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Előszó 

 

A víz az élővilág létének egyik nélkülözhetetlen feltétele. Szükséges eleme tehát 

az ember életének, az emberiség fennmaradásának is. Az élet minőségét meghatározó 

három legfontosabb tényező: 

– megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges élelmiszer; 

– tiszta víz; 

– kellemes környezet 

mindegyike a vízzel kapcsolatos. Közvetlenül, de közvetve mindenképpen. Az 

emberiség történelmének ezért valamennyi társadalmi rendszere megkülönböztetett 

figyelmet fordított a vízre. Csodálta, tisztelte, használta (pazarlóan vagy 

takarékoskodva) és szennyezte a vizet, harcolt a vízkészletekért, törekedett a 

vízháztartás-szabályozásra. Ösztönösen vagy tudatosan, eredményesen vagy kudarcot 

vallva.  

A Föld vízkészleteinek túlnyomó részét az óceánok és tengerek vízmennyisége 

képezi, az édesvízkészletek túlnyomó része pedig gleccserek, jég és hó formájában 

jelenik meg. A folyadék halmazállapotú édesvízkészletek korlátozottak, s nagyon 

egyenőtlen tér- és időbeni eloszlásban fordulnak elő. Ezekre a korlátozott 

vízkészletekre az egyenlőtlen területi eloszlású népesség egyre nagyobb mértékben, 

egyre szélesebb körű felhasználás céljából tart igényt. Ez gyakran vezet ellentétekre, 

ad okot vitákra, general egyre súlyosbodó lokális, regionális vagy globális 

konfliktusokat. A Föld édesvízkészletei várhatóan a jövőben sem gyarapodnak, a 

növekvő igényeket tehát e korlátozott, a sokoldalú vízhasználat következtében 

óhatatlanul romló minőségű készletekből kell kielégíteni. Emiatt egyre szigorúbb 

prioritásként fogalmazódik meg a vízkészletek fenntartható, ésszerű és takarékos 

felhasználása, védelme, kedvező minőségének megőrzése, illetve a minőség javítása. 

Tükröződik ez a nemzetközi programokban, egyezményekben, közös erőfeszítésekben 

egyaránt.  

A fenntarthatóság követelményeit kielégítő racionális vízgazdálkodás egyik 

kulcsfontosságú eleme a talaj és a felszínközeli geológiai képződmények vízháztartás-

szabályozása.  A talaj a Föld legnagyobb természetes víztározója. Pórusterében 

található a folyadék halmazállapotú édesvízkészlet jelentős hányada, a kihasználatlan 

szabad pórustér pedig további hatalmas vízmennyiségek hasznos tározására alkalmas, 

vagy tehető alkalmassá. A talajban történő hasznos víztározás eredményesen és 

jelentős mértékben csökkentheti a feltételezett vagy prognosztizált globális 

klímaváltozás – az előrejelzések szerint egyre jelentősebb, gyakoribb és hosszabb 

időtartamú – szélsőséges vízháztartási helyzeteit. Egyaránt mérsékelve az árvíz- és 

belvíz-veszélyt, illetve az aszályérzékenységet, s jelentősen tompítva ezek 

kedvezőtlen ökológiai, ökonómiai és szociális (társadalmi) hatásait, következményeit.  

A Kárpát-medencére, s ezen belül Magyarországra vonatkozóan ugyancsak nagy 

valószínűséggel előre jelezhető, hogy a fenntartható fejlődésnek a vízgazdálkodás lesz 

az egyik meghatározó eleme, a talaj vízháztartás-szabályozása pedig egyik 

megkülönböztetett jelentőségű feladata. E térségben is egyre erősebb a korlátozott (s a 

jövőben sem növekvő, sőt esetleg csökkenő) vízkészletek és a megfelelő minőségű 

víz iránti egyre növekvő és egyre sokoldalúbbá váló igények közti ellentmondás, 

amely csak a vízfelhasználás hatékonyságának növelésével oldható fel vagy 

mérsékelhető. Ennek pedig megkülönböztetett eleme a talaj és a felszínközeli 

geológiai képződmények vízháztartás-szabályozása. 

A tudatos szabályozás nélkülözhetetlen előfeltétele a megismerés. A 

talajfolyamatok szabályozása csak akkor lehet sikeres, ha az a talaj részletes ismeretén 
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alapszik. Ismerni kell a talaj kialakulását, tulajdonságait, a benne végbemenő anyag- 

és energiaforgalmi folyamatokat, azok mechanizmusát, az arra ható tényezőket, s azok 

befolyásolási lehetőségeit. Az eredményes talajnedvességforgalom-szabályozáshoz a 

talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak, a víz talajbeli állapotának és 

mozgásának, az azt alakító tényezőknek, illetve azok ökológiai következményeinek az 

ismeretére van szükség. Rajkai Kálmán munkája ennek az ismeretanyagnak a 

bővítéséhez jelent értékes hozzájárulást. 

A korszerű szemlélettel összeállított gondos munka hiánypótló a magyar 

szakirodalomban. Logikus felépítése jól vezeti az olvasót. A talaj vízháztartását 

jellemző paraméterek iránti igényből indul ki. Bemutatja és elemzi a talaj 

nedvességtartalmának, víztartó és vízvezető képességének meghatározására szolgáló 

módszereket, értékelve azok előnyeit és korlátait. Magyarországon eddig nélkülözött 

módon nyújt áttekintést nyújt a talaj nedvességforgalmának modellezéséről, s 

megállapításait sokoldalú mérési és modellezési munkáinak eredményeivel, 

tapasztalataival szemlélteti. Így jut el a korszerű adatbázisok kialakításáig, az adatok 

gyakorlati felhasználásának bemutatásáig, a talaj vízháztartás-szabályozásának 

tudományos megalapozásáig.  

A munka elsősorban a talaj vízgazdálkodásával közvetlenül foglalkozó képzett 

kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek számára nyújt, foglal össze korszerű és új 

ismereteket. Ezen túlmenően azonban tanulságos, hasznos információkat közöl a 

talajhasználat, a vízgazdálkodás, a víz-, talaj- és környezetvédelem területén 

tevékenykedők vagy az ezzel kapcsolatban álló szakemberek szélesebb rétegei 

számára is.  

 

Budapest, 2003. szeptember 

 

 

 

 

  Prof. Várallyay György 
      az MTA rendes tagja  
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Bevezetés 

 

A talajok a szárazföldi növények számára vizet és tápanyagforrást biztosító 

élőhelyek. A talajok élőhelyi jellemzői a mezőgazdasági kultúrákra és a természetes 

növényállományokra egyaránt érvényesek. Világviszonylatban a vízkészletek képezik 

a növényi biomasszatermelés korlátját (Várallyay, 2001). A növényi 

biomasszatermelés az élőhelyet adó talaj vízszolgáltatásától, vízellátásától függ, ezért 

a talajok víztározó és vízszolgáltató szerepe egyre nagyobb figyelmet kap. Különösen 

érvényes ez hazánkban, ahol a vízkészletek meghatározott mennyiségűek. A 

meghatározottságot az éves csapadék mennyisége és a felszíni vízfolyások 85-90%-

ának a szomszédos országokból való érkezése jelenti. Minthogy sem a csapadék, sem 

a folyókkal az ország területére érkező víz mennyisége nem lesz több a jelenleginél, a 

talajokban tározott víz mennyisége és hasznosulása hazánkban egyre fontosabbá 

válik. Stratégiai tervezési szempontból figyelmeztető és sürgető, hogy 

Magyarországon a szántóföldi növénytermesztés termésmennyisége és 

termésbiztonsága az utóbbi húsz évben elsősorban az időjárástól függő vízellátás 

szerint alakult (pl. Várallyay, 1988; Cselőtei és Harnos, 1994; Várallyay, 2001). A 

természeti tényezők ─ időjárás és talajadottságok, beleértve a talajvízből történő 

vízutánpótlást és az öntözést is ─ meghatározta vízellátási függőséget az intenzív, 

nagyüzemi növénytermesztés még inkább kiélezte azáltal, hogy az intenzíven 

műtrágyázott, nagy területen termesztett szántóföldi kultúrák vízigénye nőtt és 

meghatározott időszakra koncentrálódott. Ennek következtében az időleges vízhiány 

(aszály) és víztöbblet (belvíz) kártétele kifejezettebbé, jobban érzékelhetővé vált.  

A korlátozott vízkészletből való gazdálkodás csupán a vízfelhasználás 

hatékonyságának a növelésével képzelhető el, aminek alapvető eleme a talaj 

vízháztartásának, nedvességforgalmának szabályozása (Várallyay, 2001). A talaj 

víztározó, vízraktározó szerepéből adódik, hogy a hazai vízkészlet jelentős részét a 

talajban tározott vízmennyiség alkotja. Várallyay (2001) becslése szerint az évente 

hazánk területére hulló 50-55 km
3
 csapadékvíz több mint fele kerülhet a talaj 30-35 

km
3
-re becsült tározó terébe. A talaj jelentős víztározó kapacitásának feltöltése 

azonban nagymértékben a talajra érkező víz beszivárgásától, illetve vízzel való 

feltöltöttségétől függ. A beszivárgás a talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak, illetve a 

talajművelési módnak a függvénye. A talaj vízvezető képessége nemcsak a 

vízbefogadás, a víztározó tér feltöltése szempontjából bír jelentőséggel, hanem a 

talajban tározott víz növényi felvehetőségét is döntően meghatározza. A vízvezető 

képesség határozza meg a talajban az adott időszakban végbemenő 

nedvességforgalom sebességét és intenzitását, alakítja ki a talaj vízgazdálkodását. A 

talaj vízkészletének feltöltöttsége és vízvezető képessége határozza meg, hogy a 

talajvízből mennyi jut a gyökérzónába, ami részt vesz a növények vízellátásában. 

Várallyay (1980) számításai szerint a talajvízből kapillárisan a gyökérzónába jutó 

vízmennyiség a teljes hazai öntözési kapacitásnak kb. a háromszorosa.  

Látható tehát, hogy mind a talaj víztározó terének a feltöltésében, mind a talajban 

tározott víz hasznosulásában a talaj vízgazdálkodásának kulcsszerepe van. A talaj 
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vízgazdálkodása vagy vízháztartása nemcsak a természetes és a termesztett növények 

vízellátását, hanem a talaj levegő- és hőgazdálkodását, a talajban zajló biológiai 

tevékenységet és ezeken keresztül a talaj tápanyag-gazdálkodását is meghatározza. 

Hat a talaj mechanikai tulajdonságaira, meghatározza az egyes agrotechnikai 

műveletek szükségességét, optimális időpontját, lehetséges időtartalmát, gépigényét 

és energiaszükségletét (Várallyay, 2001). A talaj vízgazdálkodását javító, vízkészletét 

megőrző talajművelés és gazdálkodás kialakítása a termőhelyi feltételek, a környezeti 

állapot megőrzése és a gazdálkodás jövedelmezőségének optimalizálása 

szempontjából tehát egyaránt időszerű.  

A talaj vízgazdálkodása a talaj rétegzettségétől, a talajrétegek 

szemcseösszetételétől, tömődöttségétől, víztartó és vízvezető képességétől, a 

talajnedvesség aktuális értékétől, energiaállapotától, kémiai összetételétől stb. függ. 

Ebből következően a talaj vízgazdálkodásának szabályozása, alakítása összetett, 

komplex feladat. Ahhoz, hogy a talaj vízgazdálkodása a termesztési és környezeti 

feladatok szempontjából is megfelelő legyen, elengedhetetlen a talaj aktuális 

állapotára jellemző vízgazdálkodási jellemzők ismerete. Ennek érdekében szükség 

van a talajjellemzők korszerű, megfelelő pontosságú mérési módszereinek 

kialakítására és alkalmazására. A vízgazdálkodási tulajdonságok mérési módszereinek 

fejlesztése részét képezte és képezi a talajtani kutatásoknak. Rövid áttekintésben az 

1950-es évektől a következő hazai mérésimódszer-fejlesztések emelendők ki: 

- a talaj vízpotenciáljának és nedvességtartalmának meghatározása 

tenziométerrel (Kazó, 1956; Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957; 

Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1990) 

- a talaj víztartóképesség-értékeinek eredeti szerkezetű talajmintán való mérése 

(Várallyay, 1973); a vízgazdálkodási tulajdonságok vizsgálata eredeti 

szerkezetű talajmintákon (Dvoracsek és Klimes-Szmik (1951) 

- a talaj vízvezető képességének meghatározása a helyszínen: Kazó-féle 

gravitációs módszer (Kazó, 1970; Kazó, 1972; Kazó, 1973; Daróczi, Kocsis 

és Ligetvári, 1992); Kazó-féle mesterséges esőztetőberendezés (Kazó, 1966; 

Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992); elektromos érzékelőrendszer kifejlesztése 

a „fúrólyukmódszerhez” (Daróczi, Kocsi és Ligetvári, 1992) és a telített talaj 

hidraulikus vezetőképességének laboratóriumi meghatározása (Várallyay, 

1972; Várallyay, 1973); a háromfázisú talaj kapilláris vezetőképességének 

meghatározása (Várallyay, 1974; Várallyay, 1987) 

- a talaj nedvességtartalmának meghatározása izotópos módszerekkel (Di 

Gléria, 1966), alkoholos égetéssel (Di Gléria és Kazó, 1952; Kazó, 1956; Di 

Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957), talajnedvességpotenciál-méréssel 

(Gajárszki, 1980), a talaj dielektromos tulajdonságain alapuló elektromos 

módszerekkel (Rajkai, 1983; Rajkai, 1991; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 

1992), a talaj penetrációs ellenállásán alapuló módszerrel (Di Gléria, Klimes-

Szmik és Dvoracsek, 1957). Összefoglaló áttekintést a talajnedvesség-mérési 

módszerekről (Papp, 1967; Szabó, 1972; Szalay és Varga, 1972; Rajkai, 1993) 

közölnek. 
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- a talaj tömörségének vizsgálata Dvoracsek-féle penetrométerrel (Di Gléria, 

Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957); talajnedvesség-mérővel kombinált 

penetrométerrel (Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 1992; Sinóros-Szabó, 1992) 

- a talaj porozitásának beosztása és vizsgálata (Klimes-Szmik, 1962; Klimes-

Szmik és Kullmann, 1962) 

- a talaj szerkezetének, levegőáteresztő képességének és levegőkapacitásának 

vizsgálata (Hajas és Kertész, 1951; Vér, 1982; Daróczi, Kocsis és Ligetvári, 

1993) 

- a talaj hőgazdálkodási jellemzői és mérésük (Kreybig, 1951; Kozma és 

Varga-Haszonits, 1957 in Di Gléria, Klimes-Szmik és Dvoracsek, 1957) 

- a talajfizikai és mechanikai jellemzők, pl. apríthatósági index, plaszticitás, 

nyírószilárdság, képlékenység stb. meghatározása és mérnöki felhasználású 

tárgyalása (Dezső, 1958; Kézdi, 1974; Rátz, 1986; Daróczi, Kocsis és 

Ligetvári, 1992; Patay és Virág, 1992) 

- a talajbeli anyagáramlás tárgyalása (Sitkei, 1997) 

A vázlatos összeállításból is látható, hogy a hazai talajtani kutatásnak szerves 

részét alkotja a legkülönbözőbb talajfizikai mérési módszerek alkalmazása, 

fejlesztése, valamint a mérési eredmények értelmezése és értékelése. 

Számos esetben a mérés időbeli és térbeli értelmezhetőségi korlátok miatt nem 

alkalmas vagy nem használható eszköz a talajtulajdonságok értékének a 

meghatározására. Ilyenkor a mérést megalapozott becslések helyettesíthetik. A 

becslési módszerek alkalmazása nem új keletű, de a nagyszámú és megbízható mérési 

eredményből összeállított adatbázisok létrehozását követően egyre kiterjedtebben 

használt értékadó eljárás. A legkorábban és legkiterjedtebben alkalmazott becslések a 

talaj teljes, szabadföldi és holtvíz-tartalmi vízkapacitásának értékadását tették 

lehetővé, pl. a talaj Arany-féle kötöttsége és higroszkópossága alapján Kreybig, 

Mados, id. Várallyay szerint (Buzás, 1993). A pF-mérő berendezés kifejlesztése és a 

módszer alkalmazásával létrehozott adatbázis tette lehetővé a talaj víztartóképesség- 

értékeinek a talaj alapvizsgálati adatai alapján történő becslését (Rajkai és mts., 1981; 

Buzás, 1993).  

A talaj vízgazdálkodásának kimérése sem elvileg, sem technikailag nincs 

megoldva. Ezért a vízgazdálkodás megítélése érdekében a talajvízforgalom elemeit 

mérik, pl. a talajnedvesség-tartalom szelvénybeli eloszlását időben, amiből 

megbecsülhető a növény által felvehető vízmennyiség adott időszaki mennyisége. A 

talajvízáramlás leírásának ismeretében és a számítástechnikai, programozási 

ismeretek fejlődésével a talajvízforgalom modellekkel is leírható. A vízforgalmat 

meghatározó talajfizikai paraméterek értékadásával a modellezett vízforgalom 

analógnak tekinthető a talajban valóságosan is végbemenő vízforgalommal. A 

matematikai modellezés ezt az analógiát használja arra, hogy az összetett természeti 

folyamatokat szimulálja. A talajtani modellezésről és modellalkalmazásról irodalmi 

áttekintés is készült (Rajkai, 2001). A talaj vízgazdálkodásának modellezésével a 

vízgazdálkodást meghatározó és befolyásoló hatások, pl. a talajművelés, a tömörödés, 

a talajszerkezet-változás, a szervesanyag-tartalom csökkenése, az éghajlat változása 
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stb. értékelhető. Modellezéssel külön kísérlet beállítása nélkül megállapítható és előre 

jelezhető a szabályozni kívánt vízgazdálkodási beavatkozások hatása. A 

modellalkalmazás az utóbbi 15 évben annyira elterjedt, hogy azt mint modellmódszert 

tartják számon. A modellmódszerrel lehetőség van a tervezett ─ pl. a talaj 

vízgazdálkodását javító ─ beavatkozás kipróbálására, valamint a beavatkozás költség-

eredmény arányának az elemzésére. A modellmódszert bevezették és egyre szélesebb 

körben használják a mezőgazdasági kutatásban, oktatásban és szaktanácsadásban is. 

Ezt szemléltetik az alkalmazásáról szóló, közelmúltban megvédett doktori 

értekezések, pl. az erdő vízforgalma témakörében (Gácsi, 2001), a talajhidrológiai 

jellemzők evapotranszspirációs indikációjáról (Farkas, 2001), a talaj vízgazdálkodási 

jellemzői és a növényi növekedés összefüggéseinek vizsgálatáról (Fodor, 2002). 

A talajfizikai mérési és becslési hagyományok folytatásaként kutatási 

tevékenységem egyik fő területét a talajok vízgazdálkodásának leírására, vizsgálatára 

szolgáló módszerek kipróbálása, átvétele és továbbfejlesztése képezte, illetve képezi. 

A mért vagy becsült vízgazdálkodási jellemzőket a talaj vízforgalmának modellekkel 

való leírására alkalmaztam. A modellek alkalmazása, fejlesztése és paraméterezése 

jelenti kutatási tevékenységem másik fő területét. 

A talajok a földfelszínt meglehetősen változatos területi eloszlásban és mintázattal 

borítják. A talajtakaró területi mintázatát a talajtérképek szemléltetik, jelenítik meg. A 

talajtérképeken talajtanilag homogén egységek láthatók, amelyek a térkép 

méretarányától függő részletességgel jellemeznek földrajzi vagy adminisztratív 

területi egységeket. A talajtérképek a mezőgazdálkodás művelési egységeit, a 

mezőgazdasági táblákat csupán homogén egységként és egy-egy átlagértékkel 

jellemzik. Minthogy a talajfizikai mérések talajtani értelemben csupán egy-egy 

talajszelvényben vagy talajrétegen történnek ─ illetve arra vonatkozik a területi 

kiterjeszthetőségük ─, érvényességük megállapítása képezte tevékenységem harmadik 

területét. A területi érvényesség alapvetően talajfizikai vonatkozásaival összhangban a 

földművelő is egyre inkább abban érdekelt, hogy a táblán belüli terméskülönbségeket 

agrotechnikai eszközökkel egyenlítse ki, közben a környezeti kárt is minimalizálja, 

csökkentse a termelési költséget, vagyis termőhely specifikusan és fenntartható 

módon gazdálkodjon. 

A talajok vízgazdálkodásával összefüggő mérési és becslési módszereket, 

modellalkalmazást és a különböző talajfizikai tulajdonságok területi érvényességét, 

kiterjeszthetőségét tárgyaló értekezés indokoltságát és aktualitását a hazai kutatási 

előzmények és a jelen elvárásai tehát egyaránt indokolják. 

A talajok vízgazdálkodására vonatkozó eredmények a következő témakörökre 

bontva kerülnek ismertetésre: 

1. A talaj- és növényjellemzők mérése  

2. A talajok víztartó és vízvezető képességének becslése 

3. A talajvízforgalom modellezése 

4. A mérési és a modellezési eredmények területi érvényessége 
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Tekintettel az ismertetésre kerülő témakörök elkülönülő tematikájára, indokolt lenne a 

témakörönkénti összefoglaló irodalmi áttekintés. A témakörön belüli módszerek 

választéka azonban olyan nagy, hogy a felsorolásukat követően nehéz lenne 

megindokolni az ismertetésre kerülő módszerek kiválasztását és bemutatását, még ha 

széleskörűen alkalmazott és elfogadott módszerekről van is szó. A módszer 

megválasztásában és alkalmazásában ugyanis mindig van esetlegesség, szubjektivitás 

és történetiség. Ennek elkerülése érdekében a témakör irodalmi ismertetése az 

elemzési eredmények feldolgozása kapcsán történik. Minden témakört összefoglalás 

zár, amely egyben a legfontosabbnak tartott továbbhaladási irányokat is tartalmazza. 

1. A talaj- és növényjellemzők mérése 

 

1.1 A talajok nedvességtartalmának mérése 

 

A kapacitív talajnedvesség-mérési módszer 

 

Az MTA TAKI-ban a 80-as évek közepén munkahelyi újításként kifejlesztett 

BR-150 típusú kapacitív talajnedvesség-mérő készülék működési elvét, kalibrációs 

görbéit, pontosságát és alkalmazhatósági korlátait már az 1985-ben védett kandidátusi 

értekezésben ismertettem (Rajkai, 1983). A BR-150 nedvességmérő 80 MHz-es 

oszcillátorának jele a gyűrű alakú elektródapárra csatolódik, amely a talajba helyezett 

műanyag béléscsőben mozgatható. A két, egymástól 15 cm távolságra levő 

gyűrűelektródáról kiinduló elektromágneses (EM) tér a műanyag béléscső 

elektromosan semleges falán áthatol, és a talajban záródik. Az EM-tér a talaj 

dielektromos állandójától függően változtatja meg fázisszögét. A fázisszögváltozás 

tehát a talaj dielektromos állandójával (permittivitásával) arányos. Minthogy a talaj 

permittivitása elsősorban a víz dielektromos állandója szerint alakul, a kapacitív 

nedvességmérő a talajnedvesség-tartalom közvetlen kijelzésére kalibrációval 

beállítható. Tapasztalataink szerint a kapacitív szonda a 0─50 térfogat %-os 

nedvességtartalom-tartományban használható. Az 50%-os nedvességtartalom fölött a 

készülék válasza erősen nemlineárissá és hibássá válik. 

Ha a talaj összes sótartalma a 0,3%-ot meghaladja, a talajoldat ionkoncentrációja 

szintén elektromos veszteséget, azaz további fázisszög-elfordulást okoz, amit többlet-

nedvességtartalomként jelez a készülék. Tapasztaltuk, hogy kis nedvességtartalmú, 

száraz szikes talajt ─ a nagy ionkoncentráció miatt ─ a nedvességmérő nagy 

nedvességtartalmúnak jelezte. A kapacitív nedvességmérő a 0,3%-ot elérő vagy 

meghaladó összes sótartalmú talajok nedvességtartalmának a mérésére nem alkalmas. 

A talajnedvesség profilmérésére kifejlesztett BR-150 nedvességmérőn kívül elkészült 

a talajfelszíni, legfeljebb 30 cm-es talajmélységbe szúrható, BR-30 jelű 

nedvességmérő is, de az nem került sorozatgyártásra. A készülék elektromos 

jellemzői (mérési tartomány, hőérzékenység, mérési hiba stb.) közel azonosak a BR-

150 típuséval. 
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Mérés a BR-150 és a BR-30 készülékkel 

 

A BR-150 készüléket használtuk az Svéd Agrártudományi Egyetem uppsalai 

kisparcellás szabadföldi kísérleti kezelései talajnedvesség-profiljainak a 

tenyészidőszakban történő nyomon követésére. A talajnedvesség mérésével 

párhuzamosan mértük a csapadék mennyiségét és a levegő hőmérsékletét. A 

talajnedvesség szelvénybeli eloszlását a modellezett talajvízforgalom referenciájaként 

alkalmaztuk (3. fejezet). Hasonló nedvességforgalmi vizsgálatokat közel 20 éve 

végzünk mind agrár-, mind közel természetes állapotú talaj-növény rendszerekben. 

Talajnedvesség-forgalmi vizsgálataink széles körű felhasználásának érzékeltetésére 

felsoroljuk azokat a helyszíneket és feladatokat, amelyekben a BR-150-es és a BR-30-

as kapacitív talajnedvesség-mérő készülékeket alkalmaztuk:  

1. különböző degradáltsági állapotú löszgyepállományok talajnedvesség-

profil-dinamikája, Albertirsa, 1987-1990;  

2. kisparcellás öntözési és műtrágyázási kísérlet kezeléseinek 

talajnedvesség-dinamikája, Uppsala, 1988-1990;  

3. kocsánytalan tölgyesben különböző aljnövényzetű termőhelyek 

talajnedvesség-tartalma és nedvességdinamikája, Völgyfő, 1991-1993;  

4. búza-, kukorica-, lucerna- és gyeptáblák talajnedvesség-profiljának 

dinamikája, Herceghalom, 1993-1996;  

5. homoki gyepek talajnedvességprofil-dinamikája, Fülöpháza és Gönyű, 

1998-tól;  

6. homoki fekete fenyves vízforgalmának vizsgálata, Bugac, 1998-2000;  

7. kezelt bükkerdő talajvízforgalmának monitorozása, Királyrét, 2002. 

 

A Vácrátóti Botanikai Kutatóintézettel együttműködésben 1988 és 1990 között a 

vegetációs időszakban kb. 10 napos gyakorisággal mértük két különböző 

degradáltságú löszgyepállomány talajnedvesség-profiljait a lejtőn elhelyezkedő 

állományok 4-4 pontján (dombtetőn, a lejtőn és a lejtő aljában). A BR-150-es 

kapacitív szondával 6 időpontban, a dombtetőn és a lejtő alján mért talajnedvesség-

profilokat, valamint a műszeres mérések időpontjában gyűjtött talajmintákból, 

laboratóriumban meghatározott és azokból a termőhelyeken feltárt talajszelvényekben 

mért térfogattömeg-értékekkel térfogatszázalékra számolt talajnedvesség-profilokat 

mutatjuk be az 1. és 2. ábrán. 

A műszeres és a szárítószekrényes talajnedvesség-profilokat összehasonlítva 

szembetűnő a talajfelszín 0─20 cm-es rétegének szárítószekrényes és műszeres 

nedvességtartalma közötti eltérés. A szárítószekrényes értékek a műszerrel mértnél 

nagyobbak. Az eltérés oka, hogy a talajfelszín közeli laza talajt a kapacitív szonda a 

ténylegesnél kisebb nedvességtartalmúnak érzékeli. A mérési hiba kiküszöbölése 

érdekében a legfelső talajrétegre vonatkozó műszeres értékeket referenciaként nem 

használtuk. Az 1. és a 2. ábrák a műszeres és a szárítószekrényes nedvességtartalom-

értékek időbeli változását mutatják. 
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1. ábra. A közel természetes löszgyep műszeres talajnedvesség-profiljai Albertirsán 

             1990-ben 
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2. ábra. A közel természetes löszgyep szárítószekrényes talajnedvesség-profiljai 

             Albertirsán 1990-ben   
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A nedvességtartalom talajszelvényben való eloszlásának időbeli vizsgálata lehetőséget 

ad a vízforgalom irányának és intenzitásának, azon belül pedig a növényi vízfelvétel 

mélységének a megítélésére.  

A mintavételes és a BR-150 nedvességmérővel meghatározott talajnedvesség-profilok 

nemcsak a nedvességtartalom talajszelvénybeli alakulását mutatják, hanem a 

talajvízkészlet időbeli alakulása is megjeleníthető segítségükkel, ahogy azt a 3. ábra 

mutatja. 

3. ábra. Löszgyepek 120 cm-es talajszelvényre vonatkozó vízkészletének alakulása 

             Albertirsán, 1990-ben 

 

A talajszelvény vízkészlete a térfogati nedvességtartalomból közvetlenül számítható. 

A számítás alapját a 10 cm-es talajréteg térfogatszázalékos nedvességtartalmának 

vízmilliméterben való kifejezése adja. Például ha a talaj 10 cm-es rétegének térfogati 

nedvességtartalma 15%, akkor a talajrétegben területegységenként 15 mm, azaz 1,5 

cm víz van. Ha a benne lévő vízmennyiséget 10 cm-től eltérő talajréteg-vastagságra 

számítjuk, azt a 10 cm-es talajrétegek nedvességtartalom-értékeinek összegzésével 

tehetjük. A 3. ábrán bemutatott példa a 12 db 10 cm-es talajréteg műszerrel, illetve 

szárítószekrénnyel mért térfogati nedvességtartalom-értékéből számított 

vízkészleteket tartalmazza. 

Az albertirsai talajnedvesség-méréseknek a talajvízforgalom modellezésében való 

felhasználása és eredményei a 3. fejezetben találhatók. 

 

A talajfelszíni nedvességmérésre kifejlesztett BR-30-as készülékről nemzetközi 
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konferencián számoltunk be (Várallyay and Rajkai, 1987). A készülék 

elektródakialakítása a talajfelszíni nedvességtartalom mérését szolgálja. A villaszerű 

elektródapár függőlegesen maximum 30 cm mélyre szúrható a talajba. A 4 cm 

távolságra lévő, 8 mm átmérőjű és 30 cm hosszú fémrudak végén lévő 1,5 cm hosszú 

érzékelők kb. 50 cm
3
 térfogatú talaj átlagos nedvességtartalmát érzékelik. Minthogy a 

kapacitív talajnedvesség-mérő közvetett módon érzékeli a talajvíztartalmat, 

hitelesítéséhez kalibráció szükséges. Annak érdekében, hogy az ultunai szabadföldi 

kísérletben a készüléket használhassuk, kalibrációs mérősorozatot készítettünk. A 

kalibrációhoz a terület légszárított feltalaját meghatározott nedvességtartalomra 

kevertük be, és mérőedényekbe, ismert térfogatra töltöttük. A bekevert talajmintáknak 

így mind a tömegalapú, mind a térfogati nedvességtartalma ismert. A kalibráció 

helyességét a bekevert minták nedvességtartalmának szárítószekrényes 

meghatározásával ellenőriztük. A kalibrációhoz használt talaj- és vízmennyiségeket, a 

bekevert talaj térfogatát és a BR-30-as készülék által mutatott nedvességtartalom-

értékeket a 1. táblázat tartalmazza.  

 

Tömeg  

kg 

Térfogat 

dm
3
 

ρ 

g×cm
-3

 

Bekevert 

víz kg 

θ 

g×g
-1

 

θ 

cm
3
×cm

-3
 

BR-30 

érték 

16,61 14 1,19 - 8,4 10,0 12 

16,61 14 1,19 0,857 13,6 16,2 13 

16,61 14 1,19 2,572 23,9 28,4 17 

16,61 14 1,19 3,429 29,1 34,6 26 

16,61 14 1,19 4,286 34,2 40,7 43 

1. táblázat. BR-30 készülék ultunai talajkalibrácó-adatai és a készülék által mutatott  

                  nedvességtartalom-érték 

 

A táblázatban látható térfogati nedvességtartalom és a BR-30 által mutatott 

nedvességtartalom-érték az ultunai talaj 10─40% közötti nedvességtartalom 

tartományában ─ a hazai talajokétól eltérően ─ erős nem-linearitást mutatott. A 

készülék elektronikáját nem tudtuk állítani, ezért a hibát nem korrigáltuk. 

 

A TDR talajnedvesség-mérési módszer  

 

A TDR-módszer talajnedvesség-mérési alkalmasságának elvi lehetőségét Fellner-

Feldegg (1969) mutatta meg, aki a folyadékok dielektromos állandójának 

frekvenciafüggését, a molekulákhoz kötődő relaxációs jelenségeket és az 

elektrolitoldatok elektromos vezetését tanulmányozta. A 70-es évek második felében 

a nagy sebességű kapcsoló áramkörök kifejlesztése nagyfrekvenciás mérőeszközök 

építését tette lehetővé, amilyen pl. a Tectronix cég kábelhálózat-ellenőrző készüléke. 

A Tectronix készülékét Topp és munkatársai alkalmazták először a talajnedvesség-

tartalom meghatározására (Topp et al., 1980). A TDR-módszer előnye a korábbi, a 

talaj dielektromos állandójának mérését végző elektromos módszerekhez képest 

abban áll, hogy a dielektromos állandó meghatározását a talajoldat elektrolit- és 
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sótartalma nem befolyásolja (Dalton és van Genuchten, 1986). Előny továbbá, hogy a 

vizsgált talajtérfogat és rétegvastagság a mérőelektróda kialakításától függ. Lehetőség 

van egy adott talajréteg átlagos nedvességtartalmának a meghatározására, de 

lehetséges a mérőelektródák hossza mentén a talajt rétegekre bontva is vizsgálni, és 

ilyen módon a talajnedvesség eloszlását vagy elmozdulását tanulmányozni (Topp és 

Davis, 1985).  

 

A TDR-módszer elvi alapjai 

 

A nagyfrekvenciás módszer a talaj dielektromos tulajdonságait használja ki. A TDR-

módszer működésének a megértéséhez elektromosságtani fogalmaknak, valamint a 

talaj dielektromos tulajdonságainak az ismerete szükséges.  

C0 kapacitású kondenzátor elektromos töltése (Q) a kapacitás és az alkalmazott 

feszültség (V) függvénye: 

 

  VCQ 0                      (1) 

 

A kondenzátor kapacitása növelhető, ha szigetelőanyagot helyezünk a 

kondenzátorlemezek (fegyverzetek) közé. Ekkor a kondenzátor kapacitása (C) a 

levegő (K0) és a szigetelőanyag dielektromos állandója (K’) segítségével írható fel: 

 

  KC
K

K
CC 0

0

0

'
    (2) 

 

ahol: K a relatív dielektromos állandó vagy permittivitás (váltakozó feszültségű 

dielekromos állandó). 

 

A V0 effektív szinuszos váltakozó feszültség időfüggése (V) komplex formában a 

következő: 

 

  tieVV 0      (3) 

 

ahol:     i komplex szám 1i  

  a szögfrekvencia (1s
-1

) 

 t az idő (s) 

 

Szinuszos váltakozó feszültség esetén a kondenzátoron tárolt töltés (Q) és a töltőáram 

(Ic) időbeli változása: 

 

  VCi
dt

dV
CdtdQIc 00/   (4) 
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Ideális kondenzátor esetén az Ic töltőáram a feszültséghez képest 90
o
-kal eltérő fázisú. 

Ha azonban a kondenzátor lemezei közötti anyag nem tökéletes szigetelő, azon 

vezetési vagy veszteségi áram (Il) lép fel, amelynek nagysága arányos a szigetelő 

vezetésével (G) és az alkalmazott feszültséggel (V): 

 

  GVI l      (5) 

 

A veszteségi és a töltési áram arányát disszipációs tényezőnek (D) vagy veszteségi 

tangensnek (tg ) nevezik: 

 

  
c

l

I

I
tgD      (6) 

 

A teljes áram (It): 

 

  VCiGIII cclt    (7) 

 

A (7) összefüggésből látható, hogy It valós és képzetes összetevőből áll. Minthogy a 

veszteségi áram nemcsak a vezetési veszteséget tartalmazhatja, célszerű a (8) 

összefüggés analógiájára egy komplex dielektromos állandót (K*) bevezetni, ahogy 

azt Dalton és van Genuchten (1986) tette: 

 

  '''* iKKK      (8) 

 

ahol: K’ a dielektromos állandó valós része 

         K’’ a dielektromos állandó képzetes része 

 

Az It a komplex dielektromos állandókkal, de a veszteségi áram nélkül felírva: 

 

  VKCi
K

VC
KKiI t

*

0

0

0''' )(   (9) 

 

ahol:     K’’ a veszteségi tényező 

          K’’ pedig a dielektromos vezetés 

 

A talaj dielektromos állandójának a kimérése a talaj nedvességtartalmáról ad 

információt, minthogy a víz dielektromos állandója 20 
o
C-on 81, a levegőé 1, a 

teljesen száraz, 105 
o
C-on szárított talajé pedig 3 és 5 közötti. A talaj 

nedvességtartalmának a mérésére Topp és Davis (1982a, b; 1985) 

hullámközvetítőként koaxiális, később párhuzamos vezetőkből álló elektródát 

(Parallel Transmission Line = PTL) alkalmazott. A mérés során az 

impulzusgenerátorból a generált nagyfrekvenciás jel (20 MHz ─ 2 GHz, átlagosan 

150 MHz) koaxiális vezetőn jut el a talajba helyezett PTL-elektródákig, majd a talajba 
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helyezett párhuzamos vezetőként működő elektródákon halad tovább az elektródák 

végéig, ahol a fellépő végtelen nagy ellenállás miatt visszaverődik (4. ábra). A mérés 

a nagyfrekvenciás jelnek a talajba helyezett elektródába lépése és az elektróda végén 

történő visszaverődése között eltelt idő megállapítására irányul. A nagyfrekvenciás jel 

a talajba helyezett PTL-elektróda hosszának (L) a kétszeresén halad végig a ─ 

belépéstől a visszaverődésig eltelt ─ t idő alatt, amiből a v  jelterjedési sebesség: 

 

  
t

L
v

2
     (10) 

 

 

 

4. ábra. A TDR-mérési elrendezés vázlata 

 

A sebesség kifejezhető a dielektromos állandó és a fény vákuumban mért terjedési 

sebességével (c= 3·10
8
 cm s

-1
) is: 

 

  
'K

c
v      (11) 

 

A TDR-módszerrel meghatározott, ún. látszólagos dielektromos állandót (Ka) 

azonosnak tekinthetjük a K’-vel, azaz a dielektromos állandó valós összetevőjével. 

Topp és munkatársai (1980) azt találták, hogy a talaj látszólagos dielektromos 

állandója és térfogatos nedvességtartalma (θv) közötti összefüggés a talajjellemzők 

széles tartományában (mechanikai összetétel, tömődöttség és szervesanyag-tartalom) 

érvényes: 

 

 362422 103.4105.51092.2103.5 aaav KKK  (12) 

 

A (12) függvény inverze: 
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32 7,761463,903,3     (12a) 

ahol: aK  

Természetesen a talajnedvesség-tartalom ismert pontosságú méréséhez talajspecifikus 

kalibráció szükséges.  

 

A Tectronix cég TDR-készülékeihez talajelektródát nem forgalmaz, azt a felhasználó 

készíti. Minthogy a TDR-jelre vonatkozó impedancia az elektróda impedanciájától 

függ, szükség van az elektróda impedanciájának a kiszámíthatóságára. Célszerű azt is 

tudni, hogy az elkészített elektróda feszültségreflexiója megfelelő-e. 

Legyen az elektróda impedanciája levegőben Z0 és Zm a talajban. K* eredő 

dielektromos állandójú talajban az elektróda impedanciái között az összefüggés 

(Yanuka et al., 1988): 

 

  
*

0

K

Z
Zm      (13) 

 

Feltételezve, hogy a mérési feltételek között a dielektromos állandó valós része a 

domináns (K’’ << K’), K* helyettesíthető K’-vel.  

Z0 és Zm eredő impedanciájú elektróda feszültségreflexiós együtthatója (ς) (Yanuka et 

al., 1988) szerint: 

 

  
0

0

ZZ

ZZ

m

m  és legyen 11  (14) 

 

Az (14) összefüggés kifejezi egyben a reflektált és a belépő TDR-jel arányát is, és 

megadja azok beállítandó tartományát.  

A 5. ábrán látható párhuzamos rudakból álló TDR-elektróda impedanciája (Z) a rudak 

átmérője (d) és középvonaluk távolsága (s) függvényeként számítható (Topp et al., 

1982a, b): 

 

  
d

s

K
Z

a

2
ln

120
    (15) 

 

A párhuzamos rudakból álló TDR-elektróda impedanciáját tehát az elektróda 

geometriai méreteivel vagy impedanciaillesztő (baloon) transzformátor 

közbeiktatásával állíthatjuk be. 

 

Mérés a Tectronix 1502 TDR-készülékkel 

 

Tavaszi árpa jelzőnövényű szabadföldi kísérletben egy 6 m x 10 m-es parcella 0-10 

cm-es talajrétegének nedvességtartalmát mértük szabályos rácsháló 0,5 m távolságú 

rácspontjaiban saját készítésű párhuzamos rudakból álló elektródával (5. ábra). Az 
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elektródát a TDR-készülékhez impedanciaillesztés nélkül csatlakoztattuk (Rajkai and 

Rydén, 1992). 

