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A Monográfia sorozatban a mez őgazdasággal kapcsolatos má 
sodik és harmadik füzet különös feladat elé állított. 
Fontolóra kellett vennem, hogy kinek ir бdnak ezek a füze 
tik. Ugy az id5járással,.mint a talajjal foglalkozó irt-
sok nem nélkülözhetik a klimatológia és pedológia tudorrá 
nyos alapjait és terminológiáját. Ugyanakkor azt is fi-
gyelembe kellett vennem, hogy a monográfia füzetek iránt 
érdekl ődб  olvasóknak csak egy kis hányada mez еgazd"z. 
Ezért elkerülhetetlen e tudományok legelemibb fogalmával 
é в  terminológiájával megismertetni az olvasót. Az id б  és 
helyszűke miatt ez csak a lehet ő  legrövidebben, távirat 
etilusban történt. Csak ott, és csak annyit, amennyi a 
földolgozott anyag megértéséhez feltétlenül szükséges. 
Mivel helységünk talajáról ilyen részletes ismertetést 
még nem kaptunk, e2 az els ő  ilyen irányu munka, ugy ké-
rem az.olva вбt, hogy a szerére írás fogyatékosságait néz 
ze il. 

Szeretném kihangsulyozni, hogy e kis füzetbe összegyű j-
tött anyagnak egy része kell ő  tudотб.Пу os részletességgel 
nincs megmagyarázva, igy a további ilyenirányu munkához 
fбlеg nyersanyagként szolgálhat. 

Köszönettel tartozom a zentai мezőgazdasági Állomás igaz 
gatójának Ati ć  ing. Niroslav és munkatársa Vujaći ć  ing. 
Andrija agrár mérnököknek és az egész munkaközösségnek 
a talajelemzésnél nyujtott segítségükért. гovábbá Bu-
rány Мihály agrármérnöknek, amiért az Оrom alatti szike-
seken végzett kutatásáinak eredmé гдyét ezives volt átеn-
gedni. Köszöntet mondok T őke István el őadónak, amiért 
volt szives nyelvtanilag átnézni ezt a munkámat. 

a szerz6 



Munkajnddszer 

Az ujvidéki Egyetem Мezбgazdaѕági fakultásán diplomaviza 
gám témájául dr. Neugebauer professzor, a talajtani ka-
tedra fбnökének beleegyezésével a zentai Nagyrét talaját 
választottam. A talajszelvények föltárását 1962. nyarán 
kezdtem el, és kettб  kivételével még azévben be is fejez 
tern. A 23. és 28. szelvények föltárására csak a követke-
z5 év márciusában került sor, mert a magas talajviž mi-
att nem lehetett a kivánt mélységig leásni. Ez a két 
szelvény és az 1967. mágus 22-én, a birkalegel őn megnyi 
tott két má ~dik, a 30. é ѕ  31. szintjeit a f elszint бl 60-
70 cm-re lév ő  talajviz miatt nem lehetett elég pontosan 
meghatározni. A diploma megvédése után tovább hajtott az 
érdekl ődés megismerni határunk mindhárom teraszának ta-
laját. Még azévben Burány м4 hált' agrármérnök rendelkezé-
вemre bocsájtotta az Orom alatti szikesen általa föltárt 
szelvények vizsgálatának eredményét. Ehhez a következ ő  
nyáron a "Kreszta-szék"-ben föltártam a 19.számu szel-
vényt, hogy minél több adatom legyen a második terasz 
ѕzikeѕeir ől. 1967. tavaszán a zentai IVlez đgazdaѕági Kom-
binátban dolgozó kollégák egitségével a harmadik tera-
szon is elkezdtük a szelvények föltárását. A kombinát te 
rületén tizenhatot ástunk ki. A máhodik teraszon még ket 
tát, Mákosban és Bátkán egy-egy szelvény föltárásával a 
munkának ezt a részét még azév бszén befejeztük. A harma 
dik teraszt átszel ő  Csikér, a Kalocsa-völgye és a réti 
Nagyhát talaját kihagytam, míve] határunk területének 
csak jelentéktelen kis részét képezik és тіаgyon eltérnek 
a környez б  talajokt бl. 

A laboratóriumi elemzésnél alkalmazott módszerek 

1. A talaj szemcseösszetételének meghatározása: 
- Nemzetközi "B" pipettás eljárás еal 

4. 



Térfogatsuly /Ts/ meghatározása: 
- Kopecky-f éle fémhengeres eljárással 
Fajeuly /Fs/ meghatározása: 
- Albert-Bogs-f éle eljárással 
Az Arany-féle kötöttségi azám /К~/ meghatározása: 

V 	 V a keverésnél elhasznált  viz  
-  —.100-  - 	 .100 

F 	 F a föld sulya 

Porozitás /P/ 
- 	 Te 

P .$ = / 1 	/• 100 térf ogat % 
Fs 

A kapilláris vizemelés meghatározása: 
- 20 mm átmér ő jű  üvegcsUvekkel 
Kapilláris vizkapacitás / VKkapp/: 
- Kopecky-f éle f émhénge гes eljárással 
Holt viz meghatáгozáеa: 
- кreybig-nyomán = 4 hy /hy вzáгitószekrényes 

eljárással 105 °C-on/ 
СаCO3 ,Scheibleг  kalciméteг eѕ  eljárással 

A pН ,éгt k üvegelektгódáв  pH.  méterrel 

A káros ѕбk,konduktométer гel 

Humusz, Kotzmann-eljáг"еal 

N4trogén, számitás utján a humuszból 

P205 , A1-módвzeгг ei 

K20, A1-módszerrel 

A mikroelemek meghatározását a zemuni hvеz őgazdasági 
Кutatбintézettel együtt szedett talajminták alapján 
a beográdi Techлológiai Intézet végezte 1966-ban. 
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Z і NTA TALAJA 

Zenta régi határa az ész аki szélesség 450  47'-49' és a 
keleti hosszusáb 379 23'-48' egy 28,5 km hosszu és 13 km 
széles téglalap alakban terül.el. Ez a 370 km 2-t kitevб  
határ ma már kisebb a réginél, mert 1946-ban a zentai és 
topolyai népbizottság között történt megállapodás alap-
ján, Zenta-Gunarast /ma Orahovo/ a hozzátartozó határ 
résszel Topolyához csatolták azzal az indoklással, hogy 
Topolyától csak 8 km-re, Zentát6l pedig ennek majdnem 
négyszeresére van. Upr.anigy kapcsolódott Dusanovo (?san-
tavérhez, arelyt'5l csak égy ut választotta el. Ma Zenta 
község nyugati határa a TorгдΡvósi Nagyvбlgyben huzódik, a 
fenti elcsatolások folytán Zenta mai területe 283,5 km2 , 
86 km2-tel kisebb a réginél. 

A zentai €s szanádi n čpbizottság 1946-bán egymásk8zötti 
megállapodással elcserélte az addig kataszterileg Szanád 
hoz tartozó Pánát a Zentához taxtoz б  Nagybudzsákkal. Ez 
a furcsa jogviszony még a Tisza szabályozás elбtti id5 
b đl maradt fönt. Nagybudzsák a bácskai, Pána pedig a bá-
náti oldalon volt. A Tisza nyolcasra emlékeztet б  kettds 
karyarj ~nak 1856-ban történt átvágásával Nagybudzsák a 
Tisza bal, Pána pedig a jabb partjára került. Ezzel a 
cserével Zenta területének nagysága lényegesen nem válto 
zott. 

Zenta határának domborzati viszonyai 

в'üggбleges tagoltság szempontjából Zenta határában három 
léposđszeru teraszt különböztetünk meg. Talajképz бdési 
sorrendben az e1s б  le göregebb az agynevezett harmadik 
terasz: az a l%zhát, amely az Oromparttól kezd бdve.nyu-
gat felé a tornyosi.Nagyvölgyig , Zenta határának kb. 2/3 
rés66t kitevб  un. "parti fđldeket" foglalja mаgábá. 
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Zenta tertiletének ez a legmagasabb és egyben a leghullá-
mosabb felületii zésze. Tengerszinti magassága 91-t бl 110 
m-ig váltakozik. Nagy általánosságba véve a határnak ez 
a része északnyugatról délkelet felé enyhén lejt. A leg-
magasabb pontjai a 110 m tengerszint feletti magasságok 
az északnyugati-nyugati határszélhez közel, rig a lega-
lacsonyabb része a 91 méter tengerszint feletti magassá-
gok a harmadik terasz keleti szélének déli végén; közel 
az adai határhoz találhatók. Ez az északnyugatról délke-
let felé való lejtés mellett bizonyit a harmadik teraszt 
majdnem a közepén átszel ő  Kalocsai völgy is, amely kelet 
-délkelet irányba. folyik. Valamikor b ővizű  lehetett ez 
az ér, amely Zenta határában a Hiressor táján kezd ődik, 
és még .két kisebb ág torkollik bele, az egyik a Kisut-
nál, a másik Bogarasban. A b đviziiség mellett tanuskodik 
még az  is,  hogy a Kalocsa nevű  település, amely a török 
uralom alatt elpusztult, és ennek regsz űnésével sem é-
ptlt ujjá, az ér balpartján á11t./tudott dolog, hogy ő se 
ink előszeretettel telepedtek vizpartra, ahol nemcsak a 
hal és a vad . volt számukra biztositv а , hüie a a telepű-

lбвt.körtгlvevő  viz részben védel гaі t is nyujtott./ Az e-
gész harmadik teraszra jellemz ő  a hullбmos ѕág. Az uralko 
dó széliránynak megfelel ően nyugat-északnyugatról,lcelet-
délkelet filé huzódó hátak és hajlatok vltаkoznak itt-
ott helyet adva egy magányosan kiemelked ő  halomna'_c, vágy 
örvén`yszeriien behorpadt mélyedésnek. Talaj ćk і  :>zeырont-

ból talán mégis ez a legegyöntettbb resze a Mentai hitúr 
nak. Az egész harmadik terasz talajom egy s ubaerikus 
származásu jellegzetesen szárazг ~ldi 1 ~szön k6pzбuött. 
/1гTŠgyöntetü, szép .világoss дrga szinét d.1.ig tar'kit ja 

itt-ott valami kés őbbi behatás. Ее gеndő  Кalciumkarboná-
tot tartalmazó, többé-kevdsbé homokos, laza réteg egy, 

melynek vastagsága 7-15 m бterig váltakozik. Alatta rend-
ezerint homok.réteg tаlúlható, amit a f els őhegyi,orompax-
ti és a „agyvölgyparts téglagyáraknál jól láthatunk. A 

1'á вz hullása nem mégszakitás nélküli' folyamatként ment 
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végbe. Az emlitett téglagyárak körül, de 	különösen a 
Csárdapartnál és a Paphalomnál történt levágásokban lát-
ható sötét csikok mutatják, hogy a јбgkorszakót,amelyben 
a lđ szhullás végbement, enyhébb, nedves korszakok szaki-
tották meg, amikor .lehet őség ilt a növényvilág kialaku 
lósára /2/. .igy ujabb lehülé'ssel az éli világ elpusztult, 
itthagyva sötét humuszos csikját.az ujabb jégkorszakban 
hullб  lő szréteg alatt. A sötét c ~ikok száma mutatja, 
hogy hányszor váltakozták a hideg és enyhébb korszakok. 
A zentai e ѕárdánál .és és a paphalmi levágásnál egy-egy 
ilyen esik látható . Ezen a löszháton a domborzati viszo-
nyc'_ctól függ ően a talajviz a elszin alatt 6 -10 méterre 

található, Igy nyári szárazság idején a növé гуyek vizszük 
„gletüket kapilláris uton sem tudják pótolni. A konti-
nentális . klima alatt az бszi-téli talajbeázás 100-a.50 

cш- гΡiél nem mélyebb . Tđbb аzör eléfordul. hogy ez nem több 

20-30 cm-nél, nem éri e1 a nedves altalajt , egy száraz 
réteg marad a kett б  között, ami a kёvetkezó . évi termésre 
veszélyes lehet. Az évi kipárolgás Vajdaságbaл  több,mint 
a esaрadék-átlag /3/. Ilyen körülmér~Гek között ezen a 
teraszon egy főleg ѕzárazѕdgtür5 füvekb бl kialakult ős-
gyep képezte a növénytakar бt. Mindezek hatására a száza-
dok folyamán ezen a löšzháton csernozjom talaj képzбdött, 
amely csak néhol van megszakitva kisebb mezségi fekete-
föld - szigetekkel /4/. 

Iíatárumknak ez a legjobb gabonaternid része . A tengerszín 
ti magasság б s mély talajvizszint miatt itt mást. nem is 
igen vetettek Az akkori talajműveléssel takarmányt és 
ipari nбvényt termelni nem tudtak . Csak az elmult éтti-
zedben elterjedt magas agro-technika.bizonyitotta be, 
hogy a nálunk nagy jelent đségü cukorrépa. és lucerna ezen 
a magas löszháton is tud jó termést adni. 

A máвadik terasz , a.harmadik terasz-l6szhát lépes бjét бl 
kelet Pelé a Tiazáig , illetve a Tisza hullámteréig, az 
első  teraszig terjed. A földmiivel б  nép nyelvén "lapos"- 
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nak nevezett terület Zenta határának kb. 1/4 része. 	A 
tengerszinti mkgassfig 84 m ?törül van. Az átlag magasság 
fölé csák négy kup emelkedik,. amelyeknek keletkezése a 
sók rendi-monda között elvész. Délr ől közvétlen a város 
mellett lévő  Kishalon és a révészház mellett levó.bátkai 
halom magassága 87 méter a tengerszint felett. Zentától 
délre 4 km-re az adai müut keleti oldalán van egy ki вΡebb 
halom. Ettél délkeletre a Határér keleti partján a volt 
temet'5 dülb mellett van  a Dinka halom. 

A bátkai halom Zentának értékes régészeti lel őhelye volt. 
Itt találták ai agyagból égetett régi malomkövet is /5/. 

Az egész második terasz nyugat felé enyhén lejt. Legmé -
lyebb része az Oroш  alatti mocsaras szikes és a Határér, 
amely az adai földekr ől kiindulva.a Laposon kanyarogva 
a Harmadik töltést ől északkeletre elvész. Ez a terület a 
harmadik terasztól sokkal szelidebb, simább és mégis a 
mikrorelief, az egy méternél kia.bb  szintkülбnbeégek a 
talajképz ődést dönz6en.befolyásolták. 

A muitban a Kalocsa völgyön jdval több viz folyt le,mini 
manapság és mivel ézt a vizet nem szabályozták elárasz-
totta a Lapost. Ehhez az áradáshoz a terület saját talaj.  

vize is hozzalárult. A szintkц1 nbségt ől függően alakuló 
talajviz magaѕаágának hatására több talajtipus, altipue 
és változat alakult ki, mint a sokkal hullámosabb szint-
különb ѕégü harmadik teraszon. 

Itt a esernozjom és a mez őségi fekete föld mellett meg- 
találhat б  a mészTбрedékes, a degradált és az elszikese-
dett cdernozjom is. De Zenta szikeseinek tálnyomó része 
f бleg a еzolom'esákok és a szolonyecek ezen.a teraszon ta 
lálhatók. Sok esetben a talaj egy-két tizedméteres szint 
különbsége ddnti el. hogy 'a nyolc kataszteri osztály kđ-
züi melyikbe tartozik. 

9. 



Az alapk ő zet itt nem az egyöntetű  jellegzetes szárazföl-
di lösz, ami a harmadik teraszra jellemz ő . Voltozó szi-
nü, nagyobbrészt átiszapolt lösz, a második terasz alap-
kőzete . Szinben a legszebb okkersárgától egészen a kékes 

szürkéig változik , s ezen tul még rozsdabarna és piros 
foltok és szepl бk sokaságával is van tarkitva. Az id ő-
szaki csapadék mennyi gégét ől és a domborzati viszonyok-
tól függ ően az alapkбzetben redukciós és o хidáci бs folya 
matok váltották egymást. Ilyen körülmények között ala-

kult ki ennek a terasznak fels ő  szintje és változatos n ő  
vényvilága. A harmadik terasz szarazságtür ő , sztyeppei 
füveit ől egészen a tipikus mocsári növényekig minden meg 
található ezen a löszteraszon . Ilyen változatos növényi 

takaró alatt a szeszélyes klima és domborzati viszonyok 
közreműködésével képz ődött itt a talajoknak az elóbb le- 
irt tarkasága. A második terasznak ez a tulajdonsága sok 

szor próbára teszi a mez őgazdasági termeli szakmai isme-
retét, gyakorlati tudását. Jól kell megválasztani ezen 

a teraszon a talajnak megfelel ő  gazdasági növényt, az al 
kalmazott agrotechnikát és az egyes m űveletek elvégzésé-
nek idejét. 

A századforduló táján és századunk elején a második te-

raszon kukoricát még nem termeltek. Buzát és zabot ve-

tettek a jobb , magasabb részein, az alacsonyabbakat ka-
szálóriak és legel őnek használták. A kukorica és az ipari 
növény termelés a határnak ezen a részén csak az I.világ 

háboru után terjedt el. 

Talajképz ődési szempontból legfiatalabbak az els ő  terasz 
talajai. A Nagyrét egészen a mult század közepéig, a Pá-
тa, Trákos és Bátka pedig a század elejéig a Tisza szabad 
árterületei voltak.A Nagyrét töltése 1846-ban épült meg. 

A Tisza vize ezt a területet azóta nem öntötte el. De so  
kat öntözték a belvizek, amelyeket a kezdetleges csator-

na rendszerrel ilyen nagy területr ől nem lehetett gyor- 



san elvezetni. Az elj ő  terasz többi részeit"a talaj 	és 
e вővizek nem rontották annyiszor, mint a rétet, de eze-
ket a területeket csak kis "nyári" töltétek védtek, me-
lyeket a Tisza-vize nagy áradásokkor átszaggatott. Ilyen 
években legtöbbször vizinövényekkel ben őtt mocsarakká 
változtak a jó term őföldek. Ezeknek a t4ajoknak'kialaku 
lásában szintén a domborzat és a viz volt a legf őbb té-
nyező  és ezek határozták meg a kialakuló tipust t altipust 
vagy ezeknek valamely változatát. Ezek a talajok a dom-
borzati viszonyok, a talajviz magasságának, az árvizek 
nagyságának, sebességének és folyása irányának, valamint 
az árvizek után visszamaradt mocsarakban kifejl ődött nö-
vényvilág.hatásara képz ődtek. A talajt id őközönként el-
borító viz föloldotta és magával vitte a könnyen oldható 
kálciumkarbonátot /CaС03/, ezért a Nagyrét talajainak 
felső  "A" szintjében legtöbbször kevés, vagy helyenként 
egyáltalán nincs mész és a kémhatása többé-kevésbé sava-
nyu. A Nagyrét keleti felében: Beckében, Zanogában, Haj-
danában, Verbicában, a Kisrétben és a Csárdaoldal alacso 
nyabb részein legtöbb.a mésszegénу , nehéz, réti fekete 
föld. Ezen a részen sok a szolonyec-szology tipusu szik-
folt is. A Nagyrét közepe táján az Adorjáni. ut két olda-
lán Keresztesben és a Beckesarokban találhatók sárgás 
szinü jobb szerkezetű  öntés-talajok. De ezeken is elég 
jól kialakult már a sötétebb humuszos "A" -szint. A Csá.r 
daoldalon az egykori árvizel' folyásárúk megfelel ő  észak-
kelet - délnyugat irányban huzódó hátakon általában jó 
morzsalékos szerkezetű  kálciumkarbonátos könnyű , réti 
csernozjomok, feketeföldek képz ődtek. A hátak közötti 
depressziókat leginkább agyagos, nehéz réti fekete f öl-
dek foglalják el, amelyek gyakran szenvednek az es ő  és 
talajvízt ől. 

