a kezelések 
között nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget (12. ábra) és mindhárom kezelésben 1,00 MPa 
körüli talajellenállás értéket mértünk (13. ábra). A 30-40 cm rétegben a hagyományos kezelésben 
mértük a legnagyobb talajellenállást (1,27 MPa), de a kezelések között alig volt különbség (14. 
ábra). A direktvetésben és a bakhátas kezelésben egyaránt 1,13 MPa talajellenállást mértünk. A 40-
50 cm rétegben (15. ábra) a bakhátas termesztésben mértük a nagyobb talajellenállást (1,37 MPa), 
összehasonlítva a  direktvetéssel (1,20 MPa) és hagyományos kezeléssel (1,07 MPa). A kísérlet 
utolsó mérése során a legfelső talajrétegben nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a kezelések 
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között. 2006 őszén a direktvetésben kis talajellenállás értékeket mértünk. A 0-10 cm rétegben a 
bakhátas kezelésben nagyobb értéket (1,03 MPa) mértünk, mint a másik két kezelésben, ahol 
azonos volt a talajellenállás (0,87 MPa). A 10-20 cm és a 20-30 cm rétegben a hagyományos (1,93 
MPa és 1,73 MPa), míg a 30-40 cm és a 40-50 cm rétegben a bakhátas kezelésben (1,37 MPa és 
1,70 MPa) találtuk a legnagyobb értéket. 
 
A kísérlet időszaka alatt elvégzett összes mérés eredményén elvégzett statisztikai vizsgálat 
eredményét rétegenként a 14-18. ábra tartalmazza. Ha a 10 éves méréssorozat talajellenállás-mérés 
adatait rétegenként megvizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a 0-10 cm rétegben a direktvetésben 
mértük a legnagyobb talajellenállás értéket, amelynek átlaga 1,46 MPa (14. ábra). 
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14. ábra: A 0-10 cm réteg talajellenállás (MPa) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006). 

 
A bakhatás kezelésben mért átlag 0,88 MPa, a hagyományos művelésben 0,76 MPa. A 0-10 cm-es 
rétegben elvégzett talajellenállás mérés eredményein elvégzett statisztikai elemzés alapján 
szignifikáns különbség van a kezelések között (F(1, 84)=164,5 p<0,05, F(1, 84)=243,3 p<0,05 és 
F(1, 84)=7,68 p<0,05). 
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15. ábra: A 10-20 cm réteg talajellenállás (MPa) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006). 

 
A következő rétegben (10-20 cm) azonban a bakhátas kezelésben a legmagasabb az átlag 1,43 MPa 
értékű (15. ábra). Ezt követi a direktvetésben mért 1,42 MPa, majd a hagyományos művelés 1,19 
MPa értéke. A 10-20 cm rétegben az átlagok alapján a hagyományos művelés különbözik 
szignifikánsan a másik két kezeléstől (F(1, 84)=13,04 p<0,05 és F(1, 84)=13,27 p<0,05). A 
direktvetés és a bakhátas kezelések között nem mutatható ki szignifikáns különbség (F(1, 84)=0,001 
p>0,05). 
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16. ábra: A 20-30 cm réteg talajellenállás (MPa) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006). 

 
A 20-30 cm rétegben az átlagok között nincs szignifikáns különbség (F(2, 84)=0,48 p>0,05), mert a 
talajellenállás értékek igen kiegyenlítettek voltak (16. ábra). A legnagyobb átlag a bakhátas 
kezelésben volt (1,65 MPa). A direktvetés és a hagyományos művelés átlaga (1,57 MPa) 
megegyezett. 
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17. ábra: A 30-40 cm réteg talajellenállás (MPa) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006). 

 
A 30-40 cm rétegben a hagyományos kezelésben mértük a legnagyobb talajellenállás értéket (1,77 
MPa), a bakhátas művelésben 1,74 MPa-t és a direktvetésben pedig 1,57 MPa-t (17. ábra). A 30-40 
cm rétegben az összes mérés adatát vizsgálva nem mutatható ki szignifikáns különbség (F(2, 
66)=2,6634 p>0,05), de a páronkénti összehasonlítás alapján a direktvetés alatt szignifikánsan 
kisebb a talajellenállás, mint a hagyományos művelésben (F(2, 84)=5,04 p<0,05). 
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18. ábra: A 40-50 cm réteg talajellenállás (MPa) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006). 

 
A legalsó rétegben (40-50 cm) a direktvetésben (1,65 MPa) és a hagyományos (1,69 MPa) 
kezelésben közel azonos az átlag. A bakhátas kezelésben (1,87 MPa) szignifikáns mértékben (F(2, 
84)=8,50 p<0,05 és F(2, 84)=6,07 p<0,05) nagyobb a talajellenállás átlag (18. ábra). 
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Talajellenállás-mérés eredményeinek értékelése 
A talajellenállás-mérés eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgált kezelésekben a 
tömörödés mértéke nagyon változatos képet mutat. A művelési rendszereknek eltérő a hatása a 
talajszelvény különböző mélységeiben.  
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19. ábra: Talajellenállás (MPa) értékek tavasszal a 0-10 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 

 
A kísérletben végzett talajellenállás-mérések átlaga alapján látható, hogy csupán a talajfelszínen (0-
10 cm) nagyobb a direktvetésben a talajellenállás összehasonlítva a másik két kezeléssel. A 10-20 
cm rétegben a direktvetés alatt és a bakhátas kezelésben azonos értéket kaptunk. A 20-30 cm 
rétegben a bakhátasban, a 30-40 cm rétegben a hagyományos művelésben tapasztaltuk a 
legnagyobb talajellenállás értékeket. A 40-50 cm rétegben azonban újra a bakhátas kezelésben 
nagyobb a talajellenállás. Az adatok rétegenkénti feldolgozása alapján a 0-10 cm rétegben 
mindhárom kezelés között statisztikailag igazolható a különbség, míg a 10-20 cm rétegben csak 
hagyományos művelés különbözik szignifikánsan a másik két kezeléstől. 20-30 cm rétegben a 
kezelések között nem mutatható ki szignifikáns különbség. A 40-50 cm rétegben a bakhátas kezelés 
átlaga különbözik szignifikáns mértékben a másik két kezelés átlagától. 
 
A talajellenállás-mérés eredményeiből látható, hogy a talajellenállás eltérően alakult a különböző 
mérési időpontokban. Az is látható, hogy mérési időpontonként különböző az egyes kezelések 
közötti különbség, sőt a kezelések közti nagyságsorrend is változó . Annak megállapítása 
érdekében, hogy a művelési kezelésnek vagy az évjáratnak nagyobb e a hatása megvizsgáltuk az év 
azonos időpontjában (tavasz) meghatározott talajellenállás értékeket. Ez alapján hét évet 
vizsgáltunk (19-24. ábra). 1997-ben kis talajellenállás értékeket kaptunk és a kezelések között nem 
tapasztaltunk jelentős különbséget. Összehasonlítva az egy évvel korábban (1997) mért 
talajellenállás értékekkel, 1998-ban a legfelső talajrétegben (0-10 cm) szignifikánsan nagyobb 
értékeket kaptunk mindhárom kezelésben. 1998-ban a felszín közeli rétegekben a direktvetésben 
már nagyobb értékeket mértünk, míg az alsó rétegekben a bakhátas kezelésben volt nagyobb a 
talajellenállás. A felszín közeli rétegekkel ellentétben, a mélyebb rétegekben nem növekedett a talaj 
ellenállása, sőt több esetben inkább csökkent. A kísérlet első két évében a felszínen mért 
talajellenállás értékek egyik kezelésben sem haladták meg az 1,5 MPa-t, a mélyebb rétegekben 
pedig a 2,0 MPa-t. 2000-ben jelentősen nagyobb volt a talajellenállás, különösen a direktvetés 
felszíni rétegében. 2000 nyarán a két évvel korábbi vizsgálathoz viszonyítva két és félszeresére a 
növekedés (1,37 MPa-ról 3,37 MPa-ra), ugyanakkor a kísérlet beállításakor mért értékhez 
viszonyítva több mint hatszoros. Míg a 0-10 cm rétegben a bakhátas kezelésben az előző méréshez 
viszonyítva jelentős, 60%-t meghaladó talajellenállás emelkedést figyelhettünk, addig a 
hagyományos kezelésben nem jelentkezett jelentős változás. A hagyományos művelésben a kezdeti 
értékhez viszonyítva azonban két és félszeres emelkedés figyelhető meg. 2001-ben kisebb 
talajellenállás értékeket mértünk, közel azonosat, mint 1997-ben és 1998-ban. 
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20. ábra: Talajellenállás (MPa) értékek tavasszal a 10-20 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
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21. ábra: Talajellenállás (MPa) értékek tavasszal a 20-30 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 

 
A kísérlet hatodik évében (2002) a direktvetéses és bakhátas kezelés minden mélységében nagyobb 
talajellenállást mértünk, mint 2001-ben és 1997-ben és 1998-ban, de kisebbet, mint 2000-ben. 
Összehasonlítva a többi évvel összességében ezek az értékek nagynak tekinthetők (>1,5 MPa). A 
2000-ről 2002-re végbement változás, a talajellenállás értékek csökkenése esetenként volt csak 
statisztikailag igazoltan kimutatható. Mind az öt mélységben csökkentek az értékek. A bakhátas 
kezelésben is csökkenés volt megfigyelhető. A hagyományos művelésben a felső két rétegben 
növekedést tapasztaltunk, 20-30 cm-nél csökkenést, az alsó két mélységben nem történt változás. 
2002-ben a direktvetés felső két rétegében volt a legnagyobb, és az alsó három rétegében volt a 
legkisebb a talajellenállás értéke. 
2004-ben a direktvetésben a talajellenállás majdnem megegyezett a 2002-ben mért értékkel. A 
bakhátas, és különösen a hagyományos kezelésben azonban csökkenést figyeltünk meg az előző 
méréshez viszonyítva. A különbségek elérték a szignifikancia mértéket. Az előző évekkel 
összehasonlítva a hagyományos kezelésben szignifikánsan alacsonyabb értékeket határoztunk meg. 
Összességében 2004-ben mind az öt talajrétegben alacsonyabb talajellenállást mértünk, mint 2000-
ben vagy akár 2002-ben. A 0-10, a 10-20 és 40-50 cm mélységben a különbség mindkét kezeléssel 
összehasonlítva szignifikáns mértékű volt. 2006-ban a direktvetésben kisebb volt a talajellenállás, 
mint a kísérlet során bármikor, a művelt kezelésekben pedig a korábbi értékeknek megfelelő alakult 
a talajellenállás. 
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22. ábra: Talajellenállás (MPa) értékek tavasszal a 30-40 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
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23. ábra: Talajellenállás (MPa) értékek tavasszal a 40-50 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 

 
A direktvetés maximális talajellenállás értéke 2004-ben adódott a 0-10 cm-es rétegben, ahol 
megközelítette a 3,5 MPa kritikus értéket (3,37 MPa). A mélyebb rétegekben néha meghaladta a 
talajellenállás a 2,5 MPa-t, de egyik alkalommal sem érte el a kritikus értéket. A bakhátas 
kezelésben a művelés alatti rétegekben a maximális talajellenállás 2000-ben meghaladta a 2,5 MPa-
t, de a 3,5 MPa érték alatt maradt. A hagyományos művelésben 20 cm alatt a talajellenállás a 1,5 
MPa-nál nagyobb volt és egy esetben 2000-ben 40-50 cm rétegben átlépte a 2,5 MPa-t is (2,67 
MPa). 
Összefoglalva a talajellenállás-mérés eredményeit megállapítható, hogy az irodalmi adatoknak 
megfelelően (pl. COX et al. 1990) a művelés elhagyása együtt jár a talajellenállás növekedésével. A 
különböző mérési időpontok között szignifikáns különbségek jelentkeztek kezelésenként. A 
direktvetés legfelső rétegében (0-10 cm), az értékek alapján, enyhén tömődöttnek minősíthető a 
talaj, ellenben a művelt réteg alatt kedvezőbb talajellenállás értékeket tapasztaltunk, mint a bakhátas 
és a hagyományos kezelésben. Egyes esetekben a művelés, különösen a bakhátas kezelésben 
tömörödést eredményezett. 
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4.3. A talajnedvesség-tartalom mérés eredményei 
A nedvességtartalom meghatározása egy évet kivéve (1999) évente több ismétlésben történt. A 4. 
mellékletben láthatók az egyes művelési rendszerekre jellemző talajnedvesség-profilok. Az 1997-
2006 közötti összes mérés nedvesség-tartalom értékeit és a statisztikai elemzés eredményét a 6. 
mellékletben található 7. táblázatban és a 15-19. ábrákon foglaltuk össze. A vizsgált kezelésekben 
az egyes mérési időpontokban tapasztalt eredményeket összehasonlítottuk (24-28. ábra). Az eltérő 
csapadékösszegek miatt a különböző mérési időpontban kapott nedvesség értékek nem 
összevethetőek, ezért a kezeléseken belül nem vizsgáltuk a különbségeket. 
 
A kísérlet első évében (1997) tavasszal (április) nem tapasztaltunk statisztikailag igazolható 
különbséget a kezelések nedvességtartalma között egyik rétegben sem. Szignifikáns különbséget 
csak a nyári méréskor sikerült kimutatni. 1997. júliusában, a legfelső talajrétegben (0-10 cm) a 
direktvetésben mért érték (15,7 tömeg%) szignifikánsan nagyobb volt a hagyományos kezelésben 
mért értéknél (11,9 tömeg%). A többi mélységben kiegyenlített volt a nedvességtartalom és csak a 
40-50 cm rétegben találtunk matematikailag igazolható különbséget a kezelések között, ahol a 
hagyományos művelésben mértünk szignifikánsan kisebb értéket. 
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24. ábra: Nedvességtartalom-mérés (tömeg%) eredménye a 0-10 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 

 
A kísérlet második évében (1998) májusban a 0-10 cm rétegben a direktvetésben szignifikánsan 
nagyobb volt a nedvességtartalom (22,7 tömeg%) , mint a bakhátas (17,1 tömeg%) és a 
hagyományos (16,7 tömeg%). A szelvény mélyebb rétegeiben szinte teljesen egyforma 
nedvességtartalmat mértünk. 1998-ban az októberi mérések azt mutatták, hogy a felső két 
talajrétegben a direktvetésben volt több nedvesség, alatta viszont megközelítően azonos értékek 
adódtak. A kezelések közötti különbségek a mélységgel lefelé haladva csökkentek. Szignifikáns 
különbséget ebben a méréssorozatban nem tudtunk kimutatni. 
 
A következő méréssorozatot, a kísérlet beállítását követő negyedik évben (2000) májusban 
végeztük. A direktvetésben csupán a legfelső (0-10 cm) talajrétegben volt nagyobb a nedvesség, a 
mélyebb rétegekben viszont a legkisebb értékeket mértük. A legfelső talajrétegben (0-10 cm) a 
direktvetés (17,7 tömeg%) és a bakhátas kezelés ( 14,0 tömeg%) között szignifikáns különbség 
jelentkezett. A 10-20 cm rétegben a 0-10 cm réteggel ellentétben a bakhátas kezelésben mértük a 
szignifikánsan nagyobb nedvességtartalmat. A 20-30 cm rétegben mért talajnedvesség értékek 
alapján a kezelések között a különbség szignifikáns volt. A legtöbb nedvességet a hagyományosan 
művelt talaj tartott meg. A 30-40 cm és a 40-50 cm rétegben a 10-20 cm réteghez hasonlóan 
alakultak a nedvességtartalmak. 
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25. ábra: Nedvességtartalom-mérés (tömeg%) eredménye a 10-20 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
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26. ábra: Nedvességtartalom-mérés (tömeg%) eredménye a 20-30 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
 
A 2000. augusztusi mérés alkalmával is hasonló eredményeket kaptunk. Szignifikáns különbségeket 
azonban csak néhány esetben tapasztaltunk. A direktvetéses talaj felszíne nedvesebb volt (18,0 
tömeg%), mint a bakhatás (12,2 tömeg%) és a hagyományos művelésé (16,2 tömeg%). A 0-10 cm 
rétegben a bakhátas kezelés nedvességtartalma statisztikailag igazolhatóan alacsonyabb volt a másik 
két kezeléshez viszonyítva. 10 cm alatt a hagyományos művelésben mértünk nagyobb 
nedvességtartalmat. A 10-20 cm rétegben a hagyományos (21,4 tömeg%) és a bakhátas (17,6 
tömeg%) kezelés között szignifikáns különbséget kaptunk. A legalsó rétegben (40-50 cm) a 
direktvetésben mért alacsonyabb nedvesség (17,0 tömeg%) szignifikánsan különbözött mindkét 
kezelésétől. 
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27. ábra: Nedvességtartalom-mérés (tömeg%) eredménye a 30-40 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
 
A következő évben (2001) a vegetációs időszak elején a kezelések között a felszínhez közeli 
rétegekben nagyobb különbségeket regisztráltunk, mint korábban. A legtöbb nedvesség ezúttal is a 
direktvetés feltalajában volt (24,3 tömeg%), és a kezelések között igazolható különbség jelentkezett. 
A mélyebb rétegekben a kezelések közötti különbségek kiegyenlítődtek és szignifikáns különbséget 
egyedül a 20-30 cm rétegben sikerült kimutatni. A statisztikailag igazolható különbség a 
hagyományos ( 27,4 tömeg%) és a bakhátas (23,7 tömeg%) kezelés között jelentkezett. 
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A 2002. évi mérés eredménye alig különbözött az előző évi méréstől. Gyakorlatilag ugyanazokat a 
nedvességtartalmakat mértük, mint 2001-ben. 
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28. ábra: Nedvességtartalom-mérés (tömeg%) eredménye a 40-50 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006). 
 
