
DR. HARGITAI LÁSZLÓ
Az alginitek agrokémiai értékelése 
és felhasználási lehetőségük

A m agyarországi alginit-előfordulások részét képe
zik annak  a közép-európai előfordulásnak, am ely v i
szonylag jó minőségű, de ip a ri felhasználása (pl. o laj- 
kinyerés) még akkor is gazdaságtalan, h a  az energia- 
gazdálkodás nehézségeit figyelembe vesszük. Éppen 
ezért különösen érdekes a m ezőgazdasági-kertészeti 
term esztésben történő felhasználási lehetőségük k u ta 
tása. E célkitűzés m egvalósításában alapvető szerepet 
já tszik  .agrokémiai értékelésük.

Az alginitek am ellett, hogy mészköves, csillámos 
anyagokat és kvarcot is tartalm aznak, gazdagok agyag
ásványokban. Az alg in itek  ezen ásványi összetétele 
m eghatározza fizikai tulajdonságaikat. A gyakorlati al
kalm azás szem pontjából néhány általános agrokém iai 
jellem zőkön kívül m eghatároztuk speciális, a  gyakor
la tban  nagy jelentőségű agrokém iai param étereiket, 
m in t pl. az összes és mobilis nitrogénkészlet, az összes 
és oldható kéntartalom , valam in t hum uszkészletük 
részletes jellemzését. Az eredm ények legfőbb m egálla
pításai a  következők:
1. Az alg in itek  nagy kolloidtartalm ú és szélsőséges 

vízmegkötő tulajdonságokkal jellem ezhető kolloid- 
készletű anyagok, m elyeknek rendkívül kicsi a  víz
vezető képességük.

2. Nagy szervesanyag-készletük (8—12%) m elle tt ked
vező az oldható kálium tarta lm uk  is.

3. Az általunk  kidolgozott módszerek szerin ti speciális 
nitrogén- és hum uszvizsgálati eredm ények az t m u
ta tták , hogy rendkívül nagy összes N -tartalom  
(230—300 mg/100 g) m elle tt igen kedvező, könnyen 
oldható nitrogénkészletük (10—12 mg/100 g). A vi
szonylag kedvező C/N arán y  jellegzetes összefüggés
ben van a  hum uszm inőség kedvező vo ltá t jelző 
stabilitási koefficiensekkel, aimi egyben összefügg a 
kedvezően nagy adszorpciós készséggel .is.

4. A vizsgált gércei alg in itek  nagym ennyiségű S -t ta r 
talm aznak, m elynek 89—92,5%-a tartalék , szerves
kötésű S.

Az alginitek felhasználási lehetőségeinek ku 
tatásában alapvető szerepet játszik agrokémiai 
értékelésük. Különösen érdekes ez azért, m ert a 
hazai mezőgazdasági-kertészeti term esztésben 
történő alkalmazásuk hazai nyersanyag-kutatá
sunknak fontos célkitűzése.

Az alginitek amellett, hogy mészköves, csil
lámos anyagokat, valam int kvarcot tartalm az
nak, gazdagok agyagásványokban is. M ontmoril- 
lonitot, illitet és kaolinitet egyaránt tartalm az
nak.

Az alginitek ezen ásványtani összetétele meg
határozza fizikai tulajdonságaikat. Összhatá
sukban az alginitek éppen ezért tala jtan i szem
pontból vizsgálva rendkívül finom szemcséjű, 
kötött anyagok, m elyeknek víz hozzáadásával 
rendkívül nagy a képlékenységük. Másik fontos 
szempont, amit fizikai tulajdonságaikkal kap
csolatban m érlegelnünk kell, az alginitek vi
szonylag gyenge vízvezetőképessége, ami az 
előbbiekkel szintén összefügg.

Kémiai összetételükben a rendelkezésre álló 
vizsgálatok alapján az ásványi összetételből 
adódó kémiai összetevők m ellett külön figyel
met érdemel szervesanyag-tartalm uk, amelyik

igen eltérő lehet. Agrokémiai szempontból pe
dig lényeges tényező, hogy az alginitek fontos 
ásványi tápanyagokat, mégpedig a m akroeleme- 
ken kívül m ikroelem eket is tartalm aznak.

