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Bevezetés 

Globális klímaváltozás 

 - Globális átlaghőmérséklet emelkedés 

 - Csapadékviszonyok megváltozása 

 Szélsőséges időjárási események  

Kárpát-medence: 

  - Extrém meleg napok (Tmax>35°C) 

  - Fagyos napok (Tmin<0°C)  

  - Csapadék eloszlása térben és időben egyenlőtlen 

  - Hosszabb csapadékhiányos időszakok 

 Nedvességhiány+növények növekvő vízigénye 

  Aszály erősségének és kiterjedésének növekedése 



Aszály:  

 - Hosszú ideig tartó szárazság, csapadékhiányos  

   időszak 

 - Károk: növénytermesztés  élelmiszerellátás 

Aszály elleni védelem, az alkalmazkodás lehetőségei: 

  - Öntözés (édesvíz, hatékonyabb technológia) 

  - Termőhelyi tulajdonságok ( talaj, klíma) figyelembe 

 vétele növénytermesztéskor  szárazságtűrő fajok 

  - Vízvisszatartó kapacitás növelése  szerves trágyázás 

  - Kipárolgás mérséklése, megakadályozása  

    Water Retainer készítmény 

Bevezetés 



Célkitűzések 

- Nedvszívó képesség vizsgálata 

- Eszköz kifejlesztése gyors, hatékony minősítés 

- A kezelt talajok vizsgálata szabványosított 

módszerrel 

 MSZ-08 0205–78Sík-féle higroszkóposság 

- A kifejlesztett eszközzel és a szabványos 

módszerrel történő mérések alátámasztása 

tömegméréssel  



- Vizsgált anyagok:  

 Water Retainer (VízŐr) – 2 cm3  

 Water Retainer Koncentrátum (Konc.) – 2 cm3  

- Kiindulási relatív páratartalom:  

 ~ telített (>90%) és alacsony (~ 40%) 

- Eszköz: 

 Plexi doboz (710 cm3) 

 Mintacsere: zsiliprendszer (2db – víz, minta) 

 Légmentes záródás:  

  4 db gumigyűrű 

  Fedőlap+szalag 

 Testo 174H (±0,5°C,±3%) 

  adatrögzítő  

  kapacitás (~5nap) 

  

Nedvességmegkötés vizsgálata 



- Eredmények kiértékelése: 

 Kezdeti és 24 óra utáni relatív páratartalom   

  - hőmérséklet  

   - 1m3 levegőben max. tárolható vízgőz 

  - belső térfogat 

  A különbég az elnyelt vízgőz mennyisége 

- Eredmények: 

 Magas kezdeti relatív páratartalom (>90%) esetében 

Nedvességmegkötés vizsgálata 
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Vizsgált anyagok 

Vízőr: + 0,61 mg/g 

Koncentrátum: + 1,10 mg/g 



- Eredmények kiértékelése: 

 Kezdeti és 24 óra utáni relatív páratartalom   

  - hőmérséklet  

   - 1m3 levegő max. tárolható vízgőz 

  - belső térfogat 

  A különbég az elnyelt vízgőz mennyisége 

- Eredmények: 

 Alacsony kezdeti relatív páratartalom (<40%) esetében 

Nedvességmegkötés vizsgálata 

Koncentrátum: - 1,30 mg/g  

 

 

 

 

 

 Gravimetriás mérések 

során további adatok 



- Vizsgált anyagok:  

 Talajminták (durva homok, humuszos homok, csernozjom)  

 Water Retainer Koncentrátummal kezelt talajok 

- Mintaelőkészítés:  

 légszáraz,< 2 mm 

 koncentrátum permetezése (10x hígítás) száradás után  

       homogenizálás 

- Vizsgálat: 

 Sík-féle higroszkóposság (MSZ-08 0205–78) 

 Menete:  

 mintatartó tömegmérés5-10 g mintaexszikkátor (48h, ~ 35 rH%) 

  tömegmérésszárítás (105°C)tömegmérés 

Sík-féle higroszkóposság 



- Eredmények kiértékelése: 

                     
 

 

 

- Eredmények: 

Sík-féle higroszkóposság 

a – telítés után a mérőedény és a talaj tömege  

b – szárítás után a mérőedény és a talaj tömege 

c – üres mérőedény tömege 

Minta Hozzáadott koncentrátum (mg/g) hy1 (átlag) Szórás 

Durva homok - 0,33 0,05 

Durva homok -1 2,09 0,32 0,05 

Durva homok -2 17,61 0,23 0,03 

Humuszos homok - 0,51 0,04 

Humuszos homok -1 2,18 0,47 0,01 

Csernozjom - 2,28 0,12 

Csernozjom -1 2,72 2,27 0,05 

Csernozjom -2 17,27 1,84 0,02 



- Eredmények ábrázolása: 

Sík-féle higroszkóposság 
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Magyarázat: alacsony relatív páratartalom 



- Vizsgált anyagok:  

 Water Retainer Koncentrátum 

 Durva homok talajminta 

 Koncentrátummal kezelt durva homok 

- Mintaelőkészítés: 

 Mint a higroszkóposság esetében 

- Eszközök: 

 Mettler Toledo XPE 205 (± 0,015 mg) 

 Testo 174H (±0,5°C,±3%) 

 párolgó felület 

5 percenként tömeg és rH% feljegyzése 

Tömegváltozás meghatározása 



- Eredmények:  

