
TALAJ JAY I IÁ S SZEREPE' A KÖRI'fíE Z3TVÉQ ELS MBE IT 
Zente.i Tibor

Napjainkban világszerte nagy gondot fordítanak a természe
ti erőforrások felmérésére, ás hssznositási lehetőségeik ki
dolgozására. A felmérések - ez energiahordozók és nyersanya
gok mellett - kiterjednek a megújuló, illetve megújítható ter
mészeti erőforrásokra is. Utóbbi csoportba tertozik - mint 
feltételesen megújuló természeti erőforrás - egyik legnagyobb 
kincsünk, a termőföld is. Vizsgálatát különös jelentőséggel 
huzza alá az a tény, hogy gazdasági életünkben a mezőgazdaság 
és az élelmiszeripar jelentősége napról-napra nő és a külső 
gazdasági egyensúly helyreállításában ennek ez ágazatnak ter
mékei egyre nagyobb szerepet játszanak.

Hazánkban a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület kor
látozott, sőt egyre csökken, igy a termelés bővitése csak a 
fajlagos hozamok növelésével biztosítható. A mezőgazdaság fej
lesztésének egyetlen járható útja tehát az intenzív fejlesz
tés. Ennek tudományos megalapozása érdekében elvégezték az or
szág agroökológiai potenciáljának felmérését /Láng István 1980, 
1981/, s a megadott fejlesztési variánsok mindegyikében az 
egész országra kiterjedő komplex talajjavitást tételeztek fel.

Hazai savanyu-, szikes- és homoktalajaink jsvitása a fel- 
szabadulás után rohamosan növekedett, s az 1960-70 közötti év
tizedben érte el maximumát /1. ábra/. A csúcsidőszakban fel
használt javítóanyagokra és a megjavított területekre vonatko
zó adatokat az 1. táblázat tartalmazza. Ebből kitűnik, hogy a 
felhasznált anyagféleségek nagyrásze földtani eredetű nyers
anyag volt. Az itt felsorolt, már régóta ismert jól-bevált 
kőzeteken kívül - a legújabb földtani kutatások eredményekép
pen - több uj, a talajok javítására kiválóan alkalmas ásványi 
anyag vált ismeretessé, s ha ehhez hozzászámítjuk a talajja
vítás! tevékenység napjainkra várható újabb fellendülését, 
jól láthatjuk, hogy milyen nagymennyiségű természetes földtani 
képződmény jut talajainkra.

Mivel a telaj a környezet egyik fontos eleme, szükséges a 
talajjavítás és a környezetvédelem kapcsolatának vizsgálata.
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Mig a talaj .javítás a termelési feltételek megváltoztatását 
elsősorban a töbttermelés, vagy a kisebb ráfordítás érdekében 
valósítja meg, a környezetvédelem az emberi környezet más mi
nőségi értékmérőit is figyelembe veszi, igy vizsgálja a mel
lékhatásokat, valamint az egy-egy évben alig észrevehető, de. 
az évek során összegződve, jelentősen felerősödő változásokat 
is.

