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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A Nyugat-Dunántúl szántó talajai főbb jellemzőiben jelentősen nem térnek el a környező régiók 

talajaitól, bár egyes paramétereket vizsgálva megfigyelhetők különbségek is.  A legfontosabb talán a 

viszonylag alacsonyabb szerves szén tartalom, és az evvel valószínűleg szorosan összefüggő kisebb 

kation-kicserélő képesség. A szántók mészellátottsága a régió nagy talajheterogenitásának 

köszönhetően rendkívül változatos, a tágabb térségben a legváltozatosabb. Evvel összefüggésben a 

vizsgált minták pH-ja is jelentős variabilitást mutat a régióban. A szemcseösszetétel vizsgálatok 

alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a térségre jellemző, leginkább a könnyű től a közepesen finom 

fizikai féleséggel jellemezhető kategóriák meghatározók a Nyugat-Dunántúlon is.  A talajvizsgálatok 

alapján úgy értékelhetjük, hogy a növénytermesztési viszonyokat tekintve a Nyugat-Dunántúl a tágabb 

környezetének átlagos lehetőségeivel rendelkezik. Ez a megállapítás természetesen csak a feltalaj 

vizsgálatok alapján tehető, két fontos tényező ezt nagymértékben módosíthatja. Elsősorban a 

termékenységet alapvetően befolyásoló mélyebb talajrétegek tulajdonságai, másrészt a szomszédos 

régiók eltérő klimatikus viszonyai, ami szintén nagymértékben hat a növénytermesztés sikerességére. 

További összehasonlító vizsgálatok szükségesek ezen tényezők komplex értékelésére. A LUCAS 

feltalaj minták alapján végzett összehasonlító vizsgálatok arra utalnak, hogy a Nyugat-Dunántúl 

szántóin a szervesanyag szint emelésére lenne lehetőség. A talaj-szervesanyag gazdálkodás javításával 

nemcsak a növénytermesztés lehetőségei javulnának, hanem egyéb talajfunkciók is pozitívan 

változnának. 

Kulcsszavak: talajjellemzők, nitrogén , foszfor, kálium, CEC, fizikai féleség, pH 

 

BEVEZETÉS 

 

A mezőgazdasági termelés és agrár-környezetvédelemi beavatkozások tervezésének elengedhetetlen 

feltétele a talajok ismerete. Közép-Európa a kontinens egyéb részeihez képest talajinformációval 
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jobban ellátott (Jones et al. 2005). A rendelkezésre álló térképek, monitoring célú és egyéb térbeli 

talajinformációk ugyanakkor országonként és sokszor országokon belül is eltérőek, akár 

módszertanukat akár térbeli részletességüket tekintve (Várallyay 1994).. A régióban korábban 

egységes módszertant követő közös adatbázisok kialakítására összeurópai illetve közép- és kelet-

európai térképek készítése kapcsán került sor (FAO et al. 1988, Várallyay et al. 1994, EC 2003). Az 

egységes módszertani alapok viszont ezekben az esetekben sem jelentettek teljesen egységes 

adatbázisokat, már csak a laboratóriumi eljárások és helyi talajosztályozási rendszerek 

különbözőségéből eredően sem, amik természetszerűleg okozhatnak eltéréseket a harmonizált 

adatbázis hasonló elemei között.  Nyugat-Dunántúl és környezetének talajtérképei térbeli részletesség 

tekintetében is rendkívül változatosak. Míg Szlovákiában a termőterület egészére elkészültek az 

1:5000 léptékű talajtérképek, addig Ausztriában, Magyarországon és Szlovéniában csak az 1:25000 

léptékű vagy annál kevésbé részletes térképek állnak a mezőgazdasági területekről rendelkezésre 

(Bullock et al. 2005). A talajmonitoring rendszerek szintén az egyes országok igényeire és 

lehetőségeire mérten kerültek kialakításra, így szintén különbözőek, a belőlük nyert adatok 

összehasonlítása nehézkes vagy egyáltalán nem lehetséges (Morvan et al 2008). Nyugat-Dunántúl és 

azok egyes jellemző kistájának talajviszonyairól országos, regionális és helyi felvételezés 

eredményeképpen számos egyéb térkép és tanulmány született (Szűcs és Szűcsné 2006, Dövényi 2010, 

Várallyay 2012, Szatmári et al. 2013), de a környező - különösen a külföldi - régiókkal való teljes 

összehasonlító vizsgálat mindmáig nem történt. 

