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A szikes talajokról. 
Irta: Vági István m. kir. főerdőmérnök, főiskolai adjunktus. 

Csonka-Magyarországon a Duna-Tisza között és a Tiszán 
tul vannak elterjedve a sziktalajok. Ezt a talajnemet az u. n. 
ectodynamorph talajok közé sorolják, vagyis azok közé a talajok 
közé, amelyeknek a képződése a külső éghajlati tényezők hatásától 
függ, mig az anyakőzet fizikai sajátsága vagy kémiai össze
tétele a talaj tulajdonságait láthatóan nem befolyásolja. Olinka, a 
talajtan neves kutatója, a sziktalajokat azok közé sorolja, amelyek 
viszonylagosan kevés csapadékot kapnak, időnkint azonban viz 
alá kerülnek, amikor vagy a feltalaj, vagy pedig az altalaj túlságos 
sok nedvességet vesz fel. A szikes talajok sós talajok, mert bennük 
nagyobb mennyiségben vízben oldható só és pedig Na2 COz, 
NaHC03, Na2SOi és NaCl fordul elő és ezek a sók sokszor a 
talajból kéreg alakjában ki is virágoznak. Sigmond megkülön
bözteti a szigorúan vett sziktalajokat és a valódi sós talajokat,, 
amelyek megint agyagos, vályogos és homokos talajok lehetnek. 
A szigorúan vett sziktalajok viszont lehetnek olyanok, amelyek 



kevés és lehetnek olyanok, amelyek sok vízben oldható sót tartal
maznak. A kevés és a sok sót tartalmazó, szigorúan vett szikes 
talajok az u. n. szerkezettel biró szikesek vagy szolonelz talajok. 
A szolonetz talajok Glinka szerint az olyan oroszországi^sós talajok, 

•amelyekben egy felső, kevés sót tartalmazó réteget és egy alsó, 
nehéz, tömött (kötött) réteget különböztetünk meg. A Duna-Tisza 
között és., a tiszai Alföldön sok ilyen kérges, oszlopos szerkezettel 
biró sziktalajt találunk. Az ilyen sziktalajban először néhány 
czentiméter vastag, de olykor ennél is vastagabb és világosabb 
szinü, porszem réteg található, amely alatt 40—50 cm vastag, 
erősen kötött .réteg fordul elő, mely a kiszáradásnál oszlopokra 
esik szét. Ez alatt erősen meszes agyagrétég következik, mely 
mészkonkrécziókat tartalmaz. A legfelsőbb talajrétegben szódát és 
meszet nem találunk, mig az altalaj szódát és ezenkívül még 
NafiCOs-ai is tartalmaz. 

A szerkezettel biró, sós sziktalajokon kivül megkülönböz
tetjük még a szerkezetnélküli úgynevezett szoloncsák sós talajokat, 
amelyekben az előbb emiitett rétegezettséget nem találjuk meg, 
hanem az al- és feltalaj azonos szerkezetű és rendesen nagyobb 
mennyiségű Ca COs és Na2 COó-t is tartalmaz. Ilyen talajokban 
egyenletesen eloszolva 1 — l - 2 0 / o szódát is találhatunk. Sigmond 
szerint ez a szóda a környékbeli vizmedenczékből került a talajba 
és csak kis mennyiségben képződött a talajban kémiai uton. 

Treitz a sziktalajokat fekvésük szerint völgyekben levő és fenn
síkon levő szódatalajokra osztja fel. Ezenkívül Treitz u. n. szürke 
sziket is ismer, mely ugy képződik, hogy a szódatartalmú vizben 
oldható humusz kolloidok a talajból kioldódnak és az ezáltal világos 
szürke szinüvé válik. A szürke szikből a kioldott humusz és 
agyag fekete, nehezen folyó anyag alakjában lefolyik a mélyebben 
fekvő helyekre, ahol 1 m vastagságú humuszos agyaglerakódást 
is képezhet. Ebből a vizj csak lassan párolog el és a felülete ugy 
néz ki, mintha szilárd volna, ha azonban rálép az ember, térdig 
besüpped. Nyáron azonban, amikor a víz kiszárad, az egész tömeg 
kőkemény anyaggá alakul át.*) 

*) Itt felemlítem/ még a nép által külön névvel megjelölt ragyás vagy 
padkás szik előfordulást, amelynek képződésére Treitz eredeti magyarázatot adott: 
A ragyás szik tulajdonképen szürke szinü, de benne különböző zöld foltok és 



fekete erek fordulnak elő, amelyek onnan erednek, hogy a növények a körü
löttük levő földet megkötik és az ilyen megkötött részeken zöld foltokat a'.kotnak. 
A növényzet megakadályozza azt, hogy a viz erről a részről a talajt lemossa. , 
A távolabbi részekből azonban a viz elmossa a talajt és igy erek képződnek, 
amelyekbe befolyik a lejtőkről a fekete agyagos lé, ugy, hogy az erek fekete 
szintiek lesznek. A sötétfekete lé onnan van, hogy a szóda hatása alatt kilugozódik 
a finom agyag és humusz. Igy kisebb-nagyobb területek képződnek, amelyeken 
fehér homok, azután fekete és zöld foltok váltakoznak és az egész olyan, mintha 
csupa padkából állana, amely jelenség után ez a talaj a padkás szik elnevezését 
kapta. Az erekben ievő fekete humuszos agyagnak hajszálcsövessége minimális 
és azért nagyon nehezen szárad ki, amikor is rajta először vékony réteg kelet
kezik, amely az ember súlya alatt betörik és alul nehezen folyó sötét tömeg 
jelentkezik. 

