
A talajjavítás és a talajvédelem legfontosabb kérdései 
D r B A B O S I M R E 

A szocialista országok közös gondja a terméketlen vagy a lassan azzá váló ta
lajok megjavítása, a szél és a vízerózió áldozatává váló talajok megvédése, termés
átlagaik emelése. 

A talajjavítás és a talajvédelem egyben a termésátlagok emelésének a kérdését 
is megoldja. 

E feladatok tudományos és gyakorlati lehetőségeit, eredményeit vitatta meg 1961. 
július 3—13. között Budapesten a KGST Mezőgazdasági Állandó Bizottság műszaki 
tudományos értekezlete. A vitára kijelölt anyagot öt főtémába csoportosították. 
Ezek: 

a homoktalajok javítása, termékenységük növelése , 
a szolonyec talajok javításának, valamint 
a csapadék és olvadékvizek szabályozásának a módszerei, 
a javításra szoruló területek talajművelési rendszerei, végül 
a talajvédelem agro- és erdőtechnikai előírásai. 
Az értekezlet két munkabizottságban — talajjavítási és talajvédelmi — dolgozta 

ki a javaslatait. 
Megállapítható, hogy valamennyi szocialista országban foglalkoznak a felvetett 

kérdésekkel és az eredményes kutatásokat, a gyakorlati megoldásokat nagyüzemi ke
retek között dolgozzák ki. Az agrotechnikában komoly előrehaladás tapasztalható 
a munkálatok gépesítése terén. 

A soron következő idők feladatai a leszűrt tapasztalatok és a közös megbeszé
lések alapján az alábbi teendők köré csoportosíthatók. * 

1. A homoktalajok termékenységének a növelését szolgáló talajjavítás módsze
rei között első helyen a homok mozgásának a megszüntetése áll. Igaz, hogy a minél 
mélyebb talajművelés javítja a homok addig kedvezőtlen vízháztartását és főleg á 
nyári záporok befogadását, a víz mélybe szivárgásának az elősegítésével a nedves
ség tárolását könnyíti meg. Az agrotechnikai eljárásokkal fellazított homokon nyomon 
követi azonban a talaj előkészítését a homokverés. Ez a veteményekben, az erdőgaz
dasági ültetésekben érzékeny, olykor 60—80%-os kiesést is okoz. 

A homokverés kiküszöbölésére többféle megoldás kínálkozik. 
Első ezek között a területi tervezés szükségessége. A homok forgatását, mélyműve

lését akként kell elvégezni, hogy a szántott-forgatott terület szélvédelmét is biztosítani 
tudjuk. A talajvíz hatása alatt álló laposok, teknők többnyire réti talaján, vagy a leg
alább alul iszapréteges, gyengén. humuszos homokon a termőhely kedvező összhatá
sának az eredményeként a gyorsabban növő fafajok: a nyár, a nyír, az akác, az er
deifenyő is megtelepíthető. Az így kialakuló, tervszerűen telepített állományok elap
rózzák a nagy, összefüggő, a szélvédelmet kívánó területeket és a mezővédő fásítá
sokhoz hasonlóan fékezik a szelek száguldását. Ezeket a széltől védő állományokat 
kell a továbbiakban ültetésekkel összekötnünk s ezzel egy szabályos széloltalmi rend
szert telepítenünk. Ez már biztonságot nyújthat a mező- és erdőgazdasági területein
ken a homokverés ellen. Ebbe a rendszerbe illeszthetők be a továbbiakban a mező
gazdaságilag művelt területek mezővédő erdősávjai is. 

Évelő füvek vetésére csak a mezőgazdasági területeken gondolhatunk. Ezzel biz
tosíthatunk a legeltetés számára újabb és hasznosabb területeket. Erdőtelepítéseink
ben a gyomnövónyzet ellensége az ültetéseinknek, ott tehát a lágyszárú növények 
ellen küzdeni kell. 