 

 
 

5. ábra. A mérésekhez készített, párhuzamos rudakból álló TDR-elektróda geometriai 

       méretei 

 

A parcellát lefedő rácsháló összesen 273 mérési pontot tartalmazott, amelyekben a 

talaj nedvességtartalmának megállapításához a 4. ábrán látható jelalakot (trace) a 

TDR-elektróda talajba nyomását követően papírszalagra rögzítettük. A TDR-mérés 

után minden mérési pontról, 3 cm belső átmérőjű talajfúróval 0-10 cm-es talajmintát 

vettünk, amelynek nedvességtartalmát szárítószekrényes módszerrel határoztuk meg. 

A szárítószekrényes nedvességértékeket GM-es talajnedvesség-tartalomnak neveztük. 

A méréseket tíz nappal az aratás után, 1988. szeptember 4-én végeztük. A méréskor a 

tábla felszínén jól látható keréknyomok jelezték az aratást végző munkagép 

mozgásának nyomvonalát, aminek a méréskor nem tulajdonítottunk jelentőséget. 

A TDR-méréskor rögzített jelszint kiértékelésével állapítottuk meg a reflexióig eltelt 

időt, majd abból számítottuk a mérési pont látszólagos dielektromos állandójának 

értékét. Az így meghatározott látszólagos dielektromos állandót a (12) Topp-

függvénybe helyettesítve számítottuk a talaj térfogati nedvességtartalmát (Rajkai, 

1991). 

 

Változó         Átlag        Szórás          K-Sz              p 

TDR             34,78          3,27            1,866           0,002 

 GM              33,17          1,83            1,180           0,124 

 

2. táblázat. A TDR- és GM-talajnedvesség adatainak statisztikai jellemzői (K-Sz a 

                  Kolmogorov─Szmirnov-normalitásérték; p a 95%-os valószínűség) 
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A TDR-es térfogatszázalékos és a szárítószekrényes tömegszázalékos talajnedvesség-

tartalom értékeinek átlagát, szórását és normalitását vizsgáltuk. A két 273 elemű 

méréssorozat statisztikai jellemzőit a 2. táblázatban foglaltuk össze. A 2. táblázat 

szerint a GM-talajnedvességtartalom értékei ─ ahogy az elvárható ─ normális 

eloszlásúak, azonban a TDR-adatok szignifikánsan nem normális eloszlásúak. 

A két méréssorozat átlaga közel azonos, azonban szórásuk jelentősen különbözik. 

Feltehető, hogy ennek oka a TDR-nedvességtartalom értékeiben meglévő 

térfogattömeg-változatosság. Annak érdekében, hogy a térfogattömeg-hatásra tett 

feltételezésünket igazoljuk, a TDR-adatokról a traktorkeréknyomokban látható 

periodikus és a lejtőirányban megfigyelhető lineáris trendet ─ detrendeléssel ─ 

eltávolítottuk. A detrendelt TDR-adatok eloszlása már nem tért el a normálistól 

(p=0,203). 

A TDR- és a GM-módszerrel mért talajnedvesség-tartalom területi eloszlására 

vonatkozó vizsgálatok eredményeit a 4.1 fejezetben mutatjuk be. 

 

A CS615 TDR-elvű talajnedvesség-mérő készülék 

 

A készülék képe a 6. ábrán látható. A CS615 mérőfrekvenciáját a felhasználó nem 

ismeri. A TDR-mérések esetében a reflexió idejének meghatározása alapján történik a 

rendszer dielektromos állandójának vagy permittivitásának a megállapítása. A 

Campbell-féle talajnedvesség-mérő fejlesztői olyan áramköri megoldást dolgoztak ki, 

amely szükségtelenné teszi a permittivitás meghatározását. Az áramkör változtatható 

periódusidejű négyszögjel-generátort tartalmaz. A 30 cm hosszú elektródákra vezetett 

elektromos jel a talaj dielektromos állandójától függő sebességgel halad végig az 

elektródákon, majd verődik vissza. Az áramkört visszacsatolással úgy alakították ki, 

hogy a jelkibocsátás periódusideje a visszaverődésig eltelt idő szerint alakuljon. 

Ennek eredményeként tehát a talajnedvesség-tartalom mérése a periódusszámon 

alapszik. A kalibrációt ezért az elektródán kialakuló periódusszám és a térfogati 

talajnedvesség-tartalom között kell megállapítani. 

 

6. ábra. A CS615 TDR-elvű talajnedvesség-mérő készülék és csatlakozói 
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A Börzsöny hegység királyréti mintaterületén, agyagbemosódásos barna erdőtalaj 

talajnedvesség-tartalmának monitorozására használt Campbell-nedvességmérő 

kalibrációs függvényét a 7. ábra mutatja be. 

7. ábra. A CS615 nedvességmérő kalibrációja királyréti erdőtalajra 

 

Mérés a CS615 TDR-készülékkel 

 

Gácsi Zsolt, a Nyugat-magyarországi Egyetem erdőmérnök PhD-hallgatója az alföldi 

erdők vízforgalmának tanulmányozására az ERTI és a KEFAG Rt. anyagi 

támogatásával erdőhidrológiai mérőállomást épített ki Kecskeméten, amelyben az 

éghajlati tényezők mérésén kívül az erdő talajnedvesség-tartalmának alakulását is 

monitorozta (Gácsi, 2000). A talajnedvesség-tartalom mérésére BR-150 kapacitív 

szondát, CS615 nedvességmérőkkel 4x30 cm-es rétegfelbontású talajszelvényen 

nedvességprofil-mérést és időről időre talajfúróval gyűjtött talajmintákon 

szárítószekrényes módszert alkalmazott. A 0-40 és a 70-100 cm-es talajrétegekre a 

három nedvességmérési módszerrel mért eredmények időbeli alakulását doktori 

értekezésében ábrázolta, amelyet ─ engedélyével ─ a 8. ábrán látható annak 

szemléltetésére, hogy hazai körülmények között a talajnedvesség-tartalom folyamatos 

monitorozása a CS615 készülékkel megoldható. A készülék alkalmazásának előnye, 

hogy akár órás gyakoriságú adatgyűjtés is lehetséges, amellyel nagy dinamikájú és 

intenzitású folyamatok is kijelezhetők, illetve nyomon követhetők. Látható továbbá, 

hogy egyes csapadékesemények milyen beázási profilt eredményeznek 

növénymentes, füves növényzetű vagy különböző korú és fafajú erdőállományokkal 

borított talajon.  

A talajnedvesség-mérések egy 25 éves feketefenyves állományában történtek. A 

CS615 készülék folyamatosan észlelt adatainak órás átlagértékeit adatgyűjtő tárolta, 

y = 3.1081x
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 + 39.127x - 29.063
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amelyeket kb. havonta töltöttek le számítógépre. A BR-150 nedvességmérővel a 

mérések 10 cm rétegfelbontásban, kb. kéthetes gyakorisággal, 3 ismétlésben folytak. 

A BR-150-ös készüléket a mérőhelyre kalibráltuk. A szárítószekrényes módszerrel 

mért talajnedvességet a területen feltárt talajszelvényre mért térfogattömeggel 

számítottuk át térfogati nedvességtartalomra, és ábrázoltuk a 8. ábrán. 

 

 
 

8. ábra. CS615 és BR-150 készülékkel, valamint szárítószekrényes módszerrel 

               vizsgált talajnedvességtartalom-dinamika erdei fenyves állományában 

 

Az FD-elvű talajnedvesség-mérési módszer 

 

Az FD-módszert több mint ötven éve már alkalmazták a talaj relatív permittivitásának 

a mérésére (Smith-Rose, 1933; Halbertsma et al., 1987). Ez az eljárás technikailag 

egyszerűbb a TDR-mérésnél. Az újonnan kifejlesztett FD-érzékelő elődeihez képest 

már megfelelő pontosságú és megbízhatóságú permittivitásértékeket szolgáltat 

(Hilhorst és Dirksen, 1994; Dirksen és Hilhorst, 1994; Hilhorst, 1998). Az IMAG cég 

által gyártott FD-nedvességmérő MCM101-es alaptípusát a 9. ábrán mutatjuk be. A 

mért permittivitás talajnedvesség-tartalommá történő átszámítása a TDR-módszeréhez 

hasonló általánossággal azonban nem lehetséges. Az FD-mérés a TDR-módszerénél 

kisebb frekvencia ─ 150 MHz helyett 20 MHz ─ miatt talajspecifikus kalibrációt tesz 

szükségessé. Ez azt jelenti, hogy az FD-nedvességmérő kalibrációját minden talajra 

előzetesen el kell végezni. 
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 9. ábra. Az IMAG cég MCM102 FD-elvű talajnedvesség-mérő készüléke 

 

 

A 20 MHz frekvenciájú FD-nedvességmérő működési elve 

 

A Wageningeni Egyetem és Kutatási Központ Mezőgazdasági és Környezetmérnöki 

Intézetében (IMAG) a 90-es évek első felében kifejlesztett elektronikus integrált 

áramkörhöz 3 darab, maximum 10 cm hosszú elektróda csatlakozik, amelyek a 

talajban „kondenzátort” képeznek. A készülék áramköre a „kondenzátorra” 20 MHz 

frekvenciájú elektromos jelet küld, és a kialakuló komplex impedanciát komplex 

relatív permittivitássá alakítja: 

 

  ''' i      (16) 

 

ahol: ε’ a komplex dielektromos állandó valós része. 

 

ε’ fejezi ki az elektromos mező ─ jelen esetben 20 MHz ─ hatására a talaj anyagában 

végbemenő elektromos polarizációt, vagyis a talajban lévő vizes oldat 

dipólusmolekulái által felvett energia nagyságát, amely a rendszer anyagában ─  azon 

belül is a vízmolekulákban ─  töltésmegoszlás-növekedést hoz létre. A TDR-hez 

hasonlóan a dielektromos állandó képzetes része a valós részhez képest 
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elhanyagolhatóan kicsi, ezért ε’ közvetlenül a térfogatos nedvességtartalommal (θv) 

hozható összefüggésbe. 

Tiszta (mosott) kvarchomokra végzett kalibráció a TDR-módszerével hibahatáron 

belül azonos θ[ε] függvényt eredményez (Dirksen, 1999): 

 

  
32

3,501,1148,1437,2 vvv  (17) 

 

Az eredmény azt mutatja, hogy a vízmolekulák diszperziója inert, porózus közegben a 

frekvenciától függetlenül közel azonos mértékű.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra. Az FD-módszerű talajnedvesség-mérő kalibrációja a királyréti erdőtalaj A 

               szintjére 

 

A királyréti erdőtalaj A szintjére meghatározott θ[ε] kalibrációs függvényt a 10. ábrán 

mutatjuk be. A területről vett talaj kalibrációját nemzetközi útmutatás (pl. Dirksen, 

1999; CS616 Manual, 2002) alapján végeztük. 

A nagy szervetlen vagy szerves kolloidtartalmú talajok dielektromos állandóját ─ a 

polarizáció mellett ─ az agyagásvány mennyiség és minőség, a felülethez kötött 

vízmennyiség, a felületi töltéssűrűség, az ellenionréteg összetétele, stb. egyre 

jelentősebben alakítja. A felsorolt talajjellemzők relatív dielektromos állandóra 

gyakorolt hatása jelenleg még nem kellő mértékben ismert. 

 

Mérés az MCM102 FD-elvű talajnedvesség-mérő készülékkel 

 

A Börzsöny hegység Királyréti Erdészetének területén az MCM102 FD-készüléket 

használtunk a bükkösben nyitott, különböző méretű nyiladékok (lékek) 

talajnedvességtartalom-alakulásának követésére térben és időben . A nedvességmérő 

permittivitásértéket jelez ki, amelyet a 10. ábrán bemutatott kalibrációs függvénnyel 
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számítottunk át térfogati talajnedvesség-tartalomra. A kezelt, kb. 80 éves 

bükkösállományban nyitott kb. 20 m átmérőjű lék szintvonal- és lejtőirányú átmérője 

mentén 0,5 m lépésközzel mért talajnedvességtartalom-értékeket mutatjuk be a 11. és 

a 12. ábrákon. A mérések az erdő alatt, a lék szélétől kb. 20 m távolságban indultak, a 

léken túl pedig az átmérő meghosszabbításában az erdő alatt ismét kb. 20 m hosszan 

folytatódtak.  

 

11. ábra. Az MCM102 FD-elvű nedvességmérővel mért szintvonal menti 

talajnedvesség-tartalom-értékek Királyréten 

 

 

12. ábra. Az MCM102 FD-elvű nedvességmérővel mért lejtő menti talajnedvesség- 

               tartalom értékek Királyréten 
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A 2001. októberben mért talajnedvességtartalom-értékek a famentes lék erdő alattinál 

nagyobb nedvességtartalmát mutatták mind a szintvonal, mind a lejtőirány mentén. A 

mért nedvességértékek varianciája a lékben kb. 20%-ot, az erdő alatt pedig kb. 15%-ot 

fog át. A nedvességtartalom átlagértéke azonban a lékben mintegy 15%-kal nagyobb, 

mint az erdő alatt. Tekintettel a már biológiailag kevéssé aktív októberi mérési időre, 

az erdő alatt és a lékben mért nedvességtartalom különbsége két ellentétes hatás 

eredményének tekinthető. Az egyik az erdő faállományának szárító hatása, amely a 

mérés időpontjában vagy a megelőző rövid időszakban már feltehetően nem volt 

jelentős. Másrészt a fák lombján az intercepcióval csökkentett csapadék szárazabb 

talajra hullott, így talajnedvesség növelő hatása a lékétől elmaradt, ahol a csapadék 

teljes egészében a talaj nedvességtartalmát növelte. 

Erdő alatt a mérési távolság 1 m volt. A lék és az erdő határát az ábrákon 20 és 40 

méternél üres háromszögek jelzik. Az MCM102 nedvességmérő 10 cm hosszú 

érzékelőjét a talaj felszínéről a friss avartakarót felemelve szúrtunk a talajba, hogy a 

0-10 cm-es talajréteg nedvességtartalmát mérjük. Minthogy az erdőtalaj felszíni 

talajrétege szerves anyagban gazdag, a mért nedvességtartalom részben a 

szervesanyag-tartalom változatosságát is tükrözheti. 

 

Összegzés 

 

A nemzetközi talajfizikai gyakorlat jelenleg a TDR-módszert fogadja el 

talajnedvesség-mérési etalonként, minthogy kalibrációja univerzális, és a talajoldat 

kémiai összetétele a nedvességmérési eredményt nem torzítja. Gyakorlati célokra 

mind a hagyományos kapacitív, mind annak továbbfejlesztett FD-változata 

megfizethetőbb árú, és jó eredménnyel alkalmazható talajnedvesség-mérő módszer. A 

használatukhoz szükséges talajspecifikus kalibráció egyszeri többletmunkát igényel, 

ami a TDR-készülékeknél lényegesen olcsóbb áruk miatt kifizetődő befektetés. 

 

1.2 A gyökérkapacitás mérése a talajban 

 

A növények életműködésének és különösen a gyökérzet aktuális állapotának 

megjelenítése ökológiai és mezőgazdasági szempontból egyaránt érdeklődésre tart 

számot. A gyökér mérete és aktivitása a növény tápanyag- és vízfelvétele 

szempontjából is jelentős. A gyökérzet megfigyelése, növekedésének, aktivitásának 

tanulmányozása a szilárd, átlátszatlan talajban közvetlenül csupán nagyon 

korlátozottan lehetséges. A legtöbb vizsgálati módszer a gyökérzetet és a növényt 

egyaránt roncsolja, és emiatt nem alkalmas folyamatos megfigyelésre.  

A talajmintákkal gyűjtött gyökértömeg, gyökéreloszlás, valamint az élő és holt gyökér 

vizsgálatai nagy munkaigényűek, értelmezhetőségük pedig behatárolt. A minirizotron-

módszer és a talajmonolitok segítségével meghatározott gyökérsűrűség-eredmények 

esetenkénti jelentős különbsége a minirizotronos technika hibájára mutat rá (Andrén 

et al., 1993). 
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A gyökérvizsgálatok ismertetett nehézségei miatt különös érdeklődés övezi azokat a 

vizsgálati módszereket, amelyek a növények állapotáról életműködéseik 

megváltoztatása nélkül szolgáltatnak folyamatos információt. Ezen, úgynevezett 

monitorozó módszerek közé tartoznak a növényt nem roncsoló, mintavétel nélküli 

elektromos eljárások (pl. Campbell et al., 1962, Hyde et al., 1964, és Johns et al., 

1965a,b). 

Kiemelkedő jelentőségűek a gyökérzet méretének ─ hossz, tömeg és átlagos átmérő 

─, valamint működési jellemzőinek a megfigyelésére tett helyszíni vizsgálatok 

(Chloupek, 1972; Chloupek 1977; Dalton 1995). 

Chloupek (1972) az elektromos kapacitás mérését nagyobb gyökértömegű, 

szárazságtűrőbb növényegyedek nemesítési célú kiválogatására alkalmazta. 

Megállapította, hogy a mért gyökérkapacitás-értékek a “parazita” kapacitások 

következtében jelentősen függenek a talaj nedvességtartalmától. Méréseihez a 

biológiai membránokat polarizáló 1 kHz-es frekvenciájú elektromos jelet alkalmazott. 

Megítélése szerint a mért gyökérkapacitás-értékek a talaj és a vezetékek kapacitásától 

“szennyezettek” (Chloupek, Skácel és Ehrenbergerova, 1999).  

A gyökérkapacitás és a gyökérmorfológia kapcsolatát elemezték Kendall és 

munkatársai (Kendall et al., 1982). A gyökérnyakba szúrt tű növényelektródával mért 

gyökérkapacitás-eredmények magyarázatára Dalton konceptuális modellt dolgozott ki 

(Dalton, 1995).  

Dalton szerint a gyökértömegre és gyökérhosszra vonatkoztatott elektromos kapacitás 

leginkább az aktív gyökérfelület nagyságát fejezi ki. A növény vízfelvételének 

jellemzésére az aktív gyökérfelület nagyságát a gyökérsűrűségnél alkalmasabbnak 

tartja. Megállapítja, hogy a gyökérfelület még ad információt arról, hogy annak 

mekkora hányada vesz részt a víz- és az ionfelvételben (Dalton, 1995). 

Talaj és homok keverékével töltött tenyészedényekben, tápoldatban nevelt és 

szabadföldi élőhelyű növények gyökérvizsgálatára elektromos kapacitásmérést 

alkalmaztunk. Vizsgálatainkban a növényt nem sebző, különböző szárméretekre és 

szártípusokra helyezhető növényelektróda kifejlesztését, valamint megfelelő 

pontosságú, könnyen kezelhető, terepen is használható, olcsó kapacitásmérő készülék 

kiválasztását is célul tűztük ki.  

Módszertani vizsgálataink során megmértük a gyökérközeg (talaj), a gyökérszövet 

(gyökérdarabok) elektromos kapacitását, meghatároztuk a kapacitásértékek 

frekvenciafüggését, és az irodalomban fellelhetőhöz képest új alapokon értelmeztük a 

mért gyökérkapacitás-értékeket. Meghatároztuk a növények gyökértömegét és 

gyökérhosszát, hogy megállapítsuk a mért kapacitásértékek mennyiségi 

információtartalmát. 

 

Tenyészedény-kísérletek 

 

A tenyészedényekben a napraforgónövényeket 4 rész mezőségi talaj A szintjéből vett 

talaj és 1 rész mosott folyami homok keverékével töltött 2 literes műanyag 

edényekben, klímakamrában, kontrollált hőmérsékleti és fényviszonyok között, 
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nyolchetes korukig neveltünk. A tenyészedényeket naponkénti súlyra öntözéssel 

közelítőleg szabadföldi vízkapacitás-értéken tartottuk. Hogy megvizsgáljuk a 

gyökérkapacitásnak a talaj nedvességtartalmától való függését, a tenyészedényt a 

mérés előtt 24 órán keresztül vízzel kapillárisan telítettük. 

 

Mérőkészülékek és elektródák 

 

A kapacitásméréseket GW814 és HP4284A típusú LCR (induktivitás-, kapacitás- és 

ellenállásmérő) készülékekkel végeztük. A GW 814 készülék kapacitást 1 kHz 

frekvenciájú jellel, ellenállást pedig 1 V kapocsfeszültségű egyenárammal mér. A 

kapacitás- és ellenállásmérések frekvenciafüggését 30 Hz és 1 MHz között HP4284A 

precíziós LCR-mérőhíddal soros elrendezésben mértük. 

Talajelektródaként a Trase System1 TDR-talajnedvességmérő (Soil Moisture Corp., 

1990) készülék 6,3 mm -jű és 15 cm hosszú, rozsdamentes acélszondáját 

használtuk, amelyet kb. 10 cm mélyen helyeztünk a talajba. Növényelektródaként 

injekciós tűt és síklapban végződő csipeszt alkalmaztunk. A tűt a gyökérnyak fölött a 

szár tengelyvonalával 45
o
-ot bezáró szögben szúrtuk a szárba annak középvonaláig, a 

központi henger eléréséig. A központi henger elérését az egyidejűleg mért kapacitás 

megnövekedése mutatta. A csipesz növényelektródát a gyökérnyak közelében, a 

talajjal való kontaktust kizárva csíptettük a szárra. A talaj- és növényelektródán mért 

kapacitás és ellenállás értékét kb. 15-20 másodperces beállási idő után olvastuk le. A 

kezdetben mért kapacitás a polarizációval ugyanis időben lassan növekszik. 

A csipesz növényelektróda és a szár kontaktusának javítására az orvosi gyakorlatban 

az EKG-elektródák bőrfelületre helyezéséhez használt, nagy vezetőképességű gélt 

(UNIGEL) alkalmaztuk Kendall és munkatársai (1982) útmutatásai alapján. A szárat a 

géllel a csipesz felhelyezése előtt vékonyan körbekentük. 

 

A gyökértömeg és gyökérhossz mérése 

 

A talajból kimosott gyökér friss tömegét mértük azt feltételezve, hogy a gyökér friss 

tömege döntően víz, ezért az a víz fajsúlya alapján térfogatra számolva a 

gyökértérfogatra (V) ad becslést. Delta-T gyökérhossz- és felületmérő videokamerás 

készülékkel mértük meg a gyökérzet teljes hosszát (L) (Webb, 1989). Az átlagos 

gyökérsugarat az r = (V/ L)
1/2

 összefüggéssel számítottuk. A gyökérfelületet (RA) 

sima, henger alakú gyökérzetre az RA = 2r L összefüggéssel becsültünk. 

 

Elektromos kapacitás a talaj-növény rendszerben 

 

A kolloidrendszerekre kidolgozott elektrokémiai módszerek elméletei nemcsak a 

talajra, hanem a talaj-növény rendszer dielektromos tulajdonságainak értelmezésére is 
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alkalmazhatók, minthogy a növényi szövetek szintén diszperz, vizes kolloidrendszert 

alkotnak. 

Az elektromosságtanban kapacitáson két A felületű lemezen ─ 

kondenzátorfegyverzeteken ─ adott nagyságú elektromos potenciál hatására 

felhalmozódó töltésmennyiséget értenek (Hilhorst, 1998). A töltésmennyiség 

nagysága a töltéstároló felület nagyságától (A), a fegyverzetek távolságától (d) és a 

köztük lévő anyag dielektromos állandójától vagy permittivitásától ( ) függ.  

A gyökér a talajban azonban természetesen nem az elektromosságtanban ismert 

ideális kondenzátorként viselkedik. A talajban és a gyökérben is találhatók mind 

töltéstároló felületek, mind mobilizálható töltések. Mivel a gyökérkapacitás mérésére 

1 kHz frekvenciájú elektromos jelet alkalmaznak, a következőkben azt tárgyaljuk, 

hogyan hat a talajra és a gyökérre az elektromos mező (E-mező). 

A talajt alkotó szemcsék felülete negatív töltésű, amihez legalább egy rétegben 

kationok adszorbeálódnak. Az adszorbeálódott kationréteget (Stern-réteg) egy diffúz 

szolvátréteg övezi (pl. Stefanovits et al, 1999). A diffúz szolvátrétegben a víz 

dipólusmolekulái a talajrészecske felületi és az ellenionréteg töltései szerint 

rendeződnek. A hőmozgás eredményeként a töltéstéren kívül a vízmolekulák véletlen 

elrendeződésűek. A gyökérkapacitás mérésekor alkalmazott külső E-mező ezt az 

elrendezést oly módon változtatja meg, hogy a vízdipólusokat erővonalai mentén 

rendezi. Az elektromos erővonalak mentén rendeződő vízmolekulákban 

töltésmegoszlás jön létre, vagyis polarizálódnak. A polarizáció következtében 

megváltozott töltéseloszlású rendszerben elektromos áram indul, amely mérhető, 

nagysága pedig az elektromos polarizáció mértékével arányos. A polarizáció új 

egyensúlyi állapotot hoz létre, és az új elrendezésben a felvett energia tárolódik. Az E-

mező kikapcsolása után az eltárolt energia disszipálódik, és a rendszer az E-mező 

előtti állapotba áll vissza. A folyamat a dielektromos relaxáció.  

A gyökér elektromos kapacitásának a mérésére Chloupek a polarizáció érdekében 1 

kHz frekvenciájú elektromos jelet (E-mező) használt (Chloupek, 1972). Dalton a 

Chloupek által alkalmazott tű növényelektródás gyökérkapacitás-mérést a gyökér 

központi hengerében lévő gyökérnedv és a talajoldat közötti membránfelületeken a 

polarizáció következtében kialakuló töltésként értelmezte (Dalton, 1995). Dalton a 

gyökeret határoló membránokat szigetelőnek, a xylemnedvet és a talajoldatot pedig 

vezetőnek tekintette. A gyökér külső felületét a talajoldattal mint külső vezetővel 

tartja kontaktusban levőnek. A dielektromos állandót és a geometriai tényezőket 

változó értékűnek, de a gyökér-talaj rendszerre egységesen jellemzőnek ítéli. A 

gyökérnyakban mért kapacitást a talajoldattal kontaktusban lévő, vagyis aktív 

gyökérelemeknek, mint párhuzamosan kapcsolt hengerkondenzátoroknak az 

összegzett értékeként értelmezi, amit a következő összefüggéssel írt le (Dalton, 1995): 

 

        

                                        (18) 

       

 1

2
2 ln4

i

i
i

ii

r

r
r

A
C  



 31 

ahol:    C a gyökérkapacitás  

 iA a henger alakú, Lri22  alapon számított gyökérfelület 

 L  a gyökérhossz  

 1ir  a xylem sugara 

 2ir  a gyökér külső, talajoldattal érintkező sugara 

 i  a gyökérszövet dielektromos állandója 

 

A talajnedvesség-tartalmat, a talajoldat ionösszetételét és koncentrációját a 

gyökérkapacitás további meghatározó elemeiként említi (Dalton, 1995).  

A gyökérkapacitás Dalton által adott értelmezését a kolloidrendszerekre és az élő 

szövetek elektromos viselkedésére vonatkozó elektrokémiai vizsgálati eredmények is 

alátámasztják. Ezek közül kettőt említünk: 

- A talaj ─ mint töltött kolloid részecskékből álló vizes elektrolit ─ kis frekvencián 

(≤ 1 kHz) nagy dielektromos állandóval rendelkezik (Schwarz, 1962).  

- A lágy, élő szövetek az 1 kHz alatti frekvenciatartományban nagy permittivitásúak 

(  diszperzió) és viszonylag kis elektromos vezetőképességűek (Polk és Postow, 

1986). Az  diszperzió a kolloid részecskéket körülvevő ellenionréteg 

polarizációja következtében minden olyan vizes rendszerben előfordulhat, ahol az 

érintkező felületeken ionréteg található (Schwartz, 1962). 

Kis talajnedvesség-tartalom esetén az 1 kHz frekvenciájú gyökérkapacitás-mérést a 

víz-levegő határfelületeken végbemenő polarizáció és a polarizáció hatására megnövő 

dielektromos állandó teszi lehetővé. Nedvesebb talaj (W 20%) esetében a 

dielektromos állandó azonban már a kettősréteg-polarizáció következtében nő meg 

(Hilhorst, 1998). 

A növényi szárra helyezett csipesz esetében a váltakozó frekvenciájú elektromos jel 

többek között a xylemnedv membránfelületi rétegét polarizálja. A csipesz 

elektródával kiváltott polarizációt a gyökérkapacitásra gyakorolt hatásának a 

megállapítása céljából tanulmányoztuk. 

 

A növényelektróda 

 

A gyökérkapacitás-mérések során tapasztalt nagy mérési bizonytalanság 

csökkentésére olyan növényelektródát kerestünk, amely kiküszöböli egyrészt a 

tűelektródával a központi hengerbe szűrás bizonytalanságát, másrészt nem okoz 

sebzést. Összehasonlítottuk a gyökérnyakba szúrt injekciós tűvel (TŰ), majd a 

gyökérnyak fölött az UNIGEL-lel körbekent szárra helyezett csipeszelektródával 

(CSIPESZ) mért gyökérkapacitásokat. Tenyészedényben nevelt napraforgón tű és 

csipesz növényelektródával mért gyökérkapacitás- és ellenállásértékek 

frekvenciafüggését mutatjuk be a 13. ábrán. Látható, hogy a vízzel kapillárisan telített 

talajban mért gyökérkapacitás 1 kHz-en a csipeszelektródával kisebb értékű, mint a 

tűelektródával mért. A frekvencia csökkenésével az eltérés mértéke nő, míg a 
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frekvencia növekedésével csökken. A megfigyelt viselkedés a  mérőfrekvencia 

polarizációs hatásával van összefüggésben. 

Tíz, azonos körülmények között, tenyészedényben nevelt napraforgón teszteltük a tű- 

és csipeszelektródás mérés eredményét (14-16. ábrák). Látható, hogy a kapillárisan 

víztelített talajban (15. ábra) a tű- és csipeszelektródával mért gyökérkapacitás-

értékek különbsége a közel víztelített talajban mérthez képest ─ a talajnedvesség-

tartalom csökkenése következtében ─ megnő (14. ábra). A vízkultúrában a legkisebb 

a tű- és a csipeszelektródával mért gyökérkapacitás-értékek különbsége (16. ábra). A 

csipeszelektródával mért érték a tűektródával mérttől a 10 nF-ot meghaladó 

tartományban tért el jelentősen. A közel víztelített talajban az eltérés 10 nF-nál 19%-

os, a kapillárisan telített talajban pedig 21%-os volt. A talajnedvesség-tartalom 

csökkenése az eltérés növekedésén kívül a gyökérkapacitásnak a gyökértömeggel, 

illetve a gyökérhosszal mutatott linearitását is csökkentette (lásd a 14─16. ábrák R
2
 

értékeit). 
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13. ábra. Napraforgó tű és csipesz növényelektródával és a HP4284A készülékkel 

mért gyökérkapacitásának (Cp) és ellenállásának (Rp) frekvenciafüggése 
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14. ábra. Napraforgón tű és csipesz növényelektródával közel víztelített talajban 

               mért gyökérkapacitások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra. Napraforgón tű és csipesz növényelektródával kapillárisan víztelített 

         talajban mért gyökérkapacitások 

 

 

y = 0.8104x

R
2
 = 0.9426

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tűeletróda-kapacitás (nF)

C
s

ip
e

s
z
e

le
k

tr
ó

d
a

-k
a

p
a

c
it

á
s

 (
n

F
)

 

y = 0.8383x

R
2
 = 0.8839

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tűelektróda-kapacitás ( nF )

C
s
ip

e
s
z
e
le

k
tr

ó
d

a
-k

a
p

a
c
it

á
s
 (

n
F

)

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra. Napraforgón tű és csipeszelektródával vízkultúrában mért gyökérkapacitások 

 

A csipesz növényelektróda 

 

A szárra helyezett csipesz növényelektróda és a xylemnedv között nincs közvetlen 

elektromos kontaktus. Hogyan mérhető mégis a xylemnedvvel közvetlen 

kontaktusban lévő tűelektródáéhoz hasonló kapacitás, és miből adódik az eltérés? Erre 

a kérdésre adjuk meg a választ a következőkben. 

A szárat körülölelő, nagy vezetőképességű géllel megnövelt csipeszelektróda- 

felületből kilépő E-mező a növényi szövetek és a központi hengert alkotó sejtfalak 

membránfelületi dipólusait polarizálja. A polarizáció mértéke azonban a 

xylemnedvvel közvetlen kontaktusban lévő tűelektróda által kiváltottnál kisebb, mert 

a szár külső felületére csíptetett elektródáról és a szárra kent vezető gélről terjedő E-

mező a szár bőrszövetén, valamint a központi henger és a bőrszövet közötti 

szöveteken energiaveszteséget szenved. A központi hengert elérő E-mező 

membránfelületet polarizáló energiája tehát kisebb, mint a xylemnedvvel közvetlen 

kontaktusban lévő tűeletróda használatakor. Valószínű, hogy az E-mező 

energiavesztésének mértéke növényfajonként és egyedfejlődési fázisonként is eltérő. 

Mérési tapasztalataink szerint a tűelektróda helyett az UNIGEL és a csipeszelektróda 

alkalmazása vízkultúrában problémamentes (lásd a 16. ábrát). A csipeszelektróda 

szabadföldi, terepi alkalmazása érdekében azonban további vizsgálatok szükségesek. 

A vizsgálatok a gyökérkapacitás-mérések talajnedvesség-tartománya, a 

csipeszelektróda felületnagysága, valamint a mért kapacitásérték talajnedvesség-

tartalmának korrekciója szempontjából fontosak. 
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A gyökérkapacitás értelmezése 

 

A növény- és a talajelektródával végzett mérés egy biológiai membránokból álló 

hálózat (gyökérrendszer), valamint a talajrészecskék felületét egy vagy több rétegben 

bevonó talajoldat-hálózat együttes polarizációja révén kialakuló komplex 

impedanciát, s ezzel összefüggő kapacitást eredményez. A gyökér- és a talajelektróda 

között két különböző elektromos jellemzőjű dielektrikum ─ a xylemnedv és a 

talajoldat ─ különíthető el, amelyek határfelületeit az E-mező polarizálja. A 

gyökérkapacitást a gyökér szállítóelemeinek összefüggő membránfelülete, a 

membránfelületen polarizált gyökérnedv, valamint a gyökér- és a talajrészecskék 

mentén polarizált talajoldat alakítja ki, ahogy azt a 17. ábra mutatja. A 17. ábrán 

vázolt elrendezésben a talaj-gyökér rendszer elektromos helyettesítő képe egy olyan 

kondenzátor, amelynek a fegyverzetei közötti teret két, különböző permittivitású 

dielektrikum tölti ki. A két dielektrikumból felépülő kondenzátor kapacitása pedig két 

eltérő dielektrikumú, sorba kötött kondenzátor kapacitásaként írható fel (Budó, 1972). 

Ennek eredményeként a kétdielektrikumú kondenzátor eredő kapacitása a kisebb 

kapacitású kondenzátor kapacitását közelíti. 

 

17. ábra. A kondenzátorként értelmezett talaj-gyökér rendszer vázlata 

 

A javasolt helyettesítő kép a gyökérkapacitás-mérési eredmények alábbiakban 

megadott értelmezését teszi lehetővé:  
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- A gyökérkapacitással azonos elrendezésben mért komplex impedancia felbontható 

egy valós permittivitású kapacitív tagra (ε’) és egy, a képzetes permittivitást (ε”) 

kifejező ellenállásértékre. ε’-t az anyag polarizálhatóságának a mértékeként is 

értelmezik, ε”-t pedig energiaveszteségként (Hilhorst, 1998). A polarizálhatóság 

és a polarizációs energiaveszteség frekvenciafüggésének megállapítása érdekében 

a talaj, a napraforgógyökér és a gyökérszövet kapacitását és komplex 

impedanciáját is mértük. A méréseket a HP4284A mérőhíddal végeztük. A mérési 

eredményeket a 18. és a 19. ábrán mutatjuk be. A 18. ábrán látható a napraforgó 

1,5 kΩ-os gyökérimpedanciája és 6
o
 körüli fázisszöge az 1 kHz-es frekvencián, 

amely a dielektromos veszteség dominanciáját mutatja. 

- A gyökérszövetre (19. ábra) és a talajra (18. ábra) külön-külön mért 

impedanciaspektrumok szerint 1 kHz-en a gyökérimpedancia a talajénak közel 

négyszerese. A fázisszög alapján látható, hogy 1 kHz-en a fázisszögspektrum 

kapacitív jellege mind a talajban lévő napraforgó gyökérre, mind a talajra 

minimális (18. ábra). A gyökérszövetre a fázisszög 1 kHz-en szintén lokális 

minimumot mutat (19. ábra), értéke azonban a talaj fázisszögének hatszorosa, a 

talajban mért gyökérének (18. ábra) pedig kétszerese. 

18. ábra. A talajra és növényre mért impedancia (Z) és fázisszög (Φ) értékei 
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19. ábra. Napraforgó gyökérszövetének komplex impedanciája (Z) és fázisszöge (Φ) 

 

A gyökérszövetre mért 12
o
-os fázisszög is még az ellenállás, vagyis a dielektromos 

veszteség dominanciáját mutatja. Megfigyelhetjük továbbá, hogy a napraforgónak a 

talajban mért gyökérkapacitása az 1 kHz-nél nagyobb frekvenciákon folyamatosan 

csökken, míg az alacsonyabbakon a víz statikus E-mezőben ismert értékéhez tart (13. 

ábra). Ebből következik, hogy a gyökérkapacitást a növényi membránfelületek kisebb 

(10
-7

 F) és a talajszemcséket burkoló oldatfelületek nagyobb (10
-5

 F) kapacitása 

alakítja ki. A talajban lévő gyökér olyan kondenzátor, amelynek „lemezfelületét” 

egyik oldalon a talajban a talajelektródával kontaktusban lévő, a talajrészecskéken 

polarizált membránfelület, a másik oldalon a növényelektródával kontakusban lévő és 

a növényi gyökérszövetben polarizált membránfelület alkotja. A talajban és a 

gyökérzetben polarizációval kialakított membránok közötti teret két különböző 

permittivitású dielektrikum, a talajoldat és a xylemnedv tölti ki. A két dielektrikum 

aktuálisan érintkező felülete ─ amely ideális kondenzátorok esetében azonos a 

kondenzátorfegyverzet felületével ─ a gyökérméret és a –aktivitás függvénye. A 

gyökérnedv- és a talajoldat-dielektrikumok által meghatározott kapacitások sorba 

kapcsoltsága teszi érthetővé, hogy a gyökérkapacitás miért a növényi szövet 

kapacitásával mérhető össze, amikor a talaj kapacitása a gyökérszövet kapacitásánál 

akár két nagyságrenddel nagyobb. Az eredő gyökérkapacitás növényi fejlődéssel és 

élettani aktivitással mutatott összefüggését a két dielektrikum érintkezési felületének a 

kapacitás kialakításában játszott szerepe teszi érthetővé. Nagyobb tömegű és hosszabb 

gyökérhez a talajoldat több „csatlakozási pontot” hoz létre, nagyobb aktív felületen 

van kontaktusban a gyökérnedv-dielektrikummal, és alakítja a mért gyökérkapacitást. 

E helyettesítő kép segítségével értelmezhető, hogy miért függ a mérés mind a növény 
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fejlődési és élettani állapotától, mind a talaj jellemzőitől, így elsősorban annak 

nedvességtartalmától. Hiszen nem csupán a két dielektrikum alkotta közös felület, 

hanem a kondenzátorfegyverzetek felülete is függ egyrészt a növényi szövetekben 

polarizálható membránfelülettől, valamint a talajban a polarizáció hatására kialakuló 

talajoldat-membránfelülettől. 

 

Gyökérkapacitás-mérési tapasztalatok 

 

A gyökér elektromos kapacitását a napraforgó egyedfejlődése során ismételten mérve 

─ a gyökér méretének növekedésével összhangban ─, a kapacitásértékek növekedését 

figyeltük meg. 

A napraforgógyökér tű növényelektródával mért elektromos kapacitásának, 

gyökértömegének és gyökérhosszának kapcsolatát a 20. és a 21. ábrán mutatjuk be. 

Látható, hogy a gyökérkapacitás mind a friss gyökértömeget, mind a gyökérhosszt jól 

mutatja.  

A tenyészedényes kísérletben kapott eredmények azonban nem tekinthetők 

érvényesnek szabadföldi feltételek között. A laboratóriumban mért gyökérkapacitás-

értékeket csupán összehasonlító jelleggel és kalibrálást követően lehet kiterjeszteni, 

vagy más mérési feltételek között használni.  
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20. ábra. Tenyészedényben nevelt napraforgó gyökértömege és tűelektródával mért 
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               gyökérkapacitása 

y = 0.1661x + 1.1015
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21. ábra. Tenyészedényben nevelt napraforgó gyökérhossza és tűelektródával mért  

               gyökérkapacitása 

 

Szabadföldön a gyökérkapacitás-mérés módszertana és értelmezése még nincsen 

kellően kidolgozva. Tápoldatos tenyészedény-kísérleti méréseink szerint a 

gyökérkapacitás egyértelműen a gyökérműködés, illetve az egyedfejlődés időbeli 

alakulását jelzi. A vízkultúrás gyökérkapacitás-mérések a növény és a gyökér 

növekedésével növekvő kapacitást mutattak. A tápoldatos tenyészedény-kísérletben a 

8. hét után a növények gyökerein azonban nem volt mérhető kapacitás. Valószínű, 

hogy a növények aktív működése, így víz- és tápanyagfelvétele és ─ ennek 

következtében ─ a külső és belső dielektrikum alkotta felület, a mérhető 

gyökérkapacitás is megszűnt. Hasonló jelenséget tapasztaltunk augusztusban 

homokpusztai magyar csenkesz (Festuca vaginata) mérésekor szabadföldön. A 

vizsgált növény termésérés utáni, vegetáló állapotban volt, ennek ellenére nem volt 

mérhető gyökérkapacitása. Minthogy megvolt a lehetősége annak, hogy a talajoldat 

nélküli, száraz homoktalaj okozza a mérési eredményt, a talajt a növény töve körül 

beöntöztük. Beöntözés után kb. 20 perccel a mérést megismételtük. Gyökérkapacitást 

azonban a benedvesítés után sem mértünk. Az oldatkultúrában tapasztalt jelenség 

tehát szabadföldi körülmények között állt elő. Az eredményt a magyar csenkesz nyári, 

száraz időszakban jellemző „alvó”, inaktív állapotával hoztuk összefüggésbe. A 

szabadföldi tapasztalat tehát a gyökérkapacitás mérések ökológiai 

alkalmazhatóságára, illetve az abban rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet.  