Az anyakő zet általában átiszapolt mocsári lösz, vagy fi- 
nom homok, attól függ ően, hogy mennyire volt t őle a Ti- 
sza medre vagy valamely b ővebb vizü,sebesebb folyásu ága. 
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A Pána, Mákos és Bátka talajai átiszapolt 1d вzre, néha 
homokra vagy hidromorf moc вári fekete földre lerakбdott 
önté ѕtalajok.Ezekeіі  is jól.kivehet đ  már az "A" szint, 
mert a felhalmozódott humusztól a szine sötétebb lett. 
Ezeknek felsб  talajszintjeiben is kevesebb a mész, mint 
a második és harmadik terasz ugyanezen szintjeiben, de 
több, mint a Nagyrétben és a•talajok kémhatá аa is köze-
lebb áll a semlegeshez. Konyhakertészetre, ipar és takar 
mánynđvény-terme ѕ zté ѕre rendkívül alkalmasak ezek a ta-
lajok. givételt képeznek a Tisza mellett közvetlenül el-
teгülб  részek, ahol a nagy árvizek idején a legnagyobb 
szemű  homokfrakció rakбdott le. Itt még nincs kialakult 
"A" szint. Ezek a fiatal öntéstalajok jól termik a ez đ-
lđt és gyümölcsöt. Község űnk területén a szбl бk ée gyü-
mólesösök legnagyobb része ide van telepitve. 

A TALAJ FOGALMA 

A föld és talaj két külön fogalomnak a kifejez бje.A föld 
megnevezése vonatkozhat a földgömbünkt ől kezdve lefelé, 
az utolsó talpalattnyi, vagy utol ѕб  marék földig. Ezért 
a legtöbb nép nyelvében külön kifejezés van a föld és a 
talaj fogalmára. A talaj a szilárd földkéreg legfels ő  la 
za takarója. Dokucsajev, a modern talajtan megalapit б ja 
szerint, a talaj, az összetett talajformálók és az anya-
kőzet kölcsönhatásának terméke. El đѕzör  6  határozta meg 
az öt talajalakitó téuyez бt, amelyeket az egész tudomá-
nyos világ még ma is elfogad. 1. Az anyak őzet, 2. A klí-
ma, 3. A szerves él ővilág, 4. Az idб , a kor, amely alatt 
a talaj alakult, 5. A domborzat. 

Ma a talajt ugy tekintjük, mint a pedogenetikai tényezбk 
hatására, a kб zetb ől alakult természetes képz бdményt. 
Mivel a tényezik konstellációja az,id бk folyamán válto-
zik, tehát dinamikus rendszer /6/. A talaj nem holt kö- 

12. 



zeg, amelybe a növények gyökérzetükkel гögzitik magukat, 
és ahonnan tápanyagukat ѕzivják. A talaj három fázisu 
polidiszperz rendszer. Nagyrészt szilárd fázisból áll,de 
a szilárd részecskék közötti hézagokat, pórusokat a ta-
lajoldat /oseppfolyós fázis/ és a talaj levegő  /légnemű  
fázis/ tölti ki. Polidiszperz, sokféle megoszlásu-fázis, 
mert megtalálhatók benne a 0,2 nin' nagyságu durva homok-
szemesék és az ett ől százszor kisebb kolloid agyagszem -
csék is. A talajban a legkülönböz ő  méretű  szilárd szem-
csék, folyadékcseppek, és légbuborékok vannak diszper-
gálva, szétosztva. 

A talaj a szerves és szervetlen anyagok keveréke. A sö-
tét szinű  szerves anyagok, növényi és állati maradványok 
összességét humusznak, a szervetlen anyagok összességét 
ásványi részeknek nevezzük /7/.A talaj állandó dinamikai 
folyamatok szinhelye. Benne a fizikai, kémiai és bioló-
giai folyamatok soha nem szünetelnek. Ahhoz, hogy a k ő-
zetb ől talaj képz ődjön, két folyamatnak kell végbemenni, 
az egyik a mállás, a máik a talajképz ődés. A mállásnak 
meg kell el őznie a talajképzбdіst, mert az apró  61616-

nyek behatolása a k đzetbe lehetetlen, mégis a két folya-
mat csaknem párhuzamosan halad. 

A klima talajalakító hatása 

A növényföldrajz azt tanitja, hogy az éghajlat 	szabja 

meg a növényi takard formáját és a növénytenyészet ösz-

ѕzessége átalakítja a földet, amelyen virul /8/.Vajdaság 
kontinentális fél-arid klímájában Zenta az átlagnál szá-
razabb szigetet képez /9/. Az egé вz évi hőösszegünk át-
laga 3978, a tenyészid ő  alatt 3276 °C. Az évi középhбmér 
вбklet 10,9, a tenyészid ő  alatt 17,9. Legmelegebb a juhi 
uе , átlag 21,6, leghidegebb a január - 2 °C-szal. Az át-

lag maximális hőmérséklet 33,1 /juliusban/, az átlag mi-
nimális - 13,7 °C /januárban/. A hatvan év abezolut 
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mazimáUs hőmérséklete 41 az abszolut minimális - 29, az 
ing" .70 °C. Az anamália +.30,1 és - 18,1 °C. Fagyos na-
pok száma 101, a fagy való ѕzinüѕége 27,7 %. Hogy telje-
sebb legyen a h őmérséklet szeszélyes ingadozásáról alko- 
tott képünk , nézzük a gyakorisági értékeke t. A 	megfi- 
gyelt hatvan évben 0-tól - 9 fokig terjed ő  hideget 	48 
márciusban , 39 áprilisban, 4 májusban, 2 szeptemberben 
és 28 októberben mértek. 

A levegő  relatív páratartalma 85,1, a tenyészid őszak a-
latt /április 1-t ől szeptember 30-ig! 74,7•%. Az egyes 
hónapokon belüli ingás  16,6%.  Nyári száraz ѕágb~в  a napi 
minimum idején gyakran mérnek még 30 % alatti értékeket 
is. A kipárolgásról zentai adataink nincsenek . Vajdaságé 
évi 820, Kecskemété 839 mm. A csapadék átlaga és a kipá-
rolgás aránya Sarov-képlete alapján 0,74, mérések alap-
ján pedig 0,65. 

A téli félévben uralkodó szélirá уy a délkeleti 115 el ő-
fordulással 20 % és 2,2 Beaufort-fok er ősséggel, ami kb. 

2,5 - 3 m/mp-nek felel meg. A tenyészid őszak uralkodó 
ѕzéliгбnVa az és ~akвyugati 128 el őfordulásul 24 % 1,9 
Beaufort-fok er ősjéggel. Évi átlagban az északnyugati i-
rányu szél uralkodik 215 el őfordulással, 20 % 2,1 fokos 
erősséggel . Szélcsendet évente 132 esetben jegyeztek,l2%, 

Zixita csillagászatilag lehetségesиapвütéséb ől a téиyle- 
ges 49,9 I. 

A hatvanéves csapadékátlag 589 mm a 	tenyészid őszakban 
324. mm. Legcsapadékosabb a junius /az évi f őminimum/ 64 
mm, legszárazabb a január /évi f őminimum/ 34 mm csapadék 
kal. A hatvan évb ől hétben nem érte el a csapadék a 400 
mm-t, 18 évben volt kevesebb 500-nál. 12 évben haladta 
meg a 700 mm-t és csak 3 évben a 800 mm-t. Ezekben az 
átlagokban nagyok a széls ő ségek. A hatvan év ugyanazon. 
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hбnapjaiban a legkisebb ingás decemberben van 100,4, a 
legnagyobb juniusban 178,5 mm. Volt junius 187,8,de áol# 
9,3 mm-rel is. A csapadékos napok száma 101. Az egy es бе  
napon lehullott átlag 5,83 inni. 

A Dokuc вajev-f éle öt talajképződési tényez б  közül els б  a 
klima. A különböző  éghajlatok alatt más és más növényi 
foгmáci бk alakulnak ki, a kozetek eltér б  mбdon mállanak; 
ami a talajképzбdésгe is kihat. Az egyes éghajlati ele-
mek közül a csapadék, a h бmérséklet és ezeknek függvé-
nye, az alpárolg" van legnagyobb hatással a talajképz ő-
désre. Az éghajlat hatására alakul ki egy vidék növény-
világa, s ezen keresztül az éghajlat közvetve hat a ta-
lajképződésre. Szabályozza a szervesanyagképz бdést és az 
elbomlást. Igy a talaj magán viseli annak a növényi for-
máci6nak bélyegét, a г'ely alatt képz еdött.Cseгnozjom csak 
füves növényzet alatt alakulhat ki. A mély humuszos гб-
teg /az "A" + "AC" gyakran egy méternél is mélyebb/ az 
évente elhaló sok fűgyökér mikróbás átalakulá вa és a ta-
lajturб  állatok kever ő  munkájának hatására j őn létre. 
A ki,ünб  morzsds szerkezet a bojtos fűgyökér mechanikai 
hatására alakul ki. Kilugozá ѕ  alig van, igy a talaj nővé 
nyi tápanyagokban gazdag. 

A mi éghajlati viszonyaink között a talajból elpárolgó 
viz több a lehullónál. Télen sem áz.ik be mélyebben a ta-

laj.  A  fеlѕб  е zintbбl a kolloidokat nem mossa be a mé-
lyebb гétegeкbe, ezért nincs f elhalmozódási "B" -szint. 
Csak sötét humuszos "A" és ez alatt ennek és az alapkб-
zetnek keveréke az "AC", majd alatta a "C" az alapk ő zet. 
Ett ől az általános szelvény képlettől csak helyenként 
van kisebb eltérés a domborzat és ennek függvénye a ta-
lajvi hatására. Ilyem id őjárási viszonyok között ala-
kult ki az a szárazságtűrő  fuves formáció, ő sgyep, mely-
ben a Fenyérfű  és a Siká гfü dominált. Ezek gyökér 
zete ugy átszđtte a talajt, hogy mélyen beázni nem tu-
dott. A nyári szárazság idején lesült növényzet elbontá- 
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sa nagyobbrészt aerob, de váltakozva anaerob körülmé юуеk 
között is végbement, és igy képz ődött az értékei nagy 
molekulája humusz /11/. 

A talajképz б  kő zet 

Az öt tala jképzódé ѕi tényez б  közül az alakuló talajra né 
ha a talajképz б  k6zet`hat"a a legnagyobb . Ez nagy válto 

zásokat okozhat a kifejl бd6 talajban . ilyenkor anyakőzet 
nek is szokás nevezni. . hatalmas felületeket borító zó- 

náli е  talajoknál a talajképz ő  kőzet szerepe kisebb.Ebben 
az esetben alapkб zetr ől beszélünk, mivel a talaj alapját 
képezi, de a szelvény genetikájában nincs nagy szerepe. 
Ha a szelvény mélyén egy , olyan réteg van, amelynek semmi 
köze a szomszédos szinthez, ha pl. löszréteg egy homok-
kőre települt , ugy ezt ágyazati kő zetnek nevezzük. 

Az anyakбzetrбl és a mállásról beszélve, nem kerülhetjük 
el, hogy ne szóljunk a kб zetekr ől általában. A talaj a 
kб zetb бl mállás utján képz ődik. A kđzeteket származásuk 
alapján három fđcsoportba szokás sorolni: eruptiv /kitö-
rési/, ezedimentáci бв  /üledékes/, és metamorf/átalakult/ 
kбzetek /12/. 

Az Cruptiv kőzetek a föld bel вejéb6l a felszin felé tőrб  
magmák megszilárdulásából erednek. Ha a magma mélyen a 
föld kérgében szláгdul meg, mélységi, a felszinre kitör-
ve viszont kiömlési vagy vulkáni k őzetnek nevezzük. A 
mélységin a lassu lehülés folytán nagyobb, szabad szem-
mel is jól láthat б , rig a felszinin a gyors lehűlés mi-
att apró, szabad szemmel nem, vagy alig látható kristá-
lyok keletkeznek. 

A felaprбzódott k6zettö гmelék,a gleccserek, viz és szél 
hatására elszállítódik, lerakódik és törmelékеѕ , öledé- 
kis kőzetet alkot. A jégkorszak jégtakarójának vissza- 
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huzódásával a letarolt , növényzet nélküli területr ől el-
vitte a szél a finom port , és a füves pusztákon rakt đ  le 
/13/. Innen származik a lösz ;  amelyen a mi talajunk is 
képz бdött , a mezőségi talajok jellemz ő  alapkő zete. 

Az eruptiv és üledékes k ő zetek nagy nyomás és h őmérsék-
let alatt metamorf k őzetté alakulnak át. Ezek mindig 
kristályosak . Közülük talajképz ődés szempontjából legfon 
tosabbak a palák. 

A fizikai mállás során a k ő zet fölaprózódik, leveg5 - és 
viz- járhatóvá válik. A kémiai-mállás termékek között a-
gyag keletkezik , amely a talaj homok és porszemcséit 
morzsákká ragasztja. A morzsák belsejében megy végbe az 
anyag és leveg ~osere. Igy jön létre a talaj vizvez і t ő  és 
viztaг tб  képessége, valamint szell6z бdése. A kémiai mál-
lá ѕ  oldható állapotba hozza a növényi tápanyagokat /14/. 

A talajképz ődés biológiai folyamatában a mállás terméke-
ken baktériumok, gombák, zuzmók, mohák és magasabb rend ű  
élőszervezetek telepednek meg. Ezek az oldott tápanyag-
ból kiválasztják azokat, amelyekre a növényeknek szüksé-
gük van . A mikrobiológiai tevékenység szerves anyagokat 
is szintetizál , amelyeket humusznak nevezünk . Ezzel a 
talajban szerves anyag fölhalnioz бdás jön létre,és a szer 
ves anyagban fölhalmozódnak a növényi tápanyagok. A bak-
tériumok lassan és egyenletesen fölszabaditják a szerves 
anyagokból a vizben oldható növényi tápanyagokat. меgfele 
l ő  körü.lmények között annyit, amennyit a növényzet gyö-
kerei föl tudnak venni, s igy nem áll fönn annak a veszé 
lye, hogy az es бviz a tápanyagokat a talajból kimossa 
/15/. 

A talajok a pórusaiknál kisebb átmér бjü szilárd halmazál 
lapotu anyagokat athézi б  utján kötik meg. A talajpórusok 
átmér б j бnél nagyobb át тnéгбј U szilárd anyagi гб sz cskéket, 
a talajok méretbeli különbségüknél fogva tartják vissza 
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/вИüг6hatás , mechanikai adszorpció/. A folyékony és gáz-
halmazállapotu anyagok molekulái , illetve az oldott anya-
gok molekulái és ionjai a talajrészecskék felületén mükö 
dđ  vonzó er ők hatására köt бdnek meg a talajban . A megkö- 
t đdé ѕnek ezt a fajtáját adszorpciónak, a talajnak azt a 
részét, amelynél ezek a felületi er ők már mérhet ő  nagy". 
guak, a talaj adszorpciós komplexusának nevezzük. Biold-
giai adszorpció alatt azt értjük , amikor a míkroa гΡerveze 
tik saját testükbe , vagy az általuk termelt szerves vi-  
gyületekbe épitk be az oldott anyagokat /16/. 

A növénytakaró 

A Dokucsajev-féle öt talajképz ő  tényező  egyike a növé гдp-
zet. A makroflóra a hozzátartozó mikxoflórával és fau-
nával együtt komplex talajképz ő . Hatásának bélyegét ki-
törülhetetlenü. rányomja az latta kialakult talajra, a-
mit növényi formáció hatásának vagy zónalitásnak neve-
zünk . Ehhez járul még a talajlakó állatkák keve гб  
munkája is. Az éghajlat hatására kialakult növényi foгmá 
ció valamint az alatta képz ődött talajtipus mindkett ő  
öveknek felel meg. Ez az övrendszer vagy zónalitás,hori-
zontáli еan az Ёв zaki Sarktól az Egyenlit đig,vertikáli ѕ a.n 
a magas hegyek csucsát6l a lábáig terjed 

A mi sztyeppe -füves Mez őségi zónánkban erd ő  csak helyen-
ként, a talajvizszint hatására képz ődött. A klima hatásé 
nak hü kifejez ő jét , a régi termé ѕ zete в  fü-vegetációt 
csak az un. "Felső  földeken ", azaz a löszhátakon kell ke 
resn.t. Itt kell megjegyezni, hogy az orosz csernozjomra 
jellemző  és Dél-Bánátban található árvalányhajról a mi 
határunkban nem is hallottunk. Tipikus csernozjomokat e-
zeken a lösszel takart régi fluviáli в  platókon találunk, 
amelyeket csak a légköri csapadékviz áztat. A talajviz 
itt nem hatott a növényi formációk kialakulására. Ezért 
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a termé еzetes sztyeppei vegetáció mellett tanuskodó har-
madik terasz löszplatójának ceernozjoma sem degradálva, 
sem kimosva nincs. A talaj вzelvénp lényeg ів  változást a 
posztglaciáli ѕ  korban sem mutat. 

A máаodik terasz részeit f бleg a Csillagpázsit uralja. 
A FeюLyérfü csak egyes száraz partszélekré sžorult visz-
e2a. A nedvesebb, de kevésbé szikes laposokat a Réti 
perje foglalja el, a szikeseket pedig a Sziki mézpázsit. 

Az elѕб  terasz azon részein, ahol az elsztyeppésedés máx 
folyamatban van, a mocsarak növényvilágát uj gyeptársu- 
lások váltják föl. A nedvesebb, de jobb szerkezet ű  tala- 
jokat a Réti perje, a még nedvesebbeket a Csomós 	ebir 
foglalja el. A rosszul leveg б zе , káros sókkal 	telitett 
tömött sekély talajokon a Sovány csenkesz és az Ürgefa-
rok minden más füvet elnyom. 

A harmadik teraszon föltárt talaj ѕ zеlvёгіуеk körüli nö-
vényvilágot, mivel az egyes szelvények között lényeges 
eltérést nem mutatnak, külön-külön nem irom le. Ehelyett 
azokat a növényeket szeretném ismertetni, amelyekr бl föl 
tételezhetе , hogy legközelebb állnak a táj régi növényvi 
lágához. Vidékünkön talán nincs egy talpalattnyi föld 
sem, ami ne lett volna megmozgatva, ami ugy áll háborí-
tatlanul, ahogyan évezredek során a talaj kialakult. Ki-
vételt csak egyes mélyen fekvб , mocsaras térületek képez 
nek. Ez vonatkozik a zentai határra is, különösen annak 
a harmadik teraszon elterül е  részére. A mult századbeli 
legelőf eltörések, majd végül az 1882. évben bekövetke-
zett "Járásosztás" után az '5si gyepet mind fölszántották, 
csak itt-ott maradtak kisebb mocsaras területek, amelyek 

azóta is szüntelenül fogynak. A talaj megmozgatásával 
elpusztult az eredeti növényvilág, hogy átadja helyét a 
termesztett gazdasági kulturnövényeknek és az ezeket ki-
sérб  szántóföldi gyomnövényeknek. Ezek közül legjobban 
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elszaporodtak, š igy legtöbb kárt, gondot okozzák a mez đ  
gazdasági termel őnek a Chenopodiaceae, Amaranthaceae, 
Polygonaceae, Papaveraceae és a Lepidium. Harmadik te-
rasz déli részein a kapásnövények között gyakori a Hibi вΡ 
cue trionum és foltokban el őfordul még a Rubus caesius 
is. Hogy milyen lehetett a zentai puszták ő si növényvilá 
ga a nagy legel őfeltörések el őtt, arra a volt id ős pá вz-
torok elbeszéléseib бl és némely régi utaknak kevésbé já-
rott, vagy az ekék által föl nem turt szélein található 
nđvényállomány fragmentumokból lehet következtetni. A 
nagyapám Rác János 1855-ben született, és fiatal korában 
a még föl nem tört nagyjáráson juhászkodott. 6 mesélte, 
hogy helyenként olyan nagy volt a Sikár /Élmosófü/,hogy-
ha a gulya lefeküdt, csak a szarva látszott ki bel бle. 

Az ősi gyep növényvilága f eltételezhet ően a régi Likasi, 
2ornyosi és Gyömrei utak elhagyatottabb , azaz a lakott 
határrészektől távolabb es ő  szakaszain maradt meg vi-
szonylagos háborittatlanságban . E helyeken a következ б  
növények találhatók: 

Achillea iillefolium 	 Közönséges cickefarok 
Közömbös, löszkedvel ő , hegyvidéki, euráziai kozmopo-
lita, 
Andropogon ischaenum 	 Fenyérfű  
Kđ zömbö ѕ , euráziai kozmopolita. 

