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Az erózió fogalma

Általános értelemben:

A földfelszín (talajfelszín)
különböző erőbehatások
(fizikai, kémiai) következtében
fellépő pusztulása.

Szűkebb értelemben:

A csapadékvíz (hulló
csapadék, olvadó hó) által
kiváltott, esetenként jelentős
mértékű anyagelmozdulással
járó folyamatok összessége
 folyékony víz által kiváltott

– vízerózió.
 jég által kiváltott -

jégerózió,
 szél által kiváltott –

szélerózió (defláció).
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Az erózió típusai
 Természetes (geológiai):

a természetes állapotú, emberi
behatástól mentes területek
viszonylag lassú állapotváltozását
eredményezi

 Gyorsított (emberi
tevékenység által befolyásolt):
az eredeti növényzetétől megfosztott,
mezőgazdasági és egyéb irányú
hasznosításba vont területek talajának
lényegesen gyorsabb lepusztulásával jár
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A növényborítottság térbeli vagy időbeli 
hiánya!

A hegy- és dombvidéki szőlőültetvények esetében 
mindkettő megvalósulhat, ami e területek 

erózióérzékenységének jelentős növekedését 
eredményezi.



A vízerózió kiváltó és befolyásoló tényezői

Kiváltó tényezők
a talajrészecskék elmozdításához szükséges 

közeget és energiát szolgáltatják 

Befolyásoló tényezők
a kiváltó tényezők talajfelszínre 

gyakorolt hatását mérséklik vagy 
fokozzák

 A csapadék
mennyisége, cseppnagysága, 
intenzitása, időtartama, az olvadó hó 
mennyisége, és az olvadás időtartama.

 A lejtő
meredeksége, hosszúsága, alakja, 
kitettsége.

 A talaj
nedvességi állapota, vízgazdálkodása, 
szerkezete,

 A talajfelszín
érdessége, növényborítottsága.
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A stabil, kedvező szerkezetű, jó vízbefogadó és vízvezető képességű talajjal rendelkező területeken megegyező
domborzati, illetve meteorológiai viszonyok mellett is lényegesen kisebb mértékű eróziós károkra számíthatunk,
mint a leromlott (degradált) szerkezetű, tömörödött feltalajú területeken.

A talajfelszín növényi vegetációval, illetve más anyagokkal való borítottsága szintén akadályát képezhetik az
eróziós folyamatoknak.



Erózió megjelenési formái
Felületi eróziós formák Mélységi eróziós formák

az esetek túlnyomó többségében
mechanikailag művelt talajrétegre
korlátozódik, amely egyenletesen,
vékony rétegekben pusztul le

 rejtett erózió - a pépszerűvé váló feltalaj
vékony rétegének nagy felületen
lejátszódó csúszásszerű elmozdulása,

 csepperózió - az esőcseppek mechanikai
ütőhatása, illetve a száraz talaj
aggregátumok nedvesedésük
következtében történő szétrobbanása
váltja ki. A csapadékhullás során az
egyedi talajrészecskék számos
alkalommal kényszerülnek
helyváltoztatásra változatos irányokban,
amelynek eredőjeként a csapadékesemény
végére jelentős távolságot tehetnek meg
lejtőirányban.

 lepelerózió – a talajrészecskék
lepelszerűen, nagy területen, egy időben
elmozduló víztömeg általi szállítása az
erózióbázis irányában.

a koncentrált vízfolyások formájában lezúduló
víztömegek idézik elő, amelynek során a
feltalaj a lefutási vonalak mentén jelentős
anyagveszteségeket szenved

 barázdás erózió – a talajfelszínen kialakuló
kisebb vízerek egyesülésével koncentráltabb
vízfolyások keletkeznek, amelyek a felszínbe
bevágódva hordják el a talajrészecskéket a
lefutási vonaluk mentén. Mélységük nem
haladja meg az 50 cm-t.

 árkos erózió – 50-300 cm mélységű és 50-
800 cm szélességű vonalas eróziós formák.

 vízmosásos erózió – A vonalas erózió
legkifejlettebb formája, ami folyamatosan
mélyülő és szélesedő vízmosás hálózat
formájában ölt testet.
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Tokaj-Hegyaljai példák
Rendszeresen bekövetkező felületi 
eróziónak kitett lösztalajú ültetvény

Új telepítésű ültetvényben fellépő 
barázdás és árkos erózió
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Alagosodással kapcsolt vízmosásos erózió



Az erózió elleni védekezés lehetőségei
A védekezés alapelve magában foglalja a kiváltó tényezők hatásának csökkentését, és a befolyásoló 
tényezők oly módon való megváltoztatását, aminek eredményeként csökkennek az eróziós károk.

műszaki lehetőségek

 táblásítás, úthálózat kiépítés – A tábla szélességének
és hosszának aránya hegy- és dombvidéken 1:4-10
legyen. A táblát úgy kell kialakítani, hogy a
hossziránya a lejtő irányára közel merőleges legyen.