Magyarország talajain napjainkban jelentős elsavanyódási . . 
folyamatot észlelhetünk. Ennek fő okát egyrészt a savanyúan 
ható műtrágyák alkalmazása, másrészt a savas esők képezik. 
Savanyu talajainkat kalcium tartalmú anyagokkal /mészkő, lápi 
mész, meszes lápföld/ javitjuk. A meszezés során bizonyos ha
tások rövid időn belül jelentkeznek, de vannak olyan jelensé
gek is, amelyek csak évek múlva lépnek fel, illetve csak ké
sőbbi részletes vizsgálatok során válnak ismertté.
A meszezés a talajok szerkezetét és kémhatását teszi előnyö
sebbé. Az előbbi hatására javul a vizgazdálkodás ás csökken a 
talajmüvelesre forditott vonóerő szükságlet,.az utóbbi ered
ményeképpen jobban hasznosulnak a tápanyagok. Az előnyösebb 
szerkezet jobb víznyelőst kölcsönöz a talajnak, ezen keresz
tül megváltozik a vízgyűjtő vízgazdálkodása, lejtős területe
ken pedig csökken az erózió veszélye. Kedvezőbb irányú lesz a 
talajban levő szerves anyagok elbomlása, javul a humuszanya
gok összetétele, s ennek következtében kedvezőbbé válik szer
vesanyag ragasztó és szerkezet-tartósitó hatásuk. A jobb szer
kezet, jobb levegőzöttséget is biztosit a talajnak. Az erre a 
felszínre jutó csapadékból származó lefolyás vize több kal
ciumot tartalmaz, igy ezen vizek keménysége megnő. Laza szer
kezetű talajokon kisebb mértékű lesz a tápanyagok és növény
védőszerek kimosódása, igy ezekből kevesebb jut a talajvízbe. 
Ezen keresztül tehát jobban hasznosul a tápanyag, de ugyan
akkor a környezetvédelem szempontjai is jobban érvényesülnek, 
a felszinalatti vizek minőségének kisebb mértékű elszennyező
désén keresztül. Az agyagos tömött talajok fellazulnak, nőve-, 
kedik a viznyelés, a talaj vízáteresztő képessége, s e körül
mények, a közvetlen hatáson túl a táj vizgazdálkodását is ja-
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vitják. Kisebb lesz a felületi lefolyás, csökken a belvizve- 
szély. A létrejövő előnyös talaj pH érték jevitja a műtrágyák 
tápanyagainak hasznosulását s ezáltal - csökkentve az odaju
tott szennyező anyagok mennyiségét - közvetve védi a talajvi
zeket is.
A meszezés megváltoztatja a növénytársulást■ A savanyuságtUrő 
növények korábbi előnyös helyzete romlik, emellett olyan uj 
növények telepednek meg, vagy válhatnak termeszthetővé, ame
lyek a savanyu kémhatást nem tudnák elviselni. Meszezés után 
megváltozik a talajlakó mikroszervezetek összetétele is, pl, 
megnövekszik a nitrogénkötő mikroszervezetek aránya. Ennek 
következményeképpen nő a légköri nitrogén megkötése, gazdago
dik a tá.i élővilága.
A meszező anyag megnöveli a szénsavas mész elbomlásából szár
mazó széndioxid mennyiségét, továbbá a nagyobb növényi anyag' 
termelés és a növények fokozott élettevékenysége következté
ben gyarapodik a levegő oxigén tartalma is. Mindezen folyama
tok a levegő összetételét módosítják.
A meszezés tehát megváltoztatja s talajt, emellett áttételesen 
a meszezett terület vizét, levegőjét és élővilágát, tehát az 
emberi környezetet.
A szikes talajok javításánál immáron klasszikusnak tekinthető 
eljárásokat alkalmaznak. Ilyenek a korábbiakban részletesen 
elemzett meszezés mellett, a löszanysgokkal való javitás /meg
nevezései: digdzás, márgázás, sárgaföld-teritás, meszes al
talaj terités/, valamint a gipszezés. E meliorációs munkák 
végeredményeképpen Ugyanúgy kalcium talaj keletkezik, mint a 
savanyu talajok meszezásekor.
A szikes talajok javitása következtében beálló változásokat 
vizsgálva - hasonlóan a savanyú talajokhoz - egymástól elvá
laszthatatlan fizikai, kémiai ás biológiai jellegű változások 
jönnek létre. A különböző löszképződmenyekkel való javitás 
esetén, a aeszezáshez képest többletként jelentkezik a fel- 
szin mikrodomhorzatának megváltozása. A dlgózás során ugyanis 
megemelkedik a javitott táblák felszine, eltűnnek, vagy csök
kennek a belvizes foltok. Mivel a digóbányákat általában a
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dombok tetején nyitják, igy a kiemelkedő részek lenyeslsével, 
nagykiterjedásü, egységes táblák kialakításával is előnyösebb 
körülményeket teremthetünk a nagyüzemi technológia, a gépi 
művelés alkalmazása számára. A helytelenül keresztülvitt di- 
gózásnak - amikor a felhagyott bányákat nem rekultiválják - 
mind a mezőgazdaság, mind a környezetvédelem szempontjából 
káros következménye, hogy a visszamaradt bányagödrök elcsú
fítják a t  áj at.