*) Sigmond ebből a szempontból a szikeseket négy osztályba sorozza. 
Az első. osztály a negyedik osztályig 0-30 m mélységig 0 -04, 0-06, O06, O3ö/o 
Na2COrt, 30—120 cm mélységig 0'07, 0-11, 0-18, 0-3"/o Na%C03-t tartalmaz, 
mig az összes sótartalom 0*15—0-90, 0*10—rO°/o változik. Ezekbe az osztályokba 
besorozott talajok különleges vegetáczióval bírnak, igy például az elsőosztályu 
talajon különösen a Poa triviális, Trifolium repens, Poa angustifolia stb. lép 
fel. Ezek a talajok a harmadik Tsisztályig kellő kezeléssel (öntözéssel) termő
területekké alakíthatók át,'ahogy ezt majd később'látm fogjuk. A 0-3% Na% C0 3 - t 
tartalmazó sziktalajok növénytermelésre már nem alkalmasak. 

A szikes talajnak a hatása a növényzetre nagyon káros, 
részben kémiai tulajdonságai, részben pedig teljesen elrontott 
fizikai tulajdonságai miatt. A növényzet fejlődését úgyszólván tel
jesen megakadályozza. A szikes talaj lúgos tulajdonsága miatt 
kiöli a növényzetet, mig rossz fizikai tulajdonsága, nagyon kötött 
szerkezete miatt a növény mélyreható gyökereivel szemben erős 
ellentállást fejt ki. Ehhez járul még, hogy a sziktalajok éppen 
kötött szerkezetük miatt időnkint viz alá kerülnek és belőlük a 
hasznos ásványi tápsók, igy különösen a foszforsav és a nitrogén
sók kilugozódnak, ugy, hogyha a sziket a talajból el is tudnók 
távolítani és ha még a fizikai tulajdonságokat is meg tudnók vál
toztatni, még ekkor is nagyobb mennyiségű foszforsavat és nitro
gént kellene a talajba hoznunk, hogy rajta növényzet fejlődhessen. 

A szikes talaj termőképessége főképen a Na2 C03 tarta
lomtól függ és ha ez bizonyos határérték alatt marad, a talaj 
növénytermelésre alkalmas.*) 

Miután a sziktalajok a szóda miatt veszítik el termőképes



ségüket, elsősorban röviden kiterjeszkedem a szóda képződésére, a 
szódának a talajra való hatására és a talajban való mozgására. 

Már régebben tudjuk, hogy a szóda {Na2 C 0 3 ) lúgos tulaj
donságú, daczára annak, hogy benne (OH) gyökök nem fordulnak 
elő. Lúgos tulajdonsága miatt a növényzet gyökérzetét teszi tönkre. 
Különösen a földalatti részek felhámát támadja meg és a növényt 
kimarja. Hogy a szóda nem közömbös hatású, noha -összetétele 
szerint annak kellene lennie, ezt a hidrolízis jelenségével magya
rázhatjuk meg. Tudjuk, hogy Arhénius elektrolitikus disszocziácziós 
elmélete szerint olyan sók, amelyek vizes oldata vezeti a villany
áramot, vizes oldatban disszocziácziót szenvednek, amennyiben 
pozitív és negatív töltésű ionokra bomlanak. Igy a Na2 C03 is 
két pozitív töltésű (Ma) ionra és egy negatív töltésű (C0 3 ) ionra 
bomlik. Azonban a teljesen közömbös természetű viz szintén 
disszocziál egy negatív töltésű (OH) ionra és egy pozitív töltésű 
(H) ionra, H20 = OH -f- H egyenlet szerint. Ez a disszocziáczió 
azonban nagyon kicsi. Igy pl. 10,000.000 liter vízben 17.008 gr 
(OH) és 1.008 gr (H) ion van disszocziált állapotban. Ez a kisT 
fokú disszocziáczió is elegendő azonban ahhoz, hogy a hidrolízis 
jelenségét előidézze, amennyiben a Na2C03 vizes oldatában levő 
Na és COs ionok a viz OH és H ionjaival egyesülnek, amikor 
Na OH és H2 COa képződik. Eme jelenség folytán a keletkező 
Na OH erősen disszocziált állapotban van és azért erős bázis 
(lug.), a H2 COa pedig csak gyengén disszocziálván, gyenge sav. 
Az oldat tehát bázikus marad és lúgos tulajdonságokat mutat. 
A Na2 C03 vizes oldatában levő (OH) ionok azok, amelyek a 
szikes talajban méreg gyanánt hatnak, a növényzet gyökérzetét meg
támadják ugy, hogy ez elpusztul. Ezek az (OH) ionok az okai annak 
is, hogy a talaj teljesen elveszti a jó fizikai tulajdonságait. Ugyanis: 
a talaj felületén Tevő fizikai elmálás folyamata alatt az elmálott részek, 
különösen a humuszból és az agyagból olyan nagyságot vesznek 
fel, hogy ezek a különálló részecskék a molekuláris méreteket 
meghaladják. Mindamellett azonban még mindig olyan kicsinyek, 
hogy mikroszkóp alatt nem láthatók. Ha ezeknek a részecskéknek 
a nagysága 01—0001 fi között váltakozik, ahol 1 \x értéke 0001 mm, 
akkor az ilyen részeket kolloid állapotban levőknek mondjuk. 
Ezek vizzel nem valódi oldatokat, hanem kolloid oldatokat alkot-



