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2. A fontosabb talajfizikai és talajkémiai 
jellemzők és köztük lévő összefüggések
Talajfizikai jellemzők:
• Talaj színe
• Talajszemcsék mérete
• Talaj textúrája
• Talaj sűrűsége és térfogattömege
• A talajok porozitása
• Talaj szerkezet
• A talajok vízgazdálkodása
A talaj kémiai tulajdonságai
• Vízben oldódó sók a talajban
• Talaj kolloidok 
• Kationcsere-kapacitás
• A talaj kémhatása és a kémhatást befolyásoló paraméterek
• A talaj redoxi rendszere



Talajok színét a MUNSEL színskálával 
határozzuk meg



A szemcsefrakciók mérethatárai az 
Atterberg és az USDA osztályozás szerint
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A Nemzetközi Talajtani Társaság (Atterberg-féle) rendszere

iszap homok

Az USDA rendszere
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A talaj textúra meghatározásának 
módszerei

1. Leiszapolható rész % (Li%)
2. Higroszkópossági érték

- Mitscherlich (10%-os H2SO4 fölött, 95,6% 
relatív páratartalom) jele: Hy

- Kuron (50%-os H2SO4 fölött 35,2% relatív  
páratartalom) jele: hy
- Sík Károly (CaCl2*6H2O fölött, 35% relatív 
páratartalom) jele: hy1

3. Arany-féle kötöttségi szám (KA)
4. Öt órás kapilláris vízemelő-képesség



A talaj térfogattömege és sűrűsége

A talaj térfogattömege (ρ): 105 °C-on szárított termesztés
szerkezetű egységnyi térfogatú száraz talaj tömege.

Mértékegysége: g/cm3, kg/dm3, t/m3

Értékei: 0,8-1,7 g/cm3

Átlagértéke: 1,45 g/cm3

A talaj sűrűsége (ρm): 105 °C-on szárított teljesen tömör (csak a
szilárd alkotó részek) egységnyi térfogatú száraz talaj tömege.

Mértékegysége: g/cm3, kg/dm3, t/m3

Értékei: 2,6-2,7 g/cm3

Átlagértéke: 2,65 g/cm3
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A talaj pórusviszonya 
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A talaj szerkezete
Definíció: A talaj azon tulajdonsága, hogy az ásványi részecskék

aggregátummá állnak össze.
A talaj szerkezet vázát a 2 µm-nél (0,002 mm) nagyobb átmérőjű

ásványi részecskék képezik:
• homok;
• iszap vagy por
A vázrészek összeragasztásában az ennél kisebb méretű ásványi

és szerves kolloidok vesznek részt.
Ezek a ragasztóanyagok lehetnek:

• Agyagásványok
• Szerves anyagok (humusz és nem humusz anyagok)
• Vas-, alumínium- és mangán- hidroxidok 
• Szénsavas mész (CaCO3)
• Mikroszervezetek (baktériumok, gombák)
• Giliszták ürüléke



Talajszerkezeti egységek jellemző formái



A talaj szerkezetesedése
A talaj szerkezetesedését                                     Hozzájárul a szerkezet               

elősegíti                                                                   leromlásához

A pázsitfűfélék bojtos gyökérzete                                     a legelők intenzív használata 
A talaj nem humusz jellegű szerves anyagai        a szükséges talajjavítás elmaradása
A humusz                                                              a talajok szélsőséges vízgazdálkodása
Az ásványi kolloidok 

Talaj szerkezet

Baktériumok, gombák és
gyűrűs férgek tevékenysége

Megfelelő mértékű talajművelés                                        túlzott talajművelés



A talajszerkezet jellemzése
1. Morfológiai értékelés

- szerkezeti formák
- szerkezet fejlettsége
( erősen, közepesen, gyengén fejlett, szerkezet-nélküli)

2. Agronómiai értékelés
poros: < 0,25mm, morzsás: 0,25-10mm, rögös: >10mm

3. Vízállóság
- nedves szitálás
- VAGELER-féle szerkezeti tényező

agyag I. – agyag II.

agyag I. 
agyag I. = peptizáló oldatban
agyag II. = vízben

(Vízálló morzsák: csernozjom ≈ 80%,
szikes talaj ≤ 5%)

Szt= * 100



A talajok vízgazdálkodása

A talajok vízgazdálkodását a talajokban található

• víz mennyiségével,

• annak mozgásával és 

• térbeli, időbeli változásával lehet jellemezni.

