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A talajdegradációs folyamatok és azok 
javításának lehetőségei

• Talaj-degradációs folyamatok

• Fizikai leromlás

• Savanyodás

• Szikesedés

• Talajjavítási módszerek



• Erózió (24%)

• Fizikai leromlás (14%)

• Savanyodás (12%)

• Szikesedés (8%)

• Extrém szárazság / árvíz

• Biológiai degradáció

• Pufferkapacitás csökkenés

• Szennyezés

Fő talaj degradációs formák:



Fizikai leromlás
Okai:

• Geológia viszonyok

• Nem megfelelő talajhasználat:

Művelési mód

Maradvány gazdálkodás

• Más degradációs folyamatok

• Hatásai:
– Kevesebb vízbeszivárgás

– Nedvesség raktározó képesség csökkenése

– Kisebb termékenység

– Lecsökkent biodiverzitás



Talaj tömörödés
A tömörödés a fizikai degradáció egyik formája, amikor a

talaj „összenyomódik” (térfogattömeg növekedés és
összes porozitás csökkenés).

Két fajtáját különböztetjük meg:
• Felszíni tömörödés: A nehéz gépek és művelő eszközök

kerekei tömörítik a feltalajt, és ez a tömörítő hatás a
gépek tömegétől és a talaj nedvességtartalmától függ.

• Felszín alatti tömörödés: Az azonos mélységben végzett,
többnyire tárcsás és/vagy szántásos alapművelés
tárcsatalp, illetve eketalp réteg kialakulását
eredményezi . Szélsőséges esetben a kialakult művelő-
talpréteg jelenti a termőréteg-vastagság határát.





Szerkezet leromlás

A talajszerkezet leromlás a talaj aggregátumok mechanikai
hatásra (művelő eszköz és/vagy esőcsepp) bekövetkező
szétesését jelenti. A szerkezeti elemekre szétesett
(porosodott) talaj csapadék hatására (esőzés vagy
öntözés) felázik, majd ülepedéskor a talajszemcsék
szemcsefrakciójuk / méretük alapján újrarendeződnek. A
finom frakció felszínre kerül és ennek következménye,
hogy a talajfelszín eliszapolódik, majd száradást követően
kérgesedik, illetve cserepesedik. Ezt tovább fokozza a
szakszerűtlen művelésből (taposás) eredő tömörödés.



Savanyodás

A talajok savanyodásának oka lehetnek:
– eleve savanyú talajképző kőzet (a geológiai 

viszonyok),
– a talaj folyamatos, erős kilúgzása,
– a légköri ülepedés,
– a helytelen műtrágyázás.



Különböző savérzékenységű növénycsoportok 
termésének változása a talaj pH-jától függően



Savanyodás káros hatásai

• A savanyú talajokban viszonylag nagy a hidrogén ionok
mennyisége és ez kihat a talajok szerkezetére, kémiai
tulajdonságaira és a biológiai aktivitására is.

• Savanyú közegben tartós morzsás szerkezet nem tud
kialakulni. A talaj szerkezet rendszerint tömődött, víz-
és levegő gazdálkodása kedvezőtlen.

• A savanyúság erősödésével nő a szabad alumínium és
mangán ionok mennyisége. Oldatba kerülve, egy
meghatározott értéken túl toxikus a növényekre. A
talajoldat nagy alumínium koncentrációja csökkenti a
foszfor a kalcium, a magnézium és a vas felvételét.
Csökken a talajok puffer-képessége.



Savanyodás káros hatásai

• Savanyú talajban a biológiai tevékenység is

csökken. A mineralizáció vontatottabb. A nitrifikáció

visszaszorul, előtérbe kerülnek a mikroszkopikus

gombák. Megváltozik biodiverzitásuk.

• Termékenységük egyes talajtípusoknál

csökkenhet, más savanyú talajok esetében

kielégítő terméseket adnak a szokásos agrotechnika

alkalmazásával.





Szikesedés I.

• A szikes talajok keletkezésénél és kedvezőtlen
tulajdonságaik kialakulásánál főszerepe van a Na sók
felhalmozódásának, amely maga után vonja az
adszorbeálódott Na ionok térhódítását.

• Hazánkban a szikes talajok kialakulásának elsősorban
hidrológiai, geológiai és a domborzati viszonyokkal van
összefüggésben. A sófelhalmozódás alapvető oka a
felszín közeli pangó sós talajvíz. Viszonylag kis területen
vált ki szikesedést az összefutó sós felszíni víz
bepárlódása. A talaj tulajdonságai szempontjából
nemcsak a sók mennyisége, hanem a Na sók fajtája is
jelentős.



Szikesedés II.

• Az emberi tevékenység következtében megváltozott 
körülmények is szikesedést idézhetnek elő 
(másodlagos szikesek). Ez elsősorban a 
körültekintés nélküli öntözésnek tulajdonítható, mert:

• a túlöntözés hatására emelkedhet a sós talajvíz
szintje, vagy

• a nagy só, vagy Na tartalmú öntöző víz vagy a
csurgalékvíz okozhat szikesedét.



Szikes talajok elterjedése hazánkban



Szikesek típusonkénti megoszlása

1. Szoloncsák talajok 12600 ha

2. Szoloncsák – szolonyecek 80000 ha

3. Réti szolonyecek 217000 ha

4. Sztyeppesedő réti szolonyecek 258900 ha

Összesen 568500 ha



Javítandó talajtulajdonságok
A talajjavítás célja a termékenységet rontó, kedvezőtlen 

(fizikai vagy kémiai) tulajdonságok megváltoztatása, ill. 
ezek szerepének csökkentése. 