Ugyanakkor a különböző vizsgálatokból m un
kánkat megelőzően az is kiderült, hogy a kát
rányszerű vagy esetleg a növényi növekedés 
szempontjából inhibitorként szereplő speciábs 
aromás szerves anyagok vagy nincsenek jelen, 
vagy nincsenek olyan összetételben, ami komoly 
gondot jelenthetne. Hiszen az előzetes, a köz
vetlen növénynevelésre vagy a talajba történő 
felhasználási lehetőségükre vonatkozó kísérletek 
ezt igazolták.

A hazai alginitek egyik érdekes és érdeklő
désre számot tartó lelőhelye Gérce. A gércei ai- 
ginitek vizsgálatát és értékelését felhasználtuk 
arra, hogy az alginitek általános talajtani és ag
rokémiai jellemzőit m egadjuk és ilyen irányú 
tulajdonságaikat részletesebben elemezzük. Ki
indulásként azt az elvet alkalmaztuk, hogy az 
alginiteket felhasználási lehetőségük szempont
jából akkor tudjuk megfelelően értékelni, ha a 
rendelkezésre álló alginit-m intaanyagot talaj
tan i és agrokémiai vizsgálati módszerekkel jel
lemezzük.

A vizsgálatokat a gércei I. kutatóárok 8—12 
m közötti alginitrétegének m éterenként kigyűj
tö tt m intával végeztük. (Gs =  8 m, G/, =  9 m, 
G.3 =  10 m, Ga =  11 m, Gi =  12 m).

A z alginitek fizikai tulajdonságainak jellemzése 
és módszertani kérdések

A z  alginitek általános fizikai vizsgálatainak 
sorában elvégeztük kapilláris vízemelő-képessé- 
gük meghatározását, ö tfé le  gércei m inta kapil
láris vízemelésének (5 órás vízemelőképesség) 
összehasonlításából kétféle fontos következte
tést vonhatunk le. Az egyik az, hogy a m inták 
m indegyikének kapilláris vízemelése igen kicsi, 
ami nagy kötöttségre utal. Az 5 órás kapilláris 
vízemelés értéke 80 mm körül mozgott a meg
vizsgált m intáknál. A másik fontos következte
tés az, hogy az egyes alginitrétegek között fi
zikai állapotuk tekintetében nagyobb különb
ségek lehetnek.

M ár ez a vizsgálati eredm ény is felhívja a fi
gyelm et arra, hogy a felhasználás lehetőségei
nek mérlegelésénél a kiterm elésben célszerű 
lesz a rétegek anyagának vagy szeparált keze
lése, vagy egységesítése.

A gércei alginitek A rany-féle kötöttségi szá
m ának vizsgálata rendkívül érdekes eredménye
ket adott. Közönséges körülm ények között tala
joknál olyan nagy A rany-féle kötöttségi számot,
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m int az alginiteknél, nem  m érhetünk. Az algi- 
nitek Arany-féle kötöttségi száma ugyanis el
érheti a 90-et, de még e feletti érték is lehet.

Érdekes tapasztalatokat szereztünk az algini- 
tek képlékenységi viszonyaira és kolloid-tartal
m ára vonatkozóan az Arany-féle kötöttségi 
szám m eghatározásánál tapasztalt jelenségek 
részletes elemzése alapján.

Feltűnő ugyanis, hogy az az intervallum , 
amiben az indikációnak megfelelő fonalat lehet 
húzni, az alginiteknél rendkívül hosszú, rend
kívül nagy. Ez azt jelenti, hogy szinte egyen
értékű tulajdonságú fonalat hosszú ideig lehet 
húzni, amiből arra  következtetünk, hogy egy
részt kolloidokban gazdag, m ásrészt kolloidok
ban változatos összetételű ez az anyag. Erre 
utal mérés közbeni azon megfigyelésünk is, 
hogy az alginitek képlékenységének megha
tározásánál m enet közben enyhébb form á
ban fellép a tixotrópia jelensége is. E fizikai 
meghatározások és értékelésük az alginitek fel- 
használásának kidolgozása szempontjából véle
m ényünk szerint alapvetőek. Az alginitek kol
loidtulajdonságai, elsősorban szélsőségesen nagy 
Arany-féle kötöttségi számuk, a további értéke
léseknél is nagy figyelmet érdemelnek.

