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A mezógazdasagi földtan jelenlegi kutatási főirányait röviden a következőkben 
foglalhatjuk össze

1 Síkvidéki és hegyvidéki regionális földtani kutatások végzésé, elsősorban a talaj 
alatti földtani képződményekre koncentrálva A kutatás célja földtani támpontot adni a 
mezőgazdaság nagytáji fejlesztéséhez

2 Talajjavító nyersanyagok földtani kutatasa
3 Különböző, egyéb mezógazdasagi célokra alkalmas nyersanyagok kutatasa es 

vizsgálata
4 További feladatok megoldása a talaj környezetvédelmének földtani megalapo

zása, agyagasvany-kutatas, mikroelem-kutatas, agro-hidrogeologia, építoanyag-ipan nyers
anyag-kutatás, hévízfeltaras

1981-ben az első két témában oldottunk meg különböző feladatokat Regionális 
földtani kutatást a Síkvidéki osztály végzett, míg a talajjavítasi kérdésekkel a Területi 
Földtani Szolgalatok foglalkoztak Alábbiakban a talajjavítassal kapcsolatos kutatómun
kákról számolunk be

Ismeretes, hogy hazank területének jelentős részét rossz minőségű talajok bontják 
Nagy részük három fő csoportra osztható 1 homoktalajok, 2 szikes talajok, 3 sava
nyú talajok Ez évi kutatásaink tárgyai az alföldi homoktalajok es a mésztelen szike
sek voltak

A talajjavitas akkor hatékony, ha a javításra szoruló talajokat, a talajjavító eljárá
sokat es a talajjavító anyagot egyaránt ismerjük Ennek szellemeben ezevi feladataink 
a megjavítandó talajok ásványos osszetetelenek tisztázására es a talajjavító nyersanyagok 
feltarasara irányulták

A talajjavítás napjainkban a mezőgazdaság egyik kiemelt fontosságú területe, ugyanis 
a jo talajok termésátlaga gazdaságos novelesenek felső hatarat megközelítettük, a figye
lem tehat a rossz minőségű talajok fele fordul, ahol a termésátlag novelesere meg nagy le
hetőségek vannak Ezt bizonyítja az is, hogy az 1980 evben megtartott Talajtani Vándor
gyűlés témaköré is a komplex melioráció volt, ahol különös nyomatekkal hangsúlyoztak a



talajjavítasnak a vízrendezéssel egyenrangú fontosságát, illetve mindkettő egyidejű szüksé
gességét A talajjavító nyersanyagok kutatasa — hasonlóan pl az építőanyag-ipan nyers- 
anyag-kutatashoz -  földtani feladat, s az agrogeologiának kiemelt fontosságú része

Homoktalajok javitasa

Hazank mezőgazdasági és erdővel borított területének 22%-a, kereken 1 400 000 ha 
homok, amely területből a gyengébb termekenységű, kévés humuszt tartalmazó homok- 
terület nagysága elén az 1 000 000 ha-t

Homoktalajaink termekenysege sok esetben igen alacsony Ennek egyik oka e ta
lajok víz- es tápanyag-gazdálkodásában keresendő A vizet gyorsan átengedik, és így víz
tároló képességük kicsi Tapanyagmegkoto képességük is gyenge A rossz vízgazdálkodás, 
a kedvezőtlen tapanyagmegkoto és -szolgáltató képesség elsősorban kis szerves es szervet
len kolloidtartalmuknak tulajdonítható Ebből következően a mai agrár gyakorlat szerint 
értelmezett komplex melioráció kereteben, elsősorban a homoktalaj szerves és szervetlen 
kolloidtartalmának novelesere törekszünk Az előbb felsoroltakon kívül azonban a ho
moktalajok tulajdonságait a talaj fizikai—kémiai, főleg pedig mikroásvanyos összetétele 
is jelentősen befolyásolja Ezért ezek tanulmányozása nélkülözhetetlen a talaj tápanyag- 
gazdalkodasának megismeréséhez, es azon keresztül a teljes értékű talajjavítás kivitele
zéséhez

Kutatásainkat a D u n a - T i s z a  k o z e D - 1 r é s z é n  végeztük Kutatolétesít- 
menyeinket a Duna es a Tisza vonalára merőlegesen két egymással párhuzamos szelvény
ben, majd egy erre közel merőleges harmadik szelvényben mélyítettük le A harántolt ré
tegek felső részé a talajt, alsó része pedig az alattuk elhelyezkedő talajképző kőzetet kép
viseli Helyüket úgy választottuk meg, hogy az előforduló főbb típusokat (futohomok- 
talaj, lepelhomoktalaj, humuszos homoktalaj, többrétegű humuszos homoktalaj, humu
szos hidromorf homoktalaj) mind földtani, mmd talajtani szempontból megvizsgálhassuk 
Összehasonlításul kiválasztottunk egy Duna-volgyi réti talajt is A laboratóriumi vizsgála
tok 1981 vegere készülték el, az eredmények részletes kiértékelése az 1982 ev egyik fel
adata A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapjan az alábbi következtetéseket vontuk le

