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A talajtan, az agrokémia és a földtani
tudományágak kölcsönhatása
az agrogeológiában*
Dr. Zentay Tibor**

Ö s s z e f o g l a l á s : A magyar mezőgazdaság fejlesztése, a jelenlegi magas színvonal
ról való továbblépés, valamint a termelési eredmények gazdaságosságának és hatékonysá
gának növelése érdekében szükség van a rokon tudományok összefogására is. Ügy érez
zük, hogy ezen interdiszciplináris érintkezésben a szorosra vont földtani-talajtani együtt
működés sokat segíthet. Az összeállítás ennek lehetőségei szerint megvizsgálja, hogy a
földtan a maga sajátos eszközei mellett mely szakterületek kutatásába, és hogyan
kapcsolódhat be.

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága „Talajtan,
agrokémiai és a földtani tudományágak kölcsönhatása az agrogeológiában" címmel
pályázatot írt ki. A pályázat időszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a
tény, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 1978. évben az Evi Közgyűléshez
csatlakozó, „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" kutatá
si főiránynak szentelt tudományos ülésszakán, egy teljes szekció során a magyar
Talajtan tudósai aktuális talajtani problémákat adtak elő, és ezek az előadások
a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya szervezésében kerültek megtartásra.
A pályázati felhívás alapján összeállított tanulmány a modern, új típusú
mezőgazdasági földtan tárgyának, feladatainak, távlatának, továbbá a kérdé
sek földtani, talajtani és agrokémiai vonzatainak kifejtését kíséreli meg.
A világ mezőgazdaságának fejlesztésére vonatkozóan a szakemberek két utat
jelölnek meg: új területek termésbevonását, illetve a hozamok növelését.
Hazánkban a második a járható út. Ennek fontosságát szinte parancsolóan
húzza alá az a körülmény, hogy a legszigorúbb intézkedések ellenére is mezőgaz
dasági termőterületünk állandóan csökken.
A hozamok növelése műtrágyázás, öntözés, új fajták kitenyésztése, a kárte
vők elpusztítása, talajjavítás és a termelés további alaptudományi és részletező
üzemi adatgyűjtési munkálatokon keresztül fejlődhet tovább. Utóbbi két terü
leten a földtan szakemberei is sokat tehetnek. Ennek szellemét tükrözik a
Földtani Tanács 1969. június 13-i plenáris ülésén megvitatásra került a Területi
Földtani Szolgálatok felállításának indokaival, feladataival, szervezetével és
ügyrendi szabályzatával kapcsolatos előterjesztés alábbi sorai: „A települések
fejlesztésének korszerű, új irányai mellett, szemünk láttára bontakozik ki a
tudományos és technikai forradalom a mezőgazdaságban. A területrendezés és
a területhasznosítás tudományos megalapozásában korábban évtizedeken át
fontos szerepet játszott a geológia, és ma újra ki akarja venni részét e téren is a
fejlődés elősegítésében. A talaj termőképességére befolyással levő altalajviszoй

Az 1978. évben az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságához benyújtott, s ott I. díjra értékelt pályamunka erősen
rövidített változata.
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nyok, talajvízmozgás és talajvízminőség, valamint az erózió helyi megnyilvá
nulásainak vizsgálatával alapvető fontos a d a t o k a t szolgáltat a mezőgazdasági
szakemberek részére."
1. Magyarország talajainak népgazdasági jelentősége,
2. A talajok komplex értékelésének fontossága,
3. A hazai agrogeológia történetének rövid összefoglalása*.

4. A mezőgazdasági földtan jelenlegi helyzete
Ahhoz, hogy az agrogeológia feladatait tudományos megalapozottsággal
vizsgálhassuk, fel kell mérnünk a n n a k jelenlegi helyzetét, megállapítani mi is
az amit a magyar földtan az utóbbi évtizedben e téren végzett, illetve ma is végez vagy
finanszíroz. A legfontosabb általam ismert tevékenység a következőkből tevő
dik össze:
4. 1. T é r k é p e z é s ,

kutatások,

jelentések

4. 1. 1. A Magyar Állami Földtani Intézet

munkája.

a) A Síkvidéki osztály az Alföld térképezése során a mezőgazdaság részére értékes talaj víz adatokat szolgáltat. Ezeket általában két hidrogeológiai térképváltozaton mutatják
be (átlagos mélység, minőség) és a Magyarázóban táblázatos és szöveges formában értéke
lik. Ismertetik a talajviszonyokat és az alattuk levő talajképző kőzeteket, utóbbiakat
földtani térképen ábrázolják.
b) A Geokémiai osztály esetenként speciális vizsgálatokat végez, elsősorban mikroelem
agyagásvány- és talaj geokémiai kutatási tárgykörben.
c) Az Intézet Területi Szervei közül a Déldunántúli-, Délalföldi-, és Keletmagyarországi
Területi Földtani Szolgálatok végeznek agrogeológiai kutatásokat. Vizsgálódásaik válto
zatos témájúak, ezek között megtalálhatók a talajgeokémiai, agrohidrogeológiai és talaj
javítási kísérletek éppenúgy, mint elvi-módszertani kérdések, illetve MgTsz-ek részére
készített közvetlen jelentések.
4. 1. 2. Más tudományos intézmények

munkája

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Talajtani Tanszéke különböző témák kutatását és
értékelését végzi.
Az MTA Földrajztudományi
Kutató Intézete mintaterületek komplex agrogeológiai
értékeléseit készíti.
Az MTA Talajtani- és Agrokémiai Intézete több agrogeológiai jellegű tanulmányt készí
tett. Az MTA-TAKI és a MÁFI között közös kutatás lehetősége ügyében kapcsolatfelvétel
történt.
A Bányászati Kutató Intézet vizsgálta a mezőgazdaság részére számításba jöhető mikro
elemtartalmú kőzeteket és ipari hulladékokat. A vizsgálatokról összefoglaló jelentés
készült.
A Központi Földtani Hivatal homoktalajok megjavítását szolgáló agrogeológiai kuta
tómunkát finanszíroz. A munka összefogója kezdetben az Országos Meliorációs Egyesülés
volt, a későbbiekben ennek megszűnése után ezt a szerepet a két Talajjavító Vállalat
vette át. Ezen kutatás eredményei most érnek be. Az 1978. évben elvégzett szabadföldi
kísérletek azt mutatták, hogy a homok javítás költségét a magasabb hozam egy év alatt kompen
zálta. A mintegy hat éves kutatómunka az új típusú mezőgazdasági földtan első jelentős
gyakorlati eredményét hozta.
A számításba jövő energiaforrások közül a mezőgazdaság részére egyre fontosabb a
termálvizek energiája. Ez elsősorban a mélyföldtani viszonyok ismeretét igényli, ezért
* Szerző a pályamunka teljessége kedvéért az 1—3. pontokban foglaltakat részletesen kifejti. A bennük rögzítet
tek a pályamunka formai igényeihez igazodtak. A továbbiak csonkítatlan közreadása érdekében, itt csak a felépitésmenetet rögzítő és szemléltető fejezetcímeket közöljük (Szerkesztő).
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a mezőgazdaság részére történő hévízfeltárás ok a geológusok közreműködésével törtérmek •
Az elmondottakon kívül értékes segítséget jelent a meddő szénhidrogénkutató fúrásoknak
a mezőgazdaság számára történő átadása.
4.2.

Ásványvagyongazdálkodás

Ásvány vagy ónunk fel- és megkutatása, nyilvántartása és védelme t e r é n , — min
földtani hatóság — a Központi Földtani Hivatal illetékes. Feladatának ellátása során
a mezőgazdaság érdekeit messzemenően figyelembe veszi. A földtani kutatásokat lezáró
összefoglaló földtani jelentésekben a K F H a rekultiváció megtervezését minden esetben
előírja. Annak elvégzését minden lehetséges eszközzel támogatja és a kivitelezést ellen
őrzi. Kiemelt szerepük v a n e téren a Területi Földtani Szolgálatoknak, mely szervek
átruházott hatósági jogkörben több ezer kis külszíni bánya felett gyakorolnak fenti elV éknek megfelelő felügyeletet.
4. 3.

Környezetvédelem

A környezetvédelmi eélú beruházások támogatásáról szóló 3/1976/VI.19./OT-PM. sz.
g y ü t t e s rendelet 4. § -a szabályozza a Központi Környezetvédelmi Alapból finanszírozni
ervezett beruházásokkal kapcsolatos állami támogatás kérelmek elkészítését. Az ehhez
készült „TJtmutató" III/5. pontja kimondja, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges
„A MÁFI területi földtani szolgálatának nyilatkozata a hulladék elhelyezésére kijelölt
terület alkalmasságáról". Az ezzel kapcsolatos igényeknek a Területi Földtani Szolgálatok
eleget tesznek.
Az elmondottakból jól látható, hogy napjainkban is végzünk agrogeológiai jellegű,
a mezőgazdasági földtan tárgykörébe sorolható tevékenységet, amellett folynak az új
típusú mezőgazdasági földtan művelését megalapozó elméleti kutatások is. Az eddigi
tevékenység — az útkeresés jegyében •— így volt helyes, azonban ma már fontos lenne átfogó
agrogeológiai koncepció és cselekvési program kidolgozása és ennek végrehajtása érdekében a
rendelkezésre álló szellemi kapacitás koncentrálása. Emellett szükséges lenne a megoldandó
feladatok közül egy olyat kiválasztani, amely viszonylag rövid idő alatt megoldható, amelynél
a kutatás eredményessége és gyakorlati haszna könnyen és gyorsan mérhető, s amelyet minta
munkaképpen a MBM illetékesei felé átadhatnánk.
e
t

