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orosz írók munkái alapján három változatra oszthatók, amely 
változatok alapját la talajnak az adszorbeáló komplexum tulaj
donságával magyarázzuk. Ilyen módon ismerünk talajokat, ame
lyek adszorbeáló komplexuma (humusz-zeolith komplexum) túl
nyomó része Ca-al, azután H-el és végül Na-al van telítve. 

A Ca-al telített adszorbeáló komplexum csak olyan talajo
kon fordul elő, amelyek semi humid, semi arid és félsivatagi ég
hajlat alatt alakulnak ki, mint amilyen ;a tschernosem, a gesz
tenyebarna talaj, félsivatagi barna és'szürke talaj. Előfordulhat 
azonban ilyen Ca-al telített adszorbeáló komplexum extrém 
humid éghajlat alatt is, ha a talaj Ca 'C03-ban dús kőzetből veszi 
eredetét, mikor a rendzina-talaj keletkezik. Ezek között a tala
jok között a megművelhetőség szempontjából az oroszországi 
tschernosem vagy az erdélyi mezőségi tschernosem a legjellegze
tesebb, amelyekben a Ca-al telített adszorbeáló komplexum a ta
lajnak nagy részét képezi és ez a talaj alkotja a megművelés 
szempontjából a normál talajváltozatot. Feltűnik, hogy az orosz
országi tschernosemet az <oda való lakosság a legegyszerűbb 
megművelő eszközökkel dolgozza meg és az mégis azonnal kitűnő 
morzsás szerkezetbe megy át és ez a morzsás szerkezet még a 
legerősebb esők után is alig változik valamit, hanem megmarad 
eredeti jó állapotában. IHa már most ezt a tschernosemet még a 
megművelés előtt vizsgáljuk meg, akkor ki fog tűnni, hogy az 
már meg nem művelt állapotban is latensen morzsás szerkezetű 
és még a legegyszerűbb talajművelő eszközök is minden nagyobb 



nehézség nélkül ebből a latens morzsás szerkezetből előidézik azt 
a morzsás állapotot, amelyet a növények követelnek. Hogy ez a 
morzsás állapot hosszabb ideig megmarad, kizárólag azzal ma
gyarázható, hogy a tschernosemben az adszorbeáló komplexum 
Ca-al van telítve, továbbá szabad Ca ionok is vannak a talajban, 
amelyek a víz által az adszorbeáló komplexumból kimosott Ca 
ionokat megint helyettesítik és így az adszorbeáló komplexum 
mindig Ca-al van telítve. 

Ha már most a megművelt tschernosem-talajra erős eső jön 
és a morzsák szétverődnek és a vizes oldatban talaj diszpersio kép
ződik, akkor ebből a diszpersióból a talajban levő Ca-ionok 
koagulálják a diszpersioban levő talajszemcséket és újból kis 
apró morzsák keletkeznek, amelyekben az egyes talajszemcséket 
a Ca-al telített humusz-zeolithgelek kapcsolják össze, miáltal a 
morzsa belsejében a legfinomabb kapillárürök alakulnak ki. 
így aztán ez a talaj még a legnagyobb esők után is megtartja 
kedvező morzsás szerkezetét. Az ilyen talajnál tehát a tartalék 
Ca-ionok és a talajban előforduló nagymennyiségű organikus 
humuszanyag, amely telített 'és enyhe tulajdonságú és amely az 
adszorbeáló komplexum túlnyomó részét alkotja, az előidézői 
annak, hogy a talaj hosszú ideig megtartja morzás szerkezetét. 
Ha a tschernosemben nincs olyan sok humusz, mint a jellegze
tes hatalmas tschernosemban, hanem mint pl. a déli tscherno-
semban, vagy a gesztenyebarna talajban, kevesebb humuszt tar
talmaz, akkor az ilyen talajban már nincs meg az a kitűnő mor
zsás szerkezet, szintén úgy gyengül a morzsás szerkezet és annak 
állandósága is csökken, ,ha a tschernosem humidabb éghajlat alá 
kerül, mert akkor ugyan elég organikus anyag van még az 
adszorbeáló komplexumban, azonban a 'csapadék a talajból ki
mossa a tartalék Ca-ionokat és így az adszorbeáló komplexum
ban a Ca helyét részben - elfoglalja a H-ion és az a tartalék Ca 
hiánya folytán nem cserélődhet ki újból Ca-ionokkal. Ezáltal 
természetesen a talaj morzsás szerkezete is gyengül és annak ál
landósága is csak rövidebb ideig tart, amennyiben a H-el telített 
adszorbeáló komplexum már nem olyan előnyös hatással van a 
talaj morzsás szerkezetére. 

Semi arid és semi humid éghajlat alatt alakul ki a talaj 
megmunkálása szempontjából a második talajnem, amelyben az 



adszorbeáló komplexuma a Ca helyét a Na foglalja el túlnyomó 
részben. Ezek az úgynevezett szerkezeti sós vagy szolonec talajok 
és ezek a talaj megmunkálása szempontjából abnormális tala
joknak minősíthetők, amennyiben ezeket tisztán csak mechanikai 
eszközökkel nem lehet úgy megdolgozni, hogy állandó kedvező 
morzsás szerkezetben maradjanak meg. Hogy ezeket a talajokat 
megfelelő morzsás szerkezetbe hozhassuk, először melliorálni kell 
őket, amennyiben az adszorbeáló komplexuma a Na-ot Ca-al kell 
kicserélni, inert anélkül minden megmunkálás hiábavalóan 'kido
bott pénz. Tudniillik olyan talaj, amelyben az adszorbeáló kom
plexum Na-al van telítve, ha azt vízzel hozzuk össze, azonnal 
kolloidális dispersio alakul ki belőle és az egész talaj pépszerűen 
elfolyik és egyes szemcsés szerkezetbe megy át, ha pedig meg-
zárad, akkor belőle kőszerű anyag keletkezik, amelyben termé
szetesen a növény fejlődni nem tud. Ha már most ilyen talajt, 
mondjuk kezdvező vízviszonyok mellett a legerősebb traktorokkal 
feltörjük, akkor valóban keletkeznek kisebb-nagyobb morzsák és 
rögök, a mechanikai erőkifejtés folytán azonban ezek a morzsák 
egyáltalában nem olyan szerkezetűek, mint a tschernosem finom 
morzsái, miután belőlük hiányzik mint kötőanyag a Ca-al telí
tett humusz-zeolithgel. De ezek a tökéletlen morzsák is csak ad
dig maradnak meg; míg az első eső le nem esik, mikor belőlük 
a vízben azonnal kolloidális dispersio keletkezik, amely á Ca-ion-
tartalék hiánya folytán nem koagulál, hanem a kolloidális 
dispersio megmarad, mikor aztán a víz elpárolgása után kőszerű 
anyag képződik. 