A kísérlet hetedik évében (2003) a vegetációs időszak elején a direktvetés feltalajában mért 
nedvességtartalom magasabb volt (22,9 tömeg%), mint a másik két kezelésben. A direktvetés alatt 
mélyebb rétegek is nedvesebbek voltak, ahol ugyan a hagyományos művelésben mért értékekkel 
megegyezett, de a bakhátas kezelésben mért értéktől statisztikailag különbözött. A bakhátas 
kezelésben ebben az évben (2003) mértük a legkisebb nedvesség értékeket. A legalsó (40-50 cm) 
réteget kivéve az összes mélységben szignifikáns különbség jelentkezett a kezelések között. A 40-
50 cm rétegben a direktvetés helyett a hagyományos művelésben mértük a legmagasabb 
nedvességtartalmat. A vegetációs időszak közepén (augusztus) alacsony volt a nedvességtartalom a 
talajban. A legfelső talajrétegben (0-10 cm) a direktvetésben mértük a legmagasabb értéket (13,8 
tömeg%). Közvetlenül alatta (10-20 cm) a hagyományos művelésben mértük a legmagasabb értéket 
(15,2 tömeg%). A mélyebb rétegekben újra a direktvetésben mértük a magasabb 
nedvességtartalmakat. A direktvetéses és bakhátas kezelésben mért nedvesség értékek között 
szignifikáns különbség jelentkezett a 10-20 cm réteget leszámítva minden rétegben. A bakhátas 
kezelésben ebben az évben mértük a legalacsonyabb értékeket. 
A kísérlet nyolcadik évében (2004) kiugróan magas nedvesség értékeket mértünk, a direktvetés 
legfelső (0-10 cm) rétegében (25,2 tömeg% és 24,4 tömeg%). Tavasszal a különbség szignifikáns 
volt. A következő rétegben (10-20 cm) azonban a direktvetésben mértük a legkisebb nedvesség 
értéket (17,3 tömeg%). A mélyebb rétegekben a különbségek kiegyenlítődtek, de a két alsó rétegben 
(30-40 cm és 40-50 cm) ismét a direktvetés talaja volt nedvesebb. Nyáron 20 cm alatt nedvesebb 
volt a talaj a direktvetésben, mint a másik két kezelésben. 
A kísérlet kilencedik évének (2005) sajátossága, hogy az összes mélységben a hagyományos 
művelésnél adódtak a legnagyobb értékek. A különbség minden mélységben statisztikailag 
igazolható. A bakhátas kezelésben mért érték (27,1 tömeg%) a 40-50 cm-ben haladta meg a 
direktvetésben mért nedvességet (22,4 tömeg%). A különbség a 10-20 és a 20-30 cm-ben tapasztalt 
kezelések közti különbségekhez hasonlóan szignifikáns volt. 
Az utolsó évben (2006) a két felső rétegben (0-10 cm és 10-20 cm) ismét a direktvetéses talaj 
bizonyult nedvesebbnek. A 10-20 cm rétegben a különbség szignifikáns mértékű volt. A 20-30 cm 
rétegben az eltérés nem volt szignifikáns, e réteg alatt (30-40 cm) azonban statisztikailag 
igazolhatóan nedvesebb volt a talaj. A 40-50 cm rétegben a hagyományos művelésben mértük a 
több nedvességet, de a különbség matematikailag nem igazolható. 
 
Összesítve a 10 éves kísérlet adatait (28. ábra) a 0-10 cm rétegben szignifikáns különbség mutatható 
ki a kezelések között (F(2, 84)=52,8 p<0,05). Tehát megállapítható, hogy a felszín közeli rétegben a 
kezeléseknek mérhető hatása van a talajnedvesség-tartalomra (29. ábra). 
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29. ábra: A 0-10 cm réteg nedvességtartalom (tömeg%) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006) 

 
A feltalajban (0-10 cm) a direktvetésben jóval több a nedvesség (18,9 tömeg%), mint a bakhátas 
(14,6 tömeg%) és a hagyományos (14,8 tömeg%) kezelésben (F(1, 84)=82,6 p<0,05 és F(1, 
84)=75,6 p<0,05). A bakhátas és a hagyományos kezelés között nincs szignifikáns különbség (F(1, 
84)= 0,15 p>0,05). A 10-20 cm rétegben (30. ábra), az összesített adatok alapján, a kezelések között 
nem mutatható ki szignifikáns különbség (F(2, 84)=0,60 p>0,05). E rétegben a legtöbb a nedvesség 
a hagyományos kezelésben (20,9 tömeg%), majd a direktvetésesben (20,6 tömeg%), és a 
legkevesebb a bakhátasban (20,4 tömeg%) volt. 
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30. ábra. A 10-20 cm réteg nedvességtartalom (tömeg%) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006) 

 
A 20-30 cm rétegben a kezelések közötti sorrend nem változott (31. ábra), de ebben a mélységben a 
kezelések között szignifikáns különbség adódott (F(2, 84)=18,13 p<0,05). A hagyományos 
kezelésben 22,5 tömeg%, a direktvetésben 21,6 tömeg% és a bakhátas kezelésben 20,4 tömeg% volt 
a nedvesség. A szignifikáns különbség páronként is teljesült (F(1, 84)=11,41 p<0,05, F(1, 84)=6,90 
p<0,05 és F(1, 84)=36,07 p<0,05). 
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31. ábra. A 20-30 cm réteg nedvességtartalom (tömeg%) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006) 

 
A 30-40 cm rétegben (32. ábra) a kezelések között ugyancsak találtunk szignifikáns különbséget 
(F(2, 84)=14,13 p<0,05). A legtöbb nedvességet a direktvetésben mértük (21,6 tömeg%), hasonlót a 
hagyományos kezelésben (21,4 tömeg%) és kevesebbet a bakhátasban (20,2 tömeg%). 
Statisztikailag igazolható különbség a bakhátas kezelés és a direktvetés (F(1, 84)=23,86 p<0,05), 
illetve a bakhátas és a hagyományos kezelés F(1, 84)=18,14 p<0,05) között jelentkezett. A 
direktvetés és a hagyományos művelés között nem kaptunk szignifikáns különbséget (F(1, 84)=0,39 
p>0,05).  
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32. ábra: A 30-40 cm réteg nedvességtartalom (tömeg%) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006) 

 
A 40-50 cm rétegben (33. ábra) ugyancsak volt a művelésnek statisztikailag igazolható hatása (F(2, 
84)=9,28 p<0,05). A hagyományos művelésben mértünk több nedvességet (20,5 tömeg%), némileg 
kevesebbet a direktvetésben (19,9 tömeg%) és a legkevesebbet a bakhátas kezelésben (19,6 
tömeg%). A hagyományos művelés és a direktvetés között (F(1, 84)=8,30 p<0,05), illetve a 
hagyományos művelés és bakhátas kezelés között (F(1, 84)=17,76 p<0,05) mutatható ki 
szignifikáns különbség. A direktvetés és a bakhátas kezelés között nincs jelentős eltérés. 
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33. ábra: A 40-50 cm réteg nedvességtartalom (tömeg%) átlagai kezelésenként (Pyhra, 1997-2006) 

 
Talajnedvesség-tartalom mérés eredményeinek értékelése 
A talajszelvény száradási és nedvesedési folyamataira a talajnedvesség-profilok alapján 
következtethetünk (4. melléklet 4. ábra). A kísérlet ideje alatt a vizsgált kezelésekben a 
talajnedvesség-tartalom változatos képet mutat, mind időben, mind mélységben. Az eredmények 
alapján megállapítható, hogy a 0-10 cm rétegben a direktvetéses kezelésben a legmagasabb a 
nedvességtartalom. (Ez alól csak néhány eset jelent kivételt, mint például 1997 tavasza és 2005 
ősze.) Az első esetben a kísérlet beállításától még nem telt el annyi idő, hogy a kezelések hatása 
érzékelhető lett volna, a második esetben pedig a vegetációs időben a sok csapadéknak 
köszönhetően a hagyományos kezelés talaja nem száradt ki. A bakhátas és hagyományos 
kezelésben a nedvességmegőrző növénymaradványok hiányában a nagy pórustérfogattal és 
alacsony térfogattömeggel rendelkező feltalaj kiszárad. Ez a művelt réteg - mivel a száraz talaj 
vízvezető-képessége gyakorlatilag nulla - megakadályozza a mélyebb rétegek kiszáradását. 
Közvetlenül a művelt réteg alatt (10-20 cm) a nedvességtartalom azonos mindhárom kezelésben. A 
20-30 cm és a 40-50 cm rétegekben a hagyományos kezelésben volt a legtöbb nedvesség, míg a 30-
40 cm rétegben a direktvetésben. A 20-30 cm rétegben nagy különbségek jelentkeztek a különböző 
kezelések között. A 30-40 cm rétegben a bakhátas kezelésben mértük a legalacsonyabb 
nedvességtartalmat. A direktvetés és a hagyományos művelés között nem jelentkezett számottevő 
különbség a nedvességtartalomban. A hagyományos művelés legalsó rétegében (40-50 cm) mért 
nagy nedvességtartalom összefüggésben van a már korábban említett párolgást csökkentő száraz 
feltalajjal. 
 
Az évjárat hatás vizsgálata érdekében az év azonos időpontjában (tavasz) meghatározott 
nedvességtartalom értékeket vettük csak figyelembe, mint a talajellenállás esetében (6. melléklet 
20-24. ábra). Ez alapján hét évet vizsgáltunk (34-38. ábra). 1997-ben, az első évben viszonylag kis 
nedvességtartalmat rögzítettünk mindhárom kezelésben és alig volt különbség a kezelések között. 
1998-ban A statisztikai vizsgálat eredménye, hogy az évjáratnak a hatása mind az öt talajrétegre 
kiterjed, azonban a kezelésekre eltérő a hatása. A 0-10 cm rétegben az évjárat hatása igen erős (F(6, 
42)=20,59 p<0,05), de a művelési kezelés hatása alatt maradt (F(2, 42)=39,06 p<0,05). A 10-20 cm 
rétegben csak az évjárathatás (F(6, 42)=25,16 p<0,05) volt szignifikáns mértékű. A művelés hatása 
nem érte el a statisztikai megbízhatóság értékét (F(2, 42)=2,534 p>0,05). A 20-30 cm rétegben 
mindkét kezelés (évek és művelés) hatása szignifikáns volt, de az évjárat felülmúlta (F(6, 42)=42,96 
p<0,05) a művelés hatását (F(2, 42)=10,46 p<0,05). A 30-40 cm rétegben ugyan volt 
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matematikailag igazolható hatása a művelési kezelésnek (F(2, 42)=6,50 p<0,05), de jóval az évjárat 
hatás (F(6, 42)=258,58 p<0,05) alatt maradt. A 40-50 cm rétegben csak az évjáratnak van 
szignifikáns hatása F(6, 42)=154,96 p<0,05). 
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34. ábra: Nedvességtartalom (tömeg%) tavasszal a 0-10 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006) 
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35. ábra: Nedvességtartalom (tömeg%) tavasszal a 10-20 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006) 
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36. ábra: Nedvességtartalom (tömeg%) tavasszal a 20-30 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006) 
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37. ábra: Nedvességtartalom (tömeg%) tavasszal a 30-40 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006) 
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38. ábra: Nedvességtartalom (tömeg%) tavasszal a 40-50 cm rétegben (Pyhra, 1997-2006) 

 
A szakirodalomban ellentmondásos eredmények találhatók a talaj nedvességtartalmát illetően. A 
legtöbb kísérletben a direktvetésben mérték a nagyobb nedvességtartalmat (BLEVINS et al. 1971, 
PIDGEON ÉS SOANE 1977, GANZER ÉS BLAKE 1978, NEGI et al. 1981, LINDSTROM et al. 
1984, GYURICZA et al. 1998, FARKAS et al. 1999). A nedvességtartalom térbeli és időbeli 
eloszlása azonban nem minden esetben kedvezett a növényfejlődésének (ZHAI et al. 1990). 
Kísérletünk eredményei alapján összefoglalóan megállapítható, hogy tíz, különböző 
csapadékmennyiséggel jellemezhető évben a felszínen hagyott növényi maradványoknak 
köszönhetően a direktvetéses feltalaj nedvességvesztesége a legkisebb. A direktvetés felső 20 cm 
talajrétegében statisztikailag igazolhatóan magasabb volt a nedvességtartalom. A talajművelés 
hatása nedvességtartalomra leginkább a 0-10 cm és a 20-30 cm rétegekben mutatkozott meg. A 
mélyebb rétegekben fokozatosan kiegyenlítődtek a kezelések közötti különbségek és a 
hagyományos művelés nagyobb nedvességtartalommal jellemezhető. A vizsgált talajrétegben (0-50 
cm) összességében a bakhátas kezelésben mértük a legkisebb talajnedvességet. Ennek oka egyrészt 
a művelés, másrészt a bakhátas termesztési rendszer sajátos sor- és sorköz formációjából fakadó 
nagyobb párolgási felület. 
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4.4. Víztartó-görbék jellemzése 
A pF-görbék kiértékelése során megvizsgáltuk a három művelési rendszer hatását a talaj víztartó 
képességére a pF0 – pF4,2 tartományban. A 7. mellékletben a vizsgált kezelések pF-görbéi láthatók, 
amelyeken a különböző szívóerő mellett mért térfogat%-os nedvességtartalom értékeket ábrázoltuk 
kezelésenként (25. ábra). A 8. mellékletben találhatók az egyes szívóerő-értékeken a különböző 
kezelésekben meghatározott nedvességtartalom értékek statisztikai vizsgálata mélységenként (26-
31. ábra). 
 
Látható, hogy a mért értékekre illesztett pF-görbék lefutása kezelésenként különböző. Az 5-10 cm 
rétegben a különbség szembetűnőbb, mint a 15-20 cm rétegben. A statisztikai elemzés eredménye 
alapján megállapítható, hogy a művelési rendszerek jelentősen befolyásolják a pF-görbe jellegzetes 
pontjainak értékét és ezen keresztül a pF-görbe alakját. A pF1,0 szívóérték alatt az 5-10 cm 
rétegben a bakhátas kezelésben volt a legmagasabb nedvességtartalom és a direktvetésben a 
legalacsonyabb. A 15-20 cm-es rétegben azonban a bakhátas kezelésben mértük legalacsonyabb 
nedvességtartalmat és a hagyományos művelésben a legmagasabbat. A pF1,0 szívóérték felett a 
kezelések közötti nagyság sorrend megváltozott és az 5-10 cm-es rétegben minden szívóerő-
tartományban direktvetésben tapasztaltunk nagyobb és a hagyományos művelésben a kisebb 
nedvességet. A 15-20 cm rétegben a pF1,0 értéken a hagyományos művelésben volt több a 
nedvesség. Ugyanakkor a magasabb szívóerőnél ebben a mélységben is a direktvetésben adódtak 
nagyobb értékek. pF2,3 szívóerőig a bakhátas kezelésre, a magasabb szívóerő-értékeken pedig a 
hagyományos művelésre jellemzőek a kisebb értékek.  
 