Astragalue onnobrichis 	 zászlós csüdfű  
A löszpuszták miszkedvQld növénye, sikвági, dombvidé-
ki, kontinentális. 
Brassica elongata 	 Nyulánk káposzta 
Löszpuszták, bevágások, mészkedvelt kontinentális. 

Carduв  collinue 	 t~iagyar földibogánes 

Száraz, laza lejt ők, közömbös pannoniai - kárpáti. 
Coronilla varia 	 Tarka koronafart 
Társulási közömbös, siksági-hegyvidéki, középeurópai. 
Crepis biennis 	 Réti zörgőfű  
Kö  zömbö а , hegyvidéki, siksági. 

20. 



Chrysophogon grillus 	 Sikár /Llmos бfü/ 
Мészkedvel ő , siksági -hegyvidéki , mediterán-euráziai. 
Cichorium intybus 	 Katángkóró 
Szikes puszták , nitrogénkedvel ő , közömbös , euráziai. 
Cynodon dactylon 	 Csillagpázsit 

Ialész és nitrogénkedvel ő , siksági-hegyvidéki , kozmopo-

lita. 
Cytisus austriacus 	 Buglyos zanót 
Siksági-hegyvidéki-mészkedvel ő . 
Datura stramonium 	 Csattanó maszlag 
Közömbös , sótür ő , sik ѕági -hegyvidéki,kozmopolita. 
Daucus carota 	 Murokrépa 
Társulási közömbös, ѕikѕági-hegyvidéki ,` euráziai,mész 
kedvel ő  . 
Euphrasia stricta 	 Merev szeшviditó 
Közömbös , siksági -hegyvidéki , középevrópai. 

Euphorbia pannonicce 	 Magyar kutyatej 
?."észkedvel ő , sik ѕági-dombvidéki , pannonisi-balkáni. 

Eryngium campestre 	 Оrdögazekér 
Társulásközömb б s , mészkedvel ő , siksági-hegyvidéki, 
pontusi'mediteráni. 
Galeopsis pubeocens 	 Pelyhes kenderkefű  
Közömbös, ;,iészkeri;l ő , siksági -hegyvidéki,középeurópai 

Glechoma hederacera 	 Borzas repkény 
Társulás közömbös , siksági-hegyvidéki , euráziai. 

Lactuca perennis 	 Kék saláta 

Мészkedvelő , hegyvidéki-európai. 
Medicago falcata 	 Sárkereplucerna 
Мész é ѕ  nitrogénkedvel ő , siksági-dombvidéki,euráziai. 

Lycium halimifolium 	 Közönséges ördögcérna 

Közömbös, siksági-hegyvidéki, mediterán adventiv. 
?:;dlilotus officinalis 	 Orvosi somkóró 
Társulás közömbös , nitrogénkedvel ő , siksági-hegyvidé 

ki, euráziai. 
Iđepeta pannonira 	 Bugás macskamenta 
Мészkedvelt5 ,.siksági-hegyvidéki , euráziai. 
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Polygonum arenaxium 	 Homoki keserűfű  
Közömbö в , aikвági-dombvidéki , pontusi 
Polygonum aviculare 	 Madár keserűfű  
Tárеul" közömbös , mészkedvel ő , вiksági- dombvidéki, 
kozmopolita. 
Solanum nigrum 	 Fekete csucsor 

Közömb6 ѕ , nitrogénkedvel ő , аiksági-dombvidéki,kozmo-„ 
polita. 
Stachys silvatica 	 Erdei tiszteafü 

Közömbö в , вiksági-hegyvidéki , eurázisi. 

Torili&s arvensis 	 Parlagi tüskemag 

Mészkedvelő , siksági, mediteráni. 
Trifolium pratense 	 Lóhere 

Közömbös, siksági-hegyvidéki, e ыráziai. 
Verbascum thapsiforme 	KeakenylevelU ökörfarkkóró 

Közömbös, mészkedvel ő , hegyvidéki-siksági,európai. 
Verbasoum austriacum 	 Osztrák ökörfarkkóró 
Közömbö в , mészkedvel ő , siksági-dombvidéki, balkáni-
pannoniai. 

Zivko Slavnic, Bácska és Bánát csernozjom talajain 	a 
természetes ősgyep-vegetáció alábbi maradványait talál-
ta: /17/ 

Festuca aulcata 	 Yuв ztai csenkeaz 
Agropyrum cristatum 	 Taréjos buzafü 

Scabioea ochraleuca 	 Ürdögazem 

Adonis vernalis 	 Tavaszi héricв  
Asper ula. cinachica 	 Ebfojtó mulge 

Astragalus sp. 	 Csüdfü 

Teucrium chamacdrys 	 Sarl.ó в  gamador 
Andropogon ischaenum 	 Fenyérfű  
Chrysopogon grillus 	 Sikárfü 
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Mikro é s makrofaura 

A talaj alakulására nagy hatással van a benne  416 mikro 
és makrofauna. 

A mikrof aura a talaj legegyszerűbb állati él đlényei/18/. 
Az egysejtű  véglények, protozoák általában vizben gazdag 
talajokba élnek. Legnagyobb részük a talaj felszinéhez 
közel, a korhadб  növényi хnaхad ványoknál találhatók.Három 
fб  tipusuk van. 1. Ostorosok /Flagellata/, 2. Gyö kérlábu 
ak /Rhizopoda/, 3. Cвillбsok /Cilliata/. Baktériumokkal 
táplálkoznak, de el đfordul köztük a kannibalizmus is.Fel 
falják a hasznos mikroorganizmusokat, ezért Stebut pro-
fesszor károsnak tartja đket. Bizonyítékul fölhozza, 
hogy több egymást kővet đ  eѕđ s évben az elвđ  évben leg-
nagyobb a termés, utána minden évben csökken, mert a 
protozoák, a vizes talajban elszaporodnak és a baktéri-
umokat fölfalják. Ennek ellent mond az a tény, hogy a 
legtöbb véglényt a legtermđbb talajokban találjuk. A mik 
roorganizmusok számának csökkenésével az aktivitásuk nö-
vekszik. A protozáknak nagy szerepük van a szerves anya-
gok elbontásában és elpusztulásuk után testük fehérje 
tartalmával gyarapodik a talaj nitrogén készlete. 

A férgek csoportjába tartoznak a fonálférgek,kereke ѕfé -

reg és нertelábuаk. Az elsó két csoport tovább apritja, 
humifikációra készíti el đ  a talaj szerves anyagát.A har-
madik csoportba tartoznak a fđldi giliszták. Ezek olyan 
talajokban szaporodnak, amelyek vizellátá вa, leveg đ zése 
és szervesanyag ellátottsága jd. Apritják a talaj szer-
ves anyagát, szerkezetét és légjárhatóságát javítják. 

Az izeltlábuak a talaj szerves anyagának mechanikai és 

kémiai bontásában segitenek. A puha testűek, a talajlakб  
kagylók és e ѕigák hatása kett đs: gyarapítják a szerves 
anyagot, és segitenek a humuszképzésben; elhalásuk után 
mészvázaik fölhalmoz бdnak és CaCO3-ban gazdagítják a 
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talajt. A gerincesek közül a hüll ők /gyikok/, de f őleg 
az eml ősök tevékenysége jelent ős. Az előbbiek mechani-
kai hatásukkal javitják a talaj vizvezet đ  képes вégét,és 
a kisebb állatfajok fölfalásával hatnak a talaj biológi 
ai egyensulyára. Az eml ősök közül a vakondok é в  különö-
sen a rágcsálók /ürge, hörcsög , egerek/ szerepe közis-
mert. Nagy talajtömeget mozgatnak meg. Jellegzetes já-
ratokat 4rotovinák/ hagynak maguk után . Felhordják a 
kálciumban gazdag altalajt . Vizlevezet ő  és talajkeveré-
si tevékenységük jelent ős. Ebben különösen kitűnik az 
ürge /Citellus citelluв/ a csernozjom talajok /sztyep-
pék/ tipikus rágcsálója, amelyet a mezőgazdálkodók irtd 
hadjáratai ellenére sem lehet kipusztitani vidékünkrб l. 
/19/ 

Domborzat 

A függőleges tagoltság legnagyobb 	szintkülönbségének 
a makroreliefnek , 20 métert ől nagyobb szintkülönbségnek, 
hatásárá a zónákon belül igen gyakran találni a zónális 
tól eltér ő  intrazónáli в  talajokat. De nemcsak a makro-
relief /hegyrajz/, hanem az 1-20 méteres szintkülönb-
ség, a mezorelief hatá ѕáгa is történnek nagy elváltozá-
sok a sik vidékek talajképz бdésében . Határunk legmaga-
sabb része a harmadik terasz, a másodiktól 15-20 méter-
rel magasabb löszplató . A harmadik teraszon belül a 
domborzat hatása legkevésbé érezhet б . Itt f őleg cserno-
zjom talajok képz ődtek.. A talajképz ő  kő zetben elgléjese 
désre utaló kékess гiirke folt csak egy-két szelvényben 
található. De eddig a mélységig sohasem repedezett be a 
talaj, oхidációs folyamatokra nem keг lt sor, igy vörös 
f errivegyületek nemigen találhatók benne. Y ~isebb szik-
folt is csak a Csik-ér és a Kalocsa völgyben fordul el б. 
Az első  és második terasz szintjeiben a magasabb talaj-
viz hatására a gyakori redukciós folyamatok kisebb mély 
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ségekben mentek végbe. A vizes tavaszokat köve t б  száraz 
nyarakon olyan mély repedések képz ődte k, hogy a levegő  
egész eddig lehatolt. Igy a redukciós folyamatok oxidáci 
б s folyamatokkal váltakoztak, s ennek hatására második 
vagy a harmadik szintben vasborsók képz ődtek. A zónalitá 
son belül a mezorelief hatására határunk teraszán külön-
böz б  talajok képz ődtek. 

A harmadik teraszon nem sok esetben változik a talajti-
pus. Kivételt képeznek a területnek jelentéktelen részét 
kitevő  mély vdlgyek, amelyekben a pangó viz és mocsári 
növényzet hatására, a környezett ől eltér ő  talajtipusok 
és .változatok alakultak. Nagy általánosságban azt mond-
hatnánk, hogy a harmadik teraszon a domborzat hatása leg 
inkább csak az "A" szint mélységében és humusz gazdagá-
gában jut kifejezésre. A kisebb tengerszinti magassá-
gokon mélyebb "A" szintek képz ődtek, nagyobb humusz tar-
talommal. A kiemelked ő  magasabb részeken az "A" szint se 
kélyebb, és humusz tartalma lér у egesen kevesebb. иivel a 

talajviz ezen a teraszon 6-10 méter mélven van, a dombor 
zatnak nem ez az els бszámu talajalakitó függvénye.Itt az 
oldalerózi б , a szél és a csapadék viz hordja le,koptatja 
a kimagasl б  részek humuszos fels ő  szintjét, amit a mé-
lyebben fekve részeken lerak. Az egzogén tektonikus e-
rёk földfelületét egyenlíteni törekv ő  hatásuk a talaj"A" 
szintjén jut kifejezésre. A második teraszon sokkal ki-
sebb domborzati különbségek nagy elváltozásokat okoznak 
a talajképz ёdés folyamatában. Itt a domborzat függvénye-
ként a talajviz hatása sokkal nagyobb. Normálig körülmé-
nyek közö tt átlag 2-3 méter mélyen van a talajviz. Csa-
padékoѕ  tél és tavasz hatására annyira fölemelkedik, 
hogy sokszor a legkisebb depгes в ziókat is kitölti. A ta-
lajvízben föloldott káros sók a mélyebb rétegekb ől a 
felszinre vagy a felszinhez közel kerülnek. A nyári maga 
sabb hőmérséklet alatt a viz elpárolog,és a fölhozott 
s бk fölhalmozódnak. A második terasz szikesei f őleg igy 
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képz бdte кΡ. Ez a folyamat különösen szembetűnő  az Orom-
part közelében, ahol a lépes őszerű en emelked ő  harmadik 
terasz nyomására a talajviz szintje magasabb, s őt a part 
hoz közel állandóan szivárgó források is találhatók. 

Dr. Neaugebauer professzor szerint a talajviz hatására 

történt legjellegzetesebb elszikesedések a bácskai lösz 

teraszok depresszióiban találhatók /20/. :dócskában a 

lösz teraszokon jellegzetes szoloncsákok képz ődtek azo-
kon a területeke:., amelyeket folyóvizek soha el nem ön-

töttek. I,etöbb szik a telecskai dombok lábánál találha-

tó. E szikek alatt a vizben sok a bikarbonát,nátriumklo-

rid és kevés a szulfát. A talajunkat elszikesit đ  sók for-
rása lehet a f elszinre vagy a felszinhez közel került ü-
ledékes anyakőzet is. 

Alekezander Kukin szerint a lösz képz ődés alacsony h őmér 
sékleten a jég hatására történt. A fölaprózódás fizikai 

darabolás, ђrlődés által,nagyon kevés vegyi folyamatok-
kal ment végbe. Igy a löszben a kvarc és a Cal0 3  mellett 

majdii.em minden petrogén ásvány megtalálható /21/. 

Ugyancsak iveaugebauer professzor megállapitása alapján 

Еszak és Közép-]3ánát szikesei aluviális uton képz ődtek. 
A Tisza és mellélrvizeiлek szabályozása el ő tt ezek a terű  
letek a Kárpát-medence árvizeinek voltak kiszolgáltatva. 

Ezek a vizek kevés sót tartalmaznak, de a száraz, években 

a kipárolgás folytán mégis történt sófölhalmozódás, me-

lyet a talaj adszorptiv-komplexumának az alkalizációja 
követett. Ezt a sóhalmozódási folyamatot a gyakori árvi-

zek meg-megszakitották, kioldva a könnyen oldható sókat 

és a kaleiumkarbonátot. A vizrendezés /ármentesités- le-

csatornázás/ után ezek a gy engén sós, de er ősen alkali-
zált szikesek jellegzetes oszlopos szerkezetű  mész-sze-
gény szolonyecekké vб tak. A zentai rétben is igy képződ 
tik a szikesek, mert az el őbb leirt folyamatok a Tisza 
jobb partjának a második teraszáig terjedtek.P Јegfigyelve 
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mind a rétünkben, mind a második teraszon /Lapos/találha 

t б  szikesek elhelyezkedését általában bizony3tva lát'juk 

Kreybig és Е  drédy nézeteit, mely szerint szikesek mii 
dig ugyanazon a magasságokon jelentkeznek /22/. 

Az eltelt id ő  hatása. a talajképz ődésre 

A talaj abszolut kora alatt, a talajképz ődés óta eltelt 
összes id őt értjük. 

Az eltelt id ő  hatását akkor шérhetnénk föl pontosan, ha 
a többi talajképz ő  tényez ők állandöak lennének, 

Határunkban a harmadik terasz talaja a legöregeb'b. A ten 

gerszintfeletti nagy magasság lehet ővé tette, hogy a ta-
lajképz ődés folyamata itt leghamarabb глезΡgkezdc5djön. A m 

sodik és f őleg az els ő  teraszt akkor ,még viz 	ooritotta, 

A XIX. században végzett nagy vizrendezések 	hatására, 

f őleg a Nagyrétben észrevehet ően megindult a sztyeppe-

sedési folyamat. A magasabb, szárazabb részeket a Csen-

kesz, foglalja el. Hosszu időre van szükség a növényi 
f ormáoió kialakulásához, de ahhoz is, hogy a növényi f or 

máoió a z6nális talajt kialakitsa. A talaj relativ kora 

az az eltelt. id ő szak, amikor egyik vagy másik talajalaki 
tó tényez ő  hatására gyorsult, vagy lassult a talajképz ő-
dési folyamat. 



1, szelvény 

235. tábla 

KEVI 

Megnyitva 1967. julius 20-án 

A talaj szeliden hullámos, de a szintkL и l ђ  nbségek megha-
ladják az 1 métert. A hátakon az oldal.-erÚzió folytán a 

felső  szint jóval világosabb, és a le'.~ordá.s következté-
ben a depressziókban a fels ő  szirt feketébb szirü és mé-

lyebb. A szelvény környékén a hwtárrész általános növén;~ 

világa mellett nagy számbor. fordul el .jég a Hibiscus 

trionum. 

A = 32 cm Nedves állapotban sötétszürke szinü, nagy-

morzsalékos szerkezetű , növény-gyökerecs -

kékkel átsz ő tt nehéz vályog. Elmosódott az 
átmenet az 

A' = 30 cm szintbe, amely valamivel világosabb szinü 
az el őbbinél és hasonló norzsalékcs szerke 
zetü, növény-gjókerecskékkel és mészlepe-

dékkel átsz őtt vályog. Fokozatos az átme-
net az 

AC = 48 cm 	szintbe. Ez világos šárgássziіrke szinü,fi- 
nom, morzsalékos szerkezet ű  vályog.A mész-
lepedék és a gyökerecskék ebben a szintben 

is folytatódnak. Еles az átmenet a 

szintbe, amely halványsárba szinü, poros, 

apró, morzsalékos sžerkezetLi vályog, fehé-

res szLirke foltokkal, az elgléjesedés je-

leivel. "ötétsárgü és sötétbarna szeszkvi-

oxid maszatokkal van tarkitva,ezen kivül 

sok benne az apró csigamaradvány is. 
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2. szelvény 

52/a tábla 

T0RN 0S, a gazdasGgi udvar délkeleti sarkán. 

Megnyitva 1967. _árrilis 11-én 

Viszonylag alacsony, sik fel іiletU talaj. 

	

1 = 58 cP.l 	Sötétszürke szlnü, i,a~у  morz^ а1 е '_-os э z°~ 

kezet'.1 vд1уog. :iL^ ssrcve' tf 	szinlri- 

lönbségüel, э 1* іcti ćdott  az  tmer°t as 

	

= 3? c^: 	szintbe, amely s'г_t t ~z~xke szi?.k,:ag;; sior  

zsalékos szerkezetU ‚nv Пуgуб kегессkkkеІ  
éS mészlepedékkel á.t в ző tt. vд lyo ~ . Fokoza-

tos az á.tmer_et  as 

AC = 25 cc 	szintbe, amely vilбgosszürke, ~ > t ;ebb fol 

tokkal tarkitott, morzsalékos ѕ zerke ~ etü, 

mészlepedékkel és gyökerekkel tszétt ne-

héz vályog.  Az  apró dl7 а tu,^-k ; ér^±,^;_ mind 

három szirtben me` t а1 ć 1 К r, tk. ''1 е s az w±-

enet 

szintbe. Ez világossárga, г  i  nc:^rzsa,1 

r 	

_ 

~ 	 . os szerkezet ~г  v_1ус ~;, r_а~,;°z_ ~.:r. ~ .,^i ~ama- 
и .~;, -~•'_~,~,. а1 keverve 	" 	rirl':gosGz `r'. ~ e - 	, _. _ ~~ 	 . 	... С•1.LJ ) 	

.. 	_ 

foltok  a mtltbe?? g1C ј esedл 4,.ил  лmléllo гLt,et 

i1c?'_,  di  sok a  9_^.s és *nan~ánoFid c:aszat '_i. 



3. szelvény 

180. tábla 

TOR NY'  

aegnyitva 1967 , március 18-án 

A tornyosi Nagyvölgy keleti partján az Ungár 	tanyától 

délre a török dulás el бtti Tornyos heiyén. A talaj felü-
lete szeliden hullámos, de a szintkU1i nbségek nagyobbak 

1 méternél. A szelvé гцг  eg г  középmagas részen van meg-
nyitva. 

= 58 cm Sötétsžürke szinü, finom, apró morzsalé-
kos szerkezet űi vályog, gyökérmaradványok-
kal átszőve é ѕ  az аpró mezei állatkák já-
rataival átfurkálva. Az átmenet fokozatos 

as  

AC = 35 cm szintbe. Ez világossTLrke szinü, 	finom 

morzsalékos szerkezetű  vályog. A gyökérmes 
rádvány átszövések és az állatkák járatai 

itt is folytatódnаk. Er ő s a mészlepedék 

bevonat és  jelent ő s mешуц  ségi3 a csigáma-
radvárу . Fokozatos az átmenet a 

C szintbe, amely világossárga szinü, nagгon 
finom szerkezetű  vályog, kicsi, világos-
szürke és rozsdabarna foltokkal tarkitva. 