A talajok termékenységét alapvetően befolyásolja:

• a talaj nedvességtartalma, 

• a talajban történő vízmozgás és 

• a víz kémiai összetétele.



A talaj vízforgalmának jellemzői
A vízháztartás típusát a talajszelvényre ható input és output

elemek számszerű értéke, s egymáshoz viszonyított
mennyisége (a vízmérlegek) alapján lehet megállapítani.



Egy terület egyszerűsített vízmérlege a 
következő elemekből áll I.

Vcs + (Vö) + Vtf + Vof = VEp + VTr + Vd + Vef ± ∆V.

Jelölések: Vcs=a légköri csapadék, 
Vö=az öntözővíz mennyisége, 
Vtv=a talajvízből kapillárisan felemelt víz térfogata, 

Vof=a felszíni oldalfolyás (a szomszédos 
területről odafolyt víz térfogata), 

VEp = az evaporációs vízveszteség, 
VTr= a transzspirációs vízveszteség, 
Vd= a talajon átszivárgó víz (drénvíz) mennyisége, 
Vef= a területről a felszínen elfolyt víz térfogata, 
∆V= a terület vízkészletének változása 

(csökkenése vagy növekedése).



Egy terület egyszerűsített vízmérlege a 
következő elemekből áll II.

Adott talaj vízmérlegét azonban a lehullott csapadéknak,
az öntözővíznek és a felszínen elfolyt
vízmennyiségének csak a beszivárgó része, az
úgynevezett effektív mennyisége befolyásolja. Az
effektív csapadék Vcs= (a lehullott csapadék) – (a
növény levélzete által felfogott + a felületen elfolyt
vízmennyisége), az effektív oldalfolyás Vof= (a
felületen oldalfolyt) – (az ebből elfolyt + közvetlenül
elpárolgott mennyiség). A talaj nedvességtartalmának
változása (∆Vt) tehát egy – egy időszakban:

∆Vt = (V’cs + (V’ö) + Vtv + V’of )– (VEp + VTr + Vd + Vef).

input output



A talaj vízforgalmának alaptípusai

a) erős felszíni elfolyás típusa, b) kilúgozásos típusú vízforgalom,
c) egyensúlyi típus, d) párolgató vízforgalmi típus



Különböző talajtípusok vízgazdálkodása



Vízkapacitás

1. Szabadföldi (VKsz)

2. Maximális (VKmax)

3. Minimális (VKmin)

VKsz ≥ VKmin

4. Kapilláris (VKkap)

(10 cm magas oszlopban)



A hasznos- és holtvíztartalom
a. Diszponibilis víz (DV) < 15 atm. (bar) 

(A diszponibilis víz a növények számára hasznosítható 
vízforma, < mint 15-bar-ral kötődik a talaj részecskékhez)

b. Holtvíz (HV) > 15 atm. (bar)
(A holtvíztartalom a növények számára felvehetetlen 
vízforma mivel 15 bar-nál nagyobb erővel kötődik) 

DV max = VK min – HV
DVakt = Npill – HV

HV meghatározás: - hervadási kísérlet 
- acélfalú pF készülékkel (15 bar nyomás)
- hy – ból számítva HVt% = 4hy

HVtf% = 4hy * ρ



A VKsz, a DV és a HV átlagértéke a 
különböző szemcse összetételű 

talajokban

Textura 
osztály

VKsz DV HV DV HV
térfogat % VK %-ában

homok 10 8 2 80 20
vályog 31 16 15 51 49

agyag 46 13 33 28 72



Vízformák a talajban
1. Kötött víz

a, Kémiailag kötött (kristályvíz)
b, Fizikailag kötött

- erősen kötött (kötőerő > 1200 bar)
- lazán kötött (< 0,2 µm pórusokban; kötőerő > 15 

bar)
2. Kapilláris víz (∅ 0,2 – 10 µm; 15 – 0,3 bar

0,306 0,153
d r

a, Támaszkodó
b, Függő
c, Izolált

3. Szabadvíz (∅ > 10 µm)
a, Kapilláris – gravitációs (∅ 10 - 50 µm ; 0,3 – 0,05 bar)
b, Gravitációs víz (∅ > 50µm)
c, Vízgőz
d, Talajvíz