Az ilyen Na-al telített adszorbeáló komplexumot tartalmazó 
talajt semmiféle mechanikai eszközökkel állandó morzsás szerke
zetben tartani nem tudjuk, hacsak a Na-ot az adszorbeáló kom
plexumból Ca-al nem helyettesítjük, ami meszezéssel történik és 
így megmagyarázható a meszezésnek bámulatos hatása a mész
mentes szolonéc-talajok megmunkálási lehetőségére. Ez esetben 
tehát a meszezés alkotja a meliorációt, amely nélkül jwrmális 
morzsaszerkezet az ilyen talajoknál el nem érhető. 

Humid és extrémhumid éghajlat alatt a talaj adszorbeáló 
komplexumában jelentős változások állanak be. Először ilyen 
éghajlat alatt az adszorbeáló komplexumban a Ca és Mg helyét 
a H foglalja el és a talaj megsavanyodik. Az ilyen megsavanyodott 



talajban az adszorbeáló komplexum idővel teljesen szét is esik 
és belőle a talajban mind kevesebb van, ami pedig megmarad, 
az hydrogénnel telítődik.' így jönnek létre a podsoltalajok, ame
lyek a megmunkálás szempontjából a (második abnormális talaj
nemet alkotják. Ezeket a talajokat megműveléssel nem tudjuk 
állandó morzsás szerkezetben tartani, amennyiben a kevés humusz 
zeolith komplexum folytán, amely hiány azért következik be, 
mert a H-el telített adszorbeáló komplexum könnyen szétesik, 
továbbá mert hiányzik a tartalék Ca a talajban, amiért aztán a 
talaj az eső hatása folytán egyes szemcsés szerkezetbe megy át. 
Az ilyen talajokat is csak meliorációval tudjuk megfelelő mor
zsás szerkezetben megtartani és ez a megtartás igen nehéz, 
amennyiben a podsolzónában az éghajlati tényezők igen erőtel
jesen működnek közre a morzsás szerkezet lerontására. Itt a 
meliorációt erős meszezéssel és sok istállótrágyával kell eszkö
zölni. Az istállótrágyát azért alkalmazzuk nagy tömegben, hogy 
belőle nagyobb mennyiségű telített humusz keletkezzen, amely 
ezáltal emeli a talaj adszorbeáló komplexumának organikus tö
megét, viszont a meszezést azért kell alkalmazni, hogy a még 
meglevő adszorbeáló komplexum H-jét Ca-al kicseréljük, miáltai 
az sokkal állandóbb lesz. Azonban a mésztrágya a talajban, mint 
Ca-iontartalék is szerepel, amelyből a felszabaduló Ca-ionok az 
istállótrágyából keletkező organikus adszorbeáló komplexumot is 
telítik, amely telítés nélkül a csapadék hatása alatt igen hamar 
hydrogént tartalmazna Ca helyett az így keletkezett adszorbeáló 
komplexum organikus része és savanyú humuszszá alakulna át. 

így tehát végeredményben a talajban az adszorbeáló kom
plexum, amelynek összetételét tulajdonképpen nem is ismerjük, 
az a csodálatos valami, ami szabályozza a talajok fizikai, kémiai 
tulajdonságait és tőle függ tulajdonképpen a talajok termőképes
sége, de mechanikai megdolgozásának lehetősége is. 

Vizsgáljuk most már meg, hogy az adszorbeáló komplexum 
milyen hatással van a talaj fizikai tulajdonságaira, a talaj szel
vényére és a talajban levő könnyen felvehető tápanyagokra. A 
talaj fizikai tulajdonságára a Ca-al, Na-al és H-el telített 
adszorbeáló komplexum más és máskép érezteti a hatását. 
A Ca-al telített adszorbeáló komplexum a talaj fizikai tulajdon
ságaira a legjobb hatást gyakorolja és az ilyen talaj szerkezete 



olyan, amely legjobban felel meg a kultúrnövény éknek. Ha a 
talajban az adszorbeáló komplexum Ca-al van telítve, akkor a 
talaj morzsás szerkezetű, benne a víztartalom, a szellőzőképesség 
és vízvezetőképesség a legjobb. Ilyen talajban a felesleges víz 
gyorsan átszivárog az alsó rétegbe, ha pedig száraz évszak van, 
az alsó nedves rétegekből a víz a kapillaritás folytán felemelked
het a felső rétegekbe és azért ilyen talajokon még a nagyobb 
szárazság esetén is a vízhiány nem érezteti olyan erősen a ha
tását. Az ilyen talaj porózus szerkezetű és rugékony. Benne a nö
vényi gyökerek könnyen mozognak, az egyes morzsákat eltolhat
ják az útjukból, de azért a morzsák még mindig úgy veszik körül 
a legfinomabb gyökereket és gyökérszőröket, hogy ezek a mor
zsákból a tápanyagokat felvehetik. Ha a talaj adszorbeáló kom
plexumában a Ca van erős túlsúlyban és az adszorbeáló kom
plexumból is elég van, akkor az ilyen talaj csak morzsás szer
kezetű lehet és az egyes szemcsés szerkezet lehetetlen. Ilyen 
ideális talaj a mezőségi éghajlat alatt alakul ki és annak jelleg
zetes képviselője a tschernosem, melyben a nagy organikus tar
talma folytán az adszorbeáló komplexum túlnyomó része hu
muszból áll. Továbbá benne tartalék Ca-ionok is vannak, ame
lyek az adszorbeáló komplexumból kimosódott Ca-ionokat újból 
pótolják. A talaj fizikai tulajdonságok szempontjából tehát a 
tschernosem ideális talaj. 