nak. A szikes talajban az (OH) ion különösen a humusz és agyag 
kolloidokra van nagy hatással, mert ezek az (OH) ionokat erősen 
lekötik, miáltal koagulált állapotuk megszűnik, tehát kolloid oldatba 
mennek át, amelyből az (OH) ionok miatt nem csapódnak ki. 
Az ilyen kolloidális agyag- és humusztömeg most a talajba folyik 
be, ahol bizonyos mélységben, később tárgyalandó okok miatt a 
kolloidok kicsapódnak, amikor is nagyon tömött, agyagos humusz
réteg keletkezik. A kolloidális agyag- és humusztömeg a hajlássaí 
biró területekről azonban lefolyhat, mikor aztán a mélyedésekben 
halmozódik fel. Ezek az agyagos, humuszos kolloidok kiszáradásuk 
után teljesen elvesztik azt a morzsás szerkezetüket, amely fizikai 
tulajdonságnak a jelenléte a növényélet egyik főfeltétele, és külön
álló szemcséket alkotó szerkezetté alakulnak át. Atterberg szerint, 
ha a talajszemcsék átmérője 2 {x-nál kisebb,*) akkor a talajban 
már a mikroorganizmusok mozgása megszűnik, pedig ezek nélkül 
növénytermesztés nem lehetséges. A Na„ COs hatása alatt tehát a 
feltalajból a finom'humusz- és agyag-máladék: a Fe (OH)A és az 
Al(OH)s, sőt részben a kovasav is kiiszapoltatik. Ezek aztán 
vagy az altalajban, vagy pedig a mélyedésekben halmozódnak fel. 
Miután a viznek disszocziácziós foka a hőmérséklettől függ, a 
Na2 COs hidrolízisének foka is a magasabb hőmérsékletű víz
ben nagyobb... Éppen azért az aridklima övében fekvő szikterüle
teken a nyári hőség hatása alatt a szóda mérgező és a talaj fizikai 
tulajdonságát rontó hatása nagyarányú lesz. Télen és ősszel éz a 
hatás minimális.**) 

A szóda keletkezésére nézve még nem egységesek a nézetek, 
pedig ennek a folyamatnak megismerése felette fontos, már csak 
azért is, hogy némi útmutatást nyerjünk a sziktalajok javítására 
vonatkozóan. A szóda a volt tengerfenék-talajokon képződhetett, 
ahová küjönböző sók és pedig: NaCl, NaSO^ CaC03,vde 
ezeken kivül á tengerből elhalt állatok maradványai is leüle
pedtek. Az utóbbiaknak a bomlásánál nagyobb mennyiségű COs 

keletkezett, melynek jelenléte egyesek szerint a szóda képződésére 
feltétlenül szükséges volt. A Ca CO s -ból széndioxid és a talaj-

*) Tehát még a kolloidok mérethatárait sem érik. 
**) A talaj lugosságát phenolphtalein-oldattal határozzuk meg, mely az (OH) 

ionok hatása alatt megvörösödik. 



ban levő viz segítségével először Ca — H2 — ( C 0 3 ) 2 keletkezik, a 
CaC03-\- H2 — C03 = CaH2 — (C03)2 egyenlet szerint, ez pedig 
nátriumszuífáttal vagy Na Cl hatása alatt Ca H2 (CO s ) 3 -\- Na2 S 0 4 = 
= 2 NaHC03 + CaS04 egyenlet szerint NaHC03-í alakul át, 
amely ha a talajban kevés a C02, széndioxidot bocsát ki magából, 
mikor 2 Na — H — C03 = Na2 C03 -\-fi2 — C03 egyenlet szerint 
Na2 C03 (szóda) képződik. A szódát esetleg a talajvíz vagy a 
csapadékvíz kimossa és igy a talajvízbe kerülhet, amellyel azután 
a kapillaritás segítségével a magasba emelkedhetik. A kész szóda 
azonban nagyon nehezen vándorol vizes oldatban és inkább a 
NaHC03 az, mely vándorol és melynek bomlása által keletkez
hetik a szóda. 