A z általános agrokémiai tulajdonságokra vonat
kozó eredm ények

Az alginitek agrokémiai param étereire vo
natkozóan a gércei m intanyagból állítottunk 
össze adatokat az első számú táblázatban. A

1. sz. táblázat
A gércei alginitek általános vizsgálati adatai

Meg
nevezés pH C aC 03

%
Humusz

A l-oldható 
P,Orj k 2o

(minta) mennyiség mg/100 g

Gt 7,59 10,50 1 2 ,7 4 13,0 51,0
G2 7,67 11,34 12,80 8,5 51,5
G3 7,51 9,66 8,64 13,0 64,0
g 4 7,51 10,08 9,43 20,0 74,5
g 5 7,51 10,50 11,35 8,0 64,0

táblázat adataiból jól látható, hogy az alginitek 
viszonylag nagy kalcium karbonát-tartalm úak, a 
m észtartalom  9.66 és 10.50 között váltakozik. 
Jó l látható a táblázatból az is, hogy a pH -érté- 
kek ennek megfelelően alakulnak 7.5 és 7.7 kö
zött. Érdekes, hogy a legalacsonyabb pH értéke 
a középső kiterm elt rétegnek (G3 m inta) volt. 
Ugyanakkor érdekes megjegyezni, hogy az al- 
ginitkiterm elő hely középső rétegében a leg
szélsőségesebben nagy valószínűleg a kolloid
tartalom, m ert ezt igazolja a kapilláris vízeme
lés rendkívül szélsőséges kicsi értéke is. Ügy 
tűnik, hogy e rétegben inkább a szervetlen kol
loidfrakció lép előtérbe, ezt igazolja a kisebb 
hum usztartalom  és a nagyobb oldható kálium 
tartalom  is.

Az alginitek hum usztartalm a igen tekintélyes 
nagyságú, ami külön figyelmet érdem el a gya
korlati felhasználásnál és megjegyzendő, illetve
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megjegyezhető az is, hogy, am int arra később 
visszatérünk, az alginitek humuszkészletét rész
letesebben is vizsgáltuk.

Az alginitek oldható tápanyag-tartalm ával 
kapcsolatban megjegyezhető, hogy a kálium ér
ték igen kedvező, foszfortartalm uk azonban 
alárendeltebb szerepű. Várható, hogy egy átla
gos kterm elésénél 10— 12 mg/100 g AL oldható 
foszfáttal kell számolnunk, a  kálium tartalom  
azonban feltétlenül 60—70 mg/100 g-ra tehető.

Tekintettel arra, hogy az alginitek különlege
sen nagy szervesanyag-tartalm úak, nitrogéntar
talm ukat és a nitrogén m obilitását részleteseb
ben is vizsgáltuk.

A  speciális agrokémiai vizsgálatok eredményei

Az erre  vonatkozó vizsgálatok eredm ényeit a
2. sz. táblázatban találjuk. Az eredmények 
rendkívül érdekesek olyan szempontból, hogy 
az alginiteknek rendkívül nagy a nitrogéntar-

2. sz. táblázat
A gércei alginitek speciális vizsgálati eredményei

Meg
nevezés
(minta)

összes N 
mg / 1 0 0  g

Könnyen 
oldható 

N mg/100 g
C/N

Humusz 
stabilitási 

koefficiens: 
К

Gt 301,57 11,36 24,51 0,0176
G, 273,51 10,18 27,12 0,0180
G3 265,10 12,71 18,93 0,0680
G; 260,89 11,75 20,94 0,0390
G5 232,83 11,31 28,26 0 ,0 2 2 0

talmuk. A nitrogén a legtöbb kőolajban jelen 
van, ezért term észetesen az olajpalákban, az al- 
ginitekben lényegében a diszpergált állapotban 
m egtalálható kőolaj alkotórészek nitrogént is 
tartalm aznak. A nitrogén az alginitekben sok
szor kom plex szervesbázisok alakjában fordul
nak elő. Clarke szerint M abery (1910) californiai 
olajokban és olajt hordozó palákban olyan ve- 
gyületeket is izolált, m elyek C13H17N, illetve 
C17H 21N típusúak voltak. A gércei alginitekre 
vonatkozó eredm ények azt m utatják, hogy az 
1., 2. és 3. rétegben lefelé haladva, fokozatosan 
csökken az összes nitrogéntartalom , és a  legala
csonyabb szintet, a legalsó, 5. rétegben éri el.

