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A klímaváltozás káros hatásainak megelızése, A klímaváltozás káros hatásainak megelızése, 

elırejelzése és csökkentése az agrárelırejelzése és csökkentése az agrár--

élelmiszertermelési vertikumbanélelmiszertermelési vertikumban (2009-2012)

Földmőveléstani kutatások: 1. évi beszámolóFöldmőveléstani kutatások: 1. évi beszámoló

1. évi feladat1. évi feladat: : 
1.1. A termésbiztonságot veszélyeztetı talajminıségA termésbiztonságot veszélyeztetı talajminıség--hibákhibák

megjelölése. megjelölése. 

2. Talajminıség2. Talajminıség--kímélı mővelési tesztek. kímélı mővelési tesztek. 

3. Kockázatelemzés.3. Kockázatelemzés.

Birkás Márta Birkás Márta DScDSc, , StingliStingli Attila PhD, Attila PhD, BottlikBottlik LászlóLászló
Birkas.Marta@mkk.szie.hu
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A kutatás háttereA kutatás háttere

Nagyparcellás kísérletNagyparcellás kísérlet

Hely:Hely: GAK Nonprofit Kft. Kísérleti és GAK Nonprofit Kft. Kísérleti és 

Tangazdasága, Hatvan Tangazdasága, Hatvan JózsefmajorJózsefmajor (F(F--10 10 

tábla, 5.21 ha).tábla, 5.21 ha). A terület klíma érzékeny.A terület klíma érzékeny.

Kísérleti feladatokKísérleti feladatok (2008.dec.01.-

2009.nov.30): İszi búza İszi búza –– Mustár Mustár ––

Alapmővelés a 2010. évi kukorica alá.Alapmővelés a 2010. évi kukorica alá.

Mővelési kezelések:Mővelési kezelések: 1. Szántás (281. Szántás (28--32 cm, 32 cm, 

SZ) és elmunkálás, 2. Lazítás (35SZ) és elmunkálás, 2. Lazítás (35--40 cm, L), 40 cm, L), 

elmunkálás tárcsával, 3. Kultivátoros mővelés elmunkálás tárcsával, 3. Kultivátoros mővelés 

(14(14--16 cm, SK), 4. 16 cm, SK), 4. KultivKultiv. mővelés (20. mővelés (20--22 cm, 22 cm, 

K), 5.Tárcsás mővelés (14K), 5.Tárcsás mővelés (14--16 cm, T), 6. 16 cm, T), 6. 

Direktvetés (DV).Direktvetés (DV).

Kutatás:Kutatás: A termésbiztonságot A termésbiztonságot 

veszélyeztetı talajminıségveszélyeztetı talajminıség--hibák hibák 

vizsgálata, kockázatelemzésvizsgálata, kockázatelemzés
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A kutatás háttereA kutatás háttere

Középparcellás kísérletKözépparcellás kísérlet
Hely:Hely: GAK Nonprofit Kft. Kísérleti és GAK Nonprofit Kft. Kísérleti és 

Tangazdasága, Hatvan Tangazdasága, Hatvan JózsefmajorJózsefmajor

FF--11 tábla (2.1 ha).11 tábla (2.1 ha).

Kísérleti feladatok:Kísérleti feladatok: (2009. júl.10-tıl 100 nap).

TarlóTarló--kezelések:kezelések:

1. hántatlan tarló. 1. hántatlan tarló. 

Mővelések: 2. síktárcsás (6Mővelések: 2. síktárcsás (6--10 cm), 3. 10 cm), 3. 

kultivátoros (6kultivátoros (6--12 cm), 4. hagyományos 12 cm), 4. hagyományos 

tárcsás (9tárcsás (9--14 cm), 5. hagyományos 14 cm), 5. hagyományos 

tárcsás (9tárcsás (9--14 cm) elmunkálással, 6. 14 cm) elmunkálással, 6. 

szántás (30szántás (30--32 cm), 7. szántás (3032 cm), 7. szántás (30--32 32 

cm), elmunkálva.cm), elmunkálva.