A szóda képződhetik még olyan területen is, amely nem volt 
tengerfenék, ha ez gyenge hajlású és a viz nem tud róla lefolyni 
és ha ezt még az éghajlati viszonyok is elősegítik. Arid területeken, 
ahol tehát kevés az eső és ahol az esős időszakban a viz nem 
folyhat el, á talaj csak bizonyos mélységig nedvesedik át, miáltal 
a feltalajban az elég magas tavaszi és nyári hőmérséklet miatt a 
kémiai elmálás igen nagymértékű lesz. A feltalajban ezért kilugo-
zódnak különböző alkáli sók és a mészsók, amelyek az itt elő
forduló erőteljes párolgás miatt nem távozhatnak el, hanem a 
talajban mindig jobban és jobban felhalmozódnak, illetve a vízzel 
bizonyos mélységig a talajba vándorolnak. Miután az ilyen arid 
területeken a vegetáczió nyáron elszárad, az elszáradás következ
tében növényi maradványok kerülnek a talajba, melyek ott az esős 
időszak alatt korhadásnak indulnak. A korhadás folyamán nagyobb 
mennyiségű C02 keletkezik ugy, hogy a szóda képződéséhez 
szükséges C02 szintén jelen van. 

Ha a talajban az alkáli és mészsók mennyiség-e változik, 
akkor a szóda képződése is mindig más és más lesz. A Ca COs 

131 
vízben nagyon kevéssé oldódik és pedig 100 gr vizben gr 
oldódik, azonban ha C02 van a vizben, akkor sokkal több 
CaC03 oldható fel, ugy hogy a szóda is nagyobb mennyi
ségben képződhetik. Ha azonban pl. régi tengerfenékből képződött 
talajban még elég Na Cl van, mely még nincs eléggél kimosva, 
akkor ez a talajra annyiban lesz hatással, hogy nem engedi a 



szóda (Ö//) ionjait működni, mert emeli a vizben levő szénsav 
saverősségét és ilyen módon tompítja az [Oh) ionok hatását. 
Ha tehát ilyenkor van is szóda a talajban, maró hatását nem 
tudja érvényesíteni. Ha azonban a talajból kimosódik a Na Cl, 
akkor a szóda lúgos hatása korlátozást nem szenved. Ebből a 
szempontból tehát a Na Cl előnyös a talajra. Sokkal veszélyesebb 
a szódaképződés, ha a talajban a szóda Afa2 S 0 4 , Ca C03 és 
szénsavtartalmu viz által jön létre, mert a szóda alkalikus hatásá
nak tompítása Na2S04 által csak nagyon kis mértékben történhetik. 
A CaH2{C03)2-\-Na2SOi = Na2C03 + HC03+CaSOi egyen
letből látjuk, hogy ekkor gipsz is keletkezik, mely a vizben kevéssé 
oldódván, kicsapódik és azért ilyenkor a talajban nagyobb meny-
nyiségü Ca SOé is található. Hllgard szerint nagyon hig oldatok
ban a Ca Cö3 és Na2 S 0 4 átalakulása majdnem quantitativ meny-
nyiségben történik gipsszé és szódává. Ha azonban a talajban 
nagyobb mennyiségű Na2 SOá van jelen, akkor ez, ha kis mér
tékben is, gyengíti a szóda lúgos hatását. Ha a szóda Na2SOi 

és mészből képződött, akkor a szikes talajokban bizonyos mély
ségben C Ö S 0 4 lerakódást veszünk észre, azután jön egy réteg, 
mely legnagyobb részt Na2S04 tartalmú és csak azután következik 
a tulajdonképeni szódát tartalmazó réteg. 

Itt felemlítem a szódának azt a keletkezési módját, mikor a 
szóda karbonátban szegény talajban is képződhetik, tisztán Na Cl 
és korhadó organikus anyagból. A növényzet korhadásánál ugyanis 
nagyobb mennyiségű NH3 keletkezik, mely a növényzet fehérje
tartalmából ered és ez a következő egyenlet szerint reagál. Na C7-j-
-\-NH3-\-fi20-\-C02 = NaHC03 + NMiCl. Vagyis ennek az 
egyenletnek az értelmében, mint az ammoniák-szóda gyártásánál, 
savanyu hidrokarbonát Na fi C03 képződik, mely a növényzetre 
nézve közömbös. Veszélyes csak akkor lesz, ha valamilyen oknál 
fogva a talajban a C03 mennyisége csökken, mikor ti2 C 0 3 - t 
bocsát el magából, Na2 CO,-á alakulván át. A szódává való át
alakulás a sok organikus anyagot tartalmazó, tehát dús mikro-
organizmusos talajban az élénk C02 fejlődés miatt nagyon való
színűtlen*) és ez csak a biológiai jelenségekben szegény talajokban 

*) Ugyanis, ha kevés a C 0 2 , akkor a 2 (Na H C0 3 )-ból H2 COa válik le 
és Na2 COa képződik. 



képződhetik, mint amilyenek például a magyar arid szikterületek. 
Megjegyzem végül, hogy ezekben a kérdésekben a talajkémia 
még nem lát tisztán és az ismeretek még hiányosak. 

