
TALAJTANI VIZSGÁLATOK A TISZADERZSI CSERÖKÖZ- 
ÉS VARJAS-DŰLŐK TERÜLETÉN.

Jelentés az 1930. évi felvétel egy önálló részletéről.

Irta: K ü h n  I s t v á n  dr.

B ö c k h H u g ó  dr. h. államtitkár, igazgató úr szóbeli utasítása 
alapján 1930 okt. 6— 1 >-ig a tiszaderzsi Cserőiköz- és Varjas-dűlők 
területén talajtani vizsgálatokat végeztem abból a célból, hogy a fent- 
nevezett dűlők területe alkalmas-e öntözési kísérletek céljaira.

A terület földrajzi leírása. A  vizsgált terület a szolnokmegyei 
Tiszaderzs községtől nagyjában É-i irányban terül el (1. a túloldali tér
képvázlatot). A terület cserőközi része a Tisza holt kanyarulatától 
körülzárt Cserőközi puszta K-i és D K-i része, míg a Varjas-dűlő a 
Cserőközt K-en határoló Holt-Tisza és a mostani Tisza által nagyjá
ban közrefogott terület.

A munkálatok módja. A területen elsősorban kézi fúrókkal kutató
fúrásokat végeztettem és így megállapítottam a terület geológiai szelvé
nyét 10 m mélységig. A S c h e r f  E m i l  dr. m. kir. osztálygeológus 
által előírt módon a terület 5 pontján meghatároztam a legfelső 150 
cm-es réteg vízáteresztőképességét. Az összes fúrások közelében a 
K r a u s  s-féle ütővel végzett kísérletekkel képet kaptam a terület fel
talajának vízfogó képességéről. A fúráspontokat, a szelvényekbe eső 
Holt-Tiszamedreket, stb. mérőléces szintező műszerrel beszmt ** 
Ügy a fúrási mintákat, mint a terület egyéb pontjait pH-viz^gálatok 
alá vettem, amíg tiszta képet nyertem a terület pH-viszonyairól. A só
savas pezsgéspróba segítségével a terület mészállapotát ismertem meg 
10 m mélységig. A fúrási és talajmintákat begyűjtöttem.

A kutatófúrások eredményei. A kutatófúrások adatait a következő 
1— 3. sz. szelvényrajzban foglaltam össze. Amint ezekből látható, az egész 
terület megközelítőleg sík felszínt alkotó kék homokon fekszik, mely
nek felszíne 3— 5 méter mélységben van. A kék homok alját a 10 m-es 
fúrásokkal sehol sem sikerült elérnem. A Cserőköz közepén és ettől
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Ny-ra a Varjas ÉK-i szegletéig a kék homokra kék iszap települt. Mind
ezekre sárga homokok és öntés-iszapok kerültek változatos rétegekben.

Talajvíz . Az egész területen a talajvíz általában 3.4 m és 5.1 m 
közötti mélységben található, ami, tekintettel a tartós nyári szárazságra, 
nem mondható mélynek. Csupán a 99. sz. fúrásban volt a talajvíz 7.0 m 
mélységben, a közelében levő Holt-Tisza medrének erős szívó hatása 
következtében.
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Ezeket az elemzéseket Intézetünkben S í k  K á r o l y  oki. vegyész
mérnök végezte.

Az elemzések eredménye megfelel az ugyanonnan gyűjtött talaj
minták alapján (1. alább) várt adatoknak. Közepes keménységű, főkép
pen kalciumhidrokarbonátot tartalmazó, aránylag csekély sótartalmú 
vizek valamennyien. A  talajminták káliumszegénységének megfelelően 
(1. alább) a vizekből praktice hiányzik a kálium. Nátriumban is 
szegények.

A  vízáteresztési kísérletek eredményei. Az egész terület vízáteresztő
képessége igen jelentékeny, bár egyes részei között vannak különbségek. 
Legjobban ereszti át a vizet a Cserőköz É-i részének talaja. Sorban 
rögtön utána következik a Cserőköz D-i része, ezután némi közzel a 
Varjas É-i része, majd távolabb áll sorban a Varjas D-i része. A kísér
letek eredménvei ugyanazt mondják, amit a talajok megtekintésekor 
becsléssel lehet megállapítani.