4. sz еlvény 

152, tábla 

KEVI 

Tegnуr tva 1967. március 18-án 

Viszonylagosan alacsony, sik tertilet. A szelvény körül 
2-3 km G -en alig var. szintkülönbség. 

A = 33 cm Sötétszürke szinü, finom apró morzsalékos 

szerkezetű  vályog. Rendkiviil nagy term8ké-
pességü. Határozott az átmenet az 

A' = 46 cm 	szintbe, amely eléggé tömött, sötétszürke 

szinü, goromba morzsalékos ozerkezetü vá- 
lyog, gyökerecskékkel átszóve. Er ő s 	a 
mészlepedék bevonat, amely a 	következő  
szintbe is folytatódik. _?okozatos az átme-

net az 

AC = 40 cm szintbe. Ez vil бgos, sásgásszíirke, 	apró 

morzsalékos nehéz vályog. A növénygyöke-

recskék itt is folytatódnak. Sok benne az 

apr б  csi`aв?aradvány. Határozott az átmenet 
a 

C szintbe, amely világossárga szinü, nagyon 

finom, apró morzsalékos szerkezei homokot 

vályog, halványszürke foltokkal és sok ap- 

гб  csigamaradvánnyal. 



5. szelvény 

571. tábla 

0R0P FАRT 

Megnyitva  1967. ágril,is 1-én 

Az Oromparttól nyugatra, az Ad űh•аté,rhoz közel fekv ő ,kis 
sé hullámos területnek köz:p*agass'gu r.észén. 

A = 35 cm Nedves álla,otban sötét 	szürkésfekete 
szinti, nagyon jó morzsalékos szerkezet ű  
vályog, telve apró gyökerekkel.Fokozatos 
az átmenet az 

A' = 55 cm szintbe, amely barnás-szürke szinü, nagy 

morzsalékos szerkezetű  vályog, mészlepe-
dékkel átsz őve. A gyökérmaradványok itt 
is folyte.tódnak. Fokozatos az átmenet az 

AC 	45 cm 	szintbe. Ez sárgás, vil_gosszürke szinü, 
nagy morzsalékos szerkezete nehéz vályog. 

Szabálytalanul. elszórt, nagy s4rga fol-

tok tarkitják, er ő s gyökérmaradványokkal. 
A mészlepedék elfogyóban van, a szint al 

пΡó részén feltűnnek a csigamaradványok. 
Fokozatos az átmenet a 

C szintbe, amely világos,sziirkéssárga fi = . 

non morzsalékos szerkezet ű  könnyű  vályog, 
Sok az összemorzsolódott esigaházmarad-

vány, kevés piros maszattal. A gyökér-

maradványok és az apró állatkák járatai 

ebben a szintben is megtalálhatók. 



6. ezelvény 

67. tábla 

Megnyitva 1967. április 19-én 

Tornyostól északkeletre elterül đ  szeliden hullámos te-
rep, de a szintkülönbségek meghaladják az 1 méter ma-
gasságot. A szelvény helye egy alacsonyabban fekv ő  sik 
részen van. 

A = 60 cm Sötét barnásszürke szinü , apró morzsalé-
kos ѕ zerkézetü vályog. Sok a gyökerecske 
és az elbomlott növényi maradványók jól 

fölismerhetők ebben a szintben .Fokozatos 

az átmenet az 

AC = 32 cm szintbe. Ez világosszürke szinü, rendki- 
vül jó morzsalékoš szerkezetü 	vályog, 

tele a mezei állatkák járataival. 	Еles 
az átmenet a 

C szintbe, amely világossárga szinü, finom 

morzsalékos szerkezet ű  vályog, rendkivtll 
érdekes kékes árnyalatu foltokkal tarkát 

va. A mezei állatkák vékony járatai még 
ebben a szintben is el őfordulnak. 



7. еzelvénу  

485. tábla 

BOGARAS 

Megnyitva 1967. február 25-én 

A likasa és Csantavéri ut között az Uj-telept'5l kelet-
re szeliden nullámo в  teriilet,középmagaа  fekvésű  helyén 
van a szelvény megnyitva . A szintkülönbség 1 méternél 
nagyobb. A talajviz kb. 7 méter .mélyen van. 

A • 64  or  Nedves állapotban sötétbarnásszürke szi-
nií, finom morzsalékos szerkezet ű  vályog, 

átеz6ve vékony gyökereeskékkel.Fokozatos 
az átmenet az 

A' = 30 cm szintbe , amely a fentit бl valamivel hal-
ványabb szinti, finom morzsalékos ezerke-
zetü vályog,er6s mészlepedék bevonattal. 
Az a~irб  gyökerecskék itt is fđllelhetбk. 
Még Cynodon dactylon is el бfordul ebben 
a szintben . Fokozatos az átmenet az 

AC = 42 cm 	szintbe , amely szürke szinu ,nagy , fekete- 
ѕárga foltokkal tarkitott morzsaléko в  
szerkezetű , nehéz vályog . Elшoвбdott az 
átmenet a 

C szintbe, amely sárga szinti , sok kékea-
sztirke folttal és esigamaradvánnyal.Eг6-
sen tömött vályog. A mezei állatkák fára 
tai még ebben a szintben is föllelhet бk. 



8. szelvé пΡу  
89. tábla 

NIKQLIC - tanya karnyéke 

теgnyitva 1967. február 19-én 

EZ ggé sima középmagas terep, a környéken 	el бfor u18 
еzintkiilönbségek ne érik el a 1 métert. 

A 	57 cm Söttszűrke szinü, nagyon jó morzsalékos 
szerkezetц  vályog. Nedves állapotban zsi 
rosnak tűnik. A nélyѕég felé haladva las 
sar_ fakul. Elmosódott az átmenet az 

AC = 52 cm 	szintbe, aх ely világosszi~rke színis sár- 
gás foltokkal tarai+ott nagy morzsalékos 
—rögös szerkezetű  vályog. Gyökerecskék- 
kel és méaslepedékkel van át іz бve. Foko- 
zatos az átmenet a 

szintbe. Ez világo ѕѕárga ѕ zinii, 	rögös 
szerkezetis könnyű  vályog. Sok benne a la 
pop éѕ  kupalaka csíga^ara"vá у . Igen tö- 
mött, világoskék foltokkal, az elglé jes вΡ 
dés t1neteivel van tarkítva. 

đ b 



9. azelvény 

252. tábla 

A Tornyoei és Gyömrei ut között, Rudice Miska tarkrától. 
keletre. 

Megnyitva 1967. március 21-én 

A kárnyék területe eléggé sima, 1 métert бl jóval kisebb 
szintkülönbséggel. A szelvény egy magasabb sik részen 
van megnyitva. 

A = 53 cm  Sötét gesztenyebarna azinű ,finom morzsa  
lékos szerkezetü vályog. A  szint  аlвб  ré- 
вze fokozatosan  halványul.ErB вen át van 
szбve gyökérmaxadványokkal é s méezlepedék 
kel. Fokozatos az átmenet az 

AC = 40 . cm szintbe . Ez sárgásszürke szinti , apró rö-
gös szerkezetű  vályog. Ez a szint is át 

van szбve gyökerecskékkel .é в  mészlepedék 
kel. Mezei állatkák járata és sok össze-
morzsolódott csigaház található benne. 
Еle ѕ  az átmenet a 

C szintbe, amely szürkéssárga szinti, er ősen 
tömött, átiszapoltságra emlékeztet б , nagy 
morzsalékos szerkezetű , könnyű  vályog.Ap-
ró piros morzsákkal és nagyobb kékes fol-
tokkal van tarkitva. A mészlepedék és a 
gyökerecskék itt is folytatódnak.. Sok a 
csigamaradvány. 



10. szelvény 

542. áb1a 

PIVÁUTALOM кбRNYЕІСE 

Megnyitva  .L0 ( .  .ápriliá 25-én 

A szelvény a Tornyosi és Gyömrei ut között egy fen нiksze 
rü magas területen, kb. 109 méter tengerszinti magassá- 
,gon van megnyitva. 

A = 86 cm Sötét barnásszürke ezinü, finom aprб  mor-
zsalékos szerkezetis vályog, vékony gy đke-
recskékkel átszеve. Az eke által nem la-
zitott réteget finom mészlepedék vonja 
be. A szint lefelé haladva halványul, a 
szerkezet durvul, é s megjelennek đ  csiga-
maradványok . Elmosódott az átmenet az 

AC = 48 cm. szintbe , amely világosszürke szinü, ѕárg" 
foltokkal tarkitott nagy morzsalékos szer 
kezetü vályog .. A mészlepedék és a gyökér-
maradványok ebben a szintben is folyta-
tбdnak , ugyanagy az sprб  csigamaradványok 
igy. Elmos бdptt' as átmenet a 

C szintbe, amely sztirké в  világos вárga szi-
riü, nagy mor'zéaléko ѕ  szérkezetü eléggé tö 
mött vályog, Kékesszürke foltokkal és sö-
tétbarna mb 'rzsákka; van tarkitva . Az apró 

mezei állatkák járatai ebben a ezintbexi 
is megtalálhat6k. 



C 

38 

11, azelvény 

5?.. tábla 

TORIdvOS 

~лeg іуitva 1967. áprili в  13-án 

A Likasa attól északra, a . Nаgyvál keleti partján,mely 
a Zentai határzх,k a legmagssabb része. A talaj felülete, 
erő seri hullámos, tđbb ш4tea•es szintkülönbségekkel. A ta 
la jviz  16 méter kčiхüli mélységben van. 

~ = 3s Sötétszііrke szinü, apr morzsalékos szer 

kezetü kömr уU vályog, gyökerecskékkel át 
szőve . Еles az átmenet az 

AC 	46 cm szintbe . Ez világosszüгke szinii, finom 
morzsalékos szerkezetű  vályog. A gyíke-
recskék és az apró mezei állatkák jára-

tai mindkét szintben gyakoriak.Fokozatos 
az átmenet a 

szintbe, a?^.el у  szürkéssárga szinü,nagyon 
finom morzsalékos szerkezetű  vályog. Az 
á11аticák jiratai r.!ég ebben a szintben is 

föllelhet ők. 



12. szelvény 

539 . tábla 

Dtegдyitva 1967. junius 22-én 

A Kalocsai völgyet elhagyva nyugat felé a Gyt$mrei uttól 
északxa szeliden ћullámos a terep, 1 mater körüli szint 
ktilánb"ggel. Ennek egy alacsonyarb rpszér. van a szel-
vény megnyitva. 

A.  = 58 cm Sötétszürke szinü, apró, 	morzsalé?cos 
szerkezetű  vá1Zоg, átsz őve g ökérmarе.dуd 
nyokkal. A szint alsó részón föltűnik a 
mészlepedék is. Fokozatos az átmenet a ~, 

AC = 40 cm 	szintbe. Ez világossztirke szir_и , finom, 

morzsalékos szerkeietü vá?. уog, .tsz őve 
gyökerecskékkel és mészlepedek'пel. гokoza 
tos az átmenet a 

C szintbe, amely világossárga szinü, finom 
poros , apró morzsalékos szerkezet ű  v?-
lyog, világoskékes foltokkal ós rozsdavö 
rös maszatokkal tarkitva. Sok a csigahwz 

maradvány. 



•13. szelvény 

222. tábla 

KEVI 

Megnyitva  1967. áprílis 25 -én 

Eléggé hullámos terep, 1 méternél nágyobb szintkülönbség 
gel. A szelvény egy laposban van, ahol eddig a legmé-
lyebb "A" ;,öntet találtuk. 

A = 126 cm Fényl ő , sötétbarnás szürke szinti, kitünб  
morzsalékos szerke zetü vályog . Gyökerecs-
kék tömegével van átsz őve. 50 om-t бl mé 
lyebben jelentkezik a. х~é zlepedék be уo-
nat. A mélység felé haladva a talaj szi-
ne egészen tintaszerű  feketévé válik.Sár-
gafölddel kitöltött állatka járatok is 
találhatók ebben a szintben. Elmosódott 
az átmenet az 

AC = 30 cm szintbe, amely fakб szűrke вΡzinű ,apró mor-
z еalékos szerkezetű  nehéz vályog. A növé-
nyi gyökerek, mészlepedék és az állatkák 
járatai ebben a szintben is folytat бdnak. 
$les az átmenet a 

szintbe, amely világossárga szinti, egyön-
tetű  tömött, de könnyen szétmorzsálható 
vályog. Rendkiviil nágyméretű  esigamaradvá 
ryók találhatók ebben a szintben. Az ál-
latkák járatai ide is levezetnek. 



14. szelvény 

206. tábla 

KEVI 

Megnyitva 1967. julius 20-án 

A Gyömrei uttól délre é е  a nagybecsei uttdl 	keletre 
elteriil б  elég sima terepen kicsi ѕzintkižlönbségekkel. A 
szelvény egy szelid lejt бnek alsó részén van megцyitvá. 

A = 56 cm Sötétszürke szinti, a száradással gyorsan 
fakuló, jó morzsalékos szerkezetti vá-
lyog. Gyökerecskékkel  48 mészlepedékkel 
van át в zбve. Határozott az átmenet az 

A' = 27 cm szintbe, amely a fels бtбl valamivel vilá 
gosabb szinti, jó morzsalékos szerkezetű  
nehéz vályog. A gyökerecskék és a mész-
lepedék ebben a szintben is folytatód-
nak. Fokozatos az átmenet az 

AC = 25 cm szintbe. Ez sárga foltokkal tarkitott 
világo вszürke sžinü, kitünб  apró morzsa-
lékos szerkezetű  vélyog. A mészlepedék 
é.s a gyökerecskék itt is megtalálhat бk. 
Éle8 az átmenet a 

szintbe, amely világossárga szinti, finom 
aprб  morzsalékos szerkezeti vályog, tar-
kitva halvány kékesszürke foltokkál és 
sđ tétbarna maszatokkal. Sok benne a c$i-
gamaradvány. Az állatkák járatai minden 
szintben megtalálhat бak. 

'‚' 



15. szelvény 

141. tábla 

Л4egnyi tva 19 67 . f ebruár 19-én 

A Kalocsai völgy kezdete táján, délre a Likasi utt бl ki 
let f elé lejt б  területnek egy eléggé sima alacsonyabb 
részén van a szelvén megnyitva. 

A = 80 cm Sötétszürke szinü , kitünб  apró morzsalé-
kos szerkezetű  vályog, amely sötétbarna 
árnyalatokkal van tarkitva. A mély jég 
felé haladva a szint szine fakul, alsó 
részén a talajszerkezet durvul és megje-
lenik a mészlepedék. Á szint át van ѕz6-
ve gyökerecskékkel. Az átmenet fokozatos 
az 

AC = 47 cm szintbe, amely szürkés gesztenyeszinti, 
nagy morzsalékos , apró rögös szerkezetű  
vályog. A szint alsó része felé világos-
szürkévé halványul, s ezt a szint sárgás 
foltok tarkítják. Az egész szint gyöke -
recskékkel és mészlepedékkel van át ѕz6-
ve. Mezei állatkák járatai is találhat бk. 
Elmosódott az átmenet a 

szintbe, amely nagyon szép,egyöntetü vi-
lágossárga szinü , rendkivül finom mor-
zsalékos szerkezet ű  vályog. Itt már csak 
az állatkák járatai é s egy-egy csigaház 
található. 



16, szelvény 

133. tábla 

P іegnyitvá 1967. junius 22-én 

A Gáborfalu végénél, délre a Likasi ut •ól, szeliden hul-

lámos terepen, amelynek egy eléggé sima középmagas ré-

szén van a szelvény megху  tva. 

A = 70 cm Sötét barnásszürkE szinü, goromba _morzsa-

lékos szerkezetü, könnyit vályog. átsz őve 

gyökerecskékkel és  mészlepedékkel. Foko-

zatos az átmenet az 

AC = 32 cm szintbe, amely szürke szinü, _finom mor-

zsalékos szerkezet ű  vályog., Sárgás foltok 

tarkítják. Fokozatos az átmenét a 

C szintbe, amely világos sárga s ~ iПы ,poros, 

apró morzsalékos szerkezet, kön. уti 	v^- 
lyog, halvány kék foltokkal. tark'.i tva. 	A 

mezei állatkák járatai a fö1.s б  szintekei 

át eddig a szintig vezetnek. Sok a csiga 
ház-maradvány. 



17. szelvény 

758. tábla 

KISLAPOS, volt Szélmalom dű lő . 

Megnyitva 1967. április 20-án 

A terep ar уlag sima. A szint különbségek 50 em--nél ki 
sebbek. A föltárás helye valamivel az átlag szint alatt 
vo r.. 

A köгnyék növényvilágáb бl emlitésre méltбak:Convolvulііs 
arvensis, Cirsium arvensis, Flantago sp.,Papaver rhoea.^, 
Veronika.sp., liarbarea vulgaris. 

A = 70 cm :redves ш apotban sötét 	barnás-szürke 
szinü, nagy morzsalékos, majdnem rögö s 
szerkezetű  vályog. Lefelé haladva a ta-
laj szine sötétedik . szerkezete durvul 
és rögösbe megy át . Fokozatos az átmenet 
az 

10 = 3 ct szintbe, amely szürke szir_ü, nehéz vá-
lyo~ , sötét foltokkal tarkitva, giliszta 

-járatokkal átlyuggatva, sok csigaház 
тaradvánnyal. Ebben a szintben k őre em-
lékeztető  borsó nagyságu konkréciók ta-
lálhatók. A mélység felé haladva a szür-

ke szín hirtelen fakulni kezd, de nagy 

sötét foltok tarkítják. A giliszta -jára-
tok a szint alján is folytatódnak. Foko-
zatos az átmenet a 

szintbe . Ez szép , narancssárga szinü,vi-. 
lágos kéke-szürke foltokkal tarkitott 

finom szerkezetű  vályog. Sötétsárga szeg 
lókkel és esi.ga-házakkal tarkitva.A sár 
ga szinU а ~ .а:р  k гΡ zet nagyon vékonyra szét- 

C 

44. 



kenhet8, zsiros fe вték benyomását kelti. 
A sötét foltok még itt is шegtalálhat6k. 

A talajviz 148 cm  mélységnél 	jeler_tke- 
zett. 

Chry вop2}ogon grillus 
S1kár lmo вófii/ 

Andxopogon ischaenum 
Fenyérfű  



1£i •  szelvény 

880. tábla 

NAGYLAPOs, volt Epreskert dül đ  

Megnyitva 1967. április 22-4n 

A Határért đl kissé keletre, nagyon szép sima terepen,egy 
törökvilág el đtti település - Bátka - helye mellett van 
a szelvény föltárva. 

A körвyékén tömege вen található növények: Lepidum draba, 
Veronika sp., Po?vgonum sp., Convolvulus arvensis,  Plan-

tagi sp.,  ‚s  sinapsi в  arvensis. 

A = 70 cm Sötétszürke szinü, nagyon jó morzsalékos 

szerkezetű , nehéz vályog. A mélység felé 
. haladva elmosódva kifakul. Az eke által 

nem lazított réteg nagy morzsás, diós szer 
kezetü, át van szőve mészlepedékkel. Benne 
földi giliszták járatai találhatók.Fokoza-
tos az átmenet az 

AC = 55 cm szintbe. Ez szürke szinü, piszkos sárgás 
foltokkal tarkitott nagy morzsalékos szer-
kezetis, kissé tömött, nehéz, vályog.Nagy sö 

tét huхnuszoš foltok találhat'k az egész 

szintben, melyek itat-ott még az anyak đzet-
be is átmennek, .s nehéz róluk megállapitа-
ni, hogy milyen módon is kerülhettek ide. 
Fokozatoc az átmenet a 

() szintbe, amely piszkos, sárgás vályog, át-

iszapolt mocsári lösz, összemorzsolódott 
csiga maradvánуokkal. A giliszta járatok 
itt is megtalálhatók. 

46. 



19. szelv4~гy 

864, tábla 

NAGYLAPOs , volt Csordkut dűlőben a "Kreszta- szék"-ben. 

Megnyitva 1963 . szeptember 13-4n 

A terep szintkülönbsége következtében , - habár ez nem 
haladja meg az 50 cm-t -, mégis mind a nyolc talajosz-
tály el őfordul . A szelvény helye mély, szikes terület, 
ahol csaknem minden tavasszal viz éll. A hosszu, meleg 
napokon kiszárad , és helyét só é ѕ  szárazság tűrő  növé-
nyek foglalják el. 

