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A projekt célkitűzései: 

Annak érdekében, hogy Magyarország talajaira a talajok telítési 

vízvezető-képességére módszertanilag egységes adatbázis legyen 

összeállítható, amelyben a mért értékek megfelelően reprezentálják a 

mintavételi hely talajszelvénnyel jellemzett talaját, olyan módszer 

kidolgozását tervezik, amellyel bolygatatlan mintákon történő 

méréssel, tetszőleges talaj pedonléptékű telített és telítésközeli 

vízvezető-képesség értékei határozhatók meg laboratóriumi 

körülmények között. Az új módszert Magyarország mezőgazdasági 

szempontból jellemző talajtípusaira tesztelik. Az új módszerrel 

bővítik a már meglévő talajtani adatbázisainkat és előkészítik egy 

pedonléptékű vízvezető-képesség becslőeljárás kidolgozását. Olyan 

talajtani adatbázis kialakítására szolgáló módszertan alakulna ki, 

melynek segítségével a több kutatóhelyen is használt 

vízgazdálkodási szimulációs modellek az ország teljes területére 

használhatóvá válnának. 

2011-ben elért 

eredmények: 

1. A homok és vályog talajon, az előző időszakban elvégzett teljes 

mérési sorozatot (4 terepi módszer, 3 labor módszer és 10 

becslőeljárás öt ismétlésben végzett tesztelése) agyag talajon 

(Karcagi Kutatóintézet) is elvégezték. Több terepi módszer 

használhatatlannak bizonyult a lassú beszivárgás miatt, amelynek 

oka a művelt területen található tömörödött un. eketalp réteg. A 

mérési sorozatot meg kell ismételni egy olyan területen, amely évek 



óta nem áll művelés alatt.  

 

2. A projekt eddigi eredményeit egy angol nyelvű publikációban 

foglalták össze, amelyet a Geoderma, rangos talajtani szaklaphoz 

nyújtottak be. A cikk elfogadásra került és a 2011-es 165. számban 

megjelent. 

 

3. Az eddigi tapasztalataik alapján különösen jól használhatónak 

talált ’mini disk infiltrometer’-rel két helyen (Őrbottyán, homok 

talaj; Martonvásár, vályog talaj) zajlik kísérlet, melyek során a 

talajművelés vízvezetőképességre gyakorolt hatását vizsgálják. Azt 

próbálják meg nyomon követni, hogy a megművelt (fellazított 

szerkezetű) talaj vezetőképessége (és térfogattömege) hogyan áll 

vissza az eredeti (művelés előtti) állapotra, a talaj felszínére érkező 

csapadék mennyiségének függvényében. 

A projektből adódó 

gazdasági és társadalmi 

haszon: 

Alapkutatás: Gazdasági illetve társadalmi hasznát nehéz felmérni. 

Ezzel együtt a projekt eredményeit az alábbi területeken 

hasznosíthatók. 

 

1. A már meglévő TIM, AGROTOPO és HunSOTER 

adatbázisok tovább-bővítése a talaj vízgazdálkodása 

szempontjából igen fontos telítési vízvezető képesség 

értékekkel.  

2. A talajtani adatbázisok ilyen irányú kiegészítésével lehetővé 

válik a telített vízvezető képesség egyéb 

talajtulajdonságokból történő becslése illetve 

becslőfüggvények kidolgozása, amellyel tetszőleges, az 

adatbázisban nem szereplő talaj vízvezető-képesség értéke 

megadható.  

3. Az új mérési módszer segítségével a pedonléptékű 

vízgazdálkodási illetve növénytermesztési modellek egyik 

igen fontos bemenő adata: a telített vízvezető-képesség 

mérése és becslése is lehetővé válik. Az új módszer 

segítségével kiegészített talajtani adatbázisok és a modellek 

összekapcsolásával olyan eszközt nyerünk, amely a hazai 

agrár-szaktanácsadás korszerű és fontos kiegészítője lehet.  

A hasznosításban 

résztvevő vállalkozók: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