A gyökérkapacitás-mérések mezőgazdasági jelentősége a gazdasági növények 

fejlődésének folyamatos követési lehetőségében jelölhető meg. A módszer 

segítségével a tápanyaghiány-tünetek, a növényvédőszer- és a nehézfémhatások eddig 

nem vizsgált mechanizmusai, valamint a környezeti tényezőknek a gyökérzetre, 
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illetve a növényi aktivitásra kifejtett hatásai tárhatók fel. A módszer bevezetéséig és 

alkalmazásáig azonban még további vizsgálatok szükségesek. 

 

Összegzés 

 

Az élő gyökér vizsgálatára az ökofiziológiában és a mezőgazdasági gyakorlatban még 

nem alkalmazott új elektromos mérési módszert alkalmaztunk. A gyökérkapacitás-

mérés elvét új alapokon, elektrokémiailag értelmeztük. Mivel a tűelektródát nagy 

szórásúnak és bizonytalannak találtuk, egyszerű és megbízható növényelektródát is 

kipróbáltunk. Méréseinket kontrollált körülmények között, tenyészedényben nevelt 

növényekkel végeztük. Új növényelektródaként a gyökérnyak fölött elektromosan 

vezető pasztával bekent szárra lapos végű csipeszt alkalmaztunk. A szárra csíptetett 

növényelektróda membránpolarizáló hatását értelmeztük. Azt tapasztaltuk, hogy 

oldatkultúrában a csipeszelektródával mért gyökérkapacitás a tűelektródával mérttel 

közel azonos, míg talajban az eltérés mértéke a talajnedvesség-tartalom csökkenésével 

növekedett. A tű- és a csipeszelektródával mért értékek különbsége a gyökérkapacitás 

növekedésével is növekedett. Megállapítottuk, hogy: 

- A csipesz növényelektróda alkalmazása további vizsgálatokat tesz szükségessé.  

- A gyökérkapacitást a kétdielektrikumú kondenzátormodellben a két dielektrikum 

─ a xylemnedv és a talajoldat ─ „érintkező” felületének a nagysága, a 

növényszövetben és a talajban polarizált membránfelületek nagysága határozza 

meg. 

- A kereskedelmi forgalomban beszerezhető GW814-es kapacitásmérő készüléket 

megfelelőnek találtuk a gyökérkapacitás és ellenállás mérésére. 

 

1.3 A talaj vízvezető képességének mérése 

 

A víztelített talaj vízvezető képességének (Ks) mérésére a 70-es évektől kezdve 

Várallyay állandó és csökkenő víznyomásos mintavételes, laboratóriumi módszerét 

használjuk (Várallyay, 1974). A mérés fizikailag beállítható és ellenőrizhető, hibái 

elsősorban a mintaméretre és a mintavételi hibákra vezethetők vissza. A nemzetközi 

gyakorlat jelenleg a nagyobb (20 cm átmérőjű, 20 cm magas, azaz pedon nagyságú) 

mintaméretet részesíti előnyben (Booltink et al., 1991).  

Helyszíni méréskor nem szükséges mintát venni, vagyis a mintavétel hibája 

kiküszöbölhető, viszont a minták reprezentativitása a mintázott helyre továbbra is 

vizsgálandó. Mivel a több ponton történő helyszíni mérés területi kiterjesztése is meg 

van oldva, a helyszíni mérési módszert széleskörűen alkalmazzák a talajok közel 

telített vízvezető képességének a mérésére. A helyszíni méréshez azonban a mérőhely 

előkészítése és a mérési feltételek beállítása is szükséges. A talajfizikai jellemzők 

közül a nemzetközi gyakorlatban a helyszínen rendszerint a talaj víztartó, vízvezető 

képességét, tömődöttségét és nedvességtartalmát határozzák meg. A hazai 

gyakorlatban helyszínen a talaj vízvezető képességét és nedvességtartalmát mérjük. A 

vízvezető képesség mérésére beszivárgásmérő készüléket (disk infiltrometer) 
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alkalmaztuk, amelynek működési elve és Karcag környéki réti talajokra vonatkozó 

mérési eredményei közleményekben is megtalálhatók (Rajkai et al., 1993 és Rajkai et 

al., 1997).  

 

A beszivárgásmérő és működési elve 

 

Az 22. ábrán a beszivárgásmérő felépítése látható. A bemutatott összeszerelésen a 

korong alakú mérőfelület (disc) a készülék vízoszlopához műanyag csővel, 

rugalmasan csatlakozik. Lehetséges azonban a korong alakú mérőfelületet a 

vízoszlophoz mereven is csatolni. A kétféle összeszerelésnek a korongfelület és a talaj 

közötti kontaktus állandósága szempontjából van jelentősége. Méréskor a 

szitaszövettel bevont, kör alakú korongfelület és a talajra rétegzett kvarchomok 

közötti beszivárgási felület kontaktusának állandóságát kell biztosítani. Az 22. ábrán 

látható beszivárgásmérő vízoszlopának magassága kb. 80 cm, amelyre szeles időben 

erős oldalirányú nyomás hat veszélyeztetve a kialakított kontaktus állandóságát. 

Inhomogén és nagy vízvezető képességű talajon a kis átmérőjű (8 cm), míg homogén, 

de kis vízvezető képességű talajokon a nagy átmérőjű (20 cm) beszivárgási felület 

alkalmazása előnyösebb. 

Az 22. ábrán a vízoszlop mellett látható buborékcső arra szolgál, hogy a rendszerbe a 

levegő a beállított tenzióértékkel lépjen be, és ennek következtében a vízbeszivárgás a 

talajba a beállított tenzión (h cm) menjen végbe. A mérés a beállított tenziójú és 

állandósult beszivárgási sebesség meghatározására irányul. A kör keresztmetszetű 

korongfelületen történő beszivárgási térfogatáram számítására Wooding (1968) 

összefüggése használatos: 

 

r
KrQ

4
12       (19) 

 

ahol:    Q a talajba adott idő alatt beszivárgó vízmennyiség (cm
3
 perc

-1
)  

 K a talaj vízvezető képessége (cm perc
-1

) 

 r a beszivárgási felület sugara (4 vagy 10 cm) 

 műszerállandó (cm
-1

) 

 

A mérés során feltételezik, hogy a telítetlen vízvezető képesség és a víztenzió Gardner 

(1958) összefüggése szerint alakul: 

 

  )exp()( hKhK sat       (20) 

 

ahol: Ksat a víztelített talaj vízvezető képessége (cm perc
-1

) 

         h     a víztenzió, amelyen a vízbeszivárgás végbemegy (cm) 

 

A beszivárgásmérővel legalább két vízpotenciál-értékhez (h1 és h2) tartozó, egységnyi 

idő alatt a talajba szivárgó víz mennyiségét (Q1 és Q2) szükséges meghatározni 
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ahhoz, hogy a Wooding-összefüggés  és K ismeretlenje meghatározható legyen. Az 

(19) és a (20) összefüggést két nedvességpotenciálra felírva a következő egyenleteket 

kapjuk: 

 

  
r

hKrhQ sat

4
1)exp()( 1

2

1   (21a) 

 

  
r

hKrhQ sat

4
1)exp()( 2

2

2   (21b) 

   

A (21a) és a (21b) egyenleteket -ra kifejezve: 

 

12

12 )(/)(ln

hh

hQhQ
    (22) 

 

A (22) összefüggésből  értéke,  ismeretében pedig a (20) összefüggésből Ksat értéke 

számítható. 

 

A beszivárgásmérővel meghatározott Ksat azonban akár jelentősen különbözhet más 

módszerrel mért Ksat értékektől. A különbözőség egyik egyszerű oka a (20), ún. 

Gardner-összefüggés nem-linearitása a h=0 vízpotenciál-érték közelében. A 

beszivárgásmérés pedig csupán víztelítés közeli tartományban (h < -30 cm és h > -2 

cm) történik, tehát a készülékkel a víztelítéskor kialakuló makropórusáramlás nem 

mérhető. A Gardner-összefüggés alkalmazása tehát a mért ─ és csupán víztelítés 

közeli ─ vízvezető képesség exponenciális kivetítését, extrapolációját jelenti a 

víztelített állapotra. Ebből következik, hogy a talaj pórusszerkezetétől függő, 

víztelítéskor kialakuló makropórusáramlás jelentősen nagyobb lehet az exponenciális 

összefüggéssel becsülthöz képest. 

A beszivárgásmérő módszer előnye viszont, hogy alkalmazásával a talaj közel telített 

vízvezető képességére a helyszínen és akár ismételhető módon nyerhető információ. 

A helyszíni mérés a terepi változatosság letapogatását, a beszivárgásértékek időben, 

pl. a vegetációs periódusban végbemenő változásának a nyomon követését, a 

talajművelés vízvezető képességre gyakorolt hatásának kimérését teszi lehetővé. 

Minthogy a beszivárgásmérés a makropórusáramlás kizárásával történik, ezért a mért 

érték megközelíti a 2.3 fejezetben bemutatott mátrix-vezetőképességet. A 

beszivárgásmérővel mért vízvezető képesség a talajvízforgalmi modellek (3. fejezet) 

vízvezető képesség paraméterének a megadására is használható.  

A talaj szemcseösszetétele, tömődöttsége, szerkezeti állapota és művelése különböző 

mértékben, de egyaránt hatnak a talaj porozitására és ezen keresztül a talaj vízvezető 

képességére. Talajok telített vízvezető képességének mérése mintavétellel 

laboratóriumban is történhet. A helyszíni mérés mellett szól a mintavételi hiba 

kiküszöbölése, ellenérv viszont a mérés fizikai feltételeinek határozatlansága, pl. a 

változó hőmérséklet és légnyomás stb. 
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A laboratóriumi mérések mellett a jól definiált és szabályozható fizikai feltételek 

szólnak, azonban a mintavétel és a mintaméret miatt a kiterjesztés további feladatot 

jelent. 

 

22. ábra. A beszivárgásmérő felépítése és elemeinek megnevezése 

 

Beszivárgásmérések 
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A nehéz mechanikai összetételű talajok vízvezető képessége 

 

A beszivárgásmérővel különféle talajoknak a ─ szerkezeti állapotra visszavezethető ─ 

vízvezető képesség különbségét vizsgáltuk (Rajkai et al., 1993; Rajkai et al., 1997). 

Tiszántúli nehéz mechanikai összetételű öntés- és szikes talajok felszíni rétegének 

vízvezető képességét mértük. A vizsgált talajok nehéz mechanikai összetételű, ún. 

alföldi löszön képződtek. A három vizsgált talaj réti öntés-, réti és réti szolonyectalaj 

volt. A réti öntéstalaj az abádszalóki kísérleti telepen, a réti talaj Kisújszálláson, a réti 

szolonyec pedig a DE Kutatóintézet karcagpusztai telepén található.  

 

Talajtípus Szint  

Réteg 

cm 

 

KA 
 

g/cm
3
 

H 

% 

pH 

H2O 

Só 

% 

Ca 

me/100 g 

Na 

me/100 g 

Réti 

öntéstalaj 

Abádszalók 

Nem művelt 

A 0-20 61 1,2 3,4 5,9 0,09 25,5 1,19 

B 20-60 62 1,4 1,7 6,3 0,10 27,9 1,44 

BC 60-80 67 1,5 0,9 6,7 0,11 22,6 1,82 

C 80-120 57 1,4 - 7,2 0,16 21,9 2,73 

Réti 

öntéstalaj 

Abádszalók 

Művelt 

A 0-20 63 1,2 2,5 6,2 0,08 25,4 1,40 

B 20-60 72 1,3 1,3 6,4 0,11 30,9 1,82 

BC 60-80 71 1,4 1,0 6,7 0,13 25,5 2,20 

C 80-100 59 1,4 - 6,9 0,18 20,7 2,73 

Szolonyeces 

réti talaj 

Kisújszállás 

Nem lazított 

A 0-30 60 1,3 3,2 6,4 0,08 25,9 1,19 

B 30-50 66 1,4 0,3 7,5 0,15 20,8 3,09 

BC 50-80 62 1,5 0,5 7,7 0,13 25,0 2,91 

C 80-130 69 1,5 - 6,7 0,17 27,3 2,73 

Szolonyeces 

réti talaj 

Kisújszállás 

Mélylazított 

A 0-30 59 1,3 3,2 6,4 0,07 25,3 1,61 

B 30-50 64 1,4 1,9 6,6 0,08 28,9 1,40 

BC 50-90 68 1,5 0,8 7,3 0,10 24,7 2,29 

C 90-110 67 1,5 - 7,7 0,10 22,3 2,69 

Réti 

szolonyec 

Karcag-

puszta 

Nem művelt 

B1 0-20 67 1,4 1,6 7,4 0,39 14,7 15,07 

B2 20-40 66 1,6 0,6 8,9 0,32 14,9 19,28 

BC 40-70 75 1,6 1,2 8,1 0,43 13,3 17,15 

C 70-85 87 1,6 - 9,0 0,24 12,3 17,97 

Réti 

szolonyec 

Karcag-

puszta 

Művelt 

AB1 0-20 66 1,4 1,4 7,8 0,36 17,9 13,77 

B2 20-50 86 1,6 0,5 8,4 0,54 13,6 20,81 

BC 50-70 98 1,6 0,4 8,7 0,40 13,1 24,19 

C 70-95 81 1,6 - 9,0 0,41 9,2 21,69 

3. táblázat. Beszivárgásmérővel vizsgált tiszántúli talajok fizikai és kémiai jellemzői 
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Mindhárom talajféleség két-két különböző művelésű változatát vizsgáltuk. Az 

abádszalóki réti öntéstalaj művelt és mélylazított, valamint művelés nélküli változatát. 

A kisújszállási szolonyeces réti talaj 4 évenként 80 cm-ig mélylazított és évenként 

szántott, valamint nem lazított, csak évenként szántott változatát. A karcagpusztai 

telep réti szolonyectalajának gipsszel javított és 4 évenként mélylazított, valamint 

évenként tárcsázott művelt, valamint nem javított és nem művelt változatát vizsgáltuk. 

 

  Talajtípus Szint Mélység 

cm 

> 0,25 0,25- 

0,05  
0,05- 

0,02  
0,02- 

0,01 
0,01- 

0,005 
0,005- 

0,002 
< 0,002 

mm 

Réti 

öntéstalaj 

Abádszalók 

Nem művelt 

A 0-20 0,1   4,3 11,2 11,4 11,8 13,4 47,8 

B 20-60 0,1   4,7   9,2   8,8 11,8 11,6 53,8 

BC 60-80 7,7   7,7   9,8   9,6 11,2   9,0 52,6 

C 80-120 0,2 23,2 20,2 10,4   7,4   6,8 31,8 

Réti 

öntéstalaj 

Abádszalók 

Művelt 

A 0-20 0,1   2,5 11,2 10,2 11,0 12,6 52,4 

B 20-60 0,1   3,3   8,4   9,2   9,8 12,6 56,6 

BC 60-80 0,1 10,9   8,2   8,0 10,0 10,2 52,6 

C 80-100 0,2 28,1 13,8     7,0   7,8   8,8 34,4 

Szolonyeces 

réti talaj 

Kisújszállás 

Nem lazított 

A 0-30 0,1   2,5 17,6   9,6 12,8 12,8 44,6 

B 30-50 0,1   3,3   8,8 15,4 15,6 11,8 45,0 

BC 50-80 0,1   2,5   8,0 15,2 19,2 13,2 41,8 

C 80-130 0,2 14,1 14,0   7,2   9,8   8,8 46,0 

Szolonyeces 

réti talaj 

Kisújszállás 

Mélylazított 

A 0-30 0,1   1,7 16,8 11,0 12,6 11,8 46,0 

B 30-50 0,1   2,7 13,0 11,6 10,6 10,4 51,6 

BC 50-90 0,1   0,9 12,2   8,0 12,0 10,8 56,0 

C 90-110 0,3   1,9   9,0 13,2 16,8 15,4 43,4 

Réti 

szolonyectalaj 

Karcagpuszta 

Nem művelt 

B1 0-20 0,2   6,8 17,2 14,0 10,4   9,6 41,8 

B2 20-40 0,1   0,7 12,6 11,8 13,8   9,6 51,4 

BC 40-70 0,2   3,4 12,4 12,8 10,8   8,6 51,8 

C 70-85 0,1   3,9   1,4 16,2 20,2 16,0 42,2 

Réti 

szolonyectalaj 

Karcagpuszta 

Művelt 

AB1 0-20 0,1   3,9 16,8 13,8   9,0 11,2 45,2 

B2 20-50 0,2   1,6 12,2 10,0 10,4   8,8 56,8 

BC 50-70 0,2     0 12,2 12,0 11,2 10,0 54,4 

C 70-95 0,1   0,1 11,2 14,8 19,0 15,4 39,4 

4. táblázat.  A beszivárgásmérővel vizsgált tiszántúli talajok szemcseösszetétele 

 

A talajok fizikai és kémiai vizsgálati eredményei az 3. táblázatban, a 

szemcseösszetétel és a térfogattömeg értékei a 4. táblázatban találhatók. A jelentős 

agyagtartalmú talajok agyagásvány összetétele a karcagi OTK kísérlet adatai alapján 
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(Debreceni és Debreceniné, 1994) becsülhető. A talajok közel telített vízvezető 

képességét beszivárgásmérővel, a helyszínen mértük. A beszivárgásmérési 

eredmények a 23. ábrán láthatók. A Ks értékeken kívül a három talaj különböző 

kezeléseinek víztartóképesség-értékeit is meghatároztuk. A talajok mért 

víztartóképesség-értékei és az illesztett (23) víztartóképesség-függvények a 24. ábrán 

láthatók. A talajok víztartó- és vízvezetőképesség-függvényei szoros összefüggésben 

vannak, minthogy a talajok víztelített porozitása határozza meg a telített talajban 

lehetséges vízmozgás intenzitását. A víztartóképesség-függvényt a talaj póruseloszlás-

függvényeként is értelmezik. A talaj vízvezetőképesség-függvénye megadásának 

egyik elfogadott módszere, a van Genuchten–Mualem-koncepció (van Genuchten, 

1979) is ezen alapszik. 

A talajszelvények A és B szintjeinek mechanikai összetétele iszapos agyag, az eltérés 

a BC és a C szintekben csupán annyi, hogy az abádszalóki réti öntéstalaj C szintjében 

a finom homok (0,25–0,05 mm) mennyisége a másik két talaj C szintjében 

találhatónál nagyobb. Az eltérésnek azonban a talajfelszín vízvezető képességére 

nincs hatása. Az abádszalóki talajok térfogattömege, tömődöttsége kisebb, mint a 

másik két talajé. Kisújszálláson az azonos módon művelt két kezelés tömődöttsége 

között nincs eltérés. Ennek oka az lehet, hogy a különbséget okozó mélyművelés 

hatástartama 3-4 évnél nem hosszabb, és a vizsgálatok a mélylazítás utáni harmadik 

évben történtek. 
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Művelt, szolonyeces réti talajon mért k-függvény

Szolonyeces-réti talajra becsült Ks

Nem művelt, öntés réti talajon mért k-függvény

Öntés réti talajra becsült Ks

Mélylazított, réti szolonyectalajon mért k-függvény

Réti szolonyectalajra becsült Ks

 
23. ábra. Nehéz mechanikai összetételű talajok beszivárgásmérővel mért és becsült 

               vízvezető képessége 
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A karcapusztai szikes talaj művelt változatának alig különbözött a térfogattömege a 

természetes gyeppel borított, nem művelt szikes talajétól. A különböző talajokon és 

kezelésekben beszivárgásmérővel mért vízvezetőképesség-értékek a 23. ábrán 

láthatók. A szemcseösszetétel és a térfogattömeg alapján a Campbell-féle 

pedotranszfer függvénnyel becsült Ks értékeket (2.3 fejezet), a mérés és a becslés 

összehasonlíthatósága érdekében a 23. ábrán szintén feltüntettük. Beszivárgásmérővel 

a helyszínen mért értékek és a becsült, ún. mátrix vízvezetőképesség-értékei a karcagi 

talajok esetében hasonlóak. A mérés és a becslés egyaránt a legnagyobb vízvezető 

képességűnek a nem szikes abádszalóki réti öntéstalajt mutatta. A mélylazított, 

karcagpusztai réti szolonyectalajt a becslés a mértnél kisebb vízvezető képességűnek 

mutatta, amiből a talajjavítás hatására következtethetünk. A kisújszállási, művelt 

szolonyeces réti talaj mért és becsült vízvezető képességének közelítő egyezése 

szintén a talajjavítás vízgazdálkodási jellemzőkre gyakorolt kedvező hatását 

szemlélteti. 

A víztelített talaj vízvezető képessége a talajporozitás alapján általában nem 

értelmezhető. A vizsgált nagy agyagtartalmú és duzzadó agyagásványokat (Blaskó et 

al., 1999) is tartalmazó talajok víztelített porozitása a duzzadás miatt lényegesen eltér 

a nem víztelített talajétól. A nátriumsókat is tartalmazó karcagpusztai réti szolonyec 

talaj esetében a becsült vízvezető képesség hibája különösen nagy lehet, amelyet 

azonban a csupán közel telített vízvezető képességet meghatározó beszivárgásmérés 

nem jelzett. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a helyszíni mérés során a talaj 

duzzadása nem a víztelített állapotra, a fémhengerbe vett bolygatatlan mintára 

jellemzően egyirányban, hanem oldalirányban is végbe megy, aminek következtében 

a duzzadás a talaj vízvezető képességére lényegesen kisebb mértékben hat. 

A beszivárgásmérővel mért talajok víztartóképesség-függvényei szemléletesen 

mutatják a javított és művelt talajok nagyobb porozitását. A nagyobb porozitással 

összhangban a talajok közel telített vízvezető képessége is nagyobb. A 24. ábra mért 

víztartóképesség-értékeire illesztett (23) függvények segítségével az ún. effektív 

porozitás értéke (  = 10 -  50) számítható (Jarvis et al., 2002). Az abádszalóki réti 

öntéstalaj effektív porozitása a legnagyobb (  = 2,05%), a kisújszállási szolonyeces 

réti talajé kb. a fele akkora (  = 0,99), míg a karcagpusztai réti szolonyectalajé a 

legkisebb (  = 0,70). Ez a sorrend a 23. ábrán bemutatott, beszivárgásmérővel mért és 

a becsült vízvezetőképesség-értékkel is összhangban van. 

 



 48 

Réti talaj, Abádszalók (20-25 cm)
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Szolonyeces réti talaj, Kisújszállás (30-35 cm)
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Réti szolonyectalaj, Karcagpuszta (20-25 cm)

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60

Θ (%)

pF
 lo

g(
cm

)

Művelt talaj, mért értékek

Művelt talaj, illesztett görbe

Nem művelt talaj, mért értékek

Nem művelt talaj, illesztett görbe

 
24. ábra. Beszivárgásmérővel mért nehéz mechanikai összetételű talajok 

               víztartóképesség-értékei és az illesztett (23) függvények 
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A vályog mechanikai összetételű talajok vízvezető képessége 

 

A talajfizikai tulajdonságok közül a víztartó képesség területi változatosságát 

tanulmányoztuk a Herceghalmi Gazdaság közel 1500 ha-os területén (4.3 fejezet).  

A gazdaság eltérő földhasználatú termőhelyei nedvességforgalmának modellezése 

érdekében a talajok közel telített vízvezető képességét a helyszínen is mértük. A 

modellezett termőhelyek telített vízvezető képességét Várallyay (1974) szerint, a 

helyszínen gyűjtött mintákon laboratóriumban határoztuk meg. A terepi méréseket 

beszivárgásmérővel végeztük, a Campbell-módszerrel (Campbell, 1985) pedig 

becsültük a talaj vízvezető képességét. Búza- és kukoricatáblák talajaira a 25. ábrán 

mutatjuk be a laboratóriumban és a helyszínen mért, valamint a becsült 

vízvezetőképesség-értékeket. Ezek különbségét elemezzük és értelmezzük a 

következőkben. A talaj vízvezető képességének a termőhelyi vízforgalomra gyakorolt 

hatását a 3. fejezetben modellezés segítségével mutatjuk be (Rajkai et al., 1997). 

 

25. ábra. Herceghalmi, vályog mechanikai összetételű talajok beszivárgásmérővel 

               mért vízvezetőképesség-függvényei, mért és becsült Ks értékei 

 

Búzatáblán a vízvezető képességet beszivárgásmérővel 3, 6 és 12 cm-es tenzión 1995 

áprilisában, három egymást követő héten mértük. Kukoricatábla vízvezető képességét 

1995 júniusában, három egymás utáni időpontban mértük. A talajvízvezető képesség 

nedvességpotenciál-függésének leírására Gardner exponenciális függvényét Ankeney 

javaslata szerint (Ankeney et al., 1988) alkalmaztuk. A terület talajtakarójának 

homogenitását a mért vízvezetőképesség-értékek nagyságrendi egyezése támasztja alá 
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(lásd a 25. és 26. ábrát). A Herceghalmi Gazdaság gyep- és lucernatábla talajainak 

vízvezető képességét is meghatároztuk. A helyszínen mért és a szemcseösszetétel és a 

térfogattömeg alapján becsült vízvezetőképesség-értékeket az 26. ábrán tüntettük fel. 

A lucerna- és a gyeptáblák a kukorica- és a búzatáblákétól különböző vízvezető 

képességét az évelő növényzet gyökérzetének talajlazító, nagyobb talajporozitást 

kialakító hatása indokolhatja.  

 

26. ábra. A telített talaj vízvezető képességének mért és becsült értékei és függvényei  

               a Herceghalmi Gazdaság lucerna- és gyeptábláján 

 

A beszivárgásmérővel meghatározott vízvezető képesség a talaj ún. effektív 

porozitásával függ össze (pl. Jarvis et al., 2002). A Herceghalmi Gazdaság különböző 

földhasználatú tábláin a mért, közel telített vízvezető képesség értelmezéséhez a 

felszíni talajrétegek víztartóképesség-függvényeit felhasználva számítottuk ki a talaj 

effektív porozitásának értékét. A búzatábla effektív porozitása 4,2%, a kukoricatábláé 

4,8%, a lucernatábláé 2,9%, a gyeptábláé pedig 2,8%. Ebből az következik, hogy az 

évenként művelt, azaz szántott, tárcsázott búza- és kukoricatáblákon mért vízvezető 

képesség mintegy tízszerese a nem művelt, évelő növénykultúrájú táblákénak. 

A 25. és 26. ábrákon bemutatott mért talajvízvezetőképesség-értékek különbözősége a 

gazdaság talajtanilag homogén tábláin nem talajtani, hanem földhasználati 

különbséghez rendelhető. Az 5. táblázatban a búza-, kukorica-, lucerna- és 
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gyeptáblákon feltárt talajszelvények genetikai szintjeinek térfogattömeg- és 

szemcsefrakció-értékeit adjuk meg. 

 

Genetikai 

szint 

Réteg- 

vastagság 

(cm) 

ρ 

(g/cm
3

) 

>25 

 

(mm) 

0,05- 

0,25 

(mm) 

0,02- 

0,05 

(mm) 

0,01- 

0,02 

(mm) 

0,005- 

0,01 

(mm) 

0,002- 

0,005 

(mm) 

<0,002 

 

(mm) 

Búzatábla          

A1 0-20 1,35 1,9 10,6 32,9 13,7 7,0 8,7 25,2 

A2 20-35 1,40 1,9 10,6 32,9 13,7 7,0 8,7 25,2 

AC 35-70 1,34 0,5 10,0 32,7 11,0 7,1 8,2 30,5 

C 70-... 1,39 0,4 10,7 36,5 13,1 6,7 7,5 25,1 

Kukorica- 

tábla 

         

  Asz  0-20 1,34 0,7 8,7 31,6 12,3 8,2 9,0 29,5 

A 20-36 1,36 0,5 8,4 31,8 11,5 7,6 8,8 31,4 

AC 36-70 1,39 0,2 7,7 32,6 10,7 7,0 9,6 32,2 

C 70- 1,40 0,2 10,3 33,4 12,3 7,0 9,4 27,4 

Lucerna- 

tábla 

         

A 0-30 1,45 0,9 10,1 32,3 16,9 5,2 8,1 26,6 

B1 30-55 1,40 0,5 9,4 32,0 14,6 7,0 7,9 28,7 

B2 55-80 1,28 0,2 9,3 30,4 13,8 7,6 8,2 30,6 

BC 80-105 1,40 0,2 7,7 35,0 13,9 7,7 7,7 27,9 

C 105- 1,40 0,2 9,6 36,4 15,3 8,0 7,7 22,8 

Gyeptábla          

A1 0-20 1,46 0,6 9,1 30,5 14,2 7,4 8,4 29,8 

A2 20-44 1,40 0,6 9,0 30,7 12,7 6,9 7,5 32,6 

AC 44-75 1,39 0,2 7,4 29,8 12,0 6,8 8,5 35,4 

C 75- 1,49 0,2 11,4 33,7 12,5 7,8 8,2 26,2 

5. táblázat. A Herceghalmi Gazdaság búza-, kukorica-, lucerna- és gyeptábláin feltárt 

                   talajszelvények térfogattömeg- és szemcsefrakció-értékei 

 

A különböző földhasználatú és talajtanilag homogén táblák víztartó- és vízvezető 

képességének alakulása a bemutatott eredményekkel összhangban változik. Érdemes 

azonban átgondolni, hogy a talajtömörödést, talajszerkezetet javító növénykultúrájú 

gyep- és lucernatáblák talajának telített vízvezető képessége miért kisebb egy 

nagyságrenddel, mint a szántóterületként hasznosított tábláké. A vetésforgóban a 

lucerna és a gyep nemcsak a talaj tápanyagtőkéjét javítja, hanem a talajművelés 

szüneteltetésével a talaj szervesanyag-tartalmát is növeli, ezáltal javítja a 

talajszerkezetet. A talajszerkezet javulását azonban sem a laboratóriumi, sem a 
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helyszíni, sem a becsült vízvezetőképesség-értékek nem jelezték. Mi lehet ennek a 

magyarázata? 

Elsőként tekintsük a becsült vízvezető képességet:  

- Megállapíthatjuk, hogy a nem művelt gyep- és lucernatábla talajfelszíni rétege 

a szántóföldi hasznosítású táblákénál tömődöttebb, amit a mért víztartó- 

képesség-értékek és az azokból számított effektív porozitások is mutatnak; 

- A becsült Ks értékek nagyságrendileg nem különböznek, vagyis az azokat 

meghatározó szemcseösszetétel-különbség nem jelentős. 

Másodszor tekintsük a beszivárgásmérések eredményét: 

- A rendszeresen művelt búza- és kukoricatáblák vízvezetőképesség-függvényei 

nagyobb telítési értékről indulnak, mint a gyep- és a lucernatábláké, de 

lefutásuk nem különbözik lényegesen. 

- A beszivárgásmérések egyetlen, kora nyári időpontra vonatkoznak, tehát a 

vízvezető képesség nyár végére csökkenő trendje a nem művelt táblák 

vízvezető képességét közelíti (Farkas, 2001). 

Harmadszor tekintsük a laboratóriumban mért vízvezető képességeket: 

- Az infiltrométeres mérésekkel összhangban a búza- és kukoricatáblák Ks 

értéke a gyep- és lucernatábla vízvezető képességénél egy nagyságrenddel 

nagyobb; 

- A laboratóriumban mért Ks értékek között a beszivárgásmérővel mértnél 

nagyobb még a búza- és kukoricatáblák esetében sem fordult elő. Ennek több 

oka lehet, így a makropórusok mérés közbeni eliszapolódása, a talaj apró 

morzsás szerkezetéből adódó makropórushiány stb.; 

- A sűrű gyökérzetű lucerna- és gyeptáblák mért és becsült értékeinek közel 

azonosságát a talajpórusok élő és nem elbomlott gyökerekkel való átszőttsége, 

kitöltöttsége magyarázhatja. 

 

Összegzés 

 

A talaj vízvezető képességének beszivárgásmérővel (tension infiltrometer vagy disk 

permeameter) nyert mérési tapasztalatai: 

1. A készülék egyszerű és gyors terepi mérést tesz lehetővé. Az általa kapott 

vízvezető képesség nagyságrendi egyezést mutat mind a laboratóriumi, mind a 

becsült vízvezető képességgel. 

2. A beszivárgásmérővel mért vízvezetőképesség-értékek hitelesen tükrözik a 

földhasználati mód, a talajművelés hatását, és érzékenyen mutatják a talaj 

szerkezeti állapotából adódó különbségeket.  

3. A módszer nemcsak a vízvezető képesség területi mérésére, hanem időbeli 

változásának követésére is alkalmas (Farkas, 2001). 

4. A mérési módszer automatizálható és szaktanácsadók számára is ajánlható. 
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2. A talajok víztartó- és vízvezető képességének becslése 

 

 2.1 A víztartóképesség-becslés 

 

A talajok víztartóképesség-függvénye (víztartóképesség-görbe) a talajban 

tározott víz áramlását leíró modellekben, a növénytermesztés kockázatelemzésével 

összefüggésben egyre nagyobb hangsúlyt kap.  

Magyarországon Várallyay alakította ki és vezette be a talajok víztartó 

képességének meghatározását szolgáló mintavételi módszert, és mérésére a homok- és 

kaolinlapos, valamint a nyomásmembrános készülékeket (Várallyay, 1973). 

Tekintettel a mérés időigényére, ami a teljes víztartóképesség-görbére 2-3 hónap, 

módszert dolgoztunk ki a görbe értékeinek a talajtulajdonságokból (szemcsefrakció-

értékekből, térfogattömegből, szervesanyag-tartalomból) való becslésére (Rajkai és 

mtsai, 1981). Foglalkoztunk a mért víztartóképesség-értékek leírására alkalmas 

matematikai modell kiválasztásával is (Várallyay és mtsai, 1979; Rajkai, 1983). 

Elemeztük a víztartóképesség-görbe leírására alkalmas háromparaméteres 

hatványfüggvény paraméterértékeinek a talajtulajdonságokkal mutatott összefüggését 

(Rajkai, 1988). A háromparaméteres víztartóképesség-függvényt ─ a van Genuchten 

által javasolt "grafikus módszer" szerint (van Genuchten, 1978) ─ a talaj 

vízvezetőképesség-függvényének becslésére alkalmaztuk (Rajkai, 1984). 

Az MTA TAKI 270 db talajmintát tartalmazó adatbázisán kidolgozott 

víztartóképesség-becslő vagy pedotranszfer függvények becslési hibáját a tanakajdi 

Talajfizikai Laboratóriumban mért, összesen 590 darab talajmintát tartalmazó 

adatbázison ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy az MTA TAKI mintaanyagán 

kidolgozott becslőfüggvényekkel a tanakajdi mintaanyagra is kielégítő pontosságú 

becslés adható. A becslési pontosság nem növekedett jelentősen, miután a 

becslőfüggvényeket a tanakajdi mintanyagra érvényesítettük (Rajkai, 1987; 

Lichtenstein, 1988). Ezt az eredményt azzal magyaráztuk, hogy a TAKI mintaanyaga 

nem sorozatvizsgálati mintagyűjtésből és mérésből származik, amit a víztartó 

képesség mért értékeinek a tanakajdi mintákénál lényegesen kisebb szórása mutatott. 

Becslési eljárást dolgoztunk ki svéd talajfizikai mintaanyagon a víztartóképesség- 

értékeinek egyszerű talajjellemzőkből való számítására. A becslőfüggvényekkel a 

svéd és a TAKI-adatbázisra is megfelelőnek talált háromparaméteres 

víztartóképesség-függvény paraméterértékei számíthatók ki (Rajkai et. al., 1996). 

Tekintettel a becslési módszerek fejlődésére, valamint a talajvízmozgás modellekkel 

történő leírásának mind szélesebb körű alkalmazására, időszerűnek tartottuk a 

víztartóképesség-becslési eljárások továbbfejlesztését (Rajkai és Kabos, 1999). 

Összehasonlítottuk a víztartóképesség-értékbecslés (pontbecslés), valamint a 

víztartóképesség-értékekre illesztett hatványfüggvény paraméterértékeire adott 
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becslések (görbebecslés) pontosságát és hatékonyságát. „Szemilineáris” eljárást 

vezettünk be a víztartóképesség-görbebecslés javítására. A szemilineáris becslést már 

1997-ben alkalmaztuk, de csak 1999-ben publikáltuk (Rajkai és Kabos, 1999). 

Minthogy az általunk is alkalmazott szemilineáris módszert már 1997-ben közölték 

(Scheinost et al., 1997) olyan megoldást alkalmaztunk, amelyet mások is 

megfelelőnek találtak hasonló feladatra. A víztartóképesség-görbebecslés további 

javítására a becslésbe egy mért víztartóképesség-értéket is bevontunk (Rajkai et al., 

1999; Rajkai és Kabos, 1999). 

A következőkben csupán az 1999-ben közölt víztartóképesség-becslés (Rajkai és 

Kabos, 1999) módszereit és eredményeit foglaljuk össze. 

 

Becslési és értékelési módszerek 

 

Adatbázis 

 

A TAKI 270 db talajminta adatait tartalmazó adatbázisából (Várallyay, 1987; Rajkai 

és mtsai, 1981) kihagytuk a 8%-nál nagyobb szervesanyag-tartalmú, a 0,1%-nál 

nagyobb összes sótartalmú, valamint a nyírségi homoktalajokat. A víztartóképesség- 

becslések kidolgozásához 230 talajminta adatait használtuk. 

Az adatbázisban talajmintánként kilenc tenzióértéken (pF=0; pF=0,4; pF=1; pF=1,5; 

pF=2; pF=2,3; pF=2,7; pF=3,4 és pF=4,2) mért nedvességtartalom és összesen nyolc 

egyéb talajjellemző értéke szerepelt. Ezek a szemcsefrakciók százalékos értékei a < 

0,002 mm, 0,002-0,005 mm, 0,005-0,01 mm, 0,01-0,02 mm, 0,02-0,05 mm, 0,05-2,0 

mm szemcseméret-tartományokban, az ún. száraz térfogattömeg (g/cm
3
) és a 

szervesanyag-tartalom (%). A szemcseméret-tartományok az MTA TAKI 

gyakorlatában alkalmazott felosztást követik (Búzás, 1993). A 230 db talajminta főbb 

jellemzőinek átlagértékeit a 6. táblázatban foglaltuk össze. A víztartóképesség-értékek 

talajtulajdonságok alapján történő becslésére a Rajkai (1988) közleményében szereplő 

regressziós egyenleteket alkalmaztuk. 

A víztartóképesség-értékeire a nemlineáris regresszió módszerével a következő 

háromparaméteres, ún. Brutsaert-féle hatványfüggvényt illesztettük (Brutsaert, 1966): 

 

          
n

s

h1
      (23) 

 

ahol:  a talaj nedvességtartalma (térfogat % vagy m
3
×m

-3
) 

         h a talaj nedvességpotenciálja (cm) 

         s,  és n illesztési paraméterek. 

 

A mért víztartóképesség-értékekre nemlineáris regresszióval a (23) egyenletet 

talajmintánként és az adatbázisban szereplő valamennyi víztartóképesség-értékre 

egyszerre is illesztettük. A talajmintánként illesztett víztartóképesség-modellt FVG-
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nek jelöltük. A valamennyi értékre egyszerre történő függvényillesztést 

csoportillesztésnek neveztük.  

 

Talaj-             Átlag     Szórás      Min.        Max.    Mérték- 

jellemző                                                                   egység 

PF=0               47,01        4,71    34,3              60,6     tf% 

PF=0,4            45,70        4,53    33,6     60,0     tf% 

PF=1              43,82        4,41    32,5              58,6     tf% 

PF=1,4   41,67        4,48     30,5      56,7     tf% 

PF=2         39,04        4,99     25,9      53,8     tf% 

PF=2,3     37,01        5,73     17,0      52,5     tf% 

PF=2,7       34,05        6,81     12,0      51,4     tf% 

PF=3,4      26,81        7,53       6,4      47,5     tf% 

PF=4,2     18,46        6,56       2,8     35,4     tf% 

OM          1,89        1,52       0,00            7,50      % 

                 1,41        0,13       1,03           1,75  g/cm3 

Agyag       28,73      12,53       2,8    64,0      % 

Iszap1         7,44        2,87       1,2    16,1      % 

Iszap2         7,46        3,28       0,4      23,4      % 

Iszap3       10,63        4,00       0,4     24,2      % 

Iszap4      20,91        8,77       1,2    43,5      % 

Homok     24,76      17,41       0,4     85,6      % 

 

OM a szervesanyag-tartalom (%)   a térfogattömeg (g·cm
-3

) 

Agyag  < 0,002 mm               Iszap1 = 0,002 - 0,005 mm 

Iszap2 = 0,005 - 0,01 mm      Iszap3 = 0,01  - 0,02  mm 

Iszap4 = 0,020 - 0,05 mm    Homok  = 0,05  - 2,00  mm 

 

6. táblázat. Az MTA TAKI 230 talajmintát tartalmazó adatbázisának statisztikai  

                  adatai 

 

A csoportillesztést a mechanikai összetétel szerinti csoportok átlag-víztartóképesség- 

függvényei, valamint a később ismertetésre kerülő nemlineáris „hangolás” esetében is 

alkalmaztuk.  