Felületi erózió elleni műszaki létesítmények kiépítése
 sáncolás – (vízszintes, lejtős, duzzasztott vízszintű) A

lejtőhossz csökkentése a lejtőfelszín hullámosítása
révén. A sáncok a lejtő eredeti vonalához törés nélkül
csatlakoznak.

 teraszolás – (vízszintes, lejtős; vizet tartó, vizet nem
tartó, vizet vezető; rézsűs, támfalas; folytonos,
megszakított) Szőlő- és gyümölcs ültetvények
meredek lejtőkön való létesítésekor tereplépcsőket
alakítanak ki, drasztikusan csökkentve ezzel a
teraszlapokon a lejtő hajlásszögét. A rézsűk, illetve a
támfalak területe kiesik a termelésből.

 övárkok és vízelvezető csatornák létesítése – A felületi
vízfolyások szabályozott levezetését szolgáló
csatornarendszer.

agronómiai lehetőségek

 művelési ág megválasztása – A 25%-nál meredekebb
lejtőkön elsősorban szőlőtermesztésre kell
berendezkedni, a 40%-nál meredekebb lejtőket pedig
erdősíteni célszerű,

 táblaméret megválasztás,
 talajvédő fasorok és erdősávok, gyepes és cserjés sávok

telepítése,
 kémiai és fizikai talajjavítás,
 okszerű talajművelés – Lejtős területeken a leginkább

megfelelő a szintvonalas talajművelés. Talajlazító
eszközök használata a vízbefogadó képesség növelése
érdekében.

 Talajtakarás, illetve takarónövények alkalmazása (a
csepperózió mérséklése, szervesanyag tartalom
növelése, a talajszerkezet javítása, a talaj
aggregátumok vízállóságának fokozása).



Talajfelszíni biológiai kéreg
(Biological Soil Crust - BSC)

 A talajok felszíni rétegében kialakuló, változatos faji
összetételű biológiai kéreg nagyszámú természetes,
illetve az emberi tevékenység által befolyásolt
ökoszisztéma szinte észrevehetetlen, ám fontos
szereppel bíró részét képezi.

 Változatos környezetben, a sivatagoktól kezdve a
magashegyi és sarkvidéki régiókig, valamint a
másodlagos szukcessziós folyamatokkal érintett
antropogén területekig bezáróan találkozhatunk
képviselőikkel.

 Kialakításukban különböző baktérium,
cianobaktérium, alga, gomba, moha és zuzmófajok
vesznek részt változó, az adott terület ökológiai
adottságai által meghatározott arányban és
egyedszámban.

 Szárazabb környezetben - cianobaktérium fajok,
 Nedves körülmények között - mohák,
 Mérsékelt éghajlat alatt - fajgazdagabb

életközösségek,
 Emberi tevékenység által bolygatott területeken -

főleg különböző alga és cianobaktérium fajok
előfordulása a meghatározó.
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A BSC-k ökológiai 
jelentősége

A bolygatást követő kolonizációval
meginduló szukcessziós folyamatok
pionírjaként a BSC-k úttörő szerepet
játszanak a felszín (talaj, talajképző kőzet):
 stabilizálásában,
 a szerkezetességének kialakításában,
 a víz- és szélerózióval szembeni 

érzékenységének mérséklésében,
 a szervesanyag akkumuláció 

megindításában (N- és C-kötés),
 a vízbefogadó és víztározó képesség 

javításában,
 illetve a tápanyagkészletek növelésében. 

