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Előadás

Biológiai tényezők és a talajművelés
Szervesanyag gazdálkodás I.

A talaj szerves anyagai, a szervesanyag-
tartalom csökkenése



Előadás áttekintése



A talajban található szerves anyagok csoportjai:

a talaj élőlényei és a talajon élő növények gyökérzete

az elhalt növényi és állati maradványok

a maradványok bomlása során felszabadult, illetve újraképződött szerves 
vegyületek

Fő forrás: növényi maradványok

A friss növényi maradványokban a szervesanyag mennyisége (a 
nedvességtartalomtól és hamualkotó részek arányától függően) általában 
kevesebb 50 tömeg%-nál

A leggyakoribb szerves vegyületek: 

szénhidrátok (cellulóz, hemicellulóz, keményítő, egyszerű szénhidrátok)



Cellulóz

(C6H10O5)n

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Cellulose_Sessel.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Cellulose-Ibeta-from-xtal-2002-3D-balls.png


2. fehérjék, peptidek

3. lignin (elsősorban fás növényi részekben, kukoricaszárban, gabonaszárban)

4. zsírok, viaszok, gyanták

A növényi maradványok átalakulása

Bonyolult lebontó és építő mikrobiális folyamatok és a kapcsolódó biokémiai 

reakciók következménye

LEBONTÁS HUMIFIKÁCIÓ

Lebontás: a nagy molekulájú vegyületek kisebbekké + CO2 + víz. 

Mikrobák végzik, 2-3 fázis különíthető el:

Biokémiai fázis: közvetlenül a szövetek elhalása után kezdődik. 

A szerepet játszó kémiai folyamatok: hidrolízis, oxidáció

Eredmény: a polimer molekulák széttöredezése



keményítő → egyszerű cukrok

fehérjék → peptidek, aminosavak

lignin →  gyűrűs szerkezeti egységek (kinolok, fenolok)

gyűrűs vegyületek (fenolok) → oxidálódnak

2. Mechanikai aprítás: makro- és mezofauna tevékenysége

3. Szerves anyagok enzimes lebontása egyszerűbb vegyületekre: 

Végtermékek: 

aerob körülmények között: CO2, H2O, NO3
-, NH4

+, 
H2PO4

-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+

anaerob körülmények között: CH4, NH4
+, aminok, egyszerű 

szerves savak (ecetsav, vajsav), toxikus gázok (H2S), 
etilén (H2C=CH2)

Mineralizáció!



Humifikáció: Szintetizáló reakciók

A könnyen bontható szerves anyagok: mineralizálódnak.

A nehezen bontható vegyületek: polimerizálódnak →  a N-
tartalmú anyagokkal összekapcsolódva, nagy molekulájú 
sötét színű, stabil vegyületeket, humuszanyagokat alkotnak



A bomlás és átalakulás sebessége: 

a bomlás mértéke és a bomlás sebessége függ:

a szerves maradványok kémiai összetételétől (a bomlással szembeni ellenálló 
képességétől)

a talaj hőmérsékletétől, vízellátottságától, levegőellátottságától

a közeg pH-jától

A szerves maradványok összetétele:

C/N arány. Szénhidráthatás, bomlási sebesség

A nagy N-tartalmú, de alacsony C-tartalmú maradványok gyorsan bomlanak

Gyorsan bomló maradványok: C/N < 30 : 1 (pillangósok)

Lassan bomló maradványok: C/N > 80 : 1 (búzaszalma, kukoricaszár)



A körülmények hatása a szerves anyagok bontására:

Mikrobiális aktivitás: hőmérsékletfüggő. A legtöbb bontásban részt vevő mikroba 
25 – 40 °C közötti hőmérsékleten működik a legjobban. 25 °C alatt a bontás 
sebessége kicsi.

Vízszükséglet: nem túl nagy, de száraz talajban nem jó bontás

Optimális pH-tartomány: 6 - 8



A mineralizáció és a humifikáció következtében a talaj szerves anyagai állandó, 
dinamikus változásban vannak.

