
ALKALMAZOTT TALAJTAN

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010



1. A talaj sokoldalú funkciói

Tartalomjegyzék:

• A talaj fogalma

• A talaj biotikus és abiotikus alkotórészei

• A talaj funkciói



Ha egy közvéleménykutatás során megkérdezzük az
embereket az élet minőségének kritériumait illetően,
nagyon különböző válaszokat kapunk. Valószínű azonban,
hogy három tényező a válaszok mindegyikében előfordul:

megfelelő mennyiségű egészséges élelmiszer;
tiszta víz;
kellemes környezet.

Mindhárom szoros kapcsolatban van a talajjal és
talajhasználattal (Várallyay, 2000).
Ennek alapján 1997-ben „Föld Napi” üzenet: „A termőföld
megbecsülése, ésszerű és fenntartható használata,
megóvása az életminőség javításának egyik feltétele,
ami össztársadalmi érdek.”



Talaj fogalmai I.
• Dokucsajev: A talaj olyan természeti test, amely a

helyi klíma, a növényi és állati szervezetek, a kőzetek
összetétele és szerkezete, a helyi domborzat, valamint
a terület fejlődési kora közötti kölcsönhatások

jellemeznek.

• Stefanovits: A talaj a földkéreg felső szilárd burka,
amely a növények termőhelyéül szolgál. Alapvető
tulajdonsága a termékenység, vagyis az a képesség,
hogy kellő időben és szükséges mennyiségben képes
ellátni a növényeket vízzel és tápanyaggal.



Talaj fogalmai II.
• Ganssen: A talaj a kémiai és fizikai mállás, valamint a

szervesanyagok humuszképző biogén átalakulásának az
alapkőzeten létrejött laza fedőrétege, mely vertikális
profiljában szemcseösszetétel, porozitás, szín és
vastagság szerint egymástól eltérő szintekre,
horizontokra tagolódik. Dinamikai rendszer, amely az
exogén hatásokkal szemben egyensúlyra törekszik. A
lito-, hidro- és atmoszféra határán jön létre.

• Várallyay: A talaj egy három (négy) fázisú,
négydimenziós, polidiszperz rendszer.



A talaj abiotikus alkotórészei

Szilárd fázis Folyékony 
fázis 

(talajoldat)

Gázfázis 
(talajlevegő)

Ásványi Szerves
1., Nyers ásvány 
törmelék (kő, 
kavics homok)

2., Átalakult és 
újraképződött 
ásványok 
(kristályos és 
amorf anyagok)

1.,Elhalt növényi 
és állati 
maradványok

2., Szerves 
bomlástermékek

3., Humusz

1., Víz oldott 
szerves és 
szervetlen 
anyagok
2., Talaj 
nedvességében 
oldott gázok 
(CO2, O2)

CO2, O2, N2, 
vízgőz



A talajflóra és –fauna méretszerinti 
csoportosítása

FLÓRA FAUNA
Mikroflóra:

Baktériumok
Sugárgombák
Mikroszkópos gombák
Algák

Makroflóra:
Magasabb rendű növények gyökérzete

Mikrofauna (<0,2 mm)
Egysejtűek (Protozoa)

- csillósok
- ostorosok            -gyökérlábúak

Mezofauna (0,2-4 mm)
Kerekes férgek       Medveállatkák  
Fonálférgek            Atkák 

Makrofauna (4-80 mm)
Televényférgek       Egyéb soklábúak
Földigiliszták          Egyéb rovarok 
Csigák                     Bogarak és lárvák
Pókok                      Ászkarákok
Százlábúak

Megafauna (>80 mm)
Gerincesek: hüllők, kisemlősök





A szint:
Humuszos felsőszint

E szint:
kifakult kilúgzási szint

B szint:
Az A szint alatt húzódó 

átmeneti szint
Felhalmozódási szint

C szint:
Talajképző kőzet

Talajszelvény



A talaj ökológiai funkciói

A z Európa Tanács 1995. évi ajánlása alapján
a) A biomassza termelés/termesztés alapvető

közege. (Az állatvilág és az ember létezésének
alapja).

b) Raktározó, pufferoló (tompító), szűrő és átalakító
rendszer.

c) Az élővilág sokféle egyedének és populációjának
élőhelye, így a biológiai sokféleség (biodiverzitás)
fenntartásának nélkülözhetetlen eleme.



A talaj funkciói I.

A talajjal kapcsolatos bármely tevékenység
végeredményben a talaj funkcióinak
zavartalanságát célozza. A talaj sokoldalú
funkciói közül legfontosabbak a következők
(Várallyay, 1997):



A talaj funkciói II.

a. A talaj feltételesen megújuló (megújítható)
természeti erőforrás. Ésszerű használata során nem
változik irreverzibilisen, „minősége” nem csökken
szükségszerűen és kivédhetetlenül. Megújulása
azonban nem megy végbe automatikusan, zavartalan
funkcióképességének, termékenységének fenntartása,
megőrzése állandó tudatos tevékenységet követel,
amelynek legfontosabb elemei az ésszerű
földhasználat, talajvédelem, agrotechnika és
melioráció.



