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Bevezetés

A földtan és mezőgazdasági kapcsolata a 
talajtanon ■— m int az alkalm azott földtan egyik 
speciális ágán — keresztül régóta ism ert tény. 
A terü let földtani jellege határozza meg az 
egyéb term észeti adottságokkal együtt az ott 
kialakult talaj jellemzőit. Más jellegű talaj ala
kul ki mészkövön, m int homokkövön, vagy 
magmás eredetű kőzeten. Törvényszerű volt 
tehát, hogy a talajjal — m int a földkéreg leg
felső rétegével nálunk és külföldön egyaránt 
geológiai szakemberek foglalkoztak először 
m élyrehatóan. K ivétel talán  csak Linné — és 
Tessedik Sámuel volt, aki a m agyar talajtani 
vizsgálatok m egindítása előtt egy évszázaddal 
m ár eredm ényesen foglalkozott az alföldi szike
sek javításával. Szabó József végezte az első 
igazi tala jtan i k u ta tá s t. és talajtérképezést Ma
gyarországon. A m últ század végén a  Földtani 
Intézet agrogeológiai osztályának m egalaku
lásával vette  kezdetét hazánk talajtakarójának 
rendszeres vizsgálata és térképezése, m ely a 
század első évtizedeiben terebélyesedett ki 
Timkó Imre, Treitz Péter, Balleneger Róbert, 
Rétly Antal m ajd később Sümeghy József m un
kásságának következtében.

Külön fejezetet jelen tett Kreibig Lajos 
munkássága, aki a tala jtan i térképezést agro
kémiai vonalra terelte. Ennek következtében 
a Földtani Intézet több, m int 50 éves agrogeoló- 
giai működése befejeződött, az intézet tala jtan i 
osztálya 1948. évben kivált az intézetből és ön
álló Talajtani Intézetté alakult. Ez a kiválás a 
talajtani, m int önálló tudom ány fejlődésének 
tág lehetőséget nyhott. A mezőgazdaság szocia
lista átalakításával a tala jtan  és agrokémia köz
vetlenül bevonult a  mezőgazdaságba. A Talaj
javító Vállalatok, az OMMI és a nagyobb álla
mi gazdaságok önálló tala jtan i vizsgálatokat 
kezdtek és végeznek m a is.

Kérdés, hogy ez a fejlődés egyértelm űen 
pozitívnak tekinthető-e? Már a Földtani In té
zetből való kiválás idején m egnyilvánult a föld
tan i alap elhagyása m iatti aggodalom, m elynek 
m egalapozottságát abban az időben a  gyakorlat 
terén  még nem  lehetett bizonyítani. Ehhez a 
talaj művelési, talaj javítási módszerek, és az 
agronómia ugrásszerű fejlődésének kelle tt el
következnie.

A m agyar mezőgazdaság a  kisüzemi gaz
dálkodás megszűntetésével ju to tt el a rra  a fok
ra, hogy modern növényterm esztési módszerek 
bevezetésével, — mely az agrotechnika, agro
kémia és agronómia h azai: ugrásszerű fejlődé
sének eredm énye — a: term elékenységet magas 
szintre emelje. Kb 10 év az az idő, am ely a 
valóban intenzív' növényterm esztési fejlődést 
hozta., Ez a  fejlődés,; erőteljes polarizálódást,

eredm ényezett az ún. „jó term észeti adottságú” 
és „rossz term észeti adottságú” gazdaságok közt. 
Az előbbiek term elési eredm ényei ugrásszerűen 
fejlődtek, míg az utóbbiak esetében csak inten
zív talajjavítással, talajvédelem m el vagy víz
rendezéssel volt elérhető bizonyos hozamnö
vekedés.