Környezetvédelmi szempontból különösen előnyös az ipari 
melléktermékek és hulladékok talajjavitásra való felhasználá
sa, mivel azok elhelyezése egyébként gondot okoz. Erre vonat
kozóan területet kell biztosítani, a depónia rontja a táj ké
pét, s ehhez járul még a szállítás tetemes költsége is. Ezen 
anyagok, mint például a cukorgyári másziszap, különböző gipsz 
iszapok, péti-mász,talaj javításra történő felhasználása te
hát hasznos a mezőgazdaságnak, mivel a talajt javitja, hasz
nos az iparnak, mivel a szállítás ás lerakás költségei csök
kennek, vagy megtérülnek és hasznos a környezetvédelemnek, 
mivel elősegíti a fokozott tájvédelmet.

A talajszerkezet megjavítása különösen jelentős a homok
talajok esetében. Itt a jól megválasztott talajjavító nyers
anyag és talaj javítási technológia különösen fontos. Tőzeg
lápföld valamint egyidejűleg adott nagymennyiségű műtrágya 
a tápanyag bemosódását, ás ezen keresztül a felszíni- és ta
lajvizek szennyezését eutrofizációját idézheti elő. Ez eset
ben a termelő és környezetvédő szempontjai egybeesnek, hiszen 
ami egyik oldalon a tápanyaggal való hatékonyabb gazdálkodást 
ugyanaz a másik oldalon a környezet védelmét jelenti.
A megfelelően megválasztott kolloiddus talajjavító anyag csők 
kenti a tápanyagok kimosódását ás javitja a talajok vízgaz
dálkodását. Savanyu homoktalaj esetében ideális ásványi javí
tóanyag az alginit, amely az elmondottakon kívül még az opti
mális talaj pH beállítását j.s elősegíti, ezáltal együttesen 
szolgálja a termelést és a környezetvédelmet.

Általánosan alkalmazott eljárás a talajjavítás előtti fel- 
szinegyengetás a rónázás. amely megváltoztatja a környezet
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mikrodomborzati viszonyait. A rónázás tulaódonképpen a talaj 
felszínének egyik területről másik területre való elhordáss. 
Nem kellően átgondolt kivitelezése nagy kárt okozhat, mert 
ilyenkor steril futóhomok kerülhet a felszinre, s ez a körül
mény nemcsak a növénytermesztés hozamát csökkenti le, hanem 
á környezetvédelmi szempontból rendkívül káros deflációt fel
erősíti. Nagy területen végzett regionális rónázáai tevékeny
ség esetében, a létrehozott uj talajfelszín mezőgazdasági ter
melésre való alkalmasságát elősegítendő, a következő talajja- - 
vitással kombinált rónázási eljárás javasolható /2. ábra/. A 
rónázás ezesetben a következő fázisok szerint történhet 
/Zentay Tibor 1984./:
1/ "A" homokbucka lenyesáse, s a homokanyag erre alkalmas heh
re történő deponálása,
2/ A kialakított felület megteritése "Aj" semlyék anyagával. 
120 cm haszonanyag vastagság esetén - 6 cm-es terítést felté
telezve - 1:20 arány, /bányaterület: javitott terület/ érhető 
el,
3/ "B" homokbucka anyagát "Aj” területén teritjük el,
4/ "Bj" semlyék anyagával "B" terület megtérítése,
5-10/ Az eddigiekhez hasonlóan folytatva, egészen addig, mig 
"Ej" völgyelet anyagával "E" területet fedjük,
Innen két lehetőség kínálkozik:
11/a/ "A" anyagával "Ej" mélyedés beteritése,
11/b/ Ha a ll/a-bsn foglaltak a kedvezőtlenül nagy távolság 
miatt nem valósíthatok meg, akkor el kell végezni az "Ej" te
rület rekultiválását /például fásítással/.

Ez a módszer alkalmazható a helyi javítóanyagot termelő 
bányák helyeinek rekultiválása során is. Ez esetben a bányák 
visszamaradó felszine a környező homokbuckák anyagával befed
hető, s a mesterségesen kialakított uj steril homokielszin, 
a már előzőleg kitermelt anyag e célra biztosított részéből 
történő elterítése után megfelelő termőterületté alakítható.

