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1. BEVEZETÉS
Mezőgazdasági term őterületünk több m int 

felét olyan talajok alkotják, am elyek természe
tes termőképessége gyenge. Az ilyen talajokon 
term esztett gazdasági növények hozamai ala
csonyak, a  term elés költségei magasak.

A rossz talajtulajdonságok megváltoztatása 
beavatkozást kíván — talajjavítást — a term e
lékenység jelentős fokozását, eredményes és 
gazdaságos hasznosítást. A talajjavítás céljára 
nagy mennyiségben használnak ásványi nyers
anyagokat; olyan kémiai hatóanyagokat, ame
lyek nagy tömegben fordulnak elő és viszony
lag olcsó a  kitermelésük.

Hazai vonatkozásban elsősorban a szikes 
talajok, a homoktalajok és a savanyútalajok 
javításához szükséges az ásványi nyersanyagok 
tömeges m éretű felhasználása.

А IV. ötéves tervidőszakban az élelmiszer- 
gazdaság számára döntően fontos, lehetőségeink 
minél jobb kihasználása, a  rendelkezésre álló 
termőföld hatékonyságának növelése.

A mezőgazdasági termelőkapacitáson belül 
a  talajok rekonstrukcióját, a term őterületek
nek a nagyüzemi termelés igénye szerinti kor
szerűsítését a technikai kapacitások rekon
strukciójával és korszerűsítésével összhangban 
célszerű elvégezni.

Népgazdaságunk a jelenlegi tervidőszakban 
15—16%-os bruttó term elési értéknövekedést 
irányoz elő a  mezőgazdaság részére.

Jelenleg a kenyérgabona, takarm ánygabona 
és a kukorica term ésátlaga kétszerese a felsza
badulás előtti időszaknak. A termésátlagok 
azonban nem  m indenütt emelkedtek egyenle
tesen az ország területén.

Ahol a talajviszonyok nem  kedvezőek, nagy 
erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a nö
vénytermesztés biztonságos legyen. Ilyen ked
vezőtlen term őhelyi adottságú területek  vannak 
az Alföld területén több helyen.

Hazánkban a Kárpát-medence sajátos föld
tani, hidrológiai, hidrogeológiai viszonyai, an
nak gátmedence jellege m iatt, a  szikes talajok 
elterjedése nagyobb, m int más hasonló éghaj
lattal rendelkező országokban. Hazánk szántó- 
területének több m int 1 0 % -át alkotják a szikes 
talajok különböző változatai, altípusai.

A szikes talajok megoszlása az Alföld terü 
letén m egyénként a következő képet m utatja:

Megye 1 0 0 0  ha
Bács-Kiskun 92,7
Békés 114,3
Csongrád 43,3
Hajdú-Bihar 198,6
Szabolcs-Szatmár 4,5
Szolnok 152,9
összesen: 606,3

Nagy területek  szikesek a Duna-Tisza-közi 
Hátság és a  Bácskai Hátság területén, valamint 
a Berettyó—Körös vidékén.

A szikes talajok olyan földtani képződmé
nyek, melyekben kialakulásuk során nagy 
mennyiségű nátrium só halmozódott fel. A Na+- 
ionok kedvezőtlen irányban befolyásolják a ta 
laj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságait, 
akadályozzák a növényzet fejlődését, csökkentik 
a talaj termelékenységét. A talaj szerkezete le
romlik, nedvesen kenődik, képlékeny, duzzadó, 
károsan repedezett, cserepesedik. Rossz a talaj 
vízkészlete, vízáteresztő-képessége. Ezeknek 
következtében az egészséges, morzsás talajszer
kezet nem alakulhat ki. Nehezíti a művelést, 
növeli a belvíz-, ill. aszályveszélyt. A szikes 
talajokat javítjuk, a szikjavítás lényege, hogy a 
talaj által abszorbeált Na-ot valamilyen Ca-ve- 
gyülettel helyettesítjük, ami által a szikesekre, 
az ún. N a-talajokra jellemző kedvezőtlen ké
miai-fizikai tulajdonság megváltozik, s a jó
minőségű Ca-talajok tulajdonságát veszi fel.

A szikes területeken kívül az Alföld másik 
jelentős talajtípusát a  homoktalajok képviselik. 
Ezek területi megoszlása az Alföldön, megyén
kénti bontásban az alábbi:

Megye 1 0 0 0  ha
Bács-Kiskun 179,4
Csongrád 9,8
H ajdú-Bihar 67,1
Szabolcs-Szatmár 64,8
Szolnok 2 , 8

Összesen: 323,9
Az Alföld területén, a Duna—Tisza közén

és a  Nyírségben a folyóvizek nagy mennyiségű 
törm elékanyagot szállítottak és raktak le, me
lyet a szél tovább hordott, így hatalmas homok
hátak, homokbuckás területek alakultak ki. A 
homok sok helyen lösszel keveredett. A homok
területek nagy része javításra szorul, növény- 
term esztés szempontjából kedvezőtlen tulajdon
ságai miatt.

A homoktalajok genetikája rendkívül vál
tozatos, így igen sok altípus fordul elő. Alap
vető kémiai tulajdonság szerint azonban két fő 
csoportot különíthetünk el: savanyú homokok 
és meszes homokok.

A következőkben röviden ism ertetjük a 
szikes és homoktalajok agrogeológiai tulajdon
ságait, majd rátérünk a Földtani Szolgálatok 
szerepére a  talaj javítási m unkák előtervezésé- 
ben.

2. AZ ALFÖLDI SZIKES TALAJO K  
ÉS JA V ÍTÁ SU K

Hazánkban nagy kiterjedésben fordulnák 
elő gyenge termőképességű, ill. term éketlen, 
különféle típusú szikes talajok.
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Közös tulajdonságuk, hogy talaj szelvényük 
több-kevesebb Na-sót tartalm az, s am ellett a 
talaj agyagos részében (adszorbciós komplexum) 
az Na-ionok jelentős arányban (10—30%) meg
kötődtek.

E kedvezőtlen kémiai tulajdonságuk foly
tán, fizikai tulajdonságuk is kedvezőtlenné 
változott meg. A szikesek minőségét, értékét 
a talaj szelvényben előforduló nátrium sók minő
sége, mennyisége, szintek szerinti eloszlása, va
lam int a talajkolloidok N a-telítettségi foka 
szabja meg.