Jurin: h= ;       h=



A pórusméret, a kötőerők és a víz 
mozgékonysága közötti összefüggés

Pórus megnevezése
Pórusátmérő

µm

Kötőerő
pF A vízforma 

minősítése
atm Vízoszlop 

cm

adszorpciós pórusok < 0,2 > 15 >15000 > 4,2 HV

kapilláris pórusok 10 – 0,2 0,3 – 15 300 - 15000 2,5 – 4,2 DV

kapilláris gravitációs 
pórusok

50 – 10 0,05 – 0,3 50 – 300 1,8 – 2,5 lassan 
szivárgó víz

gravitációs pórusok > 50 < 0,05 < 50 < 1,8 gyorsan 
szivárgó víz

VK



Összefüggések a talaj fizikai 
tulajdonságai között

homok 
Talajtextúra vályog

agyag

A talaj szerkezete - aggregát képződés
- gyengén
- közepesen
- erősen

A talaj víz- és levegőgazdálkodása

homok                vályog                agyag
Ha a talaj nedvességtartalma =
VK szab. , akkor a levegő tf%     30-40                       10-25                           5-15

Füvek minimálisan szükséges levegő mennyisége: 6-10 tf%



A talaj kémiai tulajdonságai
1. Oldható sók a talajban

1.1 Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban

Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség 
visszanyerhető) NaCl Na+ + Cl-

Kémiai oldódás  Al(OH)3 + 3H+ Al3+ + 3H2O
FeS + 2H+ Fe2+ + H2S

Elektrokémiai oldódás         ZnS + 2O2 ZnSO4

Igen jól oldódnak: Na- és K sók, a Ca- és Mg kloridok, a MgSO4, az 
AlCl3, FeCl3

Rosszul oldódó sók: a CaSO4 * H2O és a CaCO3
Oldhatatlan sók: Fe(OH)3, FeCO3, AlPO4 * 2H2O, FeS



A talaj kémiai tulajdonságai
1.2. Hidrolízis

- gyenge savak erős bázissal alkotott sói (Na2CO3, Na-acetát)
- gyenge bázisból és erős savból képződött sók (NH4Cl)
- gyenge savnak gyenge bázissal alkotott sói 
(ammóniumacetát)

Erős savak erős bázisokkal alkotott sói nem disszociálnak 
(oldataik semleges kémhatású NaCl, KCl)

Na2CO3 oldódásakor a következő folyamatok játszódnak le:
a, Disszociáció Na2CO3 2Na+ + CO3

2-

b, Hidrolízis CO3
2- + H2O HCO3

- + OH- és
HCO3

- + H2O H2CO3 + OH-



A talaj sótartalom szerinti kategorizálása 
és a növények fejlődése

A telítési kivonat 
vezetőképessége, 

mS/cm (sótartalom %)

A talaj sótartalom 
szerinti 

csoportosítása
Hatása a növények fejlődésére

< 2
(< 0,1 %)

nem sós a mezőgazdasági növények 
fejlődését nem gátolja

2 – 4
(≈ 0,1 - 0,25 %)

gyengén sós néhány nagyon sóérzékeny növény 
fejlődése gyenge

4 – 8
(≈ 0,25 – 0,5 %)

közepesen sós
a legtöbb termesztett növény 
termése csökken, csupán a sótűrő 
növények fejlődése zavartalan

8 – 16
(≈ 0,5 – 1,0 %)

sós csak a sótűrő növények fejlődnek 
megfelelően

> 16
( > 1,0 %)

igen sós csak néhány nagyon sótűrő növény 
él meg



A kolloidokról
* Anyagi rendszerekben, diszpergált részecskék mérete alapján a

kolloid rendszer a valódi oldat és a durva diszperz rendszer között
található.

