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Előszó
A kézikönyv az Európai Növényvédelmi Szövetség (European Crop ProtectionAssociation,
ECPA) TOPPS* vízvédelmi programjának ismeretanyagára támaszkodik és a Növényvédelmi Szövetséggel együttműködésben készült. A programban a „Helyes Gazdálkodási
Gyakorlat” kifejezés a mezőgazdasági tevékenység során jelentkező káros folyamatok és
a velük járó esetleg fellépő szennyezések csökkentésére irányuló növény- és talajvédelmi
eljárásokat jelenti.
Ebben a kiadványban a felszíni lefolyás és talajerózió, illetve a bemosódás és vízelvezetés
káros hatásait mérséklő Helyes Talajvédelmi Gyakorlat intézkedéseit mutatjuk be. A NAK
Mezőgazdasági kézikönyv című sorozatának későbbi kötetében külön foglalkozunk majd
a permetlé-elsodródással és a telephelyeken jelentkező pontszerű szennyező források
megszüntetése érdekében szükséges Helyes Növényvédelmi Gyakorlat eljárásaival.
A kiadványban szereplő eljárások az EU-s irányelveknek megfelelő hazai szabályozásokhoz,
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennye
zéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, továbbá
az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben
szereplő, ún. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat”, és a 10/2015. (III. 13.) FM zöldítési rende
letben megfogalmazott „az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlat” minimumkövetelményeinek keretrendszerébe teljes egészében illeszkedik.
Bízunk benne, a gyakorlati szempontból összeállított kézikönyv növeli a gazdálkodók és
a szaktanácsadók környezettudatosságát, és így hozzájárul a hatékony víz- és talajvédelem
gyakorlati megvalósításhoz.
* Töltse le a helyes gazdálkodási gyakorlatról és vízvédelemről szóló kézikönyveinket
a www.hucpa.hu/TOPPS oldalról a következő témákban:
•
•
•
•

Lefolyás és erózió
Permetlé-elsodródás
Pontszerű szennyezések
Bemosódás és vízelvezetés
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Bevezetés
Miért fontos a Helyes Talajvédelmi Gyakorlat? Ez rögtön kiderül, ha megnézzük a talaj
jelentőségét! A talaj a Föld legkülső szilárd burka, melynek alapvető tulajdonsága a termékenysége és természetes megújuló képessége, vagyis az, hogy kellő időben és men�nyiségben képes ellátni a növényeket vízzel és tápanyaggal. A talaj jelentősége azonban
nem merül ki abban, hogy biztosítja az emberek és az állatok számára a táplálékot, hanem
a többi természeti erőforrással kölcsönhatásban a földi lét nélkülözhetetlen eleme.
A talajnak e sokoldalú funkcióképessége azonban csak akkor tartható fenn, ha észszerű
használattal és védelemmel megőrizzük a jó talajállapotot és biztosítjuk a megújulásához
szükséges feltételeket.
A talaj hasznosítását nem szabad alárendelni a pillanatnyi, sokszor rövidtávú gazdasági
érdekeknek – nagyértékű talajfelületeket használunk évente ipari, lakásépítési, úthálózati
célokra –, hanem mindig szem előtt kell tartani a talaj termőképességének hosszú távú
fenntartását.
Mivel a talaj korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre és ki van téve a talajpusztulási
folyamatoknak, ezért törődést igényel. A szakszerűtlen talajhasználat és agrotechnika
(művelés, trágyázás, növényvédelem) szintén talajromláshoz, talajpusztuláshoz vagy talaj
terheléshez vezethet. A talaj tehát a levegőhöz és vízhez hasonlóan védelmet igényel.
A talaj minősége a szakszerű mezőgazdasági vagy erdőgazdasági hasznosítás során alap
vetően nem romlik. Azonban szakszerűtlen beavatkozással kedvezőtlenül változhatnak
a tulajdonságai, sérülhet sokoldalú funkcióképessége. A szervesanyag-készlet csökkenése, a talajszerkezet leromlása gátolja a talaj víztározó szerepét, csökkenti szűrő- és
pufferkapacitását, végeredményben veszélyeztetheti a növénytermesztés biztonságát.
A talajpusztulással ellentétben a talajképződés évszázadokat, évezredeket vesz igénybe,
hiszen lassú természeti (fizikai, kémiai, biológiai) folyamat eredménye.
A kézikönyv célja, hogy bemutassa a Helyes Talajvédelmi Gyakorlat iránymutatásait k övetve
miként védhetjük meg a talajaink minőségét, és gondos kezeléssel a talaj termékenysége
hogyan növelhető.
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I. Alapismeretek
1.

A mezőgazdálkodási tevékenységből adódó
terhelések forrásai

A vizeket alapvetően kétféle forrásból származó terhelés éri a mezőgazdaság kapcsán
(1. ábra). A terhelési kockázatokon túl azonban minden gazdálkodó jól felfogott érdeke,
hogy óvja, kondicionálja talajait. Ezáltal nem csak a környezetét óvja, hanem gazdasági
szempontok alapján kevesebb veszteséggel hasznosíthatja a mezőgazdasági inputanyagokat, elsősorban a trágyákat és növényvédő szereket.

1. ábra: A mezőgazdálkodási tevékenységből adódó terhelések pontszerű és diffúz forrásai

1.1. Pontszerű források
A pontszerű terhelések jobbára a növényvédő szerek, trágyák, termésnövelők gazdaságon
belüli, a telephelyen történő helytelen kezelésére, tárolásra vezethetők vissza. Ugyanakkor
a telephelyen kívül is előfordulhatnak pontszerű szennyezések. Ilyen esetek a szállítás során,
illetve a műtrágya- és növényvédőszer-kijuttatás közben a táblán is előfordulhatnak.

1.2. Nem pontszerű (diffúz) források
A diffúz (nem pontszerű) terhelések a mezőgazdasági inputanyagok kezelt területekről
történő elmozdulásával (pl. talajerózió, bemosódás) vannak összefüggésben. Az így elván
dorolt termésnövelők, növényvédő szerek elvesznek a gazdálkodó számára is, azaz hatá
sukat nem ott fejtik ki, ahol az kívánatos lenne.
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2.

Víz- és anyagforgalom útvonalai

2.1. Felszíni lefolyás kialakulásának okai, típusai
2.1.1. Korlátozott beszivárgás miatt jelentkező lefolyás
Ha az eső intenzitása meghaladja a talaj beszivárgási kapacitását, akkor a korlátozott
beszivárgás miatt a talaj felszínén megje
lenik a víz, és belvízkár és talajerózió jelent
kezik (1. kép). Korlátozott b
 eszivárgás miatt
jelentkező lefolyás leginkább az eső inten
zitásával és a beszivárgási kapacitással van
összefüggésben. Fontos, hogy a talajba történő beszivárgást helyes gazdálkodási gya
korlattal elősegítsük, hiszen a tárolókapacitás
növelése nem csak környezeti cél, hanem az
aszályos periódus mértékének csök
ken
té
1. kép: Feltalaj tömörödés
sében is jelentős szerepe van.
2.1.2. A talaj telítettsége miatt jelentkező lefolyás
A lefolyás akkor következik be, amikor a telített talajba már nem tud több víz b
 eszivárogni.
A víztelítettség miatt jelentkező lefolyás elsősorban a talaj vízkapacitására vezethető
vissza. Akkor következik be, ha a lehulló csapadék mennyisége meghaladja a talaj maximális vízkapacitását.
Speciális eset a fagyott talaj olvadása (2. kép), vagy ha egy vízzáróréteg van az altalajban
(3. kép), ami a feltalaj telítődését okozza és a többletvíz jelenik meg a talajban vagy közvetlenül talajfelszínen. Ha a talaj mélyebb rétegében van a kis vízvezető képességű réteg,
akkor oldalirányú vízmozgás alakul ki felettük. Ez a jelenség gyakran megfigyelhető folyó
partokon, vagy a vízgyűjtők meredek lejtőin (pl. teraszok rézsűjében).

2. kép: Fagyott talaj olvadása
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3. kép: Altalaj tömörödés

2.1.3. Koncentrált lefolyás
Koncentrált lefolyás akkor alakul ki, ha
a gazdálkodás következtében (pl. nagy
méretű táblák, lejtőirányú művelés, stb.)
vagy a domborzat miatt a lefolyó víz kisebb vízfolyásokba gyűlik össze a lejtőn.
A koncentrált lefolyások általában kön�nyen azonosíthatóak, mivel többnyire ta
lajeróziót okoznak (4. kép). A helyes mű
velési irány fontos annak érdekében, hogy
a gazdálkodó a számára legértékesebb
humuszos termőréteget helyben tartsa,
s ne engedje azt más területére.

4. kép: Vízösszefolyás

2.2. Talajerózió formái
Az erózió során a lefolyó víz magával ragadja a talajt, és vele együtt a talajszemcsék felületéhez kötött tápanyagokat (pl. foszfor) és növényvédő szereket. A jelenség korai tünetei
a lepelerózió, a víz által kimélyített barázdák (5-6. képek), melyek továbbvezetik a vizet a
lejtő esésvonalába. A barázdák további mélyülésével kisebb árkok jelennek meg, majd kiszélesedve az erózió súlyosabb formái is kialakulhatnak (7-8. képek). A talajerózió további
jele a hordalék felhalmozódása a szedimentációs területen (9. kép).

5. kép: Lepelerózió

6. kép: Barázdás erózió

8. kép: Szakadékos erózió

7. kép: Árkos erózió

9. kép: Szedimentáció
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2.3. Bemosódás
Bemosódásnak nevezzük azt a természe
tes folyamatot, amikor a talajfelszínre kerülő csapadék vagy olvadékvíz, illetve öntözővíz bemossa a talajfelszínen és a feltalajban
lévő mezőgazdasági inputanyagokat a talaj
mélyebb rétegeibe (10. kép). Ha nem megfelelő a gazdálkodás, akkor a talajban lefelé
irányuló víz- és anyagmozgás révén az értékes tápanyagok elszennyezik a talajvizet.
A mezőgazdaságban, különösen a nitrát és
egyéb termésnövelő anyagok, illetve egyes
növényvédő szerek azok, amelyek bemosódás útján szennyezhetik a felszín alatti
vizeket.