Kutatás:Kutatás:

Talajminıség kímélı mővelési Talajminıség kímélı mővelési 

tesztektesztek

2009.07.10.

2009.07.10.

CO2 mérés

ásópróba
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A vízforgalmat gátló A vízforgalmat gátló 

tömör réteg helyetömör réteg helye
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A vízforgalmat gátló tömör réteg kiterjedéseA vízforgalmat gátló tömör réteg kiterjedése
KockázatKockázat

mm

A lazult réteg mélységeA lazult réteg mélysége
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Gyökérzóna mélységGyökérzóna mélység

Eredmények: 1. A termésbiztonságot veszélyeztetı talajminıségEredmények: 1. A termésbiztonságot veszélyeztetı talajminıség--hibákhibák
(n=43/szint/2009. év):



A talaj agronómiai szerkezeteA talaj agronómiai szerkezete
a <0,25 mm (por), a 0,25a <0,25 mm (por), a 0,25--2,5 mm (aprómorzsa), a 2,52,5 mm (aprómorzsa), a 2,5--10 mm 10 mm 

(morzsa), a >10 mm (morzsa), a >10 mm ∅∅ (rög) frakciók aránya(rög) frakciók aránya
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A A morzsásodásmorzsásodás feltételeifeltételei::
�� talaj,talaj,

�� kíméletes bolygatás, kíméletes bolygatás, 

�� a bolygatott felszín a bolygatott felszín 

lezárása, lezárása, 

�� felszín takarásfelszín takarás (a hı- és 

zápor stressz

csökkentése)

Befolyásoló tényezık:Befolyásoló tényezık:
�� mővelés módja, mővelés módja, 

�� talajnedvesség talajnedvesség 

mőveléskor,mőveléskor,

�� sokévi talajhasználatsokévi talajhasználat

Morzsaképzıdési Morzsaképzıdési 

nedvesség optimum nedvesség optimum 2121--2424
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A talajfelszín takarás aránya és várható hatásaA talajfelszín takarás aránya és várható hatása

ererıısskköözepeszepeskicsikicsiKockázat

0 0 –– 5 5 10 10 –– 15 15 15 15 –– 2525Széles sorköző növény állományában, 
tavaszi hıség napokon

0010 10 –– 15 15 15 15 –– 2525Alapmővelés után (télen)

0 0 –– 5 5 15 15 –– 25 25 25 25 –– 3535AlapmAlapmőővelveléés uts utáán (nyn (nyááron)ron)

< 10< 1015 15 –– 252535 35 –– 4545TarlTarlóómmőővelveléés uts utáán (nyn (nyááron)ron)

< 10< 1025 25 –– 35 35 55 55 –– 65 65 AratAratáás uts utáán, hn, háántatlan tarlntatlan tarlóónn

Gyenge Gyenge KKöözepes zepes JJóó

A takarA takaráás ars aráánya (%) nya (%) éés a vs a vééddııhathatáássMegnevezMegnevezééss
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A talajállapot befolyása a klímahatás érvényesüléséreA talajállapot befolyása a klímahatás érvényesülésére

7. K7. Káárkrküüszszööb alatti gyomossb alatti gyomossáág a g a 

tenytenyéészidszidııben, ben, éés azon ks azon kíívvüül (vl (víízkzkíímméélléés)s)
7. A talaj kisz7. A talaj kiszááradradáássáát fokozt fokozóó

gyomosodgyomosodáás, s, éés nys nyáári ri áárvakelrvakelééss

6. Morzs6. Morzsáás, vs, vííznek znek éés szs széélnek ellenlnek ellenáállllóó

szerkezet. szerkezet. 
6. Elporos6. Elporosíított, vtott, víízz-- éés szs széél l ááltal ltal 

elmozdelmozdííthatthatóó talajszerkezettalajszerkezet

5. Takart, v5. Takart, vééddıı felszfelszíín, minn, minéél hosszabb ideig l hosszabb ideig 

(kisebb csapad(kisebb csapadéékk-- éés hs hıı stressz). stressz). 
5. Kl5. Klíímmáának kitett, takaratlan felsznak kitett, takaratlan felszíín n 