5. Az új típusú

mezőgazdasági földtan perspektívája
és feladatai

N a p j a i n k b a n a m a g y a r mezőgazdaság a látványos fejlődés korszakát éli.
Egy-egy t e r ü l e t termésátlagának növekedése egyik évről a másikra a k á r a 1 0 % os é r t é k e t is elérheti. Ezeknél a következő tényezők játszanak döntő szerepet:
szerves- és m ű t r á g y á z á s , öntözés, növényi- és állati kártevőket elpusztító vegy
szerek alkalmazása, gépesítés, fajtakiválasztás, agrotechnika fejlesztése, az
összes m ű v e l e t optimális időben és formában t ö r t é n ő elvégzése. Mindezen mód
szerek t e k i n t e t é b e n még messze v a g y u n k a csúcstól. H a például a termelőszö
vetkezetek elérnék az állami gazdaságok termésátlagait, úgy kb. 1,5-szeresére
nőne a m a g y a r mezőgazdaság éves termelése, ugyanakkor természetesen az
állami gazdaságok sem j u t o t t a k még az elérhető eredmények maximumáig. í g y
természetes, hogy m a még a gyors eredményeket hozó tényezőkön van a fő
súly, azonban nem is nagyon távoli jövőben eljutunk egy olyan időponthoz, amikor
fenti módszerekkel lényeges termésnövekedés már nem érhető el, vagy ha elérhető,
az nem gazdaságos! U g y a n a k k o r a mezőgazdaság több termelése iránti igény
mindig fenn fog állni, hiszen a mezőgazdaság szerepe külkereskedelmi mórle
günk egyensúlya, valamint életszínvonalunk állandó emelése szempontjából
egyaránt renkdívül fontos. E k k o r a figyelem feltétlenül olyan egyéb módszerek
felé fog irányulni, amelyek további termelésnövekedést eredményeznek. Ilye-
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nek pl. a rossz termőképességű talajok megjavítása ütemének (amely rendkívül
költséges és az előzőnél sokkal lassúbb folyamat) meggyorsítása és a tudomá
nyos termelésirányítás szerepének megnövelése. Ennek keretében olyan kérdések
fognak felvetődni, mint pl. a rossz termőképességű talajok legolcsóbb és leghatéko
nyabb módon, jó talajokká való átalakítása, öntözés helyett a mindenkori
optimális
talajvízszint beállítása, a megfelelő mennyiségű szerves műtrágya kiadagolása mel
lett az optimális mennyiségű mikroelem-tartalom biztosítása, a talaj és az alatta
levő kőzet kölcsönhatásának vizsgálata, továbbá mint harmadik faktornak a talajvíz
szerepének ezekhez való csatolásával a tápanyagforgalom eloszlásának időbeli- és
térbeli vizsgálata, a természeti veszélyek előrejelzése, és a regionális fejlesztések,
tudományos, komplex megtervezése.
Véleményem szerint, ezen kérdések vizsgálatába kell a magyar földtannak
bekapcsolódnia.
Az agrogeológia határterület, művelése kétféleképpen történhet: egyrészt
geológusok, mezőgazdasági jellegű kutatásaival, másrészt a földtani-, talajtaniés agrokémiai tudományok képviselőinek közös munkájával. Utóbbi lenne a haté
konyabb, ezt kellene megvalósítani ! A modern, újjá alakuló mezőgazdasági
földtan legfontosabb feladata mindazon kérdések kutatása, amelyet az agrogeológus szakember, illetve a földtan-talajtan-agrokómia szakterület kutatói
ból alakult team hatékonyabban t u d végezni, mint az említett tudományok
szakemberei külön-külön. Ez a körülmény egymásra utaltságot, egymás tudo
m á n y á n a k bizonyos fokú ismeretét tételezi fel. Csak mindhárom tudomány is
merője lehet agrogeológus, egyébként csak agrogeológiával foglalkozó geoló
gusról, talajtanosról, vagy agrokémikusról beszélhetünk. Ezek mellett azonban
nélkülözhetetlenek a specialisták. Szerepük különösen a laboratóriumi munkák
során jelentős, pl. talajtani-, ásványtani-, kőzettani-, geokémiai vizsgálatok
végzése, mikroelemek és agyagásványok meghatározása.
A mezőgazdasági földtan művelőinek nem lehet feladatuk pl. új genetikus
talajtérképet vagy új földtani térképet szerkeszteni, egyrészt azért, mert ehhez
a talajtan és a földtan térképező szakemberei jobban értenek (a team itt nem
hatékonyabb, mint az alapszakma), másrészt az anyagiak és a szakembergárda
létszáma ennek olyan korlátot szab, hogy ezen feladatnak sohasem érnénk a
végére, végül erre legtöbbször nincs is szükség. Feladatuk viszont a meglevő föld
tani és talajtani adatoknak újszerű csoportosítása, és újraértékelése, illetőleg a szük
séges mértékű speciális földtani felvételezésekkel és vizsgálatokkal történő kiegészítés
által az igényelt céltérképek megszerkesztése. A feladatok két nagy csoportba
oszthatók: a) elméleti részre, és b) kifejezetten gyakorlati tevékenységre.
Utóbbi keretében válhat a tudomány termelőerővé. Az eredmények gyors gya
korlati hasznosítása fontosságának bizonygatása úgy hiszem szükségtelen.
Az elméleti tudományos tevékenység fő feladatai:
— az elméleti alapok lerakása és
— ezek továbbfejlesztése az újabb kutatási eredmények felhasználásával,
— kidolgozni a földtan-talajtan-agrokémia számára egyaránt érthető, de
elsősorban az agrogeológus szakember számára használható szaknyelvet
(kőzet—talaj megnevezések, térképi ábrázolás stb.)
A gyakorlati tudományos tevékenység legfontosabb feladatát röviden összefog
lalva abban látom, hogy:
— egyrészt a t u d o m á n y eddigi eredményeit felhasználva arra visszahasson
és azt fejlessze,
— másrészt a t u d o m á n y eredményeit mielőbb átültesse a gyakorlatba.
2*
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A mezőgazdasági földtan legfontosabb feladatai ezen fejezet elején már emlí
t e t t talajjavítás, agrohidrogeológia, mikroelemkutatás, „alapkőzet" vizsgálata
s t b . mellett még a talaj ásványtani kutatás, valamint az agrotechnikának, a
mezőgazdasági környezetvédelemnek, az erdősítésnek, a meliorációs terveknek
valamint a talajerózió elleni védekezés földtani oldalának kidolgozása, illetve
ezek megoldásában való részvétel.
Mindezen kérdések elméleti részét azonban az a j pontban említett három
t u d o m á n y kutatóinak közös munkájával kellene kidolgozni, illetve az eredmé
nyeket kísérletekkel igazolni. A bizonyító kísérletek nélkül azonban az eredmé
nyek elméleti jellegűek maradnak. Ezen kísérletek viszont a mezőgazdaság agrár
szakembereinek részvétele nélkül nem valósíthatók meg sem szak-, sem technikai
szempontból.
A geológusok egyetemi oktatásában helyet kellene szorítani bizonyos menynyiségű talajtani-, és agrokémiai tananyagnak, legalább speciális kollégiumok
formájában.

6. Az agrogeológia tárgya
A továbbiakban pontokba foglalva ismertetem az agrogeológia általam java
solt szakterületeit, s ennek keretében megkísérelem a földtan-talajtan-agroké
mia összefüggését és a felmerülő gyakorlati feladatokat vizsgálni.
Az egyes szakterületek a következők:
1. Kőzet- és talaj kapcsolata,
2. Talajásványtani kérdések,
3. Agrohidrogeológia,
4. Talajjavítás,
5. Mikroelemkutatás,
6. Környezetvédelem - talaj védelem,
7. Agrotechnika,
8. Agrogeológiai térképezés.

Az egyes szakterületeken belül a földtani-talajtani-agrokémiai jellegű kérdé
seket összevontan tárgyalom, több helyen azonban a feladatokat kétfelé osz
t o m . Egyrészt megvizsgálom mit tehetnek a földtan szakemberei egyedül, és mit
t e h e t a három tudomány képviselőiből alakult team.
6.1. K ő z e t - é s t a l a j