Talajvédelem, talajjavítás

A M agyar Állam a  szocialista szektor lét
rejöttétől kezdve fokozott gondot fordít a  ked
vezőtlen term észeti adottságokkal rendelkező 
gazdaságokra. E tám ogatás nagy része arra for
dítódik, hogy a  kedvezőtlen term észeti feltéte
lek hatását a  lehetőségen belül legnagyobb 
m értékben kiküszöböljék. Ezt talajvédelemén, 
talajjavításon, talajmelioráción keresztül lehet 
elérni. D élkelet-D unántúl meglehetősen tagolt 
domborzatán az adott földtani felépítés és hid
rogeológiai helyzet m iatt k iterjed t területek 
igényelnek rendszeres talajvédelm et, ill. ta la j- 
javítási m unkálatokat. E m űveletek rendszerint 
igen költségigényesek. A költségeket korábban 
teljes egészében az állam vállalta, 1969. január
1. u tán  azonban — a kiem elt területektől elte
kintve —  a term előszövetkezeteknek is részt 
kell vállalniok e m unkálatok költségeiből. Az 
állam most m ár csak a  költségek 70% -át 
fedezi, a hiányzó 30% -ot a termelőszövetkeze
tek biztosítják. Ez utóbbit kölcsönként előte
rem thetik, amit az állam bizonyos feltételek 
m ellett esetleg el is engedhet. Egy-egy üzem 
költségigénye a millió F t-tó l több tízmilló 
Ft-ig terjed  és a m unkálatok időtartam a néhány 
év is lehet.

M int m inden tevékenységnél, a  talajvédel
mi és talajm eliorációs m unkák sikere a bizto
sított pénzügyi, műszaki feltételeken kívül első
sorban a megfelelően^ elkészített, jól megalapo
zott, gazdaságosan kivitelezhető terveken nyug
szik. E terveket legnagyobb részben az OMMI, 
kisebb részben az OTTV, a VfZITERV, MEZŐ- 
BER, A grártudom ányi Egyetemek készítették. 
Kivitelezők is általában ebből az együttesből 
kerülnek ki, de a vízügyi igazgatóságok és ál
lam i gazdaságok is vállalnak talajjavítási m un
kálatokat.

A talajjavítási m unkálatoknak két szakasza 
van: az első szakaszban elkészül az ún. „agro
nómiái te rv ”, am ely többek között táblásítási, 
művelési ági és vetésforgó módosításokra te r
jed ki. Ezt követi a  m űszaki talajvédelm i terv, 
am ely , konkrét utasításokat ad ,a kivitelezésre.

Dél-Dunántúlon a talajvédelm i m unkálatok 
túlnyom ó részét a tagolt domborzat és laza ta 
lajtakaró m iatti erózió elleni védekezés  alkotja. 
Az erózió ■ m értéke Baranya és Somogy megyék 
területén  félelm etesen nagy. Az ország erodált
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területének 11,6%-a Somogybán van. Baranya 
megye összes mezőgazdasági területének 38% -a 
eróziós hatás alatt áll, de Tolna megyében is 
eléri a 20%-ot.

A M agyar Állami Földtani Intézet Dél-du
nántú li Földtani Szolgálata a D unántúli Tudo
mányos Intézettel karöltve m egvizsgálta B ara
nya—Tolna—Somogy m egyék terü letérő l ké
szült 115 db talajvédelm i, mezőgazdasági célú 
vízrendezési és talaj meliorációs tervet a term é
szeti tényezők felhasznált alapadatainak tek in 
tetében. M egállapíthattuk, hogy a tervezett m ű
veleteket csak a  nyilvánvalóan ism ert tényezők 
valam elyikére alapozzák. E tényező szinte kizá
rólagosan a  talajvíz. Éppen ezért a meliorációs 
m unkálatok oroszlánrészét a vízrendezés képezi 
Délkelet-Dunántúlon. Ez a  tény  az alacsony 
fekvésű, vagy síkvidéki magas talajvízű terü le
teken valóban a  legfontosabb szempont, azon
ban ez a „hidrocentrikus” szemlélet ma m ár 
odáig vezetett, hogy nyilvánvalóan rossz te r
mészeti adottságú — de nem talaj vízveszélyes 
— területek  kim aradtak a talajjavításból. E 
szemlélet m iatt a mecseki hegyvidéki term elő- 
szövetkezetek legnagyobb része elesik a  talaj- 
javítás lehetőségétől, holott ilyen igény m utat
kozik.

A  hosszúhetényi „talajállapot”-felmérés

A  fen t em lített helyzeten próbált változ
tatn i a hosszúhetényi „Zengő Gyöngye” Mgtsz. 
1971-ben azzal, hogy területéről „talajállapot
felm érést” készített a D unántúli Tudományos 
Intézet és a MÁFI D él-dunántúli Földtani Szol
gálatának szakem bereivel az utóbbi intézmény 
terveivel és művezetésével. E kényszerű meg
oldással bizonyította, hogy talajvízproblém ák 
nélkül is éppen eléggé indokolt igénye az állami 
támogatásra.