10. kép: Bemosódás

2.4. Vízelvezetés
Víz
elvezetés útján is elszennyeződhetnek
a felszíni vízbázisok. Ha mesterségesen
kialakított felszíni (utak, árkok, csatornák)
vagy felszín alatti (dréncsövek) vízelvezető
rendszerre van szükség a káros víztöbblet
elvezetése érdekében, akkor figyelembe kell
venni, hogy ezeken a műtárgyakon keresztül a trágyák és növényvédő szerek rövidebb
útvonalon, gyorsabban kerülnek a befogadókba (11. kép).
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11. kép: Felszín alatti vízelvezetés

3.

A víz- és anyagforgalmat befolyásoló tényezők

3.1. Talaj
3.1.1. Talajszelvény
A talajszelvény függőleges metszési felületű
feltárás, amelyen a felszíntől az ágyazati kőzetig vizsgálhatók a talajszintek. Talajszintnek nevezzük a talajképződés hatására többé-kevésbé elkülönült rétegeket, amelyek jól
tükrözik, hogyan változnak a különböző tulajdonságok a mélység függvényében (2. ábra).

A
szervesanyagban
gazdag szint
B
felhalmozódási szint

C
talajképző kőzet

2. ábra: Talajszelvény

Adott mennyiségű eső vagy öntözővíz a talaj tulajdonságai függvényében különböző mélységig szivárog be. Ahhoz, hogy ezt a beázási mélységet jó közelítéssel meg tudjuk becsülni,
ismernünk kell a talajszelvény egyes szintjeinek vízgazdálkodással összefüggő tulajdonságait.
3.1.2. Fizikai féleség
Egy táblán belül biztosan mindenki tapasz
talta már, hogy egy szántást elvégezve az
eke hol könnyebben, hol pedig nehezebben
„halad” a földben. Ez azért lehetséges, mert
különböző fizikai féleségű és állapotú (tö
mörödött, száraz) talajfoltokon haladtunk
keresztül.
A talajok fizikai féleségét, más néven textúráját az ásványi részek szemcseméret-
eloszlása határozza meg.

3. ábra: Textúra háromszög

A textúra alapvetően meghatározza a talaj víz- és hőgazdálkodási tulajdonságait, tömörödésre való érzékenységét, tápanyag-szolgáltató képességét. Ezek a tulajdonságok végső
soron a gazdálkodás egészét fogják érinteni, azaz alapvetően befolyásolják az adott talajfolton a talajművelést, a vetési időpontot és a termésmennyiséget.
A bemosódás jelentősebb és gyorsabb a homoktalajokban, mert nagy a vízáteresztő-
képességük és kicsi a vízkapacitásuk. Ezzel szemben a kötöttebb talajokban (pl. agyagos
vályog) a vízmozgás jellemzően lassúbb. Azonban bizonyos agyagtalajokon, az agyagtartalomtól és az agyagásvány típusától függően, száraz időszakban repedések jelennek meg
a talaj felszínén (12. kép), amelyek elősegítik a gyors vízáramlást a mélyebb talajrétegekbe.
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3.1.3. Talajszerkezet
A szerkezetesség attól függ, hogy a talajt
alkotó ásványi szemcsék és szerves össze
tevők milyen formát alakítanak ki. A szerkezetesség meghatározza, hogy a talajszemcséket milyen erők és milyen méretű
pórusok választják el egymástól, ami a repedésekkel és gyökércsatornákkal, illetve
állatjáratokkal együtt befolyásolják a víznyelést, a beszivárgást és a vízkapacitást
(4. ábra).
4. ábra: Talajszerkezet típusok

Morzsás és szemcsés szerkezet
A szerkezeti elemek kis szemcsékre vagy nagyobb morzsákra hasonlítanak, amelyek egymáshoz nem idomulnak és csak lazán kötődnek egymáshoz. Ez a szerkezet jellemző általában a felszíni 20-50 cm-ig terjedő A-szintre, amely lehetővé teszi a levegő és a víz
akadálytalan mozgását.
Poliéderes szerkezet
Ennél a szerkezettípusnál az erősen kötődő szerkezeti elemek négyzetes vagy s zögletes
formát képeznek, amelyek élei sarkosak. Ez a szerkezet a magasabb agyagtartalmú
B-szintben a leggyakoribb, ami megakadályozhatja a vízmozgást azzal, hogy nincs elég
pórus a szerkezeti elemek között.
Hasábos és oszlopos szerkezet
Ezek a szerkezeti elemek függőleges
irányban megnyúltak. Ilyen talajszerkezet
található a szárazabb területek talajának
B szintjében (pl. szikes talajokban), ha
agyagfelhalmozódás is van. Az ilyen talajszerkezet gyakran gátolja a vízmozgást, kivéve, ha a szerkezeti elemek közt jelen vannak a felszínig tartó repedések (12. kép).
12. kép: Repedés
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3.1.4. Pórustér
Hasonlóan a szemcseméret-eloszláshoz, a pórusok mérete is változatos a talajban és
méretük alapján osztályokba sorolhatók. A különböző méretű pórusokban a víz különböző
erővel kötődik a talajhoz és mozog (1. táblázat). Ez alapján a pórusokban a víz a növények
számára felvehető vagy felvehetetlen formában van jelen. A beszivárgás szempontjából
a gravitációs úton mozgó víz mennyisége a fontos, amely nem kötődik nagy energiával a
talajhoz és gyorsan mozog.
Pórusméret osztály

Megapórusok

Makropórusok

Mezopórusok

Átmérő (µm)

> 50

50 - 10

10 - 0,2

< 0,2

pF-érték1

< 1,8

1,8 - 2,5

2,5 - 4,2

> 4,2

Gyorsan mozog

Könnyen felvehető

Nehezen felvehető

Nem felvehető

Vízkészlet

Mikropórusok

Pórustér
Gravitációs víz
Nedvesség potenciál
(log vízoszlop cm-ben
kifejezve)

1

Levegő

Kötött víz
Hasznosítható vízkészlet

Holtvíz

Szabadföldi vízkapacitás

1. táblázat: Pórusméretek és a vízmozgás

Ha a pórustérben a megapórusok aránya
nagyobb – elhalt gyökerek csatornái, állatjáratok, repedések –, akkor megnövekszik
a beszivárgás a talajba (13. kép). Ennek
eredménye, hogy csökken a felszíni lefolyás.
A kisebb pórusok ezzel szemben képesek
a vizet a talajban hosszú ideig raktározni
és a növények számára hozzáférhetően
biztosítani.

13. kép: Biopórusok

A mezőgazdasági termelés során két esetben kell foglalkoznunk a pórusméret-eloszlással
és a talajok vízgazdálkodásával. Az egyik az az eset, amikor a táblán minden évben túl kevés a csapadék és azt a talaj nem is tudja a növények számára raktározni (pl. homok), azaz
öntöznünk kell, míg a másik esetben állandó többletvíz van a területen belül, azaz belvizes
foltok alakulnak ki és vízelvezetésre van szükség.
Ha eldöntöttük, hogy öntözni kívánjuk a területünket, akkor az engedélyeztetési eljárás is
megköveteli, hogy a talajszelvényekből meghatározzuk az egyes szintek vízgazdálkodási
tulajdonságait.
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3.1.5. A talaj szervesanyag tartalma
A talaj szervesanyaga lebomlott és humifikálódott növényi és állati maradványokból áll.
Általában a talajszelvény felső részében halmozódik fel és a szelvény alja irányába csökken
a mennyisége. A nagy szervesanyag-tartalom kedvezően hat a talajszerkezetre, a talajszemcsék stabilitására, valamint a vízgazdálkodási tulajdonságokra és a talaj adszorpciós kapa
citásának növelésével elősegíti a tápanyagok megkötődését a talajban. A talajszerkezet,
a vízáteresztő- és a víztartó-képesség a szervesanyag-tartalom függvénye, ezért men�nyisége erősen befolyásolja a talajban tárolható víz mennyiségét és mozgását is. A szervesanyag saját tömegéhez képest körülbelül hússzoros mennyiségű vizet tud tárolni.
3.1.6. Tápanyagtartalom
Az optimális termékenység függvénye a megfelelő tápelem-ellátottság. A talajtermékenység fenntartása a kiegyensúlyozott trágyázáson keresztül (ásványi műtrágyák használata,
szerves trágyázás, zöldtrágyás és szármaradványok kezelése és növényi maradványok) valósul meg. A túltrágyázás, vagyis nem a növény tápanyagigényéhez mérten kijuttatott adagok egy részét a növény nem képes felhasználni, így azok a talajról vagy a talajba le-, illetve
bemosódnak. Ez a megjelenő veszteség mellett komoly környezeti problémákat okozhat.
Az intenzív mezőgazdasági gyakorlat egyik kulcsfontosságú eleme a növényi tápelemek
visszapótlása, melynek egyik főszereplője a nitrogén. A nitrát feldúsulása vagy csökkenése mezőgazdálkodással összefüggésbe hozható legáltalánosabb problémák közé tartozik. A nitrogén-felhasználás befolyásolja a legközvetlenebb módon a termésátlagokat,
ugyanakkor a növény által fel nem vett nitrogén nagy valószínűséggel okoz additív környezetterhelést: kimosódva a gyökérzónából a felszíni vagy felszín alatti vízbe kerülve,
illetve illékony nitrogén-oxidok formájában a levegőben növeli az üvegházhatású gázok
koncentrációját.
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3.2. Klimatikus viszonyok (szezonális dinamika, időjárás)
A csapadék éves mennyiségének időbeli
eloszlása fontos tényező a talajdegradációs folyamatok (felszíni lefolyás, talajerózió, nitrát- és növényvédőszer-bemosódás)
szempontjából. A csapadék-karakterisztika
és a talajnedvesség-tartalom meghatározza, hogy az év melyik részében kell számí
tani felszíni lefolyásra vagy a talajban lefelé
irányuló vízmozgásra.
5. ábra: Talajvíz feltöltődése
Az 5. ábrán látható, hogy a talajszelvény
feltöltődése novembertől áprilisig tart,
annak ellenére, hogy a csapadék-mennyiség a nyári hónapokban több. Becslések szerint
közép-európai körülmények között az éves csapadéknak 20-30%-a éri el a talajvizet, míg
a maradékot a növények felhasználják és elpárologtatják, illetve elpárolog a talajfelszínről.
A vízmozgás szezonális dinamikája különösen fontos a nagy mobilitású növényvédő szerek,
tápanyagok esetében, amelyek használatát emiatt bizonyos esetekben ősztől tavaszig korlátozni kell (téli trágyázási tilalmi időszak), s a gazdálkodónak is jól felfogott érdeke, hiszen
számára az elveszik.