A kisebb m értékben szikes, valam int a k i
sebb arányban szikfoltos területek, általában 
szántóföldként, a  nagyobb szikesedett területek, 
továbbá a  szódás szikesek, valam int a talajszel
vényben erősebben szikesek, gyepként hasz
nosulnak.

A szikes szántóterületek közös tulajdonsá
ga, hogy nehezen művelhetők. Száraz időben 
kőkemények, nedves időben pedig pépesen szét- 
folyósak. Nagyon rövid az az idő, amikor a ta 
laj megművelhető. Így, kedvezőtlen fizikai tu 
lajdonságuk folytán rossz a vízgazdálkodásuk. 
Tűrhető term ést csak szakszerű műveléssel és 
kedvező csapadékos évjáratban adnak. Átlag
term ésük búzában szám ítva 8 — 1 0  q/ha.

Még rosszabb a helyzet a szikes gyepterü
leteknél, amelyek kedvezőtlenebb kém iai-fizi
kai tulajdonságuk m iatt, gyenge fűterm ést ad
nak. Legtöbbször nem kaszálhatok, főként 
birkalegelőül hasznosulnak, s alig adnak 7—9 
q/ha, — bár jó minőségű — szénaterm ést.

A szikeseket a  legrégibb osztályozás mész- 
télén  és meszes-szódás szikesekre  osztja. Ez 
képezi alapját ma is a szikesek talajjavítási 
csoportosításának.

Szikeseink összes terü leté t a Földtani In té
zet által a 30-as években és a 40-es évek elején 
K REYBIG  L. irányításával végzett talajism ereti 
térképek adatai alapján, 550 ezer ha-ban hatá
rozták meg. Ebből a legnagyobb terü let — 
zömmel m észtelen szikesek, —  a Tiszántúlra 
esik, a Duna—Tisza közi szódás szikesek, m int
egy 140 ezer ha-ra  tehetők.

2.1. M észtelen szikesek. A m észtelen szike
sek, a sztyeppesedé réti szolonyecek jellem 
vonása, hogy a  talajszelvényük felső rétegei 
kisebb-nagyobb mélységig, szénsavas meszet 
nem  tartalm aznak, a vízben oldható Na-sók 
mennyisége elenyésző. A talajszelvény alsóbb 
rétegében (sóakkumulációs szint) viszont a sók 
mennyisége rendszerint erősen megnő. Ezen 
tömött, rendszerint oszlopos szerkezetű szintbe 
a gyökerek alig tudnak lehatolni. Éppen ezért 
e szikesek használhatóságát a felső kilúgozott 
mésztelen réteg vastagsága szabja meg. Ebből 
nemcsak a term őképeségükre, hanem  javítási 
eljárásukra is tám pontot kapunk. A kilúgozás 
m értékétől függően lehet: gyengén savanyú, 
semleges körüli, vagy gyengén lúgos. Am ennyi
ben a talajban a  szénsavas mész megjelenik, 
lúgos, szódás.

2.1.1 A  gyenge, savanyú és semleges kö
rüli szikesek feltalajának kém hatása foly

tán, a szénsavas mész kielégítően oldódik, s 
így a  javítás CaCCb-tartalmú anyagokkal, mind 
meszezéssel, mind meszes altalaj terítéssel (di- 
gózás) eredményes. M indkét mód a mésztelen 
szikesek nagyüzem i javítási eljárása. A mesze- 
zéshez a szikesség m értéke szerint 180—250 
q/ha CaCO.i hatóanyag szükséges. A javításhoz 
őrölt mészkőport, cukorgyári mésziszapot és 
egyéb gyári m ellékterm ékeket használnak. A 
meszes altalajterítés, vagy más néven digózás 
abban áll, hogy a szikes terü lete t 6 — 8  cm vas
tagon (500— 550 m 3/ha) CaCCh-ban gazdag, nem 
szikes, és nem tú l kötött meszes altalajjal meg
terítik , s azt talajm űveléssel a szántott rétegbe 
belekeverik. A meszes altalaj kiterm elése a köz
vetlen közeli, rendszerint ré ti csernozjom tala
jú, előzetesen m egkutatott és a vizsgálatokkal 
alkalmasnak ta lá lt területen  nyito tt bányahely
ről történik. A m unka keresztülvitele szkrépe- 
rekkel gépesíthető. M indkét javítási eljárás to
vábbfejlesztése, alkalmazási helyének talajvizs
gálatokkal történő megállapítása, a m unka gé
pesítése és a  nagybani javítás megvalósulása a 
Szegedi Talajtani K ísérleti Intézet munkájához 
fűződik.

2.1.2. A  mésztelen, gyengén lúgos szikesek, 
feltalajának kém hatása a nagyobb N a-telítettség 
folytán gyengén lúgos. így a CaCCb oldódása 
nem  kielégítő, ennek következtében megfelelő 
javulás nem  áll elő. A talaj szelvény általában 
Na-sókban gazdag, sőt a  szelvény gyakran szó
dás.

E gyengén lúgos területrészek, kisebb-na
gyobb foltok alakjában, a m észtelen szikesek 
között fordulnak elő. M indkét nagyüzemi eljá
rás esetére, javítási eljárásukat PRETTEN- 
HOFFER I. dolgozta ki. Ez a  következő:

meszezés esetén: mész -)- gipszes javítás,
meszes altalaj
terítés esetén: a) feketeföld aláterítéssel 

egybekapcsolt meszes altalajterítés,
b) gipszes rétegekkel végzett terítés.

A m ész  -)- gipszes javítás azon alapszik, 
hogy kis m ennyiségű gipsszel a feltalaj kém ha
tását letom pítjuk, annyira, hogy а  СаСОз old
hatósága lehetővé váljon. Á ltalában 7 -t súlyrész 
gipsz, 'V4 súlyrész СаСОз-tartalm ú javítóanyag
arány szükséges. A talaj lúgosságának növeke
désével a gipsz m ennyiségét a  keverékben nö
velni kell, m ajd a feltalajban а СаСОз megjele
nésével a tiszta gipszezésre van szükség (szódás 
szikesek esetében).