A szelvény megnyitása szántatlan gyepen történt. A  gye-
pet  a kelvetkez ő  füvek képezik : Puccinelle distans, Pia 

sp., Lotus corni ćulatus , Trifólium repens , Aster panno-

nicus , Matricaria camomilla , Agropyrum repens, Rumex 
stenophyllus. 

A = 26 cm Világosszürke szinü , poro s ,0agyagos vá-
lyóg. Rögös - oszlopos szerkezetű , a ki-
mosás jeleivel . Vékony növény gyökerecs-
kékkel átsz őve , s az egész szint függ őle 
gesen össze van repedezve . Az al só széle 
felé csigaház maradványok találhatók.Fo-
ko,zatos az átmenet a 

B = 22 cm szintbe , amely sötét szinü , rögös - osz-
lopos szerkezetű  zsiros fényű  agyagos vá 
lyog. A vékony növény gyökenecskék itt 
is folytatódnak , és a csigaház maradvá-
nyo k szaporodnak . Fokozatos az átmenet a 

B1 	41 cm 	szintbe, amely sötétszürke szinti 	diós, 
morzsalékos szerkezet ű  vályog . 1-3 mm át- 

47. 



mérбjü lyukae вkákkal . Az ettбl b бvebbek 
fekete sárral vannak kitöltve . Sđtét.fii 
tokkal tarkítva , fokozatos az •átmenet a 

BC = 20 cm szintbe, amely вérg" вzfirke szinü, apr б  
homokos vályog . Olyan mintha a két szint 
nek keveréke volna . Finom marz вalékos 
szerkezetU , s a. fenti lyukacskák itt is 
megtalálhatók Fokozatos az átmenet a 

c = 46  cm  szintbe, amely szép , sárga szinü, finom 
morz еaléko е  szerkezetű  apró homok, sötét 
foltokkal és csigamaradványokkal .Itt-ott 
egy-két vékony gyökérmaradvár у  még talál 
hatd. A szint al вб  határa felé föltűnnek 
a ѕzürkéš foltok, a redukciói folyamatok 
bizonyitékai . Fokozatos az átmenet a 

'✓Ú szintbe, amely világossárga szinü, nagy 
morzѕaiékoe szerkezetű , durva homok. Az 
elgléje ѕed" kéke в-szürke foltjaival tar 
kitva , de mellettük elég sok rozsdabarna 
maszattal, melyek oxidációi folyamatokra 
utalnak. 



BC = 22 cm 	szintbe , amely világosszüгke, 	szerkez< 
nélkiili vályog, az elszenesedett növén; 
maradványok fekete szepl еivel tarkitve 

гokozatos az átmenet a 

Cg= 65  cm  szintbe . Ez 4.гga szinü , moгzsaléko ѕ  sze 
kezetü, apró vályogos homok . A fekete szc 

lók ebben a szintben is megtalálhatók. 
vasoxidok rozsdás maszatai és a redukcic 
folyamatok mellett bizonyitó kéke е  foltc 

egyaránt jelen varnak. Fokozatosaz átme 

ne t a 

C 	 szintbe , amely kékes-súr ga szinü, er ő se 
nedves vályogos apró homok. 

A sá kivirágz"a 75-80 cm-nél kezd ődik. 

A ta2ajviz 230 cm mélységnél 	jelentke 
tett. 



0. szelvé гцт  

14. tábla 

z Orom alatti szikesnek egy kiemelked ő  részén 

eg гцΡTitva 1962 . augusztus 21-én 

engerszinti magasság .: 81,00 m 

zázadunk elejéig az egész Orompart alatt húzódó terüle-
tit a Kalocsai völgyön lefolyó vizek és a helyi talajvi-
ek uralták . Komolyabb lecsapolási munkák a századfordu-
6 táján kezd ődtek, de a vadvizek végleges elvezetése 
sak a fölszabadulás után történt meg. 

kđгnyez б  növényvilágban uralkodó a Cynodon ,dactylon. A 
zelvény кörtíli kukoricák eléggé zöldek é s buják, A ta-
aj felületén só kivirágzás nincs. 

18 cm Barnás szinü, morzšalékos szerkezettt, nö-

vénygyökerecskékkel stirün átsz ő tt apró ho 

mokos vályog. Az egész szint függ őlegyesen 
össze van repedezve. Fokozatos a tmenet 
az 

1  = 38 cm szintbe , amely világos barnás-szürke szi-
nü, morzsalékos szerkezetű  vályog. A nö-
vény gyökerecskék és a függ őleges repedé-
sek ebben a szintben is folytatódnak. A 

szint alsé határa cikcakkos. Fokozatos az 
átmenet a 

= 27  cm szintbe , amely barnásszürke szinü,morzsa-
léko н  szerkezetű  homokos vályog.A növér гΡy-
gyökerecskék maradványai és a repedések 
ebben a szintben is m°gtalálhatók.Fokoza-
tos az átnénet a 

49. 



Aster pannonicue 
Sziki бszirózsa 

szintbe, amely sárga szinü, szerkezet nél-
küli apró vályogos honok, vékony folyosócs 

kákkal átlyuggatva. A tat ajviz 150 cm-nél 

jelentkezett. 

C 



. szelvény 

~ . tábla 

tekei-szikes" az Orom alatt 

,nyitvá 1962. augusztus 24-én 

aesony fekvé ѕü, sima felűletU legel ő . Tengerszinti m_ 
ssága 80,63 m. A környez ő  gyep uralkodó növényvilлga: 
ccinellia limosa. E mellett még elég gyakoriak 	az 

riplex ep., Poligonum aviculare, 	Agropirum repens, 
phorbia sp. , Bromus sp. , Cicori іnn  intibus, 	Aster 
nnonicus,Bolboschoenus maritimus, Carex praecox. 	A 
int fölött 1 cm vastag növényтпaradványokból képz ődött 
karó. 

= 3 cm Erisen tömött, szür]cé вbarna ezinü, szerke-
zet nélküli homokos vályog. Éles az átme-
ni t az 

= 45 cm szintbe, amely szürkésbarna szinti, hasábns 
szerkezetű , er ősen tömött,függ ő legesen át-
repedezett vályog. nagyon kevés apró gyö-
kér. és csigaház maradványokkal. Határozott 
az átmenet a 

= 32 cm szintbe, amely barnássárga szinti homokos 
vályog, függ őleges fekete csikokkal ame-
lyek a repedéseken át lemosott f el ѕб  talaj 
ból származnak. A szint szine a mélység fi 
16  világosodik. Mind kevesebb a növénygyő -
kerecske. A talaj szerkezete a mélység fe 
lé romlik. Nind több az apró konkrécié és 
a csigaház maradvány. Fokozatos az átmenet 
a 



23. szel ~éryf 

620. tábla 

!í š RЕT "Csárdaoldal" 

L egnyitva 1963.   г!é.rcius 17-én 

A szelvénу  enyhén hullámo ц  szá.ntóföldön vaz megnyitva. 

Az hszükkelet-dél пyugat irányu szintktilörbségek nem é-

rik el a fél métert. A tengerszirti m аgasség 76,6 m. 
azt a ratérr.észt az összegiaeml ő  es ővizek gyakran ron- 

-7 	Tekintettel az évszakra, a környez ő  növényvüá- 

с~ t tiz&tesen leinni nem lehet. .7ó1 fölismerhet ők 	a 
_ •і mі  tee rо .` :~vini^, I'oly;em Іm convolvul.us, 	Iib3.ecus 

±„ orur 	a Polygonum aviculare m Оradvanyai. 

= 	cm 	okete е?i:'_, ^zer'rezet nélkv..l.i agyagos 

.~ yog, , ely. cl~oe ~̀ a_ettwr meg;y ~t 	z _ 	 а  
э 're 1ta1  nem  j^rt 

A 	= 42 	 .t'јс . Ez fekete .. 'inLt, ezerkezet nél 

_ :li , ne с .1 e г  .11 af otban gumi szeri agyi 

goc v?lyoti. i:±nd nedves, mind száraz ál 
laрс t agy. egyaгглt nehezen művelhet ő . 

'lr.ozódott az átmenet az 

40 cm 	ј_ntb е , 	:с " у 	гk6z-fekete szini fi- 

?z  vályog, r еdukciós folyamatokra uta-

1 6  Іс6? es üгkе  foltokkal tarkitva. El-

mosódott az бtmenet a 

~ f 	 szintbe,  amely  szVr':сее  sдrg;ásbarna szi- 

r.`,t 	vб1;-оg,  na 	kisszirke fol -  
нз ' - ••1 . э 'л  __~ ~и at~ro ~з.tl.~n alaku kuko 

~ ' ~ 	 _ 

rioasze *^t',1 _._g;,•е '-b méez 	göbecsekkel. 

A  twl.ajvi... 1 30 с~ -..` 1.  elentkezet t. 

54. 



. szelveny 

2. t

~~

á..~a 

тYIi.r•1 ".T..udvár д~ 1 о " 

;nyitva 1952. szeptember  12-n  

terep enyhén hullámos szántó, kelet-nуаt irányba hu 
ló depressziók és hátak, melyeknek szint's~ilönbsége 
L métert ől kevesebb. A tengerszinti magassó.g 77,2 m. 
°éti növényzetb đl érdemes kiemelni a következ ő ket.: 
)us caesiiis, Scorconera hyspanica, Sonchus arvensis, 

~hyrus tuberosus. 

75 cm Fekе te szinü, köbös-oszlo, os szerkezet:'., 

agyragos vwlyog. Széles ftigg ő leges reр edó 

sek szabdalják át az_ egész szintet. Nö-
~ ény Úyökerecskék a szint egósz mFlység г  
ben találhatók. F1mosó?ett az átmenet az 

= ^C cm 	szintbe, amely sötét, bаs násszürke ezinü 
vályog. A repedések ennek a szintnek a 

közepe tájáig hatolnak. Az egész szinti 

kölesszem nagyságu, fehér konkréei ólc'cal 

van keverve, s az alsóbb részén sárg б s-
barna vasoxid maszatok is találhаtók. Е1-
mo sódo tt az átmenet a 

szintbe. Ez sötét-szürkés, sárga vályog, 
amely redukciós folyamatokra utaló szür-

kés foltokkal és sok sárgásbarna vasoxid 

maszattal tar kitva. 



25. szelvény 

605. tábla 

NAGYRÉM "Ökörcsorda járás" 

4egr~yitva 1962. szeptember 15-én 

Az egy métert ő l kisebb szintt1 nbségU, hullámos terei 

tengerszinti magassága 76,¢ méter. A hátak és bemélyedÉ 

sek északkelet-délnyugat ir uak. A szelvér іу  egy ilyer 

mélyedésben van föltárva. A kiszáradt, mélyen összehass 

dozott.gyepen a környez ő  mocsár növényvilágából szembe= 
t> nnek: mypha latiph.olia, Ѕрах gаnіunі  erectum, Уіenthae 

p ~zlegiv-z, Tripholium repens, Calamagrestis epigeies. 

A = 65 cm Fekete szinü agyag, vörös vasoxid maszE 
tokkа2. tarkitva. Hasábos rögös szerkeze-

ttó, függ ő legesen mély repedésekkel. Jó] 

fölismerhet ők a nem egészen hvшifikáll 

szerves anyagok. A mócsári növényvilági 

gyökerei nem hatoltak mélyen a talajba. 

Ebben és a következ ő  szintben nagyon so} 
es ő -gи liszta és latens állapotban leví 

pióca. A repedések falán finom fehér pop 

található. Llmosódott az átmenet az 

ACg=  30 cm 	szintbe, amely barnás, sötétszürke agya- 
gđ s vályog, sárgás és kékes 	foltokka] 
tar_kitva, a talajban végbe meni oxidács- 

ós és redukci б s folyamatok jeleivel.Nag3 
-morzsalékos szerkezet ű , buzaszem nagy- 

. 

	

	 ságu, fehér szinü konkréciókkal. Elmosó- 
flott az átmenet a 

5б  



4. szelvény 

83. tábla 

AGYRЕT, volt nádas a "Zanoga"óban. 

egnyitva 1962. szeptember 13-án 

yakran vízzel borított nádas, ^ilynek tengerszinti ma-
risága  75,8 m. Az utóbbi években a legel ő  állatok ki-
asztitották a nádast. A környez ő  növéгуџv ágb ćl a leg-
yakoribbak: Phragmytes comлiunis,Fhleur pratense,Symphi 
am officinale, Menthae pulegium, Tripholium repine. 

= 60 cm Fekete szinü, barnás , maszatos r зg^s,ha,-

sábos szerkezetű ,, agyagos vályog. "z гle ~, 
függ őleges hasadékok szabdalják át. fiz 

egész szintet a szerves anyagi :na гаdуá-
nyok és vasoxidok vörös foltjai tarkit-
ják. Át van  sz őve mocsárnöv~ ._у z~ t ,oke-

reivel. Elmosódott az átmenet ac 

= 40  cm  szintbe. Ez barnásszürke szinü,nehéz vá-
lyog, a mocsaras, lápos talajokban végbe 
meni oхidációs és redukciós folyamatokra 
jellemz ő  foltokkal. Elmosódott az  
net t a 

szintbe, 	ily világosabb szint 	nehéz 
vályog. A nagy kékesszürke foltok között 
a barna maszatok is megtalálhatók. A ta-
lajvíz 180 cm mélységbPn jelentkezett. 



Puccinellia limosa 
Sziki mézpáz вit 

Cg = 30 cm szintbe, amely szU гkés , sáгgásba'na 	vá- 
lyog, mintha keverékes volna a két szomszé 
dos szintnek. Elmosódott az átmenet a 

szintbe, amely barnásszürke könnyű  vályog, 

barna, maszatokkal, Call 3  konkгéciókkal és 
csigaház maraö ványokkal kev' ve. A talaj-

viz 180 cm mélységnél jelentkezett. 



26. ezelvény 

683. tábla 

NAGYRÉT "Verbica" 

Megnyitva 1962. szeptember 13-án 

Eléggé sima . azántd , a tengerszinti magasság 76,8 méter.. 
Gyakran rontják az eső  é ѕ  talajvizek.  Ha .a  tél 4  a ta- 
vasz nem tul csapadékos , j6 terméseket ad. A 	kёrr~►ezб  
növényvilágbбl` в zeшbetUnnek: Camphorosma annua, Lathyrue 
tuberosue, Calistogia sepium és a Ѕtatice gmelini. 

A = 50 cm Szürkés fekete sžinü, széles repedésekkel. 
átszabdalt, hasábos r đgđs szerkezetei, a-
gyagos vályog. A Tisza szabályoz" el бtt 
mocsaras erd6.boritotta, való ѕzinb ezért 
emlékeztet a fakó erd őtalajokra. A növény 
gyákerec вkék át szövik az egész szintet, 

és még a következdbe is behatolnak.Ugyan-
igy az e ѕó-giliszta járatok i в .ElшΡosódott 
az átmenet az 

AC = 28 cm szintbe , amely іStétszbrke szinti agyagos 
vályog, sárga foltokkal és apr б  barna ma-
szatokkal tarkitva. Elmosбdott az átmenet 
a 

Cg szintbe , amely szürkés-sárgásbarna szinti 
vályog, kékes foltokkal és vörös maszatok 
Ital tarkitva. Fehér lisztszerb 	vékony 
més гlepedék-rétegecskék is találhat бk bej 
ne. A talajviz 180 cm--nél jelentkezett. 



27, szelvény 

605. tábla 

ŐKSRCSORDA JÁRÁS 

Megnyitva 1962. szeptember 18-án 

A szelvé кΡ у  hullámos felszinti legel đnek egy kiemelked б  
részén van megnyitva . A tengerszinti magasság 77,2 m. 
A közelmultban rövid ideig szántották , majd ujra begye-
pesedett . Uralkodó növények : Festuca pseudövina , Cynodon 
dactylo іa és Alopecuxuѕ  pratensis. 

A 	30 cm Fekete szinti diós, bor вós szerkezetii ho- 

mokos vályog , нekély repedésekkel. Á nö-
vény-gyökerecskék a szint alsó részéig 
hatolnak . Elmo вбdott az átmenet az 

AC = 40 cm szintbe, amely вđ tétszürke szinti, 	iget 
tömött, szerkezet nálklili homok , sárga és 
fehér szeplбkkel tarkitva . Sok az apró 
Cal03  konkréci6 és a hangyaboly . Fokoza-
tos az átmenet a 

D = 30 cm szintbe, amely sárgá ѕнzttrke szinti apró 

homok fekete humuszos földdel kitöltött 

krotovinákkal .és sok konkrécióval. Еle н  
a átmenet a 

C szintbe. Ez вárgássziirke szinti homokos 

vályog , barna maszatokkal tarkitva. A 

mélység felé haladva a konkréci бk nagyob 
bodrak. 



28. szelvény 

617, tábla 

CSÁRDAOLDAL 

Megnyitva 1963 . március 17-én 

A szelvény körnvéke enyhén hullámos felületű  szántóföld, 
amelyen é szakkelet-délnyugat irányba huzódó laposok és 
hátak váltakoznak . A вzelvény egy ilyen háton van meg-
nyitva. A tengerszinti magasság 76,8 m. A növényvilágból 
a leggyakoribb a Cynodo a dactylon , amely kompakt gyepfol 
tokat kepez , é s a talaj tulajdonságára utal б  Glycirhisa 
aechynata. 

A = 36 cm sötétsziirkés-barna szinü , apró 	homokos 

vályog . A szint •al ján soka buzaszem nagy 
ságu ĆаCO3  konkréció. Elmosódott az átme-
net az 

AC = 44 cm szintbe, ámely sárgásbarna szinü, 	apró 
homoko е  vályog , átszбve elhalt növény-gyö 
kerecskék maradványaival.A konkréciók 
szemcséi nagyobbodnak. Elmosódo tt az átmé 

net a 

Cg 	 szintbe , amely sárgás , szürkésbarna szinü 

• vályogos homok, szürkéskék foltokkal, az 
elgléjesedés jeleivel . Helyenként oxidács 
ós folyamatokra utaló kisebb sötétvörös 
maszatolc is találhаtók. Az elhalt gyökér-
maradvá ~іyok ebben a szintben is jál föl-

ismerhetбek. A talajviz 120 cm-nél jelent 
kezett. 



29. szelvény 

678, tábla 

BECKE 

IчΡ~egnyitva 1962. szeptember 11-én 

A szelvény környéke sima gyep, amely a közelmulcba fel 

volt törve, de a művelést abbahagyták. A tengerszinti 

magasság 77,6 m. A környez đ  növényvilágból leggyakorib-
bak: Puceinella distans, Agropyrum repine, Trifoli"m 

fragiferium és Cynodori dactilon. Egyes helyeken a szi-

kesség olyan nagy foku, hoј  a fölsorolt fiifélék ne э  
tudnak megélni. Ilyen foltokon a Phragmites communis el-

korcsosodott példányai éldegélnek, fiaellettük még talsíl-

ható Achylles milepholium, Melylotus officinaliss 

Eehinopus rhadeifolia. Jellemz ő  az egész kaszálóra, hogy 
ebben a rendkivüli száraz őszben az egész növényvilág 
leperzsel ődött csak a Glycirhisa aechinata elszért bok-
rai zöldeJ.lnek. 

A = 40 cm Fekete szinti, oszlopos rögö s 	szerkezetű  
apró homokos vályog. Száraz 	állapotbа  n 
a szine valamivel világosabb, de a szel-

vény mélysége felé sötétiil. Giliszta - já 

rat alig található benne. A repedésekbe 

grillidák huzódna k meg. A szint al s5 rP-

szén kevés borsószem nagyságu Call 3  konk-

récibk találhatók. Elmosódott az átmenet 
az 

AB = 20 cm szintbe, amely sárgás, sz.irkéabúrna szinü 

szerkezet nélktili, száraz állapotban be- 

. tonna emlékeztetб  apró homok. A f.els8-
szintbeli konkrécibk itt is megtalálhatók 

Elmosódott az átmenet a 

61. 