A LUCAS (Land Use/Land Cover Area Frame Survey; Eurostat 2013a) program keretében a 

közelmúltban elvégzett talajfelvételezés a talajok összehasonlíthatósága szempontjából nem csak a 

régióban, hanem az Európai Unió valamennyi országát tekintve is jelentős lépésnek tekinthető (Tóth et 

al. 2013a). A program keretén belül több mint 22.000 pontról gyűjtöttek be feltalaj (0-20 cm) mintákat 

az Európai Unió teljes területéről és Izlandról. 25 EU tagállamban 2009-ben, további két tagállamban 

és Izlandon 2012-ben történt a mintavétel. Az egységes mintavételezési módszertan szerint 

végrehajtott egyes felvételezési évekből származó mintákat ugyanaz a laboratórium (a 2009-es minták 

az SGS Hungaria kecskeméti laboratóriumában) elemezte. A LUCAS talajfelvételezés hátránya, hogy 

csupán a feltalajra szorítkozik, előnye viszont az egységes módszertan és laborvizsgálat, valamint 

hogy a legfontosabb fizikai és kémiai talajjellemzők mellett a főbb tápanyagok (NPK) meghatározását 

is magába foglalja. 

A LUCAS feltalaj adatbázis létrehozásával Európa országainak és földrajzi térségeinek talajviszonyai 

első ízben váltak teljes megbízhatósággal összehasonlíthatóvá. A mintavételezési sűrűség arra is 

megfelelő lehetőséget ad, hogy az EU nagyobb tájegységein belüli régiók talajviszonyait 

összehasonlítsuk (Tóth et al. 2013b). Jelen munkánk célja, hogy a LUCAS adatbázis eredményeire 

támaszkodva értékeljük Nyugat-Dunántúl szántóinak talajjellemzőit, összehasonlítva azokat a 

környező régiók szántótalajainak tulajdonságaival, tápanyagellátottságuk szintjével. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A LUCAS program keretén belül mintázott több mint 22.000 pont a tagországokon belüli 

földhasználati ágak területi megoszlásának arányában került kijelölésre, kivéve a szántókról vett 

talajmintákat, amik aránya szándékosan nagyobb, mint területi részarányuk az egyes országokban. Az 

EU-n belüli területi arányának megfelelően Magyarországról 497 pontról történt mintavételezés, ebből 

314 szántóról, 6 szőlő és gyümölcs ültetvényekről 60 erdőből, 9 bokros-ligetes területről, 104 

gyepekről, 4 pedig egyéb felszínborítottságú területekről. A nyugat-dunántúli EU-s régió területéről 67 

talajminta került begyűjtésre, amiből 47 származik szántóterületről. A Nyugat-Dunántúl és környező 

régiók szántóiról begyűjtött minták számát és a szántóminták arányát az összes LUCAS feltalaj mintán 

belül az 1. táblázat mutatja.  

 

1. táblázat. A Nyugat-Dunántúl és környező régiók szántóiról vett LUCAS talajmintáinak száma 

Table 1. LUCAS Tospoil samples from croplands in West-Transdanubia and surrounding regions 

 

kód (1) régió neve (2) n 

(szántók) (3) 

% az összes 

mintán belül (4) 

AT11 Burgenland 14 51,9 

HU21 Közép-Dunántúl 32 65,3 

HU22 Nyugat-Dunántúl   47 70,1 

HU23 Dél-Dunántúl 52 65,8 

SI01 Vzhodna Slovenija (Kelet-Szlovénia) 8 11,3 

SK01 Bratislavský kraj   (Pozsonyi Régió) 5 55,6 

SK02 Západné Slovensko (Nyugat-Szlovákia) 50 55,6 

∑ 208 53,1 

(1) code of the EU region, (2) name of the region, (3) sample size (croplands), (4) percentage of cropland 

samples within all the LUCAS Topsoil samples 

 

A szomszédos régiókat az Európai Unió statisztikai régiói szerint, az Eurostat hivatalos térképi 

adatbázisa alapján határoltuk le (Eurostat 2013b). A térképi műveletekhez ArcMAP térinformatikai 

szoftvert használtunk.  