3.3. Domborzat
A hosszú, lejtős táblákon a kedvezőtlen lejtőviszonyok következtében nagyobb eséllyel
alakul ki felszíni lefolyás. A lejtő megtörésével az eróziót kiváltó koncentrált lefolyás kialakulása megakadályozható. Nagy táblák esetén a lefolyási útvonalon kialakított védősávok
vagy sáncok mérséklik a lejtőirányú víz- és anyagmozgást. A felszíni lefolyás kockázatának csökkentése érdekében a víz talajba történő beszivárgását elősegítő eljárásokat kell
előnyben részesíteni, arra törekedve, hogy a csapadék a táblán belül hasznosuljon.

3.4. Növényborítás
A növényekkel állandóan fedett talajon a lefolyás és az erózió kockázata kisebb, mint az
időszakosan fedett vagy fedetlen talajon. A különböző mulcsozási technikák, például a másodvetésű növények maradványainak talajon hagyása, hatékony megoldás lehet. Védik
a talajfelszínt az esőcseppek ütőhatásától és lassítják a lefolyó víz sebességét, így nő a beszivárgás mértéke a talajba.

15

16

II. Helyes Talajvédelmi Gyakorlat
intézkedései
A Helyes Talajvédelmi Gyakorlat intézkedései olyan agrotechnikai eljárásokat tartalmaznak, amelyek egyik oldalról a talajok vízbefogadó-képességét és vízkapacitását javítja,
másikoldalról pedig a degradációs folyamatok (talajerózió, bemosódás) kockázatát csökkentik. Így a gazdálkodás során felhasznált input anyagok hasznosulását és talajvízbe
jutásának csökkentését szolgálja annak érdekében, hogy ne keletkezzen sem környezetterhelés sem gazdasági veszteség. Az alapelv, hogy a lehullott csapadékot helyben kell
tárolni és hasznosítani. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárás aszályos, de ugyanakkor hirtelen nagy csapadékokat eredményez. Éppen ezért fontos felkészíteni talajainkat
a nagy vízbefogadó-képességre és fontos, hogy a talajainkban lévő vízkészletet minél
tovább megtartsuk. Ezt úgy érhetjük el, hogy folyamatosan ellenőrizzük talajaink állapotát (szerkezetét, van-e eke- vagy tárcsatalp-réteg) és probléma esetén minimális menetszámmal, talajkímélő és vízmegőrző művelést végzünk.
Beavatkozás előtt mindig ellenőrizni kell, hogy a Helyes Talajvédelmi Gyakorlat eljárásai
a gazdálkodó növénytermesztési rendszerébe illeszkednek-e. A növénytermesztést vagy a
talajművelést érintő változtatásoknál az összes felmerülő tényezőt – talaj, éghajlat, felhasz
nált anyagok, technológia, gyomok, kártevők, terméshozamok – számításba kell venni.
A Helyes Talajvédelmi Gyakorlat megfelelő kialakítása érdekében javasoljuk, hogy a szaktanácsadó, a szakértő és a gazdálkodó együtt vitassa meg, hogy a lehetséges eljárások
közül mit alkalmazzanak.
Az agrotechnikai elemeken keresztül a gazdálkodás gyakorlata nagyban befolyásolja
a kedvező talajállapot kialakulását és fenntartását. A gazdálkodók megfelelő talajműveléssel (tömör talajrétegek megszüntetésével), szervesanyag-utánpótlással, meszezéssel
(stabil talajszerkezet kialakulása érdekében), talajtakaró növények használatával és egyéb
agrotechnikai eljárással (pl. mélyen gyökerező vagy a pórusteret növelő gyökérzetű növények vetésforgóba történő beillesztésével) befolyásolni tudják a talaj vízbefogadó-képességét és a talaj szabadföldi vízkapacitását.
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1.

Agrotechnikai beavatkozások

Az agrotechnikai beavatkozások időzítése (talajművelés, tápanyag-utánpótlás, növényvédőszeres-kezelés) nagyon fontos a talaj állapota és az időjárási viszonyok miatt. Leginkább
a talaj nedvességállapota és a várható csapadékesemény karakterisztikája lényeges.
Az évenkénti talajvíz-feltöltődés időszaka miatt a trágyázás és a növényvédelmi kezelések
időzítése kritikus, mivel ebben az időszakban (késő ősztől tavaszig) a talajban folyamatos,
lefelé irányuló vízmozgás van és a lebomlási feltételek sem kedvezőek.
Mit kell tenni?
Könnyen oldódó nitrogéntrágyát, így különösen hígtrágyát, trágyalét, ammónium- és nitráttartalmú műtrágyát, illetve növényvédő szereket, ne juttasson ki a talajvíz feltöltődés
időszakában. Tartsa be a trágyázásra vonatkozó téli tilalmi időszakot! Figyeljen arra, hogy
a trágyázás és vetés közötti időszak a 15 napot ne haladja meg, és a kijuttatott hatóanyag
nem haladhatja meg a csírázáshoz és az őszi-téli növekedéshez szükséges mennyiséget.
Növényvédőszer-használat esetében olyan növényvédő szert (hatóanyagot) válasszon,
aminek felhasználása a kezelés időpontját tekintve nem korlátozott. Könnyen oldódó
növényvédő szert, termésnövelő anyagot, hígtrágyát ne használjon, ha a dréncsövekben
folyamatos a vízmozgás, ha vízkapacitásig telített a talaj, vagy ha heves esőzés várható
a kezelés időpontját követően.
Hogyan csináljuk?
Kérje szaktanácsadó segítségét! Ellenőrizze a helyi időjárás-előrejelzést. Vizsgálja meg
a kezelni kívánt terület talajának nedvességállapotát. A szármaradványok lebomlásának
elősegítéséhez betakarítás után nitrogéntrágyát lehet alkalmazni, legfeljebb 100 kg szárazanyaghoz 0,8 kg N-t. Növényvédőszeres-kezeléseknél tartsa be a készítmény címkéjén
található előírásokat és a használati utasításban található technológiai ajánlásokat.
Korlátozó tényező
Késő őszi és kora tavaszi időszakban nehéz megoldani az optimális időben történő kezeléseket, mivel sokszor a talaj még túl nedves ahhoz, hogy a gépi munkákat el lehessen végezni.
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2.

Tápanyag-gazdálkodási tervre és
növényvédelmi előrejelzésre alapozott, okszerű
trágyázás és növényvédőszer-használat

A talajtermékenység és növényi tápanyag-ellátottság elérése és fenntartása a tervezett
termésszint eléréséhez az összes lehetséges tápelemforrás optimalizálásával v alósítható
meg. A csomagoláson feltüntetett előírások biztosítják azt, hogy a felhasználásra vonatkozó
korlátozások betartásával a lehető leghatékonyabban fejtsék ki a készítmények hatékonyságukat, mely a gazdálkodó számára optimális és a környezeti hatás is megfelelő. Összefoglalóan elmondható, hogy a mezőgazdálkodási gyakorlatban az okszerű tápanyag-vis�szapótlás és növényvédőszer-használat nemcsak a termelés gazdaságosságát határozzák
meg, hanem a fenntartható mezőgazdasági fejlődés alappillérei is. Cél a k ijuttatott készítmények hatékonyságának javítása, ezáltal a veszteségek minimalizálása, a környezeti terhelés csökkentése.
Mit kell tenni?
Tápanyag-gazdálkodási terv és növényvédelmi előrejelzés alapján okszerű tápanyag-vissza
pótlást és növényvédelmet folytasson.
Hogyan csináljuk?
Tartsa be az előírásokat és helyesen válassza meg a tápanyag-utánpótláshoz és a növény
védőszeres-kezelésekhez használt készítményeket.
Korlátozó tényező
Számos érzékeny területen a műtrágyák és a növényvédő szerek használatára vonatkozóan
időszakosan helyi korlátozások vannak érvényben. A termésnövelő anyagok, növényvédő
szerek hatékonysága a hatóanyag specifikus tulajdonságaitól függ, de számos külső tényező is befolyásolja, mint például a klimatikus viszonyok, az alkalmazástechnika, a talajtulajdonságok, a termesztett növény, a célszervezetek, stb.
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3.

Precíziós gazdálkodás, kijuttatás
helyspecifikus technológiával

Precíziós technikák segítségével célzottan, biztonságosabban és hatékonyabban elvégez
hetők a kezelések. A precíziós gazdálkodás különböző lehetőségeinek gyors fejlődésével
egyre több alkalmazás segíti a környezeti kitettségből adódó helyzetek kezelését. Helyspecifikus technológia alkalmazásával a táblának csak azon részére juttatjuk ki a m
 űtrágyát
és a növényvédő szert, ahol szükség van rá. Ez azt jelenti, hogy a tábla egy bizonyos része
kezeletlenül marad, ezzel csökken a területegységre jutó terhelés, valamint a gazdálkodó
is csak a szükséges inputanyagokat használja fel, mely hosszútávon mind a gazdálkodónak, mind a környezetnek előnyös.
Helyspecifikus talajtani indikátorok használata (pl. szerves széntartalom, textúra, térfogattömeg) további ígéretes megközelítés a talaj bemosódásra való érzékenységének térbeli
becslésére. Az érzékenységi térképek segítséget nyújtanak a helyspecifikus kockázatcsökkentő intézkedések kiválasztásakor. A gyomnövény-felismerés és -térképezés automati
zálására alapuló foltkezelések további lehetőségek a hatékony, célzott gyomszabályozás
megvalósítására.
Mit kell tenni?
A kijuttatási technológiát úgy kell kidolgozni, hogy lehetővé tegye csak a foltokban és sá
vokban történő kezelést. A cél, hogy csak a tápanyaghiányos és fertőzött táblarészleteket
kezeljük.
Hogyan csináljuk?
A technológia kulcsa, hogy rendelkezésre álljon megbízható monitoring- és érzékelő rendszer, amely lehetővé teszi a kezelendő területek (sávok vagy foltok) pontos felmérését és
azonosítását.
Korlátozó tényezők
A monitoring- és érzékelő rendszerek és helyspecifikus technológiák alkalmazása eszköz-,
szoftver- és tudásigényes beruházás , ami egy kisebb gazdaságban és a korlátozott alkalmazási lehetőségek miatt még sok esetben nem kifizetődő.
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4.