 

A víztartóképesség-becslés 

 

A víztartóképesség-értékét becslő egyenletekben szintén nyolc mért talajtulajdonságot 

szerepeltettük. Az értékbecslő modellt PLR8 modellnek neveztük. A PLR8 modell 

egyenleteit a 7. táblázatban adjuk meg. 

A becsült víztartóképesség-értékekre a (23) függvényt illesztettük, hogy a becslés 

során a víztartóképesség-értékek monotonitását biztosítsuk. Az értékbecslés és a 
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függvényillesztés kombinációját alkalmazó becslést SPSLR modellnek neveztük. Az 

SPSLR-becslés hibáját a TAKI adatbázisára a 9. táblázat tartalmazza. 

 

A víztartóképesség-függvény paramétereinek becslése 

 

A víztartóképesség-becslés „rugalmasságának” növelése érdekében a (23) egyenlet 

paraméterértékeit becslő pedotranszfer függvényekben valamennyi, az adatbázisban 

megtalálható és az azokból előállított (származtatott) nyolc talajváltozót ─ függetlenül 

statisztikai szignifikanciájuktól ─ megtartottuk. A (23) egyenlet paramétereit becslő 

nyolcváltozós lineáris pedotranszfer függvényeket LR8 víztartóképesség-becslő 

modellnek neveztük. A becslőegyenleteket a 8. táblázatban adjuk meg. 

Szemilineáris becslő eljárást dolgoztunk ki a paraméterbecslő lineáris regressziós 

egyenletek együtthatóinak az adatbázisban szereplő nemlineáris „hangolására”. A 

nemlineáris „hangolásban” az LR8 víztartóképesség-függvény paramétereit becslő 

lineáris regressziós egyenleteket a (23) egyenlet paraméterei helyébe írtuk. Így a 

következő, összesen 27 paraméteres függvényt állítottuk elő: 

 

CcScFFcSiScOMcSiccFFca

CbSbFFbSiSbOMbSibbFFba

ln/lnexp1

ln/ln

876543212

876543211  (24) 

 

        CdSdFFdSiSdOMdSiddFFda ln/ln 876543213  

 

ahol: h a nedvességpotenciál (cm)   

 

A további jelölések a 8. táblázat magyarázatában találhatók. 

 

A (24) egyenlet paramétereit 9x230, azaz 2070 mért víztartóképesség-értékre 

nemlineáris regresszióval illesztettük. A víztartóképesség-görbét becslő, 

nemlineárisan is illesztett („hangolt”) modellt NLR8 becslőmodellnek neveztük. A 8. 

táblázatban megadott LR8 egyenletek együtthatóértékei az NLR8 modell nemlineáris 

optimalizációjának kezdő értékeit adták. Az eljárást ezért neveztük szemilineárisnak.  

A víztartóképesség-becslés relatív hibája a nedvességpotenciál növekedésével 

növekszik (Rajkai és Várallyay, 1992). A becslési hiba csökkentése érdekében a 

becslésbe a víztartó képesség egy mért értékét is bevontuk. Rawls és Brakensiek 

javaslatára a pF4,2-értéket (hervadáspont=WP) alkalmaztuk (Rawls and Brakensiek, 

1989). A hervadáspontértéknek a becslésre gyakorolt hatását mind a lineáris, mind a 

szemilineáris becslőmodellekre (LR8+WP és NLR8+WP) elemeztük. 

A becslőmodellek eltérésnégyzet-összegét (SSQ), szabadságfokát (DF), elemszámát 

(N) és a modell paraméterszámát is figyelembe vevő információs kritériumát (AIC) a 

9. táblázatban tüntettük fel. 

A becsült víztartóképesség-értékek mért értékektől való eltérésének négyzetösszegét 

(SSQ), ─ a víztartóképesség-becslés hibáját ─ kilenc víztartóképesség-értékre 

számítottuk (lásd a 9. táblázatot). 
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A becslési hiba nagyságát víztartóképesség-értékenként is megvizsgáltuk. Tekintettel 

arra, hogy az MTA TAKI adatbázisában kilenc víztartóképesség-érték határoz meg 

egy víztartóképesség-függvényt, bevezettük a víztartóképesség-függvényre vonatkozó 

átlagos hibát (ZAPF): 

 

                  
9

9

1i

me

ZAPF          (25) 

                   

ahol:  e a becsült nedvesség-tartalom (%) 

          m a mért nedvesség-tartalom (%). 

 

Hibásnak tekintettük a víztartóképesség-becslést, amikor ZAPF >± 2,5 %. 

A víztartóképesség-becslő modellek hibaértékeit (SSQ) a becslés szabadsági fokainak 

figyelembe vételével F-próbával hasonlíthatjuk össze. Az F-érték számítását a 

következő módon végeztük: 

 

AXA

XAX

DFDFSSQ

DFSSQSSQ
F      (26) 

 

ahol:  SSQX az X-becslés hibanégyzetösszege 

         SSQA az A-becslés hibanégyzetösszege 

         DFX az X-becslés szabadságfoka 

         DFA az A-becslés szabadságfoka. 

 

Az F-próba legjobbnak, legkisebb hibájúnak a (23) egyenlet kilenc víztartóképesség- 

értékre történt illesztését, vagyis az FVG modellt mutatja. Az FVG modellt mint a 

legkisebb hibájú becslőeljárást vettük A-becslésnek a (26) összefüggésben. 

A víztartóképesség-becslő modellek közül a legmegfelelőbb kiválasztása több 

szempont szerint is történhet. Ha a becslőmodellt a kilenc mért víztartóképesség- 

értékre talajonként illesztett (23) függvényhez viszonyítjuk, az F-próba minden 

becslőmodellt szignifikánsan nagyobb hibájúnak mutat. Az F-próba ugyanis nem 

veszi figyelembe a modellek paraméterszámának a különbségét. A pontosabb, kisebb 

hibával illeszkedő modellt részesíti előnyben. Az illesztett modell, illetve a 

becslőmodell paraméterszámának a figyelembevételére az Akaike-féle információs 

kritériumot (AIC) alkalmaztuk (Akaike, 1974): 

 

     

P
N

SSQ
NAIC 2ln

            (27) 

 

ahol: N a minta elemszáma 

        SSQ a hibanégyzetösszeg 

        P a modell paraméterszáma. 
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Az Akaike-féle a legszélesebb körben alkalmazott modellválasztási kritérium. 

Összesen tíz víztartóképesség-becslő modell AIC értékét számoltuk ki és adjuk meg a 

9. táblázatban. Az Akaike-kritérium alapján a kisebb AIC értékű a megfelelőbb 

modell. 

A víztartóképesség-becslő eljárások jóságának jellemzésére a becslési hatékonyságot 

vezettük be, amely a vizsgált adatbázisra százalékosan fejezi ki a jó ─ elfogadható 

pontosságú, vagyis a 2,5%-os átlagnál kisebb hibájú ─ becslések mennyiségét. 

 

A javított víztartóképesség-becslés 

 

A talajminták többsége vályog mechanikai összetételű, és főként csernozjomtalajokat 

reprezentál. A nagy agyagtartalmú minták többnyire réti csernozjomok, réti talajok, 

míg a homok talajok Duna─Tisza közi homokon vagy Duna-öntésen alakultak ki.  

 

27. ábra. A TAKI-adatbázis mechanikai összetétel szerinti talajcsoportjainak átlag- 

               víztartóképesség-függvényei 

 

A mechanikai összetétel kategóriák (homok, vályog és agyag) átlag-víztartóképesség- 

függvényei a 27. ábrán láthatók. Ezek a mechanikai összetétel szerinti talajcsoportok 

víztartóképesség-értékeire csoportillesztett (23) függvények. 

A (23) egyenlet paramétereinek a talajtulajdonságoktól való függését mind a nyolc 

tulajdonság lineáris regressziós elemzésével vizsgáltuk (LR8-as modell). A 

regressziós egyenleteket a 7. táblázatban mutatjuk be. A lineáris regressziós 

egyenletek együtthatóértékeit kezdő értékekként szerepeltettük egy további, ún. 

szemilineáris becslésben. A szemilineáris, összesen 27 paraméterű (24) egyenlet 
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paramétereinek valamennyi víztartóképesség-értékre történő illesztésével kapott 

regressziós egyenleteket (NLR8-as modell) a 8. táblázatban mutatjuk be. 

A szemilineáris módszer alkalmazásának közvetlen eredménye, hogy a lineáris 

regressziós együtthatók változásából a talajtulajdonságok nemlineáris hatása 

olvasható ki. A szemilineáris illesztés azonban nem hozott jelentős javulást sem a 

becslési hibában, sem a becslési hatékonyságban. Minthogy a nemlineáris illesztés 

hatásának elemzésére ─ az azonos szabadságfokszám miatt ─ az F-próba nem 

alkalmazható, a javulás mértéke statisztikailag nem, csak közvetett módon lehetséges. 

A korábbi regressziós értékbecslés (SLR) hibája a nyolc talajjellemzőt használó 

víztartóképesség-becslő eljárás (PLR8) becslési hibájánál nagyobb (lásd a 9. 

táblázat.ot). A víztartóképesség-függvény LR8-as paraméterbecslő modellje, valamint 

a PLR8 értékbecslő modell hibája a 230 talajra nem különbözik jelentősen (28. ábra), 

de továbbra is a PLR8-as modell hibája kisebb.  

28. ábra. A víztartóképesség-becslő modellek átlagos hibája a TAKI adatbázisán 

 

A PLR8 modellel becsült víztartóképesség-értékekre a háromparaméteres (23) 

függvényt illesztjük, és az illesztéssel a becsült értékek hibája nem kisebb, és a 

becslés sem nagyobb hatékonyságú, mint az SPSLR modellé. Sőt a nagyobb modell-

paraméterszám miatt nagyobb lesz a modellválasztási kritérium (AIC) értéke. Emiatt 

ezt a megoldást a víztartóképesség-becslésre nem javasoljuk. 

A víztartóképesség-függvény „szemilineáris” optimalizációval hangolt NLR8-as 

paraméterbecslésének hibamutatói szintén a 8. táblázatban találhatók. A 

víztartóképesség-becslő modellek hatékonyságát a 4. ábrán tüntettük fel. A becslési 

hatékonyság alapján megállapítható, hogy a nyolc talajváltozót tartalmazó 
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becslőmodell nagy hibájú (átlagos becslési hiba > ±2,5 %) becsléseinek a száma a 

csupán szignifikáns talajváltozókat tartalmazó becslőmodellétől (SLR) nem 

különbözik jelentősen. A 230-as mintahalmazra a hibás becslés mennyisége 29 és 

36% között változott az SLR, az LR8 és az NLR8 becslőmodellekre. Ezeknek a 

modelleknek az átlagos hibája közel háromszorosa a (23) függvény mért 

víztartóképesség-értékekre vonatkozó illesztési hibájának. Becslési hatékonyságuk 

pedig nem haladta meg a 71%-ot. 

  

Víztartó                             Nyolcváltozós lineáris becslőegyenletek 

képesség                         

PF0,0 = 86,0+0,1360·S-0,124·OM-32,60·ρ+0,163·Si-0,334·S/Si-3,49·ln(C) 

        -0,020·FF+ 0,310·C 

pF0,4 = 95,5+0,0385·S-0,099·OM-30,27·ρ+0,032·Si-0,549·S/Si-4,84·ln(C) 

        +0,018·FF+0,212·C 

pF1,0 = 94,8+0,0295·S-0,062·OM-26,85·ρ-0,013·Si-0,867·S/Si-6,50·ln(C) 

        +0,053·FF+0,220·C 

pF1,5 =104,6-0,1019·S+0,053·OM-22,54·ρ-0,192·Si-1,250·S/Si-8,16·ln(C) 

        +0,114·FF+0,096·C 

pF2,0 =111,2-0,2257·S+0,231·OM-17,80·ρ-0,403·Si-2,100·S/Si-8,60·ln(C)  

        +0,198·FF-0,078·C 

pF2,3 =107,1-0,2863·S+0,425·OM-15,00·ρ-0,514·Si-2,300·S/Si-6,70·ln(C) 

        +0,275·FF-0,246·C 

pF2,7 =117,1-0,5394·S+0,702·OM-11,60·ρ-0,809·Si-2,270·S/Si-4,37·ln(C) 

        +0,403·FF-0,651·C 

pF3,4 =125,1-0,939·S +1,050·OM- 4,86·ρ-1,110·Si-1,570·S/Si-1,92·ln(C) 

        +0,352·FF-0,926·C 

pF4,2 = 53,1-0,429·S +1,130·OM+ 0,62·ρ-0,472·Si-0,584·S/Si-2,54·ln(C) 

        +0,212·FF-0,197·C 

7. táblázat. Víztartóképesség-értékbecslő nyolcváltozós lineáris egyenletek 

                   (A változók magyarázata a 8. táblázat alatt található.) 

 

A víztartóképesség-becslés jósága növelhető a víztartó képesség egy mért értékének a 

becslésben való felhasználásával. Rawls és Brakensiek erre a célra a 

hervadáspontértéket javasolták (Rawls and Brakensiek, 1989). 
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             A víztartóképesség-görbét leíró (23) függvény paramétereit                     Becslő- 

                                           becslő egyenletek                                   modell     N   

                
                        s= 76,8 – 17,3·FF – 0,27·OM + 32,17·Si – 40,2·  
        + 0,124·S/Si – 1,47·ln(C) + 47,45·C + 22·S                                      LR8       230 

                        s= 94,9 – 10,34·FF – 0,236·OM + 10,23·Si – 36,36·  
        + 0,6136·S/Si – 1,02·ln(C) + 18,84·C – 7,43·S                                 NLR8   2070 

                 s = 102,4 – 0,335·FC + 14,9·Si – 0,12·OM – 3,72·ln(C) 
                              - 45,3·  - 0,657·S/Si - 8,1·FF + 39,2·C  + 12,4·S                       LR8+FC    230 

                 s = 107,45 - 0,1323·FC - 3,291·Si - 0,095·OM - 1,672·ln(C) 
                           - 38,25·  + 0,0678·S/Si + 0,4867·FF + 6,1242·C – 10,17·S             NLR8+FC 1840 

                 s = 87,41 – 0,256·WP + 20,1·Si - 40,07·  + 0,02·OM 
                              - 2,13·ln(C) – 0,025·S/Si - 11,9·FF + 42,4·C  + 11,04·S         LR8+WP   230 

                 s = 85,34 – 0,091·WP + 18,54·Si - 35,56·  - 0,0634·OM 
                              - 0,514·ln(C) + 0,439·S/Si - 8,23·FF + 28,16·C + 4,38·S      NLR8+WP 1840 
               
        ln( )=  - 14,92 - 8,55·FF - 0,23·OM + 18,66·Si – 3,83·  
               + 0,31·S/Si + 0,73·ln(C) + 15,91·C + 14,8·S                   LR8         230 
                          ln( ) =  16,8 + 8,35·FF + 0,28·OM – 18,7·Si + 2,5·  
                                        - 0,356·S/Si – 0,326·ln(C) – 15,2·C – 12,77·S                    NLR8       2070 

        ln( ) =   0,48 - 0,2·FC + 8,28·Si - 0,14·OM - 0,62·ln(C) 
                   - 6,87·  - 0,16·S/Si - 3·FF + 10,94·C + 8,9·S                 LR8+FC     230 

                          ln(  ) = - 0,506 - 0,18·FC + 8,05·Si - 0,15·OM - 0,205·ln(C)      
                                    5,69·  – 0,085·S/Si - 2,61·FF + 7,707·C + 8,2·S                 NLR8+FC    1840 
        ln( ) =   0,48 - 0,2·FC + 8,28·Si - 0,14·OM - 0,62·ln(C) 
                - 6,87·  - 0,16·S/Si - 3·FF + 10,94·C + 8,9·S            LR8+WP    230 

        ln( ) = - 1,38 - 0,25·WP + 2,75·Si + 0,083·OM + 0,028·ln(C) 
               - 3,03·  - 0,181·S/Si – 3,74·FF + 6,81·C - 0,604·S          NLR8+WP    1840 

               
                n =  - 0, 45 + 0,397·FF - 0,013·OM - 0,114·Si + 0,184·  
         - 0,015·S/Si - 0,26·ln(C) + 0,53·C + 0,27·S                                    LR8    230 

               n =  - 2,14 + 0,259·FF - 0,016·OM + 1,078·Si + 0,21·  
         - 0,034·S/Si - 0,49·ln(C) + 2,27·C + 1,51·S                              NLR8  2070 

       n = - 1,45 + 0,0138·FC + 0,59·Si - 0,02·OM - 0,17·ln(C) 
       + 0,39·  + 0,017·S/Si + 0,0187·FF + 0,87·C + 0,66·S         LR8+FC   230 

       n = - 2,17 + 0,0086·FC + 1,407·Si - 0,02·OM - 0,205·ln(C) 
        - 5,69·  - 0,085·S/Si - 2,61·FF + 7,707·C + 8,201·S                  NLR8+FC  1840 

       n = - 0,56 + 0,239·WP + 0,015·Si + 0,18·  - 0,017·OM 
        - 0,26·ln(C) - 0,014·S/Si + 0,34·FF + 0,58·C + 0,39·S        LR8+WP   230 

       n =   0,0802 - 0,0024·WP - 1,105·Si + 0,13·  - 0,0081·OM 
        + 0,516·ln(C) – 0,027·S/Si + 0,22·FF + 0,39·C – 0,65·S           NLR8+WP 1840 

               
   = térfogat tömeg (Mg/m

3
)          OM = szervesanyag-tartalom (%)   S = homok frakció (> 50 m)   

  Si = iszap frakció (50-2 m)          C = agyag frakció (< 2 m)      FF = leiszapolható rész (< 10 m )  
ln(C) = agyag frakció logaritmusa     S/Si = homok-iszap arány       FC = vízkapacitás-érték  
WP = hervadáspont-érték   

8. táblázat. A (23) víztartóképesség-függvény paramétereit becslő egyenletek 
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A hervadáspontértéket a nyolváltozós paraméterbecslő modellben (LR8+WP) és 

annak szemilineárisan hangolt változatában (NLR8+WP) használtuk. A 

hervadáspontértéket is tartalmazó becslőmodellek átlagos hibája, valamint becslési 

hatékonysága is szignifikánsan javult a szakirodalmi tapasztalatokkal összhangban 

(Rawls and Brakensiek, 1989; Jansson, 1992). A szabadföldi vízkapacitás értékével 

(FC) az LR8+FC és az NLR8+FC modelleket hoztuk létre. A szabadföldi vízkapacitás 

értékének (pF=2,3) a becslésben játszott szerepét egy öntéstalaj példáján a 29. ábrán 

mutatjuk be. 

 

Becslő- DF N SSQ AIC 

modell     

FVG 1380 2070 1847 1782 

       LR8 2043 2070 21073 4857 

LR8+WP 1810 1840 11237 3389 

   LR8+FC 1810 1840 7143 2556 

       SLR 2057 2070 21483 4870 

     SPSLR 1351 2070 25482 6635 

      PLR8 1989 2070 18064 4646 

      NLR8 2043 2070 17953 4526 

NLR8+WP 1810 1840 9156 3013 

NLR8+FC 1810 1840 6724 2445 

                            DF = szabadságfok ;             N = elemszám,  

                          SSQ = hibanégyzetösszeg   AIC = Akaike információs kritériuma 

9. táblázat. A víztartóképesség-becslő modellek hibája (SSQ) és infromációs 

                  kritériuma (AIC) 

 

A mért víztartóképesség-értéket is alkalmazó becslőmódszer hátránya, hogy költség- 

és időigényes. Kijelenthető viszont, hogy egyetlen bolygatatlan minta vételével és a 

pF=2,3 érték mérésének költség- és időigényével a becslési megbízhatóság ─ a 

szemilineáris hangolás eredményeként ─ 97%-ra nőtt. A becslési hiba jelentős 

csökkenése ellenére az NLR8+FC víztartóképesség-becslő modell azonban az F-

próba, valamint a modell paraméterszámát is figyelembe vevő Akaike-kritérium 

(AIC) szerint is még mindig szignifikánsan rosszabb, mint a mért víztartóképesség- 

értékekre talajonként illesztett FVG modell (lásd 9. táblázat). Ha a felhasználás jellege 

megengedi a kisebb megbízhatóságot, a rutin talajjellemzők alkalmazása lehetővé 

teszi a víztartóképesség-értékének vagy függvényének azonnali becslését. 

Természetesen ekkor a konkrét talajmintára vonatkozó becslési hiba értéke 

ismeretlen, azonban tesztadatbázisunkat alapul véve az átlagos becslési hiba ±2,5%-

on belül marad.  

Ez a hiba az úgynevezett tájékozódó jellegű kérdésfeltevések, illetve 

modellalkalmazások esetében elfogadható. Tekintettel a TAKI adatbázisában szereplő 

talajok területi reprezentációjára, a kidolgozott becslőfüggvényekkel nagyobb 

területek, pl. a mezőföldi réti csernozjomok, illetve a magyar Alföld 
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mezőgazdaságilag hasznosított talajainak átlagos víztartó képességű változatai 

jellemezhetők. 

 

29. ábra. Különböző víztartóképesség-becslő modellek egy öntéstalaj példáján 

 

Minthogy az MTA TAKI adatbázisa erdőtalajmintákat nem tartalmaz, a megadott 

víztartóképesség-becslő egyenletek erdőtalajra és az adatbázisban nem szereplő egyéb 

talajféleségekre (pl. láp, lápos rét, szikes stb.) nincsenek ellenőrizve, így az további 

feladat. Az ellenőrzés elvégzéséig a TAKI adatbázisában nem szereplő talajokra adott 

becslés ismeretlen hibájú. 

 

A víztartóképesség-becslések pontossága 

 

Az MTA TAKI mintegy 50 talajszelvényből származó 230 db talajmintája az Alföld 

elterjedtebb talajtípusainak víztartóképesség-görbéit jellemzi. Az víztartó képesség 

görbe és érték újonnan elvégzett becslései a korábbiaknál pontosabbak. Nyolc 

talajtulajdonságnak a becslőfüggvényekben való használata mintegy 6-7%-kal 

javította a becslési hatékonyságot. A víztartóképesség-függvény paramétereit becslő 

egyenletek nemlineáris „hangolása” a becslési hatékonyságot 73%-ra növelte. A 

becslés hatékonysága a mért hervadáspontérték (WP) becslésbe vonásával 8-12%-kal 
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növekedett. A WP helyett a 200 cm-es víztartóképesség-érték (FC) alkalmazása, a 

nemlineárisan hangolt NLR8+FC modell a becslési hatékonyságot 97%-ra növelte, 

ami igen jó eredmény. 

Tekintettel arra, hogy az adatbázis Magyarország talajait csak korlátozottan 

reprezentálja, a víztartóképesség-becslő módszerek kiterjesztése nem tekinthető 

befejezettnek. 

 

A víztartóképesség-becslés szemeloszlás-paraméterekkel 

 

Felkérésre pedotranszfer függvényeket dolgoztunk ki svéd talajok víztartóképesség- 

becslésére. A talajok víztartó képességének mérése a svéd gyakorlatban nem 

egységesített tenzióértékeken történik. A kb. 2500 talajmintát tartalmazó svéd 

talajfizikai adatbázisban csupán 184 talajmintára találtunk öt azonos 

nedvességpotenciálon mért víztartóképesség-értéket. A víztartóképesség-becslést a 

nem jellemző tulajdonságú talajok leválogatása után 156 db talajjal végeztük. 

Elsőként különböző paraméterszámú függvényeknek a víztartóképesség-adatokra való 

illeszkedését vizsgáltuk (10. táblázat). A vizsgált függvények közül a legkisebb hibájú 

és paraméterszámú függvényt (M8) választottuk, amely megegyezik a TAKI 

adatbázisra is legmegfelelőbbnek tartott (23) függvénnyel. A további elemzések az 

M8 jelű háromparaméteres víztartóképesség-függvény paraméterbecslő pedotranszfer 

függvényeinek a kidolgozására és becslési jóságának vizsgálatára irányultak. A 

paraméterbecslésekhez a talajok szemcsefrakció-értékeit, térfogattömegét és 

szervesanyag-tartalmát használtuk. Jónak tekintettük a statisztikai becslést, ha az 

átlagos becslési hiba ≤ ±2,5%. Ezt a hibát a mérési módszer pontosságának az 

ismeretében tekintettük megfelelőnek. A svéd talajfizikai adatbázisra kidolgozott 

pedotranszfer függvények közül a víztartóképesség-függvény paramétereit becslő 

modellt találtuk a legpontosabbnak és a leghatékonyabbnak (Rajkai et al., 1996). Az 

alap talajadatokkal (térfogattömeg, iszap%, homok%, humusz%) végzett becslések 

63%-a volt jó. A becslési hibát és a jó becslések számát vizsgáltuk, amikor a 

szemcsefrakció-adatok helyett az azokra illesztett lognormális eloszlásfüggvény 

paramétereit ( CP és nCP) használtuk a víztartóképesség-függvény paramétereit becslő 

pedotranszfer függvényekben. Az alapadatokból becslő modellt E1 modellnek, az 

eloszlásfüggvény paramétereit tartalmazó becslőmodellt pedig E2-nek neveztük. Az 

E2 modell hibája (SSQ) az E1-hez képest csökkent, a becslési hatékonyság azonban 

csak kismértékben változott (63-ról 67%-ra). Annak érdekében, hogy a 

szemcsefrakció-értékekből a szemcseeloszlást leíró lognormális eloszlásfüggvény 

paramétereit ne illesztéssel kelljen meghatározni, módszert javasoltunk a 

szemcsefrakció-értékekből történő eloszlásparaméter-becslésre (Rajkai et al., 1996). 

A becsült eloszlásparamétereket LTE-nek és LTD-nek jelöltünk. A szemcseeloszlás 

paramétereivel (αCP és nCP, valamint LTE és LTD) becsült víztartási függvények hibája 

közelítőleg megegyezett az alap talajadatokkal kapott víztartóképesség-becslési 
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hibájával. A kidolgozott víztartóképesség-becslő módszer általánosan használható, és 

hatékonysága a svéd adatbázisra kb. 70%-os (Rajkai et al., 1996).  

 

   A modell                    A modell egyenlete                      Paraméterek     Paraméter- 

jele                                                                                                          szám 

          M1                  = r+( s- r)/(1+( h)n)m           s, r, , n és m          5 

          M2                  = s/(1+( h)n)m                             s, , n és m         4 

          M3                  = r+( s- r)/(1+( h)n)m               s, r,  és m          4 

                                               n = 1/(1-m) 

          M4                 = r+( s- r)/(1+( h)n)m                s, r,  és m          4 

                                               n = 2/(1-m) 

          M5                 = s/(1+( h)n)m                                 s,  és m          3 

                                               n = 1/(1-m) 

          M6                 = s/(1+( h)n)m                                 s,  és m          3 

                                               n = 2/(1-m) 

          M7                 = r+( s- r)/(1+( h)n)m                s, r,  és n           4 

                                              m = 1 

          M8                 = s/(1+( h)n)m                                  s,  és n          3 

                                              m = 1 

          M9                 = 1/(1+( h)n)m                                         és n           2 

                                              m = 1 

ahol:      = talajnedvesség tartalom (m
3
/m

3
)                         h = vízpotenciál (cm) 

10. táblázat. A víztartóképesség-értékek leírására alkalmazott függvények 

 

Szikes talajok víztartóképesség-becslése 

 

Az ismertetett víztartóképesség-becslések mezőgazdaságilag hasznosított vagy 

természetes növényállományok talajaira vonatkoztak. Ismeretes azonban, hogy a 

szikes talajok víztartó képességét a talaj kémiai tulajdonságai ─ azok közül is 

elsősorban a nátriumsók mennyisége ─ alakítják a talaj szemcseösszetételén kívül. 

A szikes talajok víztartó képessége egyéb talajtulajdonságoktól való függésének a 

tanulmányozása céljából a hortobágyi „Nyírőlapos” szikes legelőn 14 db réti 

szolonyec, szolonyeces réti talajszelvény mintegy 50 talajrétegéből gyűjtöttünk 

talajmintát (Rajkai, 1988), és meghatároztuk azok víztartó képességének, 

szemcseösszetételének, térfogattömegének, szervesanyag-tartalmának, kicserélhető 

Na-tartalmának stb. értékét (11. táblázat). 
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Talajjellemző Átlagérték Szórás 

Homok, % 5,41 4,81 

Iszap, % 61,15 7,51 

Agyag, % 33,43 7,93 

Karbonáttartalom, % 6,06 6,11 

Sótartalom, % 0,54 0,40 

CEC, me/100 g 21,95 5,22 

Na Herke 13,95 6,63 

Térfogattömeg, g/cm
3
 1,52 0,09 

 

11. táblázat. A szikes talajminták főbb jellemzői 

 

A mért víztartóképesség-értékek és a talaj egyéb jellemzői közötti összefüggés 

formalizálására nedvességpotenciál-értékenként többszörös lineáris regresszióval a 

következő lineáris összefüggést illesztettük (Rajkai, 1988): 

 

 
2

25

2

1421322110 XbXbXXbXbXbbXpF     (28) 

 

ahol:    b0-b5 regressziós együtthatók 

 X1 a legkorrelatívabb magyarázó változó 

 X2 a második helyen korrelatív magyarázó változó 

 pF=X adott vízpotenciálhoz tartozó nedvességtartalom (%)  

 

A statisztikai elemzés a talaj kicserélhető Na-tartalmának a víztartó képesség 

alakításában játszott meghatározó szerepét mutatta. Az elemzések egyértelműen 

igazolták a szikesség mértékének, vagyis a kicserélhető Na-tartalomnak az alacsony 

(< 1 bar) nedvességpotenciál-tartományban a víztartó képességet meghatározó 

szerepét. Az 1 bar fölötti tenziótartományban már a talaj agyagtartalma bizonyult a 

leginkább meghatározónak. Az alacsony tenziótartományban a kicserélhető Na-

tartalom mellett a talaj térfogattömege, a magas tenziótartományban pedig valamely 

kémiai tulajdonság (összes sótartalom, mésztartalom) játszik szerepet (lásd a 12. 

táblázatot). Szikes talajokra a 12. táblázatban megadott becslőfügvényekkel 

számíthatók a víztartóképesség-értékek. A 30. ábrán a Nyírőlaposon tanulmányozott 

keresztszelvény kérges réti szolonyectalajának BC szintjére mért víztartóképesség- 

értékeket, az arra illesztett (23) víztartóképesség-függvényt, valamint a BC szint 

szemcseméretértékei és térfogattömege alapján számított, nem szikes 

víztartóképesség-értékeket, illetve az azokra illesztett (23) függvényt mutatjuk be.  

A 30. ábra azonos szemcseeloszlású és térfogattömegű szikes talajon mért és nem 

szikes talajra becsült víztartóképesség-értékek és függvények különbségét mutatja be. 

Az ábra egyben példa arra, hogy a szikes talajon végzett szikjavításnak a víztartó 

képességre gyakorolt hatása ezen az úton becsülhető, előre jelezhető. 
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A nem szikes talaj elszikesedésekor várható víztartó képesség változást a 31. ábrán a 

Szilas-patak menti réti talajra mutatjuk be a mért víztartóképesség-értékekkel együtt. 

A szikes talajok víztartóképesség-becslése azonban korlátozott, mert a hazai szikes 

talajok kémiai és mechanikai jellemzői a hortobágyi talajokétól lényegesen 

különbözhetnek. A bemutatott eljárás példaként szolgál a szikes talajok 

víztartóképesség-becslő pedotranszfer függvények kidolgozásához.  

 

30. ábra. Kérges réti szolonyectalaj BC szintjének mért szikes és becsült nem  

               szikes víztartóképesség-értékei és függvényei 

 

31. ábra. Szilasi réti talajra mért víztartóképesség-értékek, az illesztett (23) függvény,  

               valamint a becsült szikes víztartóképesség-értékek  
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Összegzés 

 

A víztartó képesség egyszerűen mérhető talajjellemzők alapján végzett becslése 

lehetővé teszi az idő- és költségigényes mintavétel és mérés elhagyását. A becsült 

víztartóképesség-értékek felhasználása azonban korlátozott, leginkább tervezési és 

modellezési feladatokra alkalmas. 

A víztartóképesség-becslése általában azonban nemcsak az említett gyakorlati 

szempontok és feladatok miatt hasznos. A becslések ugyanis a talaj szemcse- és 

póruseloszlása közötti összefüggésekre épülnek. A pedotranszfer függvények a 

víztartó képesség és az egyéb talajtulajdonságok közötti összefüggéseket fejezik ki, 

formalizálják. Az összefüggések bővítik a talajról rendelkezésre álló ismereteket, 

lehetőséget adnak azok további elemzésére és elmélyítésére. 

 

 

A víztartóképesség-becslésen „kívül” hasznosítható talajfizikai eredmények  

 

A talajok szemcse- és pórusméret-eloszlásának leírása 

 

A talajok víztartóképesség-becslése során feladatot jelentett mind a víztartóképesség-, 

mind a szemcsefrakció-értékeinek folytonos függvénnyel történő leírása. A TAKI 

talajfizikai adatbázisának összefüggés-elemzése igazolta az Arya- és Paris-féle 

koncepciót (Arya és Paris, 1981), vagyis azt a tapasztalati alapú feltételezést, hogy a 

talajok szemcse- és pórusméretének eloszlása nem független egymástól. Az 

Arya─Paris-elv mind a magyar (Rajkai, 1988), mind a teljes svéd talajfizikai 

adatbázis szemcseösszetételének és víztartóképesség-értékeinek összefüggés-

elemzése kapcsán is igazolást nyert (Rajkai et al., 1996). Az elemzés a következő 

módon történt: 

 

1. Valamennyi talaj mért (h) értékeire illesztettük a (23) függvényt; 

2. Valamennyi talaj kumulált szemcseeloszlás-értékeire a következő lognormális 

eloszlásfüggvényt illesztettük: 

 

CPn

CP

d

dF

1

1
                        (29) 

      

     ahol: F a kumulált szemcsefrakció-érték (%) 

   d a szemcsefrakció átmérője (μm) 

   αCP és nCP illesztési paraméterek 

     

3. Az eloszlásparaméterek számítására eljárást javasoltunk azért, hogy az 

eloszlásparaméterek a szemcsefrakció-értékekből közvetlenül legyenek 
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becsülhetők. A számításhoz a (29) függvényt a következő általános alakba 

írtuk át (Johnson and Kotz, 1970): 

                                    

b

ax

e

xF

1

1
     (30) 

 

      ahol: CPa ln és 
CPn

b
1

 

 

4. A logisztikus eloszlás átlagát   aE -t LTE –nek, 

            a logisztikus eloszlás szórását 
22

2

3

1

b
D  pedig LTD

2
-nek jelöltük.  

Segítségükkel az eloszlásfüggvény-paraméterek a következő módon számíthatók: 

 

       LTECP exp      (31) 

           
LTD

nCP

13      (32) 

5. Az illesztett (23) és (29) függvények α paramétereit (αCP és αSWRC) 

eloszlásparaméterként értelmeztük. αCP -t a leggyakoribb szemcseméretnek, 

αSWRC-t pedig a leggyakoribb nedvességpotenciálnak tekintettük. αSWRC-ből a 

Laplace-összefüggéssel pórusméretet (rα) számítottunk a következő 

összefüggés alkalmazásával (pl. Rajkai et al., 1996): 

 

      
SWRC

r
1469.0

       (33) 

      

      ahol: rα a pórusátmérő (cm) 

    0.1469 a 20 
o
C-os víz felületi feszültsége (J×cm

-2
) 

    αSWRC a víztartóképesség-függvény inflexiós ponti nedvességpotenciálja (cm) 

 

A talajok szemcse- és pórusméretének fraktáldimenziója 

 

Az ásványi talaj heterogén, porózus közeg, amelyet szilárd részecskék és a részecskék 

által közrezárt pórusok alkotnak. A kétfázisú talaj-pórus rendszer két eltérő módon 

szemlélhető. Az egyik nézet szerint a talaj koherensen összefüggő rendszer, amelyben 

a szemcséket alkotó szilárd részecskék kazettás elrendezésű pórusokat zárnak közre 

laza vagy hierarchikus elrendezésben. A kazettás, hézagos elrendezésű talajt mind a 

porozitás, mind a fajsúly jól jellemzi. A másik szemlélet szerint a talaj darabos, 

fragmentált szerkezetű, amelyben a talajt alkotó szilárd részecskéket többé-kevésbé 

összefüggő, folytonos pórusok veszik körbe. Az így felépített talajt a fragmentumok 

száma és méreteloszlása jellemzi jól (Rieu and Perrier, 1998).  
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A heterogenitás miatt a talajok mért tulajdonságértékei a talajminta méretétől és a 

mérőeszköz pontosságától is erősen függenek. A fraktálgeometria alkalmas a 

heterogén rendszerek, így a talajok leírására és jellemzésére. A talaj leírására Turcotte 

a fragmentációs modellt alkalmazta (Turcotte, 1986). A talajok szemcseeloszlását 

Turcotte kumulált szám- és méretösszefüggéssel jellemezte (Turcotte, 1992): 

 

       D

r llN ][                                                     (34) 

 

ahol: rN az r méretosztályú részecskék száma (db) 

     l  a részecskéméret (mm) 

      „aránylik valamihez” jel 

     D  a Mandelbrot-féle fraktáldimenzió (Mandelbrot, 1983). 

 

A fraktáldimenzió értékét Turcotte minden esetben a log[ rN  > l ] és a log l  

hányadosból számította. A fraktáldimenzió értéke jelentősen különbözött az 

alkalmazott módszertől függően (Perfect and Kay, 1991; Rasiah et al., 1993; Perfect 

et al., 1993; Rieu and Sposito, 1991), azonban minden esetben 3-nál kisebb értékű 

volt. 

A részecskeméret-eloszláshoz hasonlóan Tyler és Wheatcraft a talaj pórusméret-

eloszlását is fraktáldimenzióval írták le. Az általuk alkalmazott fraktálmodell a 

következő (Tyler és Wheatcraft, 1990): 

 

  

ED

h

h
h

min

max)(                           (35) 

 

A (35) egyenlet a jól ismert Brooks─Corey-függvény (Brooks and Corey, 1964), 

amelynek hatványkitevője a fraktáldimenzió. Ebben a felírásban Brooks és Corey 

függvénye a talaj szilárd fázisát nem reprezentálja, csupán eloszlásfüggvényként 

szerepel. 

Több szerző alkalmazta a víztartóképesség-adataiból a fraktáldimenzió 

meghatározásának inverz módszerét (pl. Rieu and Sposito, 1991; Brakensiek and 

Rawls, 1992; Toledo et al., 1991; Tyler and Wheatcraft, 1990). Az inverz módszer 

esetében a fraktáldimenzió a víztartó képesség leírására használt függvény (pl. a 23. 

egyenlet) érvényességétől függ. Ezért a függvény hatványkitevőjét nem feltétlenül 

tekintik a talajszerkezet fraktáldimenziójának. Perfect és Kay például a kitevőt a 

fragmentáció vagy a szabálytalanság mértékeként értelmezi (Perfect and Kay, 1991).  

Összefoglalva belátható, hogy a talajok fraktádimenzió-értéke függ attól, hogy hány 

dimenzióra vonatkozik. A fraktáldimenzionálás ugyanis felületre, tömegre és 

térfogatra is végezhető. A fraktáldimenzió értéke síkra és felületre 1 és 2, míg 

térfogatra vagy térre 2 és 3 közötti. Míg a talaj szemcse- és pórusméretének eloszlását 

a jellemző szemcse- vagy pórusátmérővel a síkban hosszúságdimenzióval írjuk le, a 

(34) összefüggéssel számított fraktáldimenzió ún. felületi fraktáldimenzió lesz, 

amelynek értéke  2. 
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A talajok szemcse- és pórusméretének eloszlását fraktáldimenzióval jellemeztük a 

svéd és a magyar talajfizikai adatbázis mintáira a (29) szemcseeloszlás-függvény αCP 

paramétere és a (23) víztartóképesség-függvény αSWRC paraméteréből a (33) 

összefüggéssel számított leggyakoribb, azaz legjellemzőbb pórusméret ( r ) 

felhasználásával. 

Minthogy a (33) összefüggés szerint r és αSWRC között az összefüggés egy állandó 

szorzat, a statisztikai összefüggés-vizsgálatban azokat eredeti értékükkel alkalmaztuk. 

A 32. ábrán a pontok 1610 svédországi talajminta ─ kb. százhatvan talajszelvény ─ 

kumulált szemcsefrakció- (αCP) és víztartóképesség-értékeire illesztett függvények 

αSWRC paraméretéből számított r logaritmus értékét jelölik. A 32. ábrán feltüntetett 

pontokra a ponteloszlás „egyenetlenségét”, „helyenkénti sűrűsödését”, a mintavétel és 

az elemzés hibáját figyelembe vevő, ún. „szerkezeti elemzéssel” illesztettünk egyenest 

(Webster és Oliver, 1990 pp. 104-108.). Az illesztett egyenes iránytangense Turcotte 

szerint (Turcotte, 1986) a svédországi talajok ─ a szemcse- és pórusméret eloszlásán 

alapuló ─ ún. felületi fraktáldimenzióját adja. Az 32. ábrán feltüntetett egyenes 

iránytangense, vagyis a svéd talajok fraktáldimenziójának értéke: 1,35. Arya és Paris 

a talajokra az 1,31 és 1,43 közötti értéket tekintették érvényesnek (Arya és Paris, 

1981).  

 

 
 

32. ábra. A szemcseméret (αCPSD) és a pórusméret (rα) összefüggése a svéd 
               talajfizikai adatbázis talajain 

 

A TAKI talajfizikai adatbázisának 230 talajmintájára kapott αCP és r pontok a 33. 