A LUCAS program keretében gyűjtött több mint 22.000 mintát az 2. táblázatban bemutatott 

jellemzőkre és módszerekkel vizsgálták. Összehasonlító tanulmányainkat a multispektrális 

tulajdonságok kivételével valamennyi mért talajjellemzővel elvégeztük. A nyugat-dunántúli régió 

szántóinak talajjellemzőit a környező régiók szántóinak talajjellemzőivel leíró statisztikák és ANOVA 

alkalmazásával hasonlítottuk össze. Az ANOVA vizsgálatokkal legtöbb esetben nem voltak 

kimutathatók szignifikáns különbségek, ezért az ANOVA vizsgálatok eredményeit csak azokban az 
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esetekben közöljük, amikor a különbségek kimutathatók voltak. A statisztikai vizsgálatainkat SPSS 

szoftver segítségével végeztük. 

 

2. táblázat. A LUCAS feltalaj adatbázis adatai 

Table 2. Data in the LUCAS Tospoil database 

 
talajjellemző (1) mértékegység (2) 

vizsgálati módszer 

forrása (3) 

(4) durva vázrész tartalom tömeg % ISO 11464. (2006) 

(5) mechanikai összetétel - ISO 11277. (1998) 

(6) agyag tartalom tömeg %  

(7) por tartalom tömeg %  

(8) homok tartalom tömeg %  

(9) szervesszén tartalom g/kg ISO 10694. (1995) 

(10) összes nitrogén tartalom g/kg ISO 11261. (1995) 

(11) foszfortartalom mg/kg ISO 11263. (1994) 

(12) kicserélhető kálium tartalom mg/kg USDA-NRCS (2004) 

(13) CaCO3 tartalom g/kg ISO 10693. (1994) 

(14) pH (CaCl2) - ISO 10390. (1994) 

(15) PH (H2O) - ISO 10390. (1994) 

(16) kationkicserélő képesség cmol(+)/kg ISO 11260. (1994) 

(17) multispektrális reflektancia 

jellemzők 
 FOSS Manual  (2009) 

(1) soil propetry, (2) measurement unit, (3) reference to analytical method, (4) coarse 

fragments, (5) particle size distribution, (6) clay content,  (7) silt content,  (8) sand content,  (9) 

organic carbon content, (10) total nitrogen content, (11) phosphorus  content, (12) extractable 

potassium content, (13) CaCO3 content, (14) pH(CaCl2), (15) pH(H2O) , (16) cation exchange 

capacity, (17) multispectral properties 

 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A szántóföldi művelés szempontjából legfontosabb talajtulajdonságok a jó vízellátásért és 

tápanyaggazdálkodásért felelősek (Birkás 2001). A talajok szerkezetét is meghatározó mechanikai 

összetétel és szervesanyag tartalom ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségű.  

A Nyugat-Dunántúl szántóinak talajára általában az alacsonyabb agyagtartalom és magasabb arányú 

porfrakció jellemző, míg a homoktartalom szempontjából változatosak a minták (1. ábra).  A 

mechanikai összetétel alapján könnyű, vagy közepesen finom talajok a meghatározók a Nyugat-

Dunántúlon, csakúgy, mint a környező régiókban. Az agyag- homok- és porfrakció esetében sem volt 

kimutatható szignifikáns különbség a vizsgált régiók között, ami a háromszög diagramok (1. ábra) 
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mintázata alapján nem is volt várható. A háromszög diagramok a minták mechanikai összetételének 

hasonló eloszlását mutatják. Szélsőséges talajoktól általában mentes a térség,  agyagos talaj nem volt a 

minták között és durva homok talajokat is régiónként legfeljebb egy-két esetben, arányait tekintve 2-5 

%-nyit találunk a minták között. A térség talajai fizikai féleségük alapján tehát nagyrészt jó 

vízgazdálkodásúak, amik a Magyarország keletibb régióinál kedvezőbb agrometeorológiai 

viszonyokat (Botos és Varga-Haszonits 1974) tekintve kedvező szántőföldi művelési lehetőséget 

mutatnak.  