л  

Cl  = 28 cm szintbe , amely szurké -sárgásbrna szinti, 
szerkezet nélkifli vályogos homok. Fokoza-
tos az átmenet a 

Cp =  76 cm szintbe, amely a fentit еl valamivel söté-
tebb szinti , apró homokos vályog, a vas-
oxid barna maszatкival éš az elgléjesedés 
re utald szürkés foltokkal. Ezek a masza-
tok és foltok az egész szintben arányo вan 
vannak elszórva. A Glycirhisa aechinata 
gyökerei áthatolnak az egész, szinten. Еles 
az 4tmenet a 

szintbe, amely szt_.rk ~ s-s r homok, mint- 
ha semmilyen kapc е o7.= +r _ nem volna 	a 
szomszédos szinttel. E által đ.nos jelen- 

azokon a határrészeken, melyeknek kö-
?eléber_ a multbűn a Tisza, vagy annak va- 
lamд ly elQa гΡ ~a fort. 

Hordeum hystrix 
Sziki árpa /L'rgefarok/ 

	 Festuca pseudovina 
Sovány csenkesz 



30 , szelvérцг  

605. нл1ъІа  

SIAGYItÉT, Rirkalegel5 

Megnyitva 1967. május '2- 6n 

A szelvény sik legel ő  é еzaki szélén a szárnyék mellett 
van föltárva. A legel őnek ez a legmagasabb része. A ju-
hok által let аrolt növényzet maráflványáiból j бl fđlis 
merhetők: Festuca pseudovina, Hordeum Hy,stria,Gha пΡ:poro ~ 

ma annua, Achilles dištans,  minis  spinoza és a Cynodon 
dactilon. 

Al 	40 cm Világossziirke szinti fehér foltokkal tar- 
kitott igen t čTтött, de morzsalékokra born 
16, növény-gу $kerecskékkel átsz бtt homo-
kos vályog . Fokozatos az átmenet .az 

A2 - 20 cm szintbe , amely kisé világosabb szinti, 
morzsalékos szerkezetü , sárga maszatok-
kal tarkított vályogos homok. A növény-
gуt3kerecѕkék ebben a szintben is folyta-
tdбnak. Élei az átmenet a 

A = 30 cm szintbe, amely világossztixke szinti, igen 

tSmött, oszlopos szerkez etű , homokos vá- 

lyog. Ebben a szintben fehér morzsák бs 
apró ornostajnok is találhatók. A rđvény 
-gyökerecskék itt is folytatódnak. Foki•-
zatos az .átmenet a 

D = 37 cm szintbe, amely szűrkéssárga izinű , sб tét 
barna maszatokkal tarkitott apró homok. 
Еles az átmenet a 
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szintbe. Ez sötétsziirke szinU szerkezet 
nélkUіi vályog, amely mind száraz, mind 
nedves állapotban nehezen ásható. Apró 
ornstájnokkal van keverve. A talajvíz 
150 cm-nél jelentkezett. 

Statice gmellini 
Sziki sóvirág 



31. szelver;j 

б05. наъ 1а  
Л.AGYRЁT, Rirkalegel6 

I'.egryitцa 1967. та  jus 22-én 

Ez a szelvérу  a birkalegel đ  déli részén van föltva. 

A felszin ebbe az  in  ъа  alig észrevе.bet ea ?_e;; t._'_ 30. 

szelvénynél. leirt növényzet itt is г^egt а  1hnt ć . 

A = 43 cm 	Sötétszürke szinii agyagos v ~.lуog, durva 

oszlopos szerkezeti., apró kor іkréciókkal 

kéverve, átsz đvé növény-gyökerekkel.Foko 

zatos az átmenet az 

AC = 25 cm 	szintbe, amely vi1^gosszi тКe szirni,nehéz 

vályog. Goromba riigго  s szerkozetU,világos 

foltokkal tazkitva.. 1i mélység felé a szi 

ne világosodik. Fokozatos az átmenet a 

Cg szintbe, amely szvrkPssárga agyagos vá.-

lyog, tarkitva barna és fekete apró fol-

tokkal. Eivel viz alatt var., a szerkeze-

tét nem lehet meghatározni. A talajviz 

67 cm mélységben jelentkezett. 



32. szelvény 

626. tábla 

rsKRDAOLDAL 

Megnyitva  196 2,  szeptember  13-án 

A talajfelület s5.mа , de alacsony, tengerozinti magassága 
76,2 m. Az esé és talajvizek gyakran rontják. Száxa  é-
vekben rerdkiviil jó termést ad. Jelenleg lucernás, amely 
között az alábbi növé юyek találhatók:Agropyrúm repens, 
steІІaria holostea, Cynódon dactilon. 

A = 50 cm Barnásszürke szinü, morzsalékos 	rögös 

s гΡerkezettt vályo ő . A sárgás szepl бk és ma 
szatok s"áma a szint mélysége felé szapo-
rodik, és a szint is sötétedik. Sok a gi -
lisztaj^rat. Fokozatos az átmenet az 

Ag = 75 cm 	szintbe, amely sötétszürke szinti 	agyag., 

ft:ggvlees repedésekkel. Ezek a repedések 
a fels ő  szint sötétebb szinü anyagával 
vannak kitöltve, és igen sok vörös maszat 

tal tarkitva. A növér у -gyökerecskék és gi 

lis_zte,járatok a szint aljáig hatolnak.Sok 

a csigaház és kagylómaradvény. Fokozatos 
az átmenet a 

CG = 45 cm 	szirtbe, s.мΡely nyulós, kékesszürke, nehéz 
agyag. ^okozatos az átmenet a 

r, szintbe, amely barnás, sötétszürke szinti 
nehéz agy а  . A talajviz 180 cm-nél jelent 
kezet-. 



33. еzеІv4nу  

916.  tábla  

!L К0 Ѕ  

Megnyitva  1967.  november  12-h 

A talajfelUlet  sima. Régen mocsár volt. AZ uгаІ kі d б  nö-  
.*é:гyvil.ág: Сігѕі uш  arvense, Crepis bierinis, Phragniites 

ooiTznunis, Convilvulur arven ~is, Роіу ' оnum bistorta,Sym-  

phytum off icinale. 

A = 40 cm 	Sö tét sárgá sbз,rr_а  samu, gіоmъ s mог z ѕаіё  
kos  rögös,  oszlopos szerkezetbe 	dtmеn 

rieh É z  agyag.  Zoiros f ё nуъе  ј dtsz б  igen  tb 

sќ tt ѕut't вѓг gа  foltokkal  taгkіt а  és 

гбnу_ гv КегісѕКё kkеІ  dt: з cŠve. ±1n2 і i б di tt  

az  dtsienet as 

Ag = 50 cm 	szintbe, amely barr.é. s:._:;rk.. szі rљ  zs гоѕ  
f ёnуј. nehé2  agyag.  A ndvaуі  gykеіk fl- 

gубъаn vашю.К , Ć s mind Lg; Оћba: a v і : a 

. 

 

é,° ѕ zttгkі  n аѕ z а tak,  melyek  z. tala јъ  
he mеnб  охі ddсіб s б s гіdkііб s Celyamatok 

bizonyit ćkai. ' о kі z.аtо z as У tmсn с  ar 

ACg=  33 cm 	szintbe, aissJ.y od 	sszdurrc_ z? 	m о  
es  ѕі tsta&g а  еѕkvј -іх .і d fs І t оkaІ  •tarki 

tott. A  hаІvdrуѕ zL! се  tar`r,... _ g k as egyko 

ri іІgііјііббѕі  folyamatra utalnak.  11гaі  
sbaott  as dtmenia a  

Cg szinthe,  amely  csa?c anr_yiba?iil ~ nbu5ri , : 

as elBbbi szintt6 i ,  hogy  аz еІ gІбјеае d бs-

ге  utaló h а2vбвуѕ ztLrk е  foltok gyakoribbak  

б s  nagyobbak.  
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34. szelvény 

В  ТKA 

?,íegnyitva 1967. szeptember 12-én 

A talaj felülete majdnem egyenes folyami hordalék. A n ő  
véлyvilágb бi emlitésre méltó a Cynodon daetilon, 'heno-
podium album, Rubus caesius, stellaria holostea, Poly-
gonuni bistorta, hmaranthus retroflexis, Convolvulus ar 

vensis, Nasturtiinn officinale: 

A = 46 cm Sárgásszürke szinü könnyen máló  vályogos 
homok, sötétsárga maszatokkal, és átsz ő-
ve növény-gyökerekkel'. Fokozatos az át-

aenet az 

Ag = 37 cm 	szintbe, amely zsiros,sötétszürke szinü, 

rögös oszlopos szerkezet ű , nagyon tömött 

agyagos vílyog, barna morzsákkal tcrkit-

va és átsz őve növény-Úyökerecskék!ге1..'o-

konatos az átmenet a 

Cg szintbe. Ez sárga szia_, barna foltokkal 

tarki tott, _Fino m  apró .^. о .'..' п п a? nitos szer- 

kezctLL iS &A -` 	a,  ,:.._ e1;І éjesna 6 s, he.1- 
vt ±yys um, ,~. ,,,e rc 1.+ j ~.i ~*a.7.. 	 J 



A talaj szilárd fázisának fizikai sajáteágai 

A Ta1ai ezemcseö вszetétele 

A talaj szemeseösazetételének a különböz ő  nagysága egye-
di részecskék egymáshoz viszonyitott mennyiségét nevez-
zük. E részecskék egymáshoz viszonyitott mennyisége alap 
ján osztályozzuk a talajokat, és f őleg ez határozza meg 
az Arany-féle kötöttségi szám és a kapilláris vizemelé в  
mennyiségét is. Megadott mérthatárok közé es đ  szemcsék 
egy szemcsefrakciót képeznek. Nálunk az Atterbergt đl 
1913-bari javasolt nemzetközi beosztás terjedt el. 

A sžemesefrakció megnevezése A talajszemcsék átmér đ je 
Atterberg szerint 	 /mm/ 

Kđ , kavics, durva rész 	 2 

Durva homok 	 2 	- 0,2 
Finom homok 	 0,2 - 0,02 

Iszap 	 0,02 - 0,002 
Agyag 	 0,002 - 	/23/ 

A talajok osztályozása a szemcseö еszetétel alapján 

A talaj 	 A lei вzapolható rész 

Durva homok 
Homok 
Vályogos homok 
ыomoko в  vályog 
Vályog 
Agyagos vályog 
Agyag . 
I1eh4z 

mennyisége /~/ 

0 	- 	10 
1C 	- 	15 

15 	- 	25 
25 	- 	35 
35 	- 	60 
60 	- 	70 
70 	- 	80 
80 	- 	90 	/24/ 
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Az 1 - 16. soтszamig ismertetett talajszelvények a har- 
madik teraszon vannak föltárva . A legtöbb durva 	homol' 
66,50 % a negyedik számu szelvény "C" szintjében, 	a 
legkevesebb pedig 40,00 7 az egyes számu szelvény "A" 
szintj .ében találhat б . E két határérték között váltakozik 
a harmadik terasz talajainak összhomoktartalma. 

A tizenhat szelvény kiszül tizenegyben a "C" 	szintben 
van legtöbb homok. 

Az elad számu szelvény "A" szintjében legtöbb a leisza-
polható rész /fizikai agyag!, 60,00 , legkevesebb a 
negyedik szwnu szelvény "C" szintjében 33,50 <%. 

A harmadik terasz talaj аí szemcseösszetételek 	alapján 
a homokos vályog, vályog és az agyagos vályog között o$Z 
lanak meg, К  z ші k legtöbb a vályog. 

A második, teraszon me nyitott, 17 -  21., az öt szelvény 

közül, legtöbb horok a 19. "Cg" szintjében 90,00 , a 

legkevesebb ennek a szelvénynek az "A" szintjében van, 

34  5.  

A legtöbb lelsza рolható rész is ennek a szelvénynek az 
"A" szintjében van, 65,00 91, a legkevesebb pedig a "Cc" 

szirtben, mindössze 10 . Igy a 19. sz& a szelvényt a 

széladségek szelvényének nevezhetjuk. 

A szemcRefrakciók összetételében a legnatTyebb széls е sé- 
„ek a réti talajok között talá цiat бk. Legtöbb 	homok, 
08,50 i, a 30. aze?.vény "D" szintjében, legkevesebb,15,3 

a 32. ;szelvény "C" szintjében van. 	A leiszapolható 

rész a .fenti értéknek reciprokja a 32. szelvény 	"Cf4  

szintjében £34,70 . Legkevesebb 4,95 a 29. szelvény 
"0" szintjében van. A szemcseösszetétel alapján a durva 
homoktól a nehéz agya,zig a zentai rétben minden tal аj-
tipus me€,található. 
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1. táb1 А zat 	A TALAJ SZEMCSEüSSZETTЕLE 

Szám Szint 
cm 

H 0 m 0 k 
dur7a 	finom Iszap lgyag Fizikai 

agyag 

 A 	= 32  0,25 39,75 44,00 16,00 60,00 

!:' = 30 0,17 52,83 28,00 19,00 47,00 

no  = 4 Е  0,22 49,78  28,50  21,50 50,00 

O 	= 0,29 59,71  26,00 14,00 40,00 

 A 	= 58 0,61 55,89 28,00 15,50 43,50 

A' = 33 0,16 49,84 27,50 22,50 50,00 

AC = 25 0,55 45,95 32,50 21.,50 54,00 

C 0,47 53,06 30,00 16,50 46,50 

 A 	= 58 0,17 51,83 29,00 19,00 48,00 

AC = 35 0,13 49,87 28,50 21,50 50,00 

C 0,30 58,70 24.50 16,50 41,00 

 A 	= 33 0,24 53,26 27,50 19,00 46,50 

A' = 46 0,27 50,73 26,00 23,00 49,00 

AC  =  40 0,45 47,05 27,00 25,50 52,50 

C 1, 89 64,61 18,00 15,50 33,50 

 A 	=35 0,22 51,78 26,50 21,50 48,00 _1' 	= 55 0,18 50,32 27,50 22,00 49,50 

AC = 45 0,39 47,11 29,00 23.,50 52,50 

C 0,68 55,32 26,00 18,00 44,00 

 A 	=60 0,2]. 58,79 24,00 17,00 41,00 

AC  _  32  0,19 51,81 26,50 21,50 48,00 
C 1,23 58.77 26,00 14,00 40,00 

71.. 



7. A 	= 64 0, 1 8 54,32 28,50 17,00 45,50 

.' = 30 0,35 49,65 27,50 22,50 50,00 
AC = 42 0,68 42,32 34,00 23,00 57,00 
C 0,61 55,88 28,50 15,00 43,50 

R• A 	= 57 0,29 52,21 30,50 17,00 47,50 
AC = 52 0,46 53,04 25,00 21,50 46,50 

C 0,81 60,69 25,00 13,50 38,50 

 A 	= 53 0,11 53,39 28,50 18,00 46,50 
AC = 40 0,22 51,78 27,00 21,00 48,00 
С  0,52 60,48 24,50 14,50 39,00 

 A 	= 86 0,15 52,84 29,00 18,00 47.00 
AO =  48  0,17 49,33 27,50 23,00 50,50 

C 0,67 56,82 27,00 15,00 42,00 

 A 	= 38 0,16 .6084 25,50 13,50 39,00 
AC = 46 0,34 51,66 28,50 19,50 48,00 
C  0,32 58,68 27,00 14,.00 41,00 

 A 	= 58 0,21 57,29 29,00 13,50 42,50 
AC = 40 0,34 52,66 28,50 18,50  47,00 

C 0,53 53,97 31,50 14,00 45,50 

 л 	=126 0,16. 51,34 33,50 15,00 48,50 

AC  = 30 0,31 48 , 69 30 , 50 20 , 50 51,00 

C 1,84 53,66 29,50 15,00 44,50 



 A 	= 56 0,25 48,75 30,00 21,00 51,00 

.: '  = 27 0 , 30 45,70 30',00 2 4,00 54,00 

Ac =  25 1,57 4 6 ,93  25,50  26 , 00  5 1 ,50  

C 1,61  5 5 ,32 25,00 1 3 ,00 43, І0 

 " A= 80 0,10 57,40  25,50  17,00 42,50 

AC  = 47 0,08 50, 92 ? 5, 00 24 , г':.  49 ,00 

0  0,5 2  5 6 ,98 22,50 20,00  42,50  

 A 	= 70 0,22 60,21 26,50 13,00 30,50 

Ac = 32 0,79 51,71 29,00 18,50  47,50 

C 1,13 61,37 2 ~ ,U0 11,50 37,50 

 :. 	= 70 0,79 51 ,2  27,50 20,50 41,00 

::C - 51 1,FF 
 41,11  30,00 27, 00  7,00 

C  0,21 ,л , ?2  74,50 17,00 51,50 .  

18 • n 	= 70 0,23 47,7  29,00  24,00 52, С'0 

AC  = 55 0,19 12,30 26,00 31,50 57,50 

C  0,2. 4 . 5?,3'  26,11  21,50 47,50 

 A 	= 26 0,50 33, 50 40,00 17,51 56,50 

и 	= 22 0,49  36,51 35 , 1• 0 21,00  63,00 

~?С  = 44 0,61 48,80 31,01  1 6 ,51' 50,50 

C = 20 1,98 66,02 30,00 3, 10 33,00 

01 = 46 0,44 15,55 12,50 1,50 14,00 

r~ 
6 

0,80 19,20 9,00 1,00 10,00 

 A 	- 18 .0,41 67,04 	. 27,40 5,15 32,55 

A1 	38 0,46 54,00 33,05 12,40 45,45 

R 	= 27 0,39 72,5 6  29,80 21,40 27,05 

~ ry = 22 0,48 63,07 34,05 2,40 д .~ ,,~ С  
.-, 	 ~ . 

С0  = 65 0,  87,11 11,30 1,15 12, 45 

C 0,63  88,67 6,80 3,90 10,70 



21. A 	= 	3 1,30 65,00 24,10 9,60 33,70 

:.1  = 45 0,40 51,15 34,35 14,10 48,45 
~ 	= 32 0,72 67,33 28,30 30,65 58,95 
C 0,81 77,49 17,80 3,90 21,70 

22. A 	= 75 0,05 35,49 20,25 44,20 64,45 
AC = 40 0,12 57,67 13,25 28,95 42,20 

Cg  0,02 40,77 39,80 19,40 39,45 

23. A1  = 18 0,23 39,02 38,50 22,25 6075 
A2  = 42 0,07 38,18 36,00 25,75 61,75 
ACg= 40 0,46 48,03 41,00 10,50 51,50 

• CG 1,47 42,5.3 46,75 9,25 56,00 

24. A 	= 60 0,15 37,69 34,00 28,20 62,20 

AC = 40 0,09 40,54 38,92 20,45 59,37 

Cg 0,02 40 ,77 39,80 19,40 59,20 

25. A 	= 65 0,12 30,18 38,00  31,70 69,70 
ACg= 30 0,13 36,42 43,70 19,45 63,15 
Cg  = 30 2,35 50,45 42,75 4,45 47,20 

C 5,19 55,10 37,75 0,95 . 	38,60 

26. A 	= 50 0,07 37,43 25,25 37,25 60;50 
AC = 28 0,13 34,92 45,20 19,45 64,95 
Cg  0,14 55,41 83,25 1,20 44,45 

27. A = 30 0,32 64,98 20,25 14,45 34,70 
AC = 40 0,68 84,62 12,25 2,45 14,70 
D 	= 30 2,41. 83,89 12,75 0,95 13,70 

C 3,97 61,58 31,00 3,45 34,45 
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28. A 	= 3E 0,05  67,45 22,5 12,25 34,50  
AC = 44 4,28 67,22 22,0L 5,50 27,50 

Cg  3,15 72,10 16,00 8,75 24,75 

29 .. A 	= 40 0,17 65 ,63 21 , 2 5 12,95 34,20 

Ав  =  20  0,66 80,39 8,00 10,95  18,95 

C1  = 28 0,61  78,93 7,25  13,20  _' 	4 5  
C2 = 76 1,54 59,75 26,75 4, 9 5 28, 

D 1,06 94,49 4,00 0,95 4,9.. 