A feketeföld-aláterítéssel végzett javítással 
a szikes feltalaj lúgosságának tompítása, a bá
nyahely felső, gyengén savanyú, humuszos ré 
tegével történik, ennek elterítése u tán  az egész 
területen  meszes altalajjal digózást végeznek. 
A kísérletek szerint 300—400 m:l/ha  feketeföld 
aláterítésére van szükség.

Ahol a bányaszelvény egyes rétegei — a 
hum uszréteg a la tt — 1 — 2 %  gipszet tartalm az
nak, ezen gipszes rétegek  elkülönített kiterm elé
sével és a  gyenge lúgos részekre terítésével ja-
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vitásuk mész +  gipszes javításként helybeni 
anyaggal elvégezhető.

A gipszes javításhoz a perkupái gipsz-an- 
h idrit m ellett gyári gipszmelléktermékeket 
(trisógyári, tim földgyári gipsziszap) használnak 
fel.

M indkét javítási eljárás hatására az eddig 
rendkívül kedvezőtlen tulajdonságú mésztelen 
szikes morzsalékossá, könnyen művelhetővé, jó 
vízáteresztő és kedvező vízgazdálkodású tala jjá  
válik, amely szinte m inden gazdasági növény 
term esztésére alkalmas lesz.

A Szegedi Talajtani K ísérleti Intézet ta r 
tam  szikjavítási kísérletei, valam int a nagy
üzemi javítások eredm ényei szerint, a javítás 
hatására gabonaegységben 7— 8  q/ha többter
més számítható. Tehát a javítási költségek 
2,5—5 év alatt m egtérülnek. Ami a szikjavítás 
tartamhatását illeti, annak igazolására a kele
menzugi kísérleti telepen a  mésztelen szikese
ken jelenleg is folyam atban levő számos, több, 
m int 2 0  éves tartam  kísérlet eredm ényei állnak 
rendelkezésre.

A szikjavítási kísérletek és a talajszelvény
ben végzett beható kémiai vizsgálatok azt m u
tatják, hogy a javulás folyam ata fokozatosan 
a mélyebb rétegek felé halad, és így e szik javí
tási eljárások gyakorlatilag végleges eredmé
nyeknek tekinthetők. Hangsúlyozni kell, hogy 
alapfeladat a javítás elő tt a vízrendezés, hogy 
a  talajvíz szintjének felemelkedése folytán ú j
bóli elszikesedés ne álljon elő. A vizsgálatok 
szerint éghajlatunk alatt fokozatos, bár lassú 
lemosódás van folyamatban, s ha a talajvíz 
szintje a kritikus szint a la tt van, a javítás hatá
sára nemcsak a szikes szántott réteg javul meg, 
hanem a javulás folyam ata fokozatosan á tte r
jed az alsó rétegekre is.

Ennek elősegítésére szolgál a m ély (50— 
60 cm) altalajlazítás, amelynek hatására, a te r
més további 10— 30% -kal nő, és am ellett a  só 
akkumulációs szint lejj eb mosódása következik 
be.

A mésztelen szikesek javítása a  gyakorlat
ban, a m ár tárgyalt eljárásokkal, nagyüzemi 
méretekben, folyam atban van. A javítási m un
kák megindítását, kis gazdaságokban, a 2 0 -as 
évek végén a Földtani Intézet által, az egész 
ország tala jtan i és botanikai szakembereinek 
bevonásával végzett, a „szikesek országos jele
ne” tárgyú m unka előzte meg. Majd utána 
Treitz P. és Sigmond E. javaslatára, kezdetben 
meszezéssel, m ajd a  30-as évek végén, a Sze
gedi Talajtani Kísérleti Intézet szorgalmazására, 
a  m eszes-altalajterítéssel is m egindult az állami 
szikjavítási akció. A javítási m unkák nagyará
nyú kifejlődése azonban csak a felszabadulás 
után, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és 
állami gazdaságok megalakulásával vált lehető
vé, s azóta is folyam atosan tart.

2.1.3. Újabb agrogeológiai kutatások. A me
szezéssel végzett javítások továbbnövelése ér
dekében szükségessé vált új területek  megku
tatása, felm érni a mésztelen szikesek pontos te
rü le tét és lehatárolni a  javításra alkalmas anya
gok előfordulási helyét, H ajdú-B ihar megye déli

részén, Berettyószentmárton, Bakonszeg, Mező- 
peterd, Fúrta, Zsáka, Darvas, Vekerd és Csök- 
mő térségeiben, m integy 30 000 ha-t kitevő 
területen.

Ennek a feladatát képezte az agrogeológiai 
kutató- és feltárófúrások, illetve azok m intái
nak értékelése u tán  megállapítani, a digózással 
történő talajjavítások lehetőségét. Ami az itteni 
különféle talajtípusok kialakulását, előfordulá
sát illeti, e területen  a m últbani vízrendezések 
után, m int a Tiszántúl egyéb m élyfekvésű mo
csaras területein, erősen kötött, m észtelen réti 
talajok alakultak ki. A szigetszerűen kiemelke
dő területeken, réti csernozjomok találhatók, 
továbbá azok különféle változatai, ugyanakkor 
az időszakosan víz járta  területeket a szikes ta
lajok fedik.

Az erősen kötött m észtelen réti talajok ja 
vítása e területen  sem meszezéssel, sem meszes 
altalaj t erítéssel ezideig nem tö rtén t meg, noha 
javításuk, nehéz m egmunkálhatóságuk meg
szűntetése és term ékenységük növelése érdeké
ben ez nagyon kívánatos le tt volna. Meszes al
talajterítés lehetősége, m int általában a talajok
nál a  mészben szegény és erősen kötött anyagú 
javítóanyagok m iatt, — igen korlátozott.

A folyók gyakori kiöntése, és az erekben 
magasan álló vízszint a viszonylag kiemelkedő 
területeken felszínhez közeli talajvízállást oko
zott. A talajból kioldott Na-sókat a víz felszín
re hozta, és ott koncentrálódtak, a mikromélye- 
désekben pedig, amelyekben a pangó víz állott, 
felülről lefelé irányuló kilúgozási folyam at in
dult meg. E kétirányú vízmozgás, a talajszel
vényben káros sófelhalmozódást, és ezáltal a 
szolonyec típusú szikesek  különféle változatai
nak kialakulását eredményezte.