 

 

1. ábra Nyugat-Dunántúli és környező régiók szántóinak mechanikai összetétele a LUCAS 

viszgálatok alapján 

Figure 1. Particle size distribution of LUCAS cropland samples from West-Transdanubian and 

neighbouring regions 
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Table 3. Organic carbon content of cropland soils in the West-Transdanubian region and surrounding 

regions 

3. táblázat. A Nyugat-Dunántúl és környező régiók szántótalajainak szerves szén tartalma 

régió 

(1) 
n 

szerves széntartalom (g/kg) (2) 

min. max. átlag (3) szórás (4) 

AT11 14 8.6 25.6 15.4 4.8 

HU21 32 7.1 54.9 19.33 8.65 

HU22 47 5.5 32.8 15.2 6.07 

HU23 52 6.3 45.6 15.09 6.56 

SI01 8 9.2 26.7 17.8 5.44 

SK01 5 10.2 23 18.88 5.05 

SK02 50 7.5 34.3 16.52 5.46 

(1) region, (2) organic carbon content, (3) mean, (4) spread 

4. táblázat. A szerves szén és összes nitrogén aránya a Nyugat-Dunántúl és környező régiók 

szántóföldi talajaiban 

Table 4. C:N ratio in cropland soils of Western-Transdanubia and surrounding regions 

 

régió (1) n 
C/N arány (2) 

min. max. átlag (3) szórás (4) 

AT11 14 8.24 14.6 10.13 1.71 

HU21 32 5.46 12.83 10.22 1.43 

HU22 47 6.88 10.89 9.25 0.91 

HU23 52 7 14.54 9.77 1.57 

SI01 8 6.57 9.68 8.73 1 

SK01 5 10.2 12.76 10.96 1.04 

SK02 50 7.55 12.8 9.69 1.1 

(1) region, (2) C:N ratio, (3) mean, (4) spread 

 

A vizsgált régiók szántóinak 15-20 g/kg közötti átlagos szerves szén tartalma európai 

összehasonlításban átlagosnak mondható, a Nyugat-Dunántúl szántói viszont alacsonyabb szerves szén 

tartalmat mutatnak a szomszédos régiók átlagához képest (3. táblázat). Igaz a különbségek egyik régió 

tekintetében sem voltak szignifikánsak, a mintaszámok mellett valószínűleg a minták szerves szén 

tartalmának nagy szórása miatt. A részben arid szubkontinentális klímazóna átlagosan 18 g/kg  szerves 

szenet tartalmazó szántóihoz képest (Tóth et al 2013a), az ebbe a zónába tartózó Nyugat-Dunántúl 

(Hartwich et al. 2005) szántói jóval alacsonyabb szerves szén tartalmúak. Mivel a régióból származó 

minták agyagtartalma nem alacsonyabb, homoktartalma pedig nem magasabb mint a környező régiók 

szántóiból származó mintáké a hidrológiai vagy talajművelés különbségek állhatnak a háttérben. A 
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talajművelés, tápanyaggazdálkodás különbségeire utal a nyugat-dunántúli talajok viszonylag magas 