A pF0 (9. melléklet 32. ábra) és a pF0,4 (8. melléklet 26. ábra) értékeken az 5-10 cm rétegben közel 
azonos nedvesség értéket tapasztaltunk az egyes kezelésekben. Összességében a bakhátas 
kezelésben nagyobb a nedvesség (48,21 térfogat% és 46,81 térfogat%). A bakhátas kezelést a 
hagyományos művelés (47,29 térfogat% és 45,56 térfogat%), majd direktvetésben mért értékek 
(46,43 térfogat% és 45,47 térfogat%) követték. Az évenként ábrázolt értékek alapján látszik, hogy 
az első három mérésnél a bakhátas kezelésben a legmagasabb az érték, majd 2004-ben 
hagyományos kezelésben és 2006-ban a direktvetésben. A pF0-nál az összes mérést együtt 
értékelve a kezelések között nem tapasztalható statisztikailag igazolható különbség (F(2, 30)=0,02 
p>0,05). A páronként elvégzett összehasonlítás során sem adódtak érdemleges különbségek (F(1, 
30)=3,25 p>0,05; F(1, 30)=0,76 p>0,05 és F(1, 30)=0,86 p>0,05). A mérési időpontokat tekintve 
azonban látható, hogy egyes években (2000 és 2006) a kezelések között statisztikailag igazolható a 
különbség (F(8, 30)=4,04 p<0,05). A 15-20 cm-nél a pF0-nál az összes mérés alapján 
(összességében) szignifikáns különbség adódott a hagyományos kezelésben és a direktvetésben 
(F(1, 30)=10,36 p<0,05), illetve a bakhátas kezelésben (F(1, 30)=10,47 p<0,05) mért nedvesség 
értékek között. A hagyományos művelésben mért nedvességet csupán az első mérési időpontban 
haladta meg a direktvetés és a bakhátas kezelés nedvessége. A direktvetésben és bakhátas 
kezelésben mért értékek átlaga szinte azonos. 1998-ban az átlagtól eltérő az eredmény, mivel a 
bakhátas kezelésben a legtöbb és a hagyományos művelésben a legkisebb az érték. Ugyanakkor 
ebben az évben nincs szignifikáns különbség a kezelések között. 2000-ben, 2004-ben és 2006-ban a 
hagyományos művelésben legtöbb a nedvesség. A második a rangsorban a direktvetés, amelyet 
egyszer, 2002-ben a bakhátas kezelésben mért érték ugyan meghaladt, de a különbség nem volt 
szignifikáns.  
A pF0,4 szívóerőnél pF0-hoz nagyon hasonló értékek láthatóak (8. melléklet 26. ábra). Az összes 
mérés együttes vizsgálata során itt sem találunk statisztikailag igazolható különbséget a kezelések 
között (F(2, 30)=1,23 p>0,05). A páronként elvégzett összehasonlítás során sem adódik szignifikáns 
különbség a kezelések között (F(1, 30)=1,98 p>0,05; F(1, 30)=0,01 p>0,05 és F(1, 30)=1,71 
p>0,05). Az évenként elvégzett elemzés során azonban volt szignifikáns különbség (F(8, 30)=4,16 
p<0,05). A 15-20 cm-nél a pF0,4-nél az összes mérés alapján (összességében) a pF0-hoz hasonló 
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szignifikáns különbség adódott a hagyományos és a direktvetéses (F(1, 30)=11,35 p<0,05), illetve a 
bakhátas kezelésben (F(1, 30)=19,94 p<0,05) a nedvességtartalom értékek között. 
A pF1,0 szívóerőnél az 5-10 cm rétegben a legtöbb nedvességet a direktvetésben (42,58 térfogat%) 
tapasztaltuk (8. melléklet 27. ábra). A bakhátas kezelésben (41,84 térfogat%) ugyancsak több 
nedvességet mértünk, mint a hagyományosban (41,19 térfogat%). Az egyes méréseket vizsgálva 
látható, hogy 1998-ban, 2002-ben a bakhátas kezelésben magasabbak az értékek, 2004-ben pedig a 
hagyományos művelésben, meghaladva a direktvetésben és a bakhátas kezelésben mért értékeket. 
Az összes mérést értékelve a kezelések között itt sem tapasztaltunk statisztikailag igazolható 
különbségeket (F(2, 30)=2,28 p>0,05). Páronként megvizsgálva a különbségeket azonban látható, 
hogy szignifikáns különbség jelentkezett a direktvetés és hagyományos művelés között (F(1, 
30)=4,56 p<0,05). A bakhátas kezelésben mért értékek nem különböztek jelentősen a másik két 
kezelésben mért értékektől (F(1, 30)=1,29 p>0,05 és F(1, 30)=1,00 p>0,05). Az egyes vizsgálati 
időpontokat külön megvizsgálva szintén volt statisztikailag igazolható különbség a kezelések között 
(F(8, 30)=4,65 p<0,05). 15-20 cm-nél a pF1,0-nél a szignifikáns különbség csak a bakhátas kezelés 
és a hagyományos művelés között állapítható meg (F(1, 30)=5,58 p<0,05). 
A pF1,5-nél a pF1,0-hez hasonló módon alakul a kezelésekben mért nedvesség értékek (8. melléklet 
28. ábra). Az 5-10 cm rétegben direktvetésben volt a legmagasabb (41,16 térfogat%). A bakhátas 
kezelésben mért nedvesség (39,24 térfogat%) ebben a mélységben is meghaladta a hagyományos 
művelésben mért értéket (38,75 térfogat%). Az egyes mérési időpontokat tekintve látható, hogy a 
2002. évet kivéve mindenkor a direktvetéses talajban legtöbb a nedvesség. Összesítve a méréseket, 
a pF1,5 szívóerőnél már statisztikailag igazolható különbség jelentkezik a kezelések között (F(2, 
30)=11,23 p<0,05). A direktvetésben mért nedvesség szignifikánsan mértékben különbözik a 
bakhátas és hagyományos kezelésekben mért adatoktól (F(1, 30)=12,80 p<0,05 és F(1, 30)=20,07 
p<0,05). A bakhátas és hagyományos kezelések között azonban nincs szignifikáns különbség (F(1, 
30)=0,81 p>0,05). Ugyanakkor mérési időpontonként is több esetben tapasztaltunk matematikailag 
igazolható eltéréseket a kezelések között (F(8, 30)=4,84 p<0,05). A 15-20 cm rétegben pF1,5 
szívóerőnél a direktvetésben mértünk több nedvességet, legkevesebbet pedig a bakhátas kezelésben 
(F(1, 30)=5,89 p<0,05 és F(1, 30)=5,46 p<0,05).  
A pF2,0-értékeknél (8. melléklet 29. ábra) a pF1,0 szívóerő értékhez hasonlóan a nedvesség 
ugyancsak a direktvetéses talajban több (38,81 térfogat%) az 5-10 cm rétegben. A bakhátas 
kezelésben a nedvesség (36,43 térfogat%) némileg a hagyományos művelésben mért érték (36,48 
térfogat%) alatt marad. Az egyes mérési időpontok tekintve szinte minden alkalommal a 
direktvetéses talajban a legtöbb a nedvesség. Az összes mérést értékelve statisztikailag igazolható a 
kezelésekben mért nedvesség értékek közti különbség (F(2, 30)=16,09 p<0,05). A direktvetéses 
talaj nedvessége igazolhatóan különbözik a bakhátas és hagyományos kezelésekben mért értékektől 
F(1, 30)=24,66 p<0,05 és F(1, 30)=23,60 p<0,05). A bakhátas és hagyományos kezelések között 
viszont nincs érdemleges különbség (F(1, 30)=0,01 p>0,05). Ugyanakkor mérési időpontonként a 
kezelések között több esetben is szembetűnő a különbség (F(8, 30)=6,30 p<0,05). A 15-20 cm 
rétegben pF2,0-nél nem tapasztaltunk jelentős változást. A direktvetés azonban jelentősen eltért a 
másik két kezeléstől. Ugyanakkor szignifikáns különbséget csak a direktvetés és a bakhátas kezelés 
között tudtunk kimutatni (F(1, 30)=8,29 p<0,05). 
A pF2,3 szívóerő-értéknél az 5-10 cm rétegben (9. melléklet 36. ábra) hasonlóan a pF1,5 és pF2,0 
szívóerőhöz, összességében a direktvetésben adódott nagyobb érték (37,55 térfogat%). Ez 
érdemlegesen különbözött a bakhátas (34,51 térfogat%) és hagyományos kezelésben (34,31 
térfogat%) mért értékektől (F(1, 30)=28,34 p<0,05 és F(1, 30)=32,23 p<0,05). A bakhátas és 
hagyományos kezelések között viszont nincs szignifikáns különbség (F(1, 30)=0,12 p>0,05), bár a 
bakhátas kezelésnél több a nedvesség, mint a hagyományosnál. Az egyes méréseket külön vizsgálva 
2002. évi mérésen kívül minden esetben a direktvetéses talaj nedvessége nagyobb, amely 
statisztikailag is igazolható (F(8, 30)=3,71 p<0,05). A 15-20 cm rétegben pF2,3-nál (9. melléklet 
37. ábra) az összes mérés átlagát tekintve a pF1,5 és a pF2,0-höz hasonlóan a direktvetésben mértük 
a legtöbb nedvességet. A hagyományos és végül a bakhátas kezelés nedvessége kisebbnek 
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bizonyult. A különbségek a pF1,5-höz hasonlóan alakultak. A bakhátas kezelésben szignifikánsan 
kisebb nedvességtartalmat mértünk (F(1, 30)=10,59 p<0,05 és F(1, 30)=5,28 p<0,05). 
A pF2,7 értéknél hasonló volt az eredmény, mint az alacsonyabb szívásértékek közül a pF1,5 és 
pF2,3 (8. melléklet 30. ábra). A 2002-es évet kivéve a direktvetésben mért érték (34,39 térfogat%) 
minden esetben magasabb volt, mint a bakhátas (31,49 térfogat%) és a hagyományos (31,34 
térfogat%) kezelésekben mért. A pF2,7-nél a direktvetés és a másik két kezelés között szignifikáns 
különbség jelentkezett (F(1, 30)=19,86 p<0,05 és F(1, 30)=22,06 p<0,05). A különbség 
határozottabb, mint a pF2,3-nál. A bakhátas kezelésben összességében magasabb értékeket 
mértünk, mint a hagyományosban, de a kezelések közti különbség nem szignifikáns (F(1, 30)=0,06 
p>0,05). A 15-20 cm rétegben pF2,7-nél a pF2,3-hoz hasonlóan alakult a helyzet (4. melléklet). A 
pF2,3-höz képest nincs változás. A bakhátas kezelésben szignifikánsan alacsonyabb a 
nedvességtartalom (F(1, 30)=12,97 p<0,05 és F(1, 30)=6,27 p<0,05). A direktvetés csak a bakhátas 
kezeléstől különbözik szignifikáns mértékben (F(1, 30)=12,96 p<0,05) a hagyományos műveléstől 
nem (F(1, 30)=1,20 p>0,05). A bakhátas és a hagyományos kezelések között kimutatható a 
szignifikáns különbség (F(1, 30)=5,2812 p<0,05). Az ábrán látható, hogy mérési időpontokat 
összehasonlítva igen változatosak a szabadföldi vízkapacitás értékek, 1998-ban az átlagoknak 
megfelelően alakultak az értékek. 
A pF3,4 szívóerőnél (8. melléklet 31. ábra) minden évben a direktvetéses talajban voltak a 
legmagasabbak a mért nedvesség értékek (21,24 térfogat%). A bakhátas (18,41 térfogat%) és a 
hagyományos kezelésben mért (16,61 térfogat%) értékek között a különbség statisztikailag 
igazolható (F(1, 30)=65,71 p<0,05, F(1, 30)=176,51 p<0,05 és F(1, 30)=26,83 p<0,05). A mérési 
időpontokat nézve csupán 2002-ben haladta meg a hagyományos művelésben mért nedvesség a 
bakhátas kezelésben mértet, mégpedig a pF3,4 szívóértéknél. A 15-20 cm rétegben pF3,4-nél 
változott a kezelésekben mért nedvességek közötti nagyságbeli sorrend. A pF3,4-nél és pF4,2-nél 
továbbra is a direktvetésben nagyobbak a nedvesség értékek (21,49 térfogat% és 12,79 térfogat%), 
de itt nem a bakhátas kezelésben, hanem a hagyományos művelés alatt a legalacsonyabbak az 
értékek (17,24 térfogat% a pF3,4-nél és 10,40 térfogat% pF4,2-nél). A magas szívóerő-értéknél 
(pF3,4 és pF4,2) a sorrend megegyezik az 5-10 cm rétegben tapasztalt kezelések sorrendjével. A 
kezelések a magasabb szívóerő-tartományban az alacsony szívóerő-tartománytól (~pF0) eltérő 
sorrendet követnek. Ugyanakkor mindkét szívóerőnél szignifikáns különbség állapítható meg. A pF 
3,4-nél (F(1, 30)=67,19 p<0,05, F(1, 30)=180,00 p<0,05 és F(1, 30)=127,64 p<0,05), míg a pF4,2-
nél (F(1, 30)=72,37 p<0,05; F(1, 30)=313,01 p<0,05 és F(1, 30)=84,37 p<0,05). 
A pF4,2-ben (9. melléklet 38. ábra) a kezelések nedvesség sorrendje az előző szívásértékekhez 
hasonló. A direktvetésben (12,67 térfogat%) magasabb, a bakhátas kezelésben mért elmarad attól 
(11,11 térfogat%), a hagyományos kezelésben pedig  kisebb (9,69 térfogat%). A kezelések közti 
sorrend minden esetben hasonlóan alakul, és a különbség is szignifikáns (F(1, 30)=33,78 p<0,05; 
F(1, 30)=122,96 p<0,05 és F(1, 30)=27,84 p<0,05). Ugyanakkor a pF3,4 szívóerő értéken mért 
értékekhez képest csökkentek a kezelések közti különbségek. A 15-20 cm rétegben (4. melléklet), 
hasonlóan az 5-10 cm réteghez, statisztikailag igazolható különbség van a kezelések között (F(1, 
30)=72,37 p<0,05; F(1, 30)=313,01 p<0,05 és F(1, 30)=84,37 p<0,05). A különbségek azonban 
nagyobbak az 5-10 cm rétegben mérteknél. A direktvetésben 12,79 térfogat%, a bakhátas 
kezelésben 11,64 térfogat% és a hagyományos kezelésben (10,40 térfogat%) értékek adódtak. 
 
Víztartó-görbék értékelése 
Az eltérő kezelésekben kapott víztartó-görbék vizuális és a mért értékek statisztikai vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy a művelés különösen az alacsony és a magas szívóerő-tartományban 
(<pF1,0 és >pF2,3) befolyásolta a víztartó-görbék lefutását (39. ábra). Közepes szívóerő-
tartományban kisebb hatást fejtett ki. A pF-görbe egyes pontjainak statisztikai elemzése alapján 
megállapítható, hogy az 5-10 cm rétegben, az alacsony szívóerő-tartományban (pF0 és pF0,4) a 
bakhátas kezelésben adódtak legnagyobb és a direktvetésben a legkisebb térfogat%-os nedvesség 
értékek. Ellenben a magasabb szívóerő-tartományban (>pF0,4) a direktvetésben a legnagyobb, és a 
hagyományos kezelésben a legkisebb nedvességtartalom. Az 5-10 cm rétegben szignifikáns 
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különbség a pF1,0 feletti szívóerő-tartományban jelentkezett. A 15-20 cm rétegben ezzel 
ellentétben, az alacsonyabb szívóerő-tartományban (pF0, pF0,4 és pF1,0) a hagyományos 
kezelésben a legnagyobb, és a bakhátas kezelésben a legkisebb a talajnedvesség. A magasabb 
szívóerő-tartományban – az 5-10 cm réteghez hasonlóan –, a 15-20 cm rétegben ugyancsak a 
direktvetésben legmagasabb az érték. A pF2,7 szívóerő-értékig a bakhátas, a magasabb szívóerő-
tartományban a hagyományos művelésben a legkisebb a talajnedvesség tartalom. A 15-20 cm 
rétegben a pF-görbék közel hasonlóak, mint az 5-10 cm rétegben, azzal a különbséggel, hogy a mért 
értékek között nincs olyan nagy eltérés, mint a felső talajrétegben (az eltérő kezelések pF-görbéinek 
pontjai közelebb esnek egymáshoz). A 15-20 cm rétegben szignifikáns különbség a pF1,0 szívóerő 
értéken kívül mindenhol jelentkezett. 
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39. ábra: A talaj víztartó-görbéje az 5-10 cm és 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 
Az eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy a művelés a talaj vízvisszatartó képességét 
jellemző pF-görbe lefutására hatással volt, de különösen az alacsony (<pF1,0) és a magas (>pF2,0) 
szívóerő-tartományban éreztette hatását. A pF1,0 – pF2,0 tartományban a művelés nem fejtett ki 
hatást a vízvisszatartó görbére. Ez a megállapítás megegyezik OUWERKERK ÉS BOONE (1970) 
megfigyeléseivel, de ellentmond DOMZAL et al. (1987) és KORSUNSKAYA et al. (1995) 
eredményeinek. A művelés elsősorban a talaj felső 5-10 cm rétegének állapotát befolyásolta. A 15-
20 cm-ben a művelés hatása csekélyebb volt. 
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4.5. Vízkapacitás értékek és a hasznosítható vízkészlet 
A vízgazdálkodási tulajdonságokra (mint például a vízkapacitásra, pórusméret-eloszlásra, stb.) a 
pF-mérés eredményeiből következtethetünk. A vízkapacitás értékeket a pF-görbe jellegzetes 
pontjain (pF0; pF1,8; pF2,3; pF4,2) mért térfogat % nedvességtartalom alapján határoztuk meg. A 
vízkapacitás értékek statisztikai feldolgozása faktoriális ANOVA-val történt (9. melléklet). 
 
A vízkapacitás értékek: 
 
 Maximális vagy telítettségi vízkapacitás (Vkmax) = pF0 
 Kapilláris vízkapacitás (Vkkap) = pF1,8 
 Minimális vagy szabadföldi vízkapacitás (Vkmin) = pF2,3 
 Hervadáspont (Hv) = pF4,2 

 
Maximális vízkapacitás 
A maximális vízkapacitás értéke megegyezik a pF0 szívóerő-értéken mért térfogat % 
nedvességtartalommal. Az évenként meghatározott értékeket a 9. mellékletben a 8-9. táblázatban 
tüntettük fel. Az első három mérés alkalmával (1998, 2000, 2002) a bakhátas kezelésben volt a 
legmagasabb, és a direktvetésben a legalacsonyabb a maximális vízkapacitás érték, de 
statisztikailag igazolható különbség csak 2000-ben jelentkezett, amikor a direktvetés, és a másik két 
kezelés között szignifikáns különbség volt. 2004-ben a kezelések között nem volt szignifikáns 
különbség. A hagyományos művelésben mért érték meghaladta a bakhátas kezelés maximális 
vízkapacitás értékét. Ebben az évben a legalacsonyabb érték ismételten a direktvetésben adódott. 
2006-ban a bakhátas kezelésben újra nagyobb értéket mértünk, mint a hagyományosban, ám a 
maximális vízkapacitás tekintetében a direktvetés – statisztikailag igazolhatóan is – fölülmúlta 
mindkettőt. 
 
Az 5-10 cm rétegben (41. ábra) a maximális vízkapacitás érték összességében a bakhátas 
kezelésben volt a legnagyobb (48,21 térfogat%). A rangsorban második a hagyományos 
művelésben meghatározott vízkapacitás (47,29 térfogat%), harmadik pedig a direktvetésben mért 
érték (46,43 térfogat%). Az összes mérés maximális vízkapacitás értékeit együtt értékelve nem 
tapasztalható statisztikailag igazolható különbség a kezelések között (F(2, 30)=0,02 p>0,05). Az 
egyes mérési időpontokat tekintve azonban előfordul (F(8, 30)=4,04 p<0,05), mégpedig 2000-ben 
és 2006-ban (40. ábra). 
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40. ábra: Maximális vízkapacitás (térfogat%) az 5-10 cm rétegben évenként (Pyhra, 1998-2006). 
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41. ábra: Maximális vízkapacitás átlag (térfogat%) az 5-10 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 
A 15-20 cm rétegben a maximális vízkapacitás érték– 1998 kivételével –, minden mérési 
időpontban, a hagyományos kezelésben a legnagyobb (43. ábra). Ugyanis 1998-ban a maximális 
vízkapacitás a bakhátas kezelésben volt a legmagasabb, és a hagyományos művelésnél a 
legalacsonyabb. A többi évben, 2002 kivételével, amikor a direktvetésben adódott a 
legalacsonyabbnak a maximális vízkapacitás, a bakhátas kezelésben mértük a legalacsonyabb 
értékeket a 15-20 cm-es rétegben. A 15-20 cm rétegben több esetben is (2000, 2002 és 2004) 
statisztikailag igazolható különbségek adódtak a kezelések között (42. ábra). Az összes mérés 
statisztikai feldolgozása alapján szignifikáns különbség mutatható ki a kezelések között (F(2, 
30)=6,94 p<0,05). A hagyományos kezelés és a direktvetés között (F(1, 30)=10,36 p<0,05), illetve a 
hagyományos kezelés és bakhátas kezelés között (F(1, 30)=10,47 p<0,05) jelentkezett szignifikáns 
különbség. A direktvetésben és bakhátas kezelésben mért értékek átlaga szinte egyenlő. 
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42. ábra: Maximális vízkapacitás (térfogat%) a 15-20 cm rétegben évenként (Pyhra, 1998-2006). 
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43. ábra: Maximális vízkapacitás átlaga (térfogat%) a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 
A kapilláris vízkapacitás 
A kapilláris vízkapacitás a pF1,8 szívóerőn mért térfogat % nedvességtartalmat jelenti. Ezt az 
értéket interpolációval határoztuk meg a pF1,5 és a pF2,0 szívóerő-értékeken mért térfogat% 
nedvességtartalom segítségével. Az évenként meghatározott értékeket a 9. melléklet 10-11. táblázat 
mutatja. 
Az 5-10 cm rétegben, 2002 kivételével, a direktvetésben mértük a legmagasabb kapilláris 
vízkapacitás értéket (44. ábra).  
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44. ábra: Kapilláris vízkapacitás (térfogat%) az 5-10 cm rétegben évenként (Pyhra, 1998-2006). 

 
A kapilláris vízkapacitás az első mérés alkalmával (1998) a bakhátas kezelésben, a másodiknál 
(2000) a hagyományos művelésben, a harmadik méréskor (2002) a direktvetésben volt a 
legalacsonyabb. Ellenben 2004-ben, és 2006-ban, a hagyományos művelésben tapasztaltuk a 
legalacsonyabb értékeket. Míg 2006-ban szignifikáns különbség volt mindhárom kezelés között, 
1998-ban és 2000-ben csak a legalacsonyabb értékek különböztek egymástól statisztikailag 
igazolható mértékben. A kapilláris vízkapacitás érték összességében (45. ábra) a direktvetésben volt 
a legnagyobb (39,98 térfogat%). Ennél kisebbnek adódott a bakhátas kezelésben (37,83 térfogat%), 

- 69 - 



 

és még kisebbnek a hagyományos művelésben (37,61 térfogat%). A kapilláris vízkapacitás értékek 
között statisztikailag igazolható különbség jelentkezett (F(2, 30)=14,145p<0,05). A direktvetésben 
mért kapilláris vízkapacitás értékek statisztikailag igazolhatóan különbözött a mási két kezeléstől 
(F(1, 30)=19,11 p<0,05 és F(1, 30)=23,14 p<0,05). A bakhátas kezelés és hagyományos művelés 
között nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget (F(1, 30)= 0,19 p>0,05). 
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45. ábra: Kapilláris vízkapacitás átlag (térfogat%) az 5-10 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 
A 15-20 cm rétegben – a 2002. évet leszámítva – a direktvetésben tapasztaltunk magasabb kapilláris 
vízkapacitás érékeket (46. ábra). Az első három mérés során (1998, 2000 és 2002) a kapilláris 
vízkapacitás értékek hasonló módon alakultak ebben a kezelésben, mint az 5-10 cm-es rétegben, 
2004-ben azonban a hagyományos művelésben volt magasabb érték. 2006-ban viszont a 15-20 cm 
rétegben nem a hagyományos, hanem a bakhátas kezelés értékei voltak kisebbek. A 15-20 cm 
rétegben mért kapilláris vízkapacitás értékek statisztikai feldolgozása alapján a direktvetésben 
voltak nagyobbak (39,17 térfogat%). Ettől elmaradt a hagyományos művelésé (38,78 térfogat%), és 
a bakhátas kezelésé (37,89 térfogat%) is. A kapilláris vízkapacitás értékek között statisztikailag 
igazolható különbség jelentkezett (F(2, 30)=3,91 p<0,05). 
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46. ábra: Kapilláris vízkapacitás (térfogat%) a 15-20 cm rétegben évenként (Pyhra, 1998-2006). 

