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1. BEVEZETÉS
A hegy-völgy irányú szőlőültetvényekben az erózió mindig is komoly
problémát okozott. Mivel napjainkban az időjárás egyre szeszélyesebbé válik, és egyre
gyakoribbak a hosszú, száraz periódusok és az ezeket követő heves esőzések, ezért az
erózió elleni védelem a modern szőlészeti kutatások középpontjába kerül. Ezen belül
is különös figyelemmel fordulnak a kutatók és gazdálkodók a különböző
talajtakarásos és takarónövényes technológiák felé, melyek segítenek a talaj
megkötésében, az erózió megfékezésében. Tokaj-Hegyalján a különleges klimatikus
adottságoknak köszönhetően a szőlő aszúsodik. Valószínű, hogy a klímaváltozás
hatására az időjárás is megváltozik, ezért lehetséges, hogy idővel a különleges,
aszúsodást segítő klíma is módosul. Fontos tehát, hogy olyan talajápolási módszereket
keressünk, melyek elősegíthetik az aszúképződés folyamatát.
2. CÉLKITŰZÉS
Munkám során arra kerestem a választ, hogy a különböző talajápolási
módszerek milyen hatással vannak a talajra, illetve magára a szőlőre. A birtokon, ahol
a kísérletet végeztem ökológiai gazdálkodást folytatnak, ezért különösen érdekesek
számukra a környezetkímélő, az ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható
technológiák.

3. ANYAG ÉS MÓDSZER
Kísérletem beállításakor négy különböző talajápolási módszer (mechanikai
talajművelés, árpa takarónövény, szalmatakarás, pillangós takarónövény vetése a
sorközben) összehasonlítását terveztem. A pillangós takarónövény egyik évben sem
kelt ki, ezért a tényleges vizsgálatokat csak a másik három talajápolási módszer esetén
végeztem el. A kísérletet a Tokaji borvidéken, Tokaj város határában található TokajHétszőlő Zrt. birtokán állítottam be. A kísérlet minden kezelését 5 soron és 4
ismétlésben (4 x 10 tőke) végeztem 2007-2010 -ig Furmint és Hárslevelű fajták esetén.
A kísérlet helyszíne hegy-völgy irányú, meredek lejtős terület, ahol az erózió
megfékezésének különös jelentősége van.
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Munkám során a következő paramétereket mértem:
 talaj nedvességtartalmát (20 cm, 40cm, 60cm mélységben),
 a talaj tápanyagtartalmát, s a talajban lévő NO2+NO3 havi ciklusát (0-30 cm és
30-60 cm mélységben),
 a talaj tömörödöttségét, ellenállását (0-45 cm mélységben),
 a szőlő vízpotenciálját,
 a termés mennyiségét,
 a tőkék vegetatív teljesítményét, lemetszett vesszőtömeget, termőegyensúlyt,
 a termés minőségét, a bogyók aszúsodásának,- töppedésének mértékét.

4. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK
A talaj nedvességtartalmának, illetve a tőkék vízpotenciáljának mérése során azt
tapasztaltam, hogy az egyes talajápolási módszerek mind a Furmint, mind a Hárslevelű
parcellák esetén hatással voltak a talaj nedvességtartalmára, s ez által a tőkék
vízellátottságára. A szalmatakarás segített megőrizni a talaj nedvességtartalmát, az árpa
takarónövény azonban maga is vizet vont el a talajból, ezért az árpával bevetett sorközök
esetén alacsonyabb volt a talaj nedvességtartalma, illetve a tőkék vízellátottsága (1. táblázat).
JACOMETTI et al., 2007; VARGA, 1994 kutatásaik során arra a következtetésre jutottak,
hogy a szerves anyaggal történő talajtakarás segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát
azáltal, hogy szerves anyaggal gazdagítja a talajt és megóvja a felületet a párolgástól. A
takarónövények alkalmazásával kapcsolatos kutatásaik során STEINBERG (1981),
MONTEIRO és LOPES (2007), GULICK és munkatársai (1994), BÖLL (1967), azt
tapasztalták, hogy a takarónövénnyel borított sorközök nedvességtartalma alacsonyabb,
hiszen a takarónövények vizet vonnak el, noha egyes esetekben segítik is a víz talajba történő
hatékonyabb beszivárgását.
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1. táblázat Átlagos nappali és pre-dawn vízpotenciál alakulása Furmint és Hárslevelű fajta esetén (Tokaj, 2009)