ábrán láthatók. A pontok logaritmus értékeire szerkezeti elemzéssel illesztett egyenes 

iránytangense, azaz a magyar adatbázis talajainak fraktáldimenzió-értéke pedig: 1,37.  

A TAKI adatbázisa elsősorban mezőgazdasági területek művelt talajaiból áll, tehát a 

kapott fraktáldimenzió az adatbázis által képviselt, mezőgazdasági hasznosítású 

talajokat jellemzi. A magyar talajoknak a svéd talajokénál nagyobb fraktáldimenzió-
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értéke egyrészt talajaink „zegzugosabb” porozitását, másrészt szerkezetesebb jellegét 

mutatja. A nagyobb porozitás és a „jobb” szerkezetesség miatt talajaink 

vízgazdálkodása és levegőzöttsége is kedvezőbb, termőképessége pedig nagyobb, 

mint az északi ország talajaié. 

 

 

33. ábra. A TAKI-adatbázis talajai átlagos szemcse- és pórusméretének összefüggése 

 

2.2 A közel telített talaj vízvezető képességének becslése 

 

A talaj víztartó képessége mellett szinte valamennyi talajvízforgalmi modell beírandó 

paramétere a talaj telített vízvezető képessége. Az is ismert, hogy a modellezéshez a 

paraméterértékek megadása azonnali és íróasztal melletti feladat. A terepi mintavétel 

és mérés emiatt általában nem alternatíva. A talaj ─ esetenként rendkívül nagy 

szórású (lásd a 15. táblázatot) ─ telített vízvezető képességének (Ksat) a megadása 

különösen kényes feladat. Művelt területen mért Ksat értékek alapján sem egyszerű 

feladat az időben változó értékek közül a jellemző kiválasztása. A telített 

vízvezetőképesség-becslést nehezíti, hogy a Ksat értéket leginkább alakító 

makroporozitás mértéke ─ jelenlegi ismereteink szerint ─ nem becsülhető. Ezért Ksat 

helyett csupán annak közel telített ─ beszivárgásmérővel mérhető, ún. mátrix-

vezetőképesség ─ értéke becsülhető. 

A helyszínen mért Ksat érték egy nagyobb területnek csupán egyetlen pontjára 

érvényes. A Ksat jelentős időbeli változása miatt a jellemző időszak és érték 

kiválasztása sem problémamentes. 

A modellalkalmazás érdekében a talajok közel telített vízvezető képességének (K10) a 

becslésére szolgáló pedotranszfer függvényt dolgoztunk ki (Jarvis et al., 2002).  
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A talaj vízvezető képességének a becslését a mátrix-vezetőképesség felső értékének 

tekintett –10 cm-es tenzióértékre végeztük és K10-nek jelöltük. Megítélésünk szerint a 

–10 cm-nél nagyobb tenzión már a talaj makropórusaiban a víz tömegáramlása indul 

meg. A K10 érték becslésére a talajporozitást használtuk. A szabványmódszerekkel 

meghatározott Ksat érték egyéb talajtulajdonságokkal (szemcsefrakció-értékek, 

szervesanyag-tartalom, térfogattömeg) megkísérelt becslése nem tekinthető 

sikeresnek, hiszen az r
2
 érték általában kisebb, mint 20% (pl. Tietje, 1997; Wösten et 

al., 1998). Emiatt ─ és minthogy a talaj telítetlen vízvezető képességének a mérése 

bonyolult és időigényes ─ becslésére a van Genuchten─Mualem-modellt 

alkalmazzák. Az eljárás a talaj mért víztartóképesség-értékeire illesztett 

víztartóképesség-függvény paramétereit tekinti érvényesnek a telítetlen 

vízvezetőképesség-függvényére is, amihez a mért Ksat érték az „illesztőelem” (Van 

Genuchten, 1978). A módszer hibája a száraz talaj vízvezető képességének 

nagymértékű fölülbecslése, ami a víztelített, makropórusos talajra mért Ksat érték 

használatából adódik (Jarvis et al., 1999). A tapasztalatok szerint a 

vízvezetőképesség-értéke egy- három nagyságrenddel csökken a h=0 – h= –10 cm 

tenziótartományban (Clothier and Smettem, 1990; Jarvis and Messing, 1995). Ez az 

oka, hogy a Ksat helyett a K10 használatát javasolják a van Genuchten─Mualem-

módszerű vízvezetőképesség-becsléshez (Luckner et al., 1989). A közel telített 

vízvezetőképesség-becsléséhez a szokásos talajjellemzőkön kívül (szemcsefrakció-

értékek, szervesanyag-tartalom, térfogattömeg) az effektív porozitás értékét (Ahuja et 

al., 1984) is alkalmaztuk. A K10 becslő pedotranszfer függvény kidolgozásához 12 

ország 34 helyszínén, 60 talajrétegre beszivárgásmérővel mért közel telített 

vízvezetőképesség-értékeket használtunk, amelyekből csupán a magyar adatokat 

mutatjuk be (13. táblázat). 

34. ábra. A K10 becslő pedotranszfer függvény talajmintáinak szemcsefrakció értékei 
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A 34. ábra a talajok fizikai típusának a megoszlását mutatja. Látható, hogy csupán 3 

ritka kategória a homokos agyag, a homokos-agyagos vályog és a homokos-agyagos 

iszap hiányzik. Az adatbázisban szereplő talajok térfogattömege 0,91 és 1,68 g/cm
3
 

között, a szervesanyag-tartalma pedig 0,1 és 5% között változott.  

A talajrétegek különböző földhasználati típusokat képviselnek. A domináns 

földhasználati típus a szántó (60 talajból 44), 8 az erdő, 8 a legelő, illetve a bokros 

termőhely. A mérések túlnyomó többsége (48 db) a talajfelszínre történt, és csupán 12 

mérés vonatkozik altalajra. A mérések Ankeny et al. (1988) leírása szerint történtek, 

viszont a különböző tenzióértékek miatt a mért vízvezetőképesség-értékeket azonos 

tenzióértékre kellett interpolálni. A (20) függvény csak korlátozott 

potenciáltartományban használható az interpolációhoz (Jarvis és Messing, 1995), 

ezért a –3 és –13 cm közötti tenziókra mért vízvezetőképesség-értékeket rögzített 

tenzióra (–10 cm) számítottuk át. A –3 cm-nél nagyobb tenzióra mért értékeket a 

makropórus-áramlás lehetőségére való tekintettel az elemzésből kizártuk. 

Az ún. effektív porozitást a víztartóképesség-értékekre illesztett van Genuchten-

függvénnyel a –10 és a –50 cm tenziók nedvességtartalom-különbségeként 

számítottuk. A 60 db talaj közül azonban csupán 37-re álltak rendelkezésre mért 

víztartóképesség-értékek. A 37 db talajra a HYPRES európai adatbázison kidolgozott 

pedotranszfer függvényekkel becsült víztartóképesség-függvényekből (Wösten et al., 

1998) számítottuk az effektív porozitást. 

A K10 és a talajtulajdonságok összefüggésének az elemzése csupán az iszap és az 

agyagfrakció szignifikanciáját mutatta, a kapott összefüggés a K10 szórásának csupán 

26%-át magyarázta. Az effektív porozitás ugyancsak 26%-ot magyarázott meg a K10 

varianciából. A K10 becslésének javítása érdekében a talajokat csoportosítottuk. Az 

altalajminták effektív porozitásra kapott pedotranszfer függvényének az r
2
 értéke 

0,66-ra nőtt, vagyis a variancia 66%-át magyarázta. A K10 becslő pedotranszfer 

függvények a 14. táblázatban találhatók. A feltalajra kapott kis r
2
 érték a felszíni 

rétegek vízvezető képessségének nagy időbeli variabilitásával magyarázható, amely a 

talajművelést, az eső okozta kéregképződést, a művelést követő szerkezet- és 

porozitásváltozást foglalja magában. Messing és Jarvis (1995) beszivárgásvizsgálatai 

szerint az ultunai iszapos agyagtalaj vízvezető képessége –5 és –10 cm 

tenziótartományban, júniustól októberig egy nagyságrendet változott.  

A beszivárgásmérővel végzett vízvezető képesség vizsgálatok a talajon képződött 

kéreg jelenlétére egyértelműen nagy érzékenységet mutattak. A kéregképződés ─ a 

beázást követően ─ bizonyos agyagtartalom és agyagásványtípus esetén jellemző 

talajfelszíni folyamat. Minthogy a beázást követő kiszáradás során képződő 1-2 mm 

vastagságú talajfelszíni kéreg a talaj vízáteresztését jelentősen csökkenti, a 

beszivárgásméréssel maghatározott vízvezető képesség varianciáját jelentősen növeli. 

Az elemzések szerint a K10 érték és a talajjellemzők közötti összefüggést elfedheti a 

talajszerkezetre, a póruseloszlásra, a pórusfolytonosságra ható talajhasználat és 

művelés, valamint az időjárás (kis r
2
 érték). Az altalajok K10 értéke és effektív 

porozitása közötti bizonytalanság különösen nagy ─ két nagyságrendet meghaladó ─ 

a kis (1-2%-os) porozitástartományban. Ezt azzal magyaráztuk, hogy a K10 értéket 
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néhány középméretű pórus határozza meg inkább, mint a teljes effektív porozitás. A 

K10 értéket egyéb talajjellemzők csak gyengén határozzák meg, ennek okait a 

következőkben jelöltük meg:  

- a szitaszövet és a talaj közé rétegezett kvarchomok eltérő vastagsága, ami az 

alkalmazott tenzióértéket befolyásolja (Reynolds et al., 1999); 

- a kontaktust biztosító homokréteg nedvességtartalmának a különbsége; 

- a száraz homok általában nagyobb vízvezető képességet eredményez, mint az 

előzetesen benedvesített, mert bepereg a talaj makropórusaiba és kanócot, azaz 

kontaktfelületet képez a beszivárgáshoz; 

- a stabilizálódási idő becsléséből adódó felhasználói hiba. 

A felhasználói hiba jelentőségének tanulmányozása érdekében a teljes 

mintahalmazból a svéd mintákat kihagytuk. A K10 érték és az effektív porozitás 

összefüggésének r
2
 értéke ekkor 0,45-re nőtt, mutatva a felhasználói hiba lehetőségét. 

Viszont a svéd méréssel azonos módon kapott olasz adatokat kihagyva az r
2
 értékben 

nem volt statisztikailag értékelhető változás. Ebből arra következtettünk, hogy a svéd 

mérések esetében inkább a kéregképződés miatti nagyobb variancia lehet az ok, és 

nem a felhasználói hiba. 

 

A talajok telített vízvezető képességének becslése  

 

A hazai gyakorlatban a talaj telített vízvezető képességének mérésére Várallyay 

állandó és csökkenő víznyomásos módszerét alkalmazzuk (Várallyay, 1974). A 100 

cm
3
 térfogatú és 20 cm

2
 keresztmetszetű talajminta mérési eredményeit a mintavétel 

és a talaj inhomogenitása nagymértékben meghatározza. Az azonos mintapontra 

gyűjtött párhuzamos mintákon mért értékek szórása több nagyságrendet is 

meghaladhat. A több nagyságrendet meghaladó szórású talaj telített vízvezető 

képességét a 80-as évek közepétől a Campbell-féle pedotranszfer függvénnyel is 

számítjuk (Campbell, 1985). A vízvezetőképesség-becslő függvény a következő: 
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ahol:    Ks a telítési vízvezető képesség (cm/nap) 
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025.1ln026.0ln001.0ln ammmb sasc  (37) 

 

ahol: 

 025.1ln026.0ln001.0ln sasc mmma    (38) 

   

ahol:   msa a homok %-os mennyisége 
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A talajt alkotó szemcsék Shirazi és Boersma (1984) szerinti méretfelosztása az 

amerikai (USDA) agyag, vályog és homok szemcseméret-kategóriákra megegyezik a 

hazánkban alkalmazottal. 

A vízvezető képesség számításában a talajok szemcseméret-eloszlása közelítőleg 

lognormális, vagyis a részecskeméret logaritmusa már közel normális eloszlású. A 

feltételezésből következik, hogy a szemcseméret csoportjai (az agyag, a vályog és a 

homok) két eloszlásparaméterrel: a mértani átlagú szemcseátmérővel (dg) és a mértani 

átlagú szórással (σg) jellemezhetők.  

A (36) pedotranszfer függvényben szereplő szemcseméret-mennyiségek átlaga és 

szórása a következő összefüggésekkel adható meg: 

 

  adg exp    (39) 

 

  bg exp               (40) 

 

A Campbell-féle pedotranszfer függvénnyel számított vízvezető képesség a 

makropórus nélküli talajmátrixra jellemző annak ellenére, hogy kidolgozásához az 

állandó és csökkenő víznyomású módszerekkel mért értékeket használták. A mérés 

ugyanis időben csökkenő, stabilizálódó vízvezető képességet eredményez, amely az 

aggregátum vízállósága függvényében a makropórusok eliszapolódását okozza. Ebből 

következik, hogy a talajok mért telített vízvezető képessége az esetek többségében a 

mátrix vízvezető képességet közelíti. Tapasztalatunk szerint is a TAKI-ban a 80-as 

évek közepe óta mért és a Campbell-féle pedotranszfer függvénnyel becsült Ks 

értékek nagyságrendjüket tekintve általában összemérhetők. Ennek eredményeként a 

Campbell-féle pedotranszfer függvényt a talajvízvezetőképesség-értékek számítására 

készített, a modellezéshez szükséges számítógépes programba (PREDICT) is 

beépítettük. A PREDICT programmal a talaj szemcseösszetétele, térfogattömege és 

szervesanyag-tartalma alapján a víztartóképesség-értékei és függvényparaméterei, 

valamint a vízvezetőképesség-függvény paraméterei és a telített vízvezetőképesség- 

érték számítható, illetve becsülhető.  

A PREDICT program talajvízgazdálkodási paraméter- és értékbecslésének 

bemutatására a TAKI talajfizikai adatbázisában nem szereplő, de a 4.3 fejezetben 

részletesen ismertetett Herceghalmi Gazdaság talajaira mért szemcseméret-értékek 

eloszlásértékeit és függvényeit, az azok felhasználásával számított víztartóképesség-

értékeket és függvényeket, valamint a mért- és a becsült vízvezetőképesség-értékeket 

és függvényeket mutatjuk be a 35., 36. és 37. ábrákon és a 15. táblázatban. 
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35. ábra. A Herceghalmi Gazdaság egy talajmintára mért, kumulált szemcseeloszlás- 

               értékei, az illesztett eloszlásfüggvény, valamint az összes talajminta mért 

               szemcseeloszlás-értékeire illesztett (29) lognormális függvény  

 

36. ábra. A Herceghalmi Gazdaság egy talajmintájára mért víztartóképesség-értékei, a 

               TAKI-adatbázis alapján becsült, valamint az összes talajminta mért  

               víztartóképesség-értékeire illesztett víztartóképesség-függvény 
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A Herceghalmi Gazdaság területén összesen 441 talajmintát gyűjtöttünk (4.3 fejezet). 

A búzatáblán feltárt talajszelvény szántott rétegének (10-15 cm) kumulált 

szemcsefrakció- és szemcseméretértékeit és az azokra illesztett lognormális 

eloszlásfüggvényt mutatjuk be a 35. ábrán. Az összes minta szemcseeloszlás-értékeire 

illesztett függvényt a bemutatott minta reprezentativitása érdekében tüntettük fel. A 

búzatáblán feltárt talajszelvény szántott rétegére mért víztartóképesség-értékeket a 36. 

ábrán mutatjuk be. A TAKI adatbázisán kidolgozott és a PREDICT programba 

beépített víztartóképesség-értékbecslés használhatóságának szemléltetésére mutatjuk 

be a mért víztartóképesség-értékek mellett a becsült víztartóképesség-függvényt. Az 

összes mért talajminta víztartóképesség-értékeire illesztett víztartóképesség-függvényt 

a bemutatott minta reprezentativásának megítélhetősége érdekében tüntettük föl.  

37. ábra. Búzatábla mért és becsült, telített, illetve közel telített vízvezetőképesség- 

               értékei és telítettlen vízvezetőképesség-függvényei 

 

A 37. ábrán a laboratóriumban a Várallyay-féle módszerrel mért telítési, a terepen 

beszivárgásmérővel mért és az azokból extrapolált vízvezetőképesség-értékeket, 

valamint a víztartóképesség-értékek alapján a van Genuchten─Mualem-módszerrel 

becsült vízvezetőképesség-függvényeket mutatjuk be. A 37. ábra jól szemlélteti a 

különböző módszerekkel mért és a becsült vízvezetőképesség-értékek és függvények 

eltérését. Látható, hogy a szemcseeloszlás és a térfogattömeg alapján becsült, ún. 
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minimális (makropórus nélküli) vízvezető képesség kisebb a mért értékeknél. A 10. 

táblázatban a Várallyay-módszerrel mért értékek közül az 1 cm/nap értéknél kisebb Ks 

értékek a beszivárgásmérővel mértekkel összehasonlítva nem reálisak. Az 5 

párhuzamos mintából 3 mintára kapott kis Ks  érték nem mintavételi hiba, hanem a 

talajaggregátumok gyenge vízállóságát és az ennek következményeként kialakuló 

porozitás- és vízvezető képesség csökkenést mutatja. A 37. ábrán bemutatott májusi 

mérés a 15. táblázatban megadottak közül a legkorábbi és a legnagyobb értékű. Az 

ábrán látható, hogy a (20) Gardner-függvény a Mualem-függvénynél meredekebb 

lefutású. Ebből következik, hogy a Mualem-modell a nagyobb nedvességpotenciál-

tartományban jelentősen túlbecsüli a telítetlen vízvezető képességet, ahogy arra 

korábban is utaltunk (Jarvis et al., 1999). 

A 37. ábrán bemutatott, grafikus módszerrel (Rajkai, 1984) becsült telítetlen 

vízvezetőképesség-függvény a teljes nedvességpotenciál-tartományban közel egy 

nagyságrenddel nagyobb vízvezető képességű, mint az illesztett függvény. A 

bemutatott eredmény nem általánosítható. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a 

vízvezetőképesség-érték-, illetve függvénybecslése lényegesen nagyobb körültekintést 

és óvatosságot tesz szükségessé, mint az egyéb talajparaméterek és jellemzők 

becslése. 

A bemutatott mérési és becslési módszerekkel a talajvízforgalmi modellekhez 

állíthatunk elő realisztikus mennyiségi információt a nélkülözhetetlen talajvíz-

gazdálkodási jellemzőkről. 

 

Várallyay-módszer 

Csökkenő víznyomás 

Ks cm/nap 

Beszivárgásmérő 

 

Ks cm/nap 

Campbell pedotranszfer 

függvényével számítva 

Ks cm/nap 

143,6 44,1 3,53 

0,12 36,0  

13,7 14,4  

0,32   

0,13   

 

15. táblázat. A Herceghalmi Gazdaság búzatábláján laboratóriumban és a helyszínen 

                    mért, valamint becsült mátrix vízvezető képesség 

 

Összegzés  

 

A K10 becslése minden olyan esetben hasznos, amikor mért érték nem áll 

rendelkezésre. A becsléshez alkalmazott elemzések a beszivárgásmérő módszer 

eredményeit, azok természetét és hibáját is segítenek megérteni.  

A szemcse és térfogattömegen alapuló Ks becslés a talajtani gyakorlatban használt 

Várallyay-féle vagy helyszíni mérési módszerek legkisebb várható értékeként 

használható. 
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3. A talajvízforgalom modellezése 

 

A talajvízforgalom kimérése ─ a talaj energetikai nyitottsága miatt ─ még nincs 

megoldva. Leírása a talaj-növény-légkör rendszer meghatározó elemeit és jellemzőit 

magában foglaló, összetett feladat. Ennek megoldására új módszer nyert 

létjogosultságot, amelyet eszközként modellnek, módszerként pedig 

modellmódszernek neveznek. 

Hipotézis kérdése annak eldöntése, hogy a növények víz- és tápanyagforrását jelentő 

talajnak melyek a fontos és jellemző tulajdonságai. A növények víz- és 

tápanyagellátását leíró talajmodellek ezért hipotetikus természetűek. A talajmodell 

építésekor alkalmazott feltételezések azonban a modellezési eredmények 

értelmezésekor és általánosításakor is döntő jelentőségűek. A hipotézisek gyakran a 

modellépítési szemléletben, a jelenséget leíró egyenletek megválasztásában, a nem 

mérhető paramétereknek adott értékekben, a párhuzamosan futó folyamatok 

sorrendjének megválasztásában stb. jelennek meg. A talajfolyamatok száma miatt egy 

talajmodellben rendszerint több, egymással kölcsönhatásban álló egyenlet szerepel. A 

több egyenletből felépülő modelleket kiterjesztett hipotézisű modelleknek nevezik. 

Célszerű a modelleket mért adatokon tesztelni, és ha szükséges, a modellhipotéziseket 

átalakítani. A modelltesztelésnek ezt a módját érvényesítésnek vagy validálásnak 

nevezik. Még az érvényesített modelleredmények sem alkalmazhatók azonban a 

modell érvényességi tartományán kívül. 

A talajműködés-modell leírására a matematika, a fizika vagy a kémia egyenleteit 

alkalmazzák. A modell válasza a beépített egyenleteknek a kezdeti értékre és 

határfeltételekre adott megoldása. Az ún. determinisztikus talajmodellekben 

numerikus megoldású differenciálegyenletek szerepelnek. A talajfolyamatok 

modellezésére ma már kiterjedten alkalmazzák a számítógépes modelleket. 

A modellépítés és -alkalmazás nem csupán rákérdezést, kísérletezést tesz lehetővé, 

hanem a modell építőjét és alkalmazóját rákényszeríti tudományterülete általános 

ismereteinek és feltételezéseinek összegyűjtésére, rendszerezésére és érvényességének 

kipróbálására. A talajtani modellek alkalmazásának vagy a modellmódszernek 

előremutató ismérvei:  

- a modellezett talajtani folyamatok aktuális ismeretanyagának a feldolgozása; 

- a modellezett talajfolyamat építőelemeinek egységes, működő egésszé történő 

összekapcsolása, az aktuális ismeretek szintetizálása; 

- az aktuális ismeretek és elméletek alapján annak ellenőrzése, hogy mennyiségi 

alapon a modellezett rendszer működéséről alkotott hipotézis vagy 

hipotézisrendszer igazolható-e; 

- a modellépítés és -alkalmazás alapján a még hiányzó vagy nem kellően feltárt 

ismeretek kimunkálására szolgáló kutatási témák kijelölése; 

- a talajfolyamatok eredményére, a talaj várható viselkedésére vonatkozó 

előrejelzések készítése. 
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A modellezés talajtani, talajvízforgalmi alkalmazása is nagyon sokféle szempontú 

lehet. A talajban a víz mozgását leíró modellek közül az úgynevezett „egyensúlyi”, 

valamint a vízmozgást differenciálegyenletekkel leíró, ún. „kutató” vagy 

mechanisztikus modellek főbb jellemzőit ismertetjük a következőkben. 

 

A talajvízforgalom modelljei 

 

A víz bármely formájú (csapadék, lefolyás, jégképződés, olvadás, kis és nagy hozamú 

felszíni vízfolyás, talajvíz és talajnedvesség) áramlása a talajképződés hajtóereje, 

illetve alapvető tényezője. A talajvízforgalmat leíró modellek készülhetnek kutatási, 

oktatási, kezelési vagy szabályozási célra. A talajvízforgalmi modelleknek kevéssé 

matematizált (kvalitatív) vagy matematizált (kvantitatív) változatai vannak. A 

matematizáltság nem csupán a számítógépi kódokra, hanem az alkalmazott 

hipotézisek jellegére is vonatkozik. Természetesen mindkét modelltípus vegyes, 

vagyis matematizált (determinisztikus) és kevéssé matematizált (konceptuális) 

elemekből épül fel. A talajvízforgalom azonban nem csupán egyértelműen 

meghatározott (determinisztikus) módon megy végbe, játszódik le, hanem abban 

véletlen hatások is megjelenhetnek. A csapadékeloszlást statisztikusan figyelembe 

vevő determinisztikus vízforgalmi modellek a determinisztikus és a sztochasztikus 

modelltípus között helyezkednek el. A matematikai modellek, így a talajvízforgalmi 

modellek felosztását a 16. táblázatban mutatjuk be Addiscott és Wagenet (1985), 

valamint Hoosebeek és Bryant (1992) nyomán. 

 

 Determinisztikus 
a) Mechanisztikus  (általában sebességparaméterekkel) 
b) Működési (funkcionális) (általában kapacitív paraméterekkel) 

 
  Sztochasztikus 
a) Mechanisztikus  (véletlenszerűen kiválasztott eloszlási paraméterek) 
b) Nem mechanisztikus (sűrűségfüggvény-paraméterek) 
 
Más szempontú felosztási lehetőségek:  

Cél, összetettség (komplexitás), rugalmasság (flexibilitás), átvihetőség 
(transzferabilitás) 

 
 Kvalitatív vagy kvantitatív jelleg szerint 
 Hierarchikus felépítés szerint 
 Információs szintek szerint 
 

16. táblázat. A matematikai modellek felosztása 

A modell felépítése lehet egyszerű vagy bonyolult. A működést leíró (funkcionális) 

modellek a folyamatleírást leegyszerűsítik, a bemenő adatmennyiséget és a műveleti 

időt csökkentik azáltal, hogy empirikus egyenleteket, pl. regressziós függvényeket 

alkalmaznak. A vízmozgást leíró működési modell egyik elterjedt típusát a kapacitív 

modellek alkotják.  
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A mechanisztikus modellek a modellezett folyamat leírását az ismeretek aktuális 

szintjén, azaz minden ismert részfolyamatot figyelembe véve írják le. A 

mechanisztikus modellek éppen ezért bonyolultak. A modellben alkalmazott 

egyenleteknek többnyire nincs analitikus megoldása, ezért megoldásuk numerikus, 

ami miatt a kapacitív modellekéhez képest nagyobb a számítási idejük. A 

mechanisztikus modelleket kutatásra, hipotézis ellenőrzésre és kevéssé ismert 

összefüggések feltárására alkalmazzák. 

A modellfelosztás egy további lehetősége a modellezés léptéke szerinti, amelyet 

Hoosbeck és Bryant (1992) összeállítása szerint mutat be a 17. táblázat.  

A talajvízforgalom és általában a talajmodellezés reprezentatív egysége (léptéke) a 

talajszelvény vagy pedon (i-szint). A pedon az a minimális kiterjedésű „talajdarab”, 

amely a modellezett talaj valamennyi ismérvét hordozza. A pedon talajjellemzői 

méréssel határozhatók meg. Az i+1 lépték a polipedont jelenti, amelybe már a pedon 

területi változatossága is beletartozik. A talajtulajdonságok az i+1 léptékre is 

mérhetők. Az i+2 a katéna vagy vízgyűjtő, az i+3 pedig a talajrégió-lépték. Az i-1 a 

talajgenetikai lépték, a genetikai szintek, az i-2 (ped ) az aggregátumok, az i-3 pedig a 

molekuláris kölcsönhatások szintje. A 17. táblázatban felsorolt léptékek, talajméretek 

egymásra épülését a 4. fejezet 52. ábrája mutatja be, szemléltetve a talajok 

összetettségének növekedését is. 

A talajfolyamat-modellek rendszerint csupán egy- vagy kétdimenziósak. A 

következőkben a különböző léptékű vízmozgást, illetve a vízben oldott anyagok 

mozgását leíró talajfolyamat-modellek főbb ismérveit tekintjük át.  

 

Talajvíz-áramlási modellek és léptékek 

 

Az i-4 lépték a molekuláris skála. Ebben a léptékben a víz és a kémiai anyagok 

kölcsönhatásainak leírása determinisztikus és mechanisztikus módon történik. A 

részecske-részecske kölcsönhatások, a duzzadás és a zsugorodás jelensége, a víz és a 

vízben oldott anyagok áramlásra gyakorolt hatása írható le ezen a skálán. A 

talajfolyamatok vizsgálatára szubmikroszkópos technikákat alkalmaznak (pl. az 

NMR-t és a magmágneses rezonanciaspektroszkópiát). 

A víz és a kémiai vegyületek talajoldat- és talajrészecske-felület közötti 

elmozdulásának a hajtóereje a kémiai potenciál rövid távolságú megváltozása, ami a 

víz és a vízben oldott anyagok újraeloszlását eredményezi. Az ebben a léptékben 

végbemenő áramlások a talajképződési folyamatok lényeges elemei, amelyek a 

magasabb i-k szinten a talajképződés hajtóerejét is jelentik. Az i-3 lépték a 

talajszemcsék közötti pórusokban végbemenő, 0 és –100 cm nedvességpotenciál-

tartományú áramlásokra vonatkozik. A hajtóerő ebben a léptékben a felületi feszültség 

és a kohéziós erők kombinációja. A talajmátrixban lezajló telítetlen áramlásban a 

kémiai anyagok újraeloszlása történik. Az i-3 lépték csupán az elemi talajegységre, a 

pedre vonatkozik.  
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GPR = ground penetrating radar  (talajnedvesség-mérési eljárás) 

TDR = time domain reflectometry  (talajnedvesség-mérési eljárás) 

CT = computer-assisted tomography  (felületelemző eljárás) 

NMR = nuclear magnetic resonance  (hidrogénatom mennyiségét mérő eljárás) 

 

17. táblázat. A víz- és oldatmozgás modellezési léptékei, a folyamatok megnevezése, 

                    a modellek típusai, a folyamatok mérési és becslési módszerei 
 

Skála Lépték Modell- Mérési és becslési 

féleség eljárások

i+6 világ (Föld) konceptuális távérzékelés, éghajlat

i+5 kontinens konceptuális távérzékelés, éghajlat

i+4 ország, állam, statisztikai modellek légifotózás

tartomány

i+3 talaj-régió hidrológiai modellek geohidrológiai technikák

(összekapcsolt vízgyűjtők) tömegegyensúly-modellek fuzzy clustering

(valószínűségi, statisztikus

determinisztikus/ működési 

modellek)

i+2 katéna, vízgyűjtő vízgyűjtőmodellek

megosztott vagy statisztikus hidrológiai geostatisztika, geohidrológiai

modellek technikák (hidrográf, vízkémia)

(determinisztikus és sztochasztikus

vegyes modellek)

i+1 polipedon két- és háromdimenziós TDR, GPR, geostatisztika

(tábla) oldalirányú áramlások

(determinisztikus / működési modellek)

i pedon tömegáramlás-modellek TDR, neutronszonda

ismert változatosságú (i -1) modellek

(determinisztikus/ működést leíró 

modellek)

i -1 talajszelvény, réteg egy- és kétdimenziós determinisztikus tenzióméterek,

kimosódási modellek; ellenállásblokkok

mintázatfelismerés

(determinisztikus / működést leíró 

modellek)

i-2 másodlagos szerkezeti megkerülő áramlás (bypass flow) vékonyréteg-metszet, 

elemek makropórusok festési eljárás,

(pedek, aggregátumok) üvegszálas optika,

CT

i-3 matrix szerkezet áramlások a talajmatrixban vékonyréteg-technika

(szemcsekölcsönhatások) (determinisztikus / működési) térbeliség, NMR

i-4 molekuláris kapcsolatok elekrokémiai modellezés elektronmikroszkópos technika

(pórus/ szemcse) (determinisztikus/ működési) oldatkémia
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A másodlagos szerkezeti elemek és a makropórusok által jellemzett ped már az i-2 

léptékű. A makropórusos talajra jellemző oldatáramlást kéthalmazú- vagy két 

kompartmentű áramlásként írják le és modellezik. A kéthalmazú áramlás részben a 

talajmátrix pórusaiban, részben pedig a makropórusokban, a másodlagos szerkezeti 

elemek és a pedek között zajlik. A makropórus olyan átmérőjű pórus vagy csatorna, 

amelyben az áramlás hajtóereje a gravitációs potenciál. Az i-2 skálájú modellezési 

eredmények azonban a tapasztalatok szerint nem egyértelműek. A talajban a festékek 

terjedését leíró hidrológiai modellel például a talajmorfológiát és a talajhidrológiát 

nem sikerült összekapcsolni. Az összekapcsolás csupán az i–1 léptékben sikerült.  

A talajosztályozási rendszerek többsége az i-1 szinten a diagnosztikus szint jellemzőit 

vonatkoztatja az i (talajszelvény vagy pedon), vagy még az a fölötti talajszintre (pl. 

Bouma, 1989). Az i-1 szintre a reprezentatív elemi térfogat (REV) koncepcióját 

dolgozták ki és mérték ki rá a talaj hidrofizikai jellemzőit (Lauren et al., 1988). 

Pedotranszfer függvényekkel a REV-re vagy más szintre mért talajjellemzők is 

kiterjeszthetők és modellezhetők. Ha a cél a víz- és az oldatáramlás talajgenetikai 

összefüggéseinek a megállapítása, a modellezés előtt a REV-et kell meghatározni. 

A pedon az a háromdimenziós, megfelelően nagy méretű és kiterjedésű REV, amely 

az i szinten a vizsgált talajszelvény rétegzettségét és a rétegek jellemzőinek 

változatosságát is tartalmazza. A változatosság ismerete azt jelenti, hogy ismerjük a 

talajtulajdonság értékét és szórását is.  

A pedonmodellek a determinisztikus/mechanikustól a statisztikus/konceptuálisig 

terjednek. Utóbbiak a mintázat felismerésen alapulnak, amelyekkel például a 

festéknyomvonalak és a fémkiválások mintázata jeleníthető meg (Booltink és Bouma, 

1991). A kimosódási modellek a pedonléptékben a víz- és a kémiaianyag-transzport, 

az oldatkémia törvényei szerint működnek. A pedonléptékű kimosódási modellek 

időben változó határfeltételeket használnak, mint pl. a csapadék-, a hőmérséklet- és a 

száradási-nedvesedési ciklusok, amelyek egyúttal a szabadföldi feltételeket is 

leképezik (Hutson and Wagenet, 1992).  

A dinamikus szimulációs modellek általában erősen behatárolt érvényességűek. 

Leginkább arra alkalmasak, hogy egy i-k szinten érvényes eredményt i–1, vagy i+1 

szintre vigyenek át.  

A pedon szintű modellek választéka nagy. Általában működési típusúak és 

félkvantitatívak (pl. Levine és Ciolkosz, 1986; Mayer, 1985; Chadwick et al., 1990). 

A víz- és a kémiaianyag-áramlás mennyiségi becslésén alapulnak, egyúttal a 

talajgenetikai folyamatok megértését szolgálják. A folyamatokat azonban a pedon 

szintjén még nem kellően ismerjük, megértésük pedig az i–1 szintű ismeretek 

bővülésétől várható. Biztatóan bővül azonban a modellek bemenő és tesztadatait, 

paramétereit mérő eljárások száma.  

Az i+1 vagy polipedon szint már táblaléptékű, és a talajgenetikai folyamatok 

horizontális kiterjesztése szempontjából fontos. Segítségével két- és háromdimenziós 

modellek alakíthatók ki, amelyekben a kimosódás mellett az oldalirányú elfolyás, az 

erózió, valamint a felszín alatti elfolyás is figyelembe vehető. Az i+1 léptékben a 

térbeli változatosság jelentősége megnő, míg a víz és a kémiai anyagok áramlásának 
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determinisztikus jellege gyengül. A determinisztikus folyamatok modellezésére 

főként a Monte-Carlo technikát alkalmazták ebben a léptékben (pl. Wagenet et al., 

1991). 

A táblaléptékű modellezés a talaj- és a környezeti jellemzők együttes és térben 

értelmezhető mérését teszi szükségessé. Ebből következik, hogy a tábla szintjén (i+1) 

a geostatisztika és az idősorelemzés fontos és szükséges eszköz. A tábla szintű 

feladatok egy más jellegű megoldását a tábla mért pontjaira végzett szimulációs 

eredmények térbeli, valószínűségi alapú kiterjesztése jelenti. 

A katéna- vagy vízgyűjtőskála (i+2) a víz és a kémiai anyagok tájléptékű áramlását 

jeleníti meg (pl. Richardson et al., 1992). Ezen a szinten a mechanisztikus és a 

determinisztikus modellek is használhatók, miután megtörtént a térbeli mintázat 

kiterjesztése a talajszelvényt alkotó genetikai szintekre (i-1), és oldalirányban. Ezt 

követően a geostatisztika interpolációs módszerei alkalmazhatók, lehetőleg azonban 

csak homogén területekre. A modellek bemenő adatait a talajgenetikai szintekre 

méréssel vagy becsléssel veszik fel (Wösten et al., 1990). 

A pozitív i szintű modellezés nemcsak talajtani, hanem ökológiai szempontú és célú is 

lehet. Az ökológiai rendszerek történései, törvényszerűségei ugyanis a polipedon vagy 

katéna léptékében értelmezhetők.  

Az i+3 skálán, vagyis az egymással kapcsolt és kölcsönhatásban álló vízgyűjtők 

szintjén a víz és a kémiai anyagok transzportját leíró mechanisztikus és 

determinisztikus modellek már nem alkalmazhatók. Helyettük az összevont 

csoportváltózójú funkcionális és statisztikus megközelítések kerülnek előtérbe. A 

csoportváltozók alkalmazása a méretarányból adódik, hiszen a kilométeres skálán 

egy-egy talajváltozó változatosságának csökkentése csupán összevont változókkal 

lehetséges (Bouma et al., 1980). Már a 19. században és a 20. század kezdetén 

használták ezt a megoldást a felszíni lefolyás, az erózió és a kis vízfolyások 

leírásakor. Tájléptékben a talajfolyamatok a tájléptékű mozaikok átrendeződéséhez 

kapcsolódnak. A talajmodellezés tájléptékben inkább holisztikus, mint 

folyamatorientált. A tájléptékű modellezés szemléletileg a XX. század eleji 

talajjellemzési, térképezési szemlélethez áll közelebb, nem pedig az alacsonyabb 

szinten alkalmazott folyamatszemléletű megközelítéshez. 

Az i+4 lépték inkább politikai (megye, ország stb.), mint természetes határokra 

vonatkozik. Ebben a léptékben főként a statisztikai leírás használatos. A rá jellemző 

területi adatbázisokat földrajzi információs rendszerekbe szervezik, és statisztikai 

módszerekkel kezelik. A víz és a kémiai anyagok áramlása, áramlásintenzitása ebben 

a léptékben nem jelenik meg. A térképezés a méretarányhoz illeszkedő jellemzőkre, 

pl. a folyóvízi vagy a szélhordta üledékekre stb. vonatkozik. A determinisztikus 

modellek ebben a léptékben nem a talajfolyamatok, hanem a szabályozási és kezelési 

kérdések vizsgálatát szolgálják. Annak ellenére alkalmazzák őket, hogy eredetileg 

más léptékű feladatra készültek. A skálakülönbségből adódó eltérések figyelmen kívül 

maradnak, mert a modellezett eredményekre gyakorolt hatásuk nem ismert. 

A kontinentális (i+5) és a globális (i+6) léptékű modellek már szinte kivétel nélkül 

konceptuális modellek. A talajok a kontinentális és globális léptékben talajgenetikai 
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típusokként és talajsorozatokként jelennek meg. A víz- és a kémiaianyag-transzportot 

és annak intenzitását pedig hatásának eredményében veszik figyelembe. A 

diagnosztikus szintek megléte vagy hiánya, a biológiai aktivitás mértéke, a klímahatás 

erőssége differenciáló tényezők a talajnak a térszíni pozícióval, a geohidrológiai, 

hőmérsékleti és csapadékviszonyokkal mutatott kapcsolatai értékelésében. 

Tájléptékben az emberi tevékenységnek a talajképződésre gyakorolt hatása is 

értékelhető. 

Az összeállítás alapján látható, hogy a talajok nedvességforgalmának leírása fizikailag 

az i-1 és az i léptékekben van megalapozva, kiterjesztése pedig az i+1 és i+2 szintre 

lehetséges. Két különböző bonyolultságú, időbeli és térbeli felbontású, alapvetően i 

léptékű, ún. pontmodellt mutatunk be, amelyekkel a talaj-növény-légkörben 

végbemenő vízforgalom az i-1-től az i+2 léptékig írható le, illetve értelmezhető. 

 

A talajvízforgalom két különböző bonyolultságú modellje 

 

A talajon keresztüli víz- és tápanyagellátástól függő növényi növekedést és 

termésképződést leíró ún. termésszimulációs modellek mezőgazdasági alkalmazása a 

növénytermesztési folyamatok jobb megértését, megismerését szolgálja, ugyanakkor 

hasznos a környezetkímélő és fenntartható földhasználat és a gazdaságos termesztési 

technológia kiválasztásában is. A víz- és nitrogénforgalom, valamint a növényi 

növekedés részmodelljeiből felépített, két különböző részletességű és érvényességű 

termésszimulációs modellt ismertetünk.  