C/N aránya is (4. táblázat).  A környező régiók legtöbbjénél magasabb C/N arány a 

nitrogénszolgáltató képesség, a műtrágya hasznosulás és talajbiológiai aktivitás szempontjából 

egyaránt fontos (Németh 1996). A vizsgált régiók összehasonlításában a Nyugat-Dunántúlon 

szignifikánsan magasabb a C/N arány a szántóföldi talajokban mint a Közép-Dunántúlon. Egyéb 

régiókat összevetve máshol nem mutatkozik szignifikáns különbség, ami arra utal, hogy a tágabb 

térségben a Nyugat-Dunántúl szántóinak C:N aránya a legalacsonyabb. A Közép-Dunántúl szántóinak 

talajai szerves szén (3. táblázat) és összes nitrogén tartalom (2. ábra) szempontjából egyaránt jobban 

ellátottak, mint a nyugat-dunántúli szántók, viszont a különbségek csak a C/N arány tekintetében 

igazolhatók statisztikailag. A szántók nitrogén ellátottságát - mint azt a C/N arányok és szerves szén 

adatok különbségei is sejtetik - a Nyugat Dunántúlon túlnyomóan az alsó kategóriák jellemzik (2. 

ábra). Különösen a Közép-Dunántúl régió mintáival összevetve szembeötlő a nitrogén ellátottság 

különbsége. Míg a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Dunántúlon is a három alsó kategóriába esik a minták 

több mint háromnegyede, addig a Közép-Dunántúlon ide csak a minták valamivel több mint a fele 

sorolható. Szembeötlő, hogy a vizsgált régiók közül csupán a három magyar régióban van jelentős 

számú nagyon gyenge ellátottságú minta. Míg ez a szlovák régiókban kivételes, a vizsgált osztrák és 

szlovén régiókban nincs nagyon alacsony kategóriába sorolt minta. Összes nitrogén tartalmát tekintve 

a kelet-szlovén területek biztosítják a legjobb termőhelyi viszonyokat a vizsgált régiók közül.  

 

2. ábra Nyugat-Dunántúli és környező régiók szántóinak összes nitrogén tartalma a LUCAS 

viszgálatok alapján 

Figure 2. Total nitrogen content of LUCAS cropland samples from West-Transdanubian and 

neighbouring regions 



Tóth G. 

53 

 

Foszfor ellátottság tekintetében összességében szintén kiegyensúlyozott a térség szántóinak helyzete, 

csupán a burgenlandi alacsony értékek meglepők némileg és a dél-dunántúli szántók gyenge foszfor 

ellátottságú mintainak viszonylag magas aránya (3. ábra). A vizsgált hét régió szántó talajainak 

foszfor ellátottsága hasonló a régiók országainak átlagos ellátottságához, amik európai uniós 

összehasonlításban a gyengébb foszfor ellátottságúak közé tartoznak (Tóth et al. 2014). Mivel a 

foszfor szintek mintegy indikálják az adott szántók művelésének input-intenzitását, a kapott adatok 

arra utalnak, hogy a Nyugat-Dunántúl és környező régiók szántóin az elmúlt időszakban nem történt 

ún. „feltöltő” trágyázás, ami nem zárja ki, hogy a növényigényekhez igazodó foszfor bevitel történt. 

Az adatok tehát alátámasztják (Kovács és Csathó 2005) a hazai tápanyagellátás alakulását ismertető 

munkájának megállapításait. A kálium ellátottság tekintetében némileg jobb a szántóföldek helyzete az 

egész térségben (4. ábra). A kis mintaszámú régiók (Burgenland, Kelet-Szlovénia és Pozsonyi régió) 

kivételével minden régióban található a legmagasabb három kategóriába sorolható minta. Igaz, a 

magyar régiók mintáinak többsége a legalacsonyabb három kálium-ellátottsági kategória 

valamelyikébe esik. A vizsgált hazai régiók közül a kálium ellátottság tekintetében is Közép-, Nyugat- 

és Dél-Dunántúl a sorrend. A nyugat-szlovákiai területek, amellett, hogy a legalacsonyabb K-

ellátottságú minták részaránya elenyésző, többségében legalább közepes ellátottságúak és nagy 

arányban káliummal jól ellátottak. 