kapcsolata

A X I X . század során a gyakorlati élet egyre jobban igényelte a talajok tudományos
kutatását. Ez a folyamat a világ akkori legnagyobb agrár államában Oroszországban is
megindult, majd az 1860-as években, az akkori aszálykárok hatására jelentősen meggyor
sult, és jelentős tudományos eredményeket hozott. A kutatómunka alapján kiderült,
hogy egy talaj termékenységét nem csak fizikai, csak kémiai, csak geológiai vagy csak
biológiai tényezők alakították ki, hanem több tényező együttes hatása, mivel a talajképződés
összetett fejlődési folyamat. Az „orosz iskola" legnevesebb képviselője DOKUCSÁJBV volt.
Megállapítása szerint a talaj képződésben az alábbi öt tényezőnek van döntő szerepe:
— talajképző kőzet,
— éghajlat,
— növény és állatvilág,
— domborzat,
— a talaj kora.
A talaj — sajátos talajképződési folyamat keretében — az előzőkben említett tényezők
komplex hatásával alakul ki.
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Tulajdonképpen ezt a felfogást képviseli SÜMEGHY, amikor a „Tiszántúl" című munká
jában a talajképző tényezőket a következőkben adja meg:
— a talajok kialakításában szerepet játszó kőzetek és ásványok,
— fizikai mállás,
— erózió,
— üledékképződés,
— domborzati- és vízrajzi viszonyok,
— vízgazdálkodás,
— idő,
— éghajlat.
Azt már б is felismeri, hogy a talaj ismeretek összességét „jelenlegi fejlett állapotában"
(1944), egy szakember kellőképpen átfogni már nem képes. Megállapítása szerint a felso
rolt tényezők kutatásait a földtan szakemberei fejleszthetik tovább, és megállapításaikat
ők adhatják át a kémiai- és termeléstechnikai irányban dolgozó szakembereknek".
STEFANOVITS P Á L , a talajképződés vizsgálata során jelentős teret szentel a „földtani
tényező"-nek. Ebből a szempontból a földtani tényezőket két nagy csoportra osztja:
akttv és passzív tényezőkre.
Aktív földtani tényező a kiemelkedés
a süllyedés
a talajvíz viszonyok
Passzív földtani tényező a kőzet
a kőzet ásványtani összetétele
a kőzet elemi összetétele.
A kiemelkedés hatására nő a terület relief energiája, ennek következtében nő az erózió,
s a lejtők függvényében megváltoznak a sugárzási viszonyok.
A süllyedés esetén feltöltődés következik, fellép a belvízveszély, nő a talajvíz hatása.
A talajvíz viszonyok keretében, a talajvíz mélysége függvényében a felszínen réti-, szikes
v a g y lápos talajok képződnek, ugyanakkor a talajvíz sótartalma és a sók minősége, a sósés szikes talajok képződését idézi elő.
A kőzet fizikai értelemben anyagot szolgáltat a talajképződéshez.
A kőzet ásványi összetétele, annak fizikai- és kémiai úton történő mállását szabja meg.
A kőzet elemi összetételétől pedig a növények tápanyagellátottsága függ.
STEFANOVITS a kőzet alkotórészeinek hatását a mész szerepén keresztül mutatja be.
A mész a kőzetalkotó ásványok mállása folytán szabadul fel, szénsavat vesz fel, és mint
karbonát válik ki. A szónsavas mész kalciumja, a biológiai folyamatok során keletkezett
szerves anyaggal sókat képez, a szénsavas talajoldatban oldódik, majd a kilúgozódással a
talaj mélyebb rétegeibe kerül, vagy eltávozik a talajvizekkel. Amíg azonban a talajban
szónsavas mész van, az általa tompított kémhatás megfékezi az elsavanyodást, a kilúgozódást, tehát a talajok alakulását nagymértékben irányítja.
Az „alapkőzet" nemcsak a talajképződés szempontjából fontos. Ismerete különösen az
eróziónak kitett dombvidéken jelentős, ahol a talajréteg részbeni vagy teljes lepusztulásá
val kell számolnunk.
Van olyan számítás, mely szerint Magyarországon évente mintegy 65 millió m talaj
válik az erózió áldozatává.
GOCZÁN LÁSZLÓ szerint talajaink mintegy 20—25%-án oly vékony a humuszos réteg,
hogy a gyökerek a talajképző kőzetbe jutnak.
A kőzet, amelyen a talaj kialakult, kémiai összetételén keresztül nagy szerepet játszik
a talaj termékenységének kialakításában. A kőzetek ásványainak mállása folytán felsza
baduló ionok, ha a növények számára felvehető formában kerülnek a talajoldatba fontos
tápanyagként szolgálnak.
A kőzetek, talajok és a talajvíz ismerete rendkívül fontos a sóforgalom vizsgálatában.
Ismeretes, hogy a talajok minden esetben tartalmaznak különféle sókat. Ilyenek lehetnek
például a nátrium-, kálium-, kalcium- és magnéziumsók, különböző szilikátok és alumí
niumvegyületek. E z e n vegyületek képződése, oldódása, az oldatba ment anyagok
mozgása, áthelyeződése a talaj szelvényben, az oldatban levő anyagok egymás közötti,
vagy a talaj szilárd részével történő reakciója, új kémiai kötések, vegyületek kialakulása
a talajok kémiájának, s magának a talajképzódési folyamatnak lényeges részét alkotja.
A talajban levő anyagoknak, egyszerűbb kémiai vegyületeknek azt a részét, amely a
talaj folyadékfázisában oldott állapotban van, vagy víz hatására lényegesebb kémiaiátala
kulás nélkül képes oldatba menni, a talaj oldható sókészletének nevezzük. A talajok oldható
sókészlete rendszerint csekély, s a sók felhalmozódása oldhatóságukkal ellentétes sorrend3
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ben történik. A sótartalom ismerete igen fontos a talajok termékenysége megállapítása
szempont j ából.
A talajok sóforgálma alatt sóinak kilúgozását, felhalmozódását, illetve ezek periodikus
változását értjük. Ahhoz, hogy a talajok sóforgalmának adatait helyesen értelmezzük,
ismernünk kell az oldható sók lehetséges forrásait, a sók kilúgozásának, eltávolításának
lehetőségeit, azokat a tényezőket, amelyek a talaj oldható sókészletének időszakos vagy
végleges változását előidézik.
A talajok lehetséges sóforrásait a következők szerint osztályozhatjuk:
a) A helyszínen a talajképző kőzet ásványainak mállása során felszabaduló o l d h a t
sók,
b) A mélységi vizekből és mélyebb rétegekből a talajvízbe és a talajképző kőzetbe a
vizek függőleges mozgásával bevitt oldható sók,
c) A talajvizekkel az adott területre annak környezetéből szállított sók,
d) A csapadékvízzel és a felszíni vizekkel a talajba vitt oldható sók,
e) Öntözött területeken az öntözővízzel a talajba vitt oldható sók,
/ ) Magasan álló talajvíz kapilláris emelkedése folytán kivált sók.
Azt, hogy adott esetben a lehetséges sóforrások közül melyiké a döntő szerep, csak a
geológiai, hidrogeológiai, geokémiai és hidrokémiai feltételek részletes elemzésével és a
vizsgált terület talajai pontos sóprofiljának ismeretében határozhatjuk meg. A hazai
szikes talajok több évtizedes vizsgálatai, adatai, a szikes talajok területi elhelyezkedése,
a talajvízszint mélysége, sótartalma, arra utalnak, hogy hazánkban a sók fent felsorolt
lehetséges forrásai közül a legszámottevőbb a talajvizből a talajba szállitott oldható sók mennyi
sége.
A talaj oldható sókészletét csökkentő tényezők:
a) a talaj oldható sóinak kilúgozása a csapadékvízzel,
b) a talajvízzel elszállított oldható sómennyiség,
c) a növények által felvett sók eltávozása a talajból,
d) az öntözővízzel a talajból kilúgozott oldható sók.
A sófelhalmozódás és a sókilúgozás felsorolt tényezői világosan mutatják, hogy az old
ható sók mozgása szoros összefüggésben van a víz talajbeli mozgásával.
Ezen a szakterületen a geológia, hidrogeológia, talajtan, agrokémia szoros kapcsolatban
vannak. Előrelépni csak közös erővel, összefogva, a kutatásokat összehangolva lehet.
Kutatási témaként a következőket javaslom:
— vízföldtani folyamatok és talajképződés,
— a talaj termékenység aktuális és perspektivikus alakulása a földtani, vízföldtani,
talaj ásványtani, talajtani és agrokémiai folyamatok hatására.
— a sóforgalom törvényszerűségeinek földtani, vízföldtani, talaj ásványtani, talajtani
és agrokémiai szempontból történő vizsgálata.
A talajtani kutatás a felszíni képződményeket 0,40—3,00 m-es mélységig tárja fel, a
földtannak tehát a talaj alatti „alapkőzetek" kereken 10 m-es mélységig, általában a ta
lajvíz ingadozási zónájának talpmélységéig történő részletes vizsgálatára kell törekednie,
részben új kutatásokkal, részben pedig a meglevők agrogeológiai szempontból történő
kiértékelésével. Ebben a mélységközben vizsgálni kell a rétegek ásványtani, kőzettani
összetételét, vízzel szembeni viselkedését, kőzetfizikai — kőzetmechanikai sajátságait.
10 m-nél nagyobb mélységre hatol az agrogeológiai kutatás az átlagostól eltérő földtani
felépítés, vízbeszerzés, termálvízfeltárás esetén.
0

6. 2. T a l a j á s v á n y t a n i

kérdések

Napjainkban a technika és technológia rohamos fejlődése következtében nálunk az a
sajátságos helyzet alakult ki, hogy amíg a talaj biológiai és szerves összetevőit jelentős
anyagi ráfordítással koncentrált tudományos erőfeszítéssel a legkorszerűbb módszerekkel
kutatják, a talaj szervetlen alkotóinak tudományos vizsgálata ettől messze elmarad.
Nemzetközi viszonylatban már rég felismerték a talaj ásványtan fejlesztésének fontos
ságát. A kutatások két fő területe a következő:
a) Az egyik ilyen terület meleg, nedves klímájú vidékek talajainak vizsgálata, ahol a
mállás és az agyagásvány újraképződés intenzív. Itt a tápanyagmegkötés, a tápanyag
szolgáltató képesség és a tápanyag mállási bomlástermékekből történő utánpótlása,
jelentős mértékben függ a talaj ásványok összetételétől, mállékonyságától és málottsági
fokától. Ez azon talajképző kőzetű területekre jellemző, ahol a meleg-nedves paleoklíma
agyagásványtermókei a talajképződés jelenlegi szintjébe kerültek. Ide sorolhatjuk hazai
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vulkanikus kőzetű területeinket is, amelyek a talajképződés során is igen aktív agyagás
ványképződést tesznek lehetővé.
b) A második típust az erősen erodált felszínű területeken találjuk, ahol a talajképző
kőzet, vagy akár a laza üledékekből álló ágyazati kőzet is gyökérzónába kerül. Ilyen eset
ben igen fontosak a gyökérzónában levő litológiai képződményeknek a műtrágyák és a
talajnedvesség érvényesülését befolyásoló tulajdonságai, hiszen itt a humuszanyagok —
amelyek széles skálán pufferolnak, és amelyek hasznos vizet jól tárolnak — már nincsenek
jelen. Ilyen területek Magyarországon a Dunántúlon és az Északi-középhegység szántó
földi részein találhatók.
A talajásványtant csak kőzetmikroszkópiához speciálisan értő szakemberek művelhetik
eredményesen, s e téren dolgozó geológusaink közül néhányan erre a területre specializá
lódhatnának. Fontos lenne a különböző talajtípusok részletes ásványtani vizsgálata, talaj
tani- és agrokémiai szerepük tudományos meghatározása. A geológus egyedül csak a meg
határozásig juthat el, a komplex kiértékelést és a munka gyakorlati alkalmazási területeit
a földtani-talajtani-agrogeológiai
team határozhatná meg.
6. 2. 1. Az agyagásványok