Furmint átlagos nappali

Furmint átlagos pre-dawn

Talajápolási módszer

vízpotenciál (mPa)

vízpotenciál (mPa)

mechanikai talajművelés

-1,07 a b

-0,56 b b

szalmatakarás

-0,90 b b

-0,51 b b

árpa takarónövény

-1,17 b a

-0,64 b

Hárslevelű átlagos nappali

Hárslevelű átlagos pre-dawn

Talajápolási módszer

vízpotenciál (mPa)

vízpotenciál (mPa)

mechanikai talajművelés

-1,17 b b

-0,53 b b

szalmatakarás

-0,97 b b

-0,43 b b

árpa takarónövény

-1,33 b b

-0,63 b b

a) tendencia szintű különbség (0,01>p>0,005)
b) szignifikáns különbség (p<0,005)

A talaj tápanyagtartalma a kísérlet négy éve során csökkent, azonban a talaj
humusztartalma egyes esetekben csekély mértékben növekedett. A talaj nitrit-nitrát
tartalmának változását 2008-ban és 2009-ben havi rendszerességgel nyomon követtem a
tenyészidőszak folyamán. Megfigyeltem, hogy a mechanikai talajművelés elősegíti a talajban
a nitrogén feltáródását, azonban a mechanikai művelést követően lehulló csapadék hatására
ez könnyen le is mosódik az alsóbb talajrétegekbe. A szalma bomlása során pentozán hatás
alakul ki, csökkentve ezzel a talaj nitrit-nitrát tartalmát. Az árpa takarónövény nitrogént
használ fel a talajból, ez szintén az NO2+NO3 tartalom csökkenését okozza. Számos
szakirodalom beszámol arról, hogy a talajtakarás hatással van a talaj nitrogén tartalmára. A
bomló szalma gazdagítja a talaj tápanyagtartalmát, azonban ha a talajban nem áll
rendelkezésre elegendő nitrogén pentozán hatás alakulhat ki (FOX, 1981; VARGA et al.,
2005). A takarónövények maguk is nitrogént használnak a talajból, kompetíciót okozva a
szőlőnek (HAYNES, 1980; PRICHARD et al., 1989; DRINKWATER et al., 1998). A
takarónövények, különösen a pillangós virágú növények, akkor segítenek a talaj
nitrogéntartalmának növelésében, ha azokat beforgatják a talajba. A tavasszal bedolgozott
takarónövények már egy hónap múlva megnövelik a talaj nitrogéntartalmát (FINCH et
SHARP, 1981; HANGROVE, 1982; INGELS, 1998). VARGA és munkatársai (2005)
Badacsonyban végzett kísérleteik során azt tapasztalták, hogy a mechanikai művelés esetén
volt a legmagasabb a talaj nitrit-nitrát tartalma, hiszen itt a takaróanyag nem okozott pentozán
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hatást valamint a takarónövény nitrogén igénye sem lépett fel. Kísérletem eredményeit
összegezve hasonló tapasztalatokról számolhatok be.
A talajellenállás vizsgálata során jelentős eltérést nem tapasztaltam az egyes kezelések
között. Megfigyeltem, hogy a traktor keréknyomában minden esetben magasabb volt a
talajellenállás mértéke (1-2. ábra), illetve az alsóbb talajrétegekben is jellemzően magasabb
volt a talajellenállás. Az egyes kezelések között eltérést valószínűleg azért nem tapasztaltunk,
mert a szalmával takart és árpával bevetett parcellákon is ugyan olyan gyakorisággal haladtak
végig a művelő gépek, mint a mechanikailag művelt parcellákon. Számos szakirodalomban
olvashatunk arról, hogy a talaj tömörödése a szalmatakarás esetén alacsonyabb volt, mint a
takarónövénnyel takart parcellák esetén (WHEATON et al., 2007; NÉMETHY és NÉMETH,
2002). WHEATON és munkatársai a sorközbe vetett zab takarónövény és a szalmatakarás
esetén vizsgálták a talajellenállás mértékét a kísérlet beállításakor majd azt követően 2 év
elteltével. Míg a zab takarónövény esetén a két év alatt növekedett a talajellenállás mértéke,
addig a szalmatakarás esetén csökkenés volt megfigyelhető. MORLAT és JACQUET szintén
a talajellenállás mértékét vizsgálta füvesített sorközök és herbicides gyomirtás esetén
(MORLAT és JACQUET, 2003). Míg a füvesítésnél 1600 kPa körüli átlagos talajellenállás
értékeket regisztráltak, addig a herbicides kezelés esetén 2600 kPa körül mozgott a
talajellenállás átlagos értéke.
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1. ábra A talajellenállás átlagos értéke szeptember hónapban a Furmint fajta esetén (Tokaj, 2008)
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2. ábra A talajellenállás átlagos értéke szeptember hónapban a Hárslevelű fajta esetén (Tokaj, 2008)