4. A talaj sz4. A talaj széénn--dioxid ldioxid léégzgzéésséét t éésszersszerőően en 

korlkorláátoztozóó felszfelszíínn
4. Nagy 4. Nagy szervesanyagszervesanyag/ sz/ széénvesztnvesztıı felfelüületlet

3. A nedvess3. A nedvesséégvesztgvesztéést minimst minimáálisra lisra 

cscsöökkentkkentıı felszfelszíínn
3. Nagy v3. Nagy víízvesztzvesztıı felfelüület (flet (fııkkéént nynt nyááron, ron, 

de de ıısszel sszel éés ts téélen is)len is)

2. V2. Víízbefogadzbefogadáásra sra éés ts táárolroláásra ksra kéépes pes áállapot llapot 

hosszabb tartama (mhosszabb tartama (méérsrséékelt aszkelt aszáály ly éés s 

belvbelvíízkzkáár)r)

2. A v2. A víízbefogadzbefogadáás s éés ts táárolroláás s 

akadakadáályozottslyozottsáága (tenyga (tenyéészidszidııben, ben, 

mmőővelveléési idsi idéényben)nyben)

1. M1. Méélyebb (35lyebb (35--40 cm) lazult gy40 cm) lazult gyöökkéérzrzóónana1. T1. Töömmöör talajr talajáállapot a felszllapot a felszíínen, nen, 

felszfelszíínhez knhez köözel vagy a szelvzel vagy a szelvéényben nyben 

KlKlíímakmakáár enyhr enyhííttıı talajtalajáállapot llapot –– az az éélelmiszerlelmiszer--

termeltermeléés biztonss biztonsáággáát alapozzat alapozza
KlKlíímakmakáár fokozr fokozóó áállapothibllapothibáák k –– az az 

éélelmiszerlelmiszer--termeltermeléés biztonss biztonsáággáát t 

veszveszéélyeztetilyezteti
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Eredmények Eredmények 2. Talajminıség2. Talajminıség--kímélı mővelési tesztekkímélı mővelési tesztek

15,8 15,8 ––

28,228,2
6,3 6,3 –– 12,312,35,7 5,7 –– 12,012,03,6 3,6 –– 4,24,21,4 1,4 –– 3,2 3,2 CC--vesztesveszteséég g 

kg/ha/napkg/ha/nap ((mmőővv.. ututáán)n)

igen igen 

gyengegyenge
kköözepes, jzepes, jóógyengegyengekedvezkedvezııelmaradelmaradMMőővelhetvelhetıısséég javulg javulááss

gyengegyengekköözepes, jzepes, jóókköözepeszepesharmonikusharmonikusnincsnincsSzalmafeltSzalmafeltáárróóddáás s 

nagynagykköözepeszepeskköözepeszepes--

nagynagy
csekcsekéélylynagynagyHHıı--stressz a talajbanstressz a talajban

igen igen 

gyengegyenge
kköözepeszepesgyengegyenge--

kköözepeszepes
igen jigen jóógyengegyengeTalajszerkezet Talajszerkezet 

vvéédelemdelem

gyengegyenge3 h3 héét utt utáán jn jóógyengegyengekedvezkedvezııgyengegyengeFFööldigilisztaldigiliszta--

tevtevéékenyskenyséégg

igen igen 

gyengegyenge
kköözepeszepesgyengegyengeigen jigen jóógyengegyengeVVíízzkkíímméélléés/ ts/ táárolrolááss

jjóójjóójjóójjóórosszrosszVVíízbefogadzbefogadááss

igen nagyigen nagykkicsiicsi ––

kköözepeszepes
nagynagykicsikicsikköözepes zepes ––

nagynagy
VVíízveszteszveszteséégg

Sz. talaj Sz. talaj 

takaratlan, takaratlan, 

nyitott nyitott 

felszfelszíínn

SzSzáántott talaj ntott talaj 

takaratlan, takaratlan, 

lezlezáárt felszrt felszíínn

MMéély hly háántntáás, s, 

nyitott felsznyitott felszíín n 

(takar(takaráás s 

00--10%)10%)