30. А1  = 40 0,24 71,76 15,00 13,00 28,00 

A2  = 20 2,52 74,7 8  10,50 12,00 22,50 

B 	= 36 2,21 6 9 ,79 15 ,50 13,50 29,00 

D 	= 37 0,25 38,25 7, 50 4,00 L1, 50 
CG 1,53 60,47 10,00 26,00 38,00 

 A 	= 48 0,51 3 7 ,99  28,00 33,50 61, 50 
AC = 25 8,63 38,86 21.,50 31,00 52,50 

Cg 1,94 33,56 35, 50 29,00 , ,. 64, 50 

 A 	= 50 0,11 36,18 50,75 12, 95 63,70 

Ag  = 75 0,25 25,05 47,25 27,45 74,70 

CG 0,03 17,37 47,65 34,95 82,60 

C 0,01 15.29 49,50 35,20 84,70 

33. A 	= 40 0,04 18,46 38,50 43,00 81,50 

Ag  = 30 0,01 .17,40 33,50 49,00 82,5Q  
АС~ 33 0,05 54,45 22,50 23,00 45,50 
Cg  0,16 55 ,34 23,50 21,00 44,50 

.34.  A 	= 46 0,29 76,71 12,00 11,00 23,00 

лу  = 37 0,03 31,97 30,00 38,00 '6,00 

С  
g 0,16 42,34 28,50 2900 57,50. 



A talaj szerkezete és mechanikai sajátságai 

A talaj szerkezetén a szilárd fázist alkotó egyedi ré-
szecskék és morzsakötelékek térbeli elhelyezkedé еét ért 
jük a természetes talaj tömegében . Lzek a részecskék 
égymáshoz illeszkedésük körülményeit ől és módjától füg-
gően nem képeznek hézagmentes tömeget, hanem különböz ő  
méretű  és alaku üregek vannak közöttük, tehát a talaj 
porбzús anyag. A talajszelvény genetikai sž тntjéпék jel 
lemžésekor beírjuk az egymáshoz illeszked đ  Еorzsakötelé 
kik alakját és illeszkedés'.k módját. Igy beszélünk apró 
vagy finom morzsalékos, morzsalékos , nagy morzsalékos, 
diói, poliéderes , rögös, oszlopos és egyéb talaj-szerke 
zetekr ől. 

A talaj térfogat sulyán az egységnyi térfogatu te гmésze 
tes szerkezetű  /háboritatlan/ talaj 105 °0 hőméгѕékle-
ten szaгitott nedvességmentes sulyát értjük . A talaj 

térfogat sulya, eltekintve a sz.ntott rétegt ől, a mély-
вég irányába általában csökken. Befolyásolja a duzzadó-
képesség, amely szántás után a legnagyobb, majd a talaj 
ülepedésével állandóan csökken a té гfogatsulya. De 
befolyásolja a szemcseösszetétele és a szervesanyag tar 
talma is. A térfogat ѕuly jele Ts. 

Tájékoztató értékek a talaj térfogat sulyára a 	talaj 
Вzemc ѕeö ѕszetétele szerint: 

Homok Homokos   
vályog Vályog Agyagő s 

vályog 
Térfogat 

suly 	1,40-1,70 1,35-1,50 1,20-1,40 1,30-1,60/25/ 

A mi esernozjomunk térfogat виlуа  1,10 - 1,40. váltako- 
zik /26/. 
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A talaj fajsulyán értjük az egységsulyt , amikor a talaj 
szilárd fázisa kitölti az összes teret, s olyan ideáli- 
san van összetömve , amely minden porozitást kizár. Jele 
Fs. 

Ásványi talajaink fajsulya általában 2,6 - 2,7. A homok 
fajsulya 2,65. A vályog és agyag talajok látszólagoe 
fajsulya a ténylegesnél jóval nagyobb, 2,7 körül van, de 
ett ől jelentő s eltérések is mutatkoznak /27/. 

A talaj térfogatsulyának é ѕ  fajgulyának ismeretében ki-
számithatjuk a talaj porozitását, a pórus terének nagy-
ságát. Ezt százalékban szokás megadni az alábbi képlet 
alapján: 

Ts 
Р % =/1 	/ • 100 

Fs 

A talaj viz- és leveg őgazdálkodása nagyrészben a porozi-
tá ѕtбl függ. 

Néhány általános adat a talaj porozitásáról /térfogat-p/ 
/28/ 

Nagyon porózus 	 60 
Porózus 	 45 - 60 
Kicsit porózus 	 30 - 45 
Nagyon kicsit porózus 	 30 alatt 

A mi csernozjomunk 
	

50 -  55 

A szelvényben mélyebben 
	

45 - nagyobb 

A talaj-képlékenység fels ő  határának megállapítására vo-
natkozó egyszerű  eljárás Aranytól származik,ezért Arany-
f éle kötöttségi számnak nevezzük. Ez a szám a talajban 
lévő  agyag-frakció mennyiségével nagyjából párhuzamosan 
változik, amint az alábbi táblázatból látható: 
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Talaj tipus Agyag 	frakció Humusz KA  

Csernozjom % 27,5 3,4 34,3 
Csernozjom % 37,8 4,5 42,4 
Réti 'talaj 50,4 3,4 54,0 
Réti talaj % 57,4 3,7 52,9 
/29/ 

A KA  értéke alapul szolgál a talajmüveléshez szükséges 
vo іóerc5 kiszámitásához. 

A harmadik terasz szelvényei között a 13. szelvény "C" 
szintjének térfogatsulya a legnagyobb, 1,53, legkisebb 
a 4. szelvény "A" szintje, 1,14. A térfogatsuly leggyak 
rabban 1,20 és 1,40 között v Е1 takozik., 

A 9. szelvény "C" szintjének a fajsulya 	legnagyobb, 
2,85, legkisebb a fajsulya az 1., 4., 5., 8., és 	15. 
szelvény "A" szintjének, 2,53. Természetes, hogy a szel 
vény mélysége felé haladva a talaj ásványi részének nö-
vekedésével a fajsulya is növekszik, ezért a minimális 
faj suly a legtöbb ezervesanyagot tartalmazó "A" szint-
ben található. 

Legporózusabb a 4. azelvé лy "A" szintje, 54,9, legkevés 
bé•poгázus a.7. szelvény "C" szintje, 43,9 Nagy át-
lagban ezek a talajok porózusnak mondhatók. Forditott 
az arányosság a talaj porózitása és térfogatsulya. kp-
.zött . 

Az Army-féle kötött вégi szám legkisebb értéke 	31,2, 
a 3. вzelvényben, legnagyobb 36,6 az 5»ben, s megegye -
zik a magyar szakirodalómban ismertetettel.Ez az érték 
a talajban léve fizikai agyagfrakció mennyiségével 
nagyjából párhuzamosan változik /30/. 
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A második terasz és a rét talajainak térfogats цΡlya, faj-
sulya és porozitása számo+tevő  eltérést mutat. Az Arany-
féle kötöttségi azám a réti talajoknál rendkivül nagy, 
még 75,9 is el őfordul, els ősorban az agyagfгákció nagy 
százaléka miatt., 

:  IV  é s a K.  i.=_özötti össz~fü`gés a 
т~ 

rét i нзlајо kогi /22 -  29.  szelvény/ 
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2. t љ]zаt 
A  TALAJ  ЅZRю Z 

Ѕ Z і!І 	Ѕ zјnt 

8 1\U r e II£I ЅАЈЛТЅЁ GІkІ  

Т uГfО ?.t 	ајіі1у 	Рігі zі t ѕ  

1. A 	= 32 1,19 7,53 52,8 33, 
A' 30 1,27 2,5 Ё  50, с  
AC = 4.8 1  2,59 50,5 
C 1,2 

2. A 	= 56 L27 2,59 51,2 33,8 
A' 	= 33 l,'7 2,6 
AC = 25 З 23 2 , ő  53,7 
o 1,1.7 2, 44,9 

3. A 	= 58 1, 2,59 50,4 31,2 
AC = 35 1,28 2,59 50,6 
C ,54 9 , А 5 

4. A 	= 33 ) , 1$ 2,55 54,2 32,8 
A' ‚2' 2,5 53,3 
no = 4.0 1,52 2,63 50,0 

1 ,f} 9,77 14 

5. A 	= 55 1,58 2,53 47,6 36,6 
A' 1 ,34 49,3 
AC = 4.5 ‚ 7,66 5.34 
C 1 ,55 2 ,7 50,1 

6. A 	= 60 1,22 2,66 52,5 33,9 
AC 32 1,20 2,63 54,4. 
C ',44 2,66 46,0 



?. A 	= 	64 1,20 2,59 53,7 3  !‚  5  

A' = 	30 1, 22 2,56 52,4 

AC = 	42 1,30 2,66 57.,0 

0  1,51. 2,66 4.3,2 

A 	= 	57 1,28  2,53 49,5 33,9 

AC = 	52  1,23 2,59 52,6 

C  1,40 2,63 53,5 

 A 	= 	53 1.,21 2 , 59 53,4 32,' 

AC  = 	40 1 ,24  2,56  5 1 , 7 

0 1,34 2,85 53,1 

 n, 	
- 	86 1,24 2 59 5 2 ,3 33,1 

АС  = 	48 1,31 2,59 49,5 

C 1,42 2,73 47 ,9 

 n = 	38 1,31 2,66 50,8 33, 1  

AC  = 	46 1 , 30  2,63 50,8 

C 1.37 2 ,70 49,3 

 A 	= 	58 1,19 	. 2,56 5 2 ,7 д 2 , 8  
AC = 	40 1,22 2,63 53,7 

C 1,43 2,68 46,8 

 A =126 1,27 2,59 51,0 

AC = 	30 1,45 2,63 44,8 

C 1,53 2,70 43,5 
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14. A 	= 	56  1,22 2,59 5 2 , 8  33,0 
A' = 	27 1,20 2,56 53,3 
AC = 	25 1,23 2,66 53,7 
0  1,33 2,66 50,2 

15. A 	= 	80 1,31 2,53 48,3 53,3 
AC = 	47 1,34 2,63 48,9 

C 1,45 2,73 47,0 

16. A 	- 	70 1,30 2 ,60 50,1 
1C = 	32 1,21 2,66 54,6 
C 1,41 2,66 47,0 

17. A =?0 1,37 2,59 47,3 
Al = 	58 1,26 2,66 52,5 
C 1,53 2_,77 44,9 

18. A 	70 1,30 2,63 50,7 
AC = 	55 1,59 2,63  39,6 
C 1.55 2,70 42.7 

19. A 	= 	26  1,27 2,57 50,6 34,25 
B 	= 	22 1,20 2 , 63 54,4 
BC  = 	; , 	~ _,.__и  2 , 66 5 3 ,1  
C 	= 	20 1,27 2,74 53,6 
С , 	= 	46 1,27 2,70 52,9 
С~ 1.,3s 2,74 49,6 

20. A 	= 	18 1,31 2,63 49,0 44,4 
A1  = 	38 Ј ,3 2,59 48,6 
B 	= 	27 1,33 2,43 45,3 
BC = 	22 1,35 2,73 41,7 

= 	65 1.,33 2,73 41,7 
C 1 ,32 2,56 4а ,2 



21. A 	= 3 1,25 2,43 4.5 43,7 

. A1  = 45 1,34 2,46 45,5 

33 	= 32 1,28 2,73 53,1 

C 1,31 2,70 51,5 

22. A 	= 75 1,36 2,59 47,5 59,2 

- 	 AC = 40 1,41 2,77 49 

Cg 1,36 2,70 	. 49 ,6 

23. A1  = 18 1,21 2,35 48,5 64,8 

A2  = 42 1,22 2,53 51,8 

ACg= 40 1,32 2,56 48,4 

CC 1,26 2,63 52,1 

24. = 61 1,29 2,90 40,4 75,9 

AC = 40 1,27 2,63 51,7 
Cg . 1,33 2,66 50,0 

' 

25. A 65 126 2,53 99,1 -'.  

ACg= 30 1,33 2,59 42,5 

= 30 1,31 2,73 91,0 

C 1,30 2,73 59,4 

26. А 	= 50 1,33 2,55 54,0 
• 

. AC = 28 	• 

. 

	 1,35 2,73 	•. 51,5 

2,85 52,3 

27. A 	=. 30 1,28 .. 2,59 - 50,6 	. 33,0 

AC = 40 	•. 1,43 . 	 2,77 48,4 

D 	= 30 1,46 2,31 48,0 

C 1,27 2,73 



28. 

20 

50.  

А  = 

AC  = 
Cg 

:i 	= 
Ал  _ 
П  
'1 - 
C2  = 
D  
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D 	= 

CG 
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52 ‚4  

52,0 
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47 , 0 
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34. 

_ 
: 	

- 

AC  = 
(Ig  

A 	= 

1iп  = 
-~ 

7(S 	= 

C 

A 	= 
Ag = 
А Ig=  

"g 

A 	= 
Ag =  
(-',-. '-, 

~ .  л ` .~ 

25 

50 
75 

75 

40 

30 

33 

46 

37 

1,30 

13 4 
~ 

1,30  

1
, 28 

 

1,27 

1,34. 
1,24. 

1,47 

1,37 

1.,37 

1,43 

1,46 

1 .51  

,_с, д  2 , 5 3 
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50,4 
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49,9 
47,0 

45,1 

51,1 

45,4 

54,3 



A talaj vízgazdálkodása 

A kapilláris vízemelés, kapilláris vízkapacitás 
és a holt viz meghatározása 

A kapillári в  vizemelést üvegcs őbe helyezett, vizzel é-
rintkez ő  talajoszlopban, meghatározott id ő  elteltével 
mérjük, és mm-ben fejezzük ki. A kapilláris vízemelés i-
dőbeli lefolyása ugyanaz, mint a beázá еé, vagy víznyelé-
sé. Ha a talajban több a nagyobb szemcse-frakci б , gyor-
sabb a kapilláris vízemelése, amib ő l a talaj szemeseösz-
szetételét megközelít őleg meg tudjuk állapítani. Az ad- 
szorbeált nátrium és az oldható nátrium-sók a kapilláris 
vizemélést nagymértékben csökkentik. A lassu kapilláris 
vizemelkedé ѕ  jellemz ő  a szikes vagy agyag talajokra. Ál-
talában öt бra hosszáig mérjük. Azt a vízmennyiséget, a-
melyet a talaj szabad vizfelszinnel érintkezve felvesz, 
kapilláris vizkapacitásnak nevezzük. Ez a mennyiség leg-
közelebb áll a talaj természete ѕ .vizkapacit"ához. A ta-
laj kapilláris vízkapacitását egyezményesen a 10 cm ma-
gas szabad vizfelszinnel érintkezésben lévő  talajoszlop 
pórushálózatában fölemelked ő  viz mennyiséggel jellemez-
zük. Ennek meg іlatározására meg nem bolygatott talajmin - 
tát alkalmazunk, melynek 150 mikronnál kisebb sugaru po-
rusa.i megtelnek vizzel. Az ezeknél nagyobb pórusok rész-
ben, vagy teljesen üresek maradnak. Ez a vizkapacitás el 
sősorban a talaj méchanikai összetételét ől függ. A hu-
musztartalom nagyban emeli a vizkapacitást. A jó szerke-
zetű  talaj vizkapacitása nagyobb a rosszerkezetüénél. 

A talaj nedvess бgének azt a részét, amit a növények hasz 
nositani tudnak, fölvehet ő  viznek nevezzük.. Ezzel szem-
ben azt a vizme.nnyiséget, amelyet olyan er ő  köt a talaj-
részecskékhez, hogy a gazdasági növényeink 10-15 atmosz-
féra./átlag 16 AT/ szívó erej ű  gyökerei fölvenni nem ké- 
pesek,holt viznek /1v/ nevezzük. Мindkét mennyiséget 
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térfogatszázalékbaл  fejezzük ki. A holt viz mennyiségét 
legpontosabban vegetáoió ѕ  kisérlettel lehet meghatározni 
Amikor.a talaj vízmennyisége a кΡ вyira lecaökken, hogy a 
hervadó növény páratelt leveg őben sem elevenedik föl,be-
вzélhetünk holt vízről.  Az  általánas gyakorlatban a holt 
vizet a .talaj.higroszkopicitá вából számoljuk ki. Kreybig 
•s2erint a Sik-féle hyi négyszere вének, vagy a IvIltscher-
litz-féle Hy 2-,1-szeres szorzatából kapjuk. A mi osarno-
zjonnank fels ő  humuszt tartalmazó szintjében.a holt viz 
általában 12-14 sulyѕzázalék körül van. 

A. talajok vízkapacitásának hasznosítható viz és holt viz 
tartalmának átlagos értékei /sulyszázalék/: 

vu tv HV 
üoиok talaj 12 	. 9 3 
Vályog talaj . 24 15 	. 7 
Agyag talaj 36 9 25 
/31/ 
/DV = diszponibiiis vagy hasznositható Viz/ 

A kapilláris vizemelé в  mвghatározá вánál megfigyelhet ő , 
hogy a harmadik, de nagyrészben a második terasz eserno-
zjom talajšiná ЭΡ: is r; "C" szintnek legjobb a vizfelszivó 
képessége, igy vá1 бѕ zinü, hogy a vizátere ѕ ztő  képessége 
is. Alig van egy pár:elglé-je ѕedett szint, amely kivételt 
képéz. A vizf elszivó-képesség általában leglassubb a 2. 
és 3. _sžintbén, ‚ Ібѕілtі , hogy a koloid nagyságu szem- -
eнefrakciók és égyéb _vizmozg'a.s gátló anyagok. fölhiйinozó-
đása miatt. 

A kapilláris_ vizkapacitás a esernozjom talajoknál nagyon 
szLik határok köžátt mozog. Q regkisebb 39,3, a legna-
gyđbb 52,3 sulyszázalék. á sok leiszapolható részt tar-
talmazó réti talajok é.s a szikesek kapillári в  vizkapaci- 
táвában nagy аz eltéГés. Lšek köžе tt a legkisebb érték 
12,7, a legnagyobb pedig; 49,2 sulyszázalék. 
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A holt viz a oeernozjom talajoknál átlag 11-12 $. A leg-
kisebb érték 9,00, a legnagyobb 14,00 %. A talaj leieza 
polható ré вzének növekedésével a holt viz is növekszik. 
A nehéz réti talajokban 20 % körül mozog, de a legnehe-
zebb agyagtalajban még 25 százalékon fölül is el6fórdul. 

A СаС03  és a pH köz ~ tti öss_ ef'üggés a 
réti talajokon /22 — 31. szelvény/ 
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3.. táblázat 
A K.^ ILLÁRIS VIZЕ  !ЕТL S, A кА nLАІnѕ  VIZKAPACIT»S s A 
HOLT. VIZ ?';TGHAT~ROZdSA 

Szдm S гint ст  10' 30' 1h 5h  Kapillári в  
Yizkap. 

Holt 
vtz96 

L.  l. 	= 3'  2R  44 58  108 51,8 10,56  

A' = 30 26  48  56 100 47,7 

АС  = 4 3 19 30 ' 40 76 46,8 

C 32 41  67 130 46.7 

2. A 	= 58  32 54 71 154 50.6 12,58 

A' = ~ 33 31 56 69 151 51 ,.2 
AC = 25 34 57 7 Е  169 52,3 
C 43 77 104 20 5  41 ,2 

3. A 	=  51  32 49 68 140 50,3 9,00 

AC = 35 34 52 66 138 45,5 

0  46 73 96 200 45,3 

4. A  = 33 27 	. 43 58 120 50,3 12,24 

A' = 45 26 44 56 110 47,5 

AC  = 40 30 50 70 147 47,3 

C . 39 68 98 195 4 5 , 5 

5. ri 	= 3; 25 44 60 134 45,3 14.00 

A' = 55 28 45 61 122 45,5 

AC  = 45 40 65 87 172 45,9 
q 33 56  75 145 43,8 

6. А , = 60 35 64 91. 21 0 46,0 11,72 

AC = 32 34  56 78  163 45,2 
. 