Ha a talajban az adszorbeáló komplexumban Na-ionok van
nak túlsúlyban, akkor ez a szolonec-talaj, amelynek fizikai tu
lajdonságai igen rosszak. Ilyen talaj nem lehet morzsás szerke
zetű, tehát benne a vízvezetés és a szellőzés hiányos. A szolonec-
talaj, ha megázik, azonnal péppé folyik szét, amennyiben erős 
kolloiddispersio következik be, amely megszáradva kőkemény 
masszává alakul át, amely a vizet nem engedi át. Az ilyen meg
száradt talajban nincsenek morzsák és az normális termőhelyül 
nem szolgálhat. Ilyen talajon a felesleges víz nem folyhat le a 
mélyebb rétegekbe, hanem felhalmozódik a felületen, mikor aztán 
csak a párolgás folytán távozik eb A nyári száraz évszakban 
azonban az alsó rétegekből a víz kapilláris úton nem emelkedhet 
és azért a legfelsőbb talajrétegek víz nélkül maradván, a rajtuk 
lévő vegetáció elpusztul. Az a talaj, amelyben az adszorbeáló 
komplexum túlnyomó része Na-ionokkal van telítve, a legrosz-



szabb fizikai tulajdonsággal bír és azt mechanikai megművelés
sel melioráció nélkül megjavítani nem lehet. 

Ha a talajban az adszorbeáló komplexum túlnyomó részt 
hydrogénnal van telítve,'akkor a talaj fizikai tulajdonsága szem
pontjából a harmadik talajváltozat keletkezik. Ez a talajválto
zat a podsol, amely erősen humid éghajlat alatt képződik. Az 
ilyen talaj nem morzsás szerkezetű, hanem a podsolok nagy része 
egyes szemcsés szerkezetűek és bennük a növények gyökerei na
gyon nehezen mozoghatnak. A helyes morzsás szerkezet ilyen 
talajoknál már azért sem keletkezhet, mert bennük a H-el telí
tett adszorbeáló komplexum gyorsan szétesik és belőle kevés is 
van a talajban, másodszor pedig a talajból ki lévén mosva a 
Ca-ionok, az ilyen talajokban keletkezett nagyobb mennyiségű or
ganikus anyag dacára sem keletkezhet Ca-al telített enyhe 
humusz, hanem savanyú humusz, amely már egész más tulajdon
ságokat kölcsönöz a talajnak, mint az enyhe humusz. A hydro-
génnel telített adszorbeáló komplexum tehát a talajnak olyan 
tulajdonságokat kölcsönöz, amelyek a termelés szempontjából 
szintén nem előnyösek. 

Nézzük már most meg, hogy a talaj szelvényére milyen ha
tással van a háromféle adszorbeáló komplexum a talajban. Ve
gyük az első esetet, amikor az adszorbeáló komplexum Ca-al van 
telítve, mint ahogy az a tschernosemban és a rendzinában van 
meg. Az ilyen adszorbeáló komplexumra jellemző, hogy a H-el és 
Na-al telített komplexummal szemben rendkívül állandó, külö
nösen a víznek bomlasztó hatásával szemben és azért az ilyen 
talajokban az adszorbeáló komplexum a talaj jelentős százalékát 
is alkotja. Az adszorbeáló komplexum állandósága folytán az 
nem bomlik és nem esik szét kolloideális kovasavra és kolloideális 
alumínium és vasdydroxydra és azok nem vándorolhatnak a csa
padék hatása folytán. így tehát ilyen talajban a talaj szelvényé
ben csak két réteg alakulhat ki és pedig a felső A réteg, amely
ben a humuszfelhalmozódás történik meg és az alsó C réteg. 
A felső A rétegben a kémiai elmállás nagymérvű lehet és az 
eredeti ásványok nagy változáson mentek át, azonban ebben a 
rétegben kovasav Al (OH 3) és Fe (OH>) felhalmozódásról vagy 
csökkenésről szó sem lehet. Ezekből körülbelül ugyanolyan meny-
nyiség van, mint a C rétegben. A különbség a két réteg között 



tulajdonképpen csak abban van, hogy az A rétegben humusz 
halmozódik fel, amely a C rétegből hiányzik, viszont az A réteg
ből & CaCo3 szokott kimosódni bizonyos mértékig, amely viszont 
a C rétegben halmozódik fel. Továbbá az A rétegben a kémiai 
elmállás igen erőteljesen már végbement, míg a C réteg felső 
részeiben erőteljesen folyamatban van, míg a mélyebb rétegekben 
az megoszlik. 

Ha a talaj adszorbeáló komplexuma Na-al van telítve, ak
kor az ilyen adszorbeáló komplexum nem állandó és bomlik és 
így közbeeső termék : gyanánt az A, B, C szerkezetű szolonec-
talaj keletkezik, amikor a szétmáló adszorbeáló komplexumból 
veszi eredetét a B rétegben felhalmozódott sesquioxyd hydroxid 
tömege. Azonban a keletkezett szolonec-szerkezetű talajban, külö
nösen nedvesebb körülmények között az A réteg adszorbeáló 
komplexuma folytonos további bomlásnak van kitéve, ameny-
nyiben a nátriumot a H cseréli fel, míg a Na a felszabaduló kova
savat csapja ki, amely így mint amorph kovasav a legfelső réte
gekben halmozódik fel és keletkezik a szolod keresztszelvényű 
talaj, amely már erősen hasonlít a podsol-szelvényhez, habár ke
letkezési körülményei mások. 

Tehát így a Na-al telített adszorbeáló komplexum idézi elő 
azt a talajszelvényt, amely a solonec- 1 és szolod-talajoknál elő
fordul. 