Azon szikesekben, ahol a kilúgzási folya
m at nem tudott érvényesülni, réti szolonyec 
talajok alakultak ki, ugyanakkor ott, ahol a 
folyam at végbement, sztyeppesedő réti szolo- 
nyecek  képződtek.

Ami a  réti csernozjomokat illeti, ezek ja 
vítása is — tek in tette l a feltalaj gyengén sa
vanyú kém hatására — a szükséges m észtarta- 
lom biztosítása meszezéssel lenne kívánatos. 
Javításukat ott, ahol közöttük sztyeppesedő réti 
szolonyecek fordulnak elő, általában meszes a l
talaj terítéssel végzik. Egyedi előfordulás esetén, 
kis mészigényük folytán, a szkréperekkel vég
zett meszes altalajterítés nem lehetséges, he
lyette a  meszezés az alkalmasabb eljárás.

A fenti kutatás során vett m intákon az 
alábbi laboratórium i vizsgálatokat végezték el:

a) PH vízben,
b) összes vízben oldható só %,
c) СаСОл %  Scheibler-módszerrel,
d) Fenolftalein lúgosságból szám ított szó

da %,
e) Arany-féle kötöttségi szám,
f) 5 órás kapilláris vízemelés.
A vizsgálat alapján bányanyitásra alkalmas 

a terü let ugyanis akkor, ha:
a) az összes vízben oldható só 0 ,1 %  alatt 

van,
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b) a  szódatartalom  0,08% a la tt van,
c) a СаСОз-tartalom  5% -ot a  m inták átla

gában eléri, v. m eghaladja,
d) az A rany-féle kötöttségi szám 70-nél 

kisebb,
e) a  kapilláris vízemelkedés 5 óra alatt 

50-nél magasabb.
A vizsgált terü leten  a feltárás és a labo

ratórium i vizsgálatok kim utatták, hogy a 
30 000 ha-t kitevő területből 5000 ha m észtelen  
szikes szántó túlnyom ó részének, m integy 93 
°/o~nak, javításához jó minőségű meszes altalaj, 
a javítandó szikesekhez közeljekvően rendelke
zésre áll.

Az alkalmas bányahelyek hasznos rétegé
nek átlagvastagsága 40 cm, az átlagos szállítási 
távolság is minimális, átlagosan 507 m.

A terü leten  a vízrendezés annyira megol
dott, hogy a tala jjav ítás elvégezhető. A meszes 
altalajterítéssel végzett javításnál, m ajd az az
zal karöltve végzett mélylazítással, a szikes 
talaj rossz vízvezetőképessége és rossz vízgaz
dálkodása előnyösen változik a  javítás hatása, 
m ind a  szikjavítási tartam kísérletek, mind az 
üzemi javítások adatai szerint, ha-ként számít
va 6 — 18 q többterm és várható amelyhez járu l 
még a rendszerint igen töm ött, sőt gyakran 
szódás altalajon, szikeseken az altalaj lazítás ha
tása, amely további 2 0 %  körüli többterm elést 
jelent. De ebbe még nincs beleszám ítva az a té 
nyező, hogy a javítás u tán  nemcsak kalászo
sok, hanem  szinte m inden gazdasági növény 
eredm ényesen term eszthető.

Összefoglalásul m egállapítható, hogy a 
vizsgált terü let helyszínén fellelhető tala jjav í
tásra  alkalmas altalajnak — a digóföldnek — 
a feltárása volt. Célja a mezőgazdasági term e
lésfejlesztés egyik alapvető feltételét képező 
talaj term elékenység növelésének a helyi anya
gok felhasználásával való olcsóbbá, tehát gaz
daságosabbá tétele. Ez a gépesítés jelenlegi 
gyors ütem ű fejlődés időszakában is elsődleges 
feladat. Akár üzemi, akár népgazdasági szinten 
vizsgálva ugyanis a tala jjav ítás lehetőségét 
végsősoron a gazdaságosság határozza meg al
kalm azásának m ódját és m értékét.

A feltáró m unka és vizsgálati anyag alap
ján m egállapítható, hogy a  kutatással érin tett 
30 000 ha 49,5%-a (15 000 ha) javítható digózás- 
sal, tehát helyszínen található anyag felhaszná
lásával (szántó- és gyepterület. Ez tartalm azza 
a  jelenleg is szántóként használt területeket, 
valam int azokat a gyepterületeket, melyek első
sorban a  korszerű táblásítás kialakítása érdeké
ben, digózás esetén szántóvá trhetők  fel.

A javítás eredm énye 7 q/ha GE átlag te r
m ésnövekedést véve figyelembe, 290 Ft/GE- 
értékkel számítva, 2030 F t/ha term elési érték- 
növekedést jelent.

A javítás konkrét eredm ényén kívül a ja 
vítás számszerű eredm ényéhez járu l még, hogy 
a  talaj tulajdonságai előnyösen megváltoznak, 
melynek konkrét értékelése nem  lehetséges 
ugyan, de a  gazdálkodás szempontjából rend
kívüli jelentőségű.

Ilyenek többek közt:
a) a term eszthető növényi változatok bő

vülése,
b) a  talaj m űvelhetőségi időszak széthúzó- 

dása,
c) tábla term őfelületének kiegyenlítettsége,
d) a belvízveszély csökkenése az emelke

dett felszín következtében,
e) m űtrágya-érvényesülés fokozódása,
f) öntözési lehetőség javítása,
g) a térség vasúti és közúti hálózata foly

tán  a javítás kivitelezése, meszes a lta
lajterítéssel kisebb költséggel végezhető 
el, m int a meszezéssel.

Tekintettel arra, hogy az élelmiszergazda
ság szám ára döntően fontos a term elés intenzi
tásának folyam atos fokozása, a rendelkezésre 
álló föld hatékonyságának növeléséhez, jelen 
kutatás igen értékes és a term elésfejlesztés so
rán  feltétlen  m egvalósítandó alapot biztosít.