A szervesanyagokkal történő takarás a homokfelületek megnyugtatása mellett 
egyben a gyomok elleni védekezésre is felhasználható. Azonban a szalmában mutat
kozó hiány háttérbe szorítja ezt a megoldást. Főleg erdőgazdasági területeken járha
tatlan a nagyobb területek szalmázása. Kísérleteztünk a felületileg fektetett fűrész
poros takarással is. A homokfelület megnyugtatására ez az eljárás jónak bizonyult. 
Igaz, hogy a szél foltokban kikezdi' a takarás felületét és tovasodorja a fűrészport, 
a kikezdett hézagok azonban csak lassan bővülnek, a többé-kevésbé összefüggő taka
rás mégis csak akadályozza a homok mozgásba lendülését. Bizonyos mértékig még 
a gyomosodást is hátráltatja a felületre fektetett fűrészpor. Szélvert oldalakon, szél
választó gerinceken, széleshátú homokfensíkokon akkor gondolhatunk erre a megol
dásra, ha rövid szállítási távolságon belül elegendő fűrészpor-készlettel rendelkezünk. 
A fűrészpor jó szerves trágyaanyag és ha az ültetőgödrök fenekére szórtuk (legalább 
40 cm mélyen!): bizonyítottan jó a víztartó-képessége. 
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A második feladatot: a homoktalajok vízháztartásának és tápanyag-gazdálkodá
sának a megjavítását agrotechnikai műveletekkel vagy a homok meliorálásával ér
hetjük el. A vízháztartás megjavítását a homok fellazításával kell kezdenünk. A fel
színi elfolyás már az alacsonyabb homokhátakon is komoly vízveszteséget okoz. Csök
kenteni tudjuk azt a rétegvonalakat követő mélyszántással. Ezzel a humuszos termő
rétegek lehordását is lassíthatjuk. 

A homok mélyszántása során a felső humuszrétegeket alá kell forgatnunk. A hu
muszkolloidok adszorpciója következtében ilyenkor egy vizet tartóztató és tároló 
réteg jön létre, amely a vízháztartás javításán túlmenően a homok tápanyag-gazdál
kodására is kedvezően hat: az aláforgatott humuszréteg tartósabb. 

A vizet visszatartó, a tápanyagot tartósító réteget mesterségesen is kialakíthat
juk. Ezt oldja meg az Egerszegi-íéle réteges homokjavítás, röviden az aljtrágyázás. 
Ennek során istállótrágyából, agyagásványokból, tavi iszapból, műtrágyából képezhet
jük ki a változó mélységbe fektetett aljtrágya-rétegeket. A mezőgazdasági növényter
mesztés során első alkalommal kialakított aktív, mélytermő réteget a szántás mély
ségétől függően 40—60 cm mélyen fektetik. Egerszegi eredeti elgondolása szerint ezt 
a későbbiek folyamán egy fölötte kiképzett, 20—40 cm mélyen fekvő második alj-
trágya-réteggel egészítik ki. 

Jól bevált az erdészeti gyakorlatban a csemetekerti talajok meliorálása során az 
aljtrágya-rétegek kiképzése. A felhasznált tőzeg vagy a Bugacon fektetett vályogos-
iszapos rétegek tartamosán biztosíthatják a megfelelő méretű csemeték megtermesz-
tését. 

Erdősítéseinkben is eredménnyel jár a homok meliorálása, azonban igen költség
igényes megoldás és eddigi tapasztalataink szerint csak az első években serkenti a 
csemeték magassági-vastagsági növekedését. Ezért csak ott javasolható a továbbiak
ban, ahol a szomszédos területek megvédése azt szükségessé teszi. 

A homoktalajokat hasznosító módszerek összehangolt alkalmazása során biztosí
tani kell a minél kisebb, felületi homokmozgatást. Tapasztalat szerint a felületi trá
gyázáshoz hasonlóan a mélyszántás is 4 év alatt veszti el a hatását. Ennek megfele
lően Ukrajnában a 60—80 cm-es mélyszántást 2—3 évenként ismétlik meg a mező
gazdasági földeken, míg erdősítések esetén a pásztás talajelőkészítést alkalmazzák. 
Ilyenkor a 2 m széles, gyepben hagyott sávokkal osztják meg a 4 m szélesen, mélyen 
művelt pasztákat és utóbbiakba ültetik a csemetéket. Ez a homokművelés nálunk 
sem ismeretlen, a rétegvonalakat követi és általában szélesebb (8—10 m) pasztákra 
terjed ki (Kúnadacs). 

A futóhomok megkötésének, befásításának szép példái láthatók a lengyelországi 
homokterületeken (Kuczki). 1955-ben olyan szélbarázdák gyakorlati felszámolását ta
nulmányozhattam, ahol a homokhullámok már az egyik község házsorait ostromolták. 