Növénytermesztés

A növénytermesztési gyakorlat nagymértékben befolyásolja a talajállapotot. A vetésforgó
összetétele nagymértékben hozzájárul a kedvező talajállapot kialakulásához és fenntartásához. A vetésforgóba iktatott pillangós növények előnyei, hogy nitrogént kötnek meg
és növelik a talaj biológiai aktivitását. Az optimálisan kialakított vetésforgó k özvetlen és
közvetett módon is hozzájárul a lefolyás és az erózió, illetve a bemosódás mérsékléséhez
(14. kép).
A vetésváltás jótékony hatásait a KAP 2020 utáni időszakban is alkalmazni kell. A támogatásokért cserébe a minimum elvárt vetésváltás szabályait az 50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet határozza meg.
Mit kell tenni?
A vetésforgó célja a talaj termékenységének megóvása, a kártevők és kórokozók láncolatá
nak megszakítása, a gyomok elterjedésének megakadályozása. A vetésforgó megtervezé
sekor az egyik legfontosabb szempont a talaj megfelelő szervesanyag-tartalmát fenntartó
tápanyag-gazdálkodás biztosítása. Váltogassa a téli és nyári vetésű, az elágazó és bojtos
gyökérzetű növényeket, illetve a vékony és széles levelű növényeket. Ha lehet, a legváltozatosabb vetésforgót kell kialakítani, amely megfelel az üzem gazdálkodási rendszerének.
Hogyan csináljuk?
• legalább négyszakaszú legyen;
• nitrogéngyűjtő- és fogyasztó növények váltsák egymást és legalább 15% pillangós
szerepeljen a vetésforgóban;
• a tápanyagigényes és a kevésbé tápanyagigényes növények, valamint a mélyen és
sekélyen gyökerezők váltsák egymást;
• az azonos betegségre és kártevőre érzékeny növények ne kerüljenek egymás után
ugyanarra a helyre;
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A vetésforgóban szereplő növények sávos vetésével egy nagyméretű tábla felosztható
kisebb egységekre. Amennyire lehetséges a sávos vetésnek a szintvonalakat kell követnie
(15. kép). A sávok javasolt lejtőhossza 35-120 m. A kapásnövények (pl. burgonya, cukorrépa, kukorica) sávjait követő kalászos, vagy például repcesávok növelik a beszivárgást,
mérséklik a lefolyást és felfogják a lehordott talajt. A víz talajba szivárgásának elősegítése
mélyen gyökerező növények segítségével lehetséges. Általában a termőhelyi viszonyok
határozzák meg az optimális tőszámot,
azonban ha lefolyás tapasztalható a táblán, változtatni kell a bevált gyakorlaton.
Érdemes bizonyos sávokban megnövelni
a növénysűrűséget, mert ezzel csökkent
hető az elfolyó víz mennyisége és a sűrűbb
állomány lassítja a vízmozgást, így a terület kevésbé lesz kitéve az erózió kockázatának anélkül, hogy haszonnövény nélküli
védősávot kellene kialakítani (16. kép).
14. kép: Vetésforgó

15. kép: Sávos vetés

16. kép: Vetés dupla magszámmal

Erózióval erősen veszélyeztetett területeken a táblaszéli forgók szélesítése ajánlott.
A növénysorokat a táblaszéli forgóban lejtésre merőlegesen kell kialakítani. Ha a lefolyási
kockázat tovább nő, akkor a forgóban dupla magszámmal történő vetéssel is védekez
hetünk.
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5.

Talajtakaró növények

Az erózióveszélyeztetett szántóterületeken, a kockázatos időszakokban a növényi sorrendben a megfelelő talajborítottságot biztosító növényeket (pl. kalászosok, olajrepce,
pillangósok) kell vetni (17. kép). A zöldítésben szereplő ökológiai másodvetések ezt a célt
szolgálják. Talajtakaró növényeket általában nyár végén vagy ősszel az őszi vetésű növények (pl. őszi búza, őszi árpa, repce) betakarítása után és a tavaszi növények (pl. kukorica,
napraforgó, tavaszi búza, tavaszi árpa és cukorrépa) vetése előtt telepítenek. A gabonafélék, mint a zab és a rozs, fontos összetevői a talajtakaró magkeverékeknek, mert gyorsan
fejlődnek és sekélyen gyökereznek, ami hatékony párolgást eredményez, és elősegíti a
morzsás talajszerkezet kialakulását a feltalajban. A magkeverékekben gyakoriak a mély
gyökérzetet fejlesztő fajok, mint a káposztafélék családjába tartozó mustár vagy retek, de lehetnek pillangósvirágúak is, mint
a herefélék, a bab, vagy a bükköny (2. táblázat). De ide sorolhatjuk a méhvirágfélék
családjába tartozó facéliát is. Az őszi vetésű
növények javítják a talajszerkezetet és fokozzák a mikrobiológiai aktivitást a talajban.
17. kép: Talajtakaró növény

A talajtakaró növények előnyei:
•

•
•

•
•
•
•

Minimalizálja a fekete ugar időszakát: Védi a közvetlen légköri folyamatoknak kitett
talajfelszínt. A talajfelszínt borító nagyobb mennyiségű növényi maradvány mérsékli
a szerkezetleromlást. Az esőcseppek ütőhatására széteső szerkezeti elemek a felszín
eliszapolódását (nedvesen), majd kérgesedését (szárazon) okozzák.
Szabályozza a talajnedvesség-forgalmat az evapotranszspirációval, és árnyékoló hatásával védi a talajt a kiszáradástól.
Hozzájárul a talaj szervesanyag-készletének növekedéséhez, és ezáltal javítja a táp
anyag-ellátottságot (zöldtrágya hatás), a kationkicserélő képességet, a vízkapacitást és
a szerkezetstabilitást.
Stimulálja a biológiai aktivitást a talajban, és segíthet bizonyos károsítók elleni védekezésben.
Csökkenti a tápanyag- és növényvédőszer-bemosódás kockázatát a talaj megnövekedett adszorpciós- és vízkapacitása következtében.
Növeli a főnövény terméshozamát és a gazdálkodás jövedelmezőségét a termesztés
és kezelés költségeinek függvényében.
Hosszú távon a talaj tömörödöttségének mérséklését is biztosítja, mellyel a vonóerőigény is mérséklődik.
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Néhány
faj

KÁPOSZTAFÉLÉK
Mustár, retekfélék, tarlórépa

PILLANGÓSVIRÁGÚAK
Bükköny, lóhere

PERJEFÉLÉK ÉS GABONÁK
Zab, rozs

Előnyök

A keresztesvirágúak rendjébe tar
tozó káposztafélék ősszel gyorsan
növekednek. A repceter
mesztés
miatt a keresztesvirágúak agronómiai és telepítési rendszere jól ismert, ezért a gazdaságok könnyen
alkalmazhatják.

A hüvelyesek rendjébe tartozó
pillangósvirágúak megkötik a
nitrogént, ami kedvező hatással
van a talaj tápanyag-ellátottságára és a termésmennyiségre.

A perjefélék, köztük a gabonák
korai fedettséget biztosítanak
(ez különösen fontos olyan
területeken, ahol a talajerózió
problémát jelent) és erőteljes
a gyökérfejlődésük.

Jellemzők Az ősszel vetett keresztesvirá
gúak mélyen gyökereznek, lazítják
a talajt, és általában jó fedettséget
biztosítanak. Javítják a talajszer
kezetet és csökkentik a bemosó
dás kockázatát.

A nitrogénmegkötés mellett, a
pillangósvirágúak g
 yökérzete is
javítja a talaj szerkezetét. A gyö
kérzet kialakulása fajfüggő, a
talajtulajdonságok e
 rősen befo
lyásolják, hogy milyen mélyre
gyökeresedik be a növény.

Őszi vetés esetén a perjefélék
gyorsan kelnek és sűrű gyökér
zetet fejlesztve jól begyökeresednek. Erózió-veszélyeztetett
területeken fontos szerepük van.

Vetés

A talajtípus és talajállapot függvényében késő nyáron vagy kora
ősszel vethetőek, mint a repce.

A pillangósvirágúak lassan fej
lődnek, ezért nyáron kell vetni
őket, hogy jó fedettséget biztosítsanak.

A vetés időpontja függ a növényfajtól, de általában júliustól szeptemberig vethetők.

Fontos
szempontok

A tökéletes kelés nagyon fontos
a későbbi egyenletes fejlődéshez,
különösen ott, ahol a talajszerkezet és a nitrogénfelvétel nem
kedvező. Gondoljon a lehetséges
problémákra, mint pl. a gyökérgolyvára, ott ahol több káposztaféle van a vetésforgóban.

Vegye figyelembe, hogy az apró
magvú pillangósvirágúak jó minőségű magágyat igényelnek.
Gondoljon arra, hogy ha a vetésforgóban többféle hüvelyes
növény van, akkor növényvédelmi problémák léphetnek fel.

Termesztésük hasonló az őszi
kalászosokhoz, ezért nem jelenthet problémát alkalmazásuk. Problémát jelenthet
azonban, hogy a talajtakaró
növényen felszaporodhatnak
a gabonafélék károsítói.