- 70 - 



 

A direktvetésben mért kapilláris vízkapacitás érték (47. ábra) szignifikánsan különbözött a bakhátas 
kezelésben mért értéktől (F(1, 30)=7,44 p<0,05). A direktvetés és a hagyományos művelés, illetve a 
bakhátas kezelés és hagyományos művelés között nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget (F(1, 
30)=0,69 p>0,05 és F(1, 30)=3,60 p>0,05). 
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47. ábra: Kapilláris vízkapacitás értékek (térfogat%) a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 
Minimális vízkapacitás 
A minimális vízkapacitás a pF2,3 szívóértéknek felel meg. Az évenként meghatározott értékeket a 
9. mellékletben 12-13. táblázat tartalmazza. Az 5-10 cm rétegben (49. ábra) a minimális 
vízkapacitás, hasonlóan a kapilláris vízkapacitáshoz, a direktvetésben volt a legnagyobb (37,55 
térfogat%). Az érték szignifikánsan különbözött a bakhátas (34,51 térfogat%), és hagyományos 
kezelésben (34,31 térfogat%) mértektől (F(1, 30)=28,34 p<0,05 és F(1, 30)=32,23 p<0,05). A 2002. 
év a minimális vízkapacitást illetően kivételesnek számít, mert ekkor a hagyományos művelésben 
tapasztaltuk a magasabb értéket (48. ábra). 1998-ban és 2002-ben a bakhátas kezelésben, míg 2000-
ben, 2004-ben és 2006-ban a hagyományos művelésben mértünk alacsony minimális vízkapacitás 
értékeket. 
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48. ábra: Minimális vízkapacitás (térfogat%) az 5-10 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 
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A minimális vízkapacitás terén, a 2002. évi mérésen kívül, minden esetben szignifikáns különbség 
jelentkezett a kezelések között (48. ábra). A bakhátas és hagyományos kezelések között azonban 
ilyet nem tapasztaltunk (F(1, 30)=0,12 p>0,05), bár a bakhátas kezelés nedvessége meghaladta a 
hagyományosét. 
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49. ábra: Minimális vízkapacitás átlaga (térfogat%) az 5-10 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 
A 15-20 cm rétegben az első két évben a kezelések között tapasztalt nagyság sorrend megegyezett 
az 5-10 cm rétegben látottakkal (50. ábra). A kezelések között a statisztikailag igazolható 
különbségek azonban másképp alakultak. A többi évben hasonló eredményt kaptunk, mint a 
kapilláris vízkapacitás meghatározásakor. A 15-20 cm rétegben (51. ábra) az összes mérés átlagát 
tekintve a direktvetésben mértük a legnagyobb minimális vízkapacitást (37,00 térfogat%), némileg 
kisebbet a hagyományos (36,58 térfogat%), és végül a legkisebbet a bakhátas kezelésben (35,56 
térfogat%). A bakhátas kezelésben statisztikailag igazolhatóan kisebb minimális vízkapacitást 
mértünk, mint a másik két kezelésben (F(1, 30)=10,59 p<0,05 és F(1, 30)=5,28 p<0,05). 
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50. ábra: Minimális vízkapacitás (térfogat%) a 15-20 cm rétegben évente (Pyhra, 1998-2006). 
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51. ábra: Minimális vízkapacitás értékek (térfogat%) a 15-20 cm mélységben (Pyhra, 1998-2006). 

 
Hervadáspont 
A hervadáspont a pF4,2 szívóerőnél meghatározott holtvíz tartalmat jelenti térfogat%-ban kifejezve. 
Az évenként meghatározott értékeket a 9. melléklet 14-15. táblázat mutatja. A holtvíz tartalom 
minden alkalommal mindkét mélységben a direktvetésben volt a legnagyobb, és a hagyományos 
művelésben a legkisebb. A két kezelés között az összes mérés alkalmával szignifikáns különbséget 
tapasztaltunk (53. és 55. ábra). A hervadáspontnál a direktvetésben mértük a legnagyobb értékeket 
mindkét rétegben (12,67 térfogat% és 12,79 térfogat%), és a legkisebbet a hagyományos 
művelésben (9,69 térfogat% és 10,40 térfogat%). 
A kezelések közti különbség mindkét rétegben szignifikáns (az 5-10 cm-ben: F(1, 30)=33,78 
p<0,05; F(1, 30)=122,96 p<0,05 és F(1, 30)=27,84 p<0,05), illetve a 15-20 cm-ben: F(1, 30)=72,37 
p<0,05; F(1, 30)=313,01 p<0,05 és F(1, 30)=84,37 p<0,05). A 15-20 cm rétegben a különbségek 
még határozottabbak, mint az 5-10 cm rétegben (52. és 54. ábra). 
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52. ábra: Hervadáspont értékek (térfogat%) az 5-10 cm rétegben évenként (Pyhra, 1998-2006). 
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53. ábra: Hervadáspont értékek átlaga (térfogat%) az 5-10 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 
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54. ábra: Hervadáspont értékek (térfogat%) a 15-20 cm rétegben évenként (Pyhra, 1998-2006). 
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55. ábra: Hervadáspont értékek átlaga (térfogat%) a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 
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Hasznos víz (Dv=Vksz - Hv)  
A hasznos víz vagy diszponibilis víz (Dv) számítása a minimális és a holtvíz tartalom alapján történt 
(pF2,3-pF4,2). Az évenként meghatározott értékeket a 9. melléklet 16-17. táblázatban foglaltuk 
össze. Legtöbbször a hagyományos művelésben mértünk nagyobb hasznos víz készletet az 5-10 cm 
rétegben (56. ábra). Ellenben 2000-ben a bakhátas kezelésben, 2006-ban pedig a direktvetésben 
mértük a több hasznos víztartalmat. 
 
Annak ellenére, hogy a mérések során a legtöbbször a hagyományos művelésben mértük a 
magasabb hasznos víz készletet, összességében (57. ábra) mégis a direktvetéses talajban tárolódott 
valamelyest nagyobb mennyiség (24,87 térfogat%). Ez utóbbi szignifikánsan különbözött a 
bakhátas kezelésben (23,40 térfogat%) tapasztalttól (F(1, 30)= 5,348403 p<0,05). A direktvetés és a 
hagyományos művelés (24,61 térfogat%), illetve a bakhátas és hagyományos kezelés között nem 
volt statisztikailag igazolható különbség (F(1, 30)=0,17 p>0,05 és F(1, 30)=3,61 p>0,05). 
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56. ábra: Diszponibilis víz (térfogat%) az 5-10 cm rétegben évenként (Pyhra, 1998-2006). 
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57. ábra: Diszponibilis víz átlaga (térfogat%) az 5-10 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006).  

 

- 75 - 



 

A 15-20 cm rétegben legtöbbször ugyancsak a hagyományos művelésben mértünk több 
hasznosítható vízkészletet, csupán 2000-ben volt a bakhátas kezelésé nagyobb (58. ábra). A 15-20 
cm rétegben (59. ábra) statisztikailag igazolhatóan (F(1, 30)=15,45 p<0,05 és F(1, 
30)=20,38p<0,05) a hagyományos művelésben volt a legtöbb a hasznos víz készlet (26,18 
térfogat%). A direktvetés (24,21 térfogat%) és a bakhátas (23,92 térfogat%) kezelés között nem 
adódott szignifikáns különbség (F(1, 30)=0,34 p>0,05). 
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58. ábra: Diszponibilis víz (térfogat%) a 15-20 cm rétegben évenként (Pyhra, 1998-2006). 
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59. ábra: Diszponibilis víz átlaga (térfogat%) a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 
Vízkapacitás értékek és a hasznosítható vízkészlet jellemzése 
Összességében a kezelések között nem volt szignifikáns különbség a maximális vízkapacitás 
értékeket tekintve az 5-10 cm rétegben, de a bakhátas kezelésben mért értékek átlaga meghaladta a 
másik két kezelés átlagát. A 15-20 cm-es rétegben összességében a hagyományos művelésben 
határoztuk meg a legnagyobb maximális vízkapacitás értéket. Az első mérést (1998) kivéve a 
maximális vízkapacitás a hagyományos művelésben volt a legnagyobb. A direktvetéses és a 
bakhátas kezelésben mért maximális vízkapacitás értékek átlaga megegyezett egymással. A 
hagyományos kezelés átlaga statisztikailag igazolhatóan különbözött a másik két kezelés átlagától. 
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A kapilláris vízkapacitás érték összességében statisztikailag igazolhatóan nagyobb volt a 
direktvetésben, mint a másik két kezelésben. Különösen 2006-ban volt jelentős a különbség. A 
bakhátas és hagyományos kezelésben közel azonos értékeket határoztunk meg. A minimális vagy 
szabadföldi vízkapacitás átlagok, mindkét mélységben, a direktvetésben voltak a legnagyobbak. Az 
5-10 cm rétegben a hagyományos művelésben, míg a 15-20 cm rétegben a bakhátas kezelésben 
mértünk kisebb értékeket. Az 5-10 cm rétegben a direktvetés mindkét kezeléstől statisztikailag 
igazolhatóan különbözött. A 15-20 cm rétegben a bakhátas kezelésben szignifikánsan kisebb 
értékek jelentkeztek, mint a direktvetésben és a hagyományos művelésben. A talaj holtvíz tartalma 
mindkét mélységben a direktvetés alatt volt a legnagyobb, és a hagyományos művelés alatt a 
legkisebb. 
A hasznos vízkészlet az 5-10 cm mélységben a direktvetéses, míg a 15-20 cm rétegben a 
hagyományosan művelt talajban volt a legnagyobb. A könnyen felvehető vízkészlet mindkét 
mélységben a bakhátas kezelésben volt a legkisebb. A kezelések között statisztikai különbségek 
jelentkeztek, pl. az 5-10 cm rétegben a direktvetés és a bakhátas kezelés között, illetve az 15-20 cm 
rétegben a hagyományos és másik két kezelés között. 
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4.6. Az összporozitás és a pórusméret-eloszlás eredményei 
A különböző talajművelési kezelések összporozitásra és pórusméret-eloszlásra gyakorolt hatását 
faktoriális ANOVA-val vizsgáltam. A statisztikai feldolgozás eredményeit mérési időpontonként és 
rétegenként ábrázoltam. 1998-ban a talaj 5-10 cm rétegében legnagyobb összporozitást (47,3 
térfogat%) a bakhátas kezelésben találtunk (60. ábra). A direktvetésben és a hagyományos 
művelésben az összporozitás megegyezett (45,1 térfogat%). A kezelések között összporozitás 
tekintetében nem volt szignifikáns különbség. A bakhátas kezelésben találtuk a legnagyobb 
(48,2%), és a direktvetésben a legkisebb (45,3%) makropórus arányt. A bakhátas kezelésben a 
kapilláris-gravitációs pórusok aránya a másik két kezeléstől statisztikailag igazolhatóan különbözik, 
a makropórusok és a kapilláris pórusok csak a direktvetéstől, míg a mikropórusok a hagyományos 
műveléstől. A 15-20 cm rétegben szintén a bakhátas kezelésben a legnagyobb az összporozitás 
(45,4 térfogat%), ami mégsem párosul a legnagyobb makropórus aránnyal. A hagyományos 
művelés makropórus aránya kissé nagyobb (46,6%) a bakhátas kezelésénél (46,0%). A 
direktvetésben szignifikánsan kevesebb a makropórus (45,2%), mint a hagyományos művelésben. 
Mindhárom kezelésben kisebb a 15-20 cm rétegben a makropórusok aránya, mint az 5-10 cm 
rétegben. A bakhátas kezelésben nagyobb arányú a makropórusok arányának csökkenése a 
mélységgel. 
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60. ábra: Pórusméret-eloszlás az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998). 

 
2000-ben (61. ábra) az 5-10 cm rétegben szintén a bakhátas kezelésben a legnagyobb az 
összporozitás (51,4 térfogat%). 1998-al ellentétben azonban a kezelések között szignifikáns 
különbség jelentkezett. A direktvetésben (44,0 térfogat%) statisztikailag igazolhatóan kisebb az 
összporozitás, mint a hagyományos (50,3 térfogat%) és a bakhátas (51,4 térfogat%) kezelésben. 
Ebben az évben a hagyományos művelés (50,5%) makropórus aránya meghaladta a bakhátas 
kezelését (48,5%). A direktvetésben a makropórus arány (44,5%) is statisztikailag igazolhatóan 
kisebb, mint a másik két kezelésben. A kapilláris-gravitációs pórusok aránya a közel azonos 
mindhárom kezelésben, de a kapilláris pórusok aránya szignifikánsan eltér. A direktvetésben a 
kapilláris pórusok aránya nagyobb (28,1%), mint a másik két kezelésben. A különbség mindhárom 
kezelés között szignifikáns. A mikropórusok aránya (9,8%) a direktvetésben szignifikánsan 
nagyobb, mint a bakhátas (8,3%), és a hagyományos (7,5%) kezelésben. A 15-20 cm rétegben 
2000-ben a hagyományosan művelt talajban tapasztaltuk a legnagyobb összporozitást (48,9 
térfogat%), amely statisztikailag igazolhatóan nagyobb volt, mint a direktvetésben (45,6 térfogat%), 
és a bakhátas (44,3 térfogat%) kezelésben. Ebben a mélységben a bakhátas kezelésben volt a 
legkisebb az összporozitás. A hagyományos kezelésben szignifikánsan több a makropórus (49,1%), 
mint a bakhátas (45,2%) és direktvetéses (44,2%) kezelésben. A kapilláris-gravitációs pórusok 
arányában nem volt szignifikáns különbség. A kapilláris-gravitációs pórusok aránya (17,7%) a 
direktvetésben volt a legkisebb. A kapilláris pórusok aránya a hagyományos kezelésben 
statisztikailag igazolhatóan kisebb (25,0%), mint a bakhátas (28,1%) és a direktvetéses (28,5%) 
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kezelésben. Látható, hogy a kapilláris pórusok arányában nincs nagy különbség a direktvetés és a 
bakhátas kezelés között. A 15-20 cm mélységben a mikropórusok arányában, az 5-10 cm réteghez 
hasonlóan, a kezelések között szintén szignifikáns különbség jelentkezett. 
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61. ábra: Pórusméret-eloszlás az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 2000). 

 
2002-ben az 5-10 cm rétegben, úgy mint 1998-ban, nem volt szignifikáns különbég az összporozitás 
arányokban (62. ábra). Hasonlóan a korábbi mérésekhez, a bakhátas kezelésben (46,9 térfogat%) 
volt a legnagyobb, és a direktvetésben (42,9 térfogat%) a legkisebb. A hagyományos művelésben a 
kettő közt volt az összporozitás (44,8 térfogat%). A makropórusok, és a kapilláris pórusok terén 
szintén az 1998. évihez hasonló eredményeket kaptunk. A kapilláris-gravitációs és a mikropórusok 
pórusok aránya közt nem volt szignifikáns különbség. A kapilláris-gravitációs pórusok aránya a 
hagyományos művelésben (18,7%) volt nagyobb, és a direktvetésben (18,3%) kisebb. A 
mikropórusok esetében a sorrend ellentétesen alakult. A 15-20 cm rétegben, 2002-ben, úgy, mint 
2000-ben, a hagyományos művelésben volt a legnagyobb az összporozitás (46,0 térfogat%), és a 
direktvetésben a legkisebb (42,4%). Az 1998-as és a 2000-es évhez hasonlóan a hagyományos 
művelésben volt nagyobb (46,2%), és a direktvetésben kisebb (43,6%) a makropórusok aránya. A 
kapilláris-gravitációs pórusok arányában csak a direktvetés (18,1%), és a hagyományos művelés 
(18,5%) között adódott szignifikáns különbség. A kapilláris pórusok aránya az 1998. évi méréshez 
hasonlóan alakult. A mikropórusok arányában a 2000. évnek megfelelő szignifikáns különbséget 
kaptunk. 
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62. ábra: Pórusméret-eloszlás az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 2002). 

 
2004-ben az összporozitás terén nem volt szignifikáns különbség a kezelések között az 5-10 cm 
rétegben (63. ábra). Eltérően a korábbi mérésektől, nem a bakhátas (47,5 térfogat%), hanem a 
hagyományos művelésben kaptunk nagyobb térfogat arányt (48,9 térfogat%). A makropórusok 
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arányában a hagyományos kezelés (50,8%) szignifikánsan különbözött nem csak a direktvetéstől 
(45,2%), hanem a bakhátas kezeléstől (47,6%) is. A kapilláris-gravitációs pórusok arányában az 
előző méréshez hasonlóan alakultak az eredmények azzal a különbséggel, hogy a hagyományos 
művelésben statisztikailag igazolhatóan nagyobb volt az arány (19,1%). A kapilláris pórusok aránya 
a 2000-es méréshez hasonlóan statisztikailag igazolhatóan különböztek egymástól. A mikropórusok 
arányában az 5-10 cm rétegben először ebben az évben jelentkezett statisztikailag igazolható 
különbség a három kezelés között. A 15-20 cm rétegben az összporozitás a 2000. évi eredményekre 
hasonlított. Szignifikáns különbség a bakhátas (45,1 térfogat%) és a hagyományos (47,8 térfogat%) 
kezelés között jelentkezett. 2004-ben a makropórusok, a kapilláris-gravitációs, a kapilláris pórusok 
és a mikropórusok aránya megegyezett a 2002. évi eredményekkel. 

 
Összporozitás (térfogat%) és a pórusméret-eloszlás (%) 

2004-ben az  5 - 10 cm rétegben

45,2a 47,6a 50,8b

18,2a
18,5a

19,1b
27,9a

26,2b
24,3c

8,7a
7,7b 5,8c

0

10

20

30

40

50

60

Direktvetés Bakhátas Hagyományos

Té
rf

og
at

 %

makropórus kapilláris-gravitációs kapilláris mikropórus

45,1a 47,5a 48,9a

  

Összporozitás (térfogat%) és a pórusméret-eloszlás (%) 
2004-ben a 15 - 20 cm rétegben

47,6b46,1a45,2a

18,7b18,6ab18,2a

26,9b
27,3ab28,0a

6,7c
8,0b8,6a

0

10

20

30

40

50

60

Direktvetés Bakhátas Hagyományos

Té
rf

og
at

 %

makropórus kapilláris-gravitációs kapilláris mikropórus

45,5ab 45,1a 47,8b

 
63. ábra: Pórusméret-eloszlás az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 2004). 

 
2006-ban a korábbi mérésektől eltérően alakultak a direktvetéses talaj porozitás viszonyai (64. 
ábra). Az 5-10 cm-es rétegben kivételesen a direktvetésben volt statisztikailag igazolhatóan a 
legnagyobb összporozitás (55,1 térfogat%). A bakhátas és a hagyományos kezelésben a korábbi 
éveknek (2000 és 2004) megfelelően alakultak a porozitás viszonyok. A 15-20 cm rétegben, a 2004-
ben végzett méréseknek megfelelően alakultak a porozitás viszonyok. 