A „talajállapot-felm érést” az em lített ta 
lajvédelm i és talajm eliórációs tervek tömegéből 
leszűrt tapasztalatok alapján terveztük meg. 
Első lépésként bizonyos elveket láttunk 
szükségesnek előtérbe helyezni, m elyek tu la j
donképpen alapjaiban határozták meg a későbbi 
m unka sikerét.

Egy terület talajviszonyai aként alakulnak, 
ahogy a tájra jellem ző term észeti tényezők azt 
meghatározzák. Tehát egy terü leten  éppen azért 
alakult k i a mezőgazdasági művelés szám ára 
nem  megfelelő talaj, m ert az ado tt term észeti 
viszonyok közt csak így alakulhatott.

Ahhoz, hogy megfelelő hatékonyságú talaj- 
javítást, talajvédelm et végezzünk, a maguk 
dialektikus egységében részletesen ismerni 
kell a term észeti tényezőket, hatásukat, m eg
változtathatóságukat. Enélkül megfelelő haté
konyságú talajjavító, talajvédő m unka el sem 
képzelhető.

A  területre vonatkozó valam ennyi olyan 
kutatási adatot fe l kell deríteni és felhasználni, 
amely információt adhat a term észeti ténye
zőkre vonatkozóan.

Láthatóan nem  új felfedezés e három  alap
elv, hanem  a  term észet dialektikájában gyöke
rező régi felismerés, m elyek egy részének alkal

m azását rendelet is előírja (a kutatási eredm é
nyek kom plex hasznosítása).

Megelőző kutatási eredm ények

T alajtani vonatkozásban Stefanovics által 
készített tala jtan i térkép (1950) 6 db m inta
vételi hely feltüntetésével, a  vízvezetőképesség 
és m észtartalom  adataival volt az egyik fel
használható talajtérkép. Ennél többet mondott 
a  Géczy-féle, ugyancsak 1:25 000 m éretarányú 
talaj genetikus térkép (1960), bár szintén csak 
6 m intavételi hely adatai alapján jellemzi az 
1100 kát. h. te rü letű  gazdaságot. E két térkép, 
valam int a term előszövetkezet táblatérképének 
összedolgozásából talajism eret-térképet állítot
tunk  össze, m elynek alapján kijelölhettük a 
„talajállapot” felm éréséhez szükséges új m inta
vételi helyeket.

Nem tala jtan i célú kutatásokból az adott 
te rü le tre  rendelkezésünkre állt a MÁFI Dél
dunántúli Osztálya által készített korszerű 
1:10 000 m éretarányú észlelési és fedetlen föld
tan i térkép, 107 db kőszénkutató m élyfúrás, 47 
db földtani térképező sekélyfúrás, 75 db föld
tan i térképezési és egyéb célú kutatóárok és 15 
db kutatóakna dokumentációja, 11 db geoelek- 
tromos szelvény és 7 db szeizmikus refrakciós 
szelvény. Ezek a növényzet szám ára hasznos, 
laza üledéktakaró -j- talajtakaró  vastagságviszo- 
nyainak m egállapítására, bizonyos átértékelés
sel igén értékes adattöm eget szolgáltattak.

Terepi m intavételezés, laboratóriumi vizsgálatok

A  talajism eretességi térkép alapján 85 m in
tavételi helyet jelöltünk ki, m elyek elhelyezke
dése és eloszlása a m űvelt táblákban mindig az 
optimális információra való törekvést tükrözi. 
Maga a  m intavételezés a tala jtanban  szokásos 
eszközökkel és módon m ent végbe. Egy-egy 
m intavételi helyről két m intát vettünk: egyet a 
feltalajból (30 cm mélység), egyet az altalajból 
(140—160 cm mélység). A talajm intákat a ta la j
tani vizsgálatok gyakorlatában bevált módon és 
eszközökkel talajfizikai és talajkém iai vizsgála
toknak vetettük  alá. Mindezek szokásos ru tin - 
vizsgálatok voltak, melyekhez földtani közrem ű
ködés nem  szükséges.
Az alábbi talaj fizikai vizsgálatok készültek:

— 5 órás kapilláris vízemelés
— talajkötöttségi vizsgálatok (Arany-féle) 

Talajkém iai vizsgálatok az alábbiak voltak:
— CaCO.-tartalom
— P н
— Vízben oldható összes sótartalom
— NCb-nitrogén tartalom
— R>0-kálium tartalom
— P20r>-foszfortartalom

E vizsgálatok egyaránt elkészültek az alta
lajból és feltalajból gyűjtö tt mintákból.

