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A talaj kémhatásának és mésztartalmának vizsgálata
vetésforgó tartamkísérletben

TÓTH ZOLTÁN

Pannon Egyetem, Georgikon Mezôgazdaságtudományi Kar
Keszthely

ÖSSZEFOGLALÁS

Szabadföldi tartamkísérletben két ötszakaszos vetésforgóban vizsgáltuk különbözô táp-
anyagkezeléseknek (kontroll, mûtrágya, mûtrágya + istállótrágya) a talaj kémhatására,
valamint CaCOv 3  -tartalmára gyakorolt hatását Keszthelyen, Ramann-féle barna erdôtalajon.
A talajmintákat a kísérlet 40. évében a nyolcadik rotáció után vettük a 0–300 cm-esA talajmintákat a kísérlet 40. évében a nyolcadik rotáció után vettük a 0–300 cm-es
mélységbôl.m

 A kísérleti kezelések fenti paraméterekre gyakorolt hatása számos esetben igazolható volt.A kísérleti kezelések fenti paraméterekre gyakorolt hatása számos esetben igazolható volt. 
 A lucernát tartalmazó vetésforgó mûtrágyázott, valamint mû + istállótrágyázott parcelláinA lucernát tartalmazó vetésforgó mûtrágyázott, valamint mû + istállótrágyázott parcelláin 

a talaj felsô rétegeinek pH-ja és mésztartalma egyaránt alacsonyabb volt, mint a kontrolll
parcellák és a lucernát nem tartalmazó forgó esetében.p
Kulcsszavak: vetésforgó, lucerna, trágyázás, talaj pH, mésztartalom.

BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Vetésforgó alkalmazásával – összhangban más agrotechnikai eljárásokkal (trágyázás,Vetésforgó alkalmazásával – összhangban más agrotechnikai eljárásokkal (trágyázás,
talajmûvelés stb.) – fenntartható és fokozható a talaj termôképessége (t Nemes (( 1971,  Tisdale
ésé  Nelson 1966, Ferts 1955).
A szerves anyag és a tápelemek körforgalma mellett, illetve azokkal összefüggésben, aA szerves anyag és a tápelemek körforgalma mellett, illetve azokkal összefüggésben, a
talaj kémhatására is hatást gyakorolhat a szántóföldi növények termesztésének tervszerûtalaj kémhatására is hatást gyakorolhat a szántóföldi növények termesztésének tervszerû
rendszere. r Blaskó és Zsigrai r (2003) az OMTK hálózat eredményeinek értékelésekorr
megállapították, hogy a karbonátos talajok nem reagálnak a talajsavanyodás irányábamegállapították, hogy a karbonátos talajok nem reagálnak a talajsavanyodás irányába
ható környezeti tényezôkre pH-változással, míg az ún. semleges, illetve nyomokban kar-h

k bonátos talajok esetében – ide tartozik a keszthelyi Ramann-féle barna erdôtalaj is – ennekbonátos talajok esetében – ide tartozik a keszthelyi Ramann-féle barna erdôtalaj is – ennek
vizsgálata rendkívül fontos lehet. v Kismányoky et al. t  (2003) ugyancsak az OMTK hálózatt
keszthelyi kísérleti eredményeit értékelve megállapítja, hogy a különbözô vetésforgókonkeszthelyi kísérleti eredményeit értékelve megállapítja, hogy a különbözô vetésforgókon
belül a kísérletek 28 éve során a talaj pH-változása nem volt jellemzô, ugyanakkor a for-b
gók között volt kimutatható különbség. A borsó–búza–kukorica–kukorica forgóban mért gók között volt kimutatható különbség. A borsó–búza–kukorica–kukorica forgóban mértgók között volt kimutatható különbség. A borsó–búza–kukorica–kukorica forgóban mért
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eeredményekhez viszonyítva a búza–kukorica bikultúra eredményei szignifikáns mértékûredményekhez viszonyítva a búza–kukorica bikultúra eredményei szignifikáns mértékû 
csökkenést mutattak.
Munkánk során a különbözô növényösszetételû vetésforgóknak és az eltérô trágyaadagok-M
nak a talaj kémhatására, valamint CaCOn 3-tartalmára, illetve annak mélységbeli alakulásáraa 
gyakorolt hatását vizsgáltuk.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálatainkat a Pannon Egyetem Georgikon Mezôgazdaságtudományi Kar KísérletiVizsgálatainkat a Pannon Egyetem Georgikon Mezôgazdaságtudományi Kar Kísérleti 
t Telepén végeztük Keszthelyen szabadföldi vetésforgó tartamkísérletben. A tartamkísérletetTelepén végeztük Keszthelyen szabadföldi vetésforgó tartamkísérletben. A tartamkísérletet