Clarke szerint (1910) kedvező körülm ények
nek kell kialakulni ahhoz, hogy a tengervízi 
üledékből olaj képződjön. Szerinte szükséges a 
víz jelenléte kellő m ennyiségű sóval, valam int 
olyan réteg, pl. agyagréteg, mely a körülm énye
ket anaerobbá teszi.

Feltételezhető tehát, az alginitek keletkezésé
vel kapcsolatban az üledéklerakódás m egindu
lásakor ahogy azt dolomitos, vagy meszes üle
dékek lerakódásánál is geokémiailag tapasztal
juk, először a durvább üledékek lerakódása in
dul meg, m ajd ezt követi időben a kémiai üle
dékek és u toljára a szapropelszerű bitumenes, 
alginites, szerves anyagban gazdagabb rétegek 
lerakódása is. Ez jól látható a gércei alginitek
nél is.
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Szám unkra rendkívül érdekes, volt az is, hogy 
megvizsgáljuk a könnyen hidrolizálható n itro
gén mennyiségét. Ez ugyanis felvilágosítást ad
hat arra vonatkozóan, hogy az olajpala szerves 
anyagaiban az ammonium-, valam int n itrá t
ionokon kívül m ilyen szerves aminokészlet jö
het számításba. Az eredm ények azt bizonyítják, 
hogy rendkívül nagy mobilis nitrogénkészlet 
van az alginitekben, m elynek számszerű értéke

kedvező nitrogénállapot, a kedvező alacsonyabb 
C/N-arány rendszerint együtt já r  a stabilitási 
koefficiens emelkedésével. A táblázatból jól lát
ható és ez geokémiai szempontból is érdekes 
eredmény, hogy a legkedvezőbb C/N-arányú 
rétegek a G.i és G4 jelentősen nagyobb stabili
tási koefficienst m utattak, m int a tág C/N-ará
nyú rétegek. Ez különösen jól látható az 1. áb
rában.

1. ábra

A gércel alginitek humuszatabilitáai koefficiensei és C/N arányai közötti összefüggés

(A G, , G„, G,, G., és G_ az algíriitek egymás alatt elhelyezkedő rétegeiből vett mintákat 
'L c 3 * 5 jelenti, G^ a fedő, G^ a legalsó réteg)

m egfelel legterm ékenyebb talajaink mobilis n it
rogénkészletének. Ugyanakkor még megjegyez
hető, hogy a viszonylag nagy m észtartalom  za
varhatja  a mobilis nitrogénkészlet m eghatározá
sát, ami azt jelenti, hogy a táblázati értékeknél 
még jóval nagyobb értékekkel is számolhatunk, 
kisebbekkel semmi esetre sem. A  C/N-arányok 
értéke is azt m utatja, hogy ezek az értékek in
kább a talajok C/N-arány értékeire hasonlíta
nak, m int a fosszilis anyagokéra. Ez a kedvező 
C/N-arány összefüggésben van a nitrogénviszo
nyok kedvező voltával, de a humuszminőséget 
jellemző stabilitási koefficiens adatokkal is. 
(Hargitai, 1960.)

Az általunk kidolgozott (Hargitai, 1955) hu
muszstabilitási koefficiens-meghatározás alkal
mas arra, hogy a hum ifikált kondenzálódottabb 
humuszanyagok arányát egy jellemző param é
terben, a К -értékben kifejezzük. Ez az érték 
annál nagyobb, minél kedvezőbb a fentiek ér
telmében körvonalazott humuszminőség. Az 
utóbbi években igazolást nyert az is, hogy a

Igen érdekes, hogy az az alapvető másik ösz- 
szefüggés, amelyik a geológiailag idősebb réte
gek nagyobb hum ifikáltsági fokára utalhat, 
szintén kiolvasható a táblázatból, hiszen a réte
gek időrendi elhelyezkedése alapján az alsóbb 
rétegekben viszonylag nagyobbak a K-értékek, 
és ez jól látható eredményeinkből.