Egy üzem területén végzett rónázás során előállhat azon 
- egyébként nem ritka - speciális helyzet, hogy a kinyert ho
mokanyagra épitőanyagipari felhasználás vagy feltöltés céljára
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igény van, tehát fennáll a lerónázott anyag értékesítésének 
a lehetősége. A kivitelezés elvi sémája ezesetben a következő 
/3. ábra//Zentay Tibor 1934/: 
a/ a feltalaj külö'n deponálásra kerül, 
b/ az alatta levő honokot leteraelik és elszállítják, 
c/ az elkülönített talajréteg visszahelyezésével kialakul a 
tervezett művelési szint. A visszahelyezéskor a javítóanyag 
- szükség esetén - más földtani képződményekkel /alginit, 
lápföld/ is dusitható. Ez a tevékenység a talajjavítás és kül
színi bányaművelés olyan kombinációja, ahol a két folyamat 
ésszerű összehangolása egymást támogatja. Végeredményben ha
táresetről beszélhetünk két különböző eljárás között: egyrészt 
olyan épitőanyagicari nyersanyag termelésről van szó, amikor 
a rekultiváció során sik, nagyüzemi művelésre alkalmas talaj- 
felszint alakítunk ki, másrészt olyan t alaj.i a vitásról, amely
nek során a planirozással nyert anyagmennyiséget a termőterü
let tulajdonosa eladja, s ezáltal a talajjavítás költsége meg
térül, sőt nyereséges lesz. Ezt a kombinált módszert Csongrád- 
ás Bács-Kiskun megyék homokbuckás területein már bevezettük, 
eredményesen alkalmazható voltát az Élet igazolta. Mindössze 
mennyiségi korlátái vannak, az építőiparban felhasználásra 
kerülő építési, feltöltési homok igények függvényében. A be
mutatott 3. számú ábra egy mezőgazdasági termelőszövetkezet 
homokbányájának szelvényét mutatja be. Itt: a/ külön deponá
lásra kerül az "erősen humuszos lösziszap", b/ a fekü "sárga 
lösziszap" szintjéig, kitermelésre és eladásra kerül az alatta 
levő III. osztályú építőipari homok, c/ a területet, a kiter
melés helyére történő visszatöltéssel rekultiváljuk, kialakít
va a tervezett + 84 m-es tengerszint feletti magasságú sik 
területet.

A mezőgazdaság és a környezetvédelem számára egyaránt ká
ros jelenség a defláció, amely - a kifuvás és betemetés által 
- a növények ás állatok életterét is módosítja. A lepusztulá
si folyamatokat - mezőgazdasági szempontból vizsgálva - három 
szakaszra oszthatjuk. Ebből az első az elhordás, amikor gyak
ran felszínre kerülnek az elvetett magvak, vagy a szél a gyö
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kereket kitakarja, A második a koptatás és súrlódás, amikoris 
a felszin közelében "futó" durvább, uralkodóan kvarcból álló 
homokszemcsék a növényeket megsebzik /homokverés/. A harmadik 
ilyen folyamat a lerakódás, amely növények betemetődéset és 
elhalását okozza. A deflációt környezetvédelmi szempontból 
értékelve, mint levegőszennyezést is károsnak tekinthetjük.

A széleróziót a talajjavitási tevákenység - a homoktalajok 
humusz- és szervetlen kolloidtartalmának megnövelése ás víz
gazdálkodásának megjavítása következtében - jelentősen mér
sékeli.

A fizikai telejmelioráció úgymint a talajlazitás, a talaj 
mélyforgatása, a talajcsövezás, a sáncolás, tersszolás, egy
részt a talajerózió veszélyét háritja el, másrészt a talaj 
különböző kedvezőtlen tulajdonságait hivatott megszüntetni.
A tömődött talajszintek fellazítása, a viznyelés, a vizát- 
eresztás növelése nemcsak közvetlenül javitja a talaj tulaj
donságait, hanem ezen keresztül az egész táj vízgazdálkodását 
is módosítja. A megváltozott vizgazdélkodás hatáséra megvál
tozik a növénytakaró összetétele, valamint a művelési mód, a 
vizenyős rétegből kitűnő szántó területeket nyerhetünk.

