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1. A Bánát területén a következő földtani képződmények fej
lődtek ki:
Mocsári üledék: iszap és homok
Futóhomok
Kötött homok
Lösz
Lösz jellegű agyag, mocsári lösz, infúziós lösz
2. A felsorolt kőzetek felett a következő
tok:
Láptalajok 
Réti talajok 
Szikes talajok
Váztalajok - futóhomoktalajok

- humuszos homoktalajok
Csernozjom talajok

talajok találha-

2.1. Láptalajok. Állandó vízborítás alatt képződtek, vagy az 
év nagyobb részében viz alatt állottak és a vízmentes idősza
kokban is vízzel telitettek voltak. Az állandó vizhatás követ
kezményeként a növényzet elhalása után, a szerves maradványok 
viz alatt, vagy vizzel telitve, levegőtlen viszonyok között 
bomlanak el. A humifikáció ilyen esetekben tőzegesedéssel. tár
sul. A láptalajok képződésének.másik útja, a mohaláp képződés, 
amikor a tőzegmoha egymást követő generációi egymás’fölé te
lepülnek.
2.2. Réti talajok. Keletkezésükben az időszakos tulnedvesedés 
játszik szerepet. Ez lehet az időszakos felületi vízborítás
nak, vagy a közeli talajvíznek a következménye. A vízhatásra 
beálló levegőtlenség jellegzetes szervesanyag-képződést és az 
ásványi részek redukcióját váltja ki.
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A huzamosabb vízborítás nagyobb szervesanysg-felhalmozódás- 
hoz, láposodáshoz vezet. Az erősen fekete humuszos szint vas
tagsága változó, nagyrészt levegőtlen viszonyok között kép
ződik. E talajok eléggé kilugzottak, de általában nem vesz
tik el teljes karbonáttartalmukat. A levegőtlenség, s az eb
ből következő redukciós folyamatok hatására, a mélyebb szin
tekben a kétértékil vegyiiletek az uralkodók, és ezért kékes, 
zöldes, un. glejrétegek képződnek. Ezek a gyökerek számára 
mérgezők. A felettük levő szintekben, ahol a kisebb vegyér
tékű vegyületek időközönként oxidálódhatnak, rozsdafoltokat 
és más vaskiválásokat találunk. A vegyértékváltás azonban 
nemcsak a vasat éi-.nti, hanem a mangánt is, ezért a két ele
met a kiválásokban rendszerint együtt találjuk. Előfeltéte
le a vasmozgásnak a viztelitettség, valamint az anaerob bak
tériumok tevékenységének alapja, a szerves anyag. Következ
ménye a glejesedés, a rozsdásoddá, valamint a vaskiválások.
A lápos réti talajok képződésében mind a lápos, mind a réti 
folyamat szerephez jutott. E két képződési folyamat közös 
vonása, hogy feltétele az időszakosan, illetve állandóan túl 
bő nedvesség. Mivel e két folyamat egymástól élesen nem vá
lasztható el, ezért a természetben is gyakori az ilyen átme
neti talajtípusok megjelenése, melyekben mindkét folyamat 
jelei egymás mellett találhatók.
A lápos réti talajok szelvényében a feltalaj szervesanyag
tartalma igazolja a lápos folyamat lejátszódását. A réti ta
lajoktól éppen ezért humusztartalmuk alapján határolhatók 
el.
2.3. Szikes talajok. Olyan természeti képződmények, amelyek
nek kialakulásában és tulajdonságaiban a talaj szilárd /vagy 
folyadék/ fázisában felhalmozódott sók - elsősorban nátrium
sók - döntő szerepet játszanak. A vízben oldható sók felhal
mozódása növeli a talajoldat elektrolit-koncentrációját, ás 
mint ilyen, közvetlen fiziológiai hatást gyakorol a talajon 
fejlődő növényzetre. Gátolja a növények zavartalan viz- és 
tápanyagfelvételét, zavarokat okoz azok anyagcserefolyamatai
ban /légzés, asszimiláció, szervesanyag felhalmozódás/.
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A talaj abszorpciós komplexumához kötött Ka+ ionok elsősor
ban közvetve, a talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonsá
gainak kedvezőtlen irányú befolyásolásán keresztül akadályoz
zák a növények fejlődését, csökkentik a talaj termékenységét. 
A talaj, a Na+ ionok telitettségének fokozódásával leromlik, 
szerkezete szétiszapolódik, a talajaggregátumok diszpergálóö- 
nak, peptizálódnak. Emiatt a talaj nedvesen képlékennyé,’ke
nődévé válik, duzzad, kiszáradva viszont cserepesedik, repe
dezik.