Aerob körülmények: mineralizáció

Anaerob körülmények: szerves anyag felhalmozódás



A HUMUSZANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA

Nem valódi humuszanyagok: a szerves maradványokból felszabadult, de nem 
humifikálódott szerves vegyületek

Fehérjék, peptidek, aminosavak

Szénhidrátok (keményítő, cellulóz, hemicellulóz, pektin, kitin, oldható cukrok, 
aminocukrok)

Szerves savak (hangyasav, ecetsav, csersavak)

Lignin

Zsírok, viaszok, gyanták

A lignin a legnehezebben bontható komponens. Sokféle, fenilpropánvázas 
vegyületek. Szerkezetük nem pontosan tisztázott, bonyolult felépítésű molekulák.



Tyurin, Kononova: a huminsavak és a fulvósavak felépítése hasonló, a különbség 
közöttük:

a molekulák nagysága (polimerizáltsági, kondenzáltsági fokuk)

szerkezeti felépítés: fulvósavak egyszerűbb felépítésűek, mint a 
huminsavak

A humuszanyagok nem egyforma erővel kötődnek a talaj ásványi részéhez, ezért 
híg lúgos kezeléskor csupán egy részük oldódik fel.

Szakaszos extrakcióval a különböző mértékben kötött komponenseket ki lehet 
oldani a talajból. Az oldószer minden esetben 0,5% NaOH, a talaj előkezelése 
azonban lépésenként változó.

Négy csoport különíthető el:

Szabad humuszanyagok

Híg lúggal közvetlenül (előkezelés nélkül) extrahálhatók. Ide tartozik a CaCO3-
hoz, agyagásványokhoz, Fe- és Al-vegyületekhez nem kapcsolódó 
humuszfrakció.



2. Gyengén kötött humuszanyagok

A Ca2+ által koagulált, valamint az agyagásáványokhoz, Fe2O3-hoz, Al2O3-hoz lazán 
kötött humusz.

(Az előzőleg híg lúggal kezelt talajt, 2%-os HCl-el mésztelenítjük, a CaCO3-ot 
elbontjuk, majd a szerves anyagot 0,5%-os NaOH-val kioldjuk.

3. Nehezen kioldható humuszfrakció

Fe- és Al-hidroxidokhoz, (oxidokhoz) erősen kötött szerves anyagok, amelyeket 
csak erős ásványi savval végzett hidrolízis után lehet a talajból kinyerni. Váltakozó 
kénsavas és lúgos kezelést alkalmazunk mindaddig, amíg a humusz kioldása meg 
nem szűnik, a kivonat színtelen nem lesz.

4. Az előbbi kezeléssel nem mobilizálható rész

A kapott humuszcsoportokat tovább lehet frakcionálni fulvósavakra és 
huminsavakra



A humusz szerepe a talajban

A talajok természetes termékenysége (víz- és tápanyag-szolgáltató képessége) 
nagymértékben függ a talajképződés körülményeitől és szervesanyagtartalmától.

A humuszanyagok szerepet játszanak:

a talaj szerkezetének kialakításában,

a talaj tápanyaggazdálkodásának,

hő- és vízgazdálkodásának szabályozásában

A termékeny talajok jó minőségű humuszt (Ca-humátokat) tartalmaznak, 
morzsás, porózus szerkezetűek, elegendő mennyiségű tápanyagot tartalmaznak.



A humusz hatása a talaj szerkezetére

Ca-humátok: mint ragasztóanyagok működnek, stabil, vízálló, porózus morzsákat 
alakítanak ki.

Oka: a huminsavak két vegyértékű fémionokkal alkotott sói vízben nem oldódnak. 
Mint ragasztóanyag a víz hatására csak duzzad, de nem oldódik.

A szerves maradványokat bontó mikroorgaizmusok nyálkaanyagainak és 
bomlástermékeiknek is  szerkezetstabilizáló hatásuk van.

A huminsavak Fe- és Al-oxidokkal/hidroxidokkal társulva – agyagásványok 
jelenlétében – szintén tartós szerkezeti elemek kialakulásához vezetnek. ezek 
azonban nem hoznek létre jó talajszerkezetet, mert nem eléggé porózusak, belső 
pórusrendszerük nincs. Álaggregátumok.

Jelentős szerkezetkialakító tényező a szerves és ásványi kolloidok 
összekapcsolódásával létrejött agyag-humusz komplexum.