 

3. ábra Nyugat-Dunántúli és környező régiók szántóinak foszfor ellátottsága a LUCAS viszgálatok 

alapján 

Figure 3. Phosphorus content of LUCAS cropland samples from West-Transdanubian and 

neighbouring regions 
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5. táblázat.  A Nyugat-Dunántúl és környező régiók szántótalajainak mészállapot jellemzői 

Table 5. Carbonate content in cropland soils of Western-Transdanubia and surrounding 

régió (1) n 
CaCO3 tartalom (g/kg) (2) 

min. max. átlag (3) szórás (4) 

AT11 14 < 0.1 193 43.67 64.04 

HU21 32 < 0.1 269 52.48 59.98 

HU22 47 < 0.1 317 41.89 93.04 

HU23 52 < 0.1 296 60.56 82.01 

SI01 8 < 0.1 3 1.4 1.16 

SK01 5 2 155 84.8 74.15 

SK02 50 < 0.1 215 31.22 46.62 

(1) region, (2) CaCO3 content, (3) mean, (4) spread 

 

Az átlagos CaCO3 tartalmat tekintve a szlovén régió kivételével növénytermesztési szempontból 

mindenhol kedvező értékeket találunk (5. táblázat). Az átlagos értékek viszont jelentős variabilitást 

takarnak. A mészellátottságot vizsgálva a Nyugat-Dunántúl szántóinak mintái a legváltozatosabbak, 

van meszet nem tartalmazó minta, de itt mértük a legnagyobb mésztartalmat is. Míg a magyar minták 

mésztartalmának szórása a Nyugat-Dunántúlon a legnagyobb, a három magyar régió közül itt a 

legalacsonyabb az átlag, ami a sok kilúgzott, meszet egyáltalán, vagy csak nyomokban tartalmazó 

szántóból következik.  A szlovén minták átlagos mésztartalma szignifikánsan alacsonyabb a közép-

dunántúli, a dél-dunántúli és a nyugat-szlovák minták átlagos mésztartalmánál, amit a szlovén minták 

valóban alacsony mésztartalma mellett a régió kis mintaszáma is magyaráz.  
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4. ábra Nyugat-Dunántúli és környező régiók szántóinak kálium ellátottsága a LUCAS viszgálatok 

alapján 

Figure 4. Potassium content of LUCAS cropland samples from West-Transdanubian and neighbouring 

regions 
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6. táblázat. A Nyugat-Dunántúl és környező régiók szántótalajainak kémhatása 

a) CaCl2-os oldatban mérve b) vizes szuszpenzióban mérve 

Table 6. Soil pH in cropland of Western-Transdanubia and its surrounding regions 

a) in CaCL2 solution b) in H2O 

a) pH(CaCl2) 

régió (1) n min. max. átlag (2) szórás (3) 

AT11 14 5.47 7.5 6.6 0.75 

HU21 32 4.71 7.66 7.16 0.7 

HU22 47 4.33 7.63 6.2 0.93 

HU23 52 4.55 7.66 6.78 0.8 

SI01 8 3.83 6.3 4.95 0.94 

SK01 5 6.99 7.41 7.25 0.17 

SK02 50 4.24 7.52 6.79 0.71 

b) pH(H2O) 

régió (1) n min. max. átlag (2) szórás (3) 

AT11 14 5.99 8.34 7.16 0.83 

HU21 32 5.33 8.4 7.65 0.66 

HU22 47 4.98 8.26 6.78 0.89 

HU23 52 5.68 8.27 7.28 0.78 

SI01 8 4.31 6.87 5.48 1.07 

SK01 5 7.66 8.07 7.88 0.17 

SK02 50 4.94 8.13 7.42 0.65 

(1) region, (2) mean, (3) spread 

 

A mésztartalommal összefüggést mutató pH értékek arra is rávilágítanak, hogy egy olyan régióban, 

mint amilyen a Közép-Dunántúl, a kiegyensúlyozottabb mészeláttottság kiegyensúlyozott pH-val jár 

együtt. A vizsgált régiók közül ugyanis a pozsonyi mellett ez volt az, ahol a legkisebb szórással 

enyhén lúgos volt az átlagos talajreakció (6 táblázat). A nyugat-magyarországi szántók kálium-

kloridos oldatban mért kémhatása a burgenlandi és kelet-szlovén területeket kivéve valamennyi 

környező régió kémhatásától szignifikánsan különbözik, azoknál savanyúbb reakciót mutatva. A 

vízben mérve a Dél-Dunántúl talajainak pH-ja nem tér el szignifikánsan a nyugat-dunántúli talajok 

pH-jától, máskülönben hasonló összehasonlítást tehetünk mint  kálium-kloriddal mért pH esetén. A 