agrogeológiai jelentősége

A talaj ásványtan speciális fontos területét jelenti az agyagásványok kutatása.
Agyagásványtani szempontból a talajokban jellegzetes folyamatokkal találkozhatunk.
A talaj eredeti „örökölt" agyagásványai a magmás kőzetek földpátjaiból a körülmények
től függően képződő kaolinit, montmorillonit, illit ásványokból származnak, vagy az
agyagpalák ásványaiból állnak. Ezekhez a talajban lejátszódó mállási vagy diagnetikus
folyamatok eredményeként a talaj szempontjából autigén agyagásványok társulnak.
Az átalakulások közvetlen fő tényezője az oldatok koncentráció viszonya és pH-ja.
A bázikus p H tartomány (alkálitalajok), különösen ha a Ca- és Mg-ionok kimosódása
csekély a montmorillonitfélék, a savanyú p H viszonyok, az erős kimosódás pedig a kaolinitek kialakulását segíti elő.
Щ A csillámszerű agyagásványok a csillámok mállása mellett, szabaddá vált kovasavból
és alumíniurnhidroxidból keletkeznek, ha kálium-ion van jelen. Ugyancsak káUum-ion
hatására montmorillonit is átalakulhat csillámszerű agyagásvánnyá.
Erősen savanyú, podzolos talajokban minden agyagásvány komponenseire bomlik.
Legjobban bírja a talaj savanyúságát a kaolinit, legkevésbé a csillámszerű agyagásvány.
Az agyagásványokra az jellemző, hogy a talajok kolloid frakciójához tartoznak, tehát
rendkívül nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, ezért a talajokban lejátszódó adszorpciós
folyamatokban lényeges szerepet játszanak. Az adszorpciós folyamatok szempontjából
a kationok megkötése, vagyis a tápanyagok megóvása a kimosódástól rendkívül fontos.
Az adszorbeált formában levő kation ugyanis (pl. kálium), meg van védve a kimosódástól,
ugyanakkor a növények számára könnyen felvehető állapotban van.
Az agyagásványok szerepet játszanak a szervesanyagok adszorpciójában is, ezért
felületükön megkötik a humuszvegyületeket is, kialakítva az organomineralis komplexu
mot. Ezenkívül megköthetik felületükön a különböző növényvédőszereket is. Ez az oka
annak, hogy a növényvédőszeradagok megállapításánál figyelembe kell venni a talaj
mechanikai összetételét, valamint szervesanyag tartalmát is.
Az agyagásványokra jellemző, hogy a felületükön (külső és belső felületükön egyaránt
pl. rótegrácsok között), megkötik a vizet ós bizonyos kationokat. A vízmegkötés oly
erővel történik, hogy ezt a növények szívóerejükkel nem tudják a talajrészecskék felületé
ről eltávolítani, tehát nem tudják felvenni.
Fontos gyakorlati szerepük van az agyagásványoknak a növények káliumelátottsága
terén is. Különösen fontos az illit-montmorillonit arány. Ez a két agyagásvány ugyan is a
kálium-felvétel és -leadás szempontjából nem egyformán viselkedik. A montmorillonit
a bevitt kálium nagyrészét beépíti és nehezen adja le. Az illit is beépíti a rácsszerkezetébe
a káliumot, de innen a növény azt fel tudja venni. Ebből jól látható, hogy ott ahol sok a
montmorillonit, ott a szokásos dózisú műtrágyázás esetén sem jut a növény elegendő
káliumhoz, így bizonyos területeken a kálium minimum faktorként szerepel. Ilyen esetek
ben háromszoros adagú „melioratív műtrágyázást" végeznek, ez mintegy öt évig tartó
előnyös hatású, irreverzibilis „illitesedést" hoz létre. Tekintve, hogy az eljárás rendkívül
költséges, világos, hogy az optimális műtrágyaadagokat csak tudományos
megalapozott
sággal, az agyagásványösszetétel ismeretében lehet meghatározni. Ez önmagában is felveti az
agyagásványkataszter összeállításának szükségességét.
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6. 2. 2. A mezőgazdaság érdekében történő agyagásványkutatási

féladatok

Hazánk agyagásványkutatása nemzetközi színvonalú, szakembereink a világ minden
pontján elismertek. Hiányoznak azonban olyan specialisták, akik ezen szakterület mező
gazdasági szempontból való kutatását tekintenék fő céljuknak.
Legfontosabb feladataink az alábbiak:
1. Agyagásvány kataszter felvétele,
2. További vizsgálatok megtervezése, mezőgazdasági célú agyagásványkutatás meg
indítása, az adatok komplex geokémiai-talajtani-agrokémiai-agrotechnikai értelmezése,
a megfelelő szakembe я ékből álló team által.
6. 3.

Agrohidrogeológia

A hidrogeológiai viszonyoknak jelentős szerepük van a talajok kialakulásában, különö
sen kihangsúlyozott ez az öntés-, réti-, láp- és szikes talajok esetében.
A talaj és a víz közötti kapcsolat nem egyoldalú. A talaj, sőt még a rajta termett nö
vényzet is visszahat a talajvízre. A talajok szerkezetétől függ azok vízáteresztő képessége,
így a talajvízbe jutó víz mennyisége is. A talajon élő növényzet viszont párologtat, de egy
ben ugyanakkor árnyékol is és így kétirányú hatást fejt ki a talaj vízgazdálkodására.
A talajokban folyó anyagforgalom pedig befolyásolja a talajvíz kémiai összetételét. A tala
jok képződése során meghatározó tényező a talajvíz felszínhez való közelsége.
Ha a talajvíz olyan magasan áll, hogy az a növények gyökérzónájában állandóan elér
hető, ott vízkedvelő növények alkotta dús vegetáció fejlődik ki. Elegendő tápanyag mel
lett sok szerves anyag képződik, mely a nedves viszonyok között nehezebben bomlik el.
Így alakulnak ki a láptalajok és a réti talajok.
Ideális az az eset, ha a talajvizet a gyökerek éppen, hogy elérik, de ez nem kerül a fel
színhez túl közel. A növények állandó, friss vízutánpótlása biztosított, nem érzékenyek az
aszállyal szemben, és minden évben jó termést adnak.
A mély talajvízszint, aszályos területeken ún. „közbülső száraz réteg" kialakulását
idézheti elő. Vannak olyan mezőségi talajaink, ahol a tenyészidő alatt, a növényzet el
használja a csapadékvizet, és az nem jut el a talajvízig. Ilyenkor a talajoldatban mozgó
sók nem távozhatnak a talajvízbe, hanem kicsapódnak. A felsőbb szintekben, a nehezeb
ben oldható mész- és magnézium sók, lejjebb pedig a jól oldódó alkáli fémek sói csapódnak
ki, melyek sófelhalmozódást, majd szikesedést okoznak. Ha ez a folyamat huzamosan
fennmarad, a sók felhalmozódása mind magasabb szintben megy végbe, és megindul az
alulról kezdődő szikesedés. Ezt a folyamatot előidézheti emberi tevékenység, lecsapolás
vagy más talajvízszint-süllyesztés, de okozhatja maga a természet is, folyók egyre mé
lyebbre történő bevágódásával, a vele kapcsolatban levő talajvízszint egyidejű lesüllyedé
sével. Ha ez a jelenség csak a mélyebb szinteket érinti, úgy szikes altalajú szelvényt
eredményez, ha viszont a nátriumsók a felső szintekhez is eljutnak, típusos szikesedés
keletkezik. Ugyanez a folyamat fordított irányban is lejátszódhat. Ha a talajvíz a felszín
től két méterre, vagy ennél magasabban található, úgy a felette levő mintegy méternyi
kapilláris zónában a felszíni párolgás vizet von el, amelyet megtetéz a növények párolog
tatása is. Az evapotranspiráció pótlására, a talajvízből újabb részek emelkednek fel.
A felfelé áramló vízből először a nehezen oldható földfémek sói válnak ki, és így mészkivá
lások keletkeznek, míg legfelül szóda virágzik ki. Mindezt mesterségesen is előidézhetjük
minden olyan folyamat által, amely a talajvízszint megemelkedését okozza. Mint veszély
forrás, első helyen a nem tudományosan megalapozott öntözés áll, amely már sok kárt oko
zott az emberiség történelme során. A helytelen öntözés a talajok nagymérvű leromlását
okozza, s bár ennek hatásai évszázadok sőt évezredek óta ismeretesek, a kérdéssel kellő
komolysággal rendszerint már csak akkor foglalkoznak, amikor az okozott kár már ész
lelhető és jelentékeny.
Hazánkban gyors ütemben nő az öntözött területek mennyisége, s a különböző öntöző
berendezések tervezésekor, ezek talajvízre gyakorolt hatásával számolni kell. SZABOLCS
ISTVÁN irányításával a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató
Intézete kiterjedt kutatásokat végez az öntözés várható hatásának előrejelzése, illetve
bizonyos kritikus határértékek meghatározása érdekében. Ugyanakkor az öntözési ter
veket csak a talajviszonyok ismeretében lehet elkészíteni. SZABOLCS és munkatársai
Szolnok, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék talajait — öntözés szempontjából
— az alábbi három kategóriába sorolják:
1. Öntözés közvetlen veszéllyel nem jár,
2. Öntözés csak bizonyos feltételek betartása mellett folytatható,
3. Öntözés nem javasolható.
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Az első csoportba tartozó talajok esetében az öntözés n e m jár veszéllyel, feltételezve,
hogy nem következik be olyan változás, illetve olyan mesterséges beavatkozás, amely
jelentősen kihatna a hidrogeológiai viszonyokra. További feltétel, hogy be kell tartani az
öntözővíznormákat.
A második csoport talajai esetén, feltételesen javasolható az öntözés, de itt az illető
talaj típusát figyelembe vevő öntözővíznorma betartása mellett, az öntözést úgy kell ki
vitelezni, hogy a talajvíz ne emelkedjen az illető helyen meghatározott „kritikus talajvíz
szint" fölé. A kritikus talajvízszint felszíntől való mélysége:
— a talaj mechanikai összetételétől,
— a talaj eredeti sótartalmától,
— a talajvíz sóösszetételétől,
— a talajvíz jelenlegi átlagos terep alatti mélységétől,
— a talajvíz jelenlegi minimális terep alatti mélységétől,
— a talajvízdomborzattól,
— az öntözés körülményeitől és a
— gazdálkodás viszonyaitól függ.
A talajok harmadik csoportjánál nem javasolható az öntözés, mivel annak hatására
káros tálajgenetikai és hidrogeológiai folyamatok indulnának meg, illetve válnának inten
zívebbé. Kivételt képeznek a sótűrő növények termelését szolgáló területek és a rizster
melés esete. Azonban ilyenkor is figyelemmel kell lenni a környező területeken előidézett
változásokra. SZABOLCS írja, hogy az öntözéssel kapcsolatos vizsgálatokat mindig nagyobb
területegységre vonatkoztatva kell végezni, és a várható hatások előrejelzéséhez ismerni kell
a földrajzi, hidrogeológiai és geológiai viszonyokat is. Ez a megállapítás számunkra rendkívül
jelentős és azt igazolja, hogy a napjainkban folyó nagyarányú öntözésfejlesztés tudományos
megalapozásához is nélkülözhetetlen a földtani alap.
A talajtan területén a hidrológiai — hidrogeológiai viszonyok ismerete igen sok szem
pontból fontos. Ezek közül röviden áttekintettük a talajképződés és az öntözés vízföldtani
vonzatait, ehhez hasonló problémákat vet fel a vízmérnöki tevékenység: a belvízrendezés,
valamint duzzasztó- és völgyzáró gátak létesítése. Nem képzelhető el eredményes drénezés
sem a hidrogeológiai — sóforgalmi viszonyok ismerete nélkül, de ezen összefoglalás egyéb
részeinek összehasonlítása során is mindenütt vízföldtani problémákkal találkozhatunk.
Mivel fenti kérdések a talajtan, földtan és víztan határterületéhez tartoznak, és a velük
való foglalkozás mindhárom tudomány bizonyos területeinek ismeretét igényli javaslom
ezekre nézve az agrohidrogeológia megnevezés alkalmazását. Fontos megvalósítandó feladat
lenne — elsősorban öntözött területeinken — a káros agrohidrogeológiai folyamatok előre
jelzése, és ezáltal ezek továbbterjedésének megakadályozása. Ilyenek: a másodlagos
szikesedés, láposodás, szologyosodás. Kiváltó ok : a talajvízszint hirtelen történő megemel
kedése. Ennek változásait az öntözés, vízrendezés, víztározók létesítése stb. okozhatják.
Feladatok:
— kritikus talajvízszinteket ábrázoló térképváltozatok készítése,
— meglevő talajvízmegfigyelő hálózat felhasználásával talajvízszint megfigyelés,
illetve a kritikus szint megközelítésének és elérésének jelzése,
— talaj vízmegfigyelő hálózat bővítése.
Az agrohidrogeológia az új típusú mezőgazdasági földtan egyik legfontosabb, de egyben
talán legbonyolultabb része is.
6. 3. 1. A szikesedés földtani okainak