A szerves-ásványi komplexum felépítésének sémája: a kapcsolódási pontok, a szerves S 
és P, valamint a komplexált fémionok



A humuszanyagok szerepe a talaj tápanyag-gazdálkodásában

Humusz: tápanyag-szolgáltató, tápanyagmegőrző

A humusz mint tápanyagforrás:

elsősorban N-forrás

a talajok felvehető N-készlete 96-97%-ban szerves anyagokban található

ásványi N-formák (NH4
+, NO3

-) kialakulása: a szerves anyagok NH2- csoportjának 
mikrobiális lehasítása, majd ezen szerves anionok NH4

+ és NO3
-- ionná alakítása

Az erősebben kötött N-formák a talaj N-tartalékai

A talaj szerves anyagaiban kötött S és P is lassú feltáródási folyamat révén 
mineralizálódik és válik a növények számára felvehetővé



A humusz tápanyagmegőrző szerepe:

Tápanyagok megőrzése, felvehetőségük szabályozása

Képesek adszorbeálni a különböző tápanyagokat: Ca, P, Mg, S, Cu, Zn

A legfontosabb mikroelemek (Cu, Mo, Mn, Zn) nagyrészt szeres anyagokhoz 
kötve találhatók a talajban, mint:

-kicserélhető ionok,

-kelátok

Stabilitási állandó: minél nagyobb, annál stabilabb a komplex

Fém-fulvósav stabilitási sorrendje pH=5-nél

Cu2+ > Fe3+ > Mn2+ > Ca2+ > Zn2+ > Mg2+



Nemcsak a mikroelemek, hanem a Ca is viszonylag stabil komplexet képzehet. 
Ez nagymértékben elősegíti a talaj Ca-készletének megőrzését, a talajszerkezet 
létrejöttét 

A komplexek stabilitása a pH emelkedésekor nő. Az egyes fémeknél eltérő 
mértékben, azért a relatív sorrend változhat.

A humusz a toxikus nehézfémeket is megkötheti (Pb, Cd, Hg). Pufferoló hatás.

A makrotápanyagok közül főként a P felvehetőségére van hatással. Humáthatás 
→ blokkolja a talaj ásványi részeinek azon helyeit, ahol a foszfátionok erősen 
lekötődhetnének



A humusz hatása a talaj hő- és vízgazdálkodására

Humuszanyagok: nagy vízfelvevő képesség. Többszörösen meghaladja az 
agyagásványok vízfelvevő képességét.

Befolyásolja a talaj víztartó képességét:

Közvetlenül: megkötő képesség. KA!

Közvetve: szerkezetkialakítás

Hőgazdálkodás: 

Szín: magasabb humusztartalmú talajok sötétebb színűek → jobb felmelegedés, 
de a kisugárzás is nagyobb →  láptalajok tavaszi átfagyásának a veszélye 
nagyobb, mint az ásványi talajoké

Víz –és hőgazdálkodási tulajdonságok ellentétesen hatnak. Sötétebb szín → 
nagyobb hőelnyelő képesség

Nagy víztartó képesség: nagy hőkapacitás → csökkenti a hőmérséklet ingadozást

A talaj vízgazdálkodására gyakorolt hatás az erősebb!



A humuszanyagok sav-bázis pufferoló hatása

A humuszanyagok nagyhatású pufferanyagok. Képesek a talajba került és a 
talajban képződő savak és bázisok hatását közömbösíteni, a gyors pH 
változásokat megakadályozni:

A H+-többletet a humuszsavak deprotonált reaktív csoportjai kötik meg:

-COO- + H+  -COOH
A bázisokból felszabadult OH-ionokat pedig a felületről ledisszociált H-ionok 
közömbösítik, víz képződése közben:

-COOH + OH-  -COO- + H2O
Lúgos közegben a gyenge sav típusú reaktív csoportok nagy része deprotonált 
állapotban van →  nagy a humusz H+ -lekötő képessége
Savanyú talajokban: protonált → bázissemlegesítő képeség nagy
A humuszsavak pH-pufferoló képessége sokkal nagyobb, mint az 
agyagásáványoké



A talajok humusztartalmának meghatározása

Meghatározás elve: szerves vegyületek könnyű oxidálhatósága.

Az oxidációhoz elfogyott oxidálószer mennyiségéből kiszámítjuk a szerves kötésű 
C-tartalmat, és ebből következtetünk a humusztartalomra.

A talaj szerves anyagainak C-tartalmát átlagosan 58%-nak vesszük, így:

a mért szerves C-t 100/58=1,72-vel szorozva, megkapjuk az össz-szervesanyag-
tartalmat tömeg%-ban:

Hu% = szerves C% x 1,72
A vizsgálattal nem kizárólag a valódi humuszanyagokat, hanem a talaj összes 
elbomlott szervesanyag-tartalmát határozzuk meg. (A szemmel felismerhető, el 
nem bomlott maradványokat eltávolítjuk).