Itt röviden vázolom még a szóda képződésének azt a folya
matát is, ahogyan ez, Ramann véleménye szerint, a szolonecz 
szerkezetű sziktalajoknál képződhetett. 

Vannak tudniillik szikes területek, amelyekben a feltalajban 
nagyon kevés a szik. Bizonyos mélységben azonban kötött padka, 
az úgynevezett szikfok képződik, amelyben a legtöbb az alkali-
karbonat, s amely alatt az alkáli karbonát-tartalom megint erősen 
csökken. Ramann szerint ilyen területeken a szikfok mélységében 
nagyobb mennyiségű C02 van jelen, ugy hogy ennek hatása 
alatt a kötött szikfokban a Na2 C0 3 -bó l Na2 C03 + H2 C03 = 
= Na2H2(C03)2 egyenlet szerint NaH2(C03)2 képződik, mely 
savanyu tulajdonságú. Ez utóbbi a talaj kapillaritása folytárt, külö
nösen nyáron, mikor a talajfelszínen nagy a párolgás, felemel
kedik a felső, kevés C02-t tartalmazó rétegekbe. Ezekben a rétegek
ben emiatt a Na2H2(C03)2 szétbomlik Na2H2(C03)2=Na2CO3-\-
+ H2 C03 egyenlet szerint és szódává alakul át. A szóda hydrolizist 
szenved és a (OH) ionjai tönkreteszik a vegetácziót, a talaj el
veszíti morzsás szerkezetét és az (OH) ionok miatt a koagulált 
anyag és humusz kolloidok a Fe(OH)3-a\ együtt kolloid oldatba 
mennek át. Ha már most ilyen területre eső esik, akkor a kolloi
dális humusz, agyag és a Fe(OH)3 oldat beszivárog a talajrétegbe, 
ahol már több a C02 és ennek az lesz a következménye, hogy 
a Na2C03 megint a C02 hatása alatt NaHC03-& alakul át. 
Emiatt a kolloidális oldatból a kolloidok kicsapódnak, teljesen 
eltömik az altalajt és az eredmény a szikfok. A feltalaj emiatt 
kovasavban dús, de agyagban, humuszban és vasban szegénnyé 
válik, ami által az alsó kötött altalajtól élesen megkülönböztethető. 
A szódának ilyen vándorlását 1 m mélységen tul is megfigyelték 
már. Sok esetben azonban a szikfok alig pár centiméternyire van 
a feltalaj alatt. Minél nagyobb a szódatartalom, annál élesebben 
különböztethetjük meg a két réteg kifejlődését. Ha a szikfok 
kiszárad, akkor prizmás, oszlopos darabokra esik szét, mig a felső -
talaj porszerü anyaggá bomlik fel. 

Ha azonban a talajban csak kevés a szóda, akkor csak a 



feltalaj morzsás szerkezete semmisül meg és a legfelső talajréteg 
vízhatlanná válik s ha kiszárad, kőkeménnyé lesz. Nedves állapot
ban az ilyen talaj felszíne sima, de nem művelhető meg. Ha több i 
a Na% C 0 3 a talajban, akkor az altalaj tömődik el és képződik 
a szikfok, mely különösen akkor káros, ha közvetlenül a talaj 
színe alatt van. Ha azonban az altalajból nagyobb mennyiségű 
/VöC/'vagy Na^SO^ is jön fel a szódával együtt, akkor a szóda 
ugyan kolloid oldatot képezhet a humuszból és agyagból, azonban 
a Na Cl és Na2 5 0 4 mint elektrolitok kicsapják a kolloidokat ugy, 
hogy ezek nem vándorolhatnak az altalajba. Igy legfeljebb a leg
felsőbb talajrétegben alakul egy kötött réteg, mely azonban már 
nem egyéb, mint erősen sós kéreg. 

Az is lehetséges viszont, hogy az altalajból a kolloidok 
a szódával feljönnek a legfelső talajrétegbe, ahol a kolloidok 
kicsapódnak és a legfelső talajréteget tömik be. Ebben az esetben 
tehát az iszapolás alulról felfelé megy végbe. 

A szóda már 0*01—0'05°/o oldatban sem engedi a kolloidokat 
kiválni, nagyobb konczentrácziónál azonban a talajt annyira eltömi, 
hogy ebbe ásóval vagy kapával sem lehet belejutni; ha vizes, 
olyan mint a cserépagyag, ha pedig megszárad, kőkeménységü 
lesz. A feketeszinü szikfok miatt az amerikaiak az ilyen szóda-
talajokat fekete alkalitalajoknak nevezik. 

