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    Üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedése Üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedése   

1970 és 2004 között: kibocsátás 70 %-kal nőtt   

1970-1994: 0.43 Gt CO2-eq/év  
1994-2004: 0.92 Gt CO2-eq/év  

 
 

Legutolsó 
jégkorszak óta CO2   
koncentráció  
< 280 ppm 
 
 
 
 

Mauna Loa:  
2013. május 9.  
 400ppm   
 



ANTROPOGÉNHATÁSOKANTROPOGÉNHATÁSOK  

Fosszilis tüzelőanyagok  
égetése 

Mezőgazdaság 

Földhasználat 
váltás 

energiafelhasználás, 
szállítás 

erdőirtás 
természetes 

területek 
termesztésbe  

vonása 

biomassza égetés 

Talajművelés 



Talajművelés hatása a talaj COTalajművelés hatása a talaj CO22  kibocsátásárakibocsátására  

Megfelelően kiválasztott talajművelési móddal: 
 

Megőrizhető a talajok szerves anyag tartalma 
Csökkenthető a légkörbe jutó szén-dioxid mennyisége   

 

A bolygatott, rögösen hagyott talajok szénA bolygatott, rögösen hagyott talajok szén--dioxid dioxid 
kibocsátása  jelentősen nagyobb a  kímélően művelteknél.kibocsátása  jelentősen nagyobb a  kímélően művelteknél.  

Hagyományos talajművelés   Talajkímélő talajművelés 



A talajok szénA talajok szén--dioxid kibocsátását dioxid kibocsátását   
befolyásoló talajtulajdonságok ismertetése befolyásoló talajtulajdonságok ismertetése   

 

ABIOTIKUS TÉNYEZŐK BIOTIKUS TÉNYEZŐK 

 Hőmérséklet 
Talaj nedvesség 
Talaj szervesanyag-tartalma 
Talaj szerkezete 

 Mikrobaközösség eloszlása 
 Többi növénnyel folytatott 
kompetíció 

 Talaj CO2 kibocsátása:  
 

            pozitív korreláció a            
  hőmérséklettel 
  

            párhuzamosan nő a   
  talaj  nedvesség-  
  tartalmával 



Saját mérésSaját mérés  
  

Talajművelés hatása a talaj Talajművelés hatása a talaj   
szénszén--dioxid emissziójára és nedvesség viszonyára dioxid emissziójára és nedvesség viszonyára   

  
  

Józsefmajor 

2 talajművelési mód: 
-Szántás 
-Direktvetés 

Talaj CO2 emisszió mérése 
Talaj nedvességtartalmának 
mérése  



Talaj nedvességtartalmának méréseTalaj nedvességtartalmának mérése  

•  5 mérési nap  
•  10 percenként  
•  2 mélységben  
   0-5 cm és 5-10 cm 
 
 
 

Meteorológiai állomás 
• csapadék összeg 
• csapadék intenzitás 
• szél irány, szélsebesség 
 

  



EredményekEredmények  
Talajművelés hatása a talaj nedvességtartalmáraTalajművelés hatása a talaj nedvességtartalmára  
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  Talaj szénTalaj szén--dioxid emisszió mérésedioxid emisszió mérése  

•A zárt kamrában fejlődik a CO2.  

•Légcsere nincs a kamra alatti tér és 
a külső levegő között.  
•Kezelésenként 7 ismétlés. 
 
 

Statikus kamrás módszer 
 
• Kamra alatti levegőből mintavétel 
 
• 20 perc után újabb mintavétel 
 
•Kiértékelés: Gázkromatográf 



EredményekEredmények  

Talajművelés hatása a talaj COTalajművelés hatása a talaj CO2 2   kibocsátásárakibocsátására  



ÖsszefoglalásÖsszefoglalás  
 
 
 

A talaj szén-dioxid kibocsátás vizsgálatainak 
eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált 

talajművelési változatok között  

az emissziós érték a direktvetés esetében 
tartható a legalacsonyabb szinten. 

 
 
 



 

 

 

  
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!FIGYELMÜKET!  
 