 

Összporozitás (térfogat%) és a pórusméret-eloszlás (%) 
2006-ben az  5 - 10 cm rétegben

48,5a47,2a48,1a

19,4a19,2a
19,4a

24,8a26,0a

25,4a 7,3a7,5a

7,0a

0

10

20

30

40

50

60

Direktvetés Bakhátas Hagyományos

Té
rf

og
at

 %

makropórus kapilláris-gravitációs kapilláris mikropórus

55,1a 48,1b 47,3b

  

Összporozitás (térfogat%) és a pórusméret-eloszlás (%) 
2006-ben a 15 - 20 cm rétegben

48,6a47,7b46,1a

19,4b18,8a18,8a

25,1b25,8ab26,6a

7,0c7,8b8,5a

0

10

20

30

40

50

60

Direktvetés Bakhátas Hagyományos

Té
rf

og
at

 %

makropórus kapilláris-gravitációs kapilláris mikropórus

48,3a 47,5a 49,0a

 

64. ábra: Pórusméret-eloszlás az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 2006). 
 
Összesítve az 5 mérési időpont eredményeit a következők állapíthatók meg (65. ábra). Az 5-10 cm 
rétegben az összporozitás tekintetében nincs szignifikáns különbség a kezelések között (F(2, 
30)=1,63 p>0,05). A legnagyobb összporozitás a rendszeres művelésű bakhátas kezelésben (48,21 
térfogat%), a legkisebb, a bolygatatlan direktvetésben (46,43 térfogat%) jelentkezett. A 
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direktvetéshez képest a hagyományos művelésben 1,8%-kal, a bakhátas kezelésben 3,8%-kal 
nagyobb az összporozitás (47,29 térfogat%). A 15-20 cm mélységben a hagyományos művelésben 
szignifikánsan igazolhatóan nagyobb az összporozitás (47,05 térfogat%), mint a másik két 
kezelésben (F(1, 30)=10,36 p<0,05 és F(1, 30)=10,47 p<0,05). A bakhátas kezelésben (45,23 
térfogat%) a direktvetéshez közel azonos (45,24 térfogat%) volt az összporozitás. 
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65. ábra: Pórusméret-eloszlás az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 
Az 5-10 cm talajrétegben statisztikailag igazolhatóan kisebb a makropórusok aránya (45,61%) a 
direktvetésben összehasonlítva a bakhátas (47,82%) és a hagyományos (48,66%) kezeléssel (F(1, 
30)=18,84 p<0,05 és F(1, 30)=33,32 p<0,05). Az 5-10 cm rétegben a bakhátas és a hagyományos 
kezelésben közel azonos a makropórusok aránya (F(1, 30)=2,05 p>0,05). A 15-20 cm rétegben 
szignifikáns különbség van az összes kezelés között (F(1, 30)=16,64 p<0,05; F(1, 30)=16,64 p<0,05 
és F(1, 30)=43,41 p<0,05). A kezelések sorrendje megegyezik az 5-10 cm mélységével. A 
direktvetésben a legkisebb (44,91%), majd a bakhátas (45,96%) és végül a legnagyobb a 
hagyományos kezelésben (47,65%). A bakhátas kezelésben a 15-20 cm rétegben kisebb a 
makropórusok aránya, mint az 5-10 cm rétegben. 
A hagyományos művelésben jelentkező nagyobb kapilláris-gravitációs pórus arány statisztikailag is 
igazolható. A kapilláris-gravitációs pórusok tekintetében az 5-10 cm rétegben szignifikáns 
különbség van a hagyományos (18,73%) és a direktvetéses (18,39%) (F(1, 30)=14,51 p<0,05), 
illetve a hagyományos és a bakhátas (18,19%) kezelések között (F(1, 30)=26,02 p<0,05). A 
direktvetés és a bakhátas kezelés között nincs szignifikáns különbség (F(1, 30)=1,67 p>0,05). A 15-
20 cm rétegben (az 5-10 cm réteghez hasonlóan) statisztikailag igazolhatóan nagyobb volt a 
hagyományos művelésben (18,73%) a kapilláris-gravitációs pórusok aránya (F(1, 30)=30,65 p<0,05 
és F(1, 30)=16,55 p<0,05), mint a bakhátas (18,38%) és a direktvetéses (18,25%) kezelésben. A 
direktvetés és bakhátas kezelés között nem volt szignifikáns különbség (F(1, 30)=2,15 p>0,05). 
Az 5-10 cm rétegben direktvetésben (27,48%) statisztikailag igazolhatóan nagyobb a kapilláris 
pórusok aránya, mint a bakhátas (25,96%) és a hagyományos (25,42%) kezelésben (F(1, 30)=21,61 
p<0,05 és F(1, 30)=36,35 p<0,05). A bakhátas és hagyományos kezelés között nincs szignifikáns 
különbség (F(1, 30)=1,91 p>0,05). A 15-20 cm rétegben az 5-10 cm réteghez hasonlóan alakult a 
kapilláris pórusok aránya, azzal a különbséggel, hogy mindhárom kezelés között statisztikailag 
igazolható a különbség (F(1, 30)=12,70 p<0,05; F(1, 30)=88,78 p<0,05 és F(1, 30)=34,32 p<0,05). 
A kapilláris pórusok a direktvetésben nagyobb arányúak (27,96%), mint a bakhátas (27,29%) és a 
hagyományos (26,20%) kezelésben. 
Az 5-10 cm rétegben a mikropórusok aránya a direktvetésben (8,52%) statisztikailag igazolhatóan 
nagyobb, mint a bakhátas (8,03%) és a hagyományos (7,18%) kezelésben. A mikropórusok 
arányában mindhárom kezelés között szignifikáns a különbség (F(1, 30)=9,46 p<0,05; F(1, 
30)=57,28 p<0,05 és F(1, 30)=20,19 p<0,05) jelentkezett már az 5-10 cm rétegben. A 15-20 cm 
rétegben azonos volt a sorrend, a direktvetésben volt a legnagyobb (8,88%), majd a bakhátasban 
(8,37%) és végül a hagyományos kezelésben (7,41%). A kezelések között szignifikáns 
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különbségeket tapasztaltunk (F(1, 30)=19,05 p<0,05; F(1, 30)=157,21 p<0,05 és F(1, 30)=66,81 
p<0,05). 
 
Az összporozitás és a pórusméret-eloszlás eredményeinek értékelése 
A direktvetés összporozitás átlaga az 5-10 cm rétegben 46,43 térfogat%, a 15-20 cm rétegben 45,24 
térfogat% volt. A bakhátas kezelésben az összporozitás az 5-10 cm rétegben nagyobb volt (48,21 
térfogat%), mint a 15-20 cm rétegben (45,23 térfogat%). A hagyományos művelés 5-10 cm 
rétegében mért összporozitás (47,29 térfogat%) elmaradt a bakhátas kezelésben tapasztalt értéktől. 
Ezzel szemben a 15-20 cm rétegben kialakult összporozitás a hagyományos művelésben volt 
nagyobb (47,05 térfogat%). A pF-mérés eredményeiből meghatározott vízkapacitás értékekből 
számított pórusviszonyok alapján az összporozitás valamennyi kezelésnél mindkét rétegben 
kedvező, 40% felett volt. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az 5-10 cm rétegben a 
művelés lazító hatásának következtében a bakhátas kezelésben a legkedvezőbb a levegőzöttség. Az 
5-10 cm mélységben a térfogattömeg és a talajellenállás eredményekkel ellentétben nem volt 
szignifikáns különbség a kezelések összporozitás értékei között. A 15-20 cm rétegben azonban a 
hagyományos kezelés összporozitása statisztikailag igazolhatóan nagyobb, mint a másik két 
kezelésben. 
A kezelések közötti különbségek vizsgálatakor kitűnt, hogy a makropórusok és a kapilláris pórusok 
arányában az 5-10 cm rétegben a bakhátas és a hagyományos kezelés között nincs szignifikáns 
különbség, míg a kapilláris-gravitációs pórusok, és a mikropórusok arányai között statisztikailag 
igazolható különbség fedezhető fel. A bakhátas kezelésben a kapilláris-gravitációs pórusok aránya 
kisebb, míg a mikropórusok aránya nagyobb. A 15-20 cm rétegben azonban az összes pórusméret-
tartomány között szignifikáns különbség jelentkezett a bakhátas és a hagyományos kezelések 
között. 
A direktvetésben statisztikailag igazolhatóan kisebb a makropórusok és nagyobb a kapilláris és a 
mikropórusok aránya a felszín közelében (5-10 cm), mint a művelt kezelések esetén. Ellentétben az 
5-10 cm réteggel, a 15-20 cm rétegben a hagyományos művelésben volt statisztikailag igazolhatóan 
a legnagyobb az összporozitás. A 15-20 cm rétegben az összporozitás a direktvetésben és a 
bakhátas kezelésben megegyezett (45,2 térfogat%). Ennek magyarázata, hogy a bakhátas 
kezelésben a bakhátmagasításra használt töltögető eszköz tömörítette az altalajt, ezért nem volt 
érzékelhető a művelés lazító hatása a 15-20 cm-es rétegben úgy, mint a hagyományos művelés alatt. 
A hagyományos kezelésben a makropórusok aránya statisztikailag igazolhatóan nagyobb volt 
mindkét rétegben. A 15-20 cm rétegben a direktvetés és a bakhátas kezelés között is szignifikáns 
különbséget tapasztaltunk a makropórusok arányát tekintve. 
 
A pórusméret-eloszlást vizsgálva megállapítható, hogy statisztikailag igazolható különbség van a 
kezelések között (65. ábra). Az 5-10 cm rétegben a makropórusok száma statisztikailag 
igazolhatóan magasabb, míg a kapilláris és mikropórusok száma alacsonyabb. A kapilláris-
gravitációs pórusokra a művelés eltérően hatott a bakhátas és a hagyományos kezelésben. A 15-20 
cm rétegben a makropórusok és kapilláris-gravitációs pórusok száma statisztikailag igazolhatóan 
nagyobb, míg a kapilláris és mikropórusok aránya kisebb.  
 
Eredményeink összhangban vannak OUWERKERK ÉS BOONE (1970) és FARKAS (2001) 
eredményeivel, akik azt találták, hogy a művelés hatására több a makropórus a talajban. A 
kapilláris-gravitációs és kapilláris pórusok száma a művelés hatására nem vagy csak kismértékben 
változott, ezért a potenciálisan felvehető vízkészlet mennyiségét a művelés alig befolyásolta. A 
szakirodalmi adatokkal ellentétben a művelés hatással volt a mikropórusok arányára. A pórusméret-
eloszlás részletesebb vizsgálata alapján megállapítható, hogy a kezelés hatása relatív 
összehasonlításban a mikropórusok arányára volt a legnagyobb, de az összporozitásban 
bekövetkezett változások, a méretükből adódóan a makropórusok arányában bekövetkezett 
változásnak tulajdoníthatók. Esetünkben az összporozitás a makropórusok arányának szignifikáns 
emelkedésével nagyobb volt. 
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4.7. A talaj szerkezeti állapotának vizsgálata 
A szerkezetesség fokának (a szerkezeti elemek fejlettsége, kifejezettsége, a talajszerkezet 
kialakulásának mértéke) és a szerkezet típusának (szerkezeti elemek alakja, nagysága és térbeli 
elrendeződése) meghatározása a talajszelvény helyszíni leírásakor történt (2. sz. melléklet). Az 
agronómiai szerkezet és az aggregátum stabilitás kapcsán részletes vizsgálatokat folytattunk 2004-
ben. Az agronómiai szerkezetet száraz szitálással állapítottuk meg (66. ábra), ahol rög (>10 mm), 
morzsa (0,25 mm – 10 mm) és por (<0,25 mm) frakciókat különítettünk el. A rög és a morzsa 
frakciók tekintetében nincs szignifikáns különbség egyik rétegben sem. A por frakcióban a 0-10 cm 
rétegben szignifikáns különbség jelentkezett a bakhátas és a hagyományos művelés között (F(1, 
6)=7,63 p<0,05). A 10-20 cm rétegben a hagyományos művelésben statisztikailag igazolhatóan 
nagyobb a por frakció, mint a másik két kezelésben (F(1, 6)=14,02 p<0,05 és F(1, 6)=15,70 
p<0,05). 
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66. ábra: Agronómiai szerkezet (Pyhra, 2004). 

 
A vízálló morzsák mennyiségét és méretszerinti eloszlását nedves szitálással határoztuk meg (67. 
ábra). A vizsgálat során elhatároltuk a 0,25 mm-nél nagyobb frakcióba tartozó aggregátumokat, 
amely az összes vízálló morzsát jelenti (DI GLERIA 1957). A direktvetésben mindkét mélységben 
statisztikailag igazolhatóan nagyobb a vízálló morzsák száma (a 0-10 cm-ben: F(1, 15)=17,52 
p<0,05 és F(1, 15)=7,86 p<0,05; 10-20 cm-ben: F(1, 15)=8,95 p<0,05 és F(1,15)=16,03 p<0,05). A 
bakhátas és a hagyományos kezelések között egyik mélységben sincs szignifikáns különbség (a 0-
10 cm-ben: F(1, 15)=1,91 p<0,05; 10-20 cm-ben: F(1, 15)=1,02 p<0,05). A 0-10 cm rétegben a 
hagyományos művelésben nagyobb az összes vízálló morzsák aránya, mint a bakhátas kezelésben.  
DI GLERIÁVAL (1957) ellentétben BUZÁS (1993) szerint a valódi vízálló morzsákat az 1 mm-nél 
nagyobb vízálló morzsák jelentik (64. ábra). Ebben az esetben is az összes vízálló morzsához 
hasonlóan alakultak a kezelések közötti különbségek, de a 10-20 cm rétegben csak a direktvetés és a 
hagyományos művelés között jelentkezik szignifikáns különbség (F(1, 15)=13,83 p<0,05).  
KEMPER (1965) szerint azonban csak az 1,0 és 2,0 mm közötti frakciókba tartozó morzsák jelentik 
valójában az igazi vízálló morzsákat. Ez alapján szintén statisztikailag igazolhatóan nagyobb a 
vízálló morzsák aránya a direktvetésben (a 0-10 cm-ben: F(1, 15)=8,30 p<0,05 és F(1, 15)=10,84 
p<0,05; 10-20 cm-ben: F(1, 15)=15,05 p<0,05 és F(1, 15)=14,63 p<0,05). A bakhátas és a 
hagyományos kezelések között fordított a sorrend a 0-10 cm rétegben, mint a DI GLERIA (1957) és 
BUZÁS (1993) szerinti beosztás alapján (65. ábra). 
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67. ábra: Összes vízálló morzsa (tömeg%) 0,25 mm nagyobb aggregátumok közül (Pyhra, 2004). 

 
Vízálló morzsa (>1,0 mm)

a 0 - 10 cm rétegben

18,4b
13,6b

35,8a

0

10

20

30

40

50

60

Direktvetés Bakhátas Hagyományos

T
öm

eg
%

Vízálló morzsa (>1,0 mm)
10 - 20 cm rétegben

9,4b

17,4ab

27,4a

0

10

20

30

40

50

60

Direktvetés Bakhátas Hagyományos

T
öm

eg
%

 
68. ábra: Összes vízálló morzsa (tömeg%) 1,0 mm nagyobb aggregátumok közül (Pyhra, 2004). 
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69. ábra: Összes vízálló morzsa (tömeg%) 1,0-2,0 mm aggregátumok közül (Pyhra, 2004). 

 
2004-ben az agronómiai szerkezet és az aggregátum stabilitás megállapításával párhuzamosan 
meghatároztuk a talaj humusztartalmát is (70. ábra). A direktvetésben mindkét rétegben nagyobb 
volt a humusztartalom. Bolygatás nélkül a felszínen hagyott növényi maradványok miatt a 
direktvetés 0-10 cm rétegében igen magas a talaj humusztartalma. A bakhátas kezelésben a 0-10 cm 
rétegben tapasztalt viszonylag nagy humusztartalom a bakhátközökben felhalmozódott növényi 
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maradványoknak köszönhető. A hagyományos művelésben a leszántott növényi maradványok 
hatása a 10-20 cm rétegben jelentkezett. A 10-20 cm rétegben a kezelések között nem tapasztaltunk 
olyan nagy különbség, mint a 0-10 cm rétegben. 
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70. ábra: Humusztartalom (%) alakulása a kezelésekben (Pyhra, 2004). 

 
A talaj szerkezeti állapotának értékelése 
A hagyományosan művelt parcellák talajában a porfrakció aránya statisztikailag igazolhatóan 
nagyobb volt mindkét talajrétegben, mint a másik két kezelésben. A rög és morzsa frakciók terén 
nem tapasztaltunk különbséget a kezelések között. Szakirodalmi adatoknak megfelelően (mint 
például CAMPBELL et al. 1989, HORN ÉS LEBERT 1994) a kísérlet nyolcadik évében a 
direktvetésben szignifikánsan nagyobb volt a stabil vízálló morzsák aránya, mint a művelt talajok 
esetén. A szerkezeti elemek stabilitása mellett a humusztartalom is egyaránt a direktvetésben volt a 
legnagyobb. Az 5-10 cm rétegben a bakhátas kezelésben, míg a 15-20 cm rétegben a hagyományos 
művelésben volt a legkisebb a vízálló morzsák aránya. A bakhátas kezelésben a többletművelés 
(bakhát töltögetés) nem kedvezett a vízálló morzsák kialakulásának. A művelés alatti rétegben 
azonban nagyobb volt a stabil aggregátumok aránya a bakhátas kezelésben, mint a hagyományos 
művelésben. A bakhátas termesztési rendszerben a sajátos sor és sorköz kialakítás miatt térben nagy 
különbségek adódnak, mind a humusztartalom, mind az aggregátum stabilitás terén (UNGER 
1995).  
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4.8. Földigiliszta aktivitás mérés eredményei 

4.8.1. Földigiliszta egyedsűrűség 
A kísérlet kezeléseiben mért földigiliszta egyedszámot a 10. mellékletben található 14. táblázat 
tartalmazza. 
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71. ábra: Földigiliszta egyedsűrűség (db.m-2) a kezelésekben (Pyhra, 1998-2006). 

 
1998-ban a direktvetésben (54 db.m-2) kétszer annyi földigiliszta volt, mint a bakhátas kezelésben 
(27 db.m-2) és 5,40-szer annyi, mint a hagyományos kezelésben (10 db.m-2). 2000-ben a különbség 
még nagyobb volt (71. ábra). A direktvetésben (72 db.m-2) a bakhátas kezeléshez (32 db.m-2) 
viszonyítva a földigiliszták egyedszáma meghaladta a kétszeres (2,25-szeres) mennyiséget, és a 
hagyományos kezeléshez (12 db.m-2) képest elérte a hatszoros értéket. 2002-ben a kezelések közötti 
különbségek mérséklődtek. A direktvetésben (66 db.m-2) másfélszer annyi egyed volt, mint a 
bakhátas (42 db.m-2), és kétszer annyi, mint a hagyományos kezelésben (31 db.m-2). 2004-ben a 
direktvetésben (88 db.m-2) jóval meghaladta a földigiliszták egyedsűrűsége a másik két kezelésben 
mért értékeket. A bakhátas kezeléshez (28 db.m-2) viszonyítva több mint háromszoros (3,15-szeres), 
a hagyományos kezeléshez (16 db.m-2) képest, pedig öt és félszeres volt a különbség. 2006-ban ez 
az arány tovább nőtt. A direktvetésben (288 db.m-2) négyszer több egyed volt, mint a bakhátasban 
(72 db.m-2), és ötször több mint a hagyományos kezelésben (56 db.m-2). 
 