A  laboratóriumi vizsgálati eredm ények  
kiértékelése és értelmezése

A  term előszövetkezet kívánságának megfe
lelően a kapott eredm ényeket művelési táblák
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szerint értékeltük. Ez a nehézségnélküli, hibale
hetőségmentes gyakorlati felhasználás érdeké
ben volt szükséges. (A tsz, ugyanis nem  rendel
kezett elegendő, kellően felkészült agronómus 
szakemberrel.) A táblák szerinti kiértékelést 
m egtoldottuk még azzal, hogy feltün tettük  a 
szükséges tennivalókat, m elyekkel az adott te 
rü let optimális m értékben válik term ővé. Tehát 
az adattömeg gyakorlati alkalmazása szám ára 
szükséges szintézist is elvégeztük, mivel a  tsz-ek 
nagy részénél idegenkedés tapasztalható a leg
szemléletesebben tá la lt vizsgálati eredm ények
kel szemben is, ha azokat saját m aguknak kell a 
gyakorlatba átültetni.

A táblák szerinti kiértékeléstől és a szak
tanácsoktól függetlenül 1:10 000 m éretarányban 
m ellékeltük a vizsgálati eredm ényeket izohip- 
szás térképes ábrázolásban. A térképanyagot ki
bővítettük a következőkben tárgyalt talajeró
zió-, geológiai és talajtakaró-vastagsági térké
pekkel.
Végeredményben az alábbi térképeket m ellékel
tük:

— A talaj 5 órás kapilláris
vízemelése 2 db

— A talaj kém hatása (P«) 2 db
— A talaj CaCO3 — m észtartalm a 2 db
— A talaj vízben oldható

összes sótartalm a 2 db
—  A talaj NO.i — nitrogéntartalm a 2 db
— A talaj K 2O —  kálium tartalm a 2 db
— A talaj P2O5 —  foszfortartalm a 2 db
— Gyakorlati talaj ism ereti térkép 

(Géczy és Stefanovits után)
— Eróziós prognózistérkép
— Lejtőkategória-térkép
— A növényzet szám ára hasznos laza üle

déktakaró -f- talajtakaró vastagságának 
térképe

— Fedetlen földtani térkép a felsőpanno- 
niai alem elet végére vonatkozóan a víz
áteresztő-képesség feltüntetésével.

A 19 db-ból álló térképsorozat utolsó négy 
tagja speciálisan agrogeológiai térkép, melyek 
nélkül a  talajfizikai-talajkém iai térképek is 
csökkent értékűek lennének a  gyakorlat szá
mára. Ezek segítségével adható meg, hogy a 
jelenlegi talajfizikai, talajkém iai állapot meg
változtatása időben m ennyire lehet tartós. Se
gítséget adnak a területek  osztályozásához trá - 
gyázási szükségesség és hatékonyság tek in teté
ben. Alapvető tám pontokat nyújtanak  az opti
mális művelési tábla kijelöléséhez, sőt még a 
term eszthető növényi ku ltú rák  kiválasztásában 
is lényeges szerepük van. Az erózió elleni küz
delem módszereinek megválasztásában a talaj- 
védelem hatékonyságának növelésében, gazda
ságosságának megítélésében e  térképek nem 
nélkülözhetők.

A térképsorozat legnagyobb része láthatóan 
talajfizikai, talajkém iai, geomorfológiai ru tin 
m unkák eredm ényeképpen született, melyeknek

kialakult módszerei vannak. Viszont a sorozat 
két utolsó térképlapja m ár ízig-vérig geológus 
m unkát igényelt. A fedetlen földtani térkép, — 
m elyet vízáteresztő-képesség jellemzőkkel bőví
tetünk, — adva volt a M agyar Állami Föld
tani Intézet korszerű 1:10 000 m éretarányú 
földtani térképsorozatának részeként. A ta la j
takaró +  laza üledéktakaró vastagsági térkép 
viszont úttörő jellegű munka, m elyet szüksé
gesnek ítélünk részletesen is elemezni.

A  talajtakaró -f- laza üledéktakaró vastagságá
nak térképe

Az adott terü let talajtakarójának, ill. az 
a la tta  fekvő — növényzet szám ára hasznos — 
laza üledéktakaró vastagságának viszonyait a 
terü let földtani felépítése, kőzettani, hidro
geológiai, klimatológiai, és ezekből következő 
geokémiai viszonyai szabják meg adott dombor
zat m ellett.