Eddigi vizsgálataink szerint hazai legfiatalabb 
barnaszeneink, vagy a lignitek humuszstabilitási 
koefficiensei is nagyon távol állnak a legkisebb 
stabilitási koefficiensű talajoktól, viszont az al
gíriiteknél kedvezőbb a kép. A bennük található 
szerves anyag hum ifikáltsági foka hasonlatossá 
teszi őket a tőzegszerű, vagy talaj szerű nyer
sebb hum uszanyagok humuszminőségéhez. Ez, 
és kedvező nitrogéntartalm uk és nitrogénálla
potuk is rendkívül jelentős gyakorlati értékelé
sük szempontjából. Ezek a param éterek a ked
vező adszorpciós készséggel, a kedvező táp 
anyagmegkötéssel és tárolással, valam int lassú 
tápanyag-szolgáltató képességgel függnek össze. 
(Hargitai, 1983.)
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Speciális kénvizsgálatok eredményei 4. sz. táblázat

Az Egyesült Államokban a tengeri üledékek
ben a szervesanyag-tartalm ú rétegek kísérete
ként sokszor előfordulnak a kénrétegek is. Így 
pl. a texasi olajmezőkön a kéntartalm ú rétegek 
az olajrétegek kísérői. Geokémiai m egállapítá
sok szerint (Clarke, 1910) a szerves anyag redu
kálja a szulfátokat, melyek gyakran gipsz for
m ájában kísérőásványként jelentkeznek a fen
het elemi kén, amely m egjelenhet ásványi 
geri üledékekben. Így a redukció eredm énye le- 
anyagként. Ha azonban ez nem  következik be 
ilyen m élyreható redukcióval, akkor egyszerűen 
m int pl. az algíriiteknél kísérő, anyagként talál
hatók meg a kénvegyületek. Tekintettel arra, 
hogy az alginitképződés geokémiailag az olaj kép
ződéssel kapcsolódik össze, olyan olaj, m elyben 
ne lenne kén, rendkívül ritka. Clarke szerint 
Mabery és Sm ith egyes olajokban a paraffin- 
sorbeli szénhidrogének szulfidjait találta  meg, 
mégpedig a dimetil-szulfidtól dihexil-szulfidig. 
Tehát a következő típusú vegyületeket: 
CH3-S-CH3. .  . homológ sor a GH13-S-C6H13 tag
jáig.

Mabery és Quay le (Clarke 1910) kanadai ola
jokban С„Н2 S2n típusú vegyületeket találtak, 
melyeket tiofánoknak neveztek el. A tiofánok- 
ból 8 -féle vegyületet izoláltak és írtak le. Ezek 
a C7HnS-től egy sorozatba foglalva С^НззЗ tí
pusú vegyületig terjednek. A tiofánok szerkeze
tére vonatkozóan valószínűleg a cikloparaffin a 
mérvadó, részletesebb kutatások azonban nem 
nagy számban állnak rendelkezésre.

A fenti elméleti megfontolásokból kiindulva 
kíséreltük meg a gércei alginitek kéntartalm á
nak speciális jellemzését. Ez a jellemzés a 3. 
táblázatban található. A táblázat adataiból a kö
vetkező következtetések vonhatók le:

3. sz. táblázat
A gércei alginitek kénviszonyaira vonatkozó 

vizsgálati eredmények

Meg
nevezés
(minta)

összes S Szerves kötésű S
% az algi- _ (tarta lék  S)

mg/ 1 0 0  g n itre vonat
koztatva mg / 1 0 0  g az összes S 

% -ában

Gi 600 0 ,6 552,5 92,08
Cb 500 0,5 462,5 92,50
G3 456 0,45 406,0 89,03
Ö4 523 0,52 466,7 89,24
g 5 450 0,45 402,5 89.44

A vizsgált alginitekben a kéntartalom  megle
pően nagy: 450-—600 mg/100 g. Ez az érték a 
term észeti képződmények és így a talajok szo
kásos kéntartalm ánál jóval nagyobb.