Ilyen tulajdonságok pl.:
1. a savanyú kémhatás
2. a szikesség
3. a túlzottan nagy agyagtartalom
4. a vízhatás, illetve a láposodás, vagy mocsarasodás
5. a nagy homoktartalom, illetve a velejáró kolloidszegénység
6. a felszínközeli összefüggő tömör képződmény, (nem

mállott tömör kőzet, mészkőpad, vaskőfok)



Talajjavítási módszerek
1. Fizikai

- altalajlazítás
- drénezés
- lecsapolás
- mélyforgatás
- réteges homokjavítás

2. Kémiai
- meszezés
- digózás
- gipszezés
- kombinált javítás (mész + gipsz)
- lignitezés

3. Biológiai (zöldtrágyázás)

homokon





Savanyú talajok javítása
A javítóanyag – dózis számítása I.

1. Tapasztalati képlettel:
a, Eredeti összefüggés

CaCO3 q/kh = y1*KA (első számjegye)

Pl.:  1, y1 = 12, KA= 41
CaCO3 q/kh = 4*12 =48

2, y1 = 12, KA= 49
CaCO3 q/kh = 4*12 =48



A javítóanyag – dózis számítása II.
b, Módosított összefüggés (Filep, 1976)

CaCO3 q/kh = y1 * 

Pl.:  1, y1 = 12, KA= 41
CaCO3 q/kh = 12*4,1 =49,2

2, y1 = 12, KA= 49
CaCO3 q/kh = 12*4,9 =58,8

A módosított egyenletből tehát:

CaCO3 t/ha = y1 *         *1,74

mivel: 1q = 0,1 tonna és 1,74 kh = 1 ha

KA

10

KA

100



Csoportosítás javítási szempontból
1. Gyengén savanyú feltalajú szikesek: pH < 7,5

2. Gyengén lúgos / lúgos feltalajú szikesek: pH= 7,5 – 8,5

3. Erősen lúgos feltalajú szikesek: pH > 8,5

Javítóanyag szükséglet
CaCO3 és gipsz (CaSO4 *2H2O) dózis:

Javítóanyag t/m2 =                          .

Javítóanyag t/ha = Nax*M*ρ*E/10
ECaCO3 = 50, Egipsz =86,1

Nax*A*M*ρ*E
100000



A szikjavítási eljárások összefoglaló 
áttekintése

Javítási 
csoportosítás Genetikus osztályozás Javítási eljárások

1. Savanyú vagy 
semleges körüli 
feltalajú szikesek 
(pH<7,5)

Sztyeppesedő réti 
szolonyecek (közepes, 
mély)

a, meszezés
b, digózás

mélylazítás

2. Mésztelen, 
gyengén lúgos 
feltalajú szikesek 
(pH 7,5-8,5)

Mésztelen közepes és 
kérges réti 
szolonyecek

a, kombinált 
javítások
b, gipszezés

mély-
lazítás

víz-
rendezés

3. Lúgos feltalajú 
(meszes – szódás) 
szikesek 
(pH > 8,5)

Meszes-szoloncsákos, 
kérges és közepes réti 
szolonyecek; 
szoloncsák-szolonyec

a, gipszezés
b, lignitezés
c, egyéb 
savanyító 
anyagok alk.

(esetleges 
lazítás)



Savanyú talajok és szikesek 
javítóanyagai

Savanyú talajok javítására használt javító anyagok: 
• mészkőpor,
• lápi mész,
• cukorgyári mésziszap
Szikesek javítóanyagai:
• gipsz, gipsziszap,
• digóföld, 
• mésziszap, 
• cukorgyári mésziszap.



Talajpusztulás elleni védekezés 
talajtani alapjai

Komplex feladat, melyben a különböző talajvédelmi 
módszerek összehangolt, együttes alkalmazása 
szükséges.

Ezek a módszerek:

• növénytermesztési, gyepgazdálkodási

• erdészeti

• talajtani, talajművelési

• műszaki vonatkozásúak



Előadás összefoglalása
• A gazdálkodás során figyelembe kell venni a

talaj természetes termékenységét, az emberi
beavatkozások ne rombolják a talajok fizikai,
kémiai és biológiai tulajdonságait, folyamatait.

• A talajjavítás célja a termékenységet rontó,
kedvezőtlen (fizikai vagy kémiai) tulajdonságok
megváltoztatása, ill. ezek szerepének
csökkentése a talajtermékenység növelése
érdekében.



Előadás ellenőrző kérdései

• Hazánkban milyen eloszlása van a talaj degradációs 
formáinak?

• Ismertesse a talajjavítás fogalmát és a gyakori,
talajjavításra szoruló talajhibákat!

• Határozza meg a savanyú talajok javításához szükséges
mészdózisát, sorolja fel a javítóanyagokat!

• Csoportosítsa a szikes talajokat javítás szempontjából,
sorolja fel az alkalmazható javítóanyagok!



Előadásban felhasznált irodalmak

Szakirodalom:

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

• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II

• Filep Gy.: Talajvizsgálat

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

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



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
Az öntözés talajra gyakorolt hatásai, az 

öntözővíz minősége

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