Vizsgáljuk már most meg, hogy mi történik abban a talaj
ban, amelyben az adszorbeáló komplexum hydrogénnel van te
lítve. Természetesen ez az adszorbeáló komplexum csak akkor 
alakulhat ki, ha a talajból az összes földalkali és alkáli ionok ki
mosódtak, ami csakis humid éghajlat alatt (lehetséges, ami megint 
legjobban igazolja, hogy az éghajlat milyen hatással bír a talaj
nem kialakulására. Az a talaj, amelyben az adszorbeáló kom
plexum hydrogénnel van nagyrészt telítve, savanyú humusszal is 
bír, amely aztán a döntő ok, hogy egy különleges talajszelvény 
alakul ki. A hydrogénnel telített adszorbeáló komplexum tudni
illik szintén nem állandó valami és elég gyorsan bomlik és szét
esik kovasavra Al ( O H 3 ) és Fe ( O H s ) ,

 1 habár ez a szétesés tá
volról sem olyan gyors, mint a Na-al telített adszorbeáló kom
plexumnál. Ezek a talajkölloidok a talaj legfelső rétegeiben ta
lálkoznak azzal a savanyú humusszal, amely savanyú humuszt a 



talaj felületén levő nyers humuszból vagy száraz tőzegből a csa
padékvíz kimosott, amely kimosás már azért is lehetséges, mert 
a savanyú humusz vizes oldatban igen könnyen erős kolloidális 
oldatot képez. Ez a talajba kerülő savanyú humusz most már 
az adszorbeáló komplexumból felszabaduló talajkolloidokat védő 
kolloid gyanánt körülfogja úgy, hogy a legfelső talajrétegből a 
humid éghajlat miatti nagyobb szivárgó vízmennyiség ezeket a 
kolloidokat a feltalajból a mélyebb rétegekbe mossa ki, amely 
rétegekben vannak azok a sók, amelyek a humusz-zeolith kom
plexumnak hydrogénnel való telítése előtt kimosódtak. 

A felülről vándorló talajkolioidok ebben az alsó rétegben, az 
ott levő ionok hatása folytán koagulálnak, mert ezek a nagyobb 
mennyiségben jelen lévő kalionok a humusz védő kolloidhatását 
megszüntetik. Ezen talajkolloidok kicsapódása a rétegben azon
ban más okokból (vízhiány miatt) is bekövetkezhet. így aztán a 
hydrogénnel telített adszorbeáló komplexum esetén két talaj
réteg alakul ki ilyen talajban'és pedig a felső, amelyből a talaj-
kolloidok kimosódnak, ez az A réteg, amelynek felső része elég 
humuszt tartalmaz (A) és alsó része, amelyben humusz nincs 
(A2) és amely teljesen ki van fehéredve, mert Fe (OH3) nagy 
része kimosódott belőle. A második alsó kialakuló rétegben vi
szont felhalmozódnak a felülről jött talajkolloidok, amelyek ki
csapódnak és a felhalmozódási szint vagy a B szint alakul ki. 
Ha akicsapódó talajkolloidok (humusz Al (OH 3), vashydroxyd), 
ebben a rétegben a málladékszemeket összekötik, akkor különle
ges körülmények között (homoktalajban a kőfok (orstein) ala
kul ki. Ez alatt a B rétég alatt van aztán az anyakőzet, a C ré
teg és így a H-el telített adszorbeáló komplexum A, B, C réte
ges talajt, a podsolos jellegű talaj szelvényt alakítja ki. Minél 
több H kerül az adszorbeáló komplexumba, annál erőteljesebb a 
podsolos szelvény kialakulása, amely a degradált tschernosemtől 
a szürke erdei talajon és a mérsékelt podsolos talajokon keresz
tül aztán a jellegzetes podsolba megy át igen erős kőfok kialaku
lásával. Tehát végeredményben 'a podsolszelvény keletkezése a 
H-el telített adszorbeáló komplexumnak köszönhető, mert köny-
nyen elbomlik és csak mikor a bomlás alkalmával felszabadulnak 
az ásványi eredetű talajkolloidok, akkor kezd működni a sa
vanyú humusz, hogy ezen kolloidok kimosását védő kolloid szere
pével erősen elősegítse. 



Vizsgáljuk most már meg, hogy az adszorbeáló komplexum 
milyen hatással van a talajok termőképességére. Jó termőképes
ségű tudniillik az a talaj, amelynek fizikai tulajdonságai folytán 
a talaj szerkezete, vízháztartása és levegőháztartása megfelelő, 
továbbá sok könnyen felvehető tápanyagot is tartalmaz. A köny-
nyen felvehető tápanyagok jelenléte rendkívül fontos tényező, 
amennyiben a talaj a kémiai analízis adatai alapján tápanyagban 
igen dús lehet és a növény dacára ennek belőlük nem vehet fel 
semmit, mert ezek a tápanyagok nincsenek könnyen oldható ál
lapotban. A könnyen oldható állapot azonban másrészt a táp
anyagok szempontjából óriási veszélyt jelent a talajra, amennyi
ben a csapadékvíz azokat a mélyebb rétegekbe kimossa, ahol a 
növény részére elveszettnek tekinthetők. Hogy ez a kimosás nem 
következik be, ez a humusz-zeolith komplexumnak köszönhető, 
amely a könnyen oldható tápsókat a Ca és K-ionokat adszorpció 
útján leköti úgy, hogy azok a csapadékvíz kimosásának ellent 
tudnak állni, azonban ugyanakkor nincsenek olyan erősen le
kötve, hogy a növényzet őket az adszorbeáló komplexumból fel
venni ne tudná. Tehát legjobb termőképességű talajok csak azok 
lehetnek, amelyekben az adszorbeáló komplexum igen nagy 
mennyiségben fordul elő és így a kémiai mállásnál felszabaduló 
tápanyagokat egész tömegében le tudja kötni. Hogy pedig a ta
lajban az adszorbeáló komplexum felhalmozódhasson, annak nél
külözhetetlen feltétele, hogy Ca-al telítődjön, mért csak az ilyen 
komplexum állandó. Miután pedig semi humid és semi arid ég
hajlat alatt a különleges mezőségi vegetációból hatalmas humusz
tömegek halmozódnak fel, amelyek természetesen Ca-al vannak 
telítve és így ezek a humuszanyagok képezik az adszorbeáló kom
plexum túlnyomó részét, tehát ezek a talajok nagyon termőképe
sek, ilymódon tehát a mezőségi talajban rengeteg tápanyag van 
felhalmozva az adszorbeáló komplexumban, amelyet a víz ki
mosni ugyan nem tud, azonban a növények gyökerei azt kétféle 
módon felvehetik. Vagy direkt veszik fel az ionokat az adszor
beáló komplexumból, ami valószínűleg kisebb mértékben törté
nik, vagy pedig az adszorbeáló komplexumnak organikus része 
mikroorganizmusok által szétbomlik és a felszabaduló már le 
nem kötött tápanyagot veszi fel a vegetáció. A mezőségi talaj-