vizsgálata

Hazai szikes területeink genetikai kutatása ma még korántsem tekinthető lezártnak.
A szikeskutatók véleménye megegyezik abban, hogy a szikesedésben a talajtani — agro
kémiai — hidrogeológiai faktorok mellett a földtani tényezők szerepe is jelentős. Különö
sen áll ez az ún. alulról jövő szikesedés esetében.
A jövő feladatai közé tartozik a földtani szakemberek szikkutatásba való bekapcsoló
dása ( talajtani — agrokémiai — földtani team). A hatótényezők feltárása ebben a szik
javitás módszereinek fejlesztését, hatékonyságát, eredményességét növelhetné.
6. 4.

Talajjavítás

A tudomány és a gyakorlat képviselői már évezredek óta küzdenek a kedvezőtlen talaj viszonyok megjavítása érdekében.
Ma talajjavításnak nevezünk minden olyan eljárást, amely a talaj kémhatását, szerkezetét,
hidrológiai viszonyait előnyösen változtatja meg, és ennek következtében a termőképességét
tartósan növeli.
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A javításra szoruló, fő talajtípusok az alábbi négy csoportba tartoznak:
a) szikes talajok,
b) savanyú talajok,
c) homoktalajok,
d) láptalajok.
Talajjavítást általában olyan anyagokkal kell végezni, amelyek:
a) nagy tömegben fordulnak elő,
b) kitermelésük olcsó,
c) a felhasználás helyétől kis távolságra bányászhatók,
d) legjobban megfelelnek a kívánt hatás céljára.
A talajjavítási technológia sokféle földtani képződményt használ fel mind fizikai, mind
kémiai talajjavítás céljára. Ilyenek a talaj vízgazdálkodását, p H viszonyait, mechanikai
összetételét, adszorpciós tulajdonságát, a szikes talajokat javító, valamint a homoktalajo
kat szervetlen kolloidtartalmú anyagokkal gazdagító képződmények. E területen elsősor
ban porló mészkövek, mésztufák, mésziszap, vagy mésztartalmú löszféleségek, meszes
altalaj, gipszpor, lignitporos gipsz, lignitpor, tőzeg, lápföld, és szervetlen kolloidokban
gazdag pélites anyagok kerülnek alkalmazásra.
Külön még sok előtanulmányt igénylő kérdés lehet, fiatal barnakőszeneink huminsav
tartalmának agrokémiai hasznosítása. Ismeretes, hogy az ebből előállított komplex
trágya a talaj kémhatását, szerkezetét, vízgazdálkodását, tápanyaggazdálkodását és mik
roelem ellátottságát javítja.
Fentiek — eltekintve a különböző termékektől — olyan képződmények, amelyek vizs
gálata, megkutatása, vízszintes és függőleges elterjedésének nyomozása mennyiségi és
minőségi számbavétele a geológus feladata.
A talajjavítás terén a geológusok nemcsak a nyersanyagkutatásban,
hanem a talajjavítás
megtervezésében is hatékonyan segíthetnének, a regionális meliorációs tervek agrogeológiai
alapjainak
kidolgozásával.
A talajjavítás csak akkor lehet eredményes, ha azt a ható tényezők komplex felmérése
után tervezzük meg. Annak eldöntésére, hogy egy adott területen lehet-e racionálisan
végezni talajjavítást, továbbá, hogy ennek mi a legcélszerűbb, leghatékonyabb és leggaz
daságosabb módja, minden esetben komplex
morfológiai-földtani-hidrogeológiai-talajtani
előzetes programjavaslat elkészítése lenne szükséges.
A már említett, a MÉM részére átadandó, viszonylag gyorsan elkészíthető, jelentős
gyakorlati eredményt hozó „mintamunka" legcélszerűbb megvalósítását ezen a szakterü
leten látom. Az elvégzendő munka programjának vázlatosan a következőket javasolom:
— Hazánk javítandó termőtalajainak térképi ábrázolása, a legfontosabb ismérvek
feltüntetésével,
— Megállapítandó, hogy miben és milyen módszerrel segíthet a földtan tudománya
e téren. Szerintem legfontosabb lenne a talajjavító nyersanyagok kataszterének elké
szítése.
Mindezeket a geológusok produkálják. Az agrogeológiai team fentieket szabadföldi kísér
letekkel és gazdaságossági vizsgálatokkal támaszhatja alá, illetve egészíthetné ki!
Mint első komoly gyakorlati eredményéről, a 4. pontban már említett, a Központi
Földtani Hivatal által finanszírozott homoktalajjavító munkáról röviden a következőkben
számolhatunk be: hazánk területén jelentős területen fordulnak elő rossz termőképességű
homoktalajok. Ezeknek rossz a víz- ós tápanyaggazdálkodásuk, és így igen gyenge termést
adnak. Megjavításuk az eddig ismert módszerekkel igen drága, amellett nem mindig töké
letes. Ilyen pl. a humusztartalom szerves anyagokkal (istállótrágya, tőzeg stb.) való növe
lése. Ez nagyban javítja a talaj vízgazdálkodását, de önmagában nem segíti elő a morzsaképződést. A laza homokba adott szerves anyag ugyanis a talaj nagyfokú szellőzöttsége
folytán gyorsan elbomolhat.
PBETTENHOFFEB IMRE javasolta, hogy ezen homoktalajokat a közelükben található,
magas kolloidtartalmú nagyobbrészt szervetlen anyagokkal való megtérítéssel javítsák
meg. Ezen agrogeológiai kutatómunka eredményeképpen számos, kitermelésre alkalmas
— talajtani szóhasználattal — „bányahelyet" tártak fel. A módszer alkalmazhatóságára
vonatkozóan a Dóczi Virágzó MgTsz területén szabadföldi kísérletet végeztek, % ha-os
parcellákon, 3 0 0 , 4 0 0 és 6 0 0 m -es javítóanyag terítéssel, ami 3 , 4 és 6 cm-es vastagságot
jelent. A javítóanyag kitermelési helye a kísérleti parcellától 2 0 0 m-re levő alacsony fek
vésű terület. A kitermelést, szálUtást és elterítést földgyalugópekkel végezték, az elterített
anyagot talajművelő eszközökkel dolgozták be a talajba. A kísérleti területbe burgonyát
vetettek, és a javítatlan parcellák 8 6 , 5 q/ha-os termésével szemben, a növekvő vastagságú
javítóanyag felhasználásnak megfelelően a termés mennyisége 1 3 1 , 2 , 1 5 4 , 0 ós 1 9 6 , 0 q/ha
volt, ami 4 5 , 7 , 6 8 , 3 és 1 0 9 q/ha többlettermésnek felel meg. A burgonya árát 3 0 0 Ft/q-val
3
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számítva, a 6 cm-es vastagságú terítés mellett a többlettermés értéke, 32 910,- F t volt.
E javítási mód a futóhomokterület végleges megjavítását eredményezte.
Fenti módszerrel a Duna—Tisza közi ós nyírségi futóhomokterületek megjavíthatok.
Bár sok helyen — a közeli talajvíz miatt — a szkréperes (földgyalugép) kitermelés nem
mindig alkalmazható, a kísérlet nagy gazdasági eredménye arra utal, hogy a kissé költsé
gesebb kotrógépes kitermelés is gazdaságos lesz.
6.5.