Ezeknél fogva a jelentőségük a természetes
folyamatok, illetve az egyszeri vagy
ismétlődő emberi beavatkozások
következtében bolygatott területeken
különösen felértékelődik,

 A BSC-k ökológiai jelentőségét egy
lassú, hosszantartó folyamat-
együttes megindítása képezi,
amelynek hátterében a földfelszín
kellően aprózott ásványi részeinek a
BSC egyes fajai által termelt szerves
vegyületek (úgynevezett
exopolimerek: főként szénhidrátok,
lipidek, fehérjék), valamint más
fajok fonalas szerveződésű telepei
(gomba és algafonalak hálózata)
általi összekapcsolása
(szerkezetképzés), a szerves és
ásványi tápanyagok felhalmozódása,
illetve a vízgazdálkodási
tulajdonságok jelentős javulása áll.
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Fonalas talajalgák mikroszkópos képe

(Forrás: SMITH et al., 2004)



A Tokaj-Hegyaljai lösztalajú szőlőültetvények 
erózióérzékenyégének főbb szempontjai

 homokos vályog fizikai féleség,
 5,4-5,8 % szénsavas mésztartalom,
 a több évszázados szőlészeti 

hasznosítás következtében 
jelentősen erodált állapot (pl. 
Ramann-féle barna erdőtalaj –
földeskopár és lejtőhordalék talajok)

 Hu%<1,0,
 jelentős lejtőmeredekség (>15%)
 délies, nyugatias kitettség,

Fokozott erózióveszély!

 lejtőirányú sorvezetés domináns,
 az erő- és munkagépek kötött 

nyomvonala,
 Előrehaladott fizikai degradáció:
 művelőtalp réteg gyakori jelenléte,
 leromlott szerkezetű, 

eliszapolódásra, kérgesedésre 
hajlamos feltalaj,

 váltott sorközökben 
takarónövényzet (víz konkurencia –
éghajlatváltozás),

 új telepítésekben a sorköztakaró 
növényzet alkalmazása kockázatos.
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Az erózió elleni védelemben kiemelt jelentőséget kap:
• a feltalaj szervesanyag tartalmának növelése, a szerkezetességének, vízbefogadó és 

vízvezető képességének javítása (AlgaTer – Klebsormidium bilatum fonalas talajalga),
• új telepítésű ültetvények, illetve művelt talajfelszínek erózióérzékenységének 

mérséklése (AlgaTer),
• tömörödött talajrétegek megszüntetése, okszerű sorközművelés.



AlgaTer talajalga készítmény erózióvédelmi hatásának 
vizsgálata a Tokaji Borvidék löszös termőhelyein

 Hogyan befolyásolja az AlgaTer készítmény a tokaji Kopasz-hegy, illetve a tőle

északi irányban elhelyezkedő dombok lejtőin található szőlőültetvények

lösztalajának erózióérzékenységét és nedvességforgalmát?

 Mérsékelhető-e a tenyészidőszakban végzett sorközművelés erózióérzékenységet

növelő hatása az AlgaTer készítmény alkalmazásával?

 Hogyan alakul az erózióvédelmi hatás kialakulásának időbeni dinamikája a

kijuttatást követően?
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Kísérleti helyszínek
Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok, Nagyszőlő-dűlő Grand Tokaj Zrt., Szarvas-dűlő 
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1992.; 1,6 m x 1,0 m sor- és tőtávolság;
Furmint T85; ökológiai ültetvény;
Ramann-féle BET eróziója - földes kopár

2019.; 2,4 m x 0,8 m sor- és tőtávolság;
Sárgamuskotály; konvencionális ültetvény;
Ramann-féle BET eróziója - földes kopár 



A vizsgált kísérleti kezelések
Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok, Nagyszőlő-dűlő Grand Tokaj Zrt., Szarvas-dűlő

1. Kontroll; 04.22. forgóboronás sorközművelés,

2. AlgaTer (2 l/ha); 05.11.; talajba dolgozás nélkül,

3. AlgaTer (2 l/ha); 04.22.; talajba dolgozva (forgóborona),

4. AlgaTer (2 l/ha)+BactoFil (1 l/ha); 04.22.; talajba dolgozva,

5. AlgaTer (2 l/ha); 05.11.; talajba dolgozva (forgóborona).

1. Kontroll; 04.16. tárcsás sorközművelés,

2. AlgaTer (2 l/ha); 05.11.; talajba dolgozás nélkül,

3. AlgaTer (2 l/ha); 04.16.; talajba dolgozva (tárcsa),

4. AlgaTer (2 l/ha)+BactoFil (1 l/ha); 04.16.; talajba dolgozva,

5. AlgaTer (2 l/ha); 05.11.; talajba dolgozva (tárcsa).
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Kezelés kód
szegély

AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) bedolgozás nélkül (május 11.)
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) bedolgozás nélkül (május 11.)
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) bedolgozás nélkül (május 11.)