Az oldható kén az egész kéntartalom nak a 
táblázat tanúságai szerint m integy 1 0 % -a és a 
kén javarésze szerveskötésben van. Vizsgálata
ink tehát alátám asztják egyrészt a nemzetközi 
geokémiai szakirodalom ide vonatkozó adatait, 
m ásrészt rendkívül érdekesek az alginitek agro
kémiai jellemzése szempontjából.

Gércei alginitek oldható S-tartalma
Oldható kén: S -tartalom

Megnevezés
(minta) mg / 1 0 0  g %  az összes S 

% -ában

Gi 47,5 7,92
G2 37,5 7,50
G3 50,0 10,97
g 4 56,3 10,76
g 5 47,5 10,56

Az alginitek kéntartalm a ugyanis lassú oxi
dációval lehasad, és esetleg nagyobb tömegében 
válik oldhatóvá. Ezt felhasználásánál egyrészt 
a kénutánpótlás szempontjából értékelni lehet, 
m ásrészt az esetleges pH-csökkentő hatásnál 
figyelembe lehet venni. Igaz, hogy az utóbbinál 
megjegyezhető, hogy a legtöbb alginitnek vi
szonylag nagy a m észtartalma, ami ezeket a 
hatásokat kompenzálja. Mégsem hagyható fi
gyelmen kívül ez a potenciális kéntartalom , mi
vel pontos összetételét, a lehasadás dinam ikáját 
és folyam atait nem ismerjük.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az algi
nitek a m agyar nyersanyagkutatásban jelentős 
felfedezésnek számítanak, hiszen vizsgálataink 
alapján mezőgazdasági-kertészeti felhasználásu
k a t tekintve agrokémiai szempontból rendkívül 
értékes anyagok.

Az alginitek agrokémiai szempontból történő 
értékelése a következő főbb eredm ényeket adta:
a) Az alginitek rendkívül nagy kolloidtartalm ú 

és szélsőséges vízmegkötő tulajdonságú kol- 
loid-készletű anyagok. Igen kicsi a vízvezető 
képességük.

b) Tekintélyes a szervesanyag-készletük (8 — 
1 2 %) a megvizsgált esetekben, ezen kívül 
oldható tápanyagok közül kedvező a kálium 
tartalm uk.

c) Speciális nitrogén- és humuszvizsgálati ered
m ények azt m utatták, hogy olyan nyers
anyagról van szó, m elynek rendkívül nagy 
összes nitrogéntartalom  m ellett (230—300 
mg / 1 0 0  g) igen kedvező a könnyen oldható 
nitrogénkészletük, 10— 12,5 mg/100 g, és en
nek megfelelően kedvező a C/N-arányuk is. 
Hum uszstabilitási koefficiensük az egyéb 
fosszilis anyagoknál kedvezőbb humuszminő
ségre és adszorpcióskészségre utal.

d) Az alginitek nagy mennyiségű ként tartal
maznak, m elynek a vizsgált esetekben 89— 
92,5%-a szerveskötésű tartalék  kén alakjá
ban van.
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DR. L. HARGITAI: Agrogeochemical evaluation and 
utilization possibilities of alginites

The H ungarian alg in ite deposits belong am ong 
the C entral European occurrences of this m ineral 
These are characterized by a  com paratively good 
quality  of the raw  m aterial, bu t w hich a re  unecono
m ical from  the  point of view  of shale-oil recovery 
even if the presen t-day  difficulties of energy economy 
are taken  into consideration. I t is for th is reason 
particu larly  in teresting  to search  for applications in 
ag ricu ltu ra l-horticu ltu ra l production. The agrochem ical 
evaluation is crucial for the achievem ent of the above- 
m entioned goal.