M edenceüledékekkel k itöltött alföldi, vagy 
egyéb síkvidéki terü leten  e kérdések áltálában 
másodlagos jelentőségűek. Az olyan területeken 
azonban, ahol a kéregmozgások következtében 
a növényterm esztés számára nem kedvező fi
zikai tulajdonságú kőzetek felszínre kerülnek, 
ill. közvetlenül felszín a la tt helyezkednek el, 
az em líte tt term észeti tényezők fokozott m ér
tékben fejtik  k i hatásukat. Így a talajtakaró 
teljesen, vagy részben lepusztulhat, vagy eset
leg egyáltalán k i sem alakulhat.

Hosszűhetény környéke felépítéséből kö
vetkezően iskolapéldája az olyan mezőgazdasági 
területeknek, ahol a növényterm esztés lehető
ségeinek szűkreszábottságában a megszokott 
tényezőkön (csapadék, napfény, talajfizika, ta
lajkémia) felü l meghatározó jelentősége van a 
geológiai viszonyoknak. Az egyébként nagyobb 
mélységben elhelyezkedő kőzetek itt gyakran 
felszínre kerülnek, vagy kis mélységben he
lyezkednek el, így törm elékük alapvetően be
folyásolja a talaj szerkezetét, kém hatását, ké
miai összetételét. Különösen jól látható ez az 
altalaj kémiai vizsgálatai eredményeiben, ame
lyek alig különböznek a  szálbanálló kőzetek 
jellemző értékeitől.

Nagyvonalú megfigyeléseink alapján meg
állapítható volt, hogy m ár 1,5— 2 m talajtakaró 
és az ala tta  levő laza üledéktakaró (lejtőtör
melék, helyben m aradt kőzetmálladék, vagy 
pleisztocén lösztakaró) esetén is az alapkőzet 
ta la jra  gyakorolt hatása általánosan fennáll. 
Ez fokozottan megköveteli a trágyázási szabá
lyok betartását és a növénytermesztés számára 
kedvezőtlen alapkőzet (vízzáró márga, homok
kő, vagy eruptív  kőzetek) esetén a gazdaságosan 
kivihető tartósabb talajfeljavítási lehetőségeket 
kizárja. Az ilyen helyzetű talaj termőképessége 
sajátos összetétele m ellett a klimatológiai té 
nyezők m indenkori állapotától sokkal erősebben 
függ, m int az olyan talaj, amely megfelelő vas
tagságú, nedvességet jól tároló és leadó fekvő
kőzetekkel rendelkezik.
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RÉSZLET HOSSZÚHETÉNY KÖRNYÉKÉNEK 
LAZA ÜLEDÉKTAKARÓ + TALAJTAKARÓ 

VASTAGSÁG TÉRKÉPÉBŐL

A talajtakaró hiányzik

0,5 m v as tag ság ú

1.0 m — » —
2 . 0  m  — " —

5.0 m — и —

5 ,0 m -n e ! nagyobb



A térkép szerkesztéséhez az alábbi geoló
giai és geofizikai kutatólétesítm ények ú jraér
tékelését kellett elvégezni:

— Hosszúhetény D-i 1:10 000 m éretarányú 
földtani térképlap összes felszíni kőzet
kibúvásait, törm elékfeltárásait.

— 107 db kőszénkutató m élyfúrás
— 47 db földtani térképező sekélyfúrás
— 75 db kutatóárok
— 15 db kutatóakna
— 81 db talajm intavevő sekélyfúrás
— 1 1  db geoelektromos szelvény
— 7 db szeizmikus refrakciós szelvény.