ban az adszorbeáló komplexum túlnyomó része humuszból áll és 
annak a lassú bontását a talaj mikroorganizmusai végzik el és 
így a talaj folytonosan, hosszú éveken keresztül, ha igen nagy a 
humusztartalma, adhat a növényeknek tápanyagot anélkül, 
hogy trágyázni kellene a talajt. Miután azonban a mikroorga
nizmusok erőteljes működése csak nedvesebb esztendőkben jelent
kezik, mikor sok növényi tápanyag szabadul fel az adszorbeáló 
komplexumból, azért ilyen években a tschernosem bámulatos ter
meseket ad minden trágyázás nélkül és ilyen években a műtrágya 
nem nagyon érezteti a hatását, amennyiben műtrágya nélkül is 
igen magy mennyiségű vízben oldható tápanyag kerül a talajba. 
Szárazabb esztendőkben (értendő ez alatt nem a, teljesen csapa
dékmentes esztendők) a könnyen oldható műtrágyák (nitrátok, 
amoniatrágyák, szuperfoszfát) rendkívül éreztetik a hatásukat a 
tuhernosemen is, mert azokat a kevesebb csapadék segítségével 
is a növény felveheti. Különben is, hogy miként befolyásolják 
a talaj termőképességét a tschernosemen éppen a talajban végbe
menő mikrobiológiai jelenségek, látható legjobban abból, hogy az 
oroszországi tschernosemek eltérően viselkednek a nehezen és 
könnyen oldódó műtrágyával szemben. így már az orosz degra
dált tschernosemen a majdnem oldhatatlan nyers foszfátok is 
érenetik a hatásukat, amennyiben ott a talaj nikroorganizmusai 
a nedvesebb éghajlat alatt úgy látszik annyi savat termelnek a 
talajban, hogy az ezeket a foszfátokat is részben fel tudja oldani, 
nem szólva az erősebb podsolos talajokról, amelyeken a nyers 
foszfátok igen jó hatásúak. A hatalmas és a közönséges tscherno
sem területén ezek a nyers foszfátok már semmi hatással nin
csenek, mert a talaj aktivitása sokkal gyengébb, azonban annyi 
sav még mindig keletkezik a talajban, hogy a Thomas-salak is 
oldható állapotba kerül és igen jó a hatása. A tschernosem déli 
területein a mikroorganizmusok működése már olyan gyenge, 
hogy itt már csak a könnyen oldódó szuperfoszfát mutatja a 
hatását. 

így tehát a termőképesség szempontjából is a legjobb tala
jok a mezőségi talajok, ha nagymennyiségű organikus eredetű 
Ca-al telített adszorbeáló komplexumot tartalmaznak, amennyi
ben ezek nagymennyiségű latensen elraktározott tápanyagot tar
talmaznak, továbbá műtrágyázás esetén nem kell attól félni, 



hogy a műtrágya nagyon hamar ki fog mosódni a talajból, mert 
éppen az adszorbeáló komplexum azt leköti. 

Ha azonban semi humid és semi arid éghajlat alatt a sós és 
szikes talajok képződnek, amelyekben az adszorbeáló komplexum 
Na-alvan telítve, akkor ezeknél a talajoknál az adszorbeáló 
komplexumban lehet elég adszorbeált tápanyag, azonban ennek 
a növényzet semmi hasznát sern veheti, amennyiben ilyen tala
jok fizikai tulajdonságai és vízháztartása igen rossz. 

A termőképesség szempontjából más helyzet előtt ál'.u .k a 
humid podsol-talaj oknál. Ezeknél a kémiai elmállás folyamata 
alatt képződött adszorbeáló komplexumból nagyon hamar ki-
mosódnak az adszorbeált bázisok és helyettük H kerül be az 
adszorbeáló komplexumba és az enyhe humuszából savanyú, telí
tetlen humusz képződik. Az ilyen adszorbeáló komplexum igen 
hamar szétesik és így a talajban belőle nagyon kevés lesz úgy, 
hogy az ásványi szilikátokból felszabaduló bázisok nem marad
hatnak meg a talajban és kimosódnak. Miután azonban a sa
vanyú humusz erős sav, amely, nemcsak az adszorbeáló kom
plexumot bontja szét, hanem a még el nem mállott ásványi sili-
cálokat is a leggyorsabban szétbontja, azért az összes tápanya
gok a talajból gyorsan kimosódnak). így tehát a podsolos talaj 
aránylag igen rövid idő múlva nemcsak a könnyen felvehető 
tápanyagokat veszíti el, hanem a silicatokban még a lekötött ne
hezen oldódó tápanyagokat is elveszíti, még mielőtt kialakulna a 
podsolos szelvény és azért az erősen podsolos talaj éppen a benne 
végbemenő nagymérvű kémiai átalakulás miatt leghamarább 
veszti el termőképességét. Az ilyen talajon a műtrágyázás ugyan 
segit, csak nagyon drága eszköz, amennyiben a vízben oldódó mű
trágyák csak egy kis részét tudja felvenni a növényzet, a túl
nyomó része azonban az adszorbeáló komplexum hiánya folytán 
kimosódik a talajból és azért ilyen talajokon sokszor kell kevés 
anyaggal trágyázni. Azért ilyen talajoknál az adszorbeáló kom
plexum tömegének emelését kell elsősorban elősegíteni olyan 
módon, hogy erősen és többször meszezzük a talajt. Ezzel a sa
vanyú humuszt közömbösítjük úgy, hogy annak az adszorbeáló 
komplexumra való további bontó hatása, szintén úgy a még el 
nem bomlott silicatokra való erős savas hatás is megszűnik és 
azoknak lassúbb bomlása folytán adszorbeáló komplexum képző-