— Eredeti állapotban levő homoktalaj viszonylag kevés van A homoktalajok túl
nyomó többségén kultúrhatas latszik, amely humuszos szint vagy szintek létrejöttében 
jelentkezik

— Több szelvényben a humuszos szint felett ráhordott homoklepel található
— A homoktalajok túlnyomó többségében a szelvény mélyebb rétegeiben elteme

tett humuszos szintet vagy szinteket találtunk Ezek a szintek a talaj víz- és tápanyag- 
gazdalkodasat kedvezően befolyásolják

— A homoktalajok egy részénél hidromorf folyamatok hatásai tapasztaltuk

Az elvégzett fizikai es kémiai vizsgálatokból az alabbiak láthatók
— A vizsgált szelvények közös tulajdonsága a jelentős szénsavas mésztartalom, és 

a 8 feletti pH értek
— A kalciumkarbonat mennyisége általában a talajok alsó részén a legmagasabb
— A homoktalajokban található humuszszintek vastagsága es elhelyezkedése 

a talajok dinamikáját tükrözi A futohomokot a felszínen található viszonylag vékony és 
alacsony humusztartalmu ,,A” szint, a humuszos homokot a felszíntől kezdődő viszony



lag vastag humuszszint, a lepelhomokot az a jelenség, hogy a humuszos szintet a felszínen 
humusz nélküli homokréteg fedi-, a többrétegű humuszos homoktalajokat pedig a felszíni 
humuszos „A” szint alatt különböző mélységben eltemetett „A” szintek jelenlete jellemzi

A fmomdiszperz frakciók ásványos összetételének vizsgálatából a következő meg
állapításokat tehetjük

— Az agyagfrakció mennyisége szoros kapcsolatban all a talajképzódési folyamat
tal A réti talajban 20-50%, a futohomok talajban 1,2-1,5%, a lepelhomok talajban 
0,5—1,7%, a humuszos homoktalajban 2,7—6,3%, a többrétegű humuszos homoktalaj
ban 1,8—6,2%, a hidromorf humuszos homoktalajban 2,9-4,9% kozott változik Tehat 
a homoktalajokban az agyagfrakció mennyisége az agyagos réti talajhoz viszonyítva egy 
nagyságrenddel kisebb, de a különböző homoktalajok kozott is jelentős különbség tapasz
talható Nagyon alacsony ez a futóhomok és a lepelhomok talajokban, míg két—három
szorosa található a különböző humuszos homoktalaj-féleségekben Ebből a tényből két 
kovetkeztetes vonható le a) a humuszos homoktalajokban a mállás intenzivebben megy 
vegbe, b) amíg a futó- es lepelhomok talajokban a csekély mennyiségű agyagfrakcio azok 
tulajdonságaira viszonylag kévés hatost gyakorol, addig a humuszos homoktalajokban a 
mar jelentősebb agyagfrakcio — az egyes agyagásványok nagy adszorpcios kepessege 
miatt -  a talaj víz- es tapanyag-gazdalkodasat lényegesen befolyásolja

— A montmorillomt, ílht-montmorillomt kozberétegzett ásványok jelenléte a 
lezajlott redukciós folyamatokat jelzi

— A fmomdiszperz frakciókban általában a kaliumleadás szempontjából legelőnyö
sebb íllit típusu agyagásvány van a legnagyobb mennyiségben

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy
— a homoktalajok termékenysége szoros kapcsolatban all a talajképződes dinami

kájával és az alattuk elhelyezkedő talajképzó kőzettel való kölcsönhatással,
— a homoktalaj megnevezés alatt, tulajdonságait tekintve igen szeles spektrumú, 

különböző típusú és termékenysegű talajcsoportok találhatók,
— a homoktalajokban az agyagfrakciok mennyisége igen kevés, azonban ezek mégis 

döntő befolyást gyakorolnak azok víz- es tapanyag-gazdálkodásara,
— a homoktalajok javítása során -  a kolloidokban gazdag szintek letesítese mellett -  

fontos az optimális ásványos összetétel biztosítása,
— a vizsgált talaj- es kőzetminták mikroelem-tartalma a növénytermesztés szamara 

nem kielégítő Különösen alacsony a vas-, a magan-, a cink-, a réz- és a bortartalom 
A mért értekek az átlagos termekenységű talajok hasonló elemtartalmanak 1/3-1/6 részét 
énk el Egyedül a molibdén-ellátottsag kielégítő