Az elmondottak alapján a homoktalajok művelése során a minél kevesebb moz
gatás, gyűrűs hengerrel a felszíni mikrohullámok kialakítása, réteges alj trágyázás 
esetén a mélyforgatás elkerülése azok a feladatok, amelyekkel a mezőgazdasági több
termelés érdekében mind a kutatás, mind a gyakorlati megoldások során foglalkozni 
kell. Az erdőgazdálkodást illetően a Bizottság nem hozott külön határozatot. Kézen
fekvő azonban, hogy ugyanezekkel a kérdésekkel kell nekünk is többet törődnünk a 
jövőben. A homoklazítást követő homokverés nekünk is ellenségünk s kiküszöbölé
sével akkor is foglalkoznunk kell, ha egyazon területen az egyszeri mélyszántást kö
vetően fokozatosan és hosszú időre helyreáll a homok felületén a nyugalmi állapot. 

2. A szolonyec talajok javítása terén a kationok kicserélődését, a vízben oldható 
sók kimosását, a talaj fizikai-vízgazdálkodási tulajdonságainak a megváltoztatását ja
vasolta az értekezlet. Mindezek ma már gépesítéssel is megvalósíthatók. 

Gyakori feladat a szolonyec talajok öntözése. Ezt azonban csak előzetes és terv
szerű, területi vízrendezés, talajjavítás után szabad vállalni. 

Feltörés nélkül a szolonyec legelők gyepszintjének a javítását a csapadékvíz visz-
szatartásával kell megoldanunk. Erre a barázdálás, a skatulyázás módszereit vehet
jük igénybe. Gyeptöréssel és újbóli magvetéssel csak akkor lehet a szolonyec talajo
kat hasznosítani, ha ezt a műveletet a talaj javításával is egybekötjük. 

A püspökladányi szikkísérleti állomás gyepszintes szolonyec talajain évek óta kí
sérleteznek a műtrágyázással egybekötött talajjavítással (Prettenhofer). Elsősorban a 
gipsziszap ós a mésziszap (őrölt mészkőpor, cukorgyári mésziszap, lápi mész, kénsav
gyári gipsziszap) alkalmazása az eredményes. Olyan kísérleti parcellákon, ahol a múlt
ban nem volt kaszálható fűtermés, a javítás következtében 17 q/kh száraz széna
mennyiség volt betakarítható. Megfigyelés szerint a javítás hatása 2 évig tart s ezután 
ismétlés nélkül — főleg a nitrogénhiány következtében — a fűtermés erőteljes visz-
szaesése várható. 



A Hajdúsági Erdőgazdaság hortobágyi szikes területein Tóth Béla irányításával 
1962-ben már nagyobb összeget fordítanak a szolonyec talajok javítására. Ennek ke
retében kerül sor a bakhátalásra — lényegében fizikai meliorálás, tehát a termőréteg 
vastagítása, a bakhátak között a víz összegyűjtése — a kémiai meliorálás megoldá
sára (mésziszap, gipsziszap kiszórása) és a biológiai meliorálás megkísérlésére: a zöld
trágyázás elvégzésére. 

A sztyeppesedő mély és közepes rétegű szolonyec, a közepes rétegű réti szolonyec 
talajok fásításának, erdősítésének előfeltétele az altalaj-lazítás elvégzése. Célszerű ezt 
a műveletet a talajjavítással kiegészíteni. Ezek a talajok erősen belvíz-veszély esek, 
ezért a vízrendezés megoldása elengedhetetlen. Termőhelyeiken jó tölgyesek telepít
hetők, sőt az 50—60 közötti kötöttség esetében elfogadható a korainyár növekedése 
is akkor, ha a kedvező kötöttség legalább a felső 50 cm-en érezteti a hatását. Szo
lonyec talajok mindig a felszínen jönnek létre. A felhalmozódási szint az alulról fel
felé, valamint a felülről lefelé tartó vízmozgás érintkezési felületén helyezkedik el. 
Rejtetté a szolonyec csak az utólagos ráhordás, például homokborítás követkqetében 
válhat. Ilyen talajkombinációkon a ráhordás rétegvastagsága a döntő. Az egykori ár
tereken gyakoriak, mezőgazdaságilag biztonságosabbak és általában jó termőerővel 
rendelkeznek. 

Szolonyec talajokon mindig kényes dolog a művelés időpontjának a megválasz
tása (perctalajok). Ajánlatos a korai őszi mélyszántás, amelyet azonnal el kell egyen
getni. Hibák elkerülése érdekében a talajművelés mélységét, mélyítését csak előze
tes talajvizsgálatok, a rejtett szikesség mértékének a meghatározása után szabad 
megállapítani. 