dik, amely a mész hatása alatt Ca-al lesz telítve és így állandóbb 
marad. Azzal azonban tisztába kell jönnünk, hogy csak mesze-
zéssel ilyen talajon nagyobb termést elérni nem tudunk, miután 
a képződő adszorbeáló komplexumban a Ca-n kívül kevés más 
nélkülözhetetlen bázis van, amelyek nem elegendők arra, hogy 
nagyobb termést adjanak. Az adszorbeáló komplexum tömegé
nek emelését aztán a podsolokban úgy végzik, hogy nagy istálló
trágyatömegeket hoznak a talajba, amely trágyából a meszezés 
folytán bázisos humusz és belőle az adszorbeáló komplexum or
ganikus része keletkezik, mely mésszel van telítve. Miután azon
ban humid területen a Ca kimosása elég gyors és az istálló
trágyából savanyú humusz keletkezne a Ca hiány miatt, azért 
podsol-talajokon a meszezést nem lehet eléggé ismételni, nemcsak 
azért, mert a talaj savanyúságát szüntetjük meg vele, hanem a 
mésszel tesszük lehetővé, hogy az istállótrágyából nem H-el telí
tett, hanem Ca-al telített adszorbeáló komplexum képződik, amely 
nélkül normális és gazdaságos termelés el sem képzelhető. így 
aztán megérthető, hogy a podsol-talajon miért olyan nagy jelen
tőségű a meszezés és az istállótrágya is és hogy külön-külön miért 
nem érünk el eredményt meszezéssel és istállótrágyával. A nát
riummal telített talajok meliorációja is mésszel történik, csak az 
kevesebbe kerül, amennyiben a Na-ot,.tartalmazó komplexumok 
olyan éghajlat alatt képződnek, amely alatt az egyszerű mesze
zés igen hosszú ideig tartja meg a hatását, mert a mész nem lesz 
kimosva, míg a podsolon a meszezést mindig újból ismételni kell, 
nehogy egyszerre azon vegye magát észre a gazda, hogy az 
adszorbeáló komplexum H-el telítődött már és ebből most már 
évről-évre mind kevesebb lesz a talajban. 

Vizsgáljuk már most meg, milyen kapcsolat van az adszor
beáló komplexum, a talaj víztartalma és a növények vízfelvétele 
között. 

A. növény a gyökereivel veszi fel a vizet a talajból azáltal, 
hogy a gyökérsejtek szívóhatást gyakorolnak a talajban levő 
vízre. Ez a szívóhatás úgy jön létre, hogy a növény a szajadék-
nyílásai segítségével transzpirál, amely transzpiráció folytán 
a transzpiráló sejtben az ozmotikus nyomás nagyobbodik és ezek 
a sejtek a szomszédságukban levő belső sejtszövetre, amelyek a 
vizet a vízvezető edényekből kapják, szívó hatást gyakorolnak. 



Ezáltal a vízvezető edényekből a víz a transzpirációs sejtekhez 
kerül. így a levelektől egészen a gyökerekig szívó erő működik, 
amely a legerősebb a levelekben és amely a gyökerek felé mind 
gyengébb lesz. A gyökérsejtek így aztán egy bizonyos szívóhatást 
gyakorolnak a talajra és vizet vesznek fel belőle. Ha már most 
a szajadéknyílások több vizet transzpirálnak, mint amennyi vizet 
a gyökér a szívóhatásánál fel tud venni, akkor a sejtekben az 
ozmotikus nyomás növekedik és a gyökérsejtek szívó nyomása is. 
Azonban az ozmotikus nyomás növekedésével a szajadéknyílások 
záró sejtjei elvesztik duzzadtságukat, miáltal a szajadéknyílások 
bezárulnak és így a transzpiráció automatikusan gyengül és így 
a vízháztartás a növényben szabályozva van. A szajadéknyílások 
záródása folytán az asszimiláció és lélegzés is gyengül és azért a 
növény növekedése is csökken. Minél nagyobb az ozmotikus nyo
más a növény sejtjeiben és minél erősebb a növény szívó hatása 
a talajra és minél jobban zárulnak a szajadéknyílások, annál 
gyengébb lesz a növény életfunkciója, míg végre 58.5 atmoszféra 
ozmotikus nyomás és szívóhatás mellett a növény életfunkcióját 
befejezi. Ez az 58.5 atmoszféra a növény életében egy kritikus 
nyomás, amely a növényzetre határértéket képez, amelynél a nö
vény a talajra a maximális szívóhatást gyakorolja és amely 
maximális szívóhatásnál a növény egy latens állapotba kerül, 
amelyből újból életre ébredhet a növény, ha a növény újból több 
vizet vesz fel a talajból és ezáltal benne az ozmotikus nyomás 
csökken. A víznek a hiányzó mennyisége, amely a növényben az 
58.5 atmoszféra ozmotikus nyomást idézi elő, különböző növé
nyeknél más és más lehet, így sivatagi növényeknél ez a víz
mennyiség igen nagy, viszont hygrophytáknál már sokkal keve
sebb víz idézheti elő azt a latens állapotot, amely 58.5 atmoszféra 
nyomás mellett a növények életfunkciójukat ideiglenesen beszün
tetik, de a növekedésük is megszűnik. Ezt előrebocsátva, magá
tól értetődik, hogy a növény csak akkor vehet fel vizet a talaj
ból, ha a gyökereinek szívóhatása nagyobb, mint azok az erők, 
amelyek a talajban a vizet lekötik. Sekera újabb vizsgálatai, de 
régibb vizsgálatok is azt mutatják, hogy a növény nem tudja á 
talaj vízkapacitásának megfelelő egész vizet felvenni és már rég
óta tudják, hogy pl. agyagtalajon mennyivel sokkal több víz 
szükséges ahhoz, hogy a mag kicsirázzon, mint mondjuk homok-