A térképet 1:10 000 m éretarányban szer
kesztettük, m elynek 1:25 000 m éretarányú k i
csinyített részletét bem utatjuk. Úgy véljük, 
hogy újszerű a maga nemében. Tudomásunk 
szerint mezőgazdaság céljára ilyen térkép ha
zánkban még nem készült. Pontossága az 
l : lo  0 0 0  m éretarányt igen jól kielégíti, m ert a 
legkorszerűbb földtani térképek és a területen  
levő összes kutatólétesítm ények együttes fel- 
használásából alakult. Nagyszerű példája an
nak a szerencsés helyzetnek, hogy hegyvidé
keink legnagyobb részén végzett óriási tömegű  
geológiai kutatási m unka még a mezőgazdaság 
számára is n y ú jt értékes információkat éppen 
ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A talajtakaró  -f- laza üledéktakaró vastag
ságának térképe megdöbbentő eredm ényt pro
dukált a vizsgált terü letre  vonatkozóan; — ne
vezetesen azt, hogy a tsz mezőgazdaságilag 
m űvelt összes területének csak 26{%-án fo ly ta t
ható magasabbrendű növénykultúrák  term esz
tése (azaz a növényzet szám ára hasznos talaj -j- 
+  laza üledéktakaró vastagsága a 2  m -t meg
haladja), azonban a közvetlen fekvő (júra fe- 
dőmárga) legnagyobb része vízrekesztő. To
vábbi szomorú tény, hogy a  terü let 18%-án 
a talajréteg  teljesen hiányzik, az alaphegység, 
vagy néhány cm vastagságú törm eléke talál
ható a felszínen, és 41% -án a vastagság 0,5—2 
m közt ingadozik.

Ezek olyan súlyú érvek, hogy a term elő- 
szövetkezet eddigi term elési profiljának átala
kítását követelik. E térkép bizonyította elsősor
ban; hogy a  vizsgált te rü le t valóban rossz te r
mészeti adottságokkal rendelkezik és ezeken az 
adottságokon csak helyenként lehet eredm énye
sen változtatni. Ez az a háttér, am elyen a  ta 
lajerőállapot jellemzői kialakultak és gazdasá
gos m egváltoztathatóságukról csak e  térkép 
alapján lehet megfelelően nyilatkozni.

Ism ereteink alapján nyilvánvalónak ta r t
juk, hogy am ennyiben hegyvidéki mezőgazda- 
sági terü leteinket hasonló vizsgálatnak vetnénk 
alá, hasonló kedvezőtlen képet kapnánk. A 
hegyvidéki és dombvidéki mezőgazdasági te r 
melés racionális átalakítása érdekében ezt m i
előbb meg kellene tenni.

A  hosszúhetényi talajállapot-felmérés hasznos
sága

A  felm érés tú l a közvetlen célon, számos 
tanulsággal járt, melyek egyaránt hasznosak

voltak a  termelőszövetkezetnek, a tanácsi irá
nyításnak, de általában a  tala jtan  és földtan 
számára is

A term előszövetkezet szám ára közvetlen 
haszon volt, hogy aprólékosan kidolgozott, 
részletes utasítást kapott földjeire táblánként a 
trágyázás, a vetésforgó, a talajm űvelési mód, 
valam int a művelésből való kivonás terén. Köz
vetett haszon abban nyilvánult meg, hogy a 
hivatalos irányítószervek előtt dokum entumok
kal tud ta  igazolni annak szükségességét, hogy a 
hagyományos növényterm esztésről a  gazdasá
gosság érdekében át kell térn i állattartásra. 
Ehhez korszerű legelőgazdálkodás adná a meg
felelő alapot.

A Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya, 
— m int a  term előszövetkezetek legmagasabb 
megyei irányítószerve —  e  kutatás eredm ényei 
alapján teljesíteni tud ta  a termelőszövetkezet 
vissza nem  térítendő hitelkérelm ét a legelőgaz
dálkodásra való áttérés pénzügyi tám ogatására. 
A hegy- és dombvidéki gazdaságok ugyanis 
nagy részben hasonló nehézségekkel küzdenek, 
és fennm aradásukhoz állami dotáció szükséges, 
mely igény megalapozottsága, rangsorolhatósá- 
ga ezideig term észeti oldalról nehezen volt 
dokum entálható. Á ltalában a kérelem m el folya
modó gazdaságok pénzügyi mérlege alapján 
döntöttek a  ju ttatás m értékéről egyéb adott
ságok figyelem bevételével (szakmai színvonal, 
m űszaki színvonal, a  gazdaságosságra törekvés 
m értéke stb.). K ivételt képeznek a talajvédelm i, 
talajm eliorációs kérelmek, m elyeket részletes 
tervek alapján rangsorol és teljesít a megyei 
tanács mezőgazdasági osztálya.