• A kolloid rendszer fogalma, jellemzői: fajlagos felület, felület és tömeg
aránya

• Homogén és heterogén kolloidrendszerek
• Mérettartomány: 1-500 nm, talajnál egy dimenzióban 2µm a felső

határ
• Fajlagos felület: egységnyi térfogatú, vagy tömegű anyag felülete (a

víz által hozzáférhető összes helyet jelenti)
• Értéke a talajban néhány m2g-1 – 1000 m2 g-1 között változik



Kolloid rendszerek csoportosítása
• Alak szerint:

lamellás – vékony lemez – montmorillonit, kaolinit 
fibrilláris – fonál – humuszkolloid,        
korpuszkuláris – gömb, vagy kocka alakú – kvarc, földpát

• Halmazállapot szerint :
szilárd, 
folyékony, 
gáz

• Felületi sajátosságok szerint: 
poláros – apoláros, 
liofil – liofób, 
hidrofil - hidrofób, 
elektronegatív (acidoid) – elektropozitív (bazoid)



Ioneloszlás a kolloidok szolvát rétegében
(S=Stern-réteg, D=diffúz réteg)

Szilárd fázis Szolvát réteg Talajoldat

S Szolvátréteg D                        Talajoldat
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Állandó töltések

Izomorf 
helyettesítés

Si4+ Al3+

Al3+ Mg2+

Tetraéder sík

Oktaéder sík

Állandó 
töltések

Si2O4
0 SiAlO4

-

½-

½-



Változó töltések
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A talaj adszorbeált kation
összetételét jellemző paraméterek

A talajban gyakran előforduló kationok:
Ca2+, Mg2+, Na+, K+, H+ (ill. H3O+) és Al3+

A talaj kémhatásának szabályozása szempontjából

-lúgos kémhatásúvá teszik a talajt (kicserélhető
bázisok): Ca2+-, Mg2+-, Na+- és K+-ionok

- savanyú kémhatásúvá teszik a talajt: Al3+ és H3O+

ionok



1. Kationcsere kapacitás (T érték)

T= [Ca2++ Mg2++ Na++ K++ H+ (ill. H3O+) + Al3+] mgeé/100g

(100g tömegű talaj, meghatározott pH és só koncentráció
esetén, mennyi kationt képes kicserélhető formában
(Coulomb-erőkkel) megkötni)



2. Kicserélhető bázisok összes 
mennyisége (S-érték)

S = (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+) mgeé/100 g

(az erős bázisokat képező összes kicserélhető kation
mennyisége).

A kicserélhető kationok relatív mennyisége

Na Na mgeé / 100 g
T mgeé / 100 gT% = ⋅100.

Adott kicserélhető kation mennyisége a T-érték %-ában.

A kicserélhető Na mennyisége az  S-érték %-ában.

Na Na mgeé / 100 g
S mgeé / 100 gS% = ⋅100



3. T-S érték
T-S = (Al3+ + H3O+) mgeé/100 g

Savanyító hatású  kicserélhető kationok mennyisége

4. Bázistelítettség % (V %)
Megmutatja, hogy az adszorpcióra képes helyek hány %-át 

kötik le kicserélhető bázikus kationok

5. Telítetlenségi % (U%)
A telítetlenséget okozó kicserélhető kationok relatív 

mennyisége

100*%
T
SV =

100*%
T

STU −
=



A kation megkötés és a kationcsere 
fontosabb törvényszerűségei

1. A folyamat dinamikus egyensúlyra vezet
2. A nagyobb vegyértékű kationok adszorpciós képessége

nagyobb
3. Egyforma vegyérték ionok esetén a kevésbé hidratált

kation kötődik jobban
4. Liotróp sor (adszorpciós affinitás)

Fe3+ > Al3+ > Ca2+ > Mg2+> K+ ≈ NH4
+ > Na+

5. Hígulással a nagyobb vegyértékű, töményedéssel a
kisebb vegyértékű kötődése erősebb

6. Specifikus adszorpció



A talajok csoportosítása a vizes 
szuszpenzióban mért kémhatás szerint

A talaj kémhatását 1:2,5 arányú talaj : víz/KCl szuszpenzióban 
mérjük 

erősen savanyú pH < 4,5
savanyú pH = 4,5-5,5 savanyú
gyengén savanyú pH = 5,5-6,8