2.4. Váztala.jok, E fotipusba azok a talajok tartoznak, melyek 
képződésében a biológiai folyamatok feltételei csak kismér
tékben vagy rövid ideig adottak, és ezért a biológiai folya
mat hatása korlátozott. Ez a korlátozás lehet a talajképző 
kőzet tulajdonságainak következménye, vagy származhat a fel- 
szin állandó, gyors változásából.
A futóhomok talajokon nem ismerhetők fel a talajkápzőcés bé
lyegei, szerves- és szervetlen kolloidtartalmuk gyakorlati
lag zérus. A humuszos homoktalajokban már humuszos spint is 
megfigyelhető. Utóbbi megismétlődése esetén többrétegű humu
szos homoktalajokról beszélünk.
2.5o Csernozjom talajok. E fotipusba azokat a talajokat so
roljuk, amelyekre a humuszanyagok felhalmozódása, a kedvező, 
morzsalékos szerkezet kialakulása, valamint a kalciummal te
litett talajoldat kétirányú mozgása a jellemző.

3. A nem kielégítő térmékénységü talajok javitási eljárásai 
3.1. Láptala.jok javítása. A láptalajok mezőgazdasági műve
lésbe vonását a "láotals.jok telkesítéséinek nevezzük. Mivel 
a lápterületek lefolyástalan terepmélyedésekben alakultak ki, 
elsősorban a vízföldtani viszonyokat kell rendezni. Első kö
vetelmény a talajvíz szintjének olyan mélységbe való süllyesz
tése, amely a növénytermesztést nem akadályozza, de nem vonja 
m.ga után a felszíni tőzegréteg teljes kiszáradását. További 
feladat a talajviszonyok megjavítása, pl. ott ahol tőzeg, 
vagy nagy szervesanyag tartalmú kotu ven e felszínen - az ás
ványi tápanyagok biztosítása ás a defláció leküzdése érdeké
ben - kedvező, ha a felszínre iszapos-agyagos talajt teríte
nek és azt bemunkálják.
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3.2. Szikes talajok .javítása. Az eredményes és tartós hatású 
szikjavitás előfeltétele, hogy mindenekelőtt azokat az okokat 
szüntessük meg, amelyek a szikes talajok létrejöttét, kiala
kulását létrehozták. Ezt a célt szolgálják: a vízrendezés, 
talajvizszint szabályozás és a megfelelő minőségű öntözővíz 
használata.
A szikesedés okainak megszüntetése utáni talajjavitás alapve
tő célja, hogy a szikes talajok kedvezőtlen tulajdonságait . 
kedvezőbbé tegyük, termékenységüket növeljük. Ennek lehetősé
gei és feltételei a következők:
- A vizben oldható Na-sók mennyiségének csökkentese,
- Az adszorbeált lía+ ionok mennyiségének csökkentése,
- A talaj fizikai tulajdonságainak megjavítása,
- A növényzet igényeinek kielégítése.
A vizben oldható sók mennyiségének csökkentése azok kilugzá- . 
sával ás a területről történő eltávolításával érhető el. Leg
általánosabban használt módszer erre vonatkozóan a talajok 
"kimosása" és a kimosott sók vertikális és horizontális drén- 
rendszeren keresztüli eltávolítása. Ez a módszer az erősen 
agyagos, közel impermeábilis, szikes talajokon nem alkalmaz
ható eredményesen. Ilyen és hasonló esetekben először a talaj 
kedvezőtlen fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságait kell - 
legalábbis bizonyos mértékig - megjavítani, amelynek előfelté- 
tele a Ua ionok legalább egyrészének Ca ionokkal történő