talajon, amennyiben kötött agyagos talajon a víz annyira le van 
kötve, hogy azt a mag felhasználni nem tudja, továbbá ismeretes 
az a tény is, hogy kötött agyagos talajon milyen nagy víztartalom 
mellett szárad el a növény, amely víztartalom mellett homokos 
talajon a növény viszont a túl sok víz miatt elpusztulhat. Vagyis 
már régóta tisztában voltak azzal, hogy nemcsak a talajban levő 
víz mennyisége (vízkapacitás) fontos a növény élete szempont
jából, hanem az is, hogy ebből a vízből a talaj mennyit fog át
engedni a növénynek. Tudniillik már régóta a talaj legfelső ré
tegeiben előforduló vizet két részre osztják és pedig a hygroszkó-
pikus vízre, amelyet gazdasági növényeink felvenni nem tudnak 
és a kapillális vízre, amelyről szintén tudva volt, hogy azt a nö
vények teljes egészében felvenni nem tudják, mikor kitűnt, hogy 
a gazdasági növényeink már akkor nem tudtak vizet felvenni a 
talajból és elpusztultak, mikor a hygroszkópos víz 2—3-szorosa 
volt a talajban, amely víz csak a kapillális víz részét képezhette', 
azonban dacára ennek, ezt a növény felvenni nem tudta. 
A hygroszkópos víz Mitscherlich deffiniciója szerint az a víz
mennyiség, amelyet a talaj 10%-os kénsav felett vesz fel, amely 
víz a talaj felületén fellépő vonzó erők hatása alatt kondenzált 
alakban jelentkezik. Vageler és Altén vizsgálatai azt mutatják, 
hogy a hygroszkópos víz fogalma Mitscherlich szerint már nem 
megfelelő, mert annak túlnyomó része semmi összefüggésben 
nincs a talaj felületén fellépő vonzóerőkkel olyan értelemben 
véve, ahogy ezt Mitscherlich gondolja, hanem az a talaj adszor
beáló komplexumával van szoros összefüggésben, Tudniillik az 
adszorbeáló komplexum ultramikronjai adszorbció útján lekötik 
a Ca, Mg, Na és H ionokat, azonban ezek vízhártyával hydratá-
ciós kártyával veszik maguk körül és ez a hydratációs vízhártya 
képezi a hygroszkópos víz túlnyomó részét. Miután azonban a Ca, 
H és Na ionok hydratációs mennyisége más és más, természetes, 
hogy aszerint, hogy milyen ionokkal van az adszorbeáló kom
plexum telítve, más és más lesz a talaj hygroszkopicitása is. 

így Vageler és Altén vizsgálatai azt mutatják, hogy legke
vésbé hydratizál a Ca ion pro mili aquivalent kationra csak 
5 mili. mol,vizet, a H. 8 mili molt, míg a Na 70 mili mol vizet 
vesz fel pro mili sequivalentre. 

így aztán meg tudjuk érteni, hogy egy vályogos podsol 



hygroszkopicitása miért nagyobb a vályogos tschernosem 
hygroszkopicitásától és miért olyan nagy a solonec-talajok 
hygroszkopicitása. Itt azonban meg kell említeni, hogy a tscher
nosem hygroszkopicitása azonban még mindig sokkal nagyobb, 
mint pl. egy homokos podsol-talaj hygroszkopicitása, amennyi
ben a homokos podsolban igen kevés az adszorbeáló komplexum, 
míg a tschernosemban az adszorbeáló komplexum tömege igen 
nagy. Sokora és Vageler szerint a hygroszkopikus víz a talajban 
58'5 atmoszféra szívónyomásnak felel meg és azt a mezőgazda
sági növények egyáltalában felhasználni nem tudják, amennyi
ben azok gyökereinek szívóereje 4—15 atmoszférának felel meg 
és a hygroszkópos víz állítólag csak egyes részét sivatagi növé
nyek vehetik fel, amelyek gyökereinek szívóhatása egész 100 
atmoszférát is kitehet. 

Miután azonban a kísérletek azt mutatják, hogy a növény 
elpusztul, dacára annak, hogy a talajban a hygroszkópos víznek 
2—3-szorosa is megvan, vizsgálatok történtek azirányban, hogy 
ezen kapilláris víz fel nem vehető részével jöjjenek tisztába. 
Ezekkel a kérdésekkel Sokora foglalkozott nagy eredménnyel, 
mikor kitűnt, hogy a kapilláris víz fel nem vehető része is szo
ros kapcsolatban van az adszorbeáló komplexummal. 'Sokora tud
niillik meghatározta a talajvíz kiadósságát, tudniillik azt a víz
mennyiséget, amelyet egy gyökérmodel segítségével egy 'óra alatt 
1 cm2 területről a talajból ki lehet szívni. E vizsgálatok alkal
mával kitűnt, hogy a falajból először elég gyorsan szívható ki a 
víz, aztán a víz kiszívása lassabban történik, míg végre bekövet
kezik egy pillanat, amely után a további vízleadás hatalmasan 
csökken és csak igen kis mennyiségek szívhatók ki lassan tovább 
a talajból. Vagyis látható a vízkiadósság meghatározásaiból, 
hogy bizonyos idő múlva a talajban egy pillanat következik be, 
amelynél a talaj további vízszolgáltatása már csak igen kicsi és 
igen lassan történik és amely pillanatban a talaj víztartalmát 
Sokora kritikus víztartalomnak nevezett el. Ilyen módon tehát a 
vízkiadósság vizsgálata is azt mutatja, hogy a kapilláris víz két 
részből áll, amennyiben az egyik részt 'a talaj gyorsan és köny-
nyen leadja, míg a másik rész, amely akkor van "bent a talajban, 
mikor a kritikus víztartalom bekövetkezett, csak igen nehezen 
szívható ki a kapillarekből. Hogy ez így Van, igazolják Gradmann 