Mikroelemkutatás

6.5.1. A mikroelemek

jelentősége

A mikroelemek közvetlenül rósztvesznek különböző biokémiai folyamatokban, mint
enzimek, hormonok alkatrészei, katalizátorként szerepet játszanak bonyolult szerves
anyagok kialakulásában, továbbá nélkülözhetetlenek az egyes fontos mikroorganizmusok
számára. Fokozzák a talajból a makrotápanyagok felvételét, hatásukra nő a sejtekben a
kolloidálisan kötött víz mennyisége, és így a növények vízfelhasználása gazdaságosabbá
válik. Mindezek növelik a növények szárazság- ós hőtűrőképességét is.
A mikroelemek jelentősége a fokozott kemizálás és a terméshozamok növelésére fordí
tott egyre szélesebb körű kutatások során, a „minimum törvény" mindenki számára lát
ható érvényesülése következtében napról napra növekszik.
6. 5. 2. A mikroelemek

sajátságai

A mikroelemeknek két fontos sajátosságuk van:
a) H a kis mennyiségben állnak rendelkezésre, úgy hiánybetegség keletkezik, bizonyos
koncentráció felett azonban káros — sokszor mérgező — hatást fejtenek ki,
b) A talajból való felvehetőség mikroelemenként és növényenként változik.
A különböző tápanyagoknak a talajból való felvehetősége kérdésével az 1960-as évek
ben több talajtani kongresszuson, illetve konferencián foglalkoztak. Az elhangzottak sze
rint a növényi tápanyagfelvételt befolyásoló tényezők a következők:
a) a tápanyag kötési formái,
b) pH,
c) hőmérséklet,
d) nedvességtartalom,
e) az egyes ionok egymásra gyakorolt hatása,
/ ) az ioncsere törvényszerűségei,
g) talaj kolloidok mennyisége és minősége,
h) a talaj és növény kölcsönhatása.
Mikroelemtrágyázás esetén azonban élesen jelentkezik az esetleges túladagolás veszé
lye, mivel az optimális és toxikus mennyiség egymáshoz sokszor igen közel áll, s rendszeres
adagolás esetén, akkumulálódva, rendkívül könnyen elérhető a veszélyes dózis.
A közeli jövőben a mikroelemtrágyázás fellendülése várható, és a geológusoknak fel kell
készülniük arra, hogy adott esetben megalapozott választ adhassanak arra a kérdésre, hogy
mikroelemtrágyázás céljára, hol, mennyi és milyen ásványi anyag található, illetve nyerhető ki
gazdaságosan. A kérdés eldöntéséhez a következőket kell figyelembe venni:
a) N e m alkalmas és egyben gazdaságtalan az alacsony koncentrációjú nyersanyag a
nagy ballasztanyag mennyiség miatt.
b) N e m alkalmas az az anyag, amely egyéb káros komponenst is tartalmaz.
c) Ásványi anyagainkkal szemben sok esetben előnyösebb tulajdonságot mutathat
valamely magasabb koncentrációjú, vagy kevesebb felesleges, illetve káros anyagot tar
talmazó ipari hulladék.
d) Bármely nyersanyag csak akkor használható fel, ha az gazdaságos.
Nemzetközi szinten sincs még kellően tisztázva, hogyan táródnak fel a mikroelemek
a mikroelemgazdag kőzetekben. Ilyen kőzetek lehetnek pl.: a szerpentin, olivin-gabbró,
gránit, gránit-gneisz, kvarccsillámpala, permi vörös homokkő, kvarcit, andezit, bazalt,
agyagpala. A térképező földtani szakemberek és a geokémikusok komplex tevékenysége
— felhasználva földtani intézményeink kiváló műszerezettségét — e téren is sokat segít
hetne.
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hazai helyzete

Mint ismeretes a mikroelemek pozitív hatása csak egy optimális koncentráció tartomány
ban mutatkozik, ezért a mezőgazdasági termelés legfontosabb feladata az, hogy megkeresse
az élő szervezetek számára a fenti optimális koncentráció tartományt és ezt állandó szinten
tartsa. A mikroelemek a következő módokon juttathatók a talajba:
a) külön mikroelem trágyaként,
b) műtrágyához keverve,
c) talajjavítás alkalmával,
d ) folyékony trágyaként,
e) levelekre permetezve permettrágyaként,
f) magcsávázással.
A mikrotápigény megállapításához az alábbiak felmérése szükséges:
a j a talaj mikrotáp tartalma (mikroelemenként),
b) a termesztett növény(ek) mikrotáp tartalma,
c) a termesztett növény(ek) specifikus mikrotáp igénye,
d) a talajból évente kivont mikrotápanyag mennyisége (a hozamadatok figyelembevé
telével megállapítva).
Az optimális mikroelem mennyiségének megállapítása nehéz, mert az egyes mikroele
mek egymás hatását erősíthetik vagy gyengíthetik. Szerepet játszik a mikroelemigény
megállapításában a talaj összetétele, fizikai és kémiai tulajdonságai, pH-ja. Fontos még
továbbá, hogy a mikroelemek a növény számára könnyen felvehető, oldékony vegyületek
formájában legyenek jelen (de nem vízoldható formában, mert akkor az eső kimossa a
talajból).
A talajok mikroelem tartalma és a növények mikroélem igénye alapján megismerhetjük
az egyes területek mikrotápélem ellátottságát, s ezeket a viszonyokat térképszerűen is ábrá
zolni tudjuk.
Hazánk talajait a „nem mikroelem hiányosak" közé sorolják, azonban helyileg, láp- és
homoktalajainkon mikroelemhiány mutatkozhat, amellett a meglevő mikroelem nem
mindég jól felvehető formában (vegyületben) található.
A szükséges mikroelem-igényt rendszerint számítással állapítják meg a mikrotáp igény
és mikrotáp tartalom különbségekónt, vagy kiszámítják, az előző évi termelés által a talaj
ból kivont, tehát pótlandó mennyiséget. Szokásos módszer még a szabadföldi kísérlet is.
E g y viszont tény: a mikroelemek csak vízzel és alaptrágyával megfelelően ellátott területen
fejtik ki termésnövelő hatásukat.
A mikroelemtrágyázás egy-egy elemet tartalmazó, vagy sok elemet tartalmazó mű
trágyával történhet.
Hazánkban az utóbbi 15 évben fellendült a mikroelemtartalmú nyersanyagok kutatása,
azonban ez döntő súllyal az ipari „hulladékanyagok" területére korlátozódott. A kutatá
sok egyrészét az OMMI kezdeményezte, másik részét különböző ipari üzemek. Ásványi
nyersanyagaink mikroelemtrágyázásra való alkalmasságának vizsgálatánál a következő
szempontokat kell mérlegelnünk :
— a mikroelem koncentrációja,
— vannak-e mellette a növénytermesztés szempontjából más káros elemek,
— mennyi a ballasztanyag mennyisége,
— szükség van e dúsító eljárásra (ez a kinyerés gazdaságosságát komolyan veszélyezte
ti, mert az eddigi tapasztalatok általában azt mutatják, hogy a kinyerhető mikro
elem nem éri el a dúsítás költségét),
— milyen kémiai kötésben fordul elő a mikroelem (pl. a 4 értékű Mn a növények szá
mára nem vehető fel).
Az ásványi nyersanyagok mikroelem trágyázásra való felhasználhatóságára vonatko
zóan VABQA IMKÉNÉ készített felmérést. Vizsgálatai szerint jelentős, sok hasznos mikro
elemet tartalmazó ásványvagyonnal rendelkezünk. Ezek egyrésze alkalmas műtrágya
adalékanyagnak, másik része talajjavításra alkalmas mikroelem tartalmú nyersanyag, míg
jelentős azon nyersanyagaink száma, amelyeket fenti célok érdekében részletesen vizsgálni
kellene.
Külön vizsgálatot igényel a barnakőszenekből történő huminsav gyártás vizsgálata, amely
mikroelemben is dús termék, homokterületek mezőgazdasági javítására alkalmas. Tudo
másom szerint történt javaslat a mezőgazdaság illetékesei felé, azonban az eljárás — az
eddigi vélemények szerint — költséges volta miatt az alkalmazásra nem került sor.
Külön szeretném kiemelni a duzzasztott perlit szerepét, mely kiváló mikroelem-hordozó.
Alkalmazási területét elsősorban a kertészetek képezhetik.
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Az elmondottak főleg csak lehetőségeket tartalmaznak, én mégis nagyon fontosnak
tartanám a további rendszeres vizsgálatok folytatását és különösen az ásványi nyers
anyagokból történő különböző termékek előállítása során keletkező melléktermékek rész
letes vizsgálatát.
Szükségesnek tartom kihangsúlyozni, hogy az eddigi eléggé negatív eredményekbe nem
nyugodhatunk bele. Új lelőhelyek megismerése, új technológiai eljárások kidolgozása,
továbbá a gazdaságosságot meghatározó alaptényezők változása a jelenleginél jóval
kedvezőbb helyzetet teremthet. Ezen szakterület fontossága az idő múlásával egyre csak
növekedik, a mezőgazdasági termelés tudományosabb alapokra helyezésének pedig egyik
fontos részét képezi. Éppen ezért a földtan szakemberei részéről történő ilyen irányú vizs
gálatokat nagyon hasznosnak és szükségesnek tartom. Fontos feladat lenne mezőgazdasági
felhasználás céljára történő mikroelemkataszter elkészítése.
További lépés lenne a földtani — talajtani — agrokémiai kutatókból álló agrogeológiai
team által szabadföldi kísérletek, technológiai vizsgálatok és gazdaságossági számítások
végzése.
6 . 6 . K ö r n y e z e t v é d ő i é m-t a l a j

védelem

A korszerű nagyüzemi mezőgazdaság működésével nagyarányú szennyező hatás jár
együtt. Ilyen szennyezőforrás például a műtrágyák, növényvódőszerek és egyéb vegy
szerek alkalmazása, a gépesítés, a nagy állattartó telepek hígtrágyája, a különböző létesít
mények szennyvize. Ennek következtében egyre nagyobb környezetvédelmi feladatokat
kell megoldani.
A mezőgazdasági környezetvédelem földtani vonzattal rendelkező fő területei a követ
kezők:
— Talajvédelem,
— Talajjavítás, rekultiváció,
— Felszín alatti vizek védelme,
— Szennyvíz elhelyezés, szennyvízöntözés,
•— Állattartó telepek hígtrágyájának elhelyezése, illetve hasznosítása.
6. 6. 1. Talajvédelem
A talajvédelem három f3 területe a következő:
— a talaj szennyeződés elleni védelme,
— a talajromboló hatások csökkentése (gépesítés, helytelenül kivitelezett öntözés stb.)
— a talajerózió elleni védelem.
A szennyező hatás terjedése, a szennyezőanyagok megkötése majd hatástalanítása,
függvénye a földtani felépítésnek, így ennek ismeretében fenti folyamatokra következtetni
lehet.
A gépesítés lényeges előfeltétele a mezőgazdaság fejlesztésének, azonban e téren igen
fontos a talaj és az alatta levő kőzetek mechanikai összetételének és konzisztencia jellem
zőinek ismerete.
Az erózió tanulmányozása különösen dombvidéki területeink mezőgazdasági fejleszté
sének fontos előfeltétele. Például a lösztakaróval fedett, pannóniai agyagból álló dombsági
területek lejtőin a talajtakaró könnyen megsuvad, tönkretevő a növényi kultúrákat is.
Ez a folyamat idővel a lejtő mind felsőbb szakaszát támadja meg. Az erózió káros hatásá
val több évtizede foglalkoznak. Eredményes védekezés a talaj megkötése különböző
művelési módok által, pl. szőlő-, gyümölestelepítés, erdősítés, gyepesítés. Az erdősítésnek
jelentős talajvédő- és környezetvédelmi szerepe van. Fontos lenne az erdősítési tervek
elkészítésekor kidolgozni azok komplex földtani-, hidrogeológiai-, talajtani alapjait.
Agrogeológiai előkutatással jelentős mértékben segíthetnénk a gazdaságos erdőtelepítés
tervezését. Pl. hegyvidéken, ahol alapvetően fontos a talajtakaró, vagy a laza üledéktakaró
vastagságának ismerete, ez felszíni geoelektromos módszerrel gyorsan, megbízhatóan és
viszonylag olcsón megállapítható. Ahol a talajtakaró kivékonyodik, ott az alatta levő
kőzet a faállomány termeszthetőségót befolyásolhatja. Az „alapkőzet" meghatározója
lehet az erdei utak kiépítésének és nyomvonalának.
6. 6. 2.