 

Egyszerű kapacitív modell 

 

A modell a növényi biomasszafelhalmozódás, biomasszanövekedés folyamatát a talaj 

víz- és nitrogénkészlete, valamint a gazdálkodási és a környezeti hatások 

függvényében szimulálja (Bossel, 1985). A modell alapvetően pedon, vagyis i 

léptékű. A mezőgazdasági táblák művelés általi homogenizálása következtében a 

modell az i+1 lépték leképezésére is alkalmas. A modell egyszerű felépítésű, ún. 

kapacitív típusú. A kapacitív modellekben a talaj által szolgáltatható víz- és 

tápanyagmennyiség maximális értékét állítják be paraméterértékekkel, azok aktuális 

mennyisége pedig felhasználásuk és pótlódásuk mérlegeként alakul a szimuláció 

során. Természetesen a kapacitív modellek esetében is szükséges a készlet kezdeti 

értékének a megadása. A növényi biomassza növekedése az általunk használt 

modellben logisztikus típusú, ahogy azt a (41) függvény mutatja. A víz- és 

nitrogénlimitáció biomasszanövekedésre gyakorolt hatását empirikus összefüggések 

szabályozzák. A növényi paramétereket, a szervesanyag-lebomlás dinamikáját, ún. 

táblafüggvények tartalmazzák. A modell megalkotásának kifejezett célja a talaj-

növény-klíma rendszer működésének leírása volt a jobb megismerés és megértés 

érdekében. A modellező megtapasztalhatja a gazdálkodás hatását a mezőgazdasági 

biomasszatermelő rendszerre. A modellfejlesztő ezért modelljét „tanító modellnek” 

nevezte (Bossel, 1985). 
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A szimulációval nemcsak a biomasszafelhalmozódás követhető nyomon, hanem a 

talajban a víz és a nitrogén aktuálisan rendelkezésre álló mennyisége és az azokat 

növelő és csökkentő készletek alakulása is. 

Ahogy azt a modell általános ismertetésekor említettük, a talajnedvesség és a nitrogén 

mennyisége maximum és minimum értékek között változhat. A maximum értéknél 

nagyobb mennyiség a talaj felvehető készletéből távozik (víz esetén a talajvíz szintjét 

növeli, nitrogén esetén a gyökérzóna alá mosódik, vagy a talaj szerves anyagába épül 

be), a minimumnál kisebb értékek esetén ─ vagyis, ha a könnyen felvehető készlet 

kimerül ─ a biomasszafelhalmozás, a növényi növekedés üteme lassul vagy leáll. Ha 

az aktív növekedési időszakban a víz- vagy a nitrogénhiány a 20 napot meghaladja, 

terméscsökkenés lép fel. 

A modell három, egymással dinamikus kapcsolatban álló részmodellből áll. Ezek: 

1. A növény biomasszafelhalmozását, növekedését szimuláló részprogram 

(FIELDCP). 

2. A talaj felvehető nedvességtartalmát számító részprogram (MOIST), amelynek 

blokkdiagramja a 24. ábrán látható. 

3. A talaj felvehető nitrogéntartalmát számító részprogram (FIELD), amelynek 

blokkdiagramja a 25. ábrán látható. 

A modellben a növényspecifikus biomasszafelhalmozódás értékeit a vegetációs 

időszak előrehaladásával változó, a termesztett növényfajtára megadott 

paraméterértékek (YMAX, RBIOM, RGPLANT) állítják be. 

A szimuláció éves periódusonként történik. Az évek száma és a szimuláció hossza 

programtechnikailag nincsen limitálva. 

A szimuláció „időfelbontása” 1/100 év. Az egy éven belüli történések időegysége 

tehát 3,65 nap. Az év január 1-jével indul és december 31-éig tart. 

A többéves szimuláció során az első év kezdő értékei a következő év elején a 

megváltozott értékeket veszik fel. A szimuláció első éve a modellező által megadott 

kezdő értékekről indul. 

Lehetőség van évenként változó agrotechnika és gazdálkodási módok termésre és a 

termőhelyet jellemző értékekre gyakorolt „hosszú távú” hatásainak szimulációjára. 

A program éves ciklusai kimenetként minden esetben a szimulált növény 

termésmennyiségét és a termőhelyre jellemző változóknak az időbeli alakulását 

tartalmazzák. 

 

A modell leírása: 

 

A növényi növekedést leíró részprogram (FIELDCP): A részprogram nyolc 

termesztett növény biomasszanövekedésének és -megoszlásának paraméterértékeit 

tartalmazza. A növények logisztikus növekedését a következő differenciálegyenlet írja 

le: 

)1( xax
dt

dx
    (41) 
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ahol: x = a növényi biomassza mennyisége, 

a = növekedés sebességtényezője. 

 

A relatív növényi biomassza (RBIOM) az idő függvényében a víz és a N által limitált 

relatív növényi növekedés (RGPLANT) szerint alakul. A növényi termés a szimulált 

biomassza nedvességtartalommal (YSP) csökkentett értéke. 

 

A modell az alábbi gazdasági növények paramétereinek az értékeit tartalmazza: 

 búza (szemestakarmányok) 

 kukorica 

 burgonya 

 répa 

 borsó/bab 

 repce 

 lucerna (gyep) 

A lucerna és gyep esetében lehetőség szerint az első kaszálás időpontját meg kell 

adni. Az éves termés a kaszálás előtti és utáni résztermések összege (YL+Y1). 

 

A talaj felvehető nedvességtartalmát számító részprogram (MOIST): A részprogram a 

termőréteg által meghatározott mélységű, az agyagtartalommal megadott mechanikai 

összetételű, homogén talajszelvény felvehető nedvességtartalmának 1/100 év 

felbontású szimulációját végzi. A részprogram vízmérleget számít a 

gyökérmélységgel megadott, egységnyi alapterületű talajszelvényre. Az 

agyagtartalomhoz tartozó hasznos vízkapacitású (USFCAP) talajszelvényre 

időegységenként (1/100 év) összegzi a vízmérleg elemeit, így a csapadékot, a 

talajvízből történő kapilláris vízemelést, mint a vízkészletet tápláló részfolyamatokat, 

valamint a párolgást, a transzspirációt, a mélybeszivárgást, mint vízkészletet 

megcsapoló részfolyamatokat (38. ábra). A talaj agyagtartalma (CLAY) és 

tömődöttsége (CQ) határozza meg a teljes hasznos vízkapacitást (USFCAP). A 

szervesanyag-tartalom vízkötő képessége (OCAP) és a talaj agyagtartalma által 

meghatározott kapilláris vízemelés (CPRISE) alakítja a talaj aktuálisan hasznos 

vízkapacitását (WCAP). A szimulációhoz kezdő értékként a program a hasznos 

vízkapacitás százalékában kifejezett induló nedvességtartalmat (INMOIS = MOIST) 

használja.  

A kapilláris vízemelés (CPRISE) a talaj agyagtartalmának függvénye. Ha a kapilláris 

vízemelés (RISE) és a gyökérzóna mélysége együttesen (ROOT) nagyobb, mint a 

talajvíz mélysége (WTBL), akkor a növényi vízfelvétel nem a talaj nedvességkészletét 

(MOIST) fogyasztja, hanem az a talajvízből történik, vagyis a növényi vízfelvétel 

ekkor nem limitált (WET = 1). A talajvízből történő vízfogyasztást ekkor a 

talajvízszint csökkenése jelzi. 

Az evaporáció mértéke az éves cikluson belül, a hőmérséklet szezonális változását 

figyelembe véve szinuszfüggvény szerint alakul, s értéke mindenkor a talaj aktuális 

nedvességtartalmától függ. Az ily módon számított evaporáció a talaj borítottsága 
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szerint változtatható. Növényborítás esetén az evaporáció a csupasz talajfelszínre 

számított érték fele, fóliatakarás esetén az evaporáció értéke nulla. Ez utóbbi 

lehetőség a talajfelszíni párolgás mértékének a tanulmányozását teszi lehetővé. 

 
 

38. ábra. A talaj vízkészletének alakulását leíró részprogram elvi vázlata 

               (A rövidítések magyarázata a szövegben.) 

 

A transzspiráció a termesztett növényre megadott vízhasznosítási együttható értékétől 

(egy kilogramm növényi szárazanyag képződéséhez szükséges vízmennyiség) és a 

biomassza változásától (a növényi növekedés sebességétől), valamint az azt 

meghatározó nitrogénellátottságtól függ a modellben. 

A csapadékbetáplálás szimulációs lehetőségei részletesen ki vannak dolgozva. A havi 

csapadékösszegek megadhatók havonként, és változtatható az éves összegük az 

eloszlás megtartásával, de minden évre külön-külön havi adatként is bevihető. A 

csapadékgyakoriság megadásával lehetőség van a hónapon belül a csapadékösszeg 

véletlen elosztására is (pl. 3 vagy 4 naponként). 
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A vízkapacitáson fölüli csapadékmennyiség (WXCESS) közvetlenül a talajvizet 

táplálja, az öntözés pedig (IRRIGN) a talajvizet fogyasztja (DOWN). A talajvízszint 

változását (WTBL) ezek, valamint a kapilláris vízemelés és a növényi vízfelvétel 

eredőjeként számítja a program. 

A relatív növényi növekedés (RGPLANT) a relatív talajnedvesség (WILT) 

függvényében történik. 

Ha a felvehető talajvíztartalom (MOIST) értéke tartósan kisebb 30%-nál, és tartama a 

20 napot meghaladja, szárazságkár következik be (DROUGHT > 20/365), a növényi 

biomassza növekedése megáll (RBIOM = 0), a program az éves ciklus végén 

terméskiesést („Croploss”) jelez. 

 

A talaj felvehető nitrogéntartalmát számító részprogram (FIELD): A program a talaj 

aktuálisan hasznosítható tápanyagkészletét csupán annak felvehető (mobilizálható) N-

tartalmára „redukálja”, a többi tápanyag mennyiségét pedig „optimumba” helyezi. 

A 39. ábra alapján látható, hogy a C- és N-forgalom bonyolult összefüggésrendszert 

alkot.  

A tápanyagforgalom állapotváltozói: 

 CARB  szén a könnyen bomló humuszfrakcióban; 

 NOM  nitrogén a könnyen bomló humuszfrakcióban; 

 CHUM  szén az állandó humuszfrakcióban; 

 NV  felvehető nitrogénmennyiség; 

 RBIOM  relatív növényi biomassza. 

 

A szimuláció kezdetén a program a talaj ásványiszén- és nitrogénmennyiségét 

számítja, a talaj átlagos szervesanyag-tartalma (OGMTR), C és N aránya (CN), 

humuszos rétegének a mélysége (SOIL), a humusz lassan és gyorsan bomló hányada 

(HFRAC) alapján. 

A talaj felvehető ásványi N-jének mennyisége (NV) a megadott kezdő értékből (20 

kg/ha) a természetes N-kötés (NAT) mennyiségéből (25 kg/ha) és a műtrágya 

nitrogénjéből (FERT) tevődik össze. 

A könnyen bomló humuszban levő szén mennyisége (CARB) a szervesanyag-

lebomlás sebessége, az eróziós veszteség (ELOSS) és az aratás utáni növényi 

maradványok mennyisége (SMAX) szerint alakul. A könnyen bomló humuszban lévő 

N mennyisége (NOM) is a szerves anyag lebomlási sebességétől függ, amelyet a 

talajba kerülő növényi maradványok (SMAX) mennyisége, N-tartalma (MXRES), és 

a C/N aránytól függő átalakulása (DECAYF) módosít. Évente a könnyen bomló 

szerves anyag maximum 20%-a alakul át állandó humusszá. A szervesanyag-lebomlás 

sebessége a DECAY faktoron kívül az összes szén mennyiségétől (CARB) és a 

szinuszfüggvény szerint változó talajhőmérséklettől függ. 
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39. ábra. A talaj felvehető nitrogéntartalmát számító részprogram 

 

A könnyen bomló szerves anyagból a C-nek legfeljebb 25%-a kerülhet az állandó 

humuszba, a többi pedig CO2 formájú légköri veszteség. Az állandó humuszban lévő 

szén mennyiségét az eróziós talajveszteség (HLOSS) és a humuszlebomlás csökkenti. 

Ez utóbbi évente az állandó humuszban lévő szén maximum 2%-a. 

A növény által felvehető N mennyiségét (NV) a könnyen bomló szerves anyag 

lebomlása (RDECAY) növeli, míg a C/N aránytól függően a nitrogént a NOM-
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raktárba az N-transzfer viszi át, a növényi N-felvétel (RNUP) és az N-kimosódás 

(RLEACH) pedig csökkenti. 

A felvehető N-mennyiségből nitrogén mosódhat ki. A N-kimosódás mértéke a 

humuszanyag mennyiségének a függvénye, de a felvehető N-készlet maximum 30%-

nál több nem lehet. 

A növényi növekedést (RGPLANT) a relatív N-igény (HUNG) is meghatározza. 

A modell a szervesanyag-tartalom mérlegében a talajba kerülő, illetve a talajban 

maradó szalma szerves anyagának C- és N-tartalmát is figyelembe veszi. A szerves 

anyag C-tartalmát a modell egységesen a szárazanyag 47%-ának veszi. 

Az erózió a talaj termőrétegének vastagságát és ezzel együtt szervesanyag- és 

tápanyagkészletét, azokon keresztül pedig a vízkapacitását is csökkenti. 

 

Bemenő adatok és paraméterek 

 

Rögzített és kezdeti értékek: 

 

- Talajmélység (cm): a talaj humuszos rétegének vastagságából (cm) és a 

gyökérmélységből (cm) tevődik össze. 

- Szervesanyag-tartalom (%): a talaj humuszos rétegének átlagos 

humusztartalma. 

- A humusztartalom állandó (lassan bomló) része (%): a szerves anyag 

mineralizálódó részét jelenti, meghatározza a talaj C- és N-tőkéjét. 

- A talaj szerves anyagának C/N aránya: a C/N arány a humusz- és a N-

átalakulás sebességét meghatározó viszonyszám. Ha a C/N arány 20 és 30 

közötti, a N-mineralizáció és -immobilizáció egyensúlyban van, <20 esetén a 

mineralizáció, >30 esetén pedig a N-lekötődés dominál. 

- Talajkategória (agyag %): értékéből a gyökérmélységgel meghatározott 

talajszelvényre a program a talaj vízgazdálkodási paramétereit (pl. 

hasznosítható vízkapacitás, kapilláris vízemelés) számítja. 

- A talaj kezdeti nedvességtartalma a vízkapacitás %-ában: szokásos értéke 

60%. 

- Kezdeti felvehető N-tartalom (kg/ha): az induló, felvehető N mennyisége. 

Szokásos minimális értéke 20 kg/ha. 

 

Gazdálkodási paraméterek 

 

- A talajvíz mélysége (m): talajvízhatással 5 m-nél mélyebb talajvízszint 

esetén a program nem számol. A kapilláris vízemelés max. magassága 3 m. 

A talajvízmélységet az év végére a program a talajszelvény vízmérlege 

alapján számítja. 

- Öntözés (igen/nem): öntözés = igen esetén a vegetációs perióduson belül, 

ha a talaj felvehető nedvességtartalma 50% alá csökken, a teljes 

vízkapacitás fele értékig hiányzó vízmennyiség mint öntözővíz (IRRIGN) 
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adódik a talajban levő vízmennyiséghez és kumulálódik az IWTR 

változóban. A kiöntözött vízmennyiség a talajvízszintet csökkenti. 

- Tömörödés (igen/nem): a talaj agyagtartalmától függően 6 vagy 12%-kal 

csökkenti a talaj hasznos vízkapacitását (USFCAP). 

- A vegetációs periódus kezdete (hét): a szimulált növény tavaszi 

növekedésének kezdete. 

- A vegetációs periódus vége (hét): az aratás (kaszálás, termésbetakarítás) 

ideje. 

- Gyökérmélység (cm): a szimulált növény átlagos gyökérmélysége.  

- Talajfedettség (nincs, növény, fólia): a vegetációs periódusokon kívüli, 

talajról történő evaporáció mértékének szabályozására szolgáló paraméter. 

A „nincs” azt jelenti, hogy a vegetációs perióduson kívül az evaporáció a 

talaj vízgazdálkodási paramétereiből számítható. Növényborítás esetén az 

evaporáció a növény nélküli talajra számított érték fele. Fóliatakarás 

esetében az evaporáció értéke nulla. 

- Csapadék (mm/hónap): a csapadékösszegek havi értékei. 

- Véletlen csapadékeloszlás (igen/nem): igen esetén a csapadék 

periódusértékének (nap) megadása szükséges, valamint egy random szám 

bevitele, amely „véletlen” módon osztja szét a havi csapadékösszeget. 

- Termesztett növény: kiválasztása sorszámának bevitelével történik. 

- Szalma marad? (igen/nem): a növénytől függő mennyiségű és 

tápanyagtartalmú szalma növeli a talaj tápanyagkészletét, szervesanyag-, 

C- és N-tartalmát. 

- A nitrogénműtrágya mennyisége (kg/ha) 

- A szerves trágya mennyisége (t/ha) 

- A komposzt mennyisége (t/ha) 

- Az erózió mennyisége (t/ha) 

 

Modellkimenetek 

 

A kimenetek grafikus és numerikus típusúakra oszthatók. Grafikus a termésgörbe és a 

talajnedvesség-tartalom időbeli változása. A numerikus kimenetek pedig: 

- a szén mennyisége a talaj termőrétegében (kg/ha) 

- a N mennyisége a talaj termőrétegében (kg/ha) 

- a termés mennyisége q/ha (dt/ha) 

- az öntözővíz mennyisége (mm/év) 

- a csapadék mennyisége (mm/év) 

- a talajvízszint változása (m) 

- a talaj felvehető N-tartalma (kg/ha) az év végén 

- szervesanyag-tartalom (%) 

- a szervesanyag-tartalom állandó része (%) 

- a szerves anyag C/N aránya 
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A löszgyepek talajvízkészlet-dinamikájának modellezése 

 

Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete megbízásából Albertirsa határában 

1987 és 1990 között löszön képződött mezőségi talaj löszgyep borította változatain 

talajtani, talajnedvesség-forgalmi vizsgálatokat végeztünk. A két termőhely mintegy 

1,5 km távolságban, hullámos térszínen helyezkedett el. A degradált állomány a 

„Hosszú-völgy” középmagas, ÉNy─DK irányú vágatában közel vízszintes térszínt 

borított, a közel természetes fajösszetételű állomány pedig egy DK-i kitettségű 

domboldalt. A löszgyepállományok talajviszonyait szelvényfeltárással és 

talajvizsgálatokkal jellemeztük. Megállapítottuk, hogy a közel természetes 

fajösszetételű löszgyep gyengén erodált talaja közepes, a degradált állományú 

löszgyep közepesen erodált talaja pedig sekély humuszrétegű termőhelyen fordult elő. 

Valószínű, hogy a degradált löszgyepű talaj humuszrétegének elvékonyodását a 

terület gyeptéglázása okozta. A talajok genetikai szintjeinek víztartóképesség- 

függvényeit és modellparaméter-értékeit a 40. és a 41. ábrákon mutatjuk be.  

A domboldalon elhelyezkedő növényállományok talajnedvesség-forgalmát 1990. 

április elejétől szeptember közepéig, kb. tíznapos gyakorisággal, 10 cm-es 

rétegfelbontásban 150 cm-es talajmélységig a BR-150 talajnedvesség-mérővel, 

növényállományonként 4-4 helyen mértünk (1.1 fejezet). A műszeres 

nedvességmérések időpontjában, két mérőhely szomszédságában, talajfúróval gyűjtött 

mintákból szárítószekrénnyel is meghatároztuk a talajrétegek nedvességtartalmát.  

A közel természetes fajösszetételű löszgyep talaját a degradált löszgyepénél a 

műszeres és a szárítószekrényes talajnedvességtartalom-idősorok egyaránt ─ 1-2%-tól 

5-6%-ig terjedően ─ nedvesebbnek mutatták. 

A talajnedvesség-tartalom értelmezésekor azonban a talajrétegek szemcseösszetételét, 

víztartó képességét, és szervesanyag-tartalmát is figyelembe kell venni. 

Szemcseösszetételben a két termőhely talaja között lényeges eltérést nem találtunk. 

A talajszelvényekre meghatározott víztartóképesség-értékek (lásd a 40. és 41. ábrákat) 

alapján a pF=2,3 és pF=4,2 tartomány csupán a 60 cm alatti rétegekre különböző. 

A két termőhelyen mért talajnedvesség-tartalmakban kimutatható 2-5%-nyi 

nedvességtartalom-különbség oka is a 60 cm alatti talajrétegek víztartó képesség 

különbségére vezethető vissza, amely a 150 cm-es talajszelvényekre számított 

hasznos vízkapacitás értékéből is látható (18. táblázat). A különbséget sokkal inkább a 

talajok szervesanyag-tartalma, mint mechanikai összetétele magyarázza. A két eltérő 

degradáltságú löszgyepben mért talajnedvesség-dinamika tehát nem talaj 

vízgazdálkodásból adódó, hanem egyértelműen a növényállományokhoz köthető 

különbséget tükröz.  
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40. ábra. Az albertirsai természetközeli löszgyep mért talajvíztartóképesség-értékei, 

              illesztett víztartóképesség-függvényei és azok paraméterértékei 
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41. ábra. Az albertirsai degradált löszgyep mért talajvíztartóképesség-értékei, illesztett 

               víztartóképesség-függvényei és azok paraméterértékei 
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A 42. ábrán a hasznosítható vízkészletnek a ─ havi csapadékösszegekkel modellezett, 

a hasznosítható talajvízkészlet és talajnedvesség adataiból számított ─ dinamikáját 

mutatjuk be. 

42. ábra. A havi csapadékösszegekkel modellezett löszgyepek mért és modellezett 

              talajvízkészlet-dinamikája 

 

A mért és az 1.1 fejezetben bemutatott 1990. évi talajnedvesség-profil adataiból egy 

120 cm-es talajszelvény vízkészletét számítottuk. A vízkészletértékből a növények 

által nem hasznosítható részt kivonva kaptuk a 120 cm-es talajszelvény hasznosítható 

vízkészletét.  

 

 

 

Növényzet 

Humusz- 

vastagság 

(cm) 

Humusz-

tartalom 

(%) 

Gyökér- 

mélység 

(cm) 

Felvehető 

N-tartalom 

(kg/ha) 

Talaj-

víz 

(m) 

Éves 

csapadék 

(mm) 

Víz-

kapacitás 

(mm) 

Közel 

természetes 

gyep 

60 4 100 50 15 407 220 

Degradált 

gyep 

40 3 100 30 15 445 200 

 

18. táblázat. Az albertirsai talajvízkészlet-szimulációkban használt paraméterértékek 
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A kapacitív modellel a talaj hasznosítható vízkészletének időbeli alakulását 

modelleztük. A modellben használt paraméterértékeket a 18. táblázatban adjuk meg. 

Mivel a mért és a szimulált értékek a nyári időszakban lényegesen különböztek, a 

modellezéshez a talajnedvesség-mérések idején a növényállományokba kihelyezett 

csapadékgyűjtőkben mért csapadékadatokat használtuk (44. ábra). A mért 

csapadékmennyiségekkel végzett szimuláció eredményeként kapott hasznosítható 

talajvízkészlet időbeli alakulását a 43. ábrán mutatjuk be. 

43. ábra. Az albertirsai löszgyepek mért és a helyszíni csapadékadatokkal 

               modellezett hasznosítható talajvízkészlete 

 

A léghőmérséklet figyelembevétele a modellben indirekt módon történik, a 

hőmérséklettől függő folyamatok szabályos szinuszfüggvény szerinti éves menete 

alapján. A mért léghőmérséklet vagy talajhőmérséklet figyelembevételére módszert 

dolgoztunk ki (Rajkai, 1997). A módszer lényege, hogy a hőmérsékletfüggő 

folyamatok (párolgás, N-mineralizáció) szabályos szinuszfüggvény szerinti menetét a 

mért adatoknak megfelelően módosítjuk. A modellben a szinuszfüggvény szerint és a 

mért léghőmérséklet alapján, konstans talajnedvesség-tartalom esetén a talajpárolgás a 

45. ábra szerinti. A mért léghőmérséklet bekapcsolása a szimulációba a talajfelszíni 

párolgás részletesebb, valósághűbb leírását teszi lehetővé. Hőmérsékletet nem 

mértünk, a legközelebbi meteorológiai állomás (Cegléd) hőmérsékleti adatai a két 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

á
p
r.

3
.

á
p
r.

1
7
.

á
p
r.

2
5
.

m
á
j.
3
.

m
á
j.
1
4
.

m
á
j.
2
4
.

jú
n
.4

.

jú
n
.1

3
.

jú
n
.2

2
.

jú
l.
3
.

jú
l.
1
5
.

jú
l.
2
3
.

a
u
g
.2

.

a
u
g
.1

3
.

a
u
g
.2

1
.

a
u
g
.3

1
.

s
z
e
p
.1

1
.

H
a

s
z
n

o
s

ít
h

a
tó

 v
íz

k
é

s
z
le

t 
(m

m
)

Közel természetes gyep, mért

Degradált gyep, mért

Közel természetes gyep, helyben mért
csapadékkal szimulált

Degradált gyep, helyben mért
csapadékkal szimulált

ALBERTIRSA, 1990



 98 

termőhely kitettségben és hőmérsékleti viszonyokban meglévő eltérését nem jelenítik 

meg, ezért a 45. ábrán látható korrekciót nem alkalmaztuk.  
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               mért csapadékmennyiségek összegzett értékei 
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45. ábra. A léghőmérséklet hatása a talajvízkészlet párolgására a szinuszfüggvény és a 

               mért léghőmérsékleti adatok szerint 
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A 42. és 43. ábrákon bemutatott mért és szimulált talajvízkészlet időbeli alakulását 

értékelve megállapíthatjuk, hogy azok csupán hozzávetőlegesen egyeznek. A 

növényállományokban mért csapadékkal szimulált talajvízkészlet a természetes 

löszgyepét javította, de a két állomány közötti különbség leírását nem szolgálta. Ebből 

arra következtettünk, hogy a különbséget előidéző részfolyamat a modellben vagy 

nem szerepel, vagy a modell arra nem kellően érzékeny. Összefoglalóan azt 

állapíthatjuk meg, hogy az egyszerű kapacitív modell a talajvízforgalom leírását 

csupán az időbeni alakulás menetét tekintve teszi lehetővé. A finomabb különbségek 

leírásához további környezeti változók mérése (pl. a léghőmérséklet állományon 

belüli mérése, a szélhatás figyelembevétele, a besugárzás különbségének a kimérése, a 

talajfelszíni elfolyás figyelembevétele stb.) és modellbe építése szükséges.  

 

A determinisztikus, mechanisztikus „kutatómodell” 

 

A víz- és hőforgalmi modell 

 

A SOIL víz- és hőforgalmi modell alapegyenleteit a Richards és Fourier által a víz- és 

hőáram leírására alkalmazott analóg differenciálegyenletek képezik (Jansson & 

Thoms-Hjärpe, 1986). A talajban végbemenő lamináris (örvénymentes) vízáramlást a 

modellben a Darcy-törvény Richards (1931) által általánosított telítetlen áramlási 

egyenlete írja le: 

 

 
z

c
D

z
kq

p

pvizviz 1   (42) 

 

ahol:      talajvízpotenciál (cm)  vízk vízvezető képesség (cm×s
-1

) 

 pc  a talajlevegő páratartalma   vízq  vízáramlás-intenzitás (cm×s
-1

) 

 pD a talajpára diffúziós együtthatója z   távolság (cm) 

 

A (42) telítetlen vízáramlási egyenlet anyagmegmaradást is magában foglaló formája: 

 

   viz
viz s
z

q

t
  (43) 

 

ahol: vizs a vízforrást vagy a vízkivételt, pl. a növényi vízfelvételt megjelenítő tag. 

 

A talaj hőforgalmát leíró differenciálegyenletnek a (42) egyenlettel analóg alakja ─ 

amelyben a hőáram a hővezetés és a hőkapacitások összege ─ a következő: 

 

 párapáravizvizhőhő qLTqC
z

T
kq   (44) 

 

ahol:    q    hőáram-intenzitás vagy fluxus 
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 hők hővezető képesség 

 T   hőmérséklet 

 vizC a víz hőkapacitása 

 páraL látens vagy kötött hő 

 z   a talajfelszíntől mért függőleges távolság 

 

A (44) egyenletnek általánosított és az anyagmegmaradást is kifejező alakja: 

 

 hő

pára

pára
viz
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CT )(
 (45) 

ahol:    fL a fagyás látens hője 

 j  a jég víztartalma 

   a jég sűrűsége 

 T   hőmérséklet 

 t     idő 

 vizC a víz hőkapacitása 

 páraL a pára látens hője 

 hős   a talaj hőcseréje 

 

A fenti egyenlet bal oldalának két tagja a talaj szenzibilis és látens hőtartalmak adott 

időre vonatkoztatott megváltozását, míg a jobb oldali utolsó tag a külső környezettel 

végbemenő hőcserét fejezi ki.  

A SOIL-modell hajtóváltozóit a léghőmérséklet napi középértéke, a napi 

csapadékmennyiség, valamint a globálsugárzás napi összege alkotják. A levegő 

átlagos páratartalma és az átlagos napi szélsebesség is hasznos hajtóváltozó lehet. A 

modell futtatásához a talajrétegek talajfizikai paraméterei (víztartó képesség, telített 

vízvezető képesség) és a növényparaméterek (pl. a gyökér növekedése és eloszlása a 

talajszelvényben, a növényi levélfelület időbeli alakulása, a levélzeten tárolt 

vízmennyiség stb.) szükségesek. A modellben a felhasználó modellkapcsolókkal 

választhat az egyes változók közötti összefüggések között. A SOIL-modellel 

becsülhető (szimulálható) a talajhőmérséklet, a nedvességtartalom és a 

nedvességpotenciál, a gyökér vízfelvételének napi értéke a talajszelvény bármely 

szintjén, a vízáram mennyisége a talajrétegekben, a makropórusáramlás (bypass 

flow), a talajfelszínről történő párolgás, az evapotranszspiráció stb. időbeli és 

talajrétegbeli alakulása. A SOIL-modell az öntözés és a sótranszport vizsgálatára is 

alkalmas. 

A szimuláció eredménye a SOILN-modell bemenetét képező hajtóváltozó-készlet 

előállítása is (felületi beszivárgás és elfolyás, a talajrétegek közötti nedvességmozgás, 

a talaj nedvességtartalma, hőmérséklete, az evapotranszspiráció napi értékei). A 

SOIL-modellben a növény csupán a talaj vízkészletének a fogyasztója, azaz mint 

párologtató képlet szerepel. A növényi növekedés és tápanyagfelvétel, a 

szervesanyag-lebomlás és -ásványosodás, a mikrobiológiai folyamatok csupán a 

SOILN- modell bekapcsolásával válnak tanulmányozhatóvá. 
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A nitrogénforgalmi és termésszimulációs modell 

 

A SOILN-modell talaj- és növényrészmodellből áll (Bergström, Johnsson, 

Torstensson, 1991). A növényrészmodell több növény (szántóföldi, egynyári évelő 

növények és erdő) növekedésének, fejlődésének, öregedésének (szeneszcenciájának) a 

szimulálására alkalmas. 

Bemeneti változói a léghőmérséklet, a besugárzás napi értékei, termesztési, 

agrotechnikai adatok, a talajrétegeknek a SOIL-modellel szimulált napi hő- és 

nedvességadatai. A SOILN-modell paraméterkészletében a növényélettani 

paraméterek meghatározó jelentőségűek. 

A nitrogénforgalom szimulációja a talaj-növény-légkör rendszerben legfontosabb N-

átalakulásokat és mozgásokat veszi figyelembe. A modellben a talaj fizikai- és 

vízgazdálkodási tulajdonságok alapján elhatárolt rétegekből áll. A felvehető N minden 

rétegben egy ammónium-N és egy nitrát-N készletből tevődik össze. Az ammónium 

immobil, míg a nitrát a vízzel mozog. Az ammónium-N készletének nagyságát a 

szerves trágyából, a talaj szerves anyagának mineralizációjából és a légköri 

lerakódásból származó N növeli, míg az immobilizáció, a nitrifikáció és a növényi N-

felvétel csökkenti. A nitrátkészletet a nitrifikáció, a műtrágyázás és a légköri 

lerakódás növeli, csökkenti viszont a nitrátkimosódás, a denitrifikáció és növényi N-

felvétel. A nitrogénátalakulásokat leíró függvények menetét a talaj hőmérséklete és 

nedvességtartalma befolyásolja. A talajszelvényben a nitrátkészlet eloszlásmintázatát 

a talajrétegek közötti vízmozgás alakítja. Az N-kimosódás szintén a talajszelvény 

vízforgalmának a következménye. A talaj szervesanyag-tartalma alaphelyzetben két, a 

szervesanyag-dinamikában különböző sebességgel résztvevő készlet között oszlik 

meg. Lehetőség van több készlet megadására is. Választható, hogy a modell 

mikroorganizmus-dinamikát szimuláljon-e, vagy sem. A szervesanyag-lebomlás 

sebessége a talaj pillanatnyi nedvesség- és hőmérséklet-állapotának a függvénye. A 

szervesanyag-tartalom N-dinamikája a széndinamika függvénye, a mineralizáció vagy 

immobilizáció a lebomlott anyag C/N arányától, valamint az ásványi N 

felvehetőségétől függ. 

A növényi biomasszanövekedés és nitrogéntartalom dinamikája szorosan összefügg. 

A biomasszanövekedés az energiabevitel (fotoszintézis) függvénye, a növekedés 

sebességét a nitrogénbevitel limitálja. A levelek széndioxidot vesznek fel a légkörből, 

a gyökérzet pedig N-t a talajból. A szár raktároz. A szemtermés ─ metabolikus 

gyűjtőként ─ a szemtermés fejlődése idején asszimilátumigényét a szárból fedezi. A 

maximális potenciális növekedés a levélfelület által befogott napsugár mennyiségétől 

függ. Az aktuális növekedést az alacsony léghőmérséklet, a növényi szövetek 

alacsony N-koncentrációja és a vízhiány csökkenti. A N-felvételt egyrészt a 

különböző növényi szövetek N-igénye, másrészt a nitrogénnek a talajból való 

felvehetősége korlátozza. 

A napi biomasszanövekedés megoszlását a gyökérzet, a levél és a szár között két 

függvény vezérli. A gyökerekbe allokált biomasszamennyiség a teljes biomassza 

növekedésével csökken, N-hiányos állapotban viszont nő. A levél és szár közötti 
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biomasszamegoszlás a levélfelület növekedésétől függ, amit a levélfelület és a hajtás 

biomasszaaránya határoz meg. A szemfejlődés idején biomassza- és 

nitrogénáthelyeződés folyik a különböző szövetekből a magba. A szöveti elhalást 

különböző függvények irányítják. Az elöregedő szövetekből elhalásuk előtt a 

biomassza és a nitrogén egy részét a növény kivonja. A csírázás dátuma, az érés 

kezdete és vége a hőmérséklet, a nappalhosszúság és a maximális termésindex 

függvényeként alakul. 

A gyökér eloszlása a talajban nagymértékben meghatározza a víz- és a 

nitrogénfelvételt, azokon keresztül pedig a növekedést és a terméshozamot is. A 

mélységi gyökéreloszlás kezdeti és adott időpontokra vonatkozó értékei egy 

paraméterfájlban adhatók meg, vagy a modell a felhasználó által kiválasztott eloszlás-

függvény szerint szimulálja a gyökéreloszlás-dinamikát. Lehetőség van a két módszer 

kombinációjára is. 

A növények tápanyagfelvételi hatékonysága a talajkörnyezettel állandó 

kölcsönhatásban lévő gyökérsajátosságok függvénye. A jól felépített, megfelelően 

paraméterezett mechanisztikus modellek lehetővé teszik a tápanyagszolgáltatás-

tápanyagfelvétel folyamatrendszerének jobb megértését, és segíthetik a gazdaságos, 

ugyanakkor a környezetet nem károsító növénytermesztési gyakorlat kialakítását is. 

 

Egy szabadföldi kísérlet nedvességforgalmának modellezése 

 

Az uppsalai Agrártudományi Egyetem Agrárökológiai Tanszéke 1988-ban és 1989-

ben kisparcellás, árpa jelzőnövényű, véletlenblokk-elrendezésű kísérletet végzett 

különböző nedvesség- és nitrogénellátottsági állapotok növényi fejlődésre és termésre 

gyakorolt hatásának vizsgálatára. A kísérlet az egyetem területén, a Fyris-folyótól 

mintegy 1,5 km távolságra lévő, a folyó felé enyhén lejtő térszínű Sänkan-völgyben, a 

folyóba futó kis vízhozamú patak közvetlen szomszédságában folyt. Talaja glaciális 

tengeri üledéken (yüttja) kialakult, nehéz mechanikai összetételű és réti jellegű. A 

patakvölgyet a mezőgazdasági művelés érdekében drénezték (Andrén, et al., 1989). 

Az árpa jelzőnövényű kisparcellás kísérletben négy kezelési típust állítottak be: 

kontroll, száraz, öntözött és öntözött+műtrágyázott (Andrén et al., 1992). A száraz 

kezelés parcellái fölé az esővíz kizárására átlátszó műanyag fóliát feszítettek ki június 

3-án. Az öntözéses kezelésekben csepegtető öntözést alkalmaztak. Az 

öntözött+műtrágyázott típusban összesen 260 kg/ha év folyékony N-műtrágyát 

adagoltak az öntözővízhez az árpa feltételezett N-igénye szerint. A 

tápanyagegyensúly biztosítása érdekében 100 g N-hez 14 g P-t és 72 g K-ot kevertek. 

A tápoldatban a N 60%-a NO3

- 
, 40%-a NH4

+
 formájú volt. A tápoldat mikroelemeket 

(S, Fe, Mn, B, Zn, Cu és Mo) is tartalmazott. Az öntözés és a tápoldatos műtrágyázás 

1988. június 22-én indult és augusztus 12-éig tartott, átlagosan kb. napi 4 mm 

öntözővíz-mennyiséggel. 
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A kezelésekben az árpaszalma lebomlását is vizsgálták oly módon, hogy ismert 

mennyiségű szalmát lyuggatott zacskókban a kezelések talajába 10 cm mélyre ástak 

be, és 20 naponként, a lebomlás sebességének követésére összesen öt alkalommal 

mintázták. Parcellánként 25 zacskót helyeztek ki, kezelésenként 4 ismétlésben 100-

100, összesen 400 db-t. A szalmalebomlásra a talajhőmérséklet és a nedvesség 

hatásait is tartalmazó modellt teszteltek (Andrén et al., 1992). 

A kezelések talajának nedvességtartalom-dinamikáját szárítószekrényes mintavétellel 

1988. június 26-a és augusztus 17-e között 10 napos gyakorisággal követtük a 0-15 és 

a 15-30 cm-es talajrétegekre. A tömegszázalékos nedvességtartalmat bolygatatlan 

mintavétellel meghatározott 1,35 g/cm
3
 térfogattömeggel számítottuk át 

térfogatszázalékra. 

A talajhőmérséklet adatait 1988. május 16-ától szeptemberig a kezelésenként egy-egy 

parcellába, 10 cm-es talajmélységbe kihelyezett, termoelemes hőmérő gyűjtötte.  

A szalmalebomlás modellezéséhez a napi talajnedvesség-potenciál és talajhőmérséklet 

értékeit a SOIL-modellel generáltuk. A modell talajfizikai paraméterezéséhez használt 

értékeket a 19. táblázatban foglaltuk össze. A táblázati értékek Johansson et al. (1985) 

közleményéből és saját mérésekből származnak. 

A kísérleti területre kihelyezett konténerállomás mérőműszerei által rögzített 

léghőmérséklet és csapadék napi átlaga és összege, valamint a kiadagolt öntözővíz 

mennyisége voltak a SOIL-modell hajtóváltozói. A szimulált és a mért 

talajhőmérsékletnek a hibahatáron belüli egyezése a 19. táblázatban megadott 

modellparaméter-értékek megfelelőségét igazolta.  

 

 

46. ábra. Az ultunai kezelések 15-30 cm-es talajrétegének mért (•) és szimulált (―) 

               nedvességtartalom-dinamikája 1988-ban 
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Talajréteg 

Cm 

Porozitás 

% 

Hervadás- 

pont % 

BC 

λ 

BC 

hair (cm) 

BC 

θres 

Ks 

cm×óra
-1

 

Ks
MP 

cm×óra
-1

 

  0-10 49,0 28,0 0,10 50,0   8,00 6,0  18,0 

10-20 52,2 26,5 0,04 1,67   0,40 6,0  22,2 

20-30 48,6 26,9 0,05 1,41   0,35 3,0  16,2 

30-40 46,8 26,8 0,13 1,64 22,09 6,0  25,8 

40-50 47,3 26,1 0,22 1,72 27,86 6,0  78,0 

50-60 47,5 25,2 0,24 0,91 28,46 6,0  99,0 

60-70 45,1 27,3 0,20 1,48 28,61 6,0  40,2 

70-80 43,8 23,6 0,06 1,06  0,29 6,0 120,6 

80-90 42,5 27,9 0,10 1,12 23,55 3,0  19,8 

 90-100 44,9 30,7 0,05 1,22 18,29 6,0  40,8 

 

19. táblázat. Az ultunai öntés réti jellegű talaj SOIL-modellben használt talajfizikai 

                   paraméterei. BC a Brooks─Corey-féle víztartóképesség-függvényt, az  

                   MP a makropórus vezetőképességet jelöli.) 

 

A szárítószekrényes módszerrel a 15-30 cm-es talajrétegre meghatározott 

talajnedvesség-értékek és a szimulált talajnedvesség-tartalom időbeli alakulását 

kezelésenként a 46. ábrán mutatjuk be. 

A szimulált napi talajnedvesség-tartalom értékeit a víztartóképesség-értékekre 

illesztett (23) függvénnyel számítottuk át vízpotenciál-értékekre. A SOIL-modellel 

szimulált vízpotenciál- és hőmérsékleti értékek adták a szalmalebomlási modell 

bemenő értékeit. 