Mivel a földigiliszta tevékenységet csak egy ismétlésben mértük, ezért a földigiliszta egyedszám, 
élőtömeg és a járatszám vizsgálat eredményeit nem parametrikus varianciaanalízissel (BARÁTH 
CS.-NÉ 1996) dolgoztuk fel (72. ábra). 

Kruskal-Wallis teszt: H(2, N=15)=7,992  p<0,05
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72. ábra: Földigiliszta egyedsűrűség átlag (db.m-2) a kezelésekben (Pyhra, 1998-2006). 
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A kísérlet összes mérését átlagolva a földigiliszta egyedsűrűség a direktvetésben (113,6 db.m-2) 
közel háromszor annyi volt (2,83-szor), mint a bakhátas kezelésben (40,2 db.m-2) és négy és félszer 
annyi (4,54-szer), mint a hagyományos kezelésben (25,0 db.m-2). A kezelések között szignifikáns 
különbséget (H(2, N=15)=8,00 p<0,05) találtunk. 
 
4.8.2. Földigiliszta élőtömeg 
A kezelésekben talált földigiliszták élőtömegét a mellékletben a 15. táblázat tartalmazza.  
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73. ábra: Földigiliszta élőtömeg (g.m-2) a kezelésekben (Pyhra, 1998-2006). 

 
1998-ban (73. ábra) a földigiliszta élőtömeg a direktvetésben 5,38-szor nagyobb volt (52,7 g.m-2), 
mint a bakhátas kezelésben (9,8 g.m-2) és 3,58-szeres, mint a hagyományos kezelésben (14,7 g.m-2). 
Az egyedszám adatokkal összevetve látható, hogy bár a bakhátas kezelésben több egyedet 
számláltunk (27 db.m-2), mint a hagyományos kezelésben (10 db.m-2), de ez utóbbinál az 
összegyűjtött egyedek tömege (14,7 g.m-2) meghaladta a bakhátas kezelésben mértek tömegét (9,8 
g.m-2). 2000-ben, a direktvetésben kétszer annyi volt az összegyűjtött egyedek élőtömege (24,2 g.m-

2), mint a bakhátas kezelésben (11,3 g.m-2), és hétszerese a hagyományos kezelésben talált egyedek 
tömegénél (3,5 g.m-2). 2002-ben viszonylag sok egyedet találtunk a bakhátas (42 db/m2) és 
hagyományos kezelésben (31 db/m2), melyeknek össztömege (41,9 g.m-2 és 23,8 g.m-2) nem sokkal 
maradt el a direktvetésből begyűjtött tömegtől (55,1 g.m-2). 2004-ben újra nagy különbség adódott a 
direktvetés (64,3 g.m-2), és a másik két kezelésben talált egyedek száma és tömege között (17,8 g.m-

2 és 11,7 g.m-2). A 2006-ban tapasztalt óriási egyedszám különbség a direktvetés és a bakhátas, 
illetve hagyományos kezelés között az egyedek tömegében is megjelent. A direktvetésben 3,26-szor 
nagyobb élőtömeget mértünk (217,8 g.m-2), mint a bakhátasban (67,1 g.m-2) és 5,15-ször annyit, 
mint a hagyományos kezelésben (42,3 g.m-2). 
 
Az összes mérési eredmény átlaga alapján az egyedsűrűséghez hasonlóan a direktvetésben mértük a 
legmagasabb értéket (82,8 g.m-2), majd a bakhátasban (29,6 g.m-2) és végül a hagyományos 
kezelésben (19,2 g.m-2). A kezelések között az élőtömeg különbség kisebb, mint az egyedszámnál 
látott érték (74. ábra). A kezelések között nem találtunk szignifikáns különbséget (H(2, N=15)=5,66 
p>0,05). 
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Kruskal-Wallis teszt: H(2, N=15)=5,660  p>0,05
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74. ábra: Földigiliszta élőtömeg (g.m-2) a kezelésekben (Pyhra, 1998-2006). 

 
4.8.3. Földigiliszta járatsűrűség 

A vizsgálati kvadrát területén összeszámolt földigiliszta járatok számát a mellékletben a 16. táblázat 
tartalmazza.  
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75. ábra: Földigiliszta járatsűrűség (db.m-2) a kezelésekben (Pyhra, 1998-2006). 

 
1998-ban a földigiliszta járatok száma közötti különbség kisebb volt a kezelések között, mint amit 
az egyedszám és az élőtömeg kapcsán tapasztaltunk (75. ábra). A direktvetésben 1,77-szer több 
járatot számláltunk (374 db.m-2), mint, a bakhátasban (211 db.m-2) és 3,85-ször többet, mint a 
hagyományos kezelésben (97 db.m-2). A direktvetés és a hagyományos kezelés között sem találtunk 
olyan eltérést a járatok terén, mint azt egyedszám esetén láttuk. 2000-ben a kezelések közötti 
különbségek csökkentek. A direktvetés (425 db.m-2) és a bakhátas (293 db.m-2) között 1,45-szeres, a 
direktvetés (425 db.m-2) és a hagyományos (198 db.m-2) között pedig 2,15-szeres volt a különbség. 
2002-ben tovább csökkent a különbség a kezelések hatása között. A direktvetésben kevesebb járatot 
számláltunk, mint 2000-ben (386 db.m-2), a bakhátasban (305 db.m-2), és a hagyományosban (287 
db.m-2) azonban többet. A bakhátasban 1,26-szor, a hagyományos kezelésben 1,34-szer volt 
kevesebb járat, mint a direktvetésesben. 2004-ben hasonló különbség jelentkezett a direktvetéses 
(407 db.m-2), és bakhátas (319 db.m-2) kezelés között, mint 2002-ben, a különbség 1,27-szeres volt. 
A direktvetés (407 db.m-2), és a hagyományos (113 db.m-2) kezelés között 3,60-szoros különbséget 
tapasztaltunk. 2006-ban kiugróan sok járatot tapasztaltunk a direktvetésben (1372 db.m-2). A 
bakhátas (584 db.m-2) és a hagyományos kezelésben (460 db.m-2) is sok földigiliszta-járat volt, de 
messze elmaradtak a direktvetésben tapasztalt mennyiségtől. A direktvetés és a bakhátas kezelés 
között nőtt a különbség, míg a direktvetés és a hagyományos kezelés közt csökkent. 
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Kruskal-Wallis teszt: H(2, N=15)=5,460  p>0,05

 Medián 
 Kvartilisek 
 Min-Max 

Direktvetés Bakhátas Hagyományos
0

250

500

750

1000

1250

1500

Já
ra

ts
űr
űs

ég
 (d

b.
m

-2
)

 
76. ábra: Földigiliszta járatsűrűség átlag (db.m-2) a kezelésekben (Pyhra, 1998-2006). 

 
Az összes mérési adatot együtt vizsgálva megállapítható, hogy a direktvetésben (592,8 db.m-2) 1,73-
szor több földigiliszta-járat volt, mint a bakhátas (342,4 db.m-2) és 2,56-szor több, mint a 
hagyományos (231 db.m-2) kezelésben (76. ábra). A kezelések között nem találtunk szignifikáns 
különbséget (H(2, N=15)=5,46 p>0,05). A földigiliszta egyedsűrűség és a járatsűrűség között szoros 
összefüggést kaptam (R2=0,79). 
 
A kísérletben elvégzett mérések igazolják a szakirodalomban (GERARD AND HAY 1979, 
MACKAY AND KLADIVKO 1985, ANKEN et al. 2004) található megállapításokat, miszerint a 
földigiliszták egyedszáma a művelés elmaradásával növekszik. A direktvetésben nemcsak az 
egyedsűrűség volt a legmagasabb, hanem az élőtömeg, és a 2 mm-nél nagyobb átmérőjű járatok 
száma is meghaladta a művelt kezelések adatait. Vizsgálati eredmények alapján a direktvetés és a 
hagyományos kezelés között szignifikáns különbség jelentkezett az egyedsűrűség tekintetében. A 
földigiliszta biomassza és a járatok száma között viszont nem tudtunk statisztikailag igazolható 
különbséget kimutatni. 
A direktvetésben tapasztalható nagyobb földigiliszta aktivitás okai, hogy a talajfelszínen hagyott 
jelentős mennyiségű növényi maradvány megőrzi a nedvességet (nedvességmegőrző) és egyben 
növeli a talaj szervesanyag-készletét. A földigiliszták számára elegendő táplálékforrás és a 
minimális bolygatás eredménye a zavartalan élettér és a horizontális, illetve vertikális járatrendszer 
kialakulása. A földigiliszták keverő (gilisztaürülék) és járatrendszer készítő tevékenységének 
köszönhetően a pórusrendszer fejlett és a talaj erősen szerkezetes kitűnően morzsás szerkezetű. 
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4.9. A termés mennyiség vizsgálat eredményei 
A szemtermésátlagok alakulása a 11. mellékletben található 17. táblázatban található. A 77. ábrán 
oszlopdiagram formában ábrázoltuk a terméseredményeket. 
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77. ábra: A kukorica termése (t.ha-1) a talajművelési kezelésekben (Pyhra, 1997-2006). 

 
Az első mérési időpont (1997) kivételével a direktvetésben volt a legkisebb a szemtermés. 1997-ben 
a bakhátas kezelésben tapasztaltuk a legkisebb (5,8 t.ha-1) és a hagyományos művelésben a 
legnagyobb (10,4 t.ha-1) termésátlagot. A direktvetésben 1 tonnával maradt el a hektáronkénti 
termés (9,3 t.ha-1) a hagyományos műveléshez képest. A következő évben jóval kevesebb termést 
tudtunk betakarítani a direktvetéses kezelésből, mint a kísérlet beállítását követő évben. A 
hagyományos művelésben szintén csökkent a termésátlag, míg a bakhátas kezelésben nőtt. 1998-
ban 2 tonnával kevesebb volt a termés a direktvetésben, mint a másik két kezelésben. 1999-ben 
ismét nagy különbség jelentkezett a direktvetés és a művelt kezelések között. Annak ellenére, hogy 
2000-ben több termést takarítottunk be a direktvetésben, mint az előző két évben, mégis jelentős, 
mintegy másfél tonnás különbség jelentkezett a direktvetés és a bakhátas, illetve a hagyományos 
kezelések között. 2001-ben mindhárom kezelésben kevés volt a termés és csökkent a termésátlagok 
közötti különbség. 2002-ben közel azonos termésátlagokat kaptunk a kezelésekben. 2003-ban 
tovább csökkentek a termésátlagok és 2004-ben 5 tonna alá süllyedt a hektáronkénti termés. A 
minimális termésátlag magyarázata, hogy kukoricabogár kártétel sújtotta az állományt. A bakhátas 
kezelésben a hagyományos műveléssel azonos termés szintet értünk el 1998-tól, sőt 2001-ben, 
2002-ben és 2003-ban több termés képződött a bakhátas kezelésben. 2004-től újra a hagyományos 
művelésben volt a legnagyobb a termésátlag, de a termésszint mindhárom kezelésben nagyon kicsi 
volt. 2005-ben őszi búza vetése történt növényvédelmi okból. 2006-ban a hagyományos és bakhátas 
kezelésben ugyancsak azonos termést takarítottunk be. 
 
Az adatokat nem paraméteres varianciaanalízissel dolgoztuk fel (78. ábra). 
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Kruskal-Wallis teszt: H(2, N=30)=1,6504  p>0,05
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78. ábra: A kukorica átlagtermése (t.ha-1) a talajművelési kezelésekben (Pyhra, 1997-2006). 

 
Tíz év átlag termése (78. ábra) alapján a hagyományos művelésben elért termések voltak a 
legnagyobbak (7,6 t.ha-1), amelytől elmaradt a bakhátas kezelés termése (7,1 t.ha-1). A direktvetés 
átlag termése 6,6 t.ha-1 volt. A termések statisztikai vizsgálata alapján nem volt szignifikáns 
különbség a kezelések hatása között (H(2, N=30)=1,65 p>0,05). A kísérletben – az irodalmi 
adatoknak megfelelően (pl. GRIFFITH et al. 1988) - a forgatásos művelésnél tapasztaltuk a 
zavartalan növényfejlődést és a magasabb termésátlagokat, amelytől a bakhátas termesztés kevésbé, 
a direktvetés jobban elmaradt. Vagyis a talajművelés elmaradásával a kukorica fejlődése korlátozott 
volt (GRIFFITH et al. 1973, AL-DARBY ÉS LOWERY 1987, RÁTONYI et al. 2005). A 
direktvetésben a második évben jelentős visszaesést figyelhettünk meg a bakhátas és hagyományos 
kezelésekhez képest, míg a későbbi években a másik két kezelést megközelítő terméseredményeket 
sikerült elérni. 
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V. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA ÉS AZ ÚJ TUDOMÁNYOS 
EREDMÉNYEK 

 

5.1. Fizikai tulajdonságok alapján történő állapot minősítés 
Annak ellenére, hogy az agronómiai szerkezet a 0-10 cm rétegben rosszabb volt a direktvetésben, 
mert a morzsafrakció aránya kisebb, mint a bakhátas és a hagyományos művelésben, a 
szerkezetesség foka és a talajszerkezet a helyszíni talaj-felvételezés során a direktvetésben 
kedvezőbb volt. Összességében a szerkezetesség foka, a talajszerkezet és a szerkezeti elemek 
vízállósága a direktvetésben kedvezőbb, mint a bakhátas és a hagyományos kezelésben. 
 
Az irodalmi adatokkal összhangban azt tapasztaltuk, hogy a bolygatatlan direktvetésben tömörebb 
volt a talaj, mint a bolygatott művelésekben. Összességében a talajszelvényben közel azonos 
térfogattömeg érték adódott a két művelt kezelésben. A csapadékosabb években a hagyományos, a 
szárazabb években a bakhátas termesztési és művelési rendszerben volt nagyobb. 
 
A térfogattömeg mérés eredményei alátámasztották azt a tényt, hogy a művelés elhagyása miatt a 
természetes ülepedés és a taposás hatására tömörödik a talaj (5. táblázat). A bolygatás hatására a 
bakhátas és a hagyományos kezelésben kisebb térfogattömeg értékeket mértünk. A bakhátas kezelés 
művelt rétegében tapasztalt kis térfogattömeg érték két dolognak köszönhető. Elsősorban annak, 
hogy a tavaszi bakhát kialakítás lazította a talajt, másodsorban, hogy a hagyományos művelés 
esetén a több menetből álló magágy előkészítés tömörítő hatású volt az 5-10 cm rétegben. A 
művelési mélység alsó határán (6. táblázat), a 15-20 cm rétegben a bakhátas kezelés térfogattömeg 
értéke feltehetően azért nagyobb, mint a hagyományos kezelésben, mert a bakhát kialakításra és 
magasításra használt művelőeszköz tömöríti az altalajt (művelőtalp réteg). A 40-45 cm rétegben a 
hagyományos művelésben határozottan kisebb a térfogattömeg, mint a másik két kezelésben, ami az 
őszi szántás lazító hatásának tudható be. A bakhátas kezelésben az altalajban azért nem érvényesül 
a szántás lazító hatása olyan mértékben, mint a hagyományos művelés esetén, mert a feltalaj 
művelése miatt, tömörödik az altalaj. 
 
5. táblázat: A talajállapot értékelése a fizikai tulajdonságok alapján a 0-10 cm rétegben (Pyhra, 
1997-2006) 

 Direktvetés Bakhátas Hagyományos 

Térfogattömeg (g.cm-3) 1,48a* 1,40b 1,42ab 

Talajellenállás (MPa) 1,36a 0,86b 0,71c 

Összporozitás (térfogat%) 46,43a 48,21a 47,29a 

Nedvességtartalom (tömeg%) 18,6a 14,4b 14,6b 

Diszp. víz (térfogat%) 24,87a 23,40b 24,61ab 
* Az ábrán feltüntetett betűk jelentése: Az eltérő kezelésekre de azonos időpontra vonatkozó átlagértékek között akkor 

van statisztikailag szignifikáns különbség, ha a hozzájuk rendelt kis betűjelek különbözőek (nem egyformák).  
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6. táblázat: A talajállapot értékelése a fizikai tulajdonságok alapján a 10-20 cm rétegben (Pyhra, 
1997-2006) 
 Direktvetés Bakhátas Hagyományos 

Térfogattömeg (g.cm-3) 1,52a* 1,49ab 1,42b 

Talajellenállás (MPa) 1,37a 1,38a 1,19b 

Összporozitás (térfogat%) 45,24a 45,23a 47,05b 

Nedvességtartalom (tömeg%) 20,6a 20,5a 21,1a 

Diszp. víz (térfogat%) 24,21a 23,92a 26,18b 
* Az ábrán feltüntetett betűk jelentése: Az eltérő kezelésekre de azonos időpontra vonatkozó átlagértékek között akkor 

van statisztikailag szignifikáns különbség, ha a hozzájuk rendelt kis betűjelek különbözőek (nem egyformák).  
 
A talajművelés, illetve annak hiánya a legfelső talajszintben (0-10 cm) nemcsak a térfogattömeg, 
hanem a talajellenállás értékek alapján is kimutatható. A talajművelés és a talajellenállás között 
kevésbé szoros összefüggést tapasztaltunk, mint azt a térfogattömegnél kimutattunk és a 
kezeléseknek a mélység függvényében eltérő hatása volt. A direktvetésben egyedül a felszíni, 0-10 
cm rétegben volt tömörebb a talaj a talajellenállás alapján, összehasonlítva a művelt kezelésekkel. A 
művelési mélység alsó határán a hagyományos művelésben mért talajellenállás érték jóval kisebb, 
mint a bakhátas kezelésben. 20 cm alatt a művelés nem okozott különbséget a talajellenállás értékek 
között. A direktvetés felszíni rétege alatt jelentkezett kis talajellenállás értékek a bolygatatlan 
talajban kialakult kedvező körülményeknek köszönhető. A bakhátas művelésben a talajellenállás 
érték is jelzi a művelőtalp réteg kialakulását. A hagyományos művelés talajellenállás profilja 
alapján egyenletesen kedvező a talajellenállás a talajszelvényben. 
 
Szoros összefüggést állapítottunk meg a talajművelés és a porozitás viszonyok között. A művelés 
hatása az összes pórusméret tartományban kimutatható. A direktvetésben a művelés lazító 
hatásának hiánya miatt az összporozitás kisebb a feltalajban, de mindkét rétegben 40% feletti. Az 
eredmények alapján megállapítható, hogy a művelés lazító hatására nőtt az összporozitás, illetve az 
összporozitáson belül a makro- és kapilláris-gravitációs pórusok aránya. Az összporozitásban 
jelentkező különbségeket a makro- és mikropórusok arányának változása okozza. A kapilláris-
gravitációs és kapilláris pórusok arányát a művelés alig befolyásolta.  
 