2. táblázat: Információk a megfelelő talajtakaró növény kiválasztásához

Bizonyított tény, hogy művelt területeken a talajtakaró növények használata hatékony
eszköz a nitrát- és a növényvédőszer-bemosódás, a szél- és vízerózió csökkentésére.
A nitrátbemosódás mérséklése két kulcsfolyamatnak köszönhető: (i) az egyik a talajtakaró
növények nitrogénfelvétele, (ii) a másik a talajtakaró növények transzspirációja. A talaj
takaró növények a mikrobiológiai aktivitás növelésével elősegítik a növényvédő szerek
lebomlását a talajban, ami csökkenti a növényvédőszer-bemosódást.
Egyéves talajtakaró növények vetése
Két főnövény közti másodvetésű növény hatékonyan védi a betakarítás után fedetlenné
vált talajfelszínt (18. kép). Kiválasztásában a
következő főnövény vetéséig rendelkezésre
álló idő, a talajállapot (nedvesség) és a következő növény elővetemény igényei meghatározók.
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18. kép: Egyéves talajtakaró növénybe vetett kukorica

Mit kell tenni?
Ha talajtakaró növényt szeretnénk beilleszteni a vetésforgóba vagy az évelő növények
sorközeibe telepíteni, akkor mindenképpen érdemes a helyi szaktanácsadóval vagy a vetőmag-forgalmazókkal egyeztetni.
• A takarónövény vetésekor mindig szem előtt kell tartani, hogy az állomány a lehető
leggyorsabban és a lehető legsűrűbben keljen.
• Amennyiben mód van rá, a lejtő irányára merőlegesen kell vetni.
• A helyi viszonyok és az elvetendő vetőmag tulajdonságai alapján kell kiválasztani a
vetési időt és módot.
• Takarónövény létesítésére több lehetőség kínálkozik: pl. vetés az érőfélben lévő főnövény kultúrába vagy betakarítás után a tarlóba.
• A tavaszi kultúra vetéséig – a talaj védelme érdekében – az elpusztult növényi marad
ványokat a talaj felszínén kell hagyni.
a) A talajtakaró növénynek illeszkednie kell a vetésforgóba
Talajtakaró növényt úgy kell választani, hogy megfeleljen a gazdálkodási rendszernek.
A vetési időpontot úgy kell kijelölni, hogy biztosított legyen a tökéletes kelés és az
egyenletes fejlődés, miközben minimális legyen a főnövényre gyakorolt negatív hatás
(például a tápanyagokért folytatott versenyben).
b) Csak a jól, egyenletesen fejlődő talajtakaró növény hozza meg a várt előnyöket
Mivel a talajtakaró növények gyakran magkeverékekből állnak, különös gondossággal
kell elvégezni a vetést (egyenletes magágyat és talajfelszínt kell kialakítani).
c) A talajtakaró növényeket kezelni kell
Az előnyök kihasználása érdekében a talajtakaró növényeket megfelelő módon kell kezelni,
pl. kaszálni (vagy legeltetni), műtrágyázni és ha szükséges növényvédő szerekkel kezelni.
d) A talajtakaró növény nem zavarhatja a főnövényt
A talajtakaró növényeket gyakran korábban kell betakarítani vagy megsemmisíteni, amit
télen a természetes fagy által, vagy gyomirtó szeres perzseléssel, legeltetéssel, szárzúzással, a talajba forgatással lehet elérni. Kötött talajok esetén ez különösen fontos, mert
a főnövény kelése előtt a talajnak száradnia és kellően fel kell melegednie tavasszal.
Hogyan csináljuk?
a) A talajtakaró növénynek illeszkednie kell a vetésforgóba. A vetési időpontot úgy kell
kijelölni, hogy biztosított legyen a tökéletes kelés és az egyenletes fejlődés, miközben
minimális legyen a főnövényre gyakorolt negatív hatás (például a tápanyagokért folytatott versenyben).
b) Csak a jól, egyenletesen fejlődő talajtakaró növény hozza meg a várt előnyöket. Mivel
a talajtakaró növények gyakran magkeverékekből állnak, ezért különös gondossággal
kell elvégezni a vetést (egyenletes magágyat és talajfelszínt kell kialakítani).
c) A talajtakaró növényeket megfelelő módon kell kezelni (pl. kaszálni).
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Hatékonyság
Minél hosszabb a takarónövény tenyészideje, annál kedvezőbb hatást gyakorol a talajra.
A hatékonyság attól függ, hogy megfelelően fejlett állapotban van-e a takarónövény a
heves esőzések időszakában. A talajtakaró növények akár 50-90%-kal csökkenthetik a lefolyás vagy az erózió mértékét. Egy jól besűrűsödött állomány szinte teljes mértékben képes
a lefolyás és az erózió megfékezésére.
Korlátozó tényezők
Az elővetemény tenyészidőszakának hossza, valamint a következő főnövény magágy el
készítésére és vetési idejére vonatkozó igények együttesen határozzák meg, hogy milyen
talajtakaró növény jöhet számításba. Ha korai vetésű és jól elmunkált magágyat igényel
a főnövény, akkor rövidebb tenyészidejű takarónövény vetésére van csak lehetőség.
Sok esetben a tavaszi növények késő ősszel történő betakarítása után már túl rövid az idő
ahhoz, hogy talajtakaró növényt telepítsenek. Alternatív megoldásként a talajtakaró növé
nyek a főnövény alá is vethetők. Például rozst vagy pillangóst már a kukorica 8-10 leveles
állapotában az állomány alá is el lehet vetni, amikor a kukorica már elérte azt a fejlettségi
állapotot, hogy nem gátolja a fejlődésében a talajtakaró növény.
Körültekintően kell kiválasztania a takarónövényt, mivel általában növelik a párolgást.
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a talajtakaró növény ne szárítsa ki a talajt a főnö
vény vetése előtt. Erre a problémára megoldást jelent, ha a főnövények vetése előtt a talaj
takaró növényeket korábban eltávolítjuk a területről vagy bedolgozzuk a talajba. Nedvesebb
területeken tavasszal a talajtakaró növények miatt előfordulhat, hogy a főnövény vetése
előtt a talaj még túl nedves és hideg, ezért a főnövény kelése elhúzódhat. Ezekben az esetekben is szükség lehet a növények korai megsemmisítésére és beforgatására.
A talajtakaró növények szármaradványai növényegészségügyi problémát okozhatnak a fő
növény termesztésekor. Ezzel szemben, ha jól választunk, elfojtják a gyomokat és elűzik
a fonálférgeket és egyéb károsítókat a talajból, azaz összességében csökkentik a növényvédelmi problémákat. A döntéshozáskor figyelembe kell venni a helyi finanszírozási lehetőségeket és a jogszabályi előírásokat.
Évelő talajtakaró növények telepítése
Az ültetvények sorközeibe telepített takaró
növényekkel megvédhető a talajfelszín,
lassítják a lefolyó víz sebességét, növelik a
beszivárgást, valamint felfogják a lehordott
talajt (19. kép). Telepítésük ott ajánlott, ahol
a víz nem termesztést korlátozó tényező.
Szárazabb területeken az évelő takarónövények konkurenciát jelenthetnek a vízfelvételben. Ilyen helyzetben nagy körültekintést
igényel az évelő takarónövények használata.
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19. kép: Évelő talajtakaró növény

Mit kell tenni?
Az ültetvényben a sorok közé évelő takarónövények telepítése ajánlott. A takarónövény
fenntartása során arra kell törekedni, hogy a takarás minél tökéletesebb legyen.
Hogyan csináljuk?
Sok esetben csak minden második sorközbe érdemes takarónövényt telepíteni, mert a talaj nedvességtartalma nem mindig elegendő a megfelelő vízellátás biztosítására. Kaszálással a növénymagasságot 10-15 cm-en kell tartani.
Hatékonyság
Enyhe lejtésű területekre telepített ültetvényeknél a talajtakaró növények lefolyáscsökkentő hatása akár 100%-os is lehet, míg meredekebb területeken ez az érték csak 50%.
Ekkor a kockázatcsökkentés miatt további kiegészítő intézkedések szükségesek. Fontos,
hogy a takarónövény magassága ne haladja meg a 25 cm-t, és érdemes olyan növényfajt
választani, melynek szára ellenáll a lefolyó víznek.
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6.

Talajvédő növénysávok

A zöldítésben szereplő táblaszegélyek és fás védősávok vízgyűjtőn belüli helyes elhelyezésével hatékonyan lehet védekezni a felszíni lefolyás és a talajerózió ellen. Mélyre hatoló
gyökérzetük miatt a fásszárú növényekkel betelepített védősávokban a talaj beszivárgási
kapacitása nagyobb, mint a lágyszárú növényekkel fedett védősávoké. A lágyszárúakkal
betelepített védősávok a felszíni lefolyás lassításában és az erózió megakadályozásában
hatékonyabbak. A két típusú védősáv kombinált használata a különböző vegetációtípusok
nyújtotta előnyök kihasználására alkalmas.
A védősáv elhelyezése és mérete a védelem céljától függ (6. ábra). Kialakításukkor
figyelembe kell venni a talaj, a tábla és a
vízgyűjtőterület sajátosságait, lefolyási útvonalat, és hatásukat össze kell egyeztetni
a többi lefolyáscsökkentő intézkedéssel.
Elsősorban a lefolyás kialakulásának helyszínén kell kialakítani. Ideális esetben a vízgyűjtő felső részén, a koncentrált lefolyás
kialakulása előtt.
6. ábra: Védősávok elhelyezkedése

Hogyan csináljuk?
A védősávokba telepítendő növényfajok
általános kritériumai:
• Legyenek a természetes vegetáció tagjai.
• Alkalmazkodjanak a helyi környezeti körülményekhez (pl. rendszeresen előforduló szárazság vagy elárasztás).
• Rendelkezzenek merev tartású, vízfolyásnak ellenálló levelekkel, így alkalmasak lesznek
a lefolyás sebességének csökkentésére.
• Nyújtsanak megfelelő növényborítást.

6.1. Táblán belüli védősávok
A táblán belüli védősávok feladata (a lefolyó víz talajba szivárgásának 
biztosításán
keresztül) a kialakult diffúz lefolyások mér
séklése, a koncentrált lefolyások kialaku
lásának megakadályozása. A táblán belüli
védősávok általában gyepesítettek (20. kép).
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20. kép: Táblán belüli védősávok

6.2. Táblaszéli védősávok
A táblaszéli védősávok legfontosabb szerepe a lefolyó víz talajba szivárgásának biztosítása és a vízzel érkező hordalék felfogása,
mielőtt az elérné az utat vagy a lejtő alsóbb
részén elhelyezkedő másik táblát (21. kép).
A táblaszéli védősávok általában szintén
gyepesítettek.