pi
kicserélése. Az adszorbeálódott Ca ionok ugyanis - a Ha+ 
ionokkal pontosan ellentétben - kedvező hatást'gyakoroInak 
a talaj szerkezeti állapotára, fizikai és vízgazdálkodási tu
lajdonságaira. Az ioncsere azon törvényszerűség alapján jön 
létre, hogy - a talaj szilárd és folyadékfázisa közötti köl
csönhatás következtében - a kicserélhető kationok összetétele, 
a talaj folyadékfázisában előforduló ionok összetételének sza
bályozásával befolyásolható. Ha tehát a szikes talajok adszor
beált Ha+ ionjait Ca^+ ionokkal kívánjuk kicserélni - ami a 
szikjavitás alapvető célja - úgy a Ca2+ ionok relativ mennyi
ségét kell növelni a talajban.
Tartós ás gyökeres szikjavitást azok a komplex talajjavitási 
eljárások eredményeznek, amelyek során megtörténik a talaj ki-
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cserélhető Ha+ ionjainak Ca2+ ionokkal való kicserélése, az 
oldatban levő és az ioncsere során oldatba jutó Ka+ ionoknak 
e területről.való eltávolítása /öntözés, megfelel" vertikális 
és horizontális drenázs/, a tsláj fizikai állapotának mecha
nikai javítása /megfelelő talajmüvelés, altalajlsziíás/ és á 
növényzet igényeinek maximális kielégítése /öntözés, műtrá
gyázás/.
3.3. Homoktalajok javítása. £ talajok tápanyagszolgált:tó ké
pességét nagy vonalakban az agyagfrskció minősége, mennyisége, 
a talaj szervesanyagtartalma és az ezekkel szorosan kapcsolat
ban álló adszorpciós kapacitás nagysága szabja meg. E talaj- 
jellemzők értéke a futóhomokban, amelyek elenyésző mennyiségű 
agyagot és humuszt tartalmaznak igen kicsi, ezért tápanyag- 
szolgáltató képességük is csekély. Valamivel kedvezőbb képet 
mutatnak a külöpböző /egy- ás többrétegű/ humusztalajok, Ter
mékenységüket a humusz ás agyagrászecskék mennyisége, minősége, 
a természetes tápanyagkászlet, a tápanyagok érvényesülésének 
mértéke, valamint a vízgazdálkodási tulajdonságok határozzák 
meg. Megjavításuk célja elsősorban szervetlen- és szerves kol
loid tart almuk megnövelése, és - a savanyú változatok esetében - 
a mászállapot rendezése. Felhasználható javítóanyagok a tőzeg
lápföld, alginit, zeolit, továbbá a helyben /homokbuckák kö
zötti mélyedésekben/ fellelhető, olyan agyagos-iszapos képződ
mények, amelyek - különböző mennyiségű - humuszt is tartalmaz
nak. Mint módszer ismeretes, az agyagot, tőzeget, lápföldet és 
műtrágyát együttesen alkalmazó Egerszegi-féle réteges homokja- 
vitás, a V/esisik-féle zöldtrágyázás, továbbá a különböző vegy
szeres eljárások. Egyes kutatások barnakőszenekből előállított 
huminsav alkalmazását javasolják.

' AJÁNLOM? IRODALOM

Zentay T,-Vitális Gy. /198?/: Magyarország talajjavító ásványi 
nyersanyagai. MÁÉI Módszertani Közlemények, XI. 1987/1.
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Geological Conditions for the 3ánát region 
with respect of the agriculture.

Tibor Zentay

The genetic classification of surficial soils in 3ánát 
region ore as follows: paludial, fluvial and aeolian 
deposits.
At the lowlands the paludial and fluvial /"grass-land"/ 
soils are generally sodic. The top soil of the wind sand 
is viith low humus content /" skeleton soil "/. The top 
soil of the loess is the chernozem.
The paper present the main characteristics of these soils, 
including their agricultural productivity. Improving met
hods are suggested for low productivity soils.
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