 Water Retainer Koncentrátum  

 ~ 40 rH%  

Tömegváltozás meghatározása 

Minta tömege (g) 

rH% 



- Eredmények:  

 Water Retainer Koncentrátum  

 növekvő rH% (váltás kb. 50-55 rH% között) 

Tömegváltozás meghatározása 

Minta tömege (g) 

rH% 



- Eredmények:  

 Water Retainer Koncentrátum  

 ~ 75 rH%  

Tömegváltozás meghatározása 

Minta tömege (g) 

rH% 



- Eredmények:  

 Water Retainer Koncentrátum  

 Tömegnövekedés összehasonlítása 

Tömegváltozás meghatározása 
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- Eredmények:  

 Kontroll és a Koncentrátummal kezelt durva homok  

 75-80 rH%  tömegnövekedés 

Tömegváltozás meghatározása 

Kontroll: 10,9 mg 

Kezelt: 17,7 mg 

 60% növ. 



- Nedvességmegkötés:  

 - Koncentrátum hatékonyabb, mint a VízŐr 

 - Magas relatív páratartalmú (>90%) térben a Koncentrátum 

 nedvességet köt meg, míg alacsony relatív páratartalom (<40%) 

 esetén nedvességet ad le 

 - Az eszköz megfelelő, de 48 óra a telítés+egyensúlyi állapot elérés 

- Sík-féle higroszkóposság: 

 - A higroszkóposság a Koncentrátum hozzáadásával csökkent 

  oka: 40%-nál alacsonyabb relatív páratartalom 

- Tömegváltozás meghatározása: 

 - Koncentrátum: alacsony rH%  csökken, magas rH%  nő 

   Váltás 50-55% relatív páratartalom között 

 - Talajminta esetében a koncentrátummal kezelt minta 2 óra alatt 

 kb. 60%-al több vízgőzt kötött meg 

 - Gyors jellemzés  

Összegzés 



Köszönöm a 

figyelmet! 

2015.06.16. 



1. Milyen módszerekkel lehetne bizonyítani azt, hogy a  

vizsgált szer ténylegesen milyen mennyiségben képes  

növeli a diszponíbilis víz mennyiségét?  

 

Diszponibilis víz (hasznosítható víz): a talaj azon vízkészlete, ami a 

növények számára felvehető. A szabadföldi vízkapacitás (VKsz) és a holtvíz 

(HV) különbsége. 

Kapilláris potenciál: annak a szívóerőnek a vízoszlop cm-ben kifejezett 

értéke, ami egyensúlyt tart a vizet a talajhoz kötő erővel. 

pF érték: a kapilláris potenciál tízes alapú logaritusa 

pF görbék (vízvisszatartási görbék): a pF értékek ábrázolása a térfogat%-

os nedvességtartalom függvényében. 

 VKsz > pF 2,5 

 HV   > pF 4,2 

 

Kérdések 



Meghatározás: 

1. pF görbék meghatározásával: bonyolult, más módszer a pF>3 

tartományban és mások ennél kisebb kötőerő esetén 

Kérdések 

DV= VKsz - HV  



Meghatározás: 

2. vizsgálatokkal: 

 

VKsz : laborban 

 talajmintát száraz homokágyra helyezik 

 telítés vízzel 

 kifolyó a gravitáció hatására elszivárgó víz 

 mintában maradt mennyiség a szabadföldi  

     vízkapacitás 

 

HV :  

 HV= 4* hy1  hy1 – Sík-féle higroszkóposság  

Kérdések 

DV= VKsz - HV  



2. Véleménye szerint a vizsgált készítmények  

hatékonyan alkalmazhatóak-e a mezőgazdaságban?  

2012-ben és 2013-ban az ELTE-n és a Szent István Egyetemen 

végzett laboratóriumi vizsgálatok és növénytermesztési kísérletek igazolták 

a készítmény hatásosságát. Különböző, egyszikű és kétszikű növények 

(kukorica, bab, paradicsom, árvácska) esetében is tapasztalható volt, hogy 

jelentősen csökkentett vízellátás ellenére a készítménnyel kezelt talajon 

termesztett növények növekedése nem lassult a vízmegvonás  

 2014-ben szabadföldi és üvegházi termesztési kísérletek folytak, 

összesen, mintegy több száz hektáros területen, amelyek szintén igazolták 

az öntözésre használt víz mennyisége jelentős csökkentésének 

lehetőségét a Water Retainer készítménnyel kezelt talajokon a kontroll 

területekkel összehasonlítva. 

Kérdések 



3. Mi lehet az oka a vizsgált készítmények 40%-os 

páratartalom alatti viselkedésének? 

Voltaképpen minden anyag rendelkezik egy olyan, kritikus rH% értékkel, 

amely elválasztja az anyag vízmegkötő és vízleadó viselkedését. Ebből a 

szempontból a Water Retainer nem különleges. Ugyanakkor a vízmegkötő 

vagy leadó képesség mértéke jelentősen eltér a különböző anyagokra. 

Ebben a tekintetben különlegesnek tekinthetjük a vizsgált készítményt, 

hiszen még a kémia laboratóriumokban általánosan használt vízmegkötő 

anyagokhoz képest  

is jelentős a vízmegkötő (illetve leadó) kapacitásának mértéke, ezáltal 

képes egyfajta „egyensúlyozó szerepet” betölteni az általa kezelt 

talajokban.  

Kérdések 