Ismeretes, hogy a nagyüzemi szakosított iperszerü állat- 
tartási technológiák elterjedése, az almozás nélküli vizsuga- 
ras istállótisztitási mód, nagymennyiségű folyékony halmazál
lapotú hígtrágyát produkál /ez a mennyiség 1979-ben 45 millió 
a" volt/, melynek kezelése, elhelyezése komoly környezetvédel
mi gondokat okoz. Emellett a mezig azdasági üzem igénye is az, 
hogy a hígtrágyák a talajba kerüljenek vissza és ott a ter
mesztett növények számára természetes tápanyagforrássá válja
nak. A hígtrágya parazitológiailag és bakteriológiailag kör
nyezetszennyező anyag, ezért csak különleges elővigyázatos
sággal és meghatározott /korlátozott/ időben lehet felhasz
nálni. Folyamatosan képződik, s a talajba való kihelyezéséig 
tárolni kell. A tárolásra és a talajba való visszajuttatásra 
a Debreceni Agrártudományi Egyetem Karcagi Kutató Intézetében 
Kazó B. vezetésével, zeolitok felhasználásával dolgoztak ki 
eljárást. Módszerük alapelve a teljes anyag egy műveletben
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történő besiiritése, részbe^ humuszhordozó anyagokkal /barna
kőszén, lignit/, részben természetes adszorbens anyagokkal 
/zeolit/. Dezaggregálás során a hígtrágya-oldószerrel olyan 
stabil humusz-zeolit szuszpenziót nyertek, amely a talajba 
visszajuttatva, annak szerves Is szervetlen kolloidtartalmát . 
jelentősen növelte. Ez a visszapótlás előnyösen változtatta 
meg a talaj szerkezetét, vízgazdálkodási tulajdonságait, s 
ezáltal kedvezően befolyásolta annak termékenységét. A kisár- . 
let során különböző barnakőszén-, illetve lignitpor-keveréke- 
ket alkalmaztak. A zeolitmennyiság a barnakőszén- vagy lig
nitanyag 30 % - á t  tette ki. Az ig.y keletkezett elegyben, a 
szerves anyag mellett a zeolit Is a huminssvak együttes hatá
sa is érvényesült.

Kísérletekkel igazolták, hogy az alginit is alkalmas a híg
trágyák kezelésére ás hasznosítására. Komposztálva magas ha- . 
tóanyag-tartalmu, a mezőgazdaság számára értékes termák állít
ható elő. Az alginit alkalmazásával biztositsni lehet a szag
mentességet, növelhető a készítmény mikroelem-tart alma, nagy
mértékben csökkenthető a lebomlási /komposztálási/ idő. Az 
alginit a környezetvédelem szempontjából kiemelten jelentős 
ásványi anyag. Mindenféle vegyszertől, kemikáliától mentes, 
semmiféle káros fitotoxikus hatása nincs. A műtrágyák és a 
növényvádőszerek közismerten káros hatásával szemben,megfelel 
a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak, sőt a csak ter
mészetes anyagokat felhasználó biológiai talaj- és kertműve
lési eljárásoknak is. így különösen a kiemelt környezetvédelmi 
területeken, pl. a Balaton térségében válhat keresetté.

A zeolithoz és alginithez hasonlóan, kiterjedten vizsgál
ták a tőzeggel történő higtrágyakezelési módokat is. A vizs
gálatok eredményei pozitívak voltak. A tőzegek felhasználását 
elősegíti azok vizfelszivó képessége, fizikai szürőhatása, 
ioncserélő tulajdonsága, adszorbens hatása. Mindezeken túl
menően a savanyu kámhatásu /pl. hansági, Kraszna-völgyi/ tőze
gek bizonyos dezinficiáló hatással is rendelkeznek. A tőzegek 
a hígtrágyákon kivül, egyéb folyékony szerves hulladékok ár
talmatlanítására és újrafelhasználására is alkalmasak. A ke-
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letkező "tőzeges hulladék" a megfelelő szikkedási idő után 
földszerű, homogén anyaggá keverhető. Az eljárást megfelelő 
környezeti feltételek mellett hazánkben és külföldön is ered
ményesen alkalmazzák és az igy nyert végterméket /különböző 
feltál trágyák, iszaptrágyák/ a közegészségügyi és agrokémiai 
előírások figyelembevételével a mezőgazdaságban értékesítik.