A teljesség kedvéért még megemlítem azt az esetet is, mikor 
a talajban eredetileg nincs szóda, de a nyers káliműtrágyával a 
talajba hozott kloridok átalakulhatnak szódává, mely kis mennyi
ségénél fogva a növényt ugyan nem marja ki, de a talajok jó 
fizikai tulajdonságait teljesen tönkreteheti. Különösen vízszintes 
vagy gyenge hajlású szántóföldeken válik ez a jelenség érezhetővé. 
A nyers kálisókban előforduló Na Cl a jelenlevő Ca C03 és C 0 2 

segítségével Na» C0 3 - á alakul át, mely a jó szántóföldeken meg
levő humusz kolloid oldatainak a koagulálását megakadályozza és 
igy ezek a kolloidok vagy a mélyebb talajt tömik el, vagy pedig 
lefolynak a szántóföldekről. Ehrenberg szerint különösen a nehéz, 
kötött agyagos talajok alakultak át ilyen módon rövid idő alatt 
terméketlen földekké. A talajnak ilyen módon való átalakulása 
függ a termelt növényzettől és igy például ha czukorrépát trágyáz
nak Na Cl tartalmú kálisóval, akkor ez nemcsak a /C-t, hanem a 



*) Erre való tekintettel különösen nehezebb talajokon burgonyatermelés 
esetén a nyers kálival való trágyázás koczkázatos s azért óvatosan alkalmazandó, 

Na-t is felhasználja (a buza hasonlóképen) ugy, hogy kevés Na 
marad vissza a szódaképződéshez. A burgonya viszont a Na-i nem 
veszi fel és azért elég Na marad vissza a talajban ahhoz, hogy 
szóda keletkezhessek.*) 

Kevés kérdés okoz annyi fejtörést, mint az, hogy a nagyobb 
szódamennyiséget tartalmazó talajokat hogyan lehetne mező- és 
erdőgazdasági czélokra alkalmassá tenni. Különösen nehéz ennek 
a problémának a megoldása már csak azért is, mert az összes 
okok, amelyek a szóda képződésénél számba jönnek, még nem 
ismeretesek, pedig ezek ismerete nélkül a kérdés alig oldható meg. 

Hogy a terméketlen sziktalaj termőképes legyen, először a 
szik alkalikus hatását kell kikapcsolni, azután pedig a fizikai tulaj
donságokat kell megjavítani. Ha ez meg is volna, akkor a többi 
só jelenléte még mindig okozhat károkat, amint ezt például az 
erdei fák érzékenysége a Na Cl szemben meggyőzően mutatja. 
A talajnak nedvességi állapota is gondos mérlegelést kivan, külö
nösen akkor, ha nincs meg a viznek a kellő lefolyása, mert ilyen 
esetben a területek újból elszikesedhetnek. 

Kevesebb sziket tartalmazó területeket, ha bizonyos eséssel 
birnak, öntözéssel kezelik, hogy a vizben könnyen oldódó alkali-
sókat kioldják. Ilyen módon már szép luczernásokat és legelőket 
létesítettek, kellő műtrágyázás, különösen foszforsav- és nitrogén
tartalmú sók alkalmazásával. Az ilyen talajok ugyanis — amint 
már emiitettem — ásványi tápanyagokban nagyon szegények. 

Az öntözés azonban kétélű fegyver lehet, ha nem áll elég 
viz a rendelkezésre és ha a viz kellő lefolyással nem bir. Ilyenkor 
a viz csak bizonyos mélységig nedvesiti át a talajt és magával 
viszi a feltalajból a kilugzott sókat. Miután pedig a vizes, sós 
oldat nem tud elfolyni a feltalaj kiszáradása alkalmával, a kapilla-
ritás miatt ez az oldat felemelkedik és még az altalajból kioldott 
sókat is magával hozza. Amerikai szikeseken evvel az eljárással 
még jobban elrontották a talajokat. Olyan helyen, ahol a lefolyás 
kisebb, esetleg kísérletek végezhetők, hogy a 0 - l — 0 ' 0 1 % H Cl-t 
vagy kénsavat tartalmazó viz nem javitaná-e meg a talajt, mivel 



a sósav a szódát szétbontja és igy legalább a talaj fizikai tulaj
donságai nem romolnának még jobban el. * 

Ha a sziktalajok l - 20 méter mélységig 0-3°/o Na2 COs és 
1% más sót tartalmaznak, akkor ezeket öntözéssel nem lehet 
megjavítani és Sigmond szerint csak halastavaknak használhatók. 

Nagyon szép eredményeket értek el az elszikesedett talajok 
javításánál, ha őket gipsszel kezelték. A gipsz tudniillik Ca S0 4 -{-
-{- Na2 COf^. Ca C 0 3 + Na2 S 0 4 reversibilis egyenlet szerint 
szénsavas mészre és Na2SOl-xa. bomlik és igy a maró szóda 
Jegalább a feltalajból eltűnik. A keletkező Na2 SOi-nak nincs 
maró tulajdonsága és a talajt sem tömi el. A gipsz nemcsak a 
szóda maró .hatását szünteti meg, hanem feltűnően javítja a talaj 
fizikai tulajdonságait is, igy pl. ha a kemény szikfokból törő szer
számmal kitörünk egy darabot és ezt gipszporral beszórjuk és az 
egészet megnedvesítjük, akkor ez a kőkemény anyag már egy óra 
múlva kezd morzsolódni és két-három nap múlva a letört darabból 
morzsás szerkezetű tömeget nyerünk, melynek térfogata nagyobb, 
mint az eredeti darabé volt. Ha most vizet öntünk az elmálott 
tömegre, akkor a viz egész tisztán folyik le, ami annak a jele, 
hogy a kolloidok a gipsz hatása alatt koaguláltak, többé kolloidális 
oldatot nem képeznek és igy nem festhetik sötétre a vizet, de nem 
is tömik el többé a talajt. A gyakorlatban a gipsszel kezelt talajok 
valóban megjavultak és könnyebben megdolgozhatókká váltak. 