A  talajok télen és tavasszal túl sok, nyáron túl kevés vizet tartal
maznak. Nagyobb tavaszi vízbőség esetén a Varjasban a víz nem tud 
jól lefutni, úgyhogy a vetések olykor szenvednek tőle. A Cserőközben 
a víz könnyen lefut, olyannyira, hogy számolni kell azzal a lehetőség
gel, hogy — különösen ha öntözéssel még nagyobb vízmennyiségeket 
fogunk a talajra felülről reávinni — a talajból a tápanyagok rendsze
resen ki fognak mosódni.

A K r a u s  s-jéle ütő eredményei. Minden fúrás közelében a fel
talajból, kellő megöntözés után, egy-egy mintát vettem a K r a u s s -  
féle ütővel és kiszárítva megmértem a benne lévő vízmennyiséget. Az 
alábbi táblázatban %-okban fejeztem ki azt a vízmennyiséget, amelyet 
a vizsgált talajok saját súlyukhoz képest tartalmaztak:

A  fenti adatokhoz meg kell jegyezni, hogy a K  r a u s s-féle ütővel 
való dolgozásnál a munkamódnak már csekély megváltozása egyazon 
talajnál az eredményieket jelentékenyen befolyásolhatja. Ezért a fenti 
értékeket inkább csak irányszámoknak lehet tekinteni.

A fenti táblázat vízkapacitási adatainak megfelelő nedvességtarta
lomnál a vizsgált talajok pórusvolumene %-okban:
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E számadatok hibahatáraira ugyanaz áll, amit fentebb a vízkapaci
tási eredményekről elmondottam.

Mechanikai elemzési eredmények. A cserőközi talajok eddig kézhez 
kapott mechanikai elemzési eredményei a következők:

E vizsgálatokat a m. kir. Földtani Intézetben V ö d r ö s  K á l m á n  
oki. vegyészmérnök végezte.

E vizsgálati adatok alapján a fenti talajok agyagos, finom homok
ból álló öntéstalajnak tekinthetők, tehát mechanikai elemzésük alapján 
is a könnyebb, lazább talajok közé tartoznak.

Chemiai elemzési eredmények. Ugyanezen 1 — 3. talaj chemiai elem
zése a következőket eredményezte:
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Ezeket a vizsgálatokat ugyancsak a m. kir. Földtani Intézetben 
Z a k a r i á s  J e n ő  oki. vegyészmérnök végezte.

Az elemzés eredményei szerint az i — 3. talajokban a kalcium a túl
nyomó, ami elsősorban a talajok kedvező fizikai állapotára mutat. 
Alkáliákban, így különösen káliumban a talajok eléggé szegénynek 
mondhatók.

További talajelemzési eredmények a Cserőköz-dűlőből:
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Ezeket az elemzéseket is Z a k a r i á s  J e n ő  oki. vegyészmérnök 
végezte az Intézet laboratóriumában.

Ezek az újabb elemzési adatok a talajokról az előbbi adatok alapján 
alkotott felfogást nem változtatják meg, csupán az újabb vizsgált min
ták az előzőkhöz képest tápsókban részben gazdagabbaknak mutat
koznak.

A terület mészálíapota. Az egész terület általában mészben szegény, 
csak a Cserőköz D-i részén van csekély szabadmésztartalom. A  Cserő- 
köz É-i részén már csak 3 m mélységben találtam, míg a Varjasban az 
egész profilban nem találtam szabad meszet. Kétségtelen, hogy a terü
let legnagyobb részén a meszezésnek termésfokozó hatása lenne.

pH-viszonyok. A  terület feltalaja csaknem mindenütt pH =  6.0— 
6.5 között mozog. Ennél savanyúbbat ritkán találtam, lúgosabbat (egé
szen pH =  8.5-ig) csak a Cserőköz D-i (meszes) részein.

Talajféleségek. Az egész területet beborító öntés-iszapokból ala
kultak ki a vidék talajai, eltekintve a Varjas D-i, mélyebb részeitől, 
ahol vékonyabb rétegekben a réti agyaggal némi rokonságban álló isza
pos agyagtalajok is akadnak kisebb kiterjedésben. Ezek az agyagtalajok 
is részben újra betemetodtek lazább öntéstalajokkal. A vizsgált terüle
ten igazi réti agyag nem fordul elő.