Talajtani téren  igazolódott az a  régi meg
figyelés, hogy a hegy- és dombvidékeken meg
különböztetett figyelem mel kell eljárni, ha a 
valóságnak megfelelően akarunk tájékozódni. 
Nem elegendő a szokásos talaj térképezési ru 
tinm unka, hanem  ki kell azt bővíteni a csak e 
területekre jellemző jelenségek vizsgálatával, 
melyhez célszerű igénybe venni a földtan ese
tenként nagy részletességű ismeretanyagát. K ü
lönösen vonatkozik ez a  talajvédelm i és ta la j
meliorációs tervek összeállítására, ahol a  haté
kony megvalósíthatóság érdekében a vidék ta 
lajá t form áló term észeti tényezőket (klimatoló
gia, hidrogeológia, geomorfológia, geokémia, 
földtani felépítés stb.), m int egyik fő tervezési 
alapot pontosan fel kell tárni. Ezek ism ereté
ben megfelelően rangsorolni lehet az egyes te 
rü leteket feljavíthatóságuk szerint. (Természe
tesen ezt igen lényegesen befolyásolja a fel
építm ény, — maga a gazdaság műszaki, pénz
ügyi jellemzőivel, földrajzi, szociológiai stb. 
adottságaival.)

A földtan számára e  kutatás azt a  tanulsá
got hozta, hogy adott terü leten  és a  tala jja l 
kapcsolatos m űveletek bizonyos fázisában, szol
gáltatn ia kellene speciálisan átértékelt ism eret- 
anyagát (pl. talaj takaró-vastagsági térképek, 
vízáteresztőképesség-térképek stb.), m ely által 
csekély költséggel jelentős adattömeggel növe
kedne a ta la jtan  ism erettára és hatékonysága 
még nagyobb m értékűvé válna.
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Meggyőződésünk, hogy a m agyar földtan
nak a mezőgazdasági termeléssel szoros kap
csolatban álló agrogeológiai törekvései kedvező 
visszhangra találnak és e törekvések magasabb 
színvonalú, nagyobb hatékonyságú, korszerűbb 
növénytermesztés kialakulásában realizálódnak.
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Д-р T. Седеркени

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К АНАЛИЗУ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА; ЗАДАЧИ 
АГРОГЕОЛОГИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ЗАДУНАЙСКОГО КРАЯ

Резюме

В результате развития социалистического коллек
тивного сельского хозяйства распространение со
временных методов выращивания культур привело 
к широкой поляризации среди коллективных хо
зяйств, что было обусловлено различиями их при
родных условий. Хозяйства, обладающие хороши
ми природными условиями, характеризуются скач
кообразным развитием, в то время как большин
ство хозяйств, характеризующихся неблагоприят

ными природными условиями, развиваются весьма 
трудно и требуют чаще всего государственной суб
венции. Для изменения этих последних условий 
государство тратит ежегодно много сотен мил
лионов форинтов, расходуемых на охрану почв, на 
их мелиорацию. Эффективность таких мероприя
тий коренным образом зависит от хорошей орга
низации. Одним из существенных условий хоро
ших планов является точная оценка природных 
факторов, которым обязаны неблагоприятные усло
вия того или другого коллективного хозяйства. 
В этом отношении геология со своим разнообраз
ным фактическим материалом может оказать эф
фективную помощь проектантам.
В изложенном ниже примере один из сельскохозяй
ственных кооперативов, работающих в очень не
благоприятных природных условиях в гористом 
районе, предпринял меры для оценки «состояния 
почв». В результате проведенной оценки была убе
дительно доказана справедливость стремлений 
кооператива к тому, чтобы с традиционного вы
ращивания сельскохозяйственных культур перейти 
на пастбищную форму хозяйничания. На основе 
оценки кооператив получил государственную фи
нансовую поддержку для реализации своих пла
нов.
Оценка состояния почв и земель была, кроме тра
диционных исследований физических и химических 
параметров почв, дополнена картой прогнозов по
тенциальной эрозии почв, картой водопроницае
мости «коренной породы», а также картой мощнос
тей рыхлого осадочного чехла. Для составления 
этих последних карт использовывались многочис
ленные данные геологических, геофизических и 
геоморфологических исследований, проведенных 
на протяжении длительного периода на рассматри
ваемой территории, с соответствующей их пере
оценкой применительно к современным требова
ниям. На основании полученных результатов ка
жется обоснованным сделать такой вывод, что со
ставлению проектам по охране и мелиорации почв 
в каждом отдельном случае должна предшество
вать такого рода оценка состояния почв.
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