3. Világviszonylatban is sorsdöntő kérdés az erózió elleni védekezés. A víz és a 
szélviharok okozta talajrombolás maradandó, káros hatása a történelmi idők, az ókor 
kezdete óta mindott kimutatható, ahol az ember a következmények felmérése nélkül 
fosztotta meg a természetes talajtakarójától az elkopárosodó hegyek oldalait, az ösz-
szefüggően száraz termőhelyek mezőségi talaját. 

Az USA-ban 1914—1934. között több termőtalaj pusztult el például, mint azt meg
előzően a történelem során összesen. A 145 millió ha szántóterületből 20 millió ha 
teljesen *önkrement, 20 millió ha-on pedig súlyos deflációs károk keletkeztek. További 
70 millió ha-on mutatható ki a víz és a szél kisebb-nagyobb eróziós rongálása. Ezek 
szerint a szántóterület 3 / 4 része vagy elpusztult vagy legalább a termőképességében 
romlott. Hasonlóan súlyos a helyzet Kanadában is, ahol a fűtakarójától megfosztott, 
felszántott préri talaja lett a szélviharok martaléka. Legújabban a szűzföldek mező
ségi talaján máris csökken a termőképesség és talajvédelmi intézkedéseket követel. 

Nálunk mintegy 2,4 millió ha-on pusztít a víz és a szél. A vízerózió károsítása 
1,5 millió ha, a defláció 0,9 millió ha-on rombolja a talajt. Elsősorban az alföldi er
dőgazdasági tájakon okoz károkat a szélerózió (0,8 millió ha). 

Számítások szerint évente mintegy 5—10 mm-es termőréteg megy veszendőbe a 
kárt szenvedő területeken. Ebből évente és folyóméterenként 0,25 m 3 iszap rakódik 
le a vízfolyásokban, fokozva az áradások veszélyét. 

Itthoni tapasztalataink szerint a vízerózió károsításával ott kell számolnunk, ahol 
a lejtők hajlása meghaladja a 6%-ot. Az ennél szelídebb lejtőkön a rétegvonalakat 
követő szántással és a megfelelő növényápolással harcolhatunk az erózió károsítása 
ellen. A szántást a lejtőkön négykerék-meghajtásos traktorral és függesztett munka
gépekkel kell megoldani. 

Meredekebb oldalakon az agrotechnika bevált módszereit terelősáncok tervezésé
vel, óvóárkok kiásásával, a felszínen elfolyó víz visszatartására alkalmas sáncok ké
szítésével és talaj védő fásításokkal kell kiegészíteni. A 12%-oí meghaladó lejtők ese
tén indokolt lehet a szalagos talajművelés-vetés bevezetése és gondolni kell a fel
színre zúduló vizek továbbvezetésére is. A 17°/0-nál meredekebb oldalakon fokozni 
kell az állandóan gyeppel vagy évelő takarmányokkal fedett területek arányát, a 
25%-ot meghaladó lejtések esetében pedig már mellőzni kell a szántóföldi kultúrát s 
azt terraszolt, sáncolt talajműveléssel vagy erdők telepítésével kell helyettesíteni. 

Egyetértett az értekezlet az eróziós károk kérdéseinek a tárgyalása során abban, 
hogy általánosított eljárások kidolgozásával nem lehet a védekezést megoldani. Ki
zárólag a károsított területek táji, termőhelyi adottságainak figyelembevételével, a 
helyi viszonyokra alkalmazva oldható meg a védekezés, amelynek során a gazdasági, 
agrotechnikai, erdőmeliorációs és hidrotechnikai eljárások összehangolt alkalmazására 
lesz szüség. 

A talajvédelmi terveket üzemenként kell kidolgozni és megvalósítani, amiként 
arra az ország egyes részein (Borsod, Somogy és Tolna megyék területén) már sor ke
rült. A tervekben az alábbi irányelveket kell érvényesíteni: 
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a táblásítás, a talajmunkák végzése, az úthálózatok kitűzése során mindenkor fi
gyelembe kell venni a rétegvonalak irányát; 

a szél- és vízerózió által különösen veszélyeztetett szakadékos, homokos, vízmo
sásos területeken műszaki létesítményekkel is csökkenteni kell a károsítás terjedését, 
ugyanakkor a felsebzett talajon kiterjedt fásítást kell végrehajtani; 

kívánatos a vízfeleslegek tervszerű, szabályozott elvezetése, a talajvédő vetésfor
gók alkalmazása, a rendszeres trágyázás, tehát a tápanyag-visszatérítés elvégzése; 

elengedhetetlen a legeltetés és a felhajtó útvonalak rendezése és a rétegvonala
kat követő talajművelés általános bevezetése, amiként az például Istenmezeje és Za-
bar között meredek, löszös hegyoldalakon is látható. 