Egyes esetekben a CcS0 4 - e I való kezelés azonban nem 
mutatott eredményt. Hogy ennek mi volt az oka, még nem tudjuk, 
de az is lehetséges, hogy a gipszből keveset alkalmaztak. A gipsz
szel való javításnál figyelembe kell venni azt is, hogy a Ca S04 - j -
-\-Na2 C 0 3 Z £ Ca C03 -f- Na% SOi folyamat reversibilis, vagyis az az 
alsó nyil irányában folyhat le, ugy hogy a mészkő újból szódává 
fejlődhet vissza, különösen akkor, ha a feltalajban kevés a C02. 
Ha a talajban sok a C02, akkor a reakczió inkább a felső nyil 
irányában megy végbe és azért a gipsszel együtt sok szerves 
anyagot, pl. istállótrágyát is kell a talajba hozni, mert ennek 
elkorhadása folytán a talajban sok C 0 2 keletkezik. Ehrenberg 
ujabban arra hivja fel a figyelmet, hogy C Ű 5 0 4 helyett talán 
inkább Ca C/ 2 - t kellene alkalmazni. Ilyen irányban azonban még 
nem történtek kísérletek. A Ca Cl2 a szódával a következő egyenlet 



szerint reagál: Ca C / 2 - f - N a 2 C 0 3 = CaC03-\-2Na Cl és miután 
a Ca CL vizben elég jól oldódik, a Ca Cl3 sokkal kisebb mérték
ben fejlődik vissza Ca C/2-dá, mint a gipsszel való kezelésnél 
gipsszé. Különösen erős szódatartalmú talajoknál volna érdemes 
kísérletezni Ca C/2-vel, mivel ez az anyag a kémiai nagyiparban 
mint melléktermék, elég olcsón nyerhető. 

Ha a talajokat gipszelik, akkor öntözössel vagy alagcsövezéssel 
távolitandó el a képződött A f a 2 S 0 4 . 

Itt felemlítem még, hogy különösen olyan szikeseken, ame
lyeknél a szikfok nagyobb mélységben fordul elő és ahol a szóda 
először Na H COs alakban jön fel a kapillaritás miatt a feltalajba 
s ott azután a kevés C 0 2 miatt Na2 C0 3 - t á alakul át, szerény véle
ményem szerint a következőképen kellene megkísérelni a védekezést. 

A talajba feljövő szódát először le kellene kötni istálló
trágyával és kevert savanyu tőzeggel (lápokból), mert valószínű, 
hogy a tőzeg humuszsava a szóda lúgos hatását gyengíti, a hozzá
adott istállótrágya baktériumai pedig a talajban sok C0 2 - t termel
nének. Ez utóbbi megakadályozná először azt, hogy a NaHCOs 

szódává alakulhasson át, másodszor pedig a sok humuszanyag 
megakadályozná a talaj erős kiszáradását ugy, hogy az altalaj
ból a Na ti C03 kapillárisán nem jöhetne fel. A feltalajból esők 
alkalmával a viz a C 0 2 - t a szikfokig szállítaná, ahol a képződő 
H2 C03 a szóda lúgos hatását gyengítené. Igy tehát a talaj el-
tömődését és az alkalitást meg lehetne akadályozni. Ezt a kísér
letet kisebb kísérleti parczellákon kellene végezni. Tekintettel 
azonban arra, hogy a savanyu tőzegben levő telítetlen humusz
savak mint védő kolliodok szerepelhetnek a vasra és áz alumíniumra 
s ezáltal ortsteinszerü képződmények keletkezhetnek, azért a tőzeghez 
felesleges mennyiségben^kell istállótrágyát adnunk, hogy a keverék 
savanyúsága csak oly mértékű legyen, amely elegendő a szóda 
közömbösítésére, de kevés ahhoz, hogy ortsteinszerü képződmé
nyek keletkezhessenek. Istállótrágya bomlásánál keletkező sók 
ugyanis a fölösleges humuszsavakat közömbösítik. Kisebb területen 
azonban kipróbálandó a tiszta savanyu tőzeg hatása is, kevés 
istállótrágya alkalmazásával. 

A kísérletet ugy is lehetne kombinálni, hogy istállótrágya 
és fürészpor keverékéhez elég szuperfoszfátot keverünk és az 



egészet a talajba hozzuk. A Ca Hi (P04)2 ugyanis vizben savanyúan 
reagál és a szóda lúgos hatását gyengíti. A szóda alkalitását azért 
kell gyengíteni, hogy a talajban a mikroorganizmusok erőteljes 
fejlődésnek indulhassanak, mert nélkülök normális vegetáczió nem 
is képzelhető el. Ha a szikeket savanyu humusszal kezeinők, nem 
szabad mellőznünk az ( iV/ / 4 ) 2 — S04 adagolását sem, mert a szik
talajok különösen nitrogénben szegények, s igy megeshetik, hogy 
a növényzet a nitrogén hiánya miatt nem fejlődik. 