2.2. Meszes, szódás szikesek

Ezen szikesek jellemvonása, hogy szelvé
nyük nemcsak az alsóbb rétegekben, hanem  
m ár a feltalajokban is szódás, többé kevésbé 
szénsavas meszes. Tiszántúlon, előforduló szó
dás szolonyecek, a mésztelen szikesekhez ha
sonló sófelhalmozási szinttel rendelkeznek, 
azonban felső rétegük is kissé szódás. A meszes 
csernozjom talajú terü letek  között fordulnak 
elő, m int term éketlen foltok, területrészek, 
amelyek a jó csernozjom tala jú  táblák egyidő- 
beni m egm űvelését rendkívül akadályozzák. 
Javításuk gipszezéssel és egyéb savanyú hatású 
anyagokkal m ár a m últban megoldást nyert. 
(Herke—Prettenhoffer). A feltalaj m egjavítása 
u tán  azonban az altalaj szódás marad, és így 
a te rü le t sekély term őrétegű marad.

Ezen hiányosságon segít Prettenhoffer  el
járása, am ely a  feltalaj gipszezésén kívül vég
zett, mély alatalajlazítással, és a szódás-szikes 
foltokra szkréperekkel rá te ríte tt 15—20 cm fe- 
keteföld-terítéssel m ély term őréteget alakít ki, 
amely javítás u tán  a  volt szikes foltokon m ég a 
kukorica is eredm ényesen term eszthető.

A  Duna— Tisza közötti szódás szikesek — 
szoloncsák-szolonyecek — egész szelvénye szó
dás, és erősen meszes. Szántóföldi term esztésre, 
csak a kedvezőtlen kémiai, fizikai tulajdonsá
guk alapvető m egjavítása u tán  alkalmasak. 
Ennek Herke— Harmati k ísérletei szerint itt is 
feltétele: a  te rü le t vízrendezése és a  m agasra 
emelkedő sós talajvíz süllyesztése, mély bevá- 
gású csatornák segítségével.

A szakszerűen végzett gipszezés megfelelő 
agrotechnika alkalm azásával fokozatosan, vég
leges javulást eredm ényez és a talaj term elé
kenysége évről évre  nő. M élylazítással i tt  is 
elősegíthető mélyebb term őréteg kialakulása. 
Az öntözés a term esztés biztonságának és ered
m ényességének növelésén kívül jelentősen elő
segíti és fokozza a talaj minőségének javulását.
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2.3. A  szikes talajok javításának rövid tör
téneti összefoglalása. Az előzőkben vázlatosan 
ism ertettük a szikes talajtípusokat, és az ezek 
függvényében alkalm azható javítási módozato
kat. A szikes talajokról és javításokról vázolt 
kép teljessé tétele érdekében, az alábbiakban 
röviden ism ertetjük a  hazai szik javítás tö rténe
tét.

A hazai szikes talajok term észete és javí
tása kutatásának első kiemelkedő képviselője 
Tessedik Sámuel (1782—1820), szarvasi lelkész 
volt. A szikes talajok m ibenlétének tanulm á
nyozása m ellett foglalkozott a meszes altalaj 
szikjavító hatásával és eredm ényesen alkal
m azta a  környéken előforduló szikesek jav ítá
ra. Innen te rjed t el az eljárás a Tiszántúlon a 
szarvasival azonos talaj adottságú m észtelen 
szikesek javítására. Közel ez időben foglalkozott 
a kérdéssel N agyváthy János (1755—1819), aki 
mészkőport, égetett meszet és gipszet javasolt 
a  szikesek javítására. Hasonló m egállapításokat 
te tt Kitaibel Pál (1757—1817). Közel ez időben 
foglalkozott e kérdéssel Irinyi János (1819— 
1895), aki szódás szikesek javítására gipsz al
kalm azását javasolta. Sajnos kortársai nem  ér
tettek  vele egyet. így nálunk csak 1 0 0  évvel 
Nagyváthy és 50 évvel Irinyi u tán  Hilgard ka
liforniai kísérletei fordíto tták  a figyelm et a 
szódás szikesek gipsszel végzett javítására.

Cserháti Sándor (1852—1909) Kvassay Je
nővel (1850— 1919) együtt, az öntözéssel végzett 
javítást és hasznosítást tám ogatta. Kvassay szi
kes talajon számos öntözőtelepet és halastavat 
létesített. Az ő tevékenységének eredm énye a 
szikes talajok öntözéssel történő hasznosításá
nak gondolata. Gyárfás József (1875— 1965) is 
felhívta a figyelmet a mészkőpor és cukorgyári 
mésziszap talajjavító  hatására, de fenntarto tta  
azon vélem ényét, hogy erősebben szikes talajo
kon csak öntözéssel lehet eredm ényt elérni. 
Inkey Béla  (1847— 1921) és Treitz Péter (1866—- 
1935) gipszezéssel a szódás szikesek javításánál 
kedvező eredm ényt értek  el.

A szikjavítási kutatás terén  а XX. század 
első felének nemzetközileg is legkiemelkedőbb 
képviselője Sigmond Elek (1873— 1939) volt. 
Sokoldalú kutatóm unkája k iterjed t a szikesek 
kémiai és fizikai tulajdonságainak, genetikájá
nak és osztályozásának tanulm ányozására, de 
éppenúgy foglalkozott javításuk elm életi és 
gyakorlati kérdéseivel is.

A szikjavítási eljárásokat először ő a szi
kesek kémiai és fizikai tulajdonságai szerint 
csoportosította. M egkülönböztetett fizikai, hid
rológiai és kémiai javítást. Az öntözést elsősor
ban a  szikes tala jú  gyepekre javasolta. Az ál
tala javasolt eljárások tanulm ányozására sokol
dalú kutatóm unka indult meg a század elején. 
Ezen m unkában nagy szerepe volt Szentannay  
Sám uelnek, aki a mésztelen szikesek javításá
ban agrotechnikai eszközöket alkalmazott. 
Eredményes kísérleteket végzett a mésztelen 
szikesek meszezéssel (cukorgyári mésziszappal 
és mésztufaporral) végzett javítására.