Az ismertetett irányelvek alapján dolgozta ki az értekezlet a csernozjom (mező
ségi), a száraz barnaföld, a gyepes podzoltalajok, az erdős-sztyeppek, általában a 
hegyvidékek, ezek között a hegyvidéki, szubtrópikus teatermő körzetek talajvédel
mét szolgáló javaslatait. 

Felvetődött a talajápolás, a talajvédelem gyakorlati megoldása mellett a tudo
mányos kutatások kérdése is. Az egyes országoknak az erózió elleni védekezést a saját 
táji, termőhelyi adottságaikhoz alkalmazkodva kell kutatníok. A kutatások kérdéseit 
az alapkőzetek, a belőlük kialakult talajok, a makroklíma és a tájak szerint már je
lentkező eróziós károsítások eltérései fogják felvetni. Ezekhez kell a továbbiakban a 
kutatóknak a módszerek kidolgozása, a kísérletek beállítása, a védekezés lehetősé
geinek a vizsgálata során alkalmazkodniok. 

Különösen fontos a kísérleti mintagazdaságok hálózatának a kialakítása, ahogy 
az a hazai viszonyaink között már folyamatban van. A mintagazdaságokban lesznek 
gyakorlatilag is bemutathatok az eredményes védekezés, tennivalói. A mintagazdasá
gokban elért eredmények figyelembevételével kell országonként az új és hatásos ta
lajjavítási módszereket kidolgozni, a talajjavításra alkalmas szerves, szervetlen anya
gokat felkutatni, gyakorlatilag alkalmazni. 

Ilyen eljárás lesz esetleg a homoki, erdőgazdasági tájainkon a barázdás talajelőké
szítés bevezetése, ha az a célállományok elegyes kialakítására, az egymástól eltérő, el
különülő termőhelyek figyelembe vételére is lehetőséget biztosít majd. Minthogy az 
erózió elsősorban a viszonylag magasabban fekvő termőhelyeken okoz károkat, főleg 
ezeken kell a különböző agrotechnikai eljárásokkal elérhető eredményeket figyelem
mel kísérni. 

Kiemelkedő jelentőségű az értekezletnek az az állásfoglalása, amely a szocialista 
országok közötti szorosabb együttműködés szükségességére utal. Ennek keretei között 
állítja majd össze a szovjet delegáció a talajjavítás és a talajvédelem szakszótárát, 
kerül sor áz együttműködő országok szakembereinek a cseréjére, a bevált talajvédelmi 
és talajt javító módszerek kölcsönös átadására. 

Az értekezletet követő tanulmányút során az érdeklődők felkeresték a kunadacsi 
aljtrágyázási kísérletünket és megtekintették Püspökladányban a szikfásítás és szik
javítás eredményeit is. 
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Rendszertani kutatások a Populus L. nemzetség Leuce Duby szekciójában 
Szerző a Rhone völgyében 17 egyed vizsgálatával és 9 kiegészítő keresztezési kísér
lettel igyekezett a rezgő-, fehér- és szürkenyár rendszertani meghatározását bizton
ságosabbá tenni. Megállapítása szerint a rezgőnyár határozott faj, a fehérnyár kollek
tív faj. A rezgő- és fehérnyár közötti jellemző különbség az, hogy a rezgőnyáron a 
különböző generatív szervek száma több, a fehérnyáron pedig ezek mérete nagyobb. 
A szürkenyár a fehér- és rezgőnyárral összehasonlítva intermedier jelleget mutat, ami 
hibrid eredetére vall. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy beható elkülönítést a virágzat-jegyek teszik le
hetővé. Ezek határozottabb támpontot nyújtanak mint bármely vegetatív szerv, főleg 
pedig a levél-jegyek, amelyek eddig az elkülönítés alapjául szolgáltak. 

(Marcet, E.: Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Versuhsw. Zürich, 1961. 37. k. 4. f. 
269—321. p.) 