SekSekéély hly háántntáás, s, 

lezlezáárt felszrt felszíínn

(takar(takaráás s 

3535--45%)45%)

HHáántatlan ntatlan 

talajtalaj
Szempontok/KockSzempontok/Kockáázatzat
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Eredmények 3. KockázatelemzésEredmények 3. Kockázatelemzés

FMEAFMEA módszer módszer –– a hiba úgy értékelendı, hogy mi aa hiba úgy értékelendı, hogy mi a

-- hiba bekövetkezésének valószínőségehiba bekövetkezésének valószínősége (1-10-ig pontszámmal becsülve) 

-- hiba felismerésének valószínőségehiba felismerésének valószínősége (1-10-ig pontszámmal becsülve) 

-- hiba bekövetkezése esetén a végeredményre gyakorolt hatáshiba bekövetkezése esetén a végeredményre gyakorolt hatás (1-10 pont)

A három valószínőségi számot összeszorozva, haha (a szorzat) a a kockázati számkockázati szám

eléri a kritikus értéketeléri a kritikus értéket (a mezıgazdaságban a 100-at), akkor a kockázat nemakkor a kockázat nem

tőrhetıtőrhetı, megelızı intézkedéseket kell terveznimegelızı intézkedéseket kell tervezni

(pontszám becslés segédtáblázatokkal).

Kritikus érték:Kritikus érték: 100 kockázati szám100 kockázati szám; 

< 20 = csekély kockázat;< 20 = csekély kockázat; 2020--100 = tőrhetı kockázat,100 = tőrhetı kockázat, >100 nem tőrhetı kockázat>100 nem tőrhetı kockázat

Mővelési kezelésekMővelési kezelések

1. hántatlan tarló: 1.1. takart 451. hántatlan tarló: 1.1. takart 45--95% (95% (HNtHNt), 1.2. takart <10 % (), 1.2. takart <10 % (HN0HN0). 2. síktárcsás ). 2. síktárcsás 

(6(6--10 cm, 10 cm, STST), 3. kultivátoros (6), 3. kultivátoros (6--12 cm, 12 cm, KK), 4. hagyományos tárcsás (9), 4. hagyományos tárcsás (9--14 cm, 14 cm, 

HTHT), 5. hagyományos tárcsás (9), 5. hagyományos tárcsás (9--14 cm) elmunkálással (14 cm) elmunkálással (HTEHTE), 6. szántás (30), 6. szántás (30--32 32 

cm, cm, SZSZ), 7. szántás (30), 7. szántás (30--32 cm), elmunkálva (32 cm), elmunkálva (SZESZE).).



Talajmővelési kezelések a kockázatelemzéshezTalajmővelési kezelések a kockázatelemzéshez
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A lehetséges és elkerülhetı mővelési hibák (kockázatok): A lehetséges és elkerülhetı mővelési hibák (kockázatok): 

1) a vízveszteség bekövetkezésének 1) a vízveszteség bekövetkezésének –– elkerülhetıségének valószínősége. elkerülhetıségének valószínősége. 

2) A nedvesség kímélés elmaradása 2) A nedvesség kímélés elmaradása –– megvalósulása.megvalósulása.

3) A talajszerkezet romlás bekövetkezése 3) A talajszerkezet romlás bekövetkezése –– elkerülése (felszínvédelem). elkerülése (felszínvédelem). 

4) Hı4) Hı-- és záporés zápor--stressz bekövetkezése stressz bekövetkezése –– elkerüléseelkerülése. . 

5) A szalmafeltáródás folyamatossága 5) A szalmafeltáródás folyamatossága -- akadályozottsága. akadályozottsága. 

6) Nagy szénveszteség bekövetkezése 6) Nagy szénveszteség bekövetkezése –– kis szénveszteségkis szénveszteség. . 