In  addition  to  containing calcareous and  micaceous 
m aterials an d  even quartz, alginites a re  rich  in  clay 
m inerals. This m ineralogical com position of the  algi
nites is crucial for th e ir  physical properties. Beside 
some general agrochem ical characteristics of im por
tance for practical utilization, th e ir  special, param e
ters such as the to ta l an d  m obile n itrogen reserves, 
the to ta l and soluble su lphu r content have been de
term ined and the ir hum us content has been charac
terized in  detail, too. H ere a re  the m ain  conclusions 
inferred  from  the resu lts:
1. Alginites a re  m etaria ls of high colloid content, 
characterizable by extrem ely  high w ater-bonding

properties and by an extrem ely  low perm eability.
2. In addition  to having a high organic content (8— 

12%), they have an  advantageous potassium  con
ten t as well.

3. As show n by the results of special analyses for 
nitrogen and  hum us, th e ir  extrem ely high to ta l N 
content (230—300 mg/100 g) is coupled w ith an  
easy solubility of th e  nitrogen they contain (10— 
12 mg/'100 g). The relatively  favourable C/N ratio  
is characteristically  in te rre la ted  w ith  th e  stability  
coefficients indicative of a  favourable hum us 
quality  w hich, in  tu rn , is affecting on the  favourably 
high adsorption  capacity of the m aterial.

4. The alginites from  Gérce just studied  contain 
high am ounts of S of w hich 89 to 92.5% is rep re
sented  by a n  S of organic bond.

DR. L. HARGITAI: Agrochem ische B ew ertung und 
A nw endungsm öglichkeiten der Alginite

Die A lginitvorkom m en Ungarns bilden einen Teil 
des m itteleuropäischen Vorkom mens, dessen 
Q ualität verhältnism ässig gut ist, dessen industrie lle 
Verw endung aber (z. B. Ölgewinnung) auch im  Fall 
unw irtschaflich  ist, w enn m an die derzeitigen Schw ie
rigkeiten  der Energiew irtschaft in  Rücksicht nimm t. 
G erade darum  is t die U ntersuchung ih rer V erw en
dungsm öglichkeiten in  der landw irtschaftlichen Pro
duktion und im G artenbau  von besonderem  Interesse. 
In  der V erw irklichung dieser Z ielsetzung spielt die 
agrochem ische B ew ertung der A lginite eine g rundle
gende Rolle.

Die Alginite, ausser ih rem  G ehalt a n  Kalkstein, 
G lim m er und Quarz, sind auch an  Tonm ineralien 
reich. Diese chem ische Zusam m ensetzung der Alginite 
bestim m t ih re  physikalischen Eigenschaften. H in- 
scihtlich der praktischen A nw endung haben w ir, aus

ser einigen allgem einen agrochem ischen K ennw erten, 
auch ih re speziellen, fü r die P rax is seh r bedeutenden 
agrochem ischen P aram enter — w ie z. B. Gesam t- und 
m obiler S tickstoffvorrat, G esam t und löslicher Schwe
felgehalt, ferner eine eingehende Beschreibung ihres 
Gehaltes an  Humus arnge geben.

Die aus den Ergebnissen gezogenen H auptfolgerun
gen sind folgende:
1. Die Alginite sind Stoffe, welche durch einen hohen 

G ehalt a n  Kolloid und extrem e W asserbindefähig
keit gekennzeichnet w erden können, m it einem 
ausserordentlich k leinen W asserleitungsvermögen.

2. Ausser ihrem  grossen V orrat an organischen Stof
fen (8 bis 12%) ist auch ih r löslicher K alium gehalt 
günstig.

3. Die lau t den von uns ausgearbeiteten Methoden 
durchgeführten  speziellen Stickstoff-und Hum us
prüfungen haben gezeigt, dass neben einem sehr 
grossen G esam tgehalt an N (230—300 mg/100 g), 
auch ein sehr günstiger, leicht löslicher V orrat an 
Stickstoff (10—12 mg/100 g) vorliegt. Das relativ
günstigeV erhältnis C/N ist in einem charakteristisch

en Zusam m enhang m it den die G ünstigkeit der 
H um usqualität kennzeichnenden S tabilitätskoeffi
zienten, was gleichzeitig m it der günstigen, hohen 
Adsorptionsneigung in  Zusam m enhang steht.