közömbös vagy semleges pH = 6,8-7,2 semleges

gyengén lúgos pH = 7,2-8,5
lúgos pH = 8,5-9,0 lúgos
erősen lúgos pH > 9,0

ta
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A talajsavanyúság formái
1. Oldatsavanyúság (aktív)

pH H2O

2. Felületi savanyúság (potenciális)

pH KCl titrálható
pH CaCl2   

KCl-os Ca-acetátos
kivonatból kivonatból (pH 8,1)

y2 << y1
kicserélhető savanyúság hidrolitos savanyúság

(50g talajban) (50 g talajban)
KAC HAC



A talaj lúgosságát okozza

• fenolftalein lúgosságot:  pH > 8,2
- OH-, CO3

2-

• egyéb lúgosságot: pH < 8,2
- hidrogénkarbonát
- szilikát
- metaszilikát
- aluminát



Redoxi folyamatok a talajban
Redox folyamatok: Olyan kémiai folyamatok, ahol
elektron átadás történik a reakció közben. Általában egy
oxidálószer (talajok esetében ez leggyakrabban a levegő
oxigénje, vagy fémion) és egy redukálószer (talajoknál ez
leggyakrabban valamilyen szerves anyag, vagy fémion)
reagál egymással, úgy, hogy az oxidálószer felveszi a
redukálószer által leadott elektronokat.
Redoxipotenciál (Eh): Platina elektród és egy ismert
összehasonlító elektród között kialakuló
potenciálkülönbség.
Értéke a talaj felső rétegében 100-600 mV között változhat,
évszakonként és rövidebb időszakon belül.
A talaj átnedvesedésekor csökken, száradása során
növekszik a redoxi-potenciál.



A talajok redoxiállapota a különböző 
komponensek redukciójának sorrendje



Talajtulajdonságok megváltozásának 
hatásai

Talajművelés → aerob feltételek

Talajművelés hiánya → anaerob feltételek

Víztelített talaj → anaerob feltételek

Felesleges víz elvetése → aerob feltételek

Öntözés → hasznos víz pótlása

Szerves anyag pótlás → humuszképződés

Meszezés → talaj kémhatásának növelése

→ Ca telítettség növelése



Előadás összefoglalása
• A talajban lejátszódó kémiai és biológiai folyamatokat, ezeken

keresztül a termékenységet nagymértében befolyásolják a
talajok fizikai tulajdonságai.

• Legfontosabb talajfizikai jellemzők a textúra, a talaj szerkezet,
a térfogattömeg és sűrűség, valamint a pórustér nagysága.

• A talaj-textúra nagymértékben befolyásolja a talajok
művelhetőségét, meghatározásra alkalmas módszerek a
leiszapolható-rész %, az Arany-féle kötöttségi szám KA, a
higroszkóposság és az 5 órás kapilláris vízemelés.

• A talajban ásványi, szerves és szerves-ásványi kolloid
komplexumok találhatók. Fontos tulajdonságuk a fajlagos
felület nagysága.

• Az adszorbeált kationok összetételét a T, S, T-S értékekkel,
valamint a V és U%-kal jellemezhetjük.

• A talajok fontos kémiai tulajdonsága a kémhatás, melyet 1:2,5
talaj:víz, vagy 1M KCl-os szuszpenzióban mérünk.



Előadás ellenőrző kérdései

• Sorolja fel a legfontosabb talajfizikai tulajdonságokat!
• Definiálja a textúra osztályokat és a megállapításukra alkalmas 

talajfizikai vizsgálati módszereket! Talajszemcsék osztályozása 
Atterberg-szerint! 

• Definiálja a talaj térfogattömegét és sűrűségét (mértékegységek, 
átlagértékek), valamint számítsa ki a porozitás értékét!

• Sorolja fel a legfontosabb talajkémiai tulajdonságokat!
• Ismertesse a talajkolloid fogalmát, csoportosítsa a talajkolloid 

rendszereket!
• Milyen szerepet játszanak a kolloidokon adszorbeált kationok?
• Mi a kémhatás fogalma? Hogyan határozzuk meg a talaj 

kémhatását?
• Határozza meg az aktív és potenciális savanyúság fogalmát! 

Hasonlítsa össze a hidrolitos, és a kicserélhető aciditást!



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 

• Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: 
Talajtan



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe: 
A talaj az élőlények élettere

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