szegély
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) + BactoFil B10 (1 l/ha) bedolgozva (április 22.)
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) + BactoFil B10 (1 l/ha) bedolgozva (április 22.)
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) + BactoFil B10 (1 l/ha) bedolgozva (április 22.)

szegély
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) bedolgozva (április 22.)
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) bedolgozva (április 22.)
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) bedolgozva (április 22.)

szegély
kontroll (április 22.)
kontroll (április 22.)
kontroll (április 22.)

szegély
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) bedolgozva (május 11.)
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) bedolgozva (május 11.)
AlgaTer koncentrátum (2 l/ha) bedolgozva (május 11.)

szegély
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Kísérletek beállítása
Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok, Nagyszőlő-dűlő Grand Tokaj Zrt., Szarvas-dűlő
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Elvégzett vizsgálatok
Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok, Nagyszőlő-dűlő Grand Tokaj Zrt., Szarvas-dűlő

Talajmintavétel szűkített talajvizsgálatok végzéséhez:

 Az 1., 3., és 4. kezelésben részesített parcellák

középső sorában a talaj 0-20 cm rétegéből

kezelésenként 4 db átlagminta vétele 04.22-én

(kísérlet beállítás), illetve 09.29-én (termésérés).

Összesen: 24 db minta

Esőszimulációs erózióérzékenységi mérések

 Az 1. és 4. kezelésben részesített parcellák jobb

szélső sorának 2-2 pontján 06.04-én, 06.15-én,

07.01-én, illetve 07.08-án.

 Valamennyi parcella középső sorának 2-2 pontján

07.22-én, illetve 09.16-án.

Összesen: 36 db mérés

Talajmintavétel szűkített talajvizsgálatok végzéséhez:

 Az 1., 3., és 4. kezelésben részesített parcellák középső

sorában a talaj 0-20 cm rétegéből kezelésenként 4 db

átlagminta vétele 04.16-án (kísérlet beállítás), illetve

09.29-én (termésérés).

Összesen: 24 db minta

Esőszimulációs erózióérzékenységi mérések

 Valamennyi parcella középső sorának 2-2 pontján

07.16-án, illetve 09.08-án.

Összesen: 20 db mérés

Nedvességtartalmi mérések a talaj 0-10 cm-es rétegében

 Talajmintavétel az 1., 3. és 4. kezelésben részesített

parcellák középső sorközének 3-3 pontján a talaj 0-10

cm-es rétegéből gravimetriás nedvességtartalom

meghatározás céljára: 06.15., 07.01., 07.14., 07.16.,

08.06., 08.08., 08.10., 08.12., 08.14.

Összesen: 81 db minta
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Erózióérzékenységi vizsgálatok módszere
 A talajok vízerózióval szembeni érzékenységét

Eijkelkamp 09.06 típus esőszimulátorral
teszteltük 180-220 mm/óra csapadékintenzitás
tartományban. A szimulált csapadék kinetikus
energiája 4,4 J/m2/mm volt.

 Valamennyi mérés esetében 7 perces expozíciós
időt alkalmaztunk.

 Mért, illetve számított paraméterek, eróziós
mutatók:

 Kijuttatott vízmennyiség (ml/7 perc),
 Felszínen elfolyó vízmennyiség (ml/7 perc),
 Elfolyó és kijuttatott vízmennyiség aránya (%),
 Erodált talajrészecskék mennyisége (g/m2/7

perc),
 Egységnyi elfolyó vízmennyiségre eső erodált

talajrészecskék mennyisége (g/m2/mm elfolyó
víz),

 Egységnyi kijuttatott vízmennyiségre eső
erodált talajrészecskék mennyisége (g/m2/mm
kijuttatott víz).
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Eijkelkamp 09.06 típusú
esőszimulátor 



Vizsgálati eredmények 1.
Az AlgaTer erózióvédelmi hatásának időbeni dinamikája

(Hétszőlő; vonatkoztatási időpont 05.22. – 20 mm csapadék)