1963-ban Kemenesy Ernô irányításával állították be.
A kísérlet talajtípusa Ramann-féle barna erdôtalaj, humuszban és foszforban gyengén,A kísérlet talajtípusa Ramann-féle barna erdôtalaj, humuszban és foszforban gyengén, 
káliummal közepesen ellátott homokos vályog. Átlagosan a humusztartalom 1,6–1,7%,káliummal közepesen ellátott homokos vályog. Átlagosan a humusztartalom 1,6–1,7%, 
ammóniumlaktát oldható P2O5-tartalom 60–80 mg/kg, K2O-tartalom 140–160 mg/kg, pHH
HH2O-ban 7,0–7,5, KCl-ban 6,8–7,0. Az évente átlagosan lehullott csapadék mennyisége: 
650 mm, a csapadékos napok száma: 161, az átlagos évi középhômérséklet: 10,8 oC.

kA tartamkísérlet két ötszakaszos vetésforgót foglal magába négy–négy ismétlésben, melyekA tartamkísérlet két ötszakaszos vetésforgót foglal magába négy–négy ismétlésben, melyek 
közül az egyik évelô pillangóst tartalmaz (ôszi búza–lucerna–lucerna–ôszi búza–kukorica),közül az egyik évelô pillangóst tartalmaz (ôszi búza–lucerna–lucerna–ôszi búza–kukorica), 
a másik pedig egyéves növényekbôl áll (ôszi búza–zabosbükköny–ôszi búza–kukoricaa 
–szudánifû). A kísérlet kéttényezôs, sávos elrendezésû kísérletként értékelhetô, melyben–szudánifû). A kísérlet kéttényezôs, sávos elrendezésû kísérletként értékelhetô, melyben 
a tápanyagadagok és a vetésforgók növényösszetételének hatását vizsgáltuk. A tápanyag-
adag kezelések négy különbözô tápanyagellátási szintet reprezentálnak, melyek évrôll 
évre az éppen sorra kerülô növénytôl függôen változnak, de egy teljes rotáció során (öt évévre az éppen sorra kerülô növénytôl függôen változnak, de egy teljes rotáció során (öt év 

k alatt) az egyes vetésforgók azonos kezeléseiben kijuttatott tápanyagadagok megegyeznekk 
tegymással (kontroll, 520 kg NPK/ha/5 év, 2080 kg NPK/ha/5 év, 2080 kg NPK + 35 tegymással (kontroll, 520 kg NPK/ha/5 év, 2080 kg NPK/ha/5 év, 2080 kg NPK + 35 t 

istállótrágya/ha/5 év). Az istállótrágyát mindkét forgóban ötévente a kukorica elôtt egyistállótrágya/ha/5 év). Az istállótrágyát mindkét forgóban ötévente a kukorica elôtt egy 
adagban juttatják ki.
Vizsgálatainkat a kontroll, a 2080 kg NPK/ha/5 év, illetve a 2080 kg NPK + 35 t istállótrá-V
gya/ha/5 év kezelésekben végeztük. A talajmintákat 2003 ôszén vettük a kísérlet kukoricaa 
parcelláiból betakarítás után, 0–300 cm mélységbôl, 20 cm-es rétegenként.p

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

AA talaj kémhatása (pHA KClH )ll

A talaj pHA (KCl) adatainak statisztikai kiértékelése során a vizsgált tényezôk hatásai közüll 
szignifikánsnak a vetésforgó és a vizsgálati mélység hatása bizonyult (0,1%-os szinten).

tA lucernát tartalmazó vetésforgó nagyadagú mûtrágya + istállótrágya-kezelésében voltA lucernát tartalmazó vetésforgó nagyadagú mûtrágya + istállótrágya-kezelésében volt 
a legalacsonyabb a pH (5,58) a talaj 20–40 cm-es rétegében, illetve ugyanennek a vetés-

g gy gforgónak a nagyadagforgónak a nagyadagú mûtrágyakezelése esetében is hasonló eredmény volt kimutatható ú mûtrágyakezelése esetében is hasonló eredmény volt kimutathatóú mûtrágyakezelése esetében is hasonló eredmény volt kimutatható 

Tóth Z.:
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(1. ábra)(1 áb ). Ugyanezen vetésforgó kontroll parcelláinak esetében magasabbak voltak a. Ugyanezen vetésforgó kontroll parcelláinak esetében magasabbak voltak a
t pH-értékek az elôbbiekhez képest, de alatta maradtak a lucerna nélküli forgóban mértpH-értékek az elôbbiekhez képest, de alatta maradtak a lucerna nélküli forgóban mért

különbözô kezelések értékeinek. A mélység növekedésével a pH folyamatos emelkedésekülönbözô kezelések értékeinek. A mélység növekedésével a pH folyamatos emelkedése
t volt megfigyelhetô, majd az 1 m-es mélységtôl 7,5 körüli pH-értékre állt be és nem voltvolt megfigyelhetô, majd az 1 m-es mélységtôl 7,5 körüli pH-értékre állt be és nem volt