A térfogattömeg és a talajellenállás értékek alapján a direktvetésben a felszíni tömör réteg 
kialakulása bizonyított. A direktvetés talaja az 5-10 cm rétegben enyhén, a 15-20 cm és a 40-45 cm 
rétegben közepesen tömődött. A bakhátas kezelés esetén az 5-10 cm rétegben a talaj laza, de a 15-
20 cm rétegben már enyhén, a 40-45 cm rétegben közepesen tömődött. A hagyományos kezelés 
alatt a talaj az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben laza, a 40-45 cm rétegben enyhén tömődött. A 
talajellenállás és az összporozitás értékek alapján a direktvetés altalaja kedvezőbb képet mutat, mint 
ahogy azt a térfogattömeg adatok mutatják. A talajellenállás értékek alapján 10-20 cm rétegben a 
bakhátas művelésben művelőtalp réteg kialakulása figyelhető meg. 
Figyelembe véve a talaj mechanikai összetételét, és az aktuális nedvességtartalmat egyik vizsgált 
rétegben sem beszélhetünk káros talajtömörödésről.  
Az irodalmi adatokkal összhangban azt tapasztaltam, hogy a fizikai paraméterek alapján a 
direktvetésben tömörebb volt a talaj, mint a bolygatott művelésekben. Összefoglalóan 
megállapítható, hogy a természetes ülepedés és a taposás hatására a direktvetésben enyhén 
tömörödött talajállapot alakult ki. 

5.2. Vízgazdálkodási tulajdonságok alapján történő állapot minősítés 
Eltérő eredményeket tapasztaltunk a talajművelés talajnedvesség tartalomra gyakorolt hatásával 
kapcsolatban a mélység függvényében. A nedvességtartalom közvetlenül a felszín közelében, a 20-
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30 cm és a 30-40 cm rétegben különbözik bizonyíthatóan egymástól. A 0-10 cm és 30-40 cm 
rétegekben a direktvetésben, 10-30 és 40-50 cm rétegekben a hagyományos kezelésben mértünk 
nagyobb nedvességtartalmat.  
 
A direktvetés nagyobb nedvességtartalma egyrészt a felszíni növénymaradvány-borítottságból 
következő nedvességmegőrzésnek, másrészt a művelt kezelésekben az évenként elvégzett szántás 
nedvességvesztő hatásának eredménye. A hagyományos művelés rétegeiben tapasztalt nagyobb 
nedvességtartalom a talajszelvény kedvezően laza talajállapotából következik. Az esőzések során a 
művelt kezelések egyenletesen beáztak, míg a direktvetésben a megapórus tartományba tartozó 
biopórusok (földigiliszta-járatok) nagy száma miatt a csapadék gyorsan a mélyebb rétegekbe jutott. 
A 100 cm3 bolygatatlan mintákból meghatározott vízkapacitás alapján a felvehető vízkészletre 
vonatkozóan nem mutatható ki egyértelműen szignifikáns különbség a direktvetés és a művelt 
kezelések között. Ebből következően a potenciálisan felvehető nedvességet a művelés közvetlenül 
nem befolyásolja. A mérések alapján a nedvességtartalom és a hasznosítható vízkészlet a 
direktvetés feltalajában volt a legnagyobb és a bakhátas kezelésben a legkisebb. A vízvezető 
képesség függvény alacsony és magas szívóerő tartományában jelentkezett csak szignifikáns 
különbség a kezelések között. 

5.3. Biológiai tulajdonság alapján történő állapot minősítés 

A talaj biológiai állapotát földigiliszta tevékenység vizsgálat alapján minősítettük. Az irodalmi 
adatoknak megfelelően a bolygatatlan direktvetésben nagyobb biológiai aktivitást tapasztaltunk. A 
földigiliszta tevékenység zavartalan működését a direktvetésben figyelhettük meg, míg a bolygatás 
nem kedvezett a földigiliszta tevékenységhez szükséges talajállapot kialakulásához. Minden esetben 
a direktvetésben volt a legnagyobb volt a földigiliszták egyedsűrűsége, élőtömege és járataik 
sűrűsége. A legkisebb földigiliszta tevékenység a hagyományos művelésben jelentkezett, ahol sok 
esetben egyáltalán nem találtunk földigilisztát. 
 
3. táblázat: A talajállapot értékelése a biotikus tulajdonságok alapján (Pyhra, 1997-2006) 
 Direktvetés Bakhátas Hagyományos 

Földigiliszta egyedsűrűség (db.m-2) 113,6a* 40,2ab 25,0b 

Földigiliszta élőtömeg (g.m-2) 82,8a 29,6a 19,2a 

Földigiliszta járatsűrűség (db.m-2) 592,8a 342,4a 231,0a 

Termés (t.ha-1) 6,6a 7,1a 7,6a 
* Az ábrán feltüntetett betűk jelentése: Az eltérő kezelésekre de azonos időpontra vonatkozó átlagértékek között akkor 

van statisztikailag szignifikáns különbség, ha a hozzájuk rendelt kis betűjelek különbözőek (nem egyformák).  

5.4. Termésmennyiség alapján történt minősítés 
Annak ellenére, hogy a termésmennyiség elmarad a direktvetésben, nincs nagy különbség a 
kezelések között. A termésátlagokat nézve nem mutatható ki szignifikáns különbség a kezelések 
között. Méréseink alapján ennek egyik oka az lehet, hogy a növények számára könnyen felvehető 
víztartalmat a művelés nem befolyásolta. A direktvetésben minden esetben kisebb volt a 
termésátlag, mint a művelt kezelésekben. 

5.5. Évjárathatás vizsgálata 

Az évjárathatás vizsgálata érdekében, kiválasztottuk azokat az éveket, amikor az összes tulajdonság 
mérését elvégeztük. Megállapítható, hogy a vizsgált kezelésekben az egyes évjáratokban (1998, 
2000, 2002, 2004 és 2006) eltérően alakultak a talajfizikai és a földigiliszta aktivitás, illetve a 
termésmennyiség (78-81. ábra). 
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F(8, 30)=5,0244 p=0,001
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15 - 20 cm
F(8, 30)=2,5492 p=0,030
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78. ábra: Térfogattömeg (g.cm-3) az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 
5 - 10 cm

F(8, 30)=4,0370 p=0,002

 Direktvetés   Bakhátas   Hagyományos

1998 2000 2002 2004 2006

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Ö
ss

zp
or

oz
itá

s   
(t

ér
fo

ga
t%

)

15 - 20 cm
F(8, 30)=2,2090 p=0,055
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79. ábra: Összporozitás (térfogat%) az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 
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F(8, 30)=8,9836  p=0,000
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10 - 20 cm
F(8, 30)=0,95314  p=0,490
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80. ábra: Talajellenállás (MPa) az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 
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0 - 10 cm
F(8, 30)=2,6374  p=0,026
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10 - 20 cm
F(8, 30)=5,1489  p=0,048
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81. ábra: Nedvességtartalom (tömeg%) az 5-10 cm és a 15-20 cm rétegben (Pyhra, 1998-2006). 

 

 Direktvetés   Bakhátas   Hagyományos

1998 2000 2002 2004 2006
0

50

100

150

200

250

300

Eg
ye

ds
űr
űs

ég
 (d

b.
m

-2
)

Direktvetés  Bakhátas   Hagyományos

1998 2000 2002 2004 2006

4

5

6

7

8

9
Te

rm
és

át
la

g 
(t

.h
a-1

)

 
82. ábra: Földigiliszta aktivitás és a termésmennyiség (Pyhra, 1998-2006). 

 
Az évi csapadék összegek között jelentős különbség figyelhető meg (2. táblázat és 1. ábra). A 
kísérlet időszaka a csapadék átlagokat tekintve megegyezik a sokéves átlaggal, de a 
csapadékeloszlás az évek között szélsőségesnek mondható. A 82. ábrán a páros évek 
csapadékösszegeit tüntettük fel a mérések időpontjáig, májusig. Ez alapján a következő 
csoportosítás végezhető el: 
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82. ábra: Csapadékösszegek (Pyhra, 1998-2006). 
 
Átlagos év (1998) 
A kísérlet beállítását követő második évben májusig lehullott csapadék átlagos mennyiségűnek 
mondható. 1998-ban a mérések előtt sok csapadék hullott (93 mm márciusban és 42 mm áprilisban), 
aminek köszönhetően a talaj nedves állapotú volt. A direktvetésben a kísérlet elején még nem 
tapasztaltunk tömörödésre utaló jeleket. A viszonylag alacsony térfogattömeg és talajellenállás, 
illetve magas összporozitás értékek feltehetően a kedvező kiindulási talajállapotnak és az 
időjárásnak köszönhető. Ennek ellenére 1998-ban a direktvetés és a bakhátas kezelés térfogattömeg 
értékei között mindkét mélységben szignifikáns különbség jelentkezett. A talajellenállás értékek 
tekintetében ebben az évben csak a 0-10 cm-es rétegben jelentkezett szignifikáns különbség. A 
direktvetésben statisztikailag igazolhatóan alacsonyabb volt a talajellenállás, mint a hagyományos 
művelésben. A talajnedvesség-tartalomban és az összporozitásban nem volt szignifikáns különbség 
a felső 20 cm-es rétegben a kezelések között. A direktvetéshez képest magasabb térfogattömeg 
értékeket mértünk a művelt kezelésekben. A felszín közelében érzékelt talajellenállás emelkedés a 
kezdeti lazultsági állapothoz viszonyított ülepedést jelzi csak. Hasonló eredményekre jutott 
vizsgálatai során LIEBHARD (1993), CARMAN (1997), TEBRÜGGE ÉS DÜRING (1999), 
valamint BIRKÁS et al. (2004). 
 
Száraz évek (2000 és 2002) 
A 2000-ben a mérési időpont előtt februárban (39 mm), márciusban (64 mm) és áprilisban (18 mm) 
kevés csapadék hullott, messze elmaradva a sokéves havi átlagoktól. A 2000-es év időjárása adott 
körzetben szélsőségesen száraz évnek minősíthető. A csapadékösszeg májusig nem érte el a 200 
mm-t. A kevés csapadékot a talajnedvesség-tartalom is hűen tükrözi. Az 5-10 cm rétegben a 
bakhátas és hagyományos kezelésben kisebb a térfogattömeg, míg a direktvetésben nagyobb volt a 
térfogattömeg, mint az átlagos évben. a kísérlet első két mérési sorozata között (1998-ban és 2000-
ben) térfogattömeg csökkenést figyelhettünk meg, 2000-ben a bakhátas és hagyományos kezelésben 
kiugróan kis térfogattömeg értékeket mértünk az 5-10 cm rétegben. A bakhátas kezelés 15-20 cm 
rétegében az 5-10 cm réteggel ellentétben nem tapasztaltunk térfogattömeg csökkenést. A 
talajellenállás egyedül a hagyományos művelésben volt kicsi. A direktvetésben viszonylag nagy 
volt a térfogattömeg és kiugróan nagy a talajellenállás, illetve viszonylag kicsi az összporozitás. A 
15-20 cm rétegben egyedül a hagyományos kezelésnél mértünk kis térfogattömeg és talajellenállás 
értéket, illetve nagy összporozitást. A bakhátas kezelésben nagyobb térfogattömeget mértünk, mint 
a direktvetésnél és itt mértük a legnagyobb talajellenállást. A direktvetésben és bakhátas kezelésben 
igen nagy volt a talajellenállás.  
A lazult talajállapot leginkább a hagyományos művelés alatt következett be. Az 5-10 cm-rel 
ellentétben a bakhátas kezelésben, az 1998. évihez képest a 15-20 cm rétegben nőtt a térfogattömeg, 
vagyis a talaj ülepedettebbé vált. A hagyományos művelésben a 2000. évre jellemző kiugróan 
alacsony térfogattömeg és talajellenállás, illetve magas összporozitás értékek vélhetően a csapadék 
hiányának köszönhetőek. Az őszi szántás időpontjában a talaj nedvességtartalma optimális volt, 
amely lehetővé tette a jó minőségű alapművelés elvégzését. A tavaszi mérési időszak idejére 
kialakult kedvező talajállapot kialakulásához az időjárás is hozzájárult. Az őszi talajművelés és a 
mérési időpont között lehullott csapadék mindössze 331 mm volt. Az 1998-as mérés esetén ugyanez 
az érték 451 mm volt. A megfelelő téli és kora tavaszi csapadéknak köszönhető, hogy a talaj kellően 
lazult állapotban maradt és nem tömörödött a tavaszi mérési időpontig. Az esőcseppek ütőhatásából 
és az eliszapolódásból következő ülepedés (tömörödés) elmaradt. A bakhátas és a hagyományos 
kezelés 5-10 cm rétegében tapasztalt alacsony térfogattömeg értékek a talajművelés lazító hatásának 
tudhatók be. Azonban a bakhátas művelésnél a kedvező felszín közeli talajállapot a 15-20 cm 
rétegben nem érvényesült. A mért viszonylag nagy térfogattömeg és talajellenállás feltehetően a 
bakhát magasításához használt eszköz tömörítő hatásának eredménye. A művelőeszköz művelőtalp 
réteget hozott létre a 15-20 cm-es rétegben. A direktvetésben megfigyelt felszín közeli kiugróan 
magas talajellenállás érték a talajfelszín tömör állapotára utal. A talajellenállás megközelítette a 3,5 
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MPa kritikus értéket. A direktvetésben a talajellenállás mellett a nagy térfogattömeg és kis 
összporozitás érték is jól jelezte felszíni tömörödést, amely a művelés elmaradásának az eredménye. 
2000-ben a felső talajrétegben a direktvetésben statisztikailag igazolhatóan magasabb volt a 
térfogattömeg és a talajellenállás, illetve alacsonyabb az összporozitás, mint a másik két kezelésben. 
A talajellenállás értékeknél a szignifikáns különbség mindhárom kezelés között teljesült. Az alsó 
rétegben a hagyományos kezelés és a direktvetés, illetve a hagyományos művelés és a bakhátas 
kezelés között tapasztaltunk szignifikáns különbséget. Azaz a hagyományos művelésben 
statisztikailag igazolhatóan alacsonyabb volt a térfogattömeg, a talajellenállás és magasabb az 
összporozitás. A talajnedvesség értékekben a direktvetés és a bakhátas kezelés között jelentkezett 
szignifikáns különbség mindkét rétegben. 
 
A száraz tavasz miatt vélhetően csökkent a biológiai aktivitás. A földigiliszták a mélybe húzódtak a 
szárazság elől, és nem fejtették ki keverő, lazító hatásukat a feltalajban. A különbségek a 
mélységgel összefüggésben mérséklődtek, és nagyobb különbség a direktvetés feltalajában 
jelentkezett. A két hatás, vagyis a művelés (bolygatás, lazítás) elmaradása miatt jelentkező 
tömörödés és a száraz évből következő biológiai lazítás hiánya együtt jelentkezett, ezért lehetett 
kiemelkedően nagy a talajellenállás a feltalajban. A két hatás erősítette egymást.  
2002-ben volt a legkisebb a januártól áprilisig lehullott csapadékösszeg (januárban 6 mm, 
februárban 40 mm, márciusban 85 mm és áprilisban 35 mm). 2002-ben a felszíni talajrétegben a 
bakhátas és a hagyományos kezelésben viszonylag nagy térfogattömeg és talajellenállás, illetve kis 
összporozitás jelentkezett, mint máskor. A hagyományos művelésnél különösen szembetűnő volt a 
változás, amely nem csak a felszínen, hanem az alatta fekvő rétegben is jelentős volt. Annak 
ellenére, hogy a bakhátas kezelés 15-20 cm rétegében az előző méréshez képest némileg csökkent a 
térfogattömeg, összességében (a kezeléseket összevonva) az előző mérési sorozatokhoz (2000) 
képest mindkét réteg mindhárom kezelésében nőtt a térfogattömeg. 2002-ben nem volt szignifikáns 
különbség a térfogattömegben egyik mélységben sem. 2002-ben a 10-20 cm réteget leszámítva 
szignifikáns különbségek jelentkeztek a talajellenállás értékek között. A 0-10 és 10-20 cm 
rétegekben a legnagyobb értékeket a direktvetésben, a legkisebbet a hagyományos művelésben 
mértük.  
Csapadékos évek (2004 és 2006) 
2004-ben februárban 92 mm, márciusban 105 mm, áprilisban 43 mm csapadék hullott. 2004-ben 
némileg csökkentek a térfogattömeg és talajellenállás értékek az előző méréshez (2002) képest, de 
az 1998-as és a 2000-es értékeket meghaladta. Az 5-10 cm-es rétegben nem volt szignifikáns 
különbség a térfogattömeg értékekben, de a talajellenállásban mindhárom kezelés között 
statisztikailag igazolható volt a különbség. A talajellenállást tekintve 2004-ben a kezelések között 
szignifikáns különbségeket mértünk mind az öt talajrétegben. A felszínen a direktvetésben, a 
mélyebb rétegekben a bakhátas kezelésben mértünk nagyobb talajellenállás értékeket. 2004-ben a 
15-20 cm-es rétegben statisztikailag igazolhatóan alacsonyabb volt a térfogattömeg és talajellenállás 
a hagyományos kezelésben.  
2006 év eleje volt a legcsapadékosabb (januárban 74 mm, februárban 30 mm, márciusban 92 mm és 
áprilisban 102 mm). 2006-ban viszonylag nagy térfogattömeget mértünk a bakhátas és a 
hagyományos kezelésben, ami az átlagos tavaszi csapadékot meghaladó esőzésnek tudható be. A 
bakhátas kezelésben 2006-ban mértük a legnagyobb térfogattömeg értéket. A talajtömörödés oka, 
hogy a csupasz, művelt talajfelszínen az esőcseppek ütőhatására a talaj aggregátumok 
szétiszapolódnak és leülepednek. A talajszemcsék az ülepedés során szemcsefrakciójuk szerint 
áthalmozódnak, amely tömörödéshez vezet. Az elporosodott talajfelszín következménye a 
kiszáradáskor jelentkező felszíni kérgesedés. 
A direktvetésben 2006-ban jelentkezett kiugróan alacsony térfogattömeg és magas összporozitás 
érték.  
2006-ban alacsonyak voltak a talajellenállás értékek, megközelítően azonosak, mint a kísérlet 
kezdetekor 1997-ben. Kétségtelen, hogy mérésekor a talaj is nedves állapotú volt. A 0-10 cm és 10-
20 cm talajrétegben a korábbi évekhez hasonlóan a direktvetésben mértük a legnagyobb 
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talajellenállás értéket. A 0-10 cm rétegben a különbség szignifikáns volt. A mélyebb rétegekben 
közel azonos talajellenállás értékeket mértünk minden kezelésben. 
2006-ban az 5-10 cm-es rétegben a direktvetésben statisztikailag igazolhatóan alacsonyabb volt a 
térfogattömeg és magasabb volt a talajellenállás és az összporozitás, mint a másik két kezelésben. A 
15-20 cm-es rétegben a direktvetésben statisztikailag magasabb volt a nedvességtartalom, mint a 
másik két kezelésben. A térfogattömeg, a talajellenállás és az összporozitás értékek között nem volt 
szignifikáns különbség a 15-20 cm-es rétegben. A direktvetésben 5-10 cm-es rétegben 2006-ban 
tapasztalt kiugróan alacsony térfogattömeg és kiugróan magas nedvességtartalom, összporozitás és 
biológiai aktivitás összhangban vannak egymással. Ez a kedvező talajállapot elsősorban annak 
köszönhető, hogy a mérés időpontjában a talaj nedves volt, amelyet a direktvetésben a felszínén 
hagyott növényi maradványok tovább fokoztak. Az eltérő talajnedvesség-tartalom ellenére a felszín 
közeli rétegben (5-10 cm) a direktvetésben magasabb talajellenállást mértünk, mint a bakhátas és a 
hagyományos kezelésekben. A mérés időszakában optimális körülmények uralkodtak a 
földigiliszták számára. A földigiliszta populáció a szerves anyagban gazdag nedves talajnak 
köszönhetően a feltalajban tartózkodott. Annak ellenére, hogy a direktvetés talaja a művelés hiánya 
miatt enyhén tömődöttnek bizonyult a korábbi mérések során, 2006-ban alacsony térfogattömeg 
értéket mértünk. Ez feltehetően annak tudható be, hogy egyrészt a tíz éven keresztüli direktvetés 
hatása ebben az évben a talajfizikai tulajdonságokban is kifejezésre jutott. Másrészt, hogy a 
térfogattömeg és a pF-mérésre használt bolygatatlan mintába bekerültek azok a biopórusok is 
(megapórusok), amelyek jelenléte korábban is bizonyított volt, de csak a földigiliszta 
aktivitásmérésben tudott érvényesülni. 2006-ban feltételezhető, hogy mindkét tényező kifejtette 
hatását a talajfizikai tulajdonságokban. Azaz a minimális bolygatás hatására kialakult kitűnően 
morzsás szerkezetű (vannak morzsa frakció adatok és aggregátum stabilitás adatok is ennek 
bizonyítására), porózus (a pórusméret-eloszlás ideális volt adatok vannak) és a magas földigiliszta 
aktivitásnak köszönhetően gilisztajáratokkal sűrűn átszőtt talaj mintavételezése során sikerült olyan 
mintát szedni, amely a direktvetésre jellemző talajállapotot hűen tükrözi. Az 5-10 cm-es rétegben 
tapasztalt anomáliák természetesen a 15-20 cm-es rétegre is érvényesek, azonban itt a különbségek 
a mérések alapján kisebbnek bizonyultak. 
 