21. kép: Táblaszéli védősávok

6.3. Partmenti védősávok
A partmenti védősávok elsődleges feladata
a lejtőről érkező víz felszíni vizekbe történő
bejutásának megakadályozása. A p
 artmenti
védősávok vízfolyások vagy esetleg víz
elvezető árkok mentén húzódó, kezelt vagy
természetes növényzettel borított sávok
(22. kép). Amennyiben a védősáv területén
hordaléklerakás történt, el kell azt távolítani.
A partmenti védősávokon - mint zöldítési
elem - nem szabad növényvédő szert hasz
nálni, a Helyes Mezőgazdasági és Kör
nyezeti Állapot, valamint a nitrátrendelet
szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
által meghatározott mértékben nem szabad mű- illetve szervestrágyázni.

22. kép: Partmenti védősávok

6.4. Védősávok a lefolyási útvonalon
A lefolyási útvonalon létrehozott védősávok elsődleges feladata a koncentrált lefolyások
megfékezése és a víz talajba szivárogtatása (23. kép). A lefolyási útvonalak esőzések idején összegyűjtik a lejtőn lefolyó vizet, és koncentrált vízfolyás, barázdás vagy árkos erózió
kialakulásának helyszínei lehetnek. E területek védősövénnyel való beültetése tovább növeli
a talaj beszivárgási kapacitását.
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6.5. Védősövény, fás védősávok telepítése
A védősövények és fás védősávok akár a
víztestek mentén, akár a vízgyűjtő felső részén, a vízvédelem mellett, számos előny
forrását jelentik: természetes szélfogók,
javítják a mikroklímát, stabilizálják a folyók
partfalát, valamint élőhelyet biztosítanak a
23. kép: : Védősávok a lefolyási útvonalon
vadon élő állatoknak. Szerepük sokrétű: a víz
beszivárgásának biztosítása, az erózió következtében elmozduló talajszemcsék felfogása, tápanyag- és növényvédőszer-kimosódás
csökkentése és a szél útján érkező szennyezőanyagok kiszűrése (pl. permetlé elsodródás,
defláció). Amennyiben a lejtő felső szakaszára telepítik a sövényeket, hatásuk kedvezőbb.
Hogyan csináljuk?
A gyepesített védősávokban fontos a rendszeres kaszálás. A fűmagasságnak 10 cm körül kell
lennie, nem haladhatja meg a 25 cm-t. Minimum évi egy kaszálás mindenképpen szükséges.
Ennek időpontját a madarak költési és a növények virágzási, illetve maghozási időszaka alapján
kell megválasztani. A kaszálógépet a természet védelme érdekében vadriasztó eszközzel kell
felszerelni. A védősávokban a műtrágya- és a növényvédőszer-használat tiltott, kivéve, ha a
telepített növényfajok érdekében elkerülhetetlen a használatuk. A tilalom fokozott jelentőségű
a partmenti védősávokban, ahol a lefolyó víz gyorsan és közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.
Hatékonyság
A talajvédő növénysávok kialakítása évekre szóló beruházás. A talajvédő növénysávok haté
konysága különböző, mivel a védősávok működését befolyásoló fizikai, kémiai és biológiai
tényezők igen változatosak. A hatékonyság a védősáv beszivárgási kapacitásának, a felszíni
talajréteg kezdeti nedvességtartalmának, a talajszemcsék kiülepedésének, a csapadékesemények tulajdonságainak és a védősáv szélességének függvényében 50-100% között változhat. A védősáv beszivárgási kapacitását csökkenti a leülepedett hordalék nagy mennyisége, ezért a felhalmozódott hordalék eltávolításáról és/vagy szétterítéséről gondoskodni kell.
Korlátozó tényezők
• Vízzel telített talajba nem tud több víz beszivárogni. A felszínen megjelenő többletvíz
miatt a növényzet sem tudja tovább betölteni funkcióját, így a lefolyás és a talajerózió
felgyorsul.
• A védősáv területén a gyakori gépmozgás és a túllegeltetés talajtömörödést okozhat.
A talajtömörödés hatására a beszivárgás és a maximális vízkapacitás csökken. A korlátozott beszivárgás miatt a felszínen megjelenik a víz és a lejtőn elindul a lefolyás.
• A védősávban lerakódott hordalék a védősáv funkcióját korlátozza. A lerakódott erodált
talaj a talajpórusok eltömődésével csökkenti a beszivárgási kapacitást.
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7.

Talajművelés

A jó talajállapot megőrzésének kulcsa az okszerű, optimális időben elvégzett talajművelés,
a vetésforgó, illetve a talajtakaró növények használata. A talajművelés erősen befolyásolja
a talajszerkezetet és a pórusméret-eloszlást. A csökkentett vagy a művelés nélküli talajművelés nagyobb és stabil szerkezeti elemek kialakulását eredményezi, ami összefüggésben
van a megapórusok számának növekedésével. A nagyobb pórusok arányának növekedésével a talaj beszivárgási kapacitása nő. A talajvédő művelés növeli a szervesanyag-tartalmat
és a mikrobiológiai aktivitást, illetve hatékonyan csökkenti a felszíni lefolyást és a talajeróziót. A talajművelés célja többek közt a vízmegőrzés, azaz, hogy a csapadékvíz ne kerüljön
el a tábláról, illetve beszivárgás révén helyben hasznosuljon.

7.1. Művelés-intenzitás csökkentése
Intenzív művelés hatására a megapórus-hálózat megszakad, a talaj tömörödik. A talajművelés intenzitásának csökkentése kedvez
a beszivárgásnak, mert a kevesebb bolygatás és taposás miatt a talaj szerkezete és a
porozitás javulni fog. A talaj felszínén maradó
növényi maradványok csökkentik a lefolyó
víz sebességét és védik a talajt. A csökken25. kép: Művelés-intenzitás
tett talajművelés a feltalaj biológiai aktivitását is növeli. Különösképpen a földigiliszták
egyedszámának növekedése (a gilisztajáratok számának növekedésével a makropórusok
aránya nő) és a talajmikrobák tevékenységének fokozódása (stabil morzsás talajszerkezet
alakul ki) hat kedvezően a beszivárgásra.
Az intenzív művelés és bolygatás hatására a talaj szerkezete leromlik (25. kép). Sokszor
a csernozjom talajok feltalaja morzsás szerkezet helyett elporosodott. Ebben az esetben a
művelés intenzitását csökkenteni kell és érdemes áttérni olyan művelőeszközök alkalma
zására, amikkel egy menetben minél több munkafázist meg lehet valósítani. A szerkezetleromlás hatására eliszapolódott talajon egy gyenge vízáteresztő felszíni réteg alakulhat
ki, amely a lefolyás kockázatát növeli, s csökkenti a talajba szivárgás mértékét. A leromlott szerkezetű vagy szerkezet nélküli talajon az erózió kockázata magas, mert a szét
iszapolódott talajszemcsék könnyen elszállítódnak a lefolyó vízzel.
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Mit kell tenni?
Ahol lehetséges csökkentse a talajművelés intenzitását. Ha a terület nem érzékeny a talaj
erózióra és a bemosódás problémát jelent, akkor a talajban történő gyors vízmozgást biztosító mega-és makropórusok hálózatát vetés előtt egy sekély talajműveléssel ajánlatos
megszüntetni.
Hogyan csináljuk?
Első lépés a felszíni lefolyás kockázatának megállapítása annak érdekében, hogy meg tudjuk ítélni a talajvédő művelés szükségességét. Ez különösen azokon a területeken fontos,
ahol a talajfelszínen repedések találhatók. Ha a bemosódás nem jelent problémát, akkor
a talajművelés intenzitásának csökkentésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
•

•
•
•

A szántásra alapuló forgatásos talajművelési rendszertől a csökkentett energiaigényű,
környezetkímélő talajművelési vagy akár a művelés nélküli (direktvetés) talajművelési
rendszerek alkalmazása
Menetszám csökkentése
Haladási sebesség csökkentése
A teljesítmény-leadó tengellyel meghajtott (TLT-hajtású) talajművelő gépek lecserélése

Hatékonyság
Számos tanulmány alátámasztja, hogy a talajművelésben végrehajtott változtatások ha
tása időben később jelentkezik. Körülbelül 3-5 év csökkentett talajművelés vagy direktvetés szükséges ahhoz, hogy a vízgazdálkodást (vízvezető képesség, vízkapacitás) érintő
pozitív hatások érvényesüljenek. A csökkentett talajműveléssel a lefolyást körülbelül
50%-kal, míg az eróziót 90%-kal lehet mérsékelni.
Korlátozó tényezők
A duzzadó-zsugorodó agyagásványokat tartalmazó agyagtalajokon, a nyár folyamán kialakuló repedések megszüntetése és a tömörödés elkerülése miatt, csekély mértékű talaj
művelésre mindenképp szükség van. Mivel a talajművelési rendszer megváltoztatása számos, a gazdálkodás egészét érintő változást okozhat, ezért a növénytermesztési rendszer
optimális működése érdekében a különféle módosításokat össze kell hangolni.
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7.2. Egyenetlen magágy készítése
Az egyenetlen (durva) magágyban lévő, apró akadályokként működő talajrögök lassíthatják a felszíni lefolyást és növelhetik a beszivárgás mértékét (26. kép). A nagyobb szerkezeti
elemek ellenállóbbak az esőcseppek ütő hatásával szemben.
Mit kell tenni?
Az egyenetlen (durva) magágy kialakítása.
Hogyan csináljuk?
Magágykészítéskor a talajművelést a minimumra kell csökkenteni, így a nagyobb
méretű szerkezeti elemek megőrizhetők.
Vetés után nem ajánlott a hengerezés.