A szikjavítás gyakorlati bevezetésében 
Sigmondnak  és Treitznek  van a legnagyobb ér

deme. Javaslatukra 1928-ban m egindult a mész
telen szikesek javítására az első állami talaj ja 
vítási akció. Ezen időtől eredm ényekben gaz
dag, főleg elm életi kutatóm unkát végzett 
Arany Sándor és Di’Glera János.

Közel félévszázados szikjavítási kutató
m unkájával m aradandót alkotott Herke Sándor 
(1882— 1971), m ind a  szikjavítás elm életi, mind 
gyakorlati kérdéseinek megoldásában. így a 
Duna— Tisza közi szikesek genetikájának és a 
a szódás szikesek javításának továbbfejlesztése, 
a szikesek hasznosítása rizstermesztéssel, a szik
javítás gépesítésének m egindítása voltak kuta
tóm unkája fő állomásai. Értékes kutatási ered
m ényeket ért el szikes tala jú  gyepek javítása 
és hasznosítása terén  is.

A tiszántúli mésztelen szikesek javítása te
rén a javítási eljárások talaj változatok szerinti 
alkalmazási lehetőségét a biztos szakvéleménye
zés érdekében Prettenhoffer Imre állapította 
meg. A z  egész Tiszántúlra kiterjedő szikjaví
tási tartam  kísérletei alapján, a nagyüzemi szik
javítási eljárásokat továbbfejlesztette, a  rosz- 
szabb változatok javítására új eljárásokat dol
gozott ki. A szikjavítás gépesítésében, a nagy
üzemi szikjavítás m egindításában, kifejleszté
sében tevékeny része volt. K utatási eredm ényei 
alapján indult meg a mésztelen szikesek és ré
ti talajok javításának továbbfejlesztése és a 
javítás eredm ényeinek további növelése mély
lazítással. K utatóm unkája eredm ényeit a nagy
üzemi szikjavítás eredm ényesen alkalmazza.

3. AZ ALFÖLDI HO M OKTALAJOK  
ÉS JA V ÍT Á SU K

3.1. A .főbb homoktalaj-alaptípusok ismer
tetése. A  hom oktalajok ásványi jellegű, laza 
szerkezetű képződmények. A leiszapolható rész 
csekély m ennyiségű, sajátságosán szemcsézett, 
a nedvességet rosszul tartja . Száraz állapotban 
a homokszemcsék rendkívül mozgékonyak, 
szervesanyag-tartalm uk szintén kicsiny, éppen 
ezért a víz- és tápanyag-m egkötőképességük 
nem megfelelő, a  baktérium ok működése a ta 
laj lazasága m iatt nem  kielégítő.

Agrogeológiai szempontból az alábbi altí
pusokat különíthetjük el:

3.1.1. Futóhomok és jellegtelen homokta
lajok. Szelvényében nem láthatók a  talajkép
ződés jelei. Nincs bennük humuszos réteg- és 
tápanyagfelhalmozódás. Nincs állandó növény- 
takarójuk, a  keletkező hum usz gyorsan el
bomlik.

A leiszapolható rész mennyisége 10% alatt 
van. H um usztartalm a 1%. A 3 Beaufort foknál 
erősebb szél könnyen mozgatja, buckákba hord
ja. A vizet gyorsan nyeli, de nem tud ja  vissza
tartani, így ham ar kiszárad. Rossz a tápanyag
szolgáltató képessége.

Az idetartozó képződményeknél két válto
zatot különböztethetünk meg: A meszes kép
ződmények a Duna—Tisza közén találhatók, 
míg a m észtelen  homokok a Nyírségben fejlőd
tek  ki.
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A homok főleg a felszín kiemelkedő részein 
helyezkedik el, a buckák közeit humuszos ho
mok, réti és lápos, helyenként szikes talajok 
foglalják el. A Duna—Tisza köze déli részén, a 
semlyékeken jellemző a  mésziszapos altalaj, 
am ely lehet finom eloszlású mésziszap, vagy 
összecementált réti mészkő. A löszrétegek fe
lett gyakran lepelhomok  fordul elő.

3.1.2. Gyengén humuszos homoktalajok. 
Szelvényükben 30 cm-ig a humuszos szintet 
m ár meg lehet figyelni, de a hum usztartalom  
még 1% alatt m arad. Lehet meszes (Duna— 
Tisza köze) és m észtelen  (Nyírség). Termőké
pességük az előző csoportnál jobb, de a víztar
tó- és tápanyagszolgáltató-képességük még 
m indig nem kielégítő.

3.1.3. Kovárványos barna erdőtalajok, 
olyan homokrétegek, am elyekben ismétlődő, 
zegzugos lefutású, 0,5—2,0 cm vastag, vasas, tö 
m ött szerkezetű, ún. „kovárvány-csíkok” talá l
hatók. H um usztartalm uk  1—2%  közötti, kém 

hatásuk gyengén savanyú (pH =  4,5—6,5). 
Mésztelenek, A leiszapolható rész 6— 15%. A 
Nyírségben fordulnak elő.

3.1.4 Réti csernozjom és csernozjom jel
legű homoktalajok. H um usztartalm uk  2—5% 
közötti. Víz- és tápanyag-gazdálkodásuk az elő
zőknél lényegesen jobb. Jav ításra  nem szorul
nak.

3.1.5. Lápos réti talajok. Gyakran előfor
dul a hom okterületek m élyfekvésű, időnként 
vízállásos területén. Kolloidtartalm a 40— 70% 
lehet. Eezeket a talajokat, kedvező összetételük  
következtében közeli homoktalajok javítására 
eredm ényesen használják.

Stefanovits, 1961-ben a javításra szoruló 
hom oktalajok terü leté t 1 170 000 ha-ra becsülte. 
A hom okterületek genetikai típusok szerinti 
megoszlását az I. számú táblázatban tün te ttük  
fel:

A lfö ld i hom okterületek genetikai típusok szerinti megoszlása.
I. táblázat

Megye F utó
homok

Csernozjom
homok

H om okterületek megoszlása 
Agyag- 

bemosásos 
barna 

erdőtalaj 
1000 hektárban

K ovárvá
nyos barna 
erdőtalaj

Barnaföld Ö ntéstalaj Réti ta laj

Bács-Kiskun 179 103 _ _ 2 23
Csongrád 10 39 — — — —

H ajdú 67 7 17 — — — 17
Szabolcs-Szatmár 64 — 180 — — — 17
Szolnok 3 6 1 — — — —

Összesen: 323 155 198 — 2 — 57

Az alföldi összes hom okterület 735 000 
hektár, amelyből 323 000 hektár a  futóhomok 
és jellegtelen homoktalaj területe.