Az
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talajápolási
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módszerek

hatással

voltak

az

átlagos

tőkénkénti

A legtöbb esetben a szalmával takart parcellák esetén volt a

legmagasabb az átlagos tőkénkénti termésmennyiség, egyes években azonban a szalmával
takart sorközök alulmaradtak a mechanikailag művelt parcellákhoz képest. A legalacsonyabb
termésmennyiséget minden évben az árpával bevetett sorközök esetén mértem, mind a
Furmint, mind a Hárslevelű fajták esetén (2.táblázat). Az eredmények alapján megállapítható,
hogy az árpa takarónövény visszafogta a tőkéket a növekedésben, valószínűleg ezért volt itt
alacsonyabb

a

termés

mennyisége.

A

szalmatakarás

segített

megőrizni

a

talaj

nedvességtartalmát, ezáltal elősegítette a termésfejlődést.
2. táblázat Tőkénkénti átlagos termésmennyiség alakulása Hárslevelű és Furmint fajta esetén (Tokaj, 2007-2010)

Hárslevelű

Átlagos tőkénkénti

Furmint

termésmennyiség (kg)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

mechanikai talajművelés

0,81 a

1,8

0,98 a

1,07

1,33 a

1,03 b

1,56

1,37 b

árpa takarónövény

0,68 a a

1,6 b

0,84 a b

0,99

1,24 b

0,8 b

1,38 b

1,09 b b

szalmatakarás

0,75 a

1,91 b

1,08 b

1,05

1,68 a b 2,07 b b 1,72 b

1,3 b

a) tendencia szintű különbség (0,01>p>0,005)
b) szignifikáns különbség (p<0,005)

Számos kutató ehhez hasonlóan arra az eredményre jutott, hogy a takarónövények
csökkentik a tőkék vegetatív és generatív teljesítményét (VAN HUYSSTEEN és WEBER,
1980; SOYER et al., 1984; LOMBARD et al., 1988; POOL et al., 1990; SICHER et al.,

7

1995; PINAMONTI et al., 1996; INGELS et al., 2005, VARGA et al. 2005), míg a szerves
anyaggal történő talajtakarás növeli azt (POOL et al., 1990; PINAMONTI et al., 1996,
JACOMETTI et al. 2007; BUCKERFIELD és WEBSTER, 1990).
A különböző talajápolási módszerek nem voltak hatással a must savtartalmára, illetve
a mustsűrűségre, azonban az aszúsodás mértékére hatást gyakoroltak (3.ábra). A Hárslevelű
fajta esetén a legtöbb esetben az árpa takarónövény esetén volt a legmagasabb az aszúsodotttöppedt bogyók aránya. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az árpa takarónövény
visszafogta a tőkéket a növekedésben, így a fürtöket több fény érte, ezáltal kedvezőbbek
voltak a körülmények az aszúsodáshoz. A Furmint fajta esetén nem tudtam ilyen egyértelmű
tendenciát kimutatni, mely valószínű annak köszönhető, hogy a Furmint parcella lejtősebb,
kitettebb, ezáltal szárazabb terület.
3. táblázat Aszúsodott-töppedt bogyók aránya Hárslevelű fajta esetén (Tokaj 2007-2010)