jjelentôs különbség a kezelések hatása között.j
A felsô 1 m-es rétegben magasabb pH-értékek jellemezték a lucerna nélküli vetésforgóA felsô 1 m-es rétegben magasabb pH-értékek jellemezték a lucerna nélküli vetésforgó
valamennyi kezelését, mely abból adódhat, hogy itt nem szerepel a lucerna, amely mész-v

 igényénél, felhasználásánál fogva csökkenti a talaj pufferkapacitását, így csökkentheti a pH-t.igényénél, felhasználásánál fogva csökkenti a talaj pufferkapacitását, így csökkentheti a pH-t. 
 A talaj kémhatását tehát a vetésforgóban szereplô növények (feltételezhetôen elsôsorban aA talaj kémhatását tehát a vetésforgóban szereplô növények (feltételezhetôen elsôsorban a 

lucerna) tartamhatása szignifikánsan befolyásolta. Igazolhatják ezt a megállapítást a talajlucerna) tartamhatása szignifikánsan befolyásolta. Igazolhatják ezt a megállapítást a talaj
CaCO3-tartalmának vizsgálati eredményei is.

1. ábra A talaj kémhatásának mélységi változása különbözô vetésforgókban 
(Keszthely, 2003)

Figure 1. Vertical alteration of soil pH as a function of different crop rotations
(1) control, (2) mineral fertilized, (3) mineral fertilized + farmyard manured 

plots of crop rot. incl. alfalfa, (4) control, (5) mineral fertilized,
(6) mineral fertilized + farmyard manured plots of crop rot. without alfalfa

A talaj CaCOA 3-tartalma

A talaj CaCOA 3-tartalmának biometriai értékelése során azt az eredményt kaptuk, hogy a vizsgá-
lat tényezôi közül egyedül a vizsgálati mélység hatása volt szignifikáns (0,1%-os szinten).l
A lucernát tartalmazó vetésforgóban nagyadagú mûtrágya, illetve nagyadagú mû trágya +A lucernát tartalmazó vetésforgóban nagyadagú mûtrágya, illetve nagyadagú mû trágya +
istállótrágya-kezelés esetében a talaj 40–60 cm-es mélységéig a CaCOi 3-tartalom szintee
nulla, míg a többi kezelésben némileg magasabb értékeket mértünk n (2. ábra). Ezek aa
mérési eredmények a lucerna mészigényességével hozhatók összefüggésbe. A mélységmérési eredmények a lucerna mészigényességével hozhatók összefüggésbe. A mélységmérési eredmények a lucerna mészigényességével hozhatók összefüggésbe. A mélység

A talaj kémhatásának és mésztartalmának vizsgálata vetésforgó tartamkísérletben
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növekedésével fokozatos emelkedés mutatkozott, majd 100 cm-es rétegtôl lefelé haladvanövekedésével fokozatos emelkedés mutatkozott, majd 100 cm-es rétegtôl lefelé haladva 
ingadozott a mésztartalom, ami azonban már nem a kísérleti tényezôk hatásának, hanemingadozott a mésztartalom, ami azonban már nem a kísérleti tényezôk hatásának, hanem 
a talajszelvény természetes mésztartalombeli változatosságának tudható be.

2. ábra A talaj mésztartalmának mélységi változása különbözô vetésforgókban
(Keszthely, 2003)

Figure 2. Vertical alteration of soil CaCO3 content as a function of different crop rotations
(1) control, (2) mineral fertilized, (3) mineral fertilized + farmyard manured 

plots of crop rot. incl. alfalfa, (4) control, (5) mineral fertilized,
(6) mineral fertilized + farmyard manured plots of crop rot. without alfalfa

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Vizsgálatainkat az OTKA F 042641, az OTKA T 046845, a GVOP-3.1.1.-2004–05-0001/3.0,Vizsgálatainkat az OTKA F 042641, az OTKA T 046845, a GVOP-3.1.1.-2004–05-0001/3.0,
valamint az NKFP 4/015/2004 számú kutatási programok támogatásával végeztük.v

Tóth Z.:



337

Study on the pH and lime content of soil
in a crop rotation long-term field experiment

ZOLTÁN TÓTH

University of Pannonia Georgikon, Faculty of Agriculture
Keszthely

SUMMARY

The effect of different fertilizer treatments (control, mineral fertilization, mineral ferti-T
lization + farmyard manure) was studied on the pHl (KCl) and CaCO3  content of soil in two

 different crop rotations in long-term field experiments on Ramann-type brown forest soill 
f (Eutric Cambisol) in Keszthely, Hungary. Soil samples were collected in the 40th year off

the experiment, just after the 8th cycle of rotation at a depth of 0–300 cm.t
The effect of the experimental treatments on the studied parameters was significant inThe effect of the experimental treatments on the studied parameters was significant in
several cases. The soil pH and lime content was lower on the mineral fertilized as welll
as on the mineral fertilized + farmyard manured plots of the crop rotation that includes
alfalfa compared to the control plots and to the other crop rotation.
Keywords: crop rotation, alfalfa, fertilization, soil pH, lime content.
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