Az árpaszalma lebomlásmodelljének leírása és paraméterezése Andrén et. al. (1992) 

közleményében található meg. A szalmalebomlás hőmérsékleti korrekciója és a 

talajvízpotenciálé különösen a lebomlási sebességtényező (kc) kezelésenkénti 

különbségét csökkentette. A két környezeti tényező ─ a talajvízpotenciál és a 

talajhőmérséklet ─ a kezelési különbségeket kielégítő módon magyarázta. A 

lebomlási modellel szimulált és a mért szalmatömeg időbeli változásának eltérését 

kifejező R
2
 értéket (0,544-ről 0,948-ra) a vízpotenciál és a hőmérséklet korrekciója 

legkifejezettebben a száraz kezelés esetében javította. Az árpaszalma 

tömegváltozásának mért és a lebomlási modellel szimulált alakulását kezelésenként a 

47. ábrán mutatjuk be. 
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47. ábra. Mért és szimulált árpaszalma-lebomlás (Y tengely g%) időbeli menete (X 

              tengely), valamint a talajhőmérséklet (To) és a nedvességpotenciál (ψo) 

             időbeli dinamikája az ultunai kezelésekben 

 

Megállapítható, hogy a szimulációs modellezés ─ esetünkben a SOIL-modell ─ 

nemcsak hipotézis-, illetve paraméterérték tesztelésére és ellenőrzésre alkalmas, 

hanem a bemeneti változó ─ esetünkben a talajvízpotenciál és a talajhőmérséklet ─ 

értékeinek generálására is. Ezen a módon összetett modellezési feladatok végzése 

válik lehetővé (Andrén et al., 1992). 

 

Búzatábla nedvességforgalmának modellezése 

 

A Herceghalmi Gazdaság területén a 2530. számú OTKA-kutatás keretében a talaj 

hidrofizikai jellemzőinek területi változatosságát tanulmányoztuk 1991 és 1993 

között. A 1483 hektáros Herceghalmi Gazdaság területét mészlepedékes mezőségi 

talajok alkotják. A terület földrajzilag a Zsámbéki-medencéhez tartozó, a Gerecse és a 

Budai-hegység közötti tektonikus medencerész, amelyet több száz méteres 

harmadidőszaki üledéksor tölt ki. A medence felszínépítő kőzetei: szarmata mészkő, 

pannon agyag, homok, negyedidőszaki lösz és lejtőüledék. A medence területe 
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mérsékelten tagolt, reliefértéke átlagosan 2,3 km/km
2
. A medenceterület hullámos 

felszínét, ÉNy─DK irányú lankás dombok alkotják. A legnagyobb szintkülönbség 60 

m körüli, a lejtők átlagosan 2-5
o
 hajlásszögűek. A dombvonulatok közötti távolság 1-2 

km. 

Éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Az évi átlaghőmérséklet 9,7 
o
C, a 

nyári félévé 16,5 
o
C. A csapadék évi átlagban 600 mm. A nyári félévé mintegy 330 

mm. A medence ariditási indexe 1,08-1,15. A leggyakoribb szélirány a Ny-i és az 

ÉNy-i. Az átlagos szélsebesség 3 m/s. 

A gazdaság területén felszíni vízfolyások, vízállások nem találhatók. A talajvíz 

mélysége a völgyekben 2-4 m közötti, máshol pedig 4-6 m (Marosi és Somogyi, 

1990). 

A gazdaság területét a szántóföldi növénytermesztés szempontjából igen jó minőségű, 

löszön képződött, mészlepedékes csernozjomtalajok, illetve azok különböző 

mértékben erodált változatai borítják. Az erózió elsősorban a humuszos réteg 

vastagságának csökkenésében nyilvánul meg. A talajpusztulás egyik formája a tagolt 

felszínű, szeles területen ható defláció. A vízerózióval kombinálódó defláció a 

talajerodálódást a lejtők középvonaláig jelentőssé teheti. 

A gazdaság területén 1992-ben a művelési ágak területi megoszlása a következő volt: 

kukorica 498 ha, őszi búza 485 ha, lucerna 150 ha és legelő 140 ha. A négy 

földhasználati típuson kívül, összesen 211 ha kiterjedésben erdőterületek és majorok 

is voltak. Az erdők és a majorok területét a vizsgálatokba nem vontuk be. 

Vizsgálatainknak a területi változatosságra vonatkozó eredményeiről az 4.3 fejezetben 

számolunk be. 

A búzatermő terület egyik tábláján 1993-ban a BR-150 kapacitív nedvességmérővel 

talajnedvesség-méréseket végeztünk. A talajjellemzők leírására és mintázására a 

táblán talajszelvényt tártunk fel és írtunk le. A talajszelvény elkülönített rétegeire mért 

víztartóképesség-értékeket és az azokra illesztett függvényeket a 48. ábrán mutatjuk 

be. 

A víztartóképesség-függvény alapján a talajszelvény 150 cm-es mélységére 

kiszámítottuk a szabadföldi és a holt víz készletét. A búzatáblán mért talajnedvesség-

profil értékeiből a mérés időpontjára a talaj ún. aktuális vízkészletét számítottuk. A 

holtvíz-készlet alapján látható, hogy az aktuális vízkészlet mennyiben szolgálja a 

növényi vízigényt. Megjegyezzük, hogy a 150 cm-es talajszelvényre számított 

vízkészlet a talajszelvénybeli eloszlásról nem tartalmaz információt. Feltételeztük 

ezért, hogy a gyökérzet a 150 cm-es talajszelvény vízkészletét azonos feltételekkel 

hasznosítja. 

A talajnedvesség-forgalom modellezéséhez szükséges napi időjárási adatokat, a 

besugárzás és a légnedvesség-tartalom napi értékeit a legközelebbi meteorológiai 
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állomásról, Martonvásárról szereztük be, míg a léghőmérséklet és a csapadék adatait 

Herceghalmon, a gazdaság központjában mérték, a búzatáblától mintegy másfél 

kilométer távolságban. A meteorológiai adatokat a 49. és az 50. ábrákon mutatjuk be. 
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48. ábra. A Herceghalmi Gazdaság búzatábla talaján mért víztartóképesség-értékek, 

              az illesztett van Genuchten-függvények és paraméterértékek 
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49. ábra. A herceghalmi talajnedvességforgalom-szimulációhoz használt 

               léghőmérséklet és légnedvesség-tartalom napi értékei 
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Az 1992. évi csapadékhiányos ősz és tél következtében az 1993-as év rendkívül 

száraz, kb. 15%-ig feltöltött talajvízkészletű tavaszi állapotról indult, amely állapot 

egészen a nyár közepéig folytatódott. Nem meglepő, hogy még a kedvező 

vízgazdálkodású mezőségi talajon is átlag alatti lett a búzatermés. A herceghalmi 

csapadék 1993-as alakulását az 50. ábrán mutatjuk be. A nyár közepéig kb. 120 mm 

csapadék hullott, amelyet a talajfelszíni és a növényi párologtatás teljes egészében 

felhasznált. A talaj 1,5 m-es rétegének mintegy 50 mm hasznos vízkészlete ezért 

július végéig ─ a közel 70 mm-nyi csapadék lehullásáig ─  szinte folyamatosan 

csökkent, ahogy az 51. ábrán is látható. 
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50. ábra. A Herceghalmi Gazdaság központjában mért csapadék összegzett napi 

               értékei 1993-ban 

 

Az 51. ábrán látható továbbá, hogy az 1,5 m-es talajréteg vízkészlete a nyár elején ─ a 

búza termésképződési periódusában ─ alig haladta meg a holtvíz-készletet. Az 

aszálykár kialakulásának ilyen feltételek között nagy a valószínűsége. A talaj 

vízkészletének alakulására végzett modellezés egyértelművé tette, hogy az átlag alatti 

búzatermés a vízhiánnyal függ össze. A vízhiány éghajlati és egyidejű talajvízhiányt 

jelent. A talajvízhiány kialakulásának oka a talajvízkészlet téli-tavaszi feltöltődésének 

elmaradása és a tavaszi, nyár eleji csapadékhiány.  

Az 51. ábrán a két eltérő ─ a kapacitív és a determinisztikus, mechanisztikus ─ 

talajvízkészlet-modell szimulációs eredménye látható. A folyamatos vonalú szimulált 

talajvízkészletet a napi léptékű SOIL-modell szolgáltatta, napi éghajlati adatok és a 

talaj 1,5 m-es szelvényének talajrétegeire parametrizált víztartóképesség- és 
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vízvezetőképesség-függvények és telítési vízvezetőképesség-értékek alapján. Az üres 

körök a vízmérlegszámításon alapuló, egyszerű és egyszázad év időléptékű kapacitív 

modell szimulációs eredményei. A modellezett talajvízkészletek időbeni lefutásának 

különbségét az időlépték-különbség, a talajhidrofizikai jellemzők különbözése, 

valamint a talajvízforgalom leírásában meglévő különbségek okozzák. A kapacitív 

modellben a 1,5 m-es talajszelvényt egyrétegűnek és fizikai tulajdonságokra 

homogénnek tekintjük, amelyben a csapadék a beérkezés pillanatában egyenletesen 

oszlik el, és amelyből a párolgás, a növényi vízfelvétel vagy a mélybe szivárgás 

szintén pillanatszerűen megy végbe és változtatja meg a talaj vízkészletét.  
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51. ábra. A búzatábla mért és modellezett talajvízkészletének alakulása 

 

A felsorolt egyszerűsítések, továbbá a párolgás és a beszivárgás számításában 

meglévő különbségek szintén hozzájárulnak a két szimulációs eredmény eltérő 

lefutásához. A különbség annak ellenére jól észlelhető, hogy a napi adatokat 

felhasználva generáltuk a századévre vonatkozó időjárási adatokat, a 

középhőmérsékletet, az átlagos páratartalmat és a csapadékösszeget. A talajpárolgás 

számításában a léghőmérsékletet és a páratartalmat is felhasználtuk a kapacitív modell 

párolgásszámításának léghőmérsékleti korrekciójához. A szimulációhoz egy korábbi 

modellfejlesztés során kialakított modellváltozatot használtunk (Rajkai, 1997). A 

herceghalmi talajvízkészlet modellezése egyértelművé teszi, hogy az időjárási 

adatokkal végzett modellezés ─ a modell bonyolultságától függetlenül és szélsőséges 
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időjárás esetén is ─ jól használható. Természetesen a részletes időjárási és 

talajadatokat használó, napi időfelbontású modell a talajvízkészlet-alakulás 

lényegesen pontosabb leírását adja, mint az egyszerű kapacitív modell. Ez utóbbi 

szintén jól, de lényegesen nagyobb hibával írja le a talajvízkészlet időbeli változását. 

A megállapítás feltehetően általánosan is igaz, de érvényességét minden konkrét 

esetben ellenőrizni szükséges. 

 

Összegzés 

 

A bemutatott esettanulmányok alapján megállapítható, hogy a tudományos igényű 

SOIL-modell a talajfolyamatok megértését, míg az egyszerű kapacitív modell az 

általánosíthatóságot, a nagyterületi aggregált viselkedés tanulmányozását teszi 

lehetővé. A kapacitív modell egyszerű, és használatához csupán kevés 

modellparaméter-érték ismerete szükséges, valamint egyszerűbb a meteorológiai 

adatok, pl. a havi csapadékösszegek beszerzése is. A „kutatómodell” paraméter- és 

adatigénye lényegesen részletesebb, emiatt nagyobb feladat- vagy költségigényű is.  

A modellválaszok pontossága a „kutatómodell” javára nagyobb, de az egyszerű 

modell válasza is kielégítő és alkotóan használható lehet a folyamatok menetét 

tekintve. 

A modellalkalmazás, a modellmódszer néhány előremutató ismérve összefoglalva a 

következő: 

- A modellezett rendszer elemeinek egységes, működő egésszé való 

összekapcsolása, a meglévő ismeretek szintetizálása; 

- A rendszer ─ esetünkben a talaj vízforgalma ─ működéséről alkotott feltevés 

(hipotézis) vagy hipotézisrendszer helyességének ellenőrizhetősége; 

- A kutatási és rákérdezési preferenciák kijelölése; 

- Előrejelzések készítése térben és időben. 

A modellezés általánosan alkalmazható módszer. A talajban lejátszódó folyamatok, a 

talaj és az ökológiai rendszer elemei közötti kapcsolatok az ún. agroökológiai vagy 

termésszimulációs modellekkel tanulmányozhatók. Napjainkra a laboratóriumi és a 

szabadföldi kísérletek mellett a számítógépes modellezés és szimuláció ismeretszerző, 

ellenőrző és előrejelző eszköz. A talajok vízgazdálkodására vonatkozó néhány példa a 

modellmódszer alkalmazását szemléltette. 
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4. A mérési és modellezési eredmények területi érvényessége 

 

A talajtulajdonságok változatossága 

 

A talaj vízgazdálkodása és nedvességforgalma kapcsán a talaj nedvességtartalmának 

változását vizsgáljuk térben és időben. A talajra vonatkozó mérések általában csupán 

a talaj meghatározott részére, mintáira terjednek ki. Ismeretes, hogy az azonos helyről 

gyűjtött minták mérési eredménye nem azonos értékű. Egyetlen minta nem tartalmaz 

a többi mintára vonatkozóan teljes információt. Azt, hogy egy megfigyelés (mérés) 

mennyi információt tartalmaz a vizsgált tulajdonságról, a sztochasztikus folyamatok 

elmélete tárgyalja. A sztochasztikus leírás az eredeti rendszert csupán valamilyen 

bizonytalansággal közelíti. A tulajdonság sztochasztikus leírása határozza meg a 

tulajdonságra mért értékek információtartalmát is.  

A sztochasztikus folyamatok elméletében a talajtulajdonságok folyamatos, valós és 

véletlen változók. A véletlen változókat gyakoriságeloszlásuk írja le. A 

gyakoriságeloszlást pozíciójával és szélességével jellemzik. A pozíciót általában az 

aritmetikai átlaggal adják meg, a szélességet pedig a varianciával vagy 

szórásnégyzettel. A mintaátlagból és a szórásból kombinált változót variációs 

együtthatónak (CV %) nevezik. 

A talajtulajdonságok (pl. a nedvességtartalom, a térfogattömeg) gyakoriságeloszlása 

többnyire az ideális frekvenciaeloszlás, az ún. normális eloszlás szerint alakul. A 

normális eloszlású változó adott értékének az előfordulási valószínűsége 

sűrűségfüggvénnyel adható meg. A normált sűrűségfüggvény függvény alatti területe 

éppen egységnyi. A normált sűrűségfüggvény valamely intervalluma alatti terület 

pedig éppen az a valószínűség, amellyel az intervallumba eső értékkel találunk 

változót. Ezt a lehetőséget használhatjuk arra, hogy meghatározzuk, hány darab minta 

szükséges adott bizonytalanságú méréshez. Példaként említjük, hogy ahhoz, hogy két 

mintával a normális eloszlású valódi értéket „találjuk el” 50%. Ahhoz pedig, hogy azt 

95%-os valószínűséggel tegyük, 40 vagy több mérés, illetve minta szükséges. 

Abban az esetben, ha a talajtulajdonság mért értékei nem normális eloszlásúak (pl. a 

nedvességpotenciálé vagy a kapilláris vízvezető képességé), azokat normális 

eloszlásúvá kell transzformálni, majd azután elemezni. 

Az eddigiekben feltételeztük, hogy a megfigyelések, mérések függetlenek és 

korrelálatlanok. A talajtanban azonban ismert tény, hogy azok a mérések, amelyeket 

térben egymáshoz közel végzünk, hasonlóbbak azoknál, amelyeket távolabb mérünk. 

A mért adatok térbeli korreláltságának vizsgálatára három függvény használatos. 

Ezek: az autokorreláció-, az autokovariancia- és a szemivariogramfüggvények. 

Számításukhoz egy négyzetháló rácspontjaiban végzett megfigyelések a leginkább 

használhatók, mert így egyúttal a függvények irányfüggése is vizsgálható. Ezeknek a 

függvényeknek az elemzésével a geostatisztika foglalkozik. 

Talajtanosok és talajmodellezők számára egyaránt érdekes a talajtulajdonságok 

változatossága. A talajtulajdonságok változatosságának mértéke és nagyságrendje is 

fontos. A talajtulajdonságok változatosságára a 20. táblázatban látható az azonos 
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besorolású térképezési egységbe tartozó talajtípus genetikai szintjeiből vett minták 

elemzéseinek CV-je (Upchurch et al., 1988). 

 

Talajtulajdonságok Átlag Tartomány mértéke

Térfogattömeg 7 5-13

Szín (hue) 9 2-20

Szín érték (value) 10 4-12 Kevéssé

pH 10 5-15 változatos

Plaszticitási határ 15 5-28

Folyási határ 17 8-31

A szint vastagsága 18 8-31

10-31

Szabadföldi vízkapacitás 25 17-33

Bázistelítettség 25 8-46 Mérsékelten

Homoktartalom 25 10-61 változatos

Mésztartalom 28 20-30

Szín (chroma) 28 15-50

Mésztartalom mélysége 30 20-49

Kicserélhető kationtartalom (CEC) 32 20-40

Kiválások mélysége 35 20-50

Szervesanyag-tartalom 39 20-61

Plaszticitási index 41 20-63

Talajvastagság 43 25-58

Kicserélhető Ca 48 30-73 Változatos

Kicserélhető K 57 7-160

Kicserélhető Mg 58 31-121

Vízoldható sótartalom 48 -

Vízvezető képesség 75 13-150

 

20. táblázat. A talajtulajdonságok csoportosítása változatosságuk szerint 

A táblázatban bemutatott variációs együtthatók (CV-k) értelmezését a következő 

megállapítások segítik: 

- A mélyebb talajrétegekre adható becslés jósága a mélységgel csökken, minthogy a 

talajtani ismeretek, leírások mélysége általában kisebb 2 m-nél; 

- Az időben állandó talajjellemzők, mint a szemcseösszetétel, az ásványi összetétel, 

a talajmélység és a szín kisebb szórásúak, mint a jóval dinamikusabban változó 

nedvességtartalom, vízvezető képesség, redox állapot, sótartalom, biológiai 

aktivitás, kicserélhető kationtartalom vagy a szervesanyag-tartalom szórása; 

- A talajtulajdonság szórása az anyakőzettől is függ. A következő növekvő 

sorrendet szokás elfogadni: lösz < szélhordta üledék < mélységi, magmás és 

tektonikus kőzetek < erősen kevert anyagok; 

- A standardhoz viszonyított talajtulajdonságok (pl. mechanikai összetétel, pH, szín 

stb.) szórása kisebb, mint a minőség szerint besorolt tulajdonságoké (pl. 

talajszerkezet, konzisztencia, porozitás, begyökerezettség stb.). A mintavételi 
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helyen és annak 1-2 m-es környezetében az állandó talajtulajdonságok CV-je 5-

10%, a dinamikusan változóké pedig 10-20% közötti. A CV szélsőséges esetben 

35% is lehet (Wilding and Drees, 1983).  

A laboratóriumi mérések elfogadott hibahatára CV = 5%-ig terjed. A 52. ábrán a 

mintamérettől függő relatív szórás látható. 

 

 

52. ábra. A talajtulajdonságok relatív változatossága a mintaméret függvényében 

 

A talajok területi változatossága 

 

A talajtérképen a talajok térbeli változatosságát talajfolt-elhatárolással jelenítik meg. 

A talajfolt határát reprezentatív talajszelvények alapján rajzolják meg, feltételezve, 

hogy a folthatár egyben a térbeli variabilitás mintázatát is kijelöli. A feltételezés 

általában azonban nem teljesül, mert jelentős változatosság marad a körülhatárolt 

talajfolton belül. A talajfolton belüli változatosság mértéke pedig a talajtulajdonság 

függvénye. A 20. táblázat alapján látható, hogy jelentős pl. az agyag-, a szervesanyag-

tartalom vagy a térfogattömeg variabilitása. A talaj számított hasznosítható 

vízkészletének szórását például lényegesen kisebbnek találták a térképen szereplő és a 

vízkészlet számításához használt alapadatok szórásánál (Wösten et al., 1985). Az 

alapadatok talajtérképén 350 db talajfolt, míg a számított vízkészlet térképen 100 db 

térképezési egység szerepelt. Ebből következően a talajtanban a térbeli változatosság 

jelentősen különbözik aszerint, hogy alap-talajtulajdonságról vagy funkcionális 

talajjellemzőről van szó. 

A talajtulajdonságok változatosságát ez idáig a klasszikus statisztika alapján 

tárgyaltuk. Létezik azonban statisztikai módszer ─ a geostatisztika ─, ami a vizsgált 
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változó mintavételi helytől függő, vagyis térbeli viselkedésének az elemzésére 

szolgál. A geostatisztikai vizsgálat a h  távolságra lévő terepi megfigyelési helyeken 

mért talajjellemző értékek eltérésnégyzet-összegének számtani átlagán, a kísérleti 

félvariancia (szemivariancia)-függvényen vagy variogramon alapszik: 

 
hN

i

ii hxZxZ
hN

h
1

2

2

1
    (46) 

 

ahol: hN  a h távolságra levő mintapárok száma 

 ixZ  az ix helyen mért talajjellemző érték 

 hxZ i  az ix -től h távolságra lévő minta talajjellemző értéke 

 h  a félvariancia- vagy szemivarianciaérték 

 

A félvariancia-értékek távolság szerinti alakulását ábrázoló variogramról (53. ábra.) a 

következő információk olvashatók le: 

 

- co a félvariancia értéke a h=0 helyen, amelyet röghatásnak (nugget effect) neveznek; 

- σ
2
 a félvariancia felső küszöbértéke, amely a vizsgált jellemző szórásnégyzete (sill); 

- α  a variancia stabilizálódási távolsága vagy hatástávolság (range). 

 

A variogram arról ad tehát infromációt, hogy a mért talajjellemző értéke a mintavételi 

ponttól milyen távolságra (α) terjeszthető ki. A 53. ábrán példaként 

szemivarianciaértékekre illesztett szférikus függvényt mutatunk be. A röghatás nélküli 

ábra a lineáris függvény alkalmazása esetén leolvasható hatástávolságot is szemlélteti 

a megfelelő szemivarianciafüggvény vagy -modell alkalmazásának a jelentőségét 

mutatva. Létezik más célú és filozófiájú variogrammodell is (pl. Webster and Oliver, 

1990). Két olyan variogrammodellt ismertetünk, amelyet a bemutatásra kerülő 

esettanulmányokban használunk. Az első a legáltalánosabban alkalmazható, ún. 

exponenciális modell. Ennek statisztikai jelentősége a térben véletlen folyamat 

leírásában jelölhető meg. Azokban az esetekben alkalmazható, amikor a 

varianciaérték egy felső korlátot fokozatosan (aszimptotikusan) közelít. A modell a 

következő alakú: 

 

 rhch /exp1       (47) 

 

ahol:    c a felső küszöb (δ
2
) 

 r a hatástávolság (m) 
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 h a lépésköz 

 γ a félvariancia-érték az adott távolságban 

 

 

co= röghatás (alapvariancia) 

 

53. ábra. A szemivariogram és jellemző paraméterei röghatás nélkül és röghatással 

       

A másik gyakran alkalmazott variogrammodell az ún. szférikus vagy gömbmetszeti. 

A szférikus modell az ún. cirkuláris vagy korongmetszetmodell háromdimenziós 

kiterjesztése. Általános alakja a következő: 
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ahol: c és a modellparaméterek 

 

A szemivariogramfüggvény ismeretében a mért értékek alapján lehetőség van becslést 

adni a terület nem mintázott pontjain a talajtulajdonság értékére. Ezt a típusú becslési 

eljárást nevezik krígelésnek vagy súlyozott interpolációnak. A geostatisztika további 

ismeretanyaga nem képezi összeállításunk tárgyát. 

 

 

 

=hatástávolság 
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4.1 A talaj nedvességtartalmának területi eloszlása 

 

A parcellaméretű (60 m
2
) eloszlás és mintázat 

 

A Sänkan-kísérlet a Svéd Agrártudományi Egyetem uppsalai területén folyt, egy kb. 

200 x 50 m-es, a Fyris-folyótól kb. 400 m távolságban lévő, a folyó felé enyhén lejtő 

területen. A talaj nagy agyagtartalmú, ún. yuttja, vagyis tengervíz alatt képződő talaj. 

A területen a szabadföldi kísérlet véletlenblokk-elrendezésű parcelláit évenként kissé 

eltérő méretben és kiosztásban jelölték ki (a teljes parcellaszélesség 1988-ban 9 m, 

1989-ben 10,5 m, a teljes parcellahossz 1988-ban 13 m, 1989-ben 13,5 m volt). Egy-

egy parcella pufferzóna nélküli tényleges mérete 6×10 m volt. A talaj 

nedvességtartalmának talajfelszíni (0-10 cm-es) eloszlását két eltérő léptékben 

vizsgáltuk. 1988. szeptember 4-én a kisparcellás kísérlet kontrollparcelláján aratás 

után 10 nappal Tectronix 1502B TDR-készülékkel (1.1 fejezet) a parcella 273 

pontján, 0,5 m-es szabályos négyzetrácsban mértük a talaj nedvességtartalmát, és 

gyűjtöttünk talajfúróval a mérés helyéről talajmintákat, amelyek nedvességtartalmát 

szárítószekrényes módszerrel határoztuk meg. A mért nedvességtartalom területi 

eloszlását hagyományos és geostatisztikai módszerekkel értékeltük. A parcella 

elhelyezkedése, a táblán végzett talajfelszíni mérések és mintavételek elrendezése az 

54. ábrán látható. A nedvességmérések célja a hagyományos mintavételes és a 

korszerű TDR-es helyszíni talajnedvesség-mérő módszer összehasonlítása, a 

kisparcella talajfelszíni nedvességeloszlásának tanulmányozása volt. 

 

 
54. ábra. Az ultunai kísérleti parcellán 1988-ban végzett talajnedvesség-mérési  

              vizsgálatok helyének és mérési elrendezésének vázlata 
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A TDR-módszerrel mért térfogati és a szárítószekrényes ─ tömegalapú ─ 

talajnedvesség-tartalom értékeinek átlaga és szórása statisztikailag különbözött (21. 

táblázat). 

 

Talajnedvesség- 

tartalom 

Átlag Szórás Kolmogorov─ 

Szmirnov-teszt 

P 

95% 

Mért értékek 

Szárítószekrény 

TDR 

    

33,17 1,83 1,180 0,124 

34,78 3,27 1,866 0,.002 

Detrendelt adatok 

Szárítószekrény 

TDR 

    

32,14 1,08 1,303 0,067 

32,91 1,37 1,330 0,058 

Detrendelt maradék 

Szárítószekrény 

TDR 

    

-0,03 1,29 0,977 0,296 

-0,03 1,81 1,063 0,203 

21. táblázat. Az ultunai kísérleti parcellán mért szárítószekrényes és TDR 

                     talajnedvesség-értékek statisztikai mutatói 

 

A szárítószekrényes és a TDR-es talajfelszíni nedvességtartalom különbsége a 21. 

táblázatban láthatóan abból adódik, hogy a 60 m
2
-es parcellán a nedvességtartalmak 

átlaga és szórása jelentősen különbözött. A különbséget a talajfelszín tömődöttsége 

okozta, amely a TDR-es nedvességértékek átlagában és szórásában egyaránt 

megjelent. A TDR-es nedvességértékek ─ ellentétben a szárítószekrényes 

nedvességértékekkel ─ nem véletlen folyamat szerinti eloszlást mutattak (21. táblázat, 

a Kologorov─Szmirnov-teszt eredménye). A térfogattömeg változatosságából adódó 

talajnedvesség-tartalom elemzése érdekében az 55. ábrán bemutatjuk a 

szárítószekrényes és a TDR-es talajnedvesség-értékek parcellán belüli 

eloszlásfelületét, valamint a TDR-es és a szárítószekrényes nedvességértékek 

hányadosaként számított térfogattömeget. 

A nedvességmérés mintahálóját bemutató 54. ábrán feltüntettük az aratást végző 

munkagép keréknyomait, amelyek a talajfelszín térfogattömegében és 

nedvességeloszlásában is felfedezhetők. A traktorkerekek nyomát az 55. ábra TDR-es 

nedvességértékei és a számított térfogattömeg parcellafelületi eloszlásdiagramja 

egyaránt tartalmazza. Erre alapozva mutattunk rá arra, hogy a TDR-es talajnedvesség-

mérési módszer nedvességtartalom-értékének elemzésekor a talaj tömődöttségét is 

érdemes figyelembe venni (Rajkai and Rydén, 1992). 

A parcellán mért nedvességtartalom térbeli szerkezetének, illetve területi eloszlásának 

elemzésére geostatisztikai eljárásokat, így a (46) összefüggés félvariancia-értékeinek a 

számítását alkalmaztuk. 
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55. ábra. Az ultunai kísérleti parcellán mért szárítószekrényes (a), TDR 

               talajnedvesség (b), valamint a számított térfogattömeg (c) 

               parcellafelületi eloszlásdiagramjai 

 

A geostatisztikai elemzés trend nélküli (detrendelt) adatokkal végezhető. 

Megvizsgáltuk ezért, hogy a nedvességadatok, ─ helyzetüktől függően ─ mutatnak-e 

szabályos vagy szabálytalan átlagtól való eltérést. Ennek megállapítása érdekében 

felrajzoltuk a parcella hosszirányú (a) és keresztirányú mintavonalai (b) mentén mért 

nedvességértékek átlagait (56. ábra). 

Az 56. ábra alapján látható, hogy a parcellának a folyó felé lejtő, hosszirányú vonalai 

mentén mind a szárítószekrényes, mind a TDR nedvességértékek trendeltek, vagyis a 

távolság függvényében a lejtés irányában növekvő értékűek. A keresztirányban 

számított TDR-es nedvességátlagok az 54. ábrán feltüntetett traktorkeréknyomokban 

kisebb, illetve az onnan kipréselt víz által a keréknyomok között nagyobb 

talajnedvességet mutattak. A detrendelt szárítószekrényes és TDR talajnedvesség-

adatokból számított félvariancia-értékek az 57. ábrán láthatók. Megfigyelhető, hogy a 

nedvességadatoknak nincs térbeli szerkezetük, vagyis a detrendelés után a talaj 

nedvességtartalma normális eloszlású. Az eredeti TDR-es talajnedvesség-adatok 

irányfüggő félvarianciaértékei az átlaghoz képest a parcella hossz-, illetve 

keresztirányában 1,5 méteres távolságig, ─ feltehetően a traktorkerék okozta 

térfogattömeg-változatosságot tükrözve ─ eltérően alakultak, ami a szárítószekrényes 

nedvességadatokból számított félvariancia-értékekben (GS) azonban nem jelenik meg. 
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56. ábra. Az ultunai parcella hosszirányú (a) és keresztirányú (b)  

                talajnedvességtartalom-átlagainak trendeltsége 

 
57. ábra. A kísérleti parcella mért (a) és detrendelt talajnedvesség-adatainak  

               félvariancia (γ) értékei 

 

A detrendelt talajnedvesség-adatokból számított félvariancia-értékek ─ az 57. ábra (b) 

ábráján ─ térbeli szerkezetet nem mutatnak. A detrendelt félvariancia-értékek távolság 

szerinti alakulása a kezdeti γ érték egy méteren belüli kiegyenlítődését és alacsonyabb 

értéken történő stabilizálódását mutatja. A félvariancia kezdeti legnagyobb értékét 

nagy valószínűséggel az aratást végző munkagép keréknyomaiban végbement 

nedvességcsökkenés rövid távú, kb. 30 cm-re kiterjedő hatása váltotta ki.  
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A szabadföldi kísérlet (3500 m
2
) méretű eloszlás és mintázat 

 

Az 1988-ban egyetlen kisparcellán végzett talajnedvesség-mérést 1989-ben a 

mintaterület nagyságát növelve és a mintavétel lépésközét megváltoztatva folytattuk. 

Az 1988-as és az 1989-es kisparcellás kísérletek területét közelítőleg teljes egészében 

magában foglaló 35x100 m-es mintaterületen, 5 m-es rácshálóban összesen 168 

ponton mértük a talajfelszín (0-10 cm) nedvességtartalmát. A helyszínen TDR-

készülékkel és BR-30 kapacitív nedvességmérővel mértünk 1989. augusztus 29-én. A 

helyszíni méréskor vett talajminták szárítószekrényes nedvességtartalmát 

laboratóriumban határoztuk meg. 

A mérések célja egyrészt annak megállapítása volt, hogy a 0,5 m-es mintavételi 

sűrűségű talajnedvesség-eloszláshoz képest az 5 m-es felbontású mintavétel mintázata 

hogyan alakul, másrészt össze kívántuk hasonlítani a talaj dielektromos tulajdonságait 

detektáló két nedvességmérő ─ a Tectronix 1502B és a BR-30 ─ terepi viselkedését. 

A különböző mérési eljárásokkal kapott talajnedvességtartalom-mintázatokat az 58. 

ábra tartalmazza. Ennek részábrái alapján a szárítószekrényes és a kapacitív 

eljárásokkal meghatározott talajfelszíni nedvességtartalom-mintázatok jelentősen 

eltérnek. A szárítószekrényes nedvességmintázat a terület É-i felén és a K-i végében 

nagyobb nedvességtartalmat jelzett. A 10-11. sortó1 kezdődő K-i területrész nagyobb 

nedvességtartalmát a nyár folyamán öntözött parcellák indokolják. A Ny-i 

területrészen nem volt öntözés.  

A TDR-es és a BR-30-as nedvességmintázatok a szárítószekrényes mintázatra leírt 

tendenciákat nem tartalmazzák. A TDR-nedvességértékek a terület D-i felén, az 5. 

oszlop vonalában jeleztek kisebb nedvességtartalmú helyeket, de a terület egészén a 

talajnedvesség-értékek kiegyenlítettsége a jellemző. A kapacitív nedvességértékek 

varianciája nagyobb a TDR-énél, de mintázatukra szintén a területi kiegyenlítettség a 

jellemző. A különbség abban jelölhető meg, hogy a terület ÉK-i részén, az öntözött 

táblák helyén a BR-30 nem jelez nagyobb nedvességtartalmat. Ennek oka az lehet, 

hogy a BR-30-as készülék 5-10 cm talajmélységre vonatkozó értékei a 0-5 cm-es 

talajréteg nedvességtartalmának a hatását ─ a TDR-módszerétől eltérően ─ nem 

tartalmazzák.  
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58. ábra. A 3500 m
2
-es ultunai területen különböző nedvességmérő módszerekkel 

               mért nedvességtartalmak talajfelületi eloszlásának diagramjai 

 

A 168 db mérési pont adatainak statisztikai jellemzőit a 22. táblázat tartalmazza. A 

nedvességadatok páros t-próbával végzett összehasonlítása a három nedvességmérő 

módszer adatait statisztikailag szignifikánsan különbözőnek mutatta. 

 

Mérési 

módszer 

θ 

Átlag 

θ 

Szórás 

θ 

St. hiba 

θ 

Min. 

θ 

Max. 

N 

GM 26,25 1,75 0,135 23,2 31,2 168 

TDR 32,34 3,22 0,248 20,6 39,2 168 

BR-30 39,01 6,40 0,494 16,0 52,0 168 

 

22. táblázat. A 3500 m
2
-es ultunai terület három nedvességmérő módszerrel mért  

                    talajnedvesség-adatainak statisztikai jellemzői 
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Lényeges, hogy az eltérő mintavételi lépték ellenére a szárítószekrényes 

nedvességértékek szórása közel megegyezett a 60 m
2
-es parcellán kapottal. A TDR-

nedvességértékek szórása kb. kétszerese a szárítószekrényes módszerének, ami 

szintén megegyezik a 60 m
2
 parcellán tapasztalttal. A BR-30 nedvességértékek 

szórása a TDR-es értékek szórásának kb. a kétszerese. A BR-30 szondával mért 

talajnedvesség-tartalmak átlaga is jelentősen nagyobb a TDR-rel mértnek. Az 

átlagérték különbözőségét a BR-30-as készülék nem megfelelő beállításával 

magyarázzuk. A nagyobb szórást a 1.1 fejezetben már tárgyalt kisebb mért 

talajtérfogatra és a talajfelszíni rétegében a talajmélységgel rendkívül gyorsan változó 

nedvességtartalomra, valamint a BR-30 készülék ultunai talajra végzett kalibrációja 

során tapasztalt nemlineáris műszerválaszra vezetjük vissza. 

A nedvességtartalom értékeiből számított irányfüggetlen félvariancia-értékek az 59. 

ábrán láthatók. Látható, hogy a szárítószekrényes nedvességtartalom-értékek 

félvarianciái a legkisebbek, és nem mutatnak távolságfüggést. Megfigyelhető azonban 

a szárítószekrényes γ értékek kismértékű növekedése a 25 m-es távolságig, amelyen 

belül tehát a nedvességértékek nem tekinthetők függetlennek. Valószínű, hogy ez az 

eredmény a GM-adatok területi eloszlásdiagramján is látható az öntözött területi 

nagyobb nedvességértékekben, amelyek ugyanerre a távolságra terjednek ki. Az 

eredmény a kísérlet kezeléseinek függetlenségét nem érinti. 

A TDR-módszerrel mért nedvességtartalom félvarianciája a szárítószekrényes 

módszerének kb. a háromszorosa, a kapacitív szondával mérté pedig a TDR-ének 

közel a négyszerese. Az elektromos módszerek varianciája tehát a 

szárítószekrényesének a többszöröse. Meg kell azonban jegyezni, hogy a tömeg alapú 

szárítószekrényes nedvességértékek varianciája a talaj térfogattömegéből adódó 

variancia hiánya miatt kisebb. A BR-30 szondával mért nedvességtartalmaknak a 

TDR-módszerét meghaladó varianciáját a TDR-ének egyötödét kitevő mért 

talajtérfogat magyarázhatja. Továbbá a TDR-módszerrel mért talajnedvesség-tartalom 

a talajfelszínnek 0-10 cm-es rétegére vonatkozik, míg a BR-30 szonda csupán néhány 

centiméteres pontossággal, vagyis csak közelítőleg vonatkoztatható az 5-10 cm-es 

talajrétegre. Ennek eredményeként pedig a gyorsan változó nedvességtartalmú felszíni 

rétegben a BR-30-as nedvességtartalom-értékeknek mind az átlaga, mind a szórása 

jelentősen különbözhet a 0-10 cm-es rétegétől, ahogy azt a 22. táblázat adataiból 

láthattuk. 
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59. ábra. A 3500 m

2
-es ultunai területen mért talajnedvességtartalom-értékek  

               félvariancia (γ) értékei a mintavételi távolság függvényében 

 

Az 59. ábra irányfüggetlen (izotróp) félvariancia-függvényei tehát a 60 m
2
-es parcella 

félvariancia-függvényeihez hasonlóan nem mutattak térbeli szerkezetet. Ebből az a 

következtetés vonható le, hogy a talaj nedvességtartalma ebben a méretarányban is 

véletlen mintavétellel vizsgálható. 

 

Összegzés 

 

A talajnedvesség-tartalom területi eloszlása a megfigyelések szerint véletlen folyamat 

eredménye, vagyis általában normális eloszlású (Nielsen et al., 1973). Az általunk 

különböző talajnedvesség-mérési módszerekkel, különböző területnagyságon végzett 

mérések ezt a megfigyelést igazolták. A véletlen folyamat szerinti területi 

nedvességeloszlást igazolták a néhányszor tíz és a néhányszor száz négyzetméteres 

léptékben végzett fél- és ötméteres felbontású talajfelszíni (0-10 cm-es) 

nedvességtartalom-mérések. A klasszikus vagy Fischer-féle statisztikai és a 

geostatisztikai elemzések egyaránt azt mutatták, hogy a talajnedvesség-mérések 

léptékfüggetlen, véletlen mintavétellel vizsgálhatók, vagyis nem szükséges a mérési 

helyek koordinátaértékeinek a megállapítása. 

A különböző talajnedvesség-mérési módszerek ─ hagyományos szárítószekrényes, 

TDR-es és kapacitív módszerek ─ átlagának és szórásának összehasonlítása alapján 

azonban föltehető a kérdés, hogy a talaj tényleges nedvességeloszlása mennyiben 

tekinthető függetlennek a mérési módszertől? A bemutatott vizsgálati eredmények 
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alapján a talaj nedvességtartalmával kapcsolatosan egyelőre el kell fogadnunk a 

mérési módszertől való függőséget. A kutatások és a fejlesztés célja egyértelműen a 

módszerfüggőség megszüntetése kell, hogy legyen. Ebben a tekintetben eredménynek 

könyvelhető el a TDR és BR-30 nedvességmérési módszerek 22. táblázatban 

összegzett talajnedvességtartalom-értékeinek 0,47-os korrelációja, amely távolról sem 

megfelelő, de nagyobb a szárítószekrényes (GM) és a TDR-módszerrel mért 

nedvességértékek 0,32-es korrelációjánál. 

 

4.2 A talajtulajdonságok változatossága hortobágyi szikes területen  

 

Tiszántúli ún. padkás szikes talajok mozaikos mintázatát jól ismerik mind a 

talajtanosok, mind a botanikusok. A mozaikosság nemcsak talajtani, hanem 

növényzeti, ökológiai értelemben is általánosan használt fogalom. Az 1980-as 

években a 33-as út melletti „Nyírőlapos” területén svájci és francia együttműködésben 

vizsgáltuk a hortobágyi szolonyeces talajok mozaikosságmintázatának talajtani és 

botanikai jellegzetességeit. A mintázati elemeket a növényzeti foltok méretéhez 

illesztettük, és a mintavételi rácsháló „sűrűségét” 1,5 méterben állapítottuk meg. A 

rácsháló sűrűségének tervezése idején, 1981-ben még nem volt ismert az erre a célra 

végzendő elővizsgálat („reconnaiscance sampling”) módszertana (Webster and 

Oliwer, 1990). A mintavételi távolságot ezért úgy választottuk meg, hogy abban a 

nagyobb területre jellemző valamennyi mintázati elem szerepeljen, így a mintázott 

terület mérete 15×15 m volt. A botanikában ez a mintavételi elv „minimi areal”-ként 

─ azaz legkisebb jellemző területként ─ ismert. A száz mintavételi négyzetet 

tartalmazó mintarács 2,25 m
2
-es rácselemeinek DK-i sarkaiban talajfúróval 1 m-es 

mélységig, 10 cm-es rétegfelbontással összesen 100×10 db talajmintát gyűjtöttünk. A 

mintavétel ideje alatt feltérképeztük a növényzeti mintázatot, amelyet a 60. ábrán 

mutatunk be. A száz mintavételi pont minden mintájának meghatároztuk a 

szárítószekrényes nedvességtartalmát, 70 pontnak a vizes pH-értékét és az összes 

sótartalmát a szabványos módszerek szerint (Buzás, 1989; 1993). A 

szemcseösszetételt 58 db furatminta felső két (a 0-10 cm-es és a 10-20-es cm) 

szintjére határoztuk meg. Az elemzésekhez az agyagtartalmat használtuk. A térbeli 

szerkezet elemzéséhez a félvariancia-értékeket a „Geopack” programmal számítottuk 

(Yates and Yates, 1990). A félvariancia-értékekre a szférikus (48) modellt illesztettük. 