4. Die un tersuchten  A lginite von Gérce enthalten 
eine grosse Menge von S, deren 89—92,5% den or
ganisch gebundenen V orrat-S  darstellt.

д-р Ласло Харгитаи
Агрохимическая оценка альгинитов и возможности их 
использования

Венгерские месторождения альгинитов представляют со
бою часть тех месторождений Центральной Европы, кото
рые имеют относительно хорошее качество, но промыш
ленное' использование (например, для переработки на нефть) 
и тогда является экономически невыгодным, когда примем 
во внимание трудности энергетического хозяйствования. 
Именно поэтому представляет особый интерес исследование 
возможности их применения в области сельского хозяйства 
и садоводства. При постановке этих целей основоположное 
значение имеет агохимическая их оценка.

Аяьгиниты, наряду с тем, что известняковые и содержат 
слюдяные материалы и кварц, в то же время богаты глинис
тыми минералами. Минеральный состав альгинитов и опре
деляет их физические свойства. С точки зрения практичес
кого их применения помимо нескольких обычных агрохими
ческих данных мы определили специальные, имеющие боль
шое значение в практике агрохимические параметры, как, 
например, общие и мобильные запасы азота, общее содер
жание растворимой серы, а также дали детальную харак
теристику запасам гумуса. Наиважнейшие результаты сле
дующие:
1. Альгиниты представляют собою коллоидный материал, 

который характеризуется свойствами коллоидов, край
ними значениями гидросвязанности и водопроводимость 
которого чрезвычайно мала.

2. Наравне с большим содержанием органических веществ 
(8—12%) альгиниты обладают благоприятным содержа
нием растворимого калия.

3. Результаты специальных анализов на азот и гумус, про
веденных на основании нами разработанных методов, 
показали, что наравне с необычайно большим общим 
запасом N (230—300 мг/100 г) очень благоприятное зна
чение имеют запасы легко растворимого азота (10—12 
мг/100 г). Сравнительно благоприятное соотношение C/N 
находится в характерной взаимосвязи с коэффициентом 
стабильности, указывающим на благоприятное прощлое 
качества гумуса, что одновременно взаимосвязано с 
благорпиятной большой способностью к адсорбации.

4. Исследованные герцейские альгиниты содержат большое 
количество N, 89—92,5% которой представляют собою 
резервы органически связанной S.
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(Folytatás a 28. oldalról)

A nyilvánosságra hozatal céljából be kell csatol
ni a pályázatok m indkét példányához legfeljebb 
2 szabványos kis oldal (25 sor, soronként 50 le
ütés) terjedelem ben a  pályázat publikálásra a l
kalmas töm öritvényét is. Ez olyan adatot, amely 
közlési tilalom a la tt áll, nem tartalm azhat.

A töm örítvény lényeges része a tárgy  ism er
tetése, az előny leírása, valam int a  potenciális 
san szóba jöhető hasznosítási szakterületre való 
hivatkozás. A pályázatokat gépírással, folyam a
tos oldalszámozással ellátva kell beküldeni. _ A 
pályázat maximális terjedelm e 40 szabványos 
kis oldal.

A részszámításokat, táblázatokat, rajzokat 
st'b. számozott m ellékletként kell csatolni. A 
szövegben nem hivatkozott m ellékleteket a Bí
ráló Bizottság nem veszi figyelembe.

A részvételi és egyéb feltételeknek meg nem 
felelő pályázatokat a  Bíráló Bizottság kizárja.

A pályázaton szereplő, arra érdem es pálya
művek hasznosítását a Bíráló Bizottság azok 
megfelelő publikálásával kívánja előmozdítani.

A Bíráló Bizottság, a pályázat kapcsán be
nyújtott, illetve lé tre jö tt szellemi term ékekre 
vonatkozóan rendelkezési jogot sem m ilyen eset
ben sem igényel.

Budapest, 1984. december

Dr. Pusztai Gyula s. k.
az Országos Találm ányi H ivatal 

elnöke

Gál László s. k.
a  Szakszervezetek Országos Tanácsa 

főtitkárhelyettese
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