E vizsgálatsorozat során tett megfigyeléseinek
összegezve megállapítottuk, hogy kedvező
időjárás (rendszeres csapadékhullás, nem
szélsőséges hőmérséklet) esetében:
 már a kijuttatást követő harmadik héten

számíthatunk az AlgaTer készítmény
eróziómérséklő hatására lazult talajállapot
esetében is a talajrészecskék algafonalakkal és
exopolimerekkel történő összekapcsolása
következtében,

 a kedvező környezeti viszonyok további
fennállása e hatás erősödését eredményezi - a
talajfelszíni biofilm fejlődésének
kiteljesedése, a felszín alatti sekély talajréteg
szerkezetességének, vízbefogadó és vízvezető
képességének növekedése révén,

 a talajfelszín bolygatását vagy jelentős
tömörödését eredményező hatások (pl.
zöldmunkák, soralj kapálás, intenzív
csapadékhullás), mérsékelhetik az
algakészítmény kedvező erózióvédelmi
hatását.
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-30-45% -68-70% -40-49%



Tokaj Hétszőlő Szőlőbirtok területén 2020. április – szeptember 
időszakban lehullott csapadékmennyiség (Forrás: Tokaj 

Hétszőlő Szőlőbirtok)
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Vizsgálati eredmények 2.
A kijuttatási mód szerepe az AlgaTer erózióvédelmi hatásának kialakulásában

(Nagyszőlő-dűlő és Szarvas-dűlő)

A különböző kijuttatási módok hatását a két
kísérleti hely első (07.16., 07.22.)
vizsgálatsorozatának mérési eredményeinek
együttes figyelembe vételével értékeltük.
 Az egységnyi felületről egységnyi

mennyiségű elfolyó víz által erodált talaj
mennyiség terén szignifikáns (p<0,01)
kezeléshatásokat tapasztaltunk. A májusban
kijuttatott, de a talajba nem bedolgozott
AlgaTer esetében alakult legkedvezőbben e
paraméter értéke, ami a kontrollhoz
viszonyítva a talaj erózióérzékenységének
hozzávetőlegesen 45 %-os mértékű
csökkenését jelezte.

 Az egységnyi felületről egységnyi
mennyiségű kijuttatott vízre eső erodált
talajmennyiség mutatója még ennél is
kedvezőbb képet mutatott (>50%).
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Kezelés 

Elfolyó víz 
aránya Erodált talaj mennyisége 

(%) (g/m2/7 p) (g/m2/mm 
elfolyó víz) 

(g/m2/mm 
kijuttatott 

víz) 
Kontroll 49,11 354,52 33,70a 16,06a 
AlgaTer május, nem bedolgozott 45,14 194,24 18,46b 7,99b 
AlgaTer április, bedolgozott 48,36 267,32 24,76bc 11,32bc 
AlgaTer+Bactofil április, bedolgozott 43,55 260,32 26,21c 10,97bc 
AlgaTer május, bedolgozott 47,17 297,92 29,28ac 13,93ac 
SzD5% nsz nsz 6,97** 4,91* 

 



Talajfelszín közeli mikroklíma 
szerepe az algafilm kialakulásában
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A Szarvas-dűlőben található kísérletnek helyt
adó ültetvény sorközeiben a gyomok
felszaporodtak, amelynek
állományszabályozását vízszintes tengelyű
zúzóeszközzel oldottuk meg.

Megfigyeléseink szerint a dél-nyugati
kitettségű sorközök néhány centiméter
magasságú és mintegy 50 %-os takarást
biztosító növényzetének hatására kialakuló
párásabb felszínközeli mikroklíma és a
hosszabb ideig nedvesen maradó talajfelszín
kedvező körülményeket biztosított az
algafonalak fejlődéséhez.

A jövőt illetően megfontolásra lehet érdemes
a sorköztakaró növényzet – talajalga rendszer
összefüggéseinek vizsgálata is egy kombinált
erózióvédelmi technológia kidolgozásának
megalapozása érdekében.



Vizsgálati eredmények 3.
Az AlgaTer hatása a feltalaj nedvességforgalmára

(Szarvas-dűlő)

Terv: három, jelentős csapadékhullást
követő időszakban nedvességtartalmi
vizsgálatok végzése kétnaponként a
kontroll, AlgaTer, valamint
AlgaTer+BactoFil kezelések talajának 0-
10 cm rétegében.

Tény: 9 mérési időpont, de csak 1
méréssorozatot (5 mérési időpont)
tudtunk megvalósítani.

A méréssorozat eredményei alapján a
feltalaj nedvességtartalmának
alakulásában kétségtelen
kezeléshatásokat nem sikerült
kimutatnunk.
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 Valamennyi vizsgálati időpontban kezelésenként meghatározott átlagos
nedvességtartalmi adatok összevont varianciaanalízise ugyanakkor már statisztikailag is
igazolható mértékű (p<0,05) kezeléshatást jelzett.