A n y í r s é g i  h o m o  k v  i d e k e n  1981-ben tovább folytattuk a homoktalajok 
javítására alkalmas, helyben fellelhető szerves es szervetlen kolloidokban gazdag javító
anyagok felkutatását (Lemelyult 500 db fúrás, laboratóriumi vizsgalatra leadtunk 1800 db 
mintát) A talajjavítás itt P r e t t e n h o f f e r  I módszere szerint, tehát a megjavítandó 
homokterulet különböző humusztartalmu, szervetlen kolloidokban gazdag javítóanyagok
kal való megtérítése áltál történik, tereprendezessel összekötve Mivel ez mesztelen ho
mokterulet, a komplex talajjavítás során a talaj meszallapotának rendezese is szükséges 
Az elvégzett szabadföldi kísérletek alapjan a talajjavító nyersanyag 6 cm-es térítési vas



tagsága hozta a legnagyobb termesnovekedest A gazdasagossagi számítások szerint a ta- 
lajjavítas költségéi a talaj adottságaitól es az éves termestől függően altalaban 1—2 ev alatt 
megtérülnek (A nyírségi munkákat a Központi Földtani Hivatal megrendelesere a Kelet- 
Tiszántúli Á G vegezte)

Szikes talajok javitasa

Ismeretes, hogy a talajjavítasi eljárások közül a mésztelen szikesek meszezessel való 
javítasa csak ott eredményes, ahol a feltalaj gyengén savanyu, legfeljebb semleges kémha
tás körüli, s ahol a kilúgozott, kevés alkahsót tartalmazó réteg jelentékeny vastagságú 
A mészszukséglet a szikesség mértekétől függ Minél több az agyagos részben a nátrium, 
annál több mészre van szükség Alapvető gazdaságossági kérdés a szállítási távolság

A meszezesnél előnyösebb talajjavítási eljárás az, amelynél mésztartalmú, helyben 
található felszínkozeh földtani képződményeket használunk fel Ezt a talajtani nevezék
tanban „meszes altalajjal való térítés”-nők, „sargafolddel való térítés”-nők, vagy egeszen 
röviden „digozaf’ -nak nevezik Alkalmazhatósága a meszezéshez képest sokkal szélesebb 
körű, es olyan esetekben is javulás erhetó el, amikor a meszezéssel történő javítás mar 
nem kielégítő A „meszes sárgafold”-del való térítésnél a szikes talaj megjavulásat nem
csak a javítóanyag mesztartalma okozza A javításnál nagy szerepet játszik az a körül
mény, hogy a szikest a jo minőségű, magas kalciumtartalmu javítóanyaggal mintegy fel
hígítjuk, emellett azonban egyeb — a meszezésnél nem jelentkező — előnyös hatásokat is 
elérünk így például a terítéssel a feltalaj vastagságát mintegy 4—5 cm-rel megnöveljük, 
mely akkor előnyös, ha a szódas, vagy az erősen sós szint a felszínhez eredetileg igen 
közel volt (sekély termőrétegűség) Kisebb mélyedések a „sárgafold” fedőrétegével, az 
ún „feketefold”-del feltolthetók, s ez megszünteti a mezőgazdasági termelés szamára 
oly káros vízfoltok létrejöttének lehetőségét Gyengén lúgos típusú foltok eseten, az ún 
„feketefold aláterítés”, vagyis a javítóanyag humuszos fedőrétegének felhasználása a lú
gosság tompítását eredményezi, és így egységes termőkepessegű, homogén, nagyüzemi 
gépi talajművelesre alkalmas táblák alakíthatók ki ott, ahol a javítóanyag helyben található

A digózást 200 éve, 1781-ben T e s s e d ik  S á m u e l  vezette be, jelenlegi korszerű 
alkalmazási módjait P r e t t e n h o f f e r  Im r e  dolgozta ki Sajnos ez a kimondottan ma
gyar, igen eredményes, bizonyítottan hosszú tartamhatású eljárás kulonbozo okok miatt 
az elmúlt évtizedben háttérbe szorult Napjainkban részben gazdasági, részben szakmai 
okok következtében azonban reneszánszát éh 1981-ben, a Debrecem Agrártudományi 
Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Bizottsága és a Magyar Agrár- 
tudományi Egyesület szervezésében e tárgykörben „Talajjavítasi tanácskozás”-t tar
tottak, amelyen az agrogeológiai kutatásokat mind a talajtani tudomány kutatói, mind 
az érintett termelőszövetkezetek es állami gazdaságok vezetői egyaránt nagyra érté
kelték

A talajjavító anyagok kutatása eredményeként az előfordulások helye es minősége 
szempontjából ma már jelentős választékot tudunk biztosítani Az 1981-ben Hajdu- 
Bihar megye déli részén feltárt es laboratóriumi vizsgálatokkal értékelt loszképződmények 
(„digófold”) 4490 ha mésztelen szikes terület megjavítását teszik lehetővé