Talajjavítás-rekultiváció

A talajjavítás környezetvédelmi tevékenységnek is felfogható, szikes területek, lápos
pangóvizes területek és nem természetvédelmi értékű „sívó" homokterületek megjavítása
és részbeni eltüntetése által.
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A talajjavításnak helyes kivitelezése, továbbá a mezőgazdasági területeken a felhagyott
bányák földtani szempontból helyesen megalapozott és kivitelezett rekultivációja egyben
környezetvédelmi érdekeket is szolgál.
6. 6. 3. Félszín alatti vizek védelme
A talajokba jutó szennyező sőt toxikus anyagok további sorsát agrohidrogeológiai
vizsgálatokkal lehet követni — pl. a felszín alatti vizek áramlási viszonyainak tárgyalása
kor említettek figyelembevételével — amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy
az alkalmazott növényvédőszerek hol kerülhetnék a talajvízbe, és onnan merre történő tovább
szállításuk várható.
A kutatók egyrésze amellett foglal állást, hogy a helyesen végzett műtrágyázás teljes
hatóanyagát felhasználja a növényzet. E téren azonban nem teljesen megegyezők a vélemé
nyek. Lehetséges túladagolás is, de az is előfordulhat, hogy bizonyos okok miatt az előző
évben kiszórt mennyiség nem került teljes mértékben felhasználásra. Ez az oka annak,
hogy számos olyan nitrogénszennyezés ismert, amelynek okát a szervetlen, esetleg szerves
trágyázásnak tulajdonítják. A felszíni és felszínalatti vizek a szennyeződést szállítják,
közvetítik.
Hazánk területén az immár több, mint egy évszázada folyamatosan tartó folyóvíz
szabályozás és belvízmentesítés következtében állandó és időszakosan vízzel borított
területek erősen lecsökkentek. A felszín alá visszahúzódó vizek bepárlódtak, sókoncentrációjuk megnőtt, új áramlási és utánpótlási területek alakultak ki.
6. 6. 4. Szennyvízelhelyezés,

szennyvízöntözés

A termelőerők gyors fejlődése és az emberi igények rohamos növekedése során világ
szerte rendkívül gyorsan nő a vízigény, s ennek mintegy ellenpólusaként a szennyvíz
termelés.
Megfelelő hatásfokú tisztítóberendezések létesítése jelentős költségigénnyel terheli
a vízhasználókat, ezért már régóta keresik azokat a módokat, amelyekkel a legkisebb
anyagi ráfordítással, a szennyvizek értékes anyagait hasznosítva végezhetjük el a víz
tisztítás feladatát. Ilyen tisztítási lehetőség a szennyvízöntözés, ahol a talaj tisztító hatása
mellett a növényzet tápanyaghasznosító tulajdonságát is felhasználjuk.
A helyesen keresztülvitt szennyvízöntözés tökéletesen eltünteti a szennyeződéseket,
ugyanakkor hasznosítja annak értékes tápanyagait.
A szennyvízzel való öntözés során ismernünk kell a talajok és az alattuk levő kőzetek
szemcseeloszlási viszonyait, vízáteresztő képességét és a bennük (alattuk) tározódé talaj
víz legfontosabb adatait.
A kötött, rossz vízvezető talajok nagy adszorpciós képességük révén jól elősegítik a szenny
víz tisztulását, azonban már kis vízmennyiség hatására levegőtlenekké válnak, s az oxidá
ció — öntözés után — hosszabb ideig szünetel.
A homoktalajokon nagy mennyiségű szennyvíz szűrődhet át, azonban az adszorpció
lehetősége kizárt, vagy minimális.
A középkötött és a kötött vályogtalajok aránylag nagy vízmennyiség befogadására képe
sek, adszorbeáló képességük megfelelő és mivel hézagtérfogatuk a levegő számára is nyitva
marad, kielégítő a biológiai tisztltóképességük is.
6. 6. 5. Állattartó telepek hígtrágyájának

hasznosítása

Az intenzív mezőgazdasági termelés, az egyre növekvő mennyiségű műtrágyák dacára
sem nélkülözheti a szervesanyag tartalmú trágyák alkalmazását. A mezőgazdaság nagy fokú gépesítése, a műtrágyák növekvő mennyiségben történő alkalmazása fajlagosan
növekvő termelést eredményez ugyan, azonban előnytelenül változik meg a talaj szerke
zete, víz- és ionmegkötő képessége.
A talajba visszajuttatott, megfelelően lebontott szerves trágyának és az abban levő,
illetve abból keletkező humusznak hosszantartó biológiai, kémiai és fizikai többlethatása
van, amely a nitrogén-foszfor-kálium tartalom többlethatásán túlmenően talajszerkezet
javítást eredményez.
Hosszú ideig az a divatos felfogás uralkodott, hogy a mezőgazdasági többlettermeléshez
elegendő az optimális formában és mennyiségben biztosított műtrágya és víz (természete
sen a gépesítés, intenzív fajták, növényvédőszerek stb. mellett). Ez bizonyos határon be
lül igaz is, azonban — nálunk fejlettebb mezőgazdasági termeléssel rendelkező országok
ban — már sok helyen a talajszerkezet nagyfokú leromlása jelentkezett, és rendkívül
megnőtt az érdeklődés a komposzttrágyák iránt.
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Hazai mezőgazdaságunkban — ha lassan is — de megindult az a törekvés, amely a
talajok szervesanyagtartalmának növelését kívánja szolgálni. E célok érdekében fejlesztik
az állattartó telepek trágyájának hasznosítását.
Az intenzív, gépesített, alomnélküli, állattartásnál keletkezett fekália hasznosítását
elsősorban a növénytermesztésben és a halastavaknál tervezik, szétválasztással vagy
anélkül. A szétválasztás során vibrációs rostával, szűréssel kombinált ülepítővel különítik
el a szilárd fázist a folyékonytól. A hígtrágyák tápanyagtartalma igen jelentős. Az agrár
— és higiénikus szakértők együtt keresik az összes feltételeknek legmegfelelőbb kezelési
eljárást.
A hígtrágyás öntözés alkalmazása esetén — a szennyvizes öntözéshez hasonlóan — ismer
nünk kell a talajok és az alattuk levő kőzetek szemcseeloszlási viszonyait, vízáteresztő képességét
és a bennük (alattuk) tározódó talajvíz legfontosabb adatait.
Mind a szennyvízzel, mind a hígtrágyával történő öntözés nagy veszélyforrást jelent, és
állandó kontrollt igényel. Véleményem szerint mindenütt talajvízmegfigyelő kútsort kellene
telepíteni, az öntözött objektumoktól a talajvízáramlás irányában. A kutak elrendezésének
elvi módozatait ki kellene dolgozni. A kutak ellenőrzői a földtan szakemberei lehetnének.
6. 7.

Agrotechnika

Az agrotechnika fejlődésével a talaj- és kőzetfizikai jellemzők egyre nagyobb jelentőség
re tesznek szert. Vizsgálatuk a gépesítés tervezésének egyik fontos alapja, segítségükkel
a gépi igénybevétel utáni várható talajállapot előre jelezhető.
A kőzetfizikai vizsgálati adatok fontos értékeket adnak a talaj agyagosságára, művelhetőségóre és a gépesítés lehetőségére. További felhasználhatósági területük még az is,
hogy tájékoztató adatokat adnak esetleges mezőgazdasági beruházások felvetéséhez.
Ilyen típusú vizsgálatok végzése, a korrelációs- és felhasználási lehetőségek további
kutatása, mindhárom alaptudomány és egyben természetesen az agrogeológia fontos
feladata.
6. 8. A g r o g e o l ó g i a i