A különböző homoktalajok term ékenysége 
eltérő. Sokfajta kedvezőtlen tulajdonságuk kö
vetkeztében kicsi a hum usztartalm uk, rossz a 
víz- és tápanyag-gazdálkodásuk.

A szél által mozgatott homokszemek meg- 
sebzik a növényeket. A szél és homokvándorlás 
súlyos károkat okoz.

A  jutóhom ok és jellegtelen homoktalajok 
csoportjába tartozó területek, mezőgazdasági 
term elésre nem, vagy csak igen korlátozottan 
használhatók. Ezeket feltétlenül javítani kell, 
de az egyéb hom okterületek egy része is javí
tást igényel.

Javításra egyébként —  kedvező CaCCh- 
tartalom  m ellett is — azok a  homoktalajok 
szorulnak, am elyekben a leiszapolható rész 1 0  

%  alatt van. Ugyanis a  talaj szelvényen gyor
san átfutó esővíz a hasznosítható szerves- és 
szervetlen anyagokat az altalajba mossa le, így 
azok a növények szám ára elvesznek.

3.2. A  homoktalajok javításának történeti 
összefoglalása. A  magyarországi homoktalajok

javításának lehetősége régóta felkeltette a 
mezőgazdasággal foglalkozó szakemberek fi
gyelmét.

Már а XVII. század végén, M itterpacher 
Lajos, Nagyváti János, Pethe Ferenc és W itsch  
Rudolf foglalkoztak a futóhom ok fásítással tö r
ténő megkötésének lehetőségével. Gregori Já
nos, Bács-Bodrog megyei főorvos 1786-ban az 
uralkodóhoz fordul, a homokos, kopár terü letek  
fásítása ügyében.

I. József 1788-ban a  „folyó homokok ülte
tését, a  megyékhez adott parantsolattal sürgeté” .

Az 1807-es országgyűlés, törvényt hozott 
a „homokos puszták haszonrafordítására”.

1825-ben Vedres István, a gyümölcsfákkal 
és szőlővel való betelepítését javasolta. 1835- 
ben Hubay J. a homok fásításához akác, nyárfa, 
erdei és feketefenyő telepítését ajánlja.

1842-ben B áthy Károly, a futóhomok terü 
leteknek „a föld nélkül szűkölködő szegény 
pórnépek” részére való felosztását javasolja 
úgy, hogy csak a kapott föld javítását végezzék 
el. E rre a  célra a te rü le t elegyengetését, agya
gos rétegekkel való m egtérítését, trágyázását és 
fűzfaágakból történő szélfogó készítését java
solta.
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1846-ban Hauser János szalm atrágyázást 
és kiegészítő m űtrágyázást javasol.

Kreybig Lajos 1944-ben m egállapítja, hogy 
a  nyírségi homokbuckák és dűnék homok
anyaga gyengén savanyú. A völgyek homok
anyaga iszapos, ezek meszesebbek, humuszosab- 
bak. Termékenységük nagyobb, m int a  savanyú 
területeké. Fontos feladatnak ta r tja  a zöldtrá
gyázással és m űtrágyázással való hom okgyara
pítást.

Somorjai Ferenc 1956-ban a Duna—Tisza 
közi meszes homokok zöldtrágyázással történő 
javítását ajánlja. Ezen célra a szöszös bükkönyt 
és az áttelelő, fehérvirágú somkórót javasolja.

W estsik Vilmos, a nyírségi hom oktalajokra 
vetésforgós eljárást dolgozott ki. Tartós homok
javítási módszert az ún. aljtrágyázást Egerszegi 
Sándor dolgozta ki. Eszerint, mélyforgató ún. 
rigoleke segítségével, istállótrágyát kell te rí
teni, úgy, hogy a felszín a la tt 60 cm mélyen 
ny ito tt m inden barázda fenekén legalább 1  cm- 
es összefüggő réteget alkosson. Ezt egyszer, 
esetleg kétszer csökkenő m élységben megismét
lik, 1—2 éves intervallum okban. A módszer jó, 
m ert a kialakuló nyersanyag-tartalom m al ren
delkező rétegek a  talaj tápanyagszolgáltató
képességén kívül a vízgazdálkodást is javítják.

Egerszegi vizsgálatait az MTA Talajtani és 
Agrokémiai K utató Intézet hom okkutatási osz
tályán végzett kísérletekkel továbbfejlesztették. 
M egállapították, hogy az istállótrágya más 
szerves anyaggal, tőzeggel, komposzttal, vagy 
ásványi kolloidokat szolgáltató anyaggal (pl. 
bentonittal, lápfölddel) helyettesíthető, és a ja
vítandó anyagot nem  kell feltétlenül sző- 
nyegszerűen elteríteni, elég ha — m űtrágyával 
együtt — 45—60 cm-es m élyszántással a ta la j
ba keverik.

3.3. A  homoktalaj-javítás kivitelezése. A 
homoktalajok javítása a savanyú kémhatás 
megváltoztatása, a szerves- és tápanyaghiány, 
továbbá a  vízgazdálkodás m egjavítása érdeké
ben történik.

A savanyú kém hatás m egszűntetése mesze- 
zéssel, a szervesanyag és a hum usz hiányának 
pótlása istálló- és m űtrágya m ellett lápföld, 
bentonit és ún. lápos ré ti talaj bemunkálásával 
történik.

, A  savanyú kémhatású, mészszegény ho
moktalajok m észhiányának pótlásához szüksé
ges CaCCh-tartalmú anyagból nem szükséges 
nagy mennyiség. H ektáronként általában 40— 
70 q CaCCh-t használnak fel. Tekintve, hogy 
ezeknek a talajoknak igen alacsony a tápanyag- 
tartalm a, a javításhoz ún. „meszes lápföldet” 
célszerű alkalmazni, am elynek CaCO.i- és szer- 
vesanyag-tartalm ának —  m inimálisan 16% — 
16%-os, illetve 30%-os és 6 % -os értéket kell 
elérnie. Ebből m ár term észetesen lényegesen  
nagyobb m ennyiség  szükséges, m int a  tiszta 
mészanyagból.