Ott, ahol a szikfok egészen a talaj színéig ér, ott robban
tással lazíthatjuk a talajt, hogy a fizikai szerkezetét megváltoztassuk 
és csak azután hozzuk a talajba az előbb említett anyagokat. 

De ha a feltalajt ilyen módon alkalmassá is tudnók tenni 
mezőgazdasági növények termelésére, a befásithatás lehetősége 
az ilyen szikes területeken még mindig kétséges marad, mert az 
erdei fák gyökerei olyan mélységbe nyúlnak, ahol különösen a 
szerkezettel nem biró szikes talajoknál szóda jelentkezik, amely 
ide a földalatti vagy földfeletti vizmedenczékből kerül és a fák 
gyökérzetét teszi tönkre. Igaz ugyan, hogy egyes fafajok a szikkel 
szemben nagyon eltérően viselkednek, pl. az ákácz nem bírja a 
sziket, mig az Ulmus glabra vizesebb és szárazabb szikterületeken 
is diszlik. A száraz, kevesebb sziket tartalmazó talajon a bálványfa és 
a Fraxinus excelsior is eléggé jól fejlődik. A nedves szikterületeken 
bakháton állítólag a Populus nigra, sőt egyes füzfélék is tenyész
nek, kevésbbé érzékeny a szikkel szemben az Acer negundo, a Morus 
alba, sőt a Juglans nigra is. Kossovitzch felemlíti, hogy a tölgy
fajok az alkalitalajokkal szemben eléggé ellentállók és hogy 
gyökereik a megkeményedett talajon át tudnak törni. Éppen ezért 
az összes fafajokra nézve, amelyek a magyar arid területeken 
számításba jöhetnek, meg kellene állapítani a szódával szemben 
való érzékenységet és pedig oly módon, ahogyan az ásványi táp
sóknak a növényekre való hatását állapították meg. Ha tudniillik 
a talaj-analizis megadja a szóda és a só*százalékát, abból még nem 
tudjuk, hogy a szóda és atöbbi só külön-külön mennyire akadályozza 
meg a növényzet fejlődését. Azért az összes szóba jöhető fafajokkal 
úgynevezett edényes vizes kísérleteket kellene végezni, amelyeknél 
pontosan lemért Na2 C 0 3 , Na.2 SOit Na Cl, Na H C03l azután 
pedig csak a Na2 C 0 3 hatását kellene vizsgálni. Igaz, hogy ezek 



az eredmények nem adnának egészen tiszta képet, de mégis becses 
útmutatást adnának a növények szóda- és sótürő képességéről. 

Itt ujolag hangoztatom, hogy a szikeseknél a kémiai össze
tétel mellett különösen a talaj fizikai tulajdonsága játszik szerepet. 
Igy rámutatok az ortsteinképződményre, mely bár nem alkalikus 
vegyületek hatása alatt keletkezik, kötöttsége miatt mégis csak a 
legritkább esetekben alkalmas növénytermelésre. 

Az erdei fák gyökér-mikorhyzái és a szóda közötti viszony 
szintén felderítésre szorul. 

A szikes talajok javítása továbbá a talajvíz mozgásának 
ismerete nélkül sem végezhető eredményesen és azért a talajvizet 
kúthálózattal az egész területen figyelni kellene. 

A szikteriiletek befásitása ezek szerint a legnehezebb kérdés, 
amely'az erdészet részéről megoldásra vár, mert a talajtan és az 
agrikultur kémia még a szóda képződésének okait és változatait 
sem ismeri eléggé. Ezenfelül a szóda a talajban sokféléképpen 
viselkedhetik, ugy hogy emiatt csak több évi kísérletezés és a 
szóda talajbeli mozgásának beható megfigyelése vezethet ered
ményhez, ha ugyan a sok szódát tartalmazó területeken eredmény 
elérése egyáltalában lehetséges lesz. 

c 2 t <ű£ 

A földadó kérdésének további fejleményei. 

Az erdőbirtokot a földadóreform révén fenyegető súlyos 
megterheltetésről mult számunkban részletesen megemlékeztünk. 
Az azóta történteket a következőkben foglaljuk össze. 

Az augusztus hó lQ-én Pest vármegye közgyűlési termében 
tartott Országos Gazdagyülésen már a vitát megnyitó gróf Hadik 
János éles kifejezésekkel aposztrofálta a törvényjavaslat káros ki
hatását az erdőkre. * 

A tervezett adó — úgymond — erdőinketa Iegbrutálisabban 
tönkreteszi. Ismét kétféle intézkedést látunk. A földmivelésügyi 
miniszter az Alföld homokos területeit és a kopárokat nagy áldo
zatok árán igyekszik befásitani s ugyanakkor kijelenti a pénzügy
miniszter: mi közöm nekem az erdőkhöz, én adót akarok! 