kísérletei is, aki a talajok párolgását vizsgálta, mikor kitűnt, 
hogy a talajok párolgása bizonyos pontig nagymérvű, hogy aztán 
a párolgás körülbelül ott, ahol a víz kiadóssági vizsgálatánál a 
kritikus víztartalom áll be, a párolgás is hirtelen csökken és a 
további párolgás már csak igen lassan 'megy végbe. Ilyen módon 
kétféle módszerrel is be van bizonyítva, hogy a kapilláris víz egy 
könnyen leadható 'és ' egy igen nehezen leadható részből áll. 
A kritikus víztartalom egyidejűleg az a határ, ameddig a nö
vény gyakorlati szempontból véve, a vizet a talajból fel tudja 
venni és a kritikus víztartalom áll a hygroszkópos vízből és a 
kapilláris víz azon részéből, amely már csak igen nehezen vehető, 
fel. :Nézzük most már meg, mi az oka annak, hogy a kapilláris 
víz egy része olyan nehezen mozgékony a talajban. E kérdésre 
választ ad az adszorbeáló komplexum modern magyarázata. Tud
niillik az ultramikrónok adszorbció útján lekötik az ionokat, ame
lyek körül vízburkok vannak. Ezek a hydrotált ionok eléggé erő
sen kapcsolódnak az ultramikronokhoz, ami által ezek megakadá
lyozzák a közöttük áramló talajvíznek a szabad mozgását, miután 
nem tudnak a lekötöttségüknél fogva a Vízzel együtt mozogni. 
Ilyen módon az ultramikronok körül bizonyos szélességben a ka
pilláris víz csak1 igen lassan mozog, miáltal a kapillárisban a 
szabadon mozgó víz mennyisége jelentősen csökken és így a ka
pilláris víz szempontjából egy egész 'új jelenséggel állunk szem
ben, amennyiben a víznek mozgása a talajban ezek után nemcsak 
a kapilláré keresztmetszetétől függ, hanem attól, hogy mennyi az 
a víz, amelyben még a hydratált ionok is vannak. Az ulrta-
mikronok által lekötött vízburkos ionok befolyása alatt álló, igen 
lassan mozgó kapilláris vizet rajvíznek nevezik. A rajvíz, vagyis 
a nehezen mozgó kapilláris víz tömege 'annál nagyobb lesz, mi
nél jobban van disszociálva az adszorbeáló komplexum, továbbá 
minél nagyobb az ultramikronok által lekötött ionok vízburka, 
mert annál kisebb lesz a két ultramikron között áthaladó ka-
piliáréban a szabad kapilláris vizének tömegei. 

így hát most már természetesnek kell venni azt, hogy ha 
az adszorbeáló komplexum Ca, H 'és Na-al van telítve, akkor a 
rajvíz tömege más és más lesz. A legtöbb rajvíz akkor fog kép
ződni, ha az adszorbeáló komplexum Na-al van telítve, mert hi
szen a Na ion vízburka a legnagyobb. 'Kevesebb lesz a rajvíz, ha 



H-el telítődik az adszorbeáló komplexum, míg a legkevesebb 
rajvíz a Ca-al telített adszorbeáló komplexum esetén fog kiala
kulni. Ezeket előrebocsátva, most már meg fogjuk érteni a 
Ca-al, Na-al és H-el telített adszorbeáló komplexumot tartalmazó 
talajok eltérő vízháztartását is. így Sokora kimutatta, hogy egy 
Na-al telített 1 szolonecben, amelynek vízkapacitása 47% térfogat
százaléknak felelt meg, a növények vízfelvétele igen hamar meg
szűnt és a növény elpusztult, amennyiben kitűnt, hogy ebből a 
47%-ból csak 7% volt a szabad, könnyen mozgó kapilláris víz, 
amelyet a növény fel tudott venni, míg a hygroszkópos és nehe
zen mozgó kapilláris víz (rajvíz) 40%-ot tett ki. így már most 
megérthető, hogy pl. a tiszántúli mészmentes solonec-talajókon 
miért szenvednek a növények annyit a szárazságtól, amennyiben 
ezekben a talajokban, dacára, hogy a talajok vízkapacitása nagy, 
abból a növényeknek haszna nincs, amennyiben a víz hygroszkó
pos és rajvíz alakjában Van túlnyomórészt jelen. Sokora egy nor
mális tschernosemet is megvizsgált, amelyben az adszorbeáló 
komplexum Ca-al van telítve, mikor kitűnt, hogy 46%-os Víz
kapacitásnál a szabad kapilláris víz tömege 24.3%-ot, míg a 
hygroszkópos és rajvíz csak 21'7%-ot tett ki. így most már a 
vízháztartás szempontjából is megérthető, hogy a meszezéssel 
miért javul meg a mészmentes szolonecek vízszolgáltatása, 
amennyiben a Ca ionok túlsúlya folytán ezek lépnek be az adszor
beáló komplexumba, miáltal a hygroszkópos, de a rajvíz tömege 
is erősen csökken, míg a szabad mozgású kapillárvíz tömege 
emelkedik. Ha az adszorbeáló komplexum H-el van telítve, akkor 
a nodsolos talajokon a hygroszkópos és rajvíz egyes ultra
mikronok közül több, mint mondjuk a tscherosemben, azonban 
miután a legújabb vizsgálatok szerint ilyen savanyú talajokban 
igen sokszor F és Al ionok kapcsolódnak , az ultramikronokhoz, 
amely ionok vízburka rendkívül kicsi, azért ilyen talajoknál sza
bad Al és Fe ionok esetén a szabad kapilláris víz tömege na
gyobb lesz. Ezzel magyarázható az is, hogy savanyú podsolos ta
lajoknál a meszezés után a szabad kapilláris víz tömege sok eset
ben nemcsak hogy nem növekedik, hanem csökken, amennyiben 
a meszezéssel az ultramikronok körüli Al és Fe ionok is ki lesz
nek cserélve, miáltal a belépő Ca ionok a nagyobb vízburkuk 
miatt nagyobbítják a hygroszkópos és a rajvizet. így tehát lát-



ható, hogy az adszorbeáló komplexum szerkezetének modern ma
gyarázatával a talaj vízháztartásában is egyes dolgokat meg tu
dunk magyarázni, amelyeket előbb 'nem tudtunk. 

így tehát az adszorbeáló komplexumról (humusz-zeolith 
komplexum) dacára annak, hogy s truktur összetételéről kémiai 
szempontból alig tudunk valamit és csak azt tudjuk, hogy a leg
nagyobb mennyiségben a talajnak 0:002 mm-nél kisebb málla-
dékai között fordul elő, mégis azt kell mondani, hogy áz adszor
beáló komplexum a talajnak tulajdonképpeni protoplazmája, 
amennyiben az szabályozza a talajok struktúráját , a tápanyagok 
körfolyamatát a talajban, azután nagy hatással van a talajok 
vízháztartására, de a talajok megműyélhetősége is szoros kapcso
latban van vele. 