A lúgos kémhatású  — meszes — homok
talajok javítása során, a fő feladat, a  talaj szer- 
vesanyag-tartalm ának növelése, így istálló- és 
m űtrágya m ellett szervesanyagként lápföld 
szükséges a talaj term őképességének emeléséhez.

M indkét típusú hom okrétegnél igen fontos

az agyagterítéssel, lápi rétita la jja l történő ho
mokjavítás is. Ezt az ún, „homokdigózást” 
akkor lehet alkalmazni, ha a közelben megfe
lelő nyersanyag található. Ilyen helyeken az 
agyagot kiterm elik, s a homok felszínén, 5— 8  .
cm vastagon elterítik. Hektáronként, kereken 
450—500 m 3 anyag szükséges. Mind a  Nyírség
ben, mind a Duna—Tisza közén, a buckák kö
zötti m élyfekvésű részekben mészben és ásvá
nyi kolloidokban gazdag, „réti talajok” vannak.

Ezek alkalmasak arra, hogy a  homokba 
keverve m egjavítsák annak tápanyag-szolgálta
tását, vízgazdálkodását, a kolloidok alkotóré
szeinek pedig adszorpciós tulajdonságát teszik 
kedvezőbbé.

A homoktalajok javításához nagy anyag- 
mennyiség szükséges. Am ellett éppen ezeken a 
területeken kevés az istállótrágya is, így rend
kívül nagy jelentőségű a közelben található 
lápföldek és réti agyagterületek felkutatása, és 
okszerű felhasználása.

Külön kérdés az erősen buckás homokte
rületek mezőgazdasági hasznosítása. Ezeknek 
a szélárnyék felöli oldala rendszerint annyira 
meredek, hogy ez a különböző talajm űvelő 
eszközök alkalm azását nem  teszi lehetővé. Eze
ket csak — topográfiai felvételezések segítsé
gével készített — tereprendezési tervek alap
ján történő rónázással lehet javítani. A kiala
kíto tt „m űterep” felszínén teljesen szerves
anyag nélküli, m ajdnem  steril homok marad 
vissza. Prettenhojjer  javasolta, hogy a mélye
désekben levő humuszos ta la jt először term el
jék le, s a  m élyedéseket u tána töltsék fel a  le- 
rónázott homokkal, m ajd a rónázás befejezése 
után a deponált anyagot terítsék  a kialakított 
új hom oktalaj felszínére. így mind a homok-, 
terület, m ind a  bányahely, szántóföldi műve
lésre alkalmas lesz. A javító anyag kiterm elé
sét, a homokrónázást végző szkréperekkel el 
lehet végeztetni. Ehhez pontosan tisztázni kell 
a javítandó hom okterületek és a javító anyagok 
felszíni elterjedését, meg kell állapítani, hogy 
a szelvény m ennyire szikes, kellő humusz- és 
agyagtartalm ú-e, milyen mélységig használható 
fel, és a rendelkezésre álló bányahelyből mek
kora terü let teríthető  meg.

Ezen m unkáknál még számos kísérleti 
probléma vár megoldásra. E célból, előzetesen 
feltérképezett, különböző talajadottságú terüle
tekre vonatkozóan, üzem i kísérleteket kell vé
gezni a talajjavítás eredményességének és tar
tósságának és gazdaságosságának felmérése 
céljából.

E kísérletek során meg kell állapítani a 
különböző anyag- és humusztartalom m ellett 
— figyelem be véve a  homok leiszapolható 
anyagtartalm át — a szükséges terítési vastag
ságot, s a felhasználandó humuszos anyag szi- 
kességi határát.

A  fentiekben elm ondottak illusztrálására a 
Stefanovits Pál és Szűcs László összeállításában 
készült genetikus talaj térképből, a Dél- és 
Kelet-Alföldre eső részt, és a Központi Földtani 
H ivatal által finanszírozott kutatóm unkáról ké
szült térképvázlatot m utatjuk  be.
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4. AGROGEOLÖGIAI FELADATOK  
A  TA L A J JA V ÍT Á S I M U N K ÁK  
TERVEZÉSÉVEL  
ÉS KIVITELEZÉSÉVEL  
K A PC SO LATBAN

Amint az előzőkben leírtakból jól látható, 
az alföldi mezőgazdasági területeken hatalmas 
földterületek várnak javításra. Ez országosan 
roppant horderejű munka, am it tudományos 
megalapozottsággal, szervezetten, és lehetőleg 
minél előbb el kell végezni. A talajjavítás fon
tosságát még jobban előtérbe helyezi a  „Racio
nális földhasználat” tárgyú, közeljövőben kia
dásra kerülő M ÉM -rendelet, am ely a  20% -nál 
m eredekebb lejtőkön a mezőgazdasági term elés 
felhagyását írja  elő. Ez term észetesen nem 
eredm ényezhet term eléscsökkenést a mezőgaz
daságban, tehát a  többi területeken a fajlagos 
hozamokat növelni kell. Ennek pedig egyik igen

jelentős m ódja a rossz term őképességű talajok 
javítása.

Az agrogeológiai kutatásnak nemcsak a  ta 
laj legfelső, hanem  annak mélyebb rétegeire 
kell irányulnia, m ajd ezen kutatóm unka adatait 
felhasználva, célszerűbben lehetne a későbbi 
felső 0,30—0,50 m-es vastagságra vonatkozó 
talajjavítási m unkálatokat elvégezni.

Fenti kutatótevékenységet az alábbi négy 
fő csoportba oszthatjuk:

a) a  ku tatás előkészítése,
b) a laboratórium i vizsgálatok megtervezése 

és elvégzése,
c) a kutatás kivitelezése,
d) a kutatások kiértékelése.
Ennek m etodikai kidolgozása folyam atban 

van, amellyel a  későbbiek során egy külön cikk 
keretében foglalkozunk.
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