LUCAS vizsgálatok azt mutatják, hogy a szlovén régió kivételével a pH nem limitálja a 

növénytermesztés lehetőségeit. 
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7. táblázat. A Nyugat-Dunántúl és környező régiók szántóinak kationkicserélő képessége 

Table 7. Cation exchange capacity of cropland soils of Western-Transdanubia and surrounding 

regions 

régió (1) n 
kationkicserélő képesség (cmol(+)/kg (2) 

min. max. átlag (3) szórás (4) 

AT11 14 8 34.1 17.97 6.53 

HU21 32 4 42.3 21.4 8.09 

HU22 47 3.5 39.6 16.43 8.74 

HU23 52 1 35.7 17.13 6.19 

SI01 8 5.2 24.6 14.5 7.28 

SK01 5 11.8 20.7 17.92 3.66 

SK02 50 1 45.6 22.45 7.48 

(1) region, (2) cation exchange capacity, (3) mean, (4) spread 

 

A minták kationkicserélő-képessége részben a szervesanyag, részben az agyagtartalommal áll 

szorosabb összefüggésben illetve a homoktartalommal mutat fordított arányt. Az, hogy a Nyugat-

Szlovák régió mintáinak a legmagasabb az átlagos kationkicserélő képessége (7. táblázat) főként a 

minták alacsony homoktartalmának és viszonylag magasabb agyagtartalmának tudható be, kevésbé a 

szervesanyag készletnek.  A Nyugat-Dunántúl szántói a térség legkisebb kationkicserélő képességű 

területei közé tartoznak, bár az adatok alapján ez a különbség statisztikailag nem szignifikáns. Mivel a 

terület talajainak szemcseösszetétele kedvezőnek mondható, az alacsony szervesanyag készlet 

okozhatja a rosszabb kationkicserélő képességet. A szántók művelésénél tehát érdemes lehet nagyobb 

hangsúlyt fektetni a szervesanyag gazdálkodás javítására a régióban. 
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SUMMARY 

 

The LUCAS Topsoil Survey, the first harmonised soil sampling and analysis – based on standard 

analytical methods in the same laboratory -  was carried out in the European Union, including 

Western-Transdanubia and its six surrounding regions in 2009. Based on the analytical results of 208 
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samples from cropland soil in the seven regions a comparative study was performed. Results of the 

assessment of main soil properties, including sand-, silt- and clay content, pH, soil organic carbon 

(SOC) content, CaCO3 content, cation exchange capacity and nutrient (NPK) content suggest no 

major difference in the cropping conditions in the observed regions. The well-known differences in 

soil conditions were not mirrored in the examined individual soil properties. In fact, all regions have 

quite large varieties of cropland soils. As far as the soil conditions of the West-Transdanubian region 

is concerned, it has relatively lower SOC than its surrounding areas. Probably in relation to the SOC 

levels, lower cation exchange capacities were detected as well. The carbonate content is the most 

variable in the cropland soils in the West-Transdanubia, mirroring the large diversity of soil forming 

conditions in the region. In close correlation to the carbonate content, the pH values of the soil 

samples from the region cover quite wide range as well.  Particle size distribution analysis shows the 

dominance of medium to medium fine texture categories in all the seven investigated regions. Based 

on the analysis of the LUCAS Topsoil samples we might assume no major difference in the cropping 

potential among cropland of the seven investigated regions. However, the assumption based only on 

the topsoil samples might be misleading. Further studies on cropping potential need to consider deeper 

soil layers and climatic conditions too. Nevertheless our current comparative study suggest the 

possibility for enhancing soil organic carbon level in the cropland soils of West-Transdanubia, which 

could not only benefit plant production, but the performance of a series of other soil function as well. 

Keywords: nitrogen, phosphorus, potassium, CEC, particle size distribution, pH, carbonate content 
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