26. kép: Egyenetlen magágy kialakítása

7.3. A talajfelszín tömörödésének megszüntetése
A főként (>30%) iszapfrakciót tartalmazó
talajok hajlamosak a tömörödésre. Szerke
zetleromlás hatására a talaj porosodik, a
szétesett talajaggregátumok eliszapolhatják a talajfelszínt (27. kép).
A szerkezetleromlás következtében kiala
kult felszíni tömörödés csökkenti a víz ta
lajba szivárgását.

27. kép: Talajfelszín tömörödésének megszüntetése

Mit kell tenni?
Ha egyéb növénytermesztési eljárásokkal (pl. vetésforgó, másodvetés) nem szüntethető
meg a kialakult tömörödés, akkor mechanikai úton, talajműveléssel kell a megfelelő talajállapotot visszaállítani.
Hogyan csináljuk?
A kérgesedett talajfelszín megszüntetésére kapa, kultivátor vagy borona használható
a következő feltételekkel:
• A talaj ne legyen túl nedves
• Alacsony nyomású , széles vagy ikerabroncsok használata
• Őszi kalászosoknál korai fejlődési stádiumban használható a borona, kukoricában
(maximum 8-10 leveles állapotig) vagy cukorrépában sorközi kapáláskor
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7.4. Altalaj-tömörödés megszüntetése
Az altalaj-tömörödés (pl. eketalp réteg) akadályozhatja a beszivárgást és a talaj telítődése
után felszíni lefolyást eredményezhet. Az altalaj-tömörödés leginkább a téli, kora tavaszi
időszakban, a táblákbelvízhelyzetének felmérésekor figyelhető meg.
Mit kell tenni?
Az altalaj-tömörödés mechanikai úton megszüntethető (pl. közép- és mélylazítóval), vagy
mélyrehatoló karógyökérzetű növények (pl. olajrepce) termesztésével.
Hogyan csináljuk?
Túl nedves talaj esetén a szántást vagy a betakarítást későbbi időpontra kell halasztani.
Különösen nagy körültekintést igényelnek a késői betakarítású növények (pl. cukorrépa,
kukorica stb.).

7.5. Művelőutak kezelése
A művelőutak – ahol a permetezést vagy
műtrágyázást végző gépek mozognak – a
szántóföldön olyan területek, ahol nincs
haszonnövény. A vegetációs időszak alatt
többször ugyanazon a nyomvonalon közlekedő gépek talajtömörödést okozhatnak.
Ha a művelőutak lejtőirányúak, akkor ott
koncentrált lefolyás keletkezhet (28. kép).

28. kép: Szükséges a művelőutak kezelése

Mit kell tenni?
Irányított gépmozgással a szántóföldi táblán a művelőutak helyszíne előre meghatározható. Ezzel a módszerrel több évre előre megtervezhető a gépek mozgása. További előny,
hogy pontos munkavégzést tesz lehetővé.
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Hogyan csináljuk?
• A művelőutaknak lehetőség szerint a lejtő irányára merőlegesen kell haladni, mert
csak ebben az esetben kerülhető el, hogy vízlevezető csatornaként működjenek. Ennek
kialakítása nehézséget okozhat, ha egy táblán belül több lejtési irány is van, vagy ha
a lejtő a munkagépnek túl meredek (felborulás veszélye!).
• A művelőutakon kialakult talajtömörödés mechanikai úton történő megszüntetésére
különböző talajművelő eszközök alkalmasak.
• Amennyiben lehetőség van rá, érdemes minden tenyészidőszakban változtatni a művelőutak helyszínén.

7.6. Táblán belüli sáncok kialakítása
A sánc egy olyan akadály, kis gát a táblán,
amely visszatartja a vizet és lassítja a lefolyást. Sáncok segítségével több víz képes
beszivárogni a talajba.
Mit kell tenni?
A sáncokat úgy kell elhelyezni, hogy vis�szatartsák a lefolyó vizet, több időt biztosítva a beszivárgáshoz. A sáncok leginkább
az enyhe lejtésű táblákon alkalmazhatók,
mert ezeken a területeken a víz mennyisége és sebessége nem túl nagy, így nem
veszélyezteti a sáncok épségét.

29. kép: Táblán belüli sáncok

Hogyan csináljuk?
A sáncokat a lejtőn a szintvonalakkal párhuzamosan kell kialakítani.
Kapásnövényeknél (pl. a burgonya) a bakhátak közt kialakított kisméretű sáncokkal haté
konyan lehet csökkenteni a lefolyást (29. kép). Speciális gépek alkalmazhatók a töltögetéssel
egy menetben a sáncok kialakításához. A sáncok magasságát és egymás közti távolságát
a várható vízfolyás mértékének megfelelően kell kialakítani. A sáncok szerepe akkor különösen fontos, amikor a növényzet még nem fedi teljesen a talajfelszínt.
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7.7. Szintvonalas művelés alkalmazása
A szintvonalakat követő talajművelés a lejtőirányú vízmozgást megfékezi és eltereli oldalirányba. A szintvonalas művelés
eredménye, hogy a lejtő esésvonalára merőleges, egyenetlen talajfelszín apró gátak
rendszereként működik, mely lelassítja
a lefolyást, időt hagyva a beszivárgásnak.
30. kép: Szintvonalas művelés

Mit kell tenni?
A szintvonalas művelés az egyenletes lefutású, enyhén vagy közepesen lejtős területeken (2-12%-os meredekség mellett) alkalmazható eredményesen (30. kép). A szintvonalas
művelés különleges formája a teraszos művelés, mely a lejtőviszonyokat teljesen megváltoztatja.
Hogyan csináljuk?
A szintvonalas műveléshez speciális gépekre van szükség. Első lépésben meg kell vizsgálni a terület alkalmasságát. Második lépésben meg kell nézni, hogy a rendelkezésre álló
géppark alkalmas-e a speciális műveléshez.
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8.

Utak, vízvisszatartó és hordalékfelfogó
létesítmények

A vízgyűjtőn a koncentrált lefolyások megfékezésére, a víz megőrzésére vízvisszatartó,
vízelvezető létesítmények alakíthatók ki. Kritikus pontokon alakítson ki mesterséges víz
visszatartó elemeket.
Elsődleges funkciójuk:
(i) visszatartani és beszivárogtatni a lefolyó vizet vagy a drénvizet,
(ii) a tápanyagok és növényvédő szerek vízfázisból történő kiülepítésének elősegítése, és
(iii) a hordalék (az erodált talaj) megtartása.

8.1. A táblák megközelítését biztosító utak fenntartása
A táblákról lefolyó vizet az utak össze
gyűjthetik, így gyakran koncentrált vízfo
lyások helyszínévé válhatnak (31. kép). Különösen a lejtő alsó szakaszán, a koncentrált
lefolyás elkerülése érdekében e területeket
körültekintően kell kezelni.
31. kép: Táblák megközelítését biztosító utak

Mit kell tenni?
A gépmozgások nyomán közvetlenül a kerekek nyomvonalában kialakuló talajtömörödés
mérséklésére a talajfelszínre terített durva kavicsréteg alkalmas. A táblák megközelítésére
szolgáló területek füvesítésére erőteljes növekedésű fajokat kell választani.
Hogyan csináljuk?
A munkagépek taposásától a talaj kavics vagy murva keréknyomokba terítésével védhető.
Ezen felül erőteljes fejlődésű, mélyen gyökerező és taposásnak ellenálló fűfajok vetésével
a védelem tovább fokozható.
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8.2. Természetes és mesterséges vízvisszatartó elemek
A vízgyűjtők természetes vizes élőhelyei is
alkalmasak lehetnek a víz visszatartására
és hasznosítására, ezért fenn kell tartani
és használni kell azokat (32. kép). Ilyen természetes vizes élőhelyek például az öntés
rétek vagy az ártéri ligeterdők, amelyeket
rendszeresen elöntenek a medrükből kilépő vízfolyások. A tározók építésének célja
a vízgyűjtő alsó szakaszának védelme a
lefolyó víz és az általa szállított hordalék
visszatartásával. Miközben a víz keresztülhalad a tározón, párolog, beszivárog,
majd a még megmaradt víz a szomszédos
felszíni vízbe jut.

32. kép: Mesterséges vízvisszatartó elemek

Mit kell tenni?
A vízvisszatartást szolgáló létesítményben a víz tartózkodási idejének növeléséhez gátak
és egyéb eljárások alkalmazhatók. Mivel ezek a vizes élőhelyek általában természetvé
delmi területek, felhasználásukat előzetesen egyeztetni kell a hatóságokkal.
Hogyan csináljuk?
A tározók növénnyel történő borítása elősegíti a növényvédő szerek lebomlását, az erodálódott talaj leülepedését, valamint fokozza a tápanyagok megkötését. Szükség lehet az üledék rendszeres kotrására is (például évente egyszer vagy ha már a tárolókapacitás 20%-a
megtelt), különben a felhalmozódó üledék csökkenti a vízvisszatartó elemek vízvisszatartó
és beszivárgási képességét.
Korlátozó tényezők
A növénnyel borított vízvisszatartó elemek olyan mesterséges létesítmények, amelyek
úgy lettek megépítve, hogy visszatartsák és megszűrjék az üledékektől, a tápanyagoktól
és a növényvédő szerektől szennyezett vizeket. Ezért az élőhelyek védelmére vonatkozó
bármely rendeletet, amely potenciálisan zavarja a vízvisszatartó elemek működését,
előzetesen egyeztetni kell a helyi környezetvédelmi hatóságokkal. A vízvisszatartó elem
eredeti funkcióját biztosítani kell, még akkor is, ha például egy veszélyeztetett növényfaj
bekerül a vízvisszatartó elembe, mivel az elsődleges cél a vízminőség teljes körű védelme,
nem pedig az ökoszisztéma-védelem.

38

8.3. Vízelvezető árkok létesítése
A vízelvezető árkok a vízgyűjtő területek olyan vízvisszatartó elemei, melyek a vízfolyások
alsó területeit védik a víz és a hordalék, valamint a meliorált területekről érkező vizek ös�szegyűjtésével (33. kép). A növényesített vízelvezető árkok rendszerint a legjobb vízvisszatartó létesítmények (34. kép). Kerülendő a közvetlen összekötésük a felszíni vizekkel.