 Az AlgaTer készítmény BactoFil-lel kombinált kijuttatása esetén a feltalaj
vízgazdálkodásában kedvező változások következtek be, ami a vízmegőrző képesség
kisebb mértékű növekedésében is érvényre jutott.

 A talaj vízgazdálkodási tulajdonságaira gyakorolt hatások további célirányos vizsgálatát, 
valamint az eddigi megfigyeléseink ismételhetőségének igazolását a jövőben 
indokoltnak tartjuk.
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Kezelés 
Nedvesség-
tartalom 
(m/m %) 

Különbség mátrix 
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Kontroll 14,42 -   
AlgaTer április, bedolgozott 14,11 -0,31 -  
AlgaTer+BactoFil április, bedolgozott 15,07 0,65 0,96 - 
SzD5% 0,74* - 

Megjegyzés: *= 5 %-os tévedési valószínűségi szinten szignifikáns kezeléshatás (p<0,05) 



A kísérleti eredmények összefoglaló értékelése
 Hogyan befolyásolja az AlgaTer készítmény a tokaji Kopasz-hegy, illetve a tőle

északi irányban elhelyezkedő dombok lejtőin található szőlőültetvények
lösztalajának erózióérzékenységét és nedvességforgalmát?
 Az egységnyi felületről egységnyi mennyiségű elfolyó víz által erodált

talajmennyiséget a kezelések átlagában az AlgaTer 27 %-kal mérsékelte a
kontrollhoz viszonyítva a helyszíni mérési módszerből eredő körülmények
között.

 A talajba munkálás nélküli májusi kijuttatás esetében alakult legkedvezőbben e
paraméter értéke, ami a kontrollhoz viszonyítva a talaj erózióérzékenységének
hozzávetőlegesen 45 %-os mértékű csökkenését jelezte.

 Az egységnyi kijuttatott vízmennyiségre eső, egységnyi felületről erodálódó
talajmennyiség mutatója alapján a fentiekkel megegyező következtetések voltak
levonhatók, azzal az eltéréssel, hogy a tesztelt készítmény erózióvédelmi hatása e
paraméter számszerű alakulásában méginkább kifejezésre jutott (14-50 %).

 A talajba munkálás mérsékelte az erózióvédő hatást (14 %), aminek oka nem volt
egyértelműen beazonosítható.

 A készítmény erózióvédelmi hatása túlnyomórészt a csepperózió és a felületi
erózió mértékének csökkenéséből volt származtatható. Az intenzív záporok
jelentős eróziós (vonalas eróziós formák kialakulását eredményező) potenciálját
az AlgaTer csak részben volt képes ellensúlyozni.
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 Mérsékelhető-e a tenyészidőszakban végzett sorközművelés
erózióérzékenységet növelő hatása az AlgaTer készítmény alkalmazásával?

 Igen, mivel a májusban alkalmazott AlgaTer esetében kedvezőbben alakult a
feltalaj erózióérzékenysége a kontrollhoz viszonyítva.

 A művelt felszín AlgaTer-rel történő kezelésével az eróziós hatásoknak
potenciálisan jobban ellenálló talajfelszín alakítható ki, mint a kezelést követő
sorközműveléssel.
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 Hogyan alakul az erózióvédelmi hatás kialakulásának időbeni dinamikája a
kijuttatást követően?

 Kedvező időjárás (rendszeres csapadékhullás, nem szélsőséges hőmérséklet)
esetében a kijuttatást követő harmadik héten számíthatunk a kijuttatott AlgaTer
készítmény eróziómérséklő hatására lazult talajállapot esetében is a felszíni,
illetve felszínközeli talajrészecskék algafonalakkal történő összekapcsolása
következtében. A kedvező környezeti viszonyok további fennállása hozzájárulhat
e hatás felerősödéséhez, aminek hátterében a talajfelszíni biofilm fejlődésének
kiteljesedése, illetve a felszín alatti talajréteg szerkezetességének, vízbefogadó és
vízvezető képességének növekedése állhat.

 Minden olyan, a tenyészidőszak későbbi periódusaiban végzett
termesztéstechnológiai beavatkozás, ami célzottan vagy közvetve a talajfelszín
fellazulását eredményezték (pl. zöldmunkák, soralj kapálás), mérsékelheti az
algakészítmény kedvező erózióvédelmi hatását.
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Köszönöm a figyelmet!