A szabályos négyzethálós mintavételen kívül ún. célzott véletlen mintavételt is 

alkalmaztunk négy különböző térszíni magasságú és eltérő növényösszetételű 

területrészen, amelyeket E, Eb, M és B betűvel jelöltünk a 60. és a 63. ábrákon. A 

négy eltérő magasságú és növényzetmintázatú elemen összesen 51 db mintát 

gyűjtöttünk a 26. táblázatban feltüntetett kiosztásban. A 0-5 cm-es talajfelszíni minták 

Arany-féle kötöttségét (KA), pHH2O és összes sótartalmát határoztuk meg. A négy 

mintázati elem összehasonlítására varianciaelemzést használtunk. 
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60. ábra. A hortobágyi szolonyeces szikes puszta mintavételi rácshálója és növényzeti  

              mintázata 

 

Elemzési eredmények: 

 

A talajfelszíni jellemzők mélységi kiterjedése: 

A 0-10 cm-es talajréteg lineáris korrelációja a mélyebb talajrétegek tulajdonságaival a 

23. táblázatban látható. A táblázat korrelációértékei szerint a 0-10 cm-es talajrétegnek 

már nincs jelentős összefüggése a 40 cm alatti talajrétegekkel, vagyis a talajfelszínt 

benépesítő növényi környezetet leginkább a felső 40 cm-es talajréteg tulajdonságai 

határozzák meg. Minthogy a 23. táblázatban szereplő három talajtulajdonság nem 

tekithető egymástól függetlennek, ezért közel hasonló viselkedésük talajtani 

szempontból érthető. Új ─ a termőhelyet jellemző ─ eredmény, hogy a felszíni 

réteggel mutatott összefüggés csupán 40 cm-es talajmélységre terjed ki. A talajtan 

ugyanis talajképződési szempontból az átlagos vagy jellemző talajvízmélységet tekinti 

általában meghatározónak, amely a 23. táblázatban szereplő termőhelyi jellemzőkre 

tett megállapításokkal is összefüggésbe hozható. 
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Talajréteg- 

vastagság 

cm 

Korreláció az i és i+1 

réteg között 

% 

θ (%) Összes só (%) pHH2O 

  0-10 100 100 100 

10-20  58  79   63 

20-30  47  52   31 

30-40  29  35   11 

40-50  13  31  14 

50-60  18  13   8 

60-70  18   9   6 

70-80  24   1   9 

 

23. táblázat. A hortobágyi szikes mintaterület talajrétegeinek a felszíni talajréteg 

                    tulajdonságaival mutatott korrelációja 

 

A talajfelszíni jellemzők térbeli viselkedése 

 

A 60. ábrán feltüntetett 100 mintavételi pontból származó talajminták 0-40 cm-es 

talajrétegeiben a nedvesség-, az összes só- és agyagtartalom, valamint a vizes pH 

félvariancia-értékeinek átlóirányú távolságfüggését a 61. ábrán mutatjuk be. A 

mintázott távolságon belül a 0-10 cm-es talajréteg-tulajdonságok közül a 

nedvességtartalom és a pH félvariancia-értékei stabilizálódtak, az összes só- és az 

agyagtartalomé pedig nem. 

 
61. ábra. A hortobágyi szikes terület 0-10 cm-es talajrétegében a pHH2O, az összes só-, 

               az agyag- (A) és nedvességtartalom (θ) félvariancia-függvényei 

  

A felső négy 10 cm-es talajréteg térbeli viselkedését leíró szemivariogramok 

jellemzőit a 24. táblázatban mutatjuk be. Az adatokból látható, hogy az agyagtartalom 

térbeli változatossága a 15 m-es mintatávolságon túl stabilizálódik, ami egyben azt is 

jelenti, hogy a mozaikos szikes pusztai mintázatot nem az agyagtartalom 
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változatossága váltja ki. A meglehetősen nagy alapvarianciájú talajkémhatásnak 

határozott térbeli szerkezete van mind a négy talajfelszíni rétegben, amely 

eredménnyel jó összhangban van az a megfigyelés, hogy a talaj kémhatása a 

növényzet összetételére, azaz a növényzeti mintázat alakulására döntő jelentőségű 

(Oertli and Rajkai, 1988).   

 

 

Talajmélység 

(cm) 

Alapvariancia Karakterisztikus 

távolság (m) 

Küszöb 

 θ (%) 

  0-10 0,3             7 1,1 

10-20 0,2           14 1,6 

20-30 0,0             9 1,2 

30-40 0,4           14 1,5 

 Összes só (%) 

  0-10         0,10 12   2,00 

10-20  0,05 14 1,96 

20-30  0,17    11,2 1,29 

30-40  0,48     9,9 1,11 

 pHH2O 

  0-10  0,10  9,5  1,25 

10-20  0,35          11,6  1,31 

20-30  0,58  9,9  1,18 

30-40         0,57  7,1    1,11 

 Agyag (%) 

  0-10 0,6 14 1,4 

10-20 0,7 14 2,0 

 

24. táblázat. A hortobágyi mintaterület felső négy 10 cm-es talajrétege félvariancia- 

                    függvényeinek paraméterértékei 

 

A 24. táblázat adataiból látható, hogy a talajnedvesség az agyagtartalommal és az 

összes sótartalommal összefüggésben a 15 m-es mintavételi távolságon belül nem 

stabilizálódik, vagyis hatástávolság nem állapítható meg. 

 

A talajtulajdonság-változatosság irányfüggése 

 

A négyzethálós mintavétel lehetőséget ad sorok és oszlopok, valamint az átlóirányú 

változatosság vagy térbeli szerkezet vizsgálatára. A 62. ábra a 10-20 cm-es talajréteg 

szárítószekrényes nedvességtartalmának Ny─K (X), É─D (Y) és az X─Y közötti 45
o
-

os, átlóirányú szemivariancia értékeinek távolság szerinti (1 lag = 1,5 m) alakulását 

ábrázolja. Látható, hogy a szikes legelőn a talajnedvesség-tartalom az iránytól 

függően jelentősen különböző. Az átlóirányú talajnedvesség-alakuláshoz képest a 

Ny─K-i ─ vagyis a 33-as úttal párhuzamos ─ irányban nincs határozott térbeli 

szerkezet; a félvariancia-értékek a 6. lag-ig nőnek, majd folyamatosan a kezdeti 

értékre csökkennek, azt jelezve, hogy a variancia növekedését előidéző ok megszűnt.  
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62. ábra. A hortobágyi szikes mintaterület 10-20 cm-es talajrétegében a nedvesség- 

               tartalom szemivarianciaértékeinek irány szerinti távolságfüggése 

 

Talaj- 

mélység 

cm 

Átlagos variancia % 

 X irány Y irány 

 θ % 

  0-10 6,62 3,83 

10-20 5,17 3,88 

20-30 4,13 3,02 

30-40 3,41 1,95 

 Összes só % 

  0-10 0,13 0,10 

10-20 0,14 0,06 

20-30 0,11 0,08 

30-40 0,06 0,06 

 pHH2O 

  0-10 0,51 0,39 

10-20 0,08 0,06 

20-30 0,02 0,02 

30-40 0,01 0,02 

 Agyag % 

  0-10 26,98 20,47 

10-20 11,68  7,34 

 

25. táblázat. A hortobágyi szikes mintaterület 0-40 cm-es talajrétegeinek átlagos  

                    varianciaértékei Ny─K és É─D irányban 

 

Más szavakkal a szemivariancia értékei határátmenetre utalnak, amelyet pl. egy 

nagyobb só- vagy agyagtartalmú mélyedés idézett elő. Az É─D irányú 

szemivarianciaértékek folyamatosan emelkednek, ami szerint a mintázott távolság 

kisebb a nedvességvariancia stabilizálódási távolságánál. Az irányfüggés képét a 

területi lefolyás alakítja, amely a padkatetők anyagát lepelerózióval teregeti szét a 

padkák közötti alacsonyabb, ritkább növényborítottságú térszíneken. A távolság 
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növekedésével ebben az irányban feltehetően nő a finom szemcsefrakció aránya, és 

ennek következtében a nedvességtartalomé is, tehát e növekedés stabilizálódásához 15 

m-nél nagyobb távolság szükséges. Mivel a talajtulajdonságnak a 62. ábrán 

bemutatott irányfüggése csupán a 10-20 cm-es talajréteg nedvességtartalmára 

vonatkozik, kiszámítottuk a 0-40 cm-es talajrétegek négy tulajdonságának az X és Y 

irányú átlagos varianciáit, és ezt mutatjuk be a 25. táblázatban. A táblázat 

varianciaértékei az É─D-i (Y) irányban kiegyenlítettebb képet, nagyobb homogenitást 

mutatnak, mint Ny─K-i (X) irányban. Ennek oka az Y irányú felszíni vízelfolyás, 

amely homogenizálja a talajfelszíni ─ főként a növénymentes vagy a gyér növényzetű 

padkaközben szétteregetett ─ rétegek talajjellemző értékeit. 

Minthogy a vizsgált talajtulajdonságok a mozaikos szikes talajmintázatban nem 

eredményeztek karakterisztikus és egyértelmű térbeli szerkezetet, a célzott véletlen 

mintavétel használhatóságát is megvizsgáltuk. A 60. ábrán jelölt, talajtani és botanikai 

tekintetben is különböző mintázati elemek térszíni elkülönülését a 63. ábrán 

szemléltetjük.  

 
63. ábra. A hortobágyi szikes terület domborzata a padkatető (E), erodált padka (Eb), 

               medencefenék (M) és padkafenék (B) térszíni jelöléssel (lásd a 60. ábrán) 

 

 

A célzott mintavétel eredményei 

 

A négy, térszín és növényzet szempontjából is különböző mintázati elemen a három 

talajtulajdonság átlaga és szórása is jelentősen különbözik (26. táblázat). 

A padkafenék (B) a legnagyobb összes sótartalmú és egyben a legnagyobb pH-értékű, 

míg a padkatető (E) és a padkaközi mélyedés (M) kisebb sótartalmú és kisebb pH-jú. 

Látható továbbá, hogy a kisebb pH-értékű helyek kémhatásának a szórása megnő ott, 

ahol a növényborítás nagyobb, ami egyúttal a gyökérsűrűségnek és -aktivitásnak a 

talaj kémhatására gyakorolt hatását mutatja. 
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Talaj- 

tulajdonság 

Átlag Szórás N Átlag Szórás N 

 B E 

pH   8,96 0,88 18   7,68 0,62 12 

KA 41,56 5,47 18 47,92 2,78 12 

Só   0,52 0,59 18   0,02 0,01 12 

 Eb M 

pH    8,19 0,34   8   7,14 0,40 13 

KA 38,0 3,89   8 47,23 5,31 13 

Só    0,08 0,03   8   0,03 0,02 13 

 

26. táblázat. A hortobágyi szikes terület különböző térszínű és növényzetű  

                     területrészein gyűjtött véletlen minták statisztikai jellemzői 

 

A 26. táblázatban bemutatott statisztikai különbségeket a szabályos és nagyobb 

mintaszámú geostatisztikai mintavétel hasonló egyértelműséggel nem jeleníti meg. 

 

Összegzés  

 

A mozaikos hortobágyi szikes terület talajtani változatosságának geostatisztikai 

elemzése jelentős irány- és mintavételi távolságfüggésre mutatott rá. Mind a 

klasszikus statisztikai, mind a geostatisztikai mintavételnek megállapítható volt a 

létjogosultsága. A vizsgálati feladat függvénye, hogy melyiket vagy milyen 

kombinációban célszerű azokat alkalmazni. 

 

4.3 Egy nagyüzemi mezőgazdasági terület változatossága 

 

OTKA-kutatás keretében a Herceghalmi Gazdaság 1483 hektáros területén a talaj 

vízgazdálkodását meghatározó talajtulajdonságok (víztartó képesség, 

szemcseösszetétel és térfogattömeg) változatosságát vizsgáltuk. A vizsgálatok célja 

volt azt megállapítani, hogy a talajszelvényben mérhető jellemzők kiterjeszthetők-e 

nagyobb területre, pl. szántóföldi táblára, gazdaságra. 

Minthogy nem ismertük a területnek a talajvíz-gazdálkodási tulajdonságokra 

vonatkozó változatosságát és a változatosság területi mintázatát, költséget és 

pontosságot is figyelembe vevő mintavételt terveztünk. A mintavételt két szakaszban 

hajtottuk végre. Az első szakaszt tájékozódó mintavételnek tekintettük, amelynek a 

mintavételi sűrűség és távolság megállapítása volt a célja. A második szakaszt 

reprezentatív mintavételnek neveztük, amely a teljes terület mintázására irányult. A 

harmadik, kiértékelő szakaszt a vizsgálati eredmények alapján interpolált térképek 

készítése jelentette. A térképkészítés vagy a térbeli becslés háromlépcsős, egymásra 

épülő, iteratív folyamatot alkot. A térképezés munkafázisai tehát: 1. előzetes felmérés, 

mintavétel és mintázatvizsgálat; 2. reprezentatív mintavétel és mintázatvizsgálat; 3. 

interpoláció és térképkészítés. Az általunk alkalmazott interpoláció térbeli léptékét 

hektárban állapítottuk meg, hogy a gazdaság területére kellő részletességű információt 

szolgáltasson.  
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A Herceghalmi Gazdaság területének földrajzi, éghajlati, talajtani és földhasználati 

jellemzése a 3. fejezet „A búzatábla nedvességforgalmának modellezése” címszó alatt 

található. 

 

A vizsgált talajtulajdonságok 

 

Mintavételi pontonként egy felszíni (0-10 cm), ún. zacskós talajmintát és egy ismétlés 

nélküli, felszínközeli (5-10 cm), 100 cm
3
-es bolygatatlan talajmintát vettünk. A 

zacskós mintából szemcseösszetételt és humusztartalmat, a bolygatatlan mintából 9 db 

víztartóképesség-értéket (Várallyay, 1973), valamint fajsúlyt, térfogattömeget, 

összporozitást, higroszkóposságot és humusztartalmat mértünk. 

 

A tájékozódó és a reprezentatív mintavétel 

 

Elővizsgálatként ún. tájékozódó (reconnaiscance) mintavételt végeztünk 

adatelemzéssel, valamint variogramszámítással. A mintavételi tervezés és a 

variogramszámítás Kertész Miklós munkája. Az elővizsgálati eredmények alapján 

készült az ún. reprezentatív mintavételi terv. Az előzetes mintavétel során szabályos, a 

teljes mintaterületet lefedő négyzetháló csomópontjaiban összesen 64 db talajmintát 

vettünk. A háló főiránya közelítőleg K─Ny és É─D volt, a csomópontok távolsága 

pedig 425 m. 

A variogramfüggvény paramétereinek megbízhatóbb meghatározása érdekében a 425 

m távolságra lévő mintavételi pontok távolságát öt, egyenként 12 pontból álló szakasz 

közbeiktatásával csökkentettük. A 425 m-es rácsponttávolság közé illesztett pontok az 

ÉNy─DK főirányban a csomóponttól 25, 50, 100 és 200 m-re, ÉK─DNy irányban 

pedig 35, 70, 140 és 280 m-re voltak. A mintavételt kétszer két rövid vonal menti 

mintavétellel is kiegészítettük. A rövid vonalak mentén a mintavételi helyek a 

rácsponttól 5, 10, 15 és 20 m távolságra voltak. Minden pont mellől, egymástól egy 

méter távolságban, két darab mintát vettünk.  

Az íróasztali térképen kijelölt mintavételi pontok terepi megtalálása külön feladatot 

jelentett, amelyet Szabó József térképész kolléga oldott meg. A megoldás technikai 

részleteinek ismertetésétől itt eltekintünk. A helymeghatározás terepi pontosságát az 

előzetes mintavételkor 25 m-re becsültük. A reprezentatív mintavételi szakaszban a 

mintavételi pontosságot már 5 m-nél kisebbre becsültük. A gazdaság teljes területét 

lefedő szabályos négyzetháló rácspontjainak távolságát az elővizsgálati eredmények 

alapján 425 m-ben állapítottuk meg. Összesen 448 pontot mintáztunk, elemeztünk és 

használtunk a területi változatosság vizsgálatában. 

A reprezentatív mintavételt úgy terveztük, hogy megfelelő mennyiségű adat álljon 

rendelkezésre a mintaterület részletes ─ hektáros felbontású ─ térképezéséhez, 

valamint a térkép ellenőrzéséhez. Ennek érdekében a tájékozódó, 425 m-es 

rácsponttávolságú mintavétel élhosszát 153 pont fölhasználásával a felére, 212 m-re 

csökkentettük. Még további 126 ponttal a rács élhosszát ─ a terület mintegy 

egyhatodán ─ 106 m-re csökkentettük. A mintavételi eredmények alapján interpolált 
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térképek pontosságának becslésére 30 darab véletlen módon kihelyezett pont mért 

adatait használtuk. A pontsűrítéssel végzett variogramelemzések eredményeként a 

területi változatosság vizsgálatának reprezentatív mintavételét is 425 m-es 

rácsponttávolsággal végeztük. 

 

Geostatisztikai módszerek 

 

A térbeli mintázat vizsgálatára és az interpolációra geostatisztikai módszereket 

alkalmaztunk. A talajtulajdonságok térbeli mintázatát variogrammal jellemeztük. A 

variogram alkalmazásának feltétele az ún. „intrinsic stacionaritás”, vagyis hogy az 

adatok közötti különbség varianciája csak a távolság függvénye legyen. Ez a feltétel 

akkor teljesül, ha az adatok eloszlása a távolsággal nem változik. 

Az interpolációt krígeléssel végeztük. A krígelés a variogramparaméterekkel 

minimális becslési varianciájú, torzítatlan mozgóátlagot számít. A krígelés előfeltétele 

tehát a variogramfüggvény kiszámítása. A geostatisztikai számításokat a „GEO-EAS” 

és a „GeoPack” programcsomagokkal főként Kertész Miklós és saját készítésű 

programjaival prof. dr. Marc Van Meirvenne (Genti Állami Egyetem, Belgium) 

végezte. A térképi interpolációk teljes egészében a két kolléga munkájának az 

eredményei. Az interpoláció során a talajtulajdonságok értékét egymással érintkező, a 

mintaterületet teljesen lefedő, 50x50 m-es blokkokban becsülték. 

 

A térképezés számítástechnikai eszközei  

 

A térképezést földrajzi információs rendszerrel (GIS) végeztük. A GIS-műveletek 

főként a genti Állami Egyetem Mezőgazdasági és Alkalmazott Biológiai Karának 

Talajkezelési és Talajvédelmi Tanszékén történtek.  

A művelési ág térképdigitalizálása „AutoCad” alapú „DigiCad” programmal, míg a 

szintvonalas domborzati térkép „ArcInfo” programmal készült. A szintvonalas 

domborzati térkép alapján digitális terepmodell (DTM) készült, amihez egy 40 m-es 

rácsháló sarokpontjaiban számított tengerszint feletti magasságot használtak. Az 

„Idrisi” programmal kezelték az interpolációk eredményeit és készítették a 

talajtulajdonság-térképeket. 

 

Elővizsgálati eredmények 

 

A tájékozódó mintavételnek a 425 m-es rácsháló pontjaiban mért, valamint a 

pontsűrítésekből származó víztartó képesség- és agyagtartalom-átlagát és -szórását a 

27. táblázatban mutatjuk be. A táblázati adatok szerint a Herceghalmi Gazdaság 

területe a teljes (pF0) és a szabadföldi vízkapacitást (pF2,3) tekintve egyöntetű. 

Annak ellenére, hogy a hervadáspont (pF4,2) szórása kisebb, jóval nagyobb a 

változatossága, mint a másik két talajvíz-kapacitásé (lásd a CV-értékeket). A talaj 

agyagtartalma a hervadásponthoz hasonló változatosságú. A rácshálóból származó 59 

adat variációs együtthatói a gazdaság területét szabályos kiosztásban reprezentálják, a 
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tájékozódó mintavétel adatai azonban statisztikailag megalapozottabb eredményt 

szolgáltatnak. Ennek ellenére a több mint kétszeres mintaszám sem változtat a 

rácshálóminták mutatta különbségeken.  

 

 

Talaj- 

tulajdonság 

Átlag Szórás CV 

% 

N Átlag  Szórás  CV 

% 

N 

pF0 49,26 3,45   7,0 136 49,52 4,05   8,2 59 

   pF2,3 36,23 2,42   6,7 136 36,58 2,81   7,9 59 

   pF4,2 16,02 2,18 13,6 136 16,31 2,87 17,6 59 

Agyag % 20,46 2,73 13,3 136 21,72 3,13 14,4 59 

 

27. táblázat. A pontsűrítések és a 425 m-es rácshálópontok víztartó képességének és 

                    agyagtartalmának átlaga, szórása és variációs együtthatója 

 

A tájékozódó mintavételben a talaj víztartóképesség- és agyagtartalom-értékeinek 

szemivarianciapontjaira illesztett szférikus (48) variogramfüggvények paramétereit a 

28. táblázatban adjuk meg. 

 

Talaj- 

tulajdonság 

Röghatás Küszöb- 

variancia 

Hatás- 

távolság (m) 

Hiba 

SSQ 

pF0 4,64 13,16   742 3,64 

  pF2,3 0,98   6,28   596 0,94 

  pF4,2 0,61   6,75 1012 1,44 

 

28. táblázat. A talajtulajdonságok szférikus variogramfüggvényeinek paraméterértékei 

 

A 28. táblázat variogramjai a talaj víztartóképesség-értékeinek erős térbeli szerkezetét 

mutatják. A hatástávolságok alapján megállapítottuk, hogy a 425 m-es rácsháló 

megfelelő sűrűségű ahhoz, hogy abból a vizsgált talajtulajdonságokra interpolálással 

megbízható térkép készüljön. A 425 m-es rácsháló 59 db mintapontja azonban a 

megbízható variogramszámításhoz nem elégséges.  

  

A reprezentatív mintavétel eredményei  

 

A gazdaság teljes területét lefedő reprezentatív négyzethálóba eső mintaszám lehetővé 

tette, hogy a művelési ágak talajtulajdonságainak különbségeit vizsgáljuk. A 29. 

táblázat a különböző művelési ágak mintapontjaira mért teljes és szabadföldi 

vízkapacitás, valamint a hervadáspont értékeinek átlagát és szórását tartalmazza. 
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Művelési 

Ág 

pF0 

Átlag 

pF0 

Szórás 

pF2,3 

Átlag 

pF2,3 

Szórás 

pF4,2 

Átlag 

pF4,2 

Szórás 

N 

Kukorica 49,96 3,45 35,07 3,03 15,85 3,17 141 

Őszi búza 50,74 3,22 35,75 2,91 15,09 2,22 128 

Lucerna 49,57 3,39 35,78 1,89 16,84 2,38   38 

Gyep 49,84 3,12 37,32 2,69 16,25 1,93   28 

Összes minta 50,21 3,45 35,60 2,91 15,71 2,71 335 

 

29. táblázat. A víztartó képesség művelési ágakra vonatkozó statisztikai értékei 

 

A művelési ágak talajainak a 29. táblázatban bemutatott víztartó képesség átlagértékei 

a varianciaanalízis szerint szignifikánsan különböznek. A lucernaterület kisebb pF0-

átlagértékét a szántás elmaradásával és a kaszálást végző munkagép tömörítő 

hatásával hoztuk összefüggésbe. A lucernatáblán a mélyre hatoló gyökerek a felszíni 

talajréteget a gyepterületéhez képest kevésbé hálózzák be, és itt feltehetően kisebb a 

talajlazító giliszták aktivitása is.  

 

Művelési 

Ág 

 

Agyag 

(%) 

Átlag 

Agyag 

(%) 

Szórás 

H 

(%) 

Átlag 

H  

(%) 

Szórás 

ρ 

g·cm
-1

 

 Átlag 

ρ 

g·cm
-1

  

Szórás 

N 

Kukorica 26,91 5,97 3,31 0,81 1,33 0,11 141 

Őszi búza 24,99 3,21 3,56 0,79 1,31 0,11 128 

Lucerna 29,26 5,25 3,53 0,78 1,38 0,09   38 

Gyep 23,80 3,01 3,83 0,62 1,36 0,09   28 

Összes minta 26,18 4,99 3,40 0,80 1,33 0,11 335 

 

30. táblázat. A talajjellemzők (0-10 cm) művelési ágakra vonatkozó statisztikai 

                    értékei 

 

Elképzelhető, hogy a giliszták talajkeverő és talajszerkezet-javító hatása miatt 

nagyobb a gyepterület átlagos szántóföldi vízkapacitása. A hervadáspontérték 

művelési ágak szerinti különbségének magyarázatát a talaj szervetlen és szerves 

kolloidjainak ─ agyag- és humusztartalmának ─ a mennyisége is magyarázhatja 

(Rajkai et al, 1981). A 30. táblázatban ezért a talajminták agyag- és szervesanyag-

tartalmának, valamint térfogattömegének a művelési ágakra kapott statisztikai 

jellemzőit mutatjuk be. A táblázati adatok alapján a lucernaterület nagyobb 

hervadásponti nedvességtartalma az átlagosnál nagyobb agyagtartalommal, a 

gyepterületé pedig az átlagosnál jelentősen nagyobb szervesanyag-tartalommal is 

összefüggésbe hozható.  

A talaj három víztartóképesség-értékének és a 30. táblázat talajjellemzőinek variációs 

együtthatóját művelési áganként a 31. táblázatban adjuk meg. 
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Művelési 

Ág 

 

Agyag 

CV 

% 

H 

CV 

% 

ρ 

CV 

% 

pF0 

CV 

% 

pF2,3 

CV 

% 

pF4,2 

CV 

% 

N 

Kukorica 22,2 24,5 8,27 6,91 8,64 20,0 141 

Őszi búza 12,9 22,2 8,40 6,35 8,14 14,7 128 

Lucerna 17,9 21,8 6,52 6,84 5,28 14,1   38 

Gyep 12,7 16,2 6,62 6,26 7,21 11,9   28 

Összes minta 19,1 23,5 8,27 6,87 8,17 17,3 335 

 

31. táblázat. A talajjellemzők és a víztartóképesség-értékek művelési ágankénti és a 

                     teljes területre vonatkozó variációs együtthatói 

 

A variációs együtthatók 31. táblázatbeli értékei szerint a gyepterület agyagtartalom- és 

humusztartalom-változatossága lényegesen kisebb, mint a lucernaterületé, míg 

térfogattömege a művelés nélküli állapotnak megfelelően közel azonos. Minthogy a 

hervadáspont értékét a talaj agyag- és humusztartalma határozza meg, érthető, hogy a 

kis változatosságú gyepterület hervadásponti nedvességtartalmának variációs 

együtthatója a lucernáénál kisebb. Ezzel összhangban a búzaterületénél lényegesen 

nagyobb agyagtartalom- és humusztartalom-változatosságú kukoricaterület 

hervadásponti nedvességtartalom-varianciája is lényegesen nagyobb. A rendszeres 

talajművelés következtében a búza- és a kukoricaterület térfogattömegének CV-értéke 

közel azonos. 

 

A víztartóképesség-értékek térbeli szerkezete  

 

A 32. táblázatban a teljes területre kiterjedő reprezentatív mintavétel adataiból 

számított víztartó képesség variogramfüggvények paraméterértékeit adjuk meg. 

E táblázat paraméterértékeit használtuk a krígelt térképek készítéséhez. A megadott 

variogramokat a 64., 65. és 66. ábrákon mutatjuk be.  

 

Talaj- 

tulajdonság 

Variogram- 

modell 

Röghatás 

(%
2
) 

Hatás- 

távolság (m) 

Küszöb- 

variancia (%
2
) 

pF0 Exponenciális 4,35 475 10,85 

  pF2,3 Szférikus 2,65 475   7,50 

  pF4,2 Szférikus 0,10 545   6,25 

Agyag Exponenciális 0,69 437 21,75 

 

32. táblázat. A víztartóképesség- és agyagtartalom-értékek teljes területre számított 

                    variogramfüggvényének paraméterei 
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64. ábra. A Herceghalmi Gazdaság teljes vízkapacitásának exponenciális 

               variogramfüggvénye 

 
65. ábra. A Herceghalmi Gazdaság szabadföldi vízkapacitásának szférikus 

               variogramfüggvénye 
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66. ábra. A Herceghalmi Gazdaság hervadásponti vízkapacitásának szférikus 

               variogramfüggvénye 

 

A víztartóképesség-térképek 

 

A mintaterület 1:25 000 méretarányú művelésiág-térképének elkészítéséhez az 

1:10000 méretarányú EOTR-térkép szintvonalai alapján készített digitális 

terepmodellt (DTM) használtunk (Denaeghel, 1994). A művelésiág-térképét azért 

tartjuk lényegesnek és fontosnak, mert a talajok vizsgált vízgazdálkodási jellemzői 

művelési áganként jellemzően különböznek, ahogy azt a 29─31. táblázatok is 

mutatják.  

 

 
67. ábra. A Herceghalmi Gazdaság 1992. évi művelésiág-térképe 
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Továbbá a Herceghalmi Gazdaság területéről vett talajminták agyagtartalmának és 

vízartóképesség-értékeinek a térbeli szerkezete ─ a 32. táblázat „hatástávolság”-

értékei ─ a gazdaság átlagos táblaméretével mérhető össze. A Fisher-féle statisztikai 

és a geostatisztikai eredmények alapján a talaj víztartóképesség-értékeinek területi 

mintázata is várhatóan a művelési ág megoszlása szerint alakul. A Herceghalmi 

Gazdaság művelésiág-térképét a 67. ábrán mutatjuk be.  

A gazdaság területére vonatkozó víztartóképesség-értékek interpolált térképeit 441 db 

talajminta elemzési eredményei alapján készítettük (a 32. táblázat és a 64─66. ábrák). 

Az interpolációt krígeléssel végeztük.  

A talaj teljes vízkapacitásának (pF0) a gazdaság területére megállapított mintázatát a 

68. ábrán mutatjuk be. A teljes vízkapacitás vagy összporozitás területi mintázatát a 

művelési ág területi megoszlásával összevetve megállapítható, hogy a kukorica- és 

búzaterületek változatossága a gyep- és lucernaterületekénél nagyobb. 

A szabadföldi vízkapacitás (pF2,3) interpolált térképét a 69. ábrán mutatjuk be. A 

gazdaság talajai erre a víztartóképesség-értékre nézve viszonylag szűk variációs 

tartományt ─ kb. 10%-ot ─ fognak át. Ebből következik, hogy a terület a szabadföldi 

vízkapacitásra homogén, és sem az átlagértékre, sem a variációs együtthatóra nincs 

jellemző különbség a művelési ágak között. A művelés hatását a kukorica- és 

búzaterületek nagyobb szórásértékei mutatják, ahogy arra már rámutattunk.  

 

 

 
 

68. ábra. A Herceghalmi Gazdaság teljes vízkapacitásának mintázata 
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69. ábra. A Herceghalmi Gazdaság szabadföldi vízkapacitás-mintázatának térképe 

 

 
70. ábra. A Herceghalmi Gazdaság hervadásponti nedvességtartalom-mintázatának 

               térképe 

 

A hervadásponti térkép ─ ahogy arra a gazdaság területén mért agyagtartalom-értékek 

művelésiág-megoszlása és eróziós viszonyai kapcsán már utaltunk ─ a mintaterület 

domborzati viszonyaival, valamint művelésiág-megoszlásával mutat összefüggést (70. 

ábra). A hervadásponti vízkapacitás területi mintázata igazolja a megfigyelést, hogy 

az a talaj agyag- és humusztartalmával függ össze. Az azonos művelési ágba tartozó 
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táblák jó közelítéssel homogénnek tekinthetők. A művelési ág váltásakor azonban a 

hervadásponti homogenitást még az egymáshoz közel eső mezőgazdasági táblákra is 

szükséges ellenőrizni.  

A továbbiakban arra kerestünk választ, hogy a megállapított és térképezett talajfizikai 

jellemzők milyen mértékben hatnak a különböző térképezési egységekbe eső 

mezőgazdasági táblák nedvességtranszportjára. A nedvességtranszport kimérése 

azonban terepen, mezőgazdasági táblán bonyolult és költséges. A mért talajfizikai 

jellemzők, meteorológiai paraméterek és a termesztett növények paraméterei 

segítségével azonban szimulációs modellel becsülhető a nedvességforgalom. A 

modellezés továbbá lehetőséget ad a talajfizikai jellemzők növényi termésre vagy az 

agroökológiai potenciálra gyakorolt hatásának mennyiségi becslésére is. 

 

A modellezett talajvízforgalom térképei 

 

A Herceghalmi Gazdaság talajainak teljes, szabadföldi és hervadásponti vízkapacitás-

mintázatát látva azok növényi vízellátási és általában talaj-vízgazdálkodási hatását 

kívántuk megállapítani. A bevezetőben jelzett „mérési nehézségek” miatt a vizsgálatot 

a modellmódszerrel végeztük. A modellezést a determinisztikus „kutatómodellel”, a 

SOIL-modellel végeztük. A modell paraméterezését az egyes földhasználati 

(művelésiág-) típusok talajtani jellemzése érdekében feltárt és mintázott 

talajszelvények adataival végeztük. A szimulációhoz a martonvásári léghőmérsékleti 

adatokat és a gazdaság herceghalmi központjában mért csapadékadatokat használtuk. 

A modellt a talajszelvény és a földhasználati típushoz tartozó növény szerint 

paramétereztük fel. A gyökérmélység és -eloszlás adatait a szakirodalomból vettük. A 

modell paraméterezésének „jóságát” a talajszelvény által reprezentált táblán kapott 

talajnedvesség-dinamika mért és szimulált értékeinek összehasonlításával ellenőriztük 

(3. fejezet). A talaj víztartóképesség-értékeiben a területen tapasztalt különbségek ─ a 

mintázat ─ megjelenítésére és a modellezéshez a mért víztartóképesség-értékeket öt 

csoportba soroltuk (33. táblázat).  

 

Érték-

csoport 

PF0  PF1 PF2,3 PF2,7 PF3,4 PF4,2 

Minimum 39,6 38,5 29,7 24,9 17,9 13,4 

25% 49,0 47,6 36,5 30,4 21,6 15,8 

Átlag 50,6 49,1 37,6 31,3 22,2 16,3 

75% 52,4 50,9 39,0 32,3 22,9 16,7 

Maximum 59,4 57,6 44,0 36,4 25,6 18,6 

 

33. táblázat. A Herceghalmi Gazdaságban mért 448 talajminta víztartóképesség- 

                    értékeinek csoportosítása 

 

Az értékcsoportot a 33. táblázatban feltüntetett víztartóképesség-értékekre illesztett 

(23) egyenlet paramétereivel vittük be a modellbe. Az 1993. év időjárási adataival a 
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búza, a kukorica, a lucerna és a gyep vízfelhasználását jellemző evapotranszspiráció 

(ET) értékét modelleztük. A szimulált ET-értékeket az öt víztartóképesség-csoport 

pF0-értéke függvényében a 71. ábrán mutatjuk be. 

 

71. ábra. Az öt víztartóképesség-csoport pF0-értéke és a növények szimulált 

                       evapotranszspirációs vízfelhasználása 

 

A talajmintavételek rácspontjaiban a 71. ábra alapján a mért pF0-értékhez a búza ET 

értékét a következő lineáris összefüggéssel interpoláltuk: ET = 88,212 + 2,097* θpF0. 

A területi mintavételi rácshálópontokban számított ET-értékekkel készítettünk krígelt 

blokktérképet a búza vízfelhasználásának területi mintázatáról, amelyet a 72. ábrán 

mutatunk be. Az ábrán látható mintázat természetesen abban az esetben állna elő, ha a 

gazdaság egész területén búzát termesztenének. Feltételezhető továbbá, hogy a 

nagyobb ET nagyobb biomasszaprodukciót is jelent, tehát a sötétebb foltok a 

kedvezőbb búzatermő területrészeket jelölik. A búza vízfelhasználásának területi 

mintázatához az a feltételezés is hozzátartozik, hogy a tápanyagellátás a terület 

egészén azonos. 

A búza vízfelhasználásával analóg módon, de a növénykultúrában feltárt szelvény 

adataival paraméterezett modellel szimuláltuk a kukorica, a lucerna és a gyep 

vízfelhasználásának területi mintázatát is. A kukorica vízfelhasználását a rácspont θpF0 

értékére az ET = 190,01+1,03*θpF0, a lucernáét az ET = 146,09+0,844*θpF0, a gyepét 

pedig az ET = 84,82+1,808* θpF0 egyenletből számítottuk. 

A kukorica, lucerna és a gyep vízfelhasználás-mintázatának a Herceghalmi Gazdaság 

területére vonatkozó térképeit a 73-75. térképeken mutatjuk be. 
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72. ábra. A búza szimulált evapotranszspirációja a Herceghalmi Gazdaság területén 

 

 
73. ábra. A kukorica szimulált evapotranszspirációja a Herceghalmi Gazdaság 

               területén 

 

Valamennyi modellezett ET-érték az 1993-as év átlagosnál lényegesen szárazabb 

tavaszi és nyár eleji nedvességviszonyait tartalmazza. Az időjárás a nyár közepétől 

csapadékosabbra váltott (lásd a 3. fejezet 50. ábráját), így lehetővé vált a kukorica 

nagyobb vízfelhasználása, amit az 1993-as év átlagos kukoricatermése is igazolt, a 

búzatermés ellenben mélyen az átlag alatt alakult. Ebből következik, hogy a kukorica 

vízfelhasználási mintázata lényegesen kiegyenlítettebb képet mutat, mint a búzáé. 
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74. ábra. A lucerna szimulált evapotranszspirációja a Herceghalmi Gazdaság területén 

 

A lucerna vízfelhasználásának területi mintázata lényegében megegyezik a búzáéval, 

és nagyon hasonló a kukoricáéhoz is. Ennek oka az, hogy az évelő lucerna 

vízfelhasználásában megjelenik az 1992. év téli és az 1993. év tavaszi 

csapadékhiánya, szárazsága, amely a búza vízfelhasználás-mintázatának a generátora, 

a nyár közepétől pedig lényegesen kiegyenlítettebb nedvességű időszak következik, 

amely a kukorica vízfelhasználási mintázatát közelíti. 

 
75. ábra. A gyep szimulált evapotranszspirációja a Herceghalmi Gazdaság területén 

 

A gyep kisebb vízigényű a lucernánál. Ebből következően a nagyobb 

vízfelhasználású, nagyobb biomasszaprodukciójú gyepterületek a gazdaság nagyobb 

telített vízkapacitású területeit jelzik. A gyep kumulált vízfelhasználási mintázata 

nagyon hasonló a többi termesztett növényéhez. 
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76. ábra. A növényi vízfelhasználás négy növénykultúrára összegzett térképe 

 

A szimulált négy növénykultúra táblákra összegzett értékeinek vízfelhasználási 

térképét a 76. ábrán mutatjuk be. A térkép a terület jobb talajnedvesség-ellátottságú 

helyeit, egyben nagyobb biomasszaprodukciójú tábláit és területeit jelöli meg. 

 

Összegzés 

 

A bemutatott esettanulmányok és a bennük szereplő példák néhány mért és néhány 

modellezett talajjellemző különböző léptékű területi változatosságáról, 

változatosságmintázatáról tájékoztatnak. A bemutatott területi változatosságból és 

mintázatból levonható megállapítások a következők: 

Minden vizsgált talajtulajdonság eloszlástípusát szükséges ismerni vagy 

elővizsgálatok alapján azonosítani. Klasszikus statisztikai elemzés a normális 

eloszlású talajtulajdonságok mért adataival végezhető. Ha a vizsgált talajváltozó nem 

normális eloszlású, normális eloszlásúvá kell alakítani (transzformálni). 

Ha az a cél, hogy megállapítsuk a mintavételi pont értékének érvényességi távolságát, 

szükség van geostatisztikai mintavételre és elemzésre. Elővizsgálatokat kell végezni a 

mintavételi távolság és a mintahossz, illetve a minimálisan szükséges mintaszám 

megállapításához. Mintavételkor a távolságfüggést a szemivariogram értékeinek 

számításával, majd modelljének illesztésével lehet elvégezni. A 

szemivariogrammodell paramétereinek a birtokában a talajtulajdonság objektív 

területi mintázatának térképezése, ─ krígeléssel ─ végezhető. A krígelt térképek 

előnye a hagyományos talajtérképekhez viszonyítva objektivitásukban és ismert 

bizonytalanságukban (hibájukban) összegezhető. A módszer talán legfőbb hátránya, 

hogy a megállapított mintavétel és érvényességi távolság sem más talajjellemzőre, 

sem más területre nem terjeszthető ki. Minden esetben új vizsgálat szükséges. 
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