Megállapítottuk, hogy a kísérletben beállított talajművelési rendszerek eltérően befolyásolták a 
vizsgált fizikai és biológiai talajtulajdonságokat a különböző típusú években. Több szerzővel 
összhangban a kísérlet eredményei alátámasztják azt a tényt, hogy az egyes talajművelési 
rendszerek nem alkalmazhatók univerzálisan (sablonosan) bárhol és bármikor. Egy talajművelési 
rendszer sikeres/eredményes alkalmazhatóságának megállapításához komplex talajállapot 
vizsgálatra/értékelésre van szükség az adott termőhelyen. A talajművelés következtében a felső 
talajrétegben csökken a térfogattömeg és a talajellenállás, illetve egyidejűleg nő a porozitás. A 
művelés hatására pórusméret-eloszlás megváltozik. A pórusok közül a makropórusok és a 
kapilláris-gravitációs száma nő, míg a kapilláris pórusok és a mikropórusok száma csökken. 
Ugyanakkor a művelés hatására megszakad a makropórusok folytonossága és a földigiliszták 
tevékenysége révén lényegesen kevesebb biopórus (megapórus) jön létre.  
 
A kísérletben vizsgált talajfizikai paraméterek szoros összefüggésben vannak egymással. A 
talajművelés következtében változó talajállapot mindhárom talajtulajdonságra hatással van. A hatást 
azonban nagyban befolyásolja az időjárás. Egyes években előfordulhat, hogy az egyik hatása jobban 
érvényesül, mint a másiké, vagy például a kezelés hatását az évhatás elfedi. Az összporozitás a 
talajellenállás és térfogattömeg értékekkel összhangban alakult a kezelésekben, természetesen 
ellentétes előjellel. A hagyományos és bakhátas kezelésekben a művelés hatására magasabb volt az 
összporozitás. Az összporozitás és a térfogattömeg adatok között elvégzett regresszió analízis 
eredménye (R2=0,77) alapján megállapítható, hogy a két talajtulajdonság szoros kapcsolatban van 
egymással. Ha a rétegeket külön vizsgáljuk, akkor az 5-10 cm-es rétegben az összefüggés még 
szorosabb (R2=0,82). A 15-20 cm-es rétegben a kapcsolat gyengébb (R2=0,59). Az összporozitás 
valójában a makropórusok arányától függ, ezért a térfogattömeg tulajdonképpen a makropórusok 
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számától függ a legjobban. Láthatjuk, hogy a makropórusok és a térfogattömeg között szorosabb a 
kapcsolat (R2=0,81), mint a térfogattömeg és az összporozitás között kapott érték (R2=0,77). A 
makropórusoknál az 5-10 cm-es rétegben a kapcsolat nagyon szorosnak mutatkozott (R2=0,85). A 
15-20 cm-es rétegben gyengébb (R2=0,65), de ebben a rétegben is erősebb az összefüggés, mint az 
összporozitás esetében. A kisebb pórusméret-tartományok méretükből adódóan nem annyira 
befolyásolják az összporozitás értékét, így a térfogattömeg értékre sem gyakorolnak a 
makropórusokéhoz hasonlítható mértékű hatást. 
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5.6. Új tudományos eredmények 
A kísérleti terület termőhelyi viszonyaira a következő új tudományos eredmények fogalmazhatók 
meg: 
 

1. Változó fizikai hatású talajművelési rendszerek esetében a fő műveletre jellemző tömörödés 
hatást bizonyítottam. Az ismételt művelések a bolygatás mélységének megfelelően 
befolyásolták a talaj felszíni, és mélyebb rétegének térfogattömeggel, összporozitással, és 
behatolási ellenállással jellemezhető állapotát. A művelés nélküli kezelés alatt a talaj felszíni 
rétegében a térfogattömeg és a talajellenállás nagyobb, az összporozitás kisebb, mint a 
művelt kezelésekben.  

 
2. A talajművelési rendszerek és a felső talajréteg nedvességforgalma között szoros 

összefüggés mutatható ki. A felszín közeli rétegben a nedvességveszteség a növényi 
maradványoknak köszönhetően a direktvetésben bizonyult legkisebbnek. 

 
3. Földigiliszta tevékenység vizsgálattal bizonyítottam a műveléssel létrehozott talajállapot és 

a felszínen hagyott növényi maradványok talaj biológiai állapotára gyakorolt előnyös 
hatását. A földigiliszták egyedsűrűsége, élőtömege és járataik sűrűsége a minél kisebb 
talajbolygatás és taposás esetén volt a legkedvezőbb. A természetes ülepedés és taposás 
nyomán kialakuló tömörödést a kedvező földigiliszta tevékenység bizonyíthatóan mérsékli. 

 
4. A tömörödésre érzékeny talajon a direktvetés is tömörödést előidéző tényezőnek 

minősíthető. Ugyanakkor a kísérlet időszakban a talajművelés elhagyása nem eredményezett 
jelentős (szignifikáns) termés csökkenést. Ennek vélhető oka, hogy a talajművelés 
közvetlenül nem befolyásolta a növények számára könnyen felvehető vízkészlet 
mennyiségét. 

 
5. A komplex értékelés során igazolódott, hogy a talajfizikai paraméterek (térfogattömeg, 

talajellenállás és összporozitás) alapján történő tömődöttség vizsgálat nem ad objektív 
állapot jellemzést. Esetünkben a földigiliszta tevékenység és a termésmennyiség vizsgálattal 
kiegészített minősítés alkalmas módszernek bizonyult a talajállapot értékelésére. 

 
6. A művelés talajállapotra gyakorolt hatásában kimutatható volt egyes klíma tényezők 

módosító szerepe, az adott év a csapadék mennyisége, eloszlása és az egy alkalommal 
lehulló nagyobb csapadék mennyisége. 

 
A felsorolt új tudományos eredmények a kísérlet helyszínén és ahhoz hasonló termőhelyi 
adottságokkal rendelkező területekre érvényes, illetve terjeszthető ki. A megállapítások nem 
alkalmazhatók automatikusan más termőhelyen. 
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

6.1. Következtetések 
Annak ellenére, hogy a művelés elmaradása miatt a direktvetésben enyhén tömör a feltalaj a 
földigiliszta tevékenység kedvezően alakult. Az évenkénti szántás károsan befolyásolta a 
földigiliszta tevékenységet. 
 
Ha a pórustérbe beszámítjuk a földigiliszta járatokat, mint megapórusokat, akkor a porozitás 
vizsgálat során megállapított összporozitás módosításra szorul. 
 
A földigiliszta tevékenység és termésmennyiség vizsgálattal kiegészített talajállapot értékelés 
eredménye, hogy a direktvetés talajállapota kedvezőbb, mint azt a talajfizikai paraméterek alapján 
meghatároztuk és megállapítható, hogy egyik kezelésben sem tapasztaltunk káros tömörödést. 
 
A fizikai minősítés önmagában nem elegendő a talajművelési rendszerek talajállapotra történő 
hatásának vizsgálatára. 
 
A vizsgált időszakban az évjárathatásnak, különösen a csapadékmennyiségnek nagy szerepe volt a 
művelési rendszerek talajtulajdonságokra kifejtett hatásában. A talajállapotot egyes esetekben az 
időjárás erőteljesebben befolyásolta, mint maga a talajművelés, emiatt interakció lépett fel a 
kezelések között. 

 
Átlagos csapadékmennyiségű években (700-800 mm csapadék) a talajok állapotának kevésbé van 
hatása a nedvességforgalomra és a termésmennyiségre, mint szélsőséges vízháztartást (aszály vagy 
belvíz) eredményező csapadékos vagy száraz években. Csapadék bőség vagy hiány esetén azonban 
felértékelődik a talajállapot minősége. 
 
Szárazabb évben (<700 mm) a direktvetés előnyei határozottabban érvényesültek a kísérletben. 
Száraz (<700 mm) években a nedvességveszteség nagyobb volt a művelt kezelésekben, míg a 
direktvetés a növénymaradványok és az ülepedett (tömör) feltalaj miatt nedvességmegőrző volt. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy a szélsőségesen száraz (aszályos) években vagy aszályra hajlamos 
területeken a direktvetésben a növény jelen esetben a kukorica termesztése kockázatos. 
Tapasztalataink alapján aszályos évben (2000, 2007) a nedvességforgalom a megnövekvő párolgás 
miatt kedvezőtlen. 
 
Csapadékosabb években (>800 mm) jól érvényesült a bakhátas termesztési és művelési rendszer 
nedvességvesztő tulajdonsága. A bakhátas és hagyományos művelésben az átlagosnál (736 mm) 
szárazabb években kedvezőtlenebbül alakult a talajállapot. 
 
A kísérlet körülményei között száraz években (<700 mm) - amikor a talajművelés célja a nedvesség 
megőrzés - a direktvetés, nedves években (>800 mm) pedig a nedvességvesztő bakhátas művelés 
eredményezett kedvezőbb talajállapotot. 
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6.2. Javaslatok 
A valódi pórustér meghatározásához a hagyományos összporozitás mérést ki kell egészíteni egyéb 
in situ méréssel (pl. terepi térfogattömeg meghatározás, beszivárgás mérés).  
 
A megapórusok becslésére alkalmas módszer lehet a földigiliszta járatsűrűség vizsgálat. A 
földigiliszta-járatok számlálása azonban igen körülményes, ezért a járatsűrűség és az egyedsűrűség 
között fennálló szoros az összefüggés (R2=0,79) miatt a járatsűrűség helyett közvetett módszerként 
a földigiliszta egyedsűrűség, az egyedek méretszerinti eloszlása és az élőtömeg mérés ajánlható. 
 
A direktvetés és a bakhátas művelési rendszerek nedvességforgalom szabályozó szerepükön 
keresztül alkalmasak lehetnek az időjárási szélsőségekből (csapadékbőség, csapadékhiány) adódó 
szélsőséges vízháztartási helyzetek (belvíz, aszály) kialakulásának mérséklésére. Mindkét talajvédő 
művelés esetén lényeges, hogy a növényi maradványok mennyisége (>30%) és eloszlása megfelelő 
legyen. 
 
A direktvetést csak jó kultúrállapotú, gyommentes talajokon ajánlott bevezetni. Tömörödésre 
érzékeny talajok esetében azonban különleges figyelmet kell fordítani a művelés hiányában 
kialakuló felszín közeli tömörödésre (4. táblázat). 
 
A bakhátas művelés a hagyományos forgatásos műveléssel szemben megfelelő alternatív 
talajvédelmi művelési rendszert jelent, de a bakhátak talajszárító hatását figyelembe kell venni. 
 
A kísérlet termőhelyi viszonyai között a vizsgált talajvédő művelések beilleszthetők a kukorica 
integrált termesztési rendszerébe. Bevezetésükkel szemben egyedül a fokozott vegyszerhasználat 
áll, mivel a gyomszabályozás elengedhetetlen eszköze a kémiai védekezés. 
 
4. táblázat: A vizsgált talajvédő művelések hazai alkalmazhatósága. 
 Ajánlható Nem ajánlható 

Direktvetés >500 mm, egyenletes eloszlású 
csapadékkal rendelkező területek (az 
Alföld kivételével), 
jó vízgazdálkodású talajok (lazától a 
közép kötött fizikai féleségű talajokig) 
jó kultúrállapotban lévő talajok 
(gyommentes, laza, beéredett) esetén 

aszály érzékeny területeken 
tömörödésre érzékeny 
leromlott szerkezetű 
gyomfertőzött talajokra 

Bakhátas >600 mm csapadék (Vas, Zala megye) 
különösen rossz vízgazdálkodású, 
lassan felmelegedő, kiszáradó talajok 
esetén (pszeudoglejes BET), lejtő 
irányával merőleges kialakítású 
bakhátakkal lejtős területeken 

erősen kötött, 
aszályra érzékeny területeken 
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
Talajművelési tartamkísérletben tíz éven keresztül tanulmányoztuk három eltérő talajművelési 
rendszer hatását a talaj egyes fizikai és biológiai tulajdonságaira, illetve a kukoricatermésre Alsó-
Ausztriában. A dolgozatban a forgatásos művelés, a bakhátas és direktvetéses talajvédő művelési és 
vetési rendszerek térfogattömegre, talajellenállásra és hidrofizikai jellemzőkre, illetve a földigiliszta 
tevékenységre és a termésmennyiségre gyakorolt hatását értékeltük. 
 
A fizikai talajállapot minősítés eredménye, hogy a direktvetés enyhén tömör talajállapotot okozott, 
míg a hagyományos és a szántással kombinált bakhátas művelés kellően laza talajállapotot 
eredményezett. Annak ellenére, hogy a direktvetésben néhány alkalommal a térfogattömeg, a 
talajellenállás és az összporozitás megközelítette a kritikus értéket, nem beszélhetünk káros mértékű 
talajtömörödésről. A földigiliszta tevékenységet a bolygatás elhagyása kedvezően, míg az évenkénti 
szántás károsan befolyásolta.  
 
A földigiliszta tevékenység vizsgálattal kiegészített értékelés és a nedvesség- és termésmennyiség-
mérés eredményei alapján a direktvetés általános talajállapota jobb megítélésű, mint a pusztán 
hagyományos fizikai minősítéssel jellemzett állapot. A megapórus mérettartományba eső 
földigiliszta járatok, mint biopórusok beszámítása a pórustérbe nagy különbséget eredményez a 
bolygatatlan mintából meghatározott összporozitáshoz képest. 
A vizsgált művelési rendszerek az eltérő évjáratokban különbözően befolyásolták a talajállapotot. A 
különbségek nagyobbak a csapadékszegény és az átlagosnál csapadékosabb években. A kísérlet 
körülményei között évi 700 mm csapadékösszeg alatt a nedvességveszteség nagyobb volt a művelt 
kezelésekben, míg a direktvetés a növénymaradványok és az ülepedett (tömör) feltalaj miatt 
nedvességmegőrző volt. Szélsőségesen száraz (aszályos) évben a direktvetésben a kukorica 
termesztése kockázatos, mert a megnövekvő párolgás miatt a nedvességforgalom kedvezőtlen. A 
bakhátas és hagyományos művelésben az átlagosnál szárazabb években kedvezőtlenebbül alakult a 
talajállapot. Csapadékosabb években (>800 mm) jól érvényesült a bakhátas termesztési és művelési 
rendszer nedvességvesztő tulajdonsága. 
 
Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a direktvetés és a bakhátas talajvédő művelési és 
termesztési rendszerek a kísérlet körülményei között betöltötték talajvédelmi funkciójukat és 
egyben beilleszthetők a kukorica integrált termesztési rendszerébe. A termés mennyiségi 
mutatóinak romlásából a talajállapot kedvezőtlen irányú változására (tömörödés, gyomosodás), a 
termésmennyiségek ingadozásából pedig a nedvességforgalom problémáira (csapadékhiány vagy 
többlet és adott csapadékmennyiség eltérő hasznosulására) lehet következtetni. 
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SUMMARY 
 
 
In our soil tillage long-term trial situated in Lower-Austria, the effects of three different soil tillage 
systems on soil physical- and biological properties and maize yield were examined during ten years. 
In this thesis, the effect of conventional tillage, ridge tillage and direct drilling systems on soil bulk 
density, penetration resistance, hydro physical characteristics, earthworm activity and crop yield 
were evaluated. 
 
The result of the physical soil condition evaluation shows that direct drilling resulted slight soil 
compaction in contrast with conventional tillage or ridge tillage combined with ploughing where the 
soil became favourably loose. Even though in the case of direct drilling the value of soil bulk 
density, penetration resistance and total porosity was almost critical in some cases, no harmful soil 
compaction was detected. Earthworm activity is favourably influenced by the lack of tillage while 
negatively influenced by the yearly repeated ploughing. 
 
The result of the soil state evaluation completed with earthworm activity, yield measurement and 
soil moisture measurement shows that soil condition of direct drilling is more favourable than it was 
calculated according to commonly used soil physical parameters. Earthworm channels as mega 
pores calculated into pore space modify the total porosity, which is determined by undisturbed 
samples. Soil tillage systems examined had different effects on soil condition in relation to years’ 
effect. Differences can be better observed in case of extreme weather with abundance in rainfall or 
lack of rainfall. In years with precipitation below 700 mm, the moisture loss was greater under 
cultivated treatments, while direct drilling perfectly preserved soil moisture due to its crop residue 
covering and the consolidated topsoil (compacted topsoil). However, in extremely dry years 
(drought) maize production is risky due to evaporation inducing unfavourable water regime. The 
soil condition was less favourable in drier years than average in ridge- and conventional tillage. 
In years with a considerable amount of precipitation (>800mm) the water loss of ridge tillage was 
easily detected.  
 
It can be concluded according to our examinations, that conservation tillage systems (direct drilling 
and ridge tillage) were suitable for soil conservation purposes. At the same time, soil conservation 
tillage methods can be inserted in the integrated production system of maize, under the 
circumstances of the trial. Decrease of yield let us come to the conclusion that unfavourable soil 
condition have been developed (soil compaction, weediness) while the fluctuation in crop yield may 
have been induced by the problems of water regime (abundance in rainfall or lack of rainfall, 
different degree of precipitation utilization). 
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