Hárslevelű

Aszúsodott-töppedt
bogyók aránya (%)

Furmint

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

talajművelés

2bb

8bb

3b

22

6b

34

8bb

31 a

árpa takarónövény

3bb

21 b

16 b b

27

4b

30

20 b

39

szalmatakarás

10 b b

19 b

14 b

25

11 b b

31

20 b

40 a

mechanikai

a) tendencia szintű különbség (0,01>p>0,005)
b) szignifikáns különbség (p<0,005)

5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
 A magasabb vízigényű, pillangós virágú takarónövények (pl. bíborhere) alkalmazása a
száraz évjáratokban bizonytalan a Tokaji borvidék löszös talajú ültetvényeiben.
 A mechanikai talajművelést követően hulló nagyobb mennyiségű csapadék hatására a talaj
nitrit-nitrát tartalma a felsőbb talajrétegekből lemosódhat. Ezért nem javasolható a túl
gyakran végzett mechanikai talajművelés a tenyészidőszakban. A talajápolás kivitelezése
során figyelembe kell venni, hogy a csapadékvíz beszivárgását, a feltáródó nitrát-nitrit
tartalom kimosódását a parcella elhelyezkedése, lejtőviszonyai is befolyásolják.
 A talajápolási módszerek befolyásolhatják az aszúsodás-töppedés mértékét. A 2007-2010-ig
tartó kísérletünk során mind a Furmint, mind a Hárslevelű fajta esetén három évben találtunk
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szignifikáns különbséget a kezelések között. A mechanikai talajművelés következtében
fellépő fokozott nitrát-feltáródás az évjáratok többségében nem idéz elő nagyobb mértékű
aszúképződést.
 Szignifikáns különbség jelentkezik a szőlő átlagos nappali vízpotenciál értékeket tekintve az
egyes különböző talajápolási módszerek között. A mért eredmények arra utalnak, hogy a
növények, s a talaj vízellátottsága a szalmával takart sorközök esetén volt a legjobb.
 A szalmatakarás talaj K2O tartalmára gyakorolt kedvező hatása nem érvényesül a lejtős
területű, erózióra hajlamos területeken, kisadagú (0,3 kg/m2) kijuttatás mellett.
 A szalma a talaj nedvességtartalmának megőrzésével elősegíti a szőlő generatív és
vegetatív teljesítményét. Kísérletünk során a szalmával takart parcellákon az esetek
többségében magasabb volt a lemetszett vesszőtömeg, mint a mechanikailag művelt illetve
árpával bevetett sorközökben.
6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
Kísérletem eredményei tükrében megállapítható, hogy a pillangós takarónövények vetése
bizonytalan a csapadékban szegényebb területeken. Az árpa takarónövény víz és tápanyag
konkurenciát jelent a szőlőnek, visszafogva azt a növekedésben, azonban az aszúsodás mértékét
bizonyos években elősegítette. A szalmatakarás segített megvédeni a talajt a kiszáradástól,
elősegítve ezzel a tőkék jobb vízellátását, ezáltal vegetatív és generatív növekedését. A szalma
azonban csak akkor képes a takarástól várt hatást kifejteni, ha azt megfelelő vastagságban terítjük
le, s rendszeresen megújítjuk.
Kísérletem eredményei alapján a következő javaslatokat teszem:
 A szalmatakarást, a várt hatás elérése érdekében mindig megfelelő vastagságban terítsük
ki és rendszeresen újítsuk meg.
 A szalmatakarást és a takarónövényeket évente/kétévente váltakozva alkalmazzuk.
 Mechanikai talajművelés esetén az őszi-téli időszakra ne hagyjuk fedetlenül a talajt, s a
takarónövényt tavasszal forgassuk be a talaj nitrogénellátottságának javítása érdekében.
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