A terület varjas! részén a hosszabb mezőgazdasági művelés az öntés- 
iszapokat részben átalakította, úgy hogy ma a vidék talajait 3 csoportba 
lehet osztályozni (1. az 514. oldalon mellékelt térképvázlatot):

a) Sárga öntés-talaj. Ez az eredeti öntés-talaj, amelyet a rövidebb 
idő óta tartó mezőgazdasági művelés még nem szelídített meg egészen. 
Világos sárga felszíne még alig különbözik az altalaj nyers öntés-iszapjá
tól. Szabadszemmel észlelhető humuszszint még nincs. Laza, porhanyós, 
a vizet jól átereszti, könnyen megmunkálható. Az eddigi elemzési ada
tok szerint (1. fenntebb) főképpen kalciumtartalmú, ami kedvezőnek 
mondható. pH-értéke 5.8— 8.5-ig van, attól függően, hogy mennyi 
meszet tartalmaz. Legnagyobbrészt pH =  6.0—6.5 közötti értékeket 
találtam. Egyéb tápanyagokban úgy a valószínűség, mint az eddigi elem
zések szerint is eléggé szegény a talaj, tehát céltudatos, erős trágyá
zásra van szükség. Kizárólag ez a talaj van a Cserőközön.

b) Humuszos, sötétbarna, mésztelen vályogtalaj. Évtizedes mező- 
gazdasági művelés által az előző fajta talajból alakult ki. Szintén laza, 
porhanyós, jó vízáteresztőképességü, könnyű talaj; pH-értékét 6.0—6.5 
között találtam. Tápanyagokban, mikroflórában kielégítő állapotúnak 
látszik, mindenesetre jobbnak, mint az a)-féleségű talaj. Valamivel
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kötöttebb az altalajnál, de egyáltalán nem „kötött“ . A  Varjas É-i 
részén az uralkodó talajféleség.

c) A  b)-talajnál kötöttebb, sötétszürke talaj, amely a Varjas D-i 
részein, az agyagosabb felszíneken alakult ki. Jó  humusz- és biológiai 
állapotú talaj, elég jól megmunkálható, még „nehéz<£ talajnak nem 
mondható. pH-értéke szintén 6.0—6.5 között mozog. Vízáteresztő- 
képessége az előzőeknél jelentékenyen kisebb, de nem elenyésző kicsi.

Fizikai talajállapot. A  talajok fizikai állapotuk szempontjából tehát 
így oszlanak meg: leglazább, legkönnyebb talajú a Gserőköz (a fenti 
a) típusú talaj); egészen közel áll hozzá a Varjas É-i része (b) típus); 
aránylag a legkötöttebb, különösen a felszín alatti réteg révén a Varjas 
D-i része (c) típus).

Az összes ismertetett vizsgálatok és az eddig elmondottak alapján 
állítható, hogy a fizikai talajállapot megjavítása végett sem meszezésre, 
sem egyéb eljárásokra az egész területen szükség nincs.

A teriilet topográfiája. Bár az egész terület nagyjából sík, mégis a 
Gserőköz- és a Varjas-dűlő között jelentékeny különbség van. Legmé
lyebb fekvésű a Varjas D-i része. Innen kiindulva, a felszín több hullá
mon át lassan emelkedik kb. A m-rel) a Tisza felé, még magasabban 
fekszik (kb. % m-rel) a Varjasnak a Holt-Tisza melletti ÉK -i oldala, míg 
a Cserőköz felszíne még ennél is kb. & m-el magasabban van.

A  felszín egyenletessége tekintetében első helyen áll a Cserőköz, 
ahol a felszín hullámai általában XA m körül vannak. Nem általánosít
ható kivétel ezen a részen a Cserőköz D-i szegélye, amely a Holt-Tisza 
partján lapos gátként még kb. további 1 m-el feltöltődött. Már a Cserő- 
köznél kevésbbé egyenletes a Varjas É-i része, ahol a felszín szintkü
lönbségei 1 m körül mozognak, míg a Varjas D-i része kb. 2 m-es fel
színhullámokkal a legkevésbbé egyenletes. A Varjasnak különösen ezt a 
D-i részét át- meg átszelik a Tisza régi, kisebb mellékágai.