A talaj funkciói III.

b. A talaj a többi természeti erőforrás (sugárzó
napenergia, légkör, felszíni és felszín alatti
vízkészletek, geológiai képződmények, biológiai
erőforrások) hatását integrálva és
transzformálva biztosít életteret a talajban élő
szervezetek számára, termőhelyet a természetes
növényzetnek és termesztett kultúráknak.



A talaj funkciói IV.

c. A talaj a prímér növényi biomassza-termelés
alapvető közege, a bioszféra prímér
tápanyagforrása. Víz, levegő és a növény számára
hozzáférhető tápanyagok egyidejűleg fordulhatnak
elő ebben a négydimenziós, háromfázisú
polidiszperz rendszerben, s ily módon képes a talaj
a benne élő szervezetek és növények talajökológiai
feltételeit többé vagy kevésbé kielégíteni.



A talaj funkciói V.

d. A talaj hő-, víz-, növényi tápanyagok és
potenciálisan káros anyagok természetes
raktározója. Képes a felszín közeli atmoszféra
hőmérsékleti szélsőségeit – bizonyos mértékig –
kiegyenlíteni; a talajban élő szervezetek és
növények – bizonyos szintű – víz- és
tápanyagellátását a raktározott készletekből
rövidebb-hosszabb idejű víz- és tápanyag-
utánpótlás nélküli időszakra is biztosítani.



A talaj funkciói VI.

e. A talaj a természet szűrő- és detoxikáló
rendszere, amely képes a mélyebb
rétegeket és a felszín alatti vízkészleteket a
talaj felszínére vagy a talajba jutó
szennyeződésektől megóvni.



Szerves szennyezők a talajban



A talaj funkciói
f. A talaj a bioszféra nagy kiegyensúlyozó képességgel (puffer-

kapacitással) rendelkező eleme, amely egy bizonyos határig képes
mérsékelni, tompítani a talajt érő különböző stressz hatásokat,
amelyeket a természeti tényezők (légköri aszály, időszakos
víztelítettség, fagy stb.) is kiválthatnak. Egyre fenyegetőbbek és
súlyosabbak azonban az ember által okozott különböző stressz
hatások: komplex gépsorok és nehéz erőgépek alkalmazása,
nagyadagú műtrágya- és növényvédőszer-használat; a koncentrált
állattartó telepek hígtrágyája; városiasodás szennyező hatásai,
elhelyezendő hulladékai. A társadalom egyre inkább arra kényszerül,
hogy a talaj tompító képességét igénybe vegye, kihasználja. Sajnos
néha vissza is él ezzel a lehetőséggel.



A talaj funkciói
g. A talaj a bioszféra jelentős gén-rezervoárja,

amely jelentős szerepet játszik a biodiverzitás
fenntartásában, hisz az élőlények jelentős
hányada él a talajban (biota „habitatja”), vagy
kötődik léte, élete közvetlenül vagy közvetve a
talajhoz.

h. A talaj természeti és történelmi örökségek
„hordozója”.



Mi lenne a talajban nélkülük?



Előadás összefoglalása
a) A talaj feltételesen megújuló (megújítható) természeti

erőforrás.
b) A talaj integrálja és transzformálja a többi természeti

erőforrást.
c) A talaj a biomassza termelés alapvető közege, a

bioszféra prímér tápanyagforrása.
d) A talaj hő-, víz-, növényi tápanyagok és potenciálisan

káros anyagok természetes raktározója.
e) A talaj szűrő- és detoxikáló rendszer.
f) A talaj a bioszféra nagy kiegyensúlyozó képességgel

(puffer kapacitással) rendelkező eleme.
g) A talaj a bioszféra jelentős gén-rezervoárja.
h) A talaj a természeti és történelmi örökségek hordozója



Előadás ellenőrző kérdései

1. Ismertesse a talaj fogalmait!

2. Mutassa be a talaj alrendszereit!

3. Ismertesse a talaj funkcióit!

4. Hogyan változott a talajfunkciókról alkotott

véleményünk?



Előadásban felhasznált irodalmak

• Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia

• Filep Gy.: Talajvizsgálat

• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II

• Stefanovits P. – Michéli E. (szerk): A talajok jelentősége 
a 21. században 

• Várallyay Gy.: Talajvédelmi stratégia az EU-ban és 
Magyarországon.

• Németh T., – Stefanovits P., – Várallyay Gy.: 
Talajvédelem. Országos talajvédelmi stratégia 
tudományos háttere.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe: 
A fontosabb talajfizikai és talajkémiai jellemzők 

és köztük lévő összefüggések

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Kátai János egyetemi tanár
– Dr. Sándor Zsolt tanársegéd
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