A talajok csoportosítása a humusztartalom alapján:

< 2%, kis humusztartalmú

2-4% közepes humusztartalmú

> 4% humuszban gazdag talajok

Magyarországon 6%-nál több szervesanyagot tartalmazó ásványi talajok ritkán 
fordulnak elő. 

Vízbő (anaerob) körülmények között a szervesanyag-tartalom elérheti, vagy 
meghaladhatja a 20%-ot. → Szerves talajok (láptalajok).



Mit jelent a talaj szervesanyag-
tartalmának csökkenése? 

• melyek a talaj szerves anyagai?
• szerves anyag csökkenés okai

– lebontó organizmusok csökkent jelenléte
– bomlási folyamatok felgyorsulása

(természetes és antropogén eredetű)



Egy szerves anyagban gazdag talajszelvény 
- mészlepedékes csernozjom -
(Forrás: Soil Atlas of Europe)



Miért fontos a szerves anyag, a 
szerves szén?

• tápanyagforrás a talaj állatvilága számára
• közvetve tápanyagokat raktároz
• javítja a talaj szerkezetességét
• vízmegkötő hatást fejt ki
• javítja a természetes drénviszonyokat
• „széntároló” funkció

(75 milliárd tonna)



Mi okozza a szervesanyag-
tartalom csökkenését?

• az éghajlat, 
• a talajszerkezet, 
• a víztani viszonyok, 
• a területhasználat és 
• a növényzet



• Éghajlat
– meleg éghajlaton a lebontó folyamatok 

kerülnek előtérbe
• Talajszerkezet

– aprómorzsás talaj  nagyobb megkötő felület 
 magasabb szervesanyag-tartalom

– rögös talaj  a rögök között több levegő van 
 aerob folyamatok dominálnak 
szervesanyag-lebomlás



• A talaj hidrológiai jellemzői (vízelvezetés)
– nedves talaj  anaerob viszonyok 

szervesanyag-felhalmozódás (hidromorf 
talajok)

• Földhasználat (művelés)
– szervesanyag-csökkenés

• a talaj átszellőzöttsége növekszik
• a talaj hőmérséklete emelkedik
• erózió



• Növényzet
– a negyedik fázis (bionta) – talajlakók, főleg 

gyökerek
– természetes drenázs javul
– gyepterületek erdők
– haszonnövények  több felszíni biomassza
– mulcshagyó művelés



Érintett területek
• a jelenlegi földhasználat és az éghajlatváltozás miatt 

a talaj szervesszén-vesztesége Európa teljes 
fosszilis tüzelőanyag-kibocsátásának
10 %-a (!) (évente)

• az európai talajok közel 50 %-a alacsony 
szervesanyag-tartalmú 
(elsősorban meleg, száraz éghajlaton találhatóak;
Dél-Európában, Franciaország, az Egyesült 
Királyság és Németország egyes területein is)





Kapcsolat más talajromlási 
folyamatokkal és környezeti 

kérdésekkel 
• szervesszén-tartalom és a tápanyag-

szolgáltató képesség szorosan összefügg
– alacsony hozamok
– élelmiszerbiztonság
– csökkent talajbiológiai diverzitás

• talaj víznyelőképessége romlik
• belvíz-veszély
• erózió
• elsivatagosodás



Prognózis

globális felmelegedés

szervesanyag-lebomlás fokozódik

több CO2 és CH4 szabadul fel

a globális felmelegedés fokozódik



Előadás összefoglalása

A talajban található szerves anyagok főbb csoportjai és funkciói

A talaj szerves anyagainak átalakulása

A minderalizáció és a humfikáció

A humusz szerepe a talajban

A talaj szervesanyag-tartalom változásának tendenciái és következményei



Előadás ellenőrző kérdései
Ismertesse a a talajban található főbb szervesanyag csoportokat!

Mi jellemzi a mineralizáció és a humifikáció főbb folyamatait?

Milyen szerepet tölt be a humusz a talaj termékenységében?

Melyek a talaj szervesanyag tartalom változásának főbb tendenciái?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

• Előadás anyagát készítették: Dr. Schmidt Rezső,    
Dr. Beke Dóra
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