33. kép: Vízelvezető árok

34. kép: Gyepes vízelvezető árok

Mit kell tenni?
Szükséges az árkok rendszeres kotrása, mert a felhalmozódott hordalék miatt a beszivárgási kapacitás és a vízvisszatartó képesség csökken. A vízelvezető árkokba telepített
növényeknek köszönhetően nő a partfal stabilitása, csökken a vízfolyás sebessége, ami a
hordalék visszatartást elősegíti. A gyepesített vízelvezető árkok hozzájárulnak a növényvédő szerek nagyobb mértékű lebomlásához, fokozzák az erodált talajszemcsék kiülepedését, valamint védenek a tápanyag-bemosódástól.
Hogyan csináljuk?
A vízelvezető árkok méretezésekor arra kell figyelni, hogy képesek legyenek a területre jellemző csapadékesemény bekövetkeztekor meginduló lefolyó víz és erodált talajszemcsék
befogadására.
Korlátozó tényezők
Minden olyan élőhely-védelemre vonatkozó szabályozást, mely potenciálisan összeférhetetlen a vízvisszatartó létesítmény működésével, előzetesen felül kell vizsgáltatni a helyi
környezetvédelmi hatósággal.
Kivitelezést megelőzően meg kell állapodni, hogy a létesítményeknek minden esetben az
eredeti céloknak megfelelően kell működnie. Biztosítani kell, hogy veszélyeztetett fajok
megjelenése esetén is a magasabb szintű vízvédelem élvezzen előnyt a területet érintő
alacsonyabb szintű védelemmel szemben.
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8.4. Táblaszéli sáncok létesítése
A táblaszéli sánc egy kisméretű, a tábla alján elhelyezkedő, földből készült töltés vagy gát,
melynek feladata a lefolyás megállítása és az erózió megakadályozása. A sáncok előtt a víz
beszivárog, az erodált talajszemcsék pedig lerakódnak.
Mit kell tenni?
A sáncok élettartamát a talaj konzisztenciája nagy mértékben meghatározza. Mivel mind
az eső, mind a lefolyás tönkreteheti, vagy akár a lefolyás rést vághat rajta, fontos a sáncok
állapotának rendszeres ellenőrzése.
Hogyan csináljuk?
A talajt a tábla szélén fel kell halmozni, mintegy 30-50 cm-es szélességben, a szükséges
magasságban, és távolságban a táblától.

8.5. Hordalékfelfogók készítése
A hordalékfelfogók közé a rőzsefonatok (35. kép) és a minigátak (36. kép) tartoznak. A fatörzsekből, ágakból, kövekből létrehozott építmények a koncentrált lefolyások vízgyűjtőn
történő megfékezését szolgálják. A rőzsefonatok csökkentik az eróziót, megtartják a lefolyás által szállított homok- és iszapfrakciót. A minigátak főként a lefolyás elvezetésében
és lassításában játszanak szerepet.

35. kép: Rőzsefonat

36. kép: Minigát

Mit kell tenni?
A fakarók közé fűzött ágkötegekből álló rőzsefonatok a lejtés irányára merőlegesen helyez
kednek el, így keresztezik a koncentrált lefolyások útvonalát. A rőzsefonat vízáteresztő, de
a vízfolyás sebességét jelentős mértékben csökkenti és az erodálódott talajszemcséket
felfogja. A rőzsefonatokhoz felhasználható anyag lehet élő vagy holt faanyag. Élő fa használatakor hosszú évekig tartós a szerkezet, viszont az ágkötegek cseréjére ebben az esetben is szükség lehet.
A minigátak kövekből és facölöpökből állnak. A rőzsefonatokhoz hasonlóan szintén víz
áteresztők, a vízfolyást lassítják és a hordalékot felfogják.
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Hogyan csináljuk?
A talajt 30 cm mélységben és 50 cm szélességben fel kell ásni. A facölöpöket (kb. 1,5 m
hosszúságúakat) két sorban kell a talajba verni a kiásott árok két szélén (a cölöpök között
kb. 1 m távolságot kell hagyni és 50 cm mélységig kell a talajba ütni). Ezután ágkötegekkel
és a kiásott talajjal kell feltölteni a cölöpök közti teret egészen azok tetejéig, majd a rőzsefonat környezetében lévő talajfelszínt el kell egyengetni.
A rőzsefonatokat gyepesített növénysávokkal kombináltan is lehet alkalmazni. Ekkor a gyepes terület közepén érdemes a rőzsefonatot kialakítani.
Korlátozó tényezők
A hordalékfelfogók létesítése nagy munkaerő-igényű, építésükhöz és fenntartásukhoz
jelentős befektetés szükséges.

9.

Öntözés

Az öntözés a talaj mesterséges úton történő vízzel ellátása, melyre azért van szükség,
mert az adott pillanatban a fejlődő növény számára nincs belőle elegendő. A túlzott men�nyiségű öntözővíz a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét befolyásolhatja.
A lefolyás jelentette kockázat közvetlen összefüggésben van a kialakított öntözési rendszerrel, illetve az öntözés végrehajtásával. Az öntözés hatására felgyorsulhat a növény
védő szerek felszíni vizekbe jutása, ha az öntözővíz mennyisége meghaladja a növény vízszükségletét és a talaj vízkapacitását. Az esőszerű öntözés hatására felszíni tömörödés
alakulhat ki a vízcseppek mechanikai hatásától (37. kép).
Rendszerint szórófejes (38. kép) vagy csepegtető (39. kép) öntözést használnak, ez utóbbi
technológia víztakarékosabb.

37. kép: Esőztető öntözés

38. kép: Szórófejes öntözés
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39. kép: Csepegtető öntözés

Mit kell tenni?
A leghatékonyabb megoldás a kisebb vízigényű és könnyebben irányítható öntözési technológia alkalmazása (szórófejes, csepegtető öntözőrendszer). Öntözött területeken fontos, hogy a nagy adagú öntözéseket, amelyek a talaj mélyebb rétegeinek átnedvesedését
okozzák, kerülni kell a kritikus időszakban, főleg akkor, ha növényvédő szeres kezelés e
 lőzte
meg az öntözést. A lefolyás jelentette kockázat csökkentésének kulcseleme a helyes öntözési technológia, mely a talaj aktuális nedvességtartalmára, a talaj víztartó kapacitására és
az evapotranszspirációval összefüggésben megjelenő növényi igényekre terjed ki.
Hogyan csináljuk?
A leglényegesebb feladat a szükséges vízmennyiség meghatározása és a meliorált táblákon
a szikesedés elkerülése érdekében az öntözővíz minőségének ellenőrzése. Az öntözés optimalizálásánál figyelembe kell venni a talaj nedvességtartalmát, vízkapacitását és a növény
vízigényét a tényleges evapotranszspiráció függvényében, illetve a csapadék-előrejelzést.
Korlátozó tényezők
Az öntözés optimalizálásának feltétele a talaj nedvességtartalmának és az evapotransz
spirációnak a napi monitorozása és az előre jelzett csapadékmennyiség ismerete. Ezen
információk alapján kiszámítható a növény vízigénye, a talajban rendelkezésre álló nedvesség és a szükséges öntözővíz mennyisége. Az öntözési szezon alatt rendszeresen ellenőrizni kell a dréncsövek kifolyásánál, hogy a dréncsőhálózatban van-e víz.
A legtöbb öntözött területen a felhasználható vízmennyiség és a hozzáférhetőség is korlátozott. A csepegtető öntözés a magas beruházási költsége miatt általában a nagy értékű
kultúráknál terjedt el.
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10.

Drénezés

Azokon a területeken, ahol vízbőség akadályozza a növényfejlődést vagy a gépek mozgását, ott a vízelvezetés nélkülözhetetlen a talajtermékenység javításához (40. kép). Felszín
alatti vízelvezetésre akkor van szükség, ha az altalajban gyenge vízáteresztő képességű
vagy esetleg vízzáró réteg akadályozza a víz lefelé irányú mozgását. Olyan esetben is szükség lehet felszín alatti vízelvezetésre, amikor a folyóvölgyekben az év nagy részében magas a talajvízszint. A drénezés hatékonyan
mérsékli a talaj káros vízbőségét, és egyben csökkenti a felszíni lefolyás kialakulásának kockázatát, de kerülni kell a „túlzott
vízelvezetést” (vagyis a növénytermesztés
igényét meghaladó vízelvezetést).
Alapvetően két típusú drénrendszert külön
böztetünk meg: (i) az elsődleges drénrendszert és (ii) az elsődleges drénrendszert ki40. kép: Drénezés
egészítő, másodlagos drénrendszert.
Mit kell tenni?
Egy tábla komplex vízelvezető drénrendszerét úgy kell megtervezni, hogy csak a talaj ned
vességtartalmának azon hányadát vezesse el, amennyi a talajművelés időben történő
elvégzéséhez szükséges talajállapot kialakításához és az egyenletes növényfejlődéshez
szükséges. Az elsődleges drénezést kiegészítő másodlagos drénezés (vakonddrénezés
vagy mélylazítás) időnként (pl. 4-6 évente) szükségessé válhat agyag- és iszapfrakcióban
gazdag talajok esetén, amikor a vízáteresztő-képesség csökken a talajtömörödés miatt.
A mélylazítás során a talajban végighúznak egy kést, ami feltöri a tömör talajréteget és
- megemelve a talajt - repedések hálózatát alakítja ki. Vakonddrénezéskor egy 5-8 cm
átmérőjű, kör keresztmetszetű fémgömböt húznak végig megfelelő mélységben az altalajban, amivel egy „talajcsövet” alakítanak ki a talajban. Ezek a vízvezető csatornák az elsődleges dréncsövekre merőlegesek és elősegítik a vízmozgást az elsődleges dréncsövekbe.
Hogyan csináljuk?
Vízelvezető rendszer tervezéséhez kérjen szaktanácsot.
Korlátozó tényezők
Egy drénezett tábla vízelvezetési rendszere csak akkor módosítható, ha új vízelvezető
rendszer kerül kiépítésre vagy a kiegészítő drénezést ismételni kell. A másodlagos drénrendszer esetén ez ötévente megtörténhet, míg az elsődleges drénrendszer mélyebben
fekvő dréncsövei esetén ez csak évtizedek után valósítható meg gazdaságosan.
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