A teriilet egyéb ismérvei. A  terület teljes ismeretéhez hozzátartozik 
az is, hogy az egész területen legelő nincs, erdő pedig csak elenyésző kis 
részen. A  Varjas kb. 40 éve, a Cserőköz azonban csak kb. 5—6 éve áll 
mezőgazdasági művelés alatt, sőt az utóbbi dűlőn vannak — bár kisebb 
— frissen feltört részek is. A fentebb előadottak alapján teljesen érthető, 
az általam összegyűjtött terméseredmény-adatok is azt bizonyítják, 
hogy a Cserőközzel szemben a Varjasban mindig, bár nem sokkal, de 
határozottan nagyobbak a termésátlagok.

Öntözhetőség. A  terület fenti ismertetése alapján nyilvánvaló, 
hogy tisztán talajtani szempontból a terület — minden további nélkül 
is — öntözésre alkalmas.
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A z  ö n t ö z é s r e  l e g a l k a l m a s a b b  a C s e r ő k ö z ,  
v a l a m i n t  a V a r j a s  É - i  r é s z e .  E területek mellett a Varjas 
D-i része sem vízáteresztőképesség, sem a felszín egyenletessége tekinte
tében, sem megmunkálhatóság szempontjából nem jöhet számításba.

Tisztán talajtani, mezőgazdasági szempontból legalkalmasabb a 
Varjas É-i része, ahol könnyen lehetne az öntözési kísérlethez szükséges 
200—400 kát. holdnyi alkalmas területet találni. Predesztinálja erre 
egyrészt elegendő vízáteresztőképessége, másrészt a talaj kielégítő bioló
giai állapota. Hátránya a Cserőközzel szemben a valamivel nagyobb 
felszíni nívókülönbségek. Az utóbbi szempontból a Cserőköz kétségtele
nül első helyen álly viszont talajtani szempontból a Cserőközt kevésbbé 
kedvező biológiai állapota (,,vadföldct) és az esetleges tápanyagkimosó- 
dás veszélye a második helyre szorítja. Minthogy az eddigi termésered
mények is határozott (bár nem nagy) különbséget mutatnak a Varjas ja
vára, éppen ezért úgy saját meggyőződésem, mint a birtokosok vélemé
nye szerint is, az öntözéssel a Varjas É-i részén valamivel nagyobb ter
méshozamok várhatók, mint a Cserőközben. Amennyiben öntözéstechni- 
kailag a Varjas valamivel nagyobb felszínhullámai nem okoznak nehéz
séget, az utóbbi területet több és gyorsabb eredménnyel biztatónak 
tartom.

Meg kell jegyeznem, hogy a fenti meggondolásaim és javaslataim 
azon alapulnak, hogy az öntözendő terület továbbra is arra fog szol
gálni, amire eddig: tehát gabonafélék, tengeri, cukorrépa, stb. termesz
tésére. Amennyiben az öntözendő területnek egyéb igényeket kell kielé
gítenie, a fenti megállapítások esetleg módosításra szorulhatnak.

BODENKUNDLICHE UNTERSUCHUNGEN IN DEN CSERÖKÖZ- 
UND VARJAS-DÜLŐ GENANNTEN GEBIETEN BEI TISZADERZS.

Bericht über einen selbständigen Anteil der Aufnahme im Jahre 1930.

(Übersetzung des ungarischen Textes.)

Von Dr. I. K ü h n .

Meine Aufgabe war die bodenkundliche Untersuchung der im Titel 
genannten Gebiete, um zu entscheiden, ob sie zu Berieselungsversuchen 
geeignet wären. Beide liegen annähernd N-lich von der Ortschaft Tisza- 
derzs im Komitat Szolnok (S. Karte auf pag. 514 im ung. Text). Der 
Cserőköz-dűlő genannte Abschnitt ist der O-liche und SO-liche Teil der 
von einer toten Schleife der Tisza umschlossenen Cseroköz-Puszta, das