A talajjavitás során előnyösebbé váló talajszerkezet nem
csak az előbbiekben említett szuszpenziók hasznosulását, 
de a szennyvizöntozés hatékonyságát is jelentősen megjavítja.. 
A kötött, rossz vizvezetó talajok nagy adszorpciós képesrégük 
révén jól elősegítik a szennyvíz tisztulását, azonban már kis 
vízmennyiség hatására levegőtlenekké válnak, az oxidáció nosz- 
szabb ideig szünetel. Laza szerkezetű talajokon nagy mennyi
ségű szennyvíz szűrődhet át, az adszorpció szerepe jelenték
telen ás a talajvíz elszennyeződése fenyeget. Megfelelő te
le jszerkezet esetén a talajok nagy vízmennyiség befogadására 
képesek, adszorbeáló képességük megfelelő és mivel házegtér- 
fogatuk a levegő számára is nyitva marad, kielégítő a bioló
giai tisztitóképessegük is. A jól előkészített ás végrehaj
tott szennyvizöntözás nemcsak a talajok tápanyagtartalmát 
növeli meg, hanem környezetünk védelmét is elősegíti.

A talajjavitás és környezetvédelem kapcsolatának fentiek 
során elvégzett vizsgálata alapján a következő összefoglaló 
megállapításokat tehetjük:
a/ A talajjavitás ás környezetvédelem igényei bár nem telje
sen azonosak, de nagyobb részben kölcsönösen kedvező hatá
súak.
b/ A talajjavitás gazdaságosságának vizsgálatánál eddig ál
talában csak az elérhető termástöfcbletet vették figyelembe.
E téren a jövőben az eddigieknél nagyobb mértékben kellene 
számításba venni e tevékenység előnyös környezetvédelmi hatá
sát is, a talajjavitás kivitelezése során pedig maximális fi
gyelmet kell szentelni a környezetvédelem szempontjait is 
szem előtt tartó technológia alkalmazásának.
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Az 1961-70. években tala,1.1avltgsra felhasználható anyagisiessgek 
/MTA-TAKI adatai alapján/

1. számú táblázat
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20373
22052
21611
22381
15200

45480
60260
7076010214067880
3372731952188431832711450

2 6 1 1 0
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20370
I5 2 6O
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6350 
6196 7366 
20679 19103 38067 
300c 1 
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100 569 
99669 97368 
102494 73602 50090 
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K i Össze
gen: 202877 4 6 0 8I9 307868 $742 +20704 105611 1812741334895 631789 6 0 0 2 2 66751 L26773 55271 813833

+ magában foglalja a kb. 12.000 vagon gyári gipazhulladékot is.
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A lap o so k  s z e rv e s  é s  s z e rv e tle n  kolloid ta rta lm á n a k  f e lh a s z n á lá s á v a l  
re g io n á lisan  v ég zett h o m o k ró n á z á s  elvi v á z la ta
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A B C D

homokbuckáról lerónázott 
, homok deponálási helye

eredeti homokbucka 

homokbuckák közötti semlyékek 

a homokbucka és semlyék eredeti felszíne

-----------------a homokbucka lerónázott szintje

------------ a semlyék feltöltési szintje (lerónázott homokkal)

------------  a lerónázott homokbucka és feltöltött semlyék végleges szintje

a semlyékból kitermelt anyag (V= 40 - 60 cm) 

w w v w  a lerónázott ill feltöltött felszín megtérítése (V = 6cm)
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sötétbarna humuszos feltalaj 

Imomkőzettisztes homok 

sárga lösziszap 

fúráspontok
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Soil improvement an . environment protection

Tibor Zentay

The agricultural land - a reviving natural source of powor- 
constitutes one of our greatest wealth. Productivity could 
be increased only if the weaker quality soils would be ira- 
poved by complex methods, A comprehensive review is given 
about the most convenient methods, and the detrimental phe
nomena jeopardizing the productivity achievements are treted.
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