7) A talaj mővelhetıségének romlása 7) A talaj mővelhetıségének romlása –– javulása a nyári mővelés okán.javulása a nyári mővelés okán.

Eredmények 3. KockázatelemzésEredmények 3. Kockázatelemzés

tőrhetınem 
tőrhetı

csekélynem tőrhetıcsekélycsekélynem tőrhetıcsekélyKockKockáázatzat

3636252252181821021044222882881818KockKockáázati zati 

szszáámm

3366335511116633a hiba hatása

3377227722228833hiba 
felismerésének 
valószínősége

4466336622116622hiba 
bekövetkezésének 
valószínősége

SZESZESZSZHTEHTEHTHTKKSTSTHN0HN0HNtHNt

A nedvesség kímélés elmaradása A nedvesség kímélés elmaradása –– megvalósulásamegvalósulása
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Eredmények 3. KockázatelemzésEredmények 3. Kockázatelemzés

4) Hı4) Hı-- és záporés zápor--stressz bekövetkezése stressz bekövetkezése –– elkerüléseelkerülése

tőrhetınem 
tőrhetı

csekélynem tőrhetıcsekélycsekélynem tőrhetıcsekélyKockKockáázat zat 

50502162168815015044442402401212KockKockáázati szzati száámm

5566225522225533a hiba hatása

2266226622228822
hiba felismerésének 
valószínősége

5566225511116622
hiba 
bekövetkezésének 
valószínősége

SZESZESZSZHTEHTEHTHTKKSTSTHN0HN0HNtHNt

6) Nagy szénveszteség bekövetkezése 6) Nagy szénveszteség bekövetkezése –– kis szénveszteségkis szénveszteség

csekélynem 
tőrhetı

csekélynem 
tőrhetı

csekélycsekélytőrhetıtőrhetıKockKockáázatzat

181818018088150150888845454545KockKockáázati szzati száámm

3366225522223333a hiba hatása

2255226622225555
hiba felismerésének 
valószínősége

3366225522223333
hiba 
bekövetkezésének 
valószínősége

SZESZESZSZHTEHTEHTHTKKSTSTHN0HN0HNtHNt
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A kísérletek innováció tartalmaA kísérletek innováció tartalma

1.1. Innovációs eredmények az élelmiszerInnovációs eredmények az élelmiszer--termelés biztonságának termelés biztonságának 

megtartásához és a klímakár csökkentéshezmegtartásához és a klímakár csökkentéshez: : 

legalább 28legalább 28--30, optimálisan 4030, optimálisan 40--45 cm lazultság mélység elérése 45 cm lazultság mélység elérése 

alapozó talajmőveléskor a minél jobb vízbefogadás és tárolás alapozó talajmőveléskor a minél jobb vízbefogadás és tárolás 

érdekében, morzsakímélés + morzsa regeneráció kímélı érdekében, morzsakímélés + morzsa regeneráció kímélı 

mőveléssel, nedvességmőveléssel, nedvesség-- és szénkímélı talajfelszín kialakítása.és szénkímélı talajfelszín kialakítása.

2. A nedvesség2. A nedvesség-- és szénveszteség csökkentését, a talaj hıés szénveszteség csökkentését, a talaj hı-- és és 

csapadék stressztıl való megkímélését elısegíti a szakszerő csapadék stressztıl való megkímélését elısegíti a szakszerő 

tarlómővelés (nyári mővelés), a talaj kitettségét, klíma érzékentarlómővelés (nyári mővelés), a talaj kitettségét, klíma érzékenységét ységét 

fokozó állapot elkerülése.fokozó állapot elkerülése.

3. A szakszerőtlen mővelést kísérı kockázatok reális bemutatása,3. A szakszerőtlen mővelést kísérı kockázatok reális bemutatása, a a 

kockázatcsökkentés mővelési módjainak objektív bemutatása.kockázatcsökkentés mővelési módjainak objektív bemutatása.

Partnergazdaságok tesztelik!Partnergazdaságok tesztelik!