térképezés

A mezőgazdasági termelés a jelenleginél tudományosabb alapokra helyezését jelentősen
elősegítené, a földtani-talajtani-agrokémiai tudományok legújabb eredményeit figyelembe
vevő agrogeológiai térképsorozat elkészítése. A térképlapokat végső soron az ország teljes
területére el kellene készíteni, azonban erre sem anyagi fedezet, sem kapacitás jelenleg
nem áll rendelkezésre. A munka elvégzése ott indokolt, ahol — hasonlóan az építésföld
tani térképezés során meghonosodott gyakorlathoz — bizonyos kisebb területeknek meg
határozott irányban és cél érdekében történő megkutatása a feladat. Országos jellegű
térképezési munka korlátozott célkitűzésekkel, bizonyos speciális esetekben jöhet létre,
ilyen például az új, korszerű, komplex földértékelés kérdése.
A munkát mindenképpen mintaterület kidolgozásával kellene kezdeni, majd" ennek
tudományos és gyakorlati szempontok szerinti zsűrizése után lehetne a munka metodiká
ját végleges formába önteni.
A későbbiekben részletezendő térképezési munka, illetve térképváltozatok bizonyos
hányada a MÁFI Síkvidéki osztályának munkája keretében már elkészült. Egyrésze már
nyomtatásban is hozzáférhető, másik része kéziratban áll rendelkezésre.
Az elkészítendő térképváltozatok a következők lehetnek:
1. Földtani térkép, a talaj alatt közvetlenül települő kőzeteket és azok legfontosabb
adatait ábrázolja. Változatos „alapkőzet" esetén itt egymástól teljesen eltérő korú és kőzettani
összetételű kőzetek kerülhetnek egymás mellé.
2. Genetikus talajtani térkép.
.3. Morfológiai térkép, szükség esetén több térképváltozattal. Elsősorban a lejtő- és
eróziós viszonyok ábrázolása szükséges.
4. Hidrológiai térkép.
5. Agrohidrogeológiai térképek. Javasolt térképváltozatok (szükség szerint):
a) Talajvíz sokévi átlagos mélysége a felszín alatt,
b) Talajvíz átlagos mélységének tengerszintfeletti magasságát ábrázoló térképvál
tozat,
c) Talajvíz maximális szintje,
d) Kapilláris víz magassága a talajvíz felett,
e j Szivárgási irányok térképe,
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f ) Vízáteresztőképességi térkép,
g) A talajvíz kémiai összetétele,
hj A talajvíz pH értékei és redox viszonyai,
ö. Észlelési térkép,
7. Tápanyagellátottsági térkép(ek),
8. Talajfizikai térkép(ek)
9. Talajkémiai térkép(ek),
10. Tápanyagforgalmi térkép(ek),
11. Talajjavító nyersanyagokat ábrázoló térkép,
12. Mikroelem térkép,
13. Földtani szelvények,
14. Agrokémiai szelvények,
15. Agromechanikai szelvények,
16. Agrohidrogeológiai szelvények.
A 7—16. számú változatoknál az elkészítendő alváltozatokat a földtani-talajtani saját
ságok szabják meg. Hegyvidéki-, dombvidéki- és síkvidéki területeken, az eltérő földtani-,
talajtani- és morfológiai viszonyok más-más térképváltozatok (diagramok, szelvények)
elkészítését teszik szükségessé. Ezeknek további — fentieknél részletesebb — kidolgozása
az egyik legfontosabb jövőbeni feladat.
Az 1—2. számú változatokhoz a legkorszerűbb, a célnak legjobban megfelelő, rendelke
zésre álló, meglevő térképeket kellene felhasználni.
A térképezési munkát hatékonyan földtani-talajtani-agrokómiai szakemberekből álló
munkacsoport végezhetné.
6.9. K ü l s z í n i

bányászkodás

Az Állami Gazdaságok, Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek, Szakszövetkezetek
gazdálkodását jelentősen segíti az általuk folytatott kő-kavies-homok-agyag-lápföld
felszíni bányaművelése. Ennek felkutatói, részben hatósági engedélyezői és az ásvány
vagyongazdálkodás ellenőrzői is a geológusok. A kitermelt nyersanyag mennyisége orszá
gos mértékkel is a népgazdasági építkezések anyagigényének jelentős hányadát képezi.

7. összefoglalás
A földtani tudományoknak a mezőgazdasági kérdések megoldásához való
kapcsolódását és egyben az új típusú mezőgazdasági földtan kialakítását alap
vetően két körülmény sürgeti:
— a magyar mezőgazdaság ma a fejlődésnek olyan szakaszára jutott, amikor
már nem a mindenáron való több termelés a cél, hanem előtérbe került
annak részletes elemzése, hogy ez mibe kerül. Ma már alapvető a termelés
gazdaságossága. Emellett a jelenlegi magas szintről továbblépni már csak
a legújabb tudományos eredmények széleskörű alkalmazásával lehet, és
itt nemcsak az agrártudományokra gondolok, hanem minden olyan más
tudományra, amely eredményeit hasznosítani lehet. A GEOLÓGIA pedig
ezen tudományágak közé sorolható.
— a műtrágya nyersanyag, a mezőgazdaság késztermékeket állít elő. Világ
tendencia, hogy a nyersanyagok ára gyorsabban nő, mint a késztermé
keké. H a még figyelembe vesszük azt is, hogy a felhasznált műtrágyák
egyrészét „kemény v a l u t á é r t " importáljuk nyilvánvalóan elsőrendű fon
tosságú a rendelkezésre álló természetes nyersanyagok minél nagyobb mér
tékű igénybevétele. Ezek megkutatása, sokoldalú anyagvizsgálata, regio
nális feldolgozása pedig földtani feladat.
Fentiek érdekében az új típusú mezőgazdasági földtan legfontosabb feladatait
az alábbi témakörök kutatásában látom:

Zent

ay:

A talajtan, az agrokémia és a földtani

tudományágak

157

— A talajképző kőzet és a talajképző tényezők kölcsönhatásának vizsgálata,
befolyásuk a keletkező talajokra
— A vízföldtani folyamatok és a talajképződés kölcsönhatásának vizsgálata
— A talaj alatti rétegek ásványtani-kőzettani-földtani-hidrogeológiai jellem
zése
— A talaj termékenység aktuális és perspektivikus alakulása a földtani
vízföldtani-talajásványtani-talajtani- ós agrokémiai folyamatok hatására
— A sóforgalom törvényszerűségeinek földtani-vízföldtani-talajtani-talajásványtani- és agrokémiai szempontból történő vizsgálata
— Agrogeológiai tárgyú geokémiai kutatási irányok és módszerek kidolgo
zása
— Talaj ásványtani kutatómunka annak tisztázására, hogy milyen kapcso
lat áll fenn egyrészt a tápanyag mállási bomlástermékekből történő létre
jötte, a tápanyag megkötése, és a tápanyagszolgáltató képesség, más
részt a talajásványok összetétele és mállottsági foka között
— Hazai termőtalajtípusok tájegységenkénti agyagásványkataszterének fel
vétele, további vizsgálatok megtervezése, mezőgazdasági célú agyagás
v á n y k u t a t á s megindítása, az adatok komplex geokémiai-talajtani-agro
kémiai értelmezése
— Agrohidrogeológiai kutatások végzése, majd ezek alapján a káros agrohidrogeológiai folyamatok előrejelzése. Ennek érdekében: kritikus talaj
vízszinteket ábrázoló térképváltozatok készítése, talajvízszint-megfigye
lés és a kritikus szint megközelítésének vagy elérésének előrejelzése, rész
ben a meglevő talajvízmegfigyelő hálózat felhasználásával, részben pedig
annak bővítésén keresztül
— H a z á n k javításra szoruló talajainak valamint azok legfontosabb talaj
tani-agrokémiai jellemzőinek térképrevitele
— Talajjavító nyersanyagkataszter készítése, feltüntetve az egyes kőzetfé
leségek helyét, legfontosabb földtani-geokémiai adatait
— Szervetlen- és szerves talajjavító nyersanyagok fel- és megkutatása, tele
pülésének, mennyiségi- és minőségi adatainak tisztázása, térképezési- és
fúrási munkák, valamint laboratóriumi vizsgálatok végzése által
— Talajjavítással kapcsolatos szabadföldi kísérletek végzése
— Mikroelemkutatással kapcsolatos geokémiai k u t a t ó m u n k a végzése
— Hazai termőtalajtípusok tájegységenkénti mikroelemkataszterének fel
vétele, k u t a t á s új lelőhelyek után, új technológiai eljárások figyelemmel
kísérése, támogatása
— Regionális talaj meliorációs tervek előkészítését és tervszerű keresztül
vitelét szolgáló földtani kutatási módszerek kidolgozása
— Talajvédelemmel kapcsolatos kutatások, ennek keretében: talajerózió
tanulmányozása, káros folyamatok előrejelzése
— Erdőtelepítések megalapozását szolgáló agrogeológiai előkutatások, föld
tani-talajtani-hidrogeológiai vizsgálatok végzése
— Mezőgazdasági területek rekultivációjának támogatása
— Az agrohidrogeológia környezetvédelmi vonatkozásainak feltárása
— Szennyvízöntözéssel és állattartó telepek hígtrágyájával történő öntözési
módszerek földtani-talajtani-agrokémiai alapjainak kidolgozása
— A mezőgazdaság tervszerű korszerűsítését elősegítő agrotechnikai vizs
gálati módszerek kidolgozása
— Az agrogeológia mai feladatainak megfelelő korszerű agrogeológiai tér3
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képezési módszerek elméleti kidolgozása, térképváltozatok, magyarázók
megtervezése. Nem azonos sem a földtani- sem a talajgenetikus térképezés
sel, azokat nem helyettesíti, hanem azokat feltételezi és azokra épít.
Módszertani kérdések: szükséges lenne kialakítani az agrogeológiai kuta
tás előírásait. Meg kellene határozni:
— a térképszerkesztési alapelveket,
— a laboratóriumi vizsgálatok fajtáit, metodikáját,
— a kutatási programkészítés előírásait,
— az összefoglaló jelentés előírásait,
— a kutatási módszereket,
— a dokumentálás módszereit,
— más egyéb előzőkben nem érintett módszertani kérdéseket, problémá
kat
Oktatási kérdések: lehetőség szerint növelni kellene a felsőoktatásban a
földtani intézményeknél a talajtani tárgyak, a talajtani intézményeknél a
földtani tárgyak oktatásának korszerűségét, hatékonyságát
Továbbképzés: az agrogeológia iránt érdeklődő földtani- és talajtani szak
emberek részére szakmai továbbképző tanfolyamokat kellene szervezni.
Ennek tananyagát nagy gonddal kellene összeválogatni, majd sokszoro
sítva megjelentetni.
Szervezési feladatok: helyes lenne a Magyarhoni Földtani Társulat és a
Talajtani Társaság bevonásával a legfontosabb szakmai kérdések megvi
t a t á s á r a ankétokat, kerekasztal megbeszéléseket, vitaüléseket szervezni.
Indokolt lenne a megfelelő szakfolyóiratokban minél több agrogeológiai
t á r g y ú szakcikk megjelentetése.
Nemzetközi helyzet felmérése: szükségesnek t a r t a n á m tárgyban külföldön
megjelent legfontosabb szakkönyvek, szakfolyóiratok beszerzését, esetle
ges lefordíttatását vagy megrendelését, ezáltal a nemzetközi ilyen irányú
tudományos eredmények megismerését és felhasználását. Indokolt lenne
azokkal az országokkal, ahol az agrogeológia tudományát korszerű, fej
lett szinten művelik, együttműködési megállapodásokat kötni, oda tanul
m á n y u t a k a t szervezni
Feltétlenül szükséges lenne az AGROGEOLÓGIA tárgykörének és elmé
leti alapjainak részletes kidolgozása és szakkönyv formájában történő
kiadása. Erre vonatkozóan munkabizottságot kellene létrehozni.