C . 	46  78 08 230 42,9 



7.  A 	= 64 34 51 70 158  46,6 12,08 

A' = 30 36  52 74 188 48,3 

AC = 42 37 64 88 200 44,8 

C  40 70 98  232 39,3 

8. A 	= 57 42 67 91 186 47,5 12.40 

AO = 52 32 51 67 134 45,8  

C 60 102 138  275 47,9  

9. A 	= 53 30 47 64 135 49,9 11,52 

AC = 40 28 46 62 129 43,4 

C 49 75 100 204 47,3 

10, A 	= 86 42 64 84 184 46,3 11,36 

AC = 48 38 58 80 182 45,1 

C 49 83 114 244 40,8 

11. A = 38 41 63  82  175 46,9 

AC = 46 45 78 98 200 47,4 

(!  65 114  15 317 45,2 

12. A 	= 58 56 90 120 227 47,1 11,60 

AC = 40 52 80 102 185 47,5 

C 48 69 8б  174 44,3 

13. А 	= 126 37 68 98. 222 46,4 13,20 

LI = 	30 48 70 97 226 42,0 

(! 46 82 116 240 42,7 



14. A 	= 56 30 44 56 100 47,5 13,20 

А ' 	.- 27 31 48 66 130 48,1 
лС  = 25 18 28 39 84 45,9 

C 31 48 66  120 42,9 

15.  A 80  46 73 96 210 46,9 11,36 

AC = 47 35 58 80 165 46,4 

C 50 86 1 15 23 4 45 ,6 

16.  A 	= 70 50 78 100 200 49, 11,96 
AC = 3 2  28 40 48 99 50,0 

C 65 102 134 278 46,9 

17. A 	= 70 38 55 78 178  43,3 
AC  = 58 18 28 40 96 41,9 

C 32 45 60 136 40,3 

18. A 	= 70 32 4 
  62 144 43,6  

AC = 55 28 40 55 116 3,3  
C 2 7 40 52 104 38,4 

19 .  A 	= 26 38 60 74 143 29 , 8 13 , 7 2  
B 	= 22 1' 18 1- 9  22 27,4  
RC = 44 2 3 3 10 26,7 
C 	= 20 8 22 33 68 25,2 

C1  = 46 8 20 30 73 24,2 

ig  ( 21 32  67 - 

20. 11 	= 18  48 75 216 25,5 11 ,61.  
А1  = 38 35 53 69 143 31,9 

B 	= 27 22 32 39 80 44,1 
RC .= 2 2 26  38 49 95 37,7 

•  ig = 65 29  43  58 112 38,0 
C 31  47 61  119 36,9 



21. A= 3 22 33 38 69 33,5 12,28 

A1  = 45 15 19 20 25 37,3 

B 	= 32 15 21 23 38 44,2 

C 15 21 2_3 43 - 

22. л 	= 75 13 21 29 50 43 ,1 19,60 

AC = 40 32 48 71 131 30,8 

Cg 31 62 86 14^ 390 

23. A1  = 18 10 23 37 65 45,0 25,64 

A2  = 42 6 14 23 33 41,1 

ACg= 40 11 22 36 71 

Сг  20 41 12 113 35,9 

2.1. n 	= 60 27 35 4. 7 їІ  21,01. 

40 °3 30 37 45 37,8 

1.1. 24 33  75 21,3 

2. n б  2 0 22 %' 4,2 2 , 	
r, c  

лС = 30 14-  29 23 34 4-4,7 

Cg= 30 27 38 47 71 35,0 

C 45 17 80 120 13,3 

26. A 	= 50 14 18 27 52 12,7 ', ґ . 	)(_' 

AC = 28 21 2 3Q 69 1 

lJ 32 44 10 07 37,9 

27. A 	= 30 55 90 120 1 23,1 1 ґ  
-- 	 ‚ 	

'1 

.. 4(1 — ..0 -. 	
n- 139 3?%j 23,5 

D 	= 30 78 140 188 29 

9 	. 44 79 110 245 41,9  
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28. A 	= 36 15 42 72 128 26,5 12,68 

AC = 44 27 63 93 152 27,8 

Čg 53 106 168 298 31,2 

29. A 	= 40 47 72 95 157 21,3 12,00 

АВ  = 20 23 28 33 4.7  16,7 

С1  = 28 9 12 13 19 15,0 

12 = 76 11 15 18 25 28,8 

D 123 185 234 340 33,0 

30. A1  = 40 64 88. 108 180 45,0 

A2  = 20 56 70 82 121 36,1 

B 	= 30 52 68  80 132 35,5 

D 	= 37 140 210 254 388 41,9 

Cr 0 12  17 27 42,7 

31. A 	= 48 18 24 26 44 45,3 

AC = 25 15 20 23 35 47 ,2 

Cg 20 25 31 56 - 

32.  A 	= 50 32 52 68 135 38,5 17,28 

Ag = 75 13 20 29 67 35,5 

CO 	= 45 12 20 29 51. 38,2 

O 17 28 38 90 45,0 

33. A 	= 40 7 19 23 44 43, ~ 

Ag = 30 9 17 20 40 44,1 

ACb= 33 2 5 3 5 0 5  48,1 

Cg 29 43 57 90 45,7 

34. A 	= 46 64 105 1 ' 1- .? 4.2  44,6  , 

Ag = 37 ]1 17 20 .: 4= ,5 
Cg. 19 29 35 5n, Їл , 3 
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A talaj kémiai vizsgálata 

A talajban a mész leggyakrabban kalciumkarbonát formában 
van jelen. A mész nemcsak mint növényi tápelem fontos, 
hanem me nnyisége вzabályozza a talaj pH viszonyait is és 
igy dönt$ szerepe van a talajszerkezet kialakításában, 
amit ől nagyban függ a talaj leveg ő  és viz gazdálkodása. 
Ugyancsak hatással van a növényi sejt vízgazdálkodására 
és anyagforgalmára is. A helyes biokémiai egyensuly ki-
alakításához megfelel đ  mész és kálium arány szűkaége ѕ . 
A finoman elosztott nagyobb felületű  mész /fiziol бgiai 
mész/ a növények számára könnyen fölvehet ő . Ezért is nem 
mindegy, hogy talajainkban a mész milyen formában van 
jelen. A kisebb-nagyobb koвkréciókba tömődött CaCO3  -ból 
a növényeknek nem sok hasznuk van. Nálunk az anyak đze-
tet alkotó 1е sz elég sok CaCO 3-at tartalmaz. He]y enként 
még 40 %-ot is találunk. A csernozjom talajaink 	fels ő  
"A" szintjében is 10 %-nál több a CaCO 3-t 	találhatunk 
sđt olyan részeken, ahol a domborzati viszonyok 	miatt 
az erózió hatására a lösz közelebb jutott a felszinhez, 
a 20 %-ot is meghaladja. Az els ő  teraszon találhat бk ki-
vételek, mert a fel" "A" szintben kevés vagy helyenként 
nincs Call3 , mivel az idбközönként elborító vizek a 
könnyen oldható CaCO 3-at föloldották és magukkal vitték. 

A mi csernozjom talajainkban b đven van mész, mivel Call3  

ban gazdag az alapk őzet, a lösz, amelyen a talaj ala-
kult. Legtöbb mész a szelvények al вó "C" szintjében van. 
Ezek közül kiemelkedik a 2. számu szelvény "C" нzintjé-
::ek csucsértéke 45,60 $-kal. A növények mészfogyasztása, 
valamint a viz kimosása folytán és a talaj szervesanyag 
tartalma miatt a szelvények fels ő  művelt szintjében a-
ránylag kevesebb a CaCO3 . Legkevesebb mész azokban a fel 
ső  talajszintekben van, amelyek a környez đkt đl mélyebben 
fekszenek, és a szél továbbá az es бviz eróziójával a ma-
gasabb részekről "lekopott" humusz és agyaggal állandóan 
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tölt ődnek, ennél fogva mind messzebb kerülnek a CaCO 3-
ban gazdag alapkő zett ől. 

A Tisza volt ártereinek szelvényeiben nagyon kevés 	a 
mész. A föltárt 13 szelvény közül legtöbb a 31. szelvény 
"AC" szintjében található, 12,73, majd a 27. еzelvény "D" 
šzintjéöe, 10,29 °ja. A többi 11 szelvényben sehol sem éri 
el a 10 -ot, de a legtöbb szelvényben 0 - 5 %-ig fordul 
el ő . A szelvény mélységével növekszik a mésztartalom, 
mivel a talaj fels ő  része az elfolyó viz hatásának leg-
jobban ki volt téve. Az els ő  terasz talajainak Cal0 3  tar 
talma a második és harmadik teraszéhoz viszonyitva ennek 
csak kb. 1/20 réšze. A mész-mennyisége és elhelyezkedése 
is bizonyitja, hogy az els ő  teraszon a lösz vizbe hul-
lott; és igy a mésztartálmának nagyrészét már a hullás 
alkalmával elveezitette. 

A 32., 33., és 34. .szelvény aránylag fiatal 	öntéstala- 
jok. Ezekben, a többi réti talajokkal ellentétben leg-
több Call3  a fels ő  szintben van és a szelvény mélysége 
felé haladva úllandóan csökken. 

A talaj kémhatása 

A kémhatá вon -valamilyen oldat lugos vagy savanyu voltát 

értjük. E2 az oldatban lév ő  H ~ s 01 ionok mennyiségét ől 
függ. A kémhatás egysége a  pH  a hidragén ion konventráci 
ó tizeв  alapu_negativ logaritmusa. ;gy liter desztillált. 
vizbén 10-7_ gramm hidrogén ion van, ennek apI értéke 7. 

Ezt nevezzük seml..éges kémhatásnak. Az ett ől kisebb éгté-
kek a aavanyuság;- a naobbak pedig a lugosság jelei.. A 
tála ] kémhatášá rещ  nгб..,. mint a talajoldat kémhatása. Ez 

függ az oldat-ban .iévő  CO2- mennyiségétől és .egyéb anyagok 

tol. 
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A talaj kémhatását egyidej űleg vizes és normál-káliuШklo 
rid /n KC1/ oldatban szoktuk mérni. Á vizben mért pH 0,5 
1,0-val nagyobb értéket ad az N KC1 oldatban mértnél. A 

talajokat kémhatásuk alspján a következ ő  képpen osztá-
lyozzuk: 

4,5 	pH 

4,5-5,5 
5,5-6,5  
6,5-7,5 

er ő sen savanyu 
savanyu 

gyengén savanyu 

közömbös 

7,5-8,2 	gyengén lugos 

8,2-9,0 	 lugos 

9,0- 	nagyon lugos 

A második és harmadik terasz csernozjom talajainak kém-

hatása pH értéke a szelvény fels ő  szintjeiben közömbös. 

A szelvények alsó szintjeiben, valószinü a nagyobb mész-
tartalom miatt, enyhén lugos. A vizben mért kémhatások 

nKCl oldatban mértnél 0,50 - 1,00-ig nagyobb pH értéket 
adnak. A nálunk tömegesen termelt kulturnövények a talaj 

kémhatására a következ ő  képpen reagálnak: 

Nem érzékeny Ёг z4kеnу  mészkedvel ő  Savanyu talajt tűrő  

buza 	 lucerna 	 zab 

kukorica 	 cukorrépa 	• 	 here 

napraforgó 	 bab 	 burgonya 

marharépa 	 paradicsom 

kender 	 repce 	 dohány 

körte 	 barack 	 alma 

cseresznye 

meggy 

szilva 
dió 

A legtöbb gazdásági növényünk a közömbös kémhatásu ta-

lajt kedveli, de egyesek eltörik a lugos, mások a sava-

nyu kémhatásut fis. 

A második terasz szikes talajszelvényei 	gyengénlugos - 
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lugos kémhatásunk /19., 20., 21. szelvény/. Az e1вб  te-
rasz talajainak kémhatása gyengén savanyu -,közömbös,ami 
nek oka f őleg a mésszegénység. 

A talajban található káros sóknak, szódának és kloridnak 
mennyiségérđl csak tájékoztatót kap az olvasó. A kereszt 
jellel, 1 - 3. a só jelenlétét mutatjuk ki, a  $ó mennyi-
ségétől függ ően. Amely talajban a jelenlétük kimutatható, 
de mennyiségük nem mérhet ő ,  tehát csak nyomokban várna k 
jelen, azt "T" - vel jelöljük. Lzek a sók nemcsak a nö-
vény gyökereire hatnak károsan, hanem a talajszerkezetet 
is lerombolják. A talaj töm ődötté válik, a viz és a leve 
g8 gazdálkodása annyira megromlik, hogy kulturnövényeink 
elviselni nem tudják. Az ilyen talajok kapilláris vize-
melkedése nagyon lassu. Mivel a csapadék vizét beszivni 
nem képesek, gyakran elboritja ezeket a talajokat. Egyes 
ilalofita /sótürő/ növények is utalnak a talaj káros ѕб  
tartalmára. Ilyenek a Sziki lórom,. Bárányparéj, Sziki 
mészpázsit, Orvosi székfű  stb. 

A káros вók, в zбdák és kloridok jeleлtősebb mennyiségben 
csak a szikes talajok szelvényeiben találhatók. A réti 
szelvényekben helyenként klorid található, szóda alig, 
mig a második  . és harmadik terasz csernozjom talajaiban a 
szóda és klorid je.lenlétének csak a nyoma mutatható ki. 



4. 	;áь ázat 

Száma 	Szint 

kíЁ:':'IAI VIZSGkLAT 

CAC0 3 	 pH 
y 	120 	KCl 

Káros sók /4 val/ 
Szóda 	Klorid 

1. A 	= 32 31,34 8,20 7,40 

1' = 30 23,40 8,20 7,50 T 

AC = 48 37,61 8,30 7,80 T T  
C 39,90 8,90 8,10 T T  

2. A 	= 58 17,73 8,20 7,45 -  -  
A ' = 33 32,09 8,10 7,65 T T 

AC = 25 44,76 8,35 7,80 T + 

0 45,60 8,90 8,20 + T 

 A 	= 58 16,72 8, 10 7,30 

AC = 35 31,35 8,20 7,40 

C 33,44 8,25 7,60 

 A 	= 33 14,00 8,30 7,40 

1-' 	=  46  13,16 8,30 7,40 

AC = 40 30,72 8,20 7,50 T  T  
C 32,71 8,40 7,60 T T  

 A 	= 35 10,80 8,20 7,10 -  T 

'-' = 55 19,40 8,20  7,30 - т  
AC = 45 34,40 8,30 7,40 + + 

C 39,7 8,50 8,10 T 	.  T  

 A 	= 60 10,55 8,10 7,40 - - 

AC = 32 31,67 8,30 7,80 T + 

C 43,91 8,40 8,00 T T 

~~ 



 A 	= 	64 10, ц  8,20 7,40 

A' = 	30 21,28 8,35 7,70 T 

AC = 	42 32,99 8,70 8,00 т  т  

C 36,18 8,90 8,10 -t- T  

 A 	= 	57 9,50 8,10 7,50 

AC = 	52 31,67 8,20 7,80 - T 

^, 30,60 8,40 7,80 T T 

 A 	= 	53 9,40 8,10 7,20 

AC == 	40 29,26  9,10 7,50 + 

C  33,44 8,50 7.,70 T 

 L 	= 	86 8,65 8,60 7,45 - 

11C = 	48 7,60 8,40 7,65 T + 

C 3,86 8,60 7,85 T  T 

 .. 	= 	38 7,60 8,10 7,40 

..С  = 	46 29 ,98 8,25 7,70 - + 

C  32,93  8,70 7,20 T  T 

 = 	GQ  6,79  z‚2C. 7,20 

= 	70 32,04 8,30 7,60 
дп ~ гд q 

 

0, 40  8,00 -,- 

 A 	=,? 6  6 , 76   F, 	7:. - ~=~ 
7 ~ 0 

~ - fi 

AC = 	30 

Cп  
7,18 
о  ГЈ 7 
~., 	с. 

8,20 
fZ 	7G ~ _,._ ~ 

7,45 
.7 	

70 ~ 	 , п  

1'  



~ 
1~+ . 

15. 

1F• 

 

 

 

 

• 

	

_ 	Г .Г  __ 	_ 	,  

:.' 	= 	27 

	

лп  _ 	2F 
--.. 	- 	-. 

C  

: 	= 	80  

	

AC = 	47 
C 

A 	= 	70 

	

Al  = 	3 2  

0 

A 	= 	70 

	

AC = 	53 

C 

.1 	= 	70 

	

AC  = 	55 

C 

~~ 	= 	26 
B 	= 	22 

	

ВС  = 	44 
C 	= 	20 

	

01 = 	46 

С ~ b 

	

A = 	18 
Л 	_ 	3 д  _ 
R 	_ 	27 

	

nr-, = 	22 

	

Cg  = 	65 

O  

	

Г_ 	Gi Ј  

1 4 , 6 2 

	

~, г 	G2 .,1.- 

36,98  

6,51- 

29 , 5 6 ,- 
39 ,90 

21,12 

31.,4С  

31,83 

18,94 

45,52 

38,55 

14,59 

27,67 

32,35 

, 12,9 с, 
2 ~- 07 , 

2 9, 21  " !: 
36,55 
31,39 

30,96  

19,81 

23 ,6н  

23 , 45 

35,70 

;É,9R 
31,98 

8,00 

8,05 
8,40 

8,70 

8,20 , 20 

8,20 

0 ,40  

8,1 0 

8,30 

8,60 

8,20 

9,"0 

9,35 

8,20 

8,40 

9,30. 

п  ., 1 3
n  
~  

^ 85 ~ ! 

10,05 
r.: , `` 0 
0

,
95 

9 „5 

8,25 
0 ~ C ~ , - 
9 , 80 

9,60 

9,65 
9,75 

7,50 
7,50  
8,00 

8,20 

э  5 ~. 
.~ 

7,80 

2 ,00  

7,30 

7,80 

7,85 

7,60 

8,40 

8,20 

7,40 

7,00 

8,10 

7 , 25 
7,80  

6,33  
8,21  

8,15 

 8 , 1 5 

7,30 

^„60 

0 ,20 
8 ,30 

3,30 
8,30 

T 

T  
2 

"_'  

-  

2 

T 

T 

п  
т  

T 

±±  
+;+ 

-,--!--I- 
_F++ 

-!-+; 

T 

+ 
~ 

-t-+ 
-t--i -  

-  

+ 

+  

T  
T 
2 

T  

T  

T  

T 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

T 

T 

+ 
++ 

++ 

+ 



2l = 	3 
= 	45 

~ 	- 	, 
,. 

 

1n,52  
20,62 

. 	п ~  r..-,,,п  8 

33, 0 9д  

8 , 95 
9 ,20 

9,65 

9,60 

7,60  
0 , ''~ 0  
8,50 

 R, 60 

- 

T  
;-;- 

± 

T 
+++ 

±1 -. i . 

1-++ 

22. :, 	= 	75 0,42 7,60 6 ,90 - T  
AC = 	40 1,05 8,00 7,60  -  T  
Ig  2 ,10 8,10 6, 90 1 +1 . 

23 
. 

, 	_ 
~.1 - 	1 8  -  6,30  5, 1 .5  T  ++ 
A2  = 	4.2  ‚17  7,35 6,00  2  ++ 
Aró= 	40 1,10 7,60 6,50 + ++ 
Cg 3,40 8,65 6, 90 +. ++ 

 A 	= 	60 0,42 7,20 6,20 - ~ ++ 
AC = 	40 0,42 7,40 6,30  T 
Ig  - 	. 7,60 6,30 - T 

 A 	- 	65 - 8,00 6,70 T  T 
ACg= 	30 1,26 8,30 6,80 T T 
Cg  = 	30 1,68 8,50 7,00 + T 
0 2,94 8,40 7,20 T + 

 A 	= 	5 0 1,05 7,60 6,20 - r!! 
AC = 	2 8  0,84 $,30 6 : 40 - y  

Cg 2,52 8,60 6 ,90  T  T 

27 A 	= 	30 0,84  6,80 6,00 - T 
AC = 	40 6,93 8, 40 7,50 T T 
D 	= 	30 10,29 8,81 0 ,10 T T 
C  4,20 8,80 7,55 т  + 



O 

SR. 	A = 

AC -= 

ig  

A 
Ag = 
CG = 
C 

A = 

Ag = 

ACg= 
Cg 

34.. 	A = 
Ag = 
Ig  

C u,3. 

I ‚5 

, `-' С  
0,30 

5,40 

Е ,90 + 
±± 

±± 

7,10 9, тС  7,20 + + 

‚•0 
•1  
.‚ 7,00 ± 

‚ 	 ') 9,61 8,10 .і-+ +++ 
RI ( 	in 9,90 3,21 T 

76 9,15 7,80 + T 

5, ':6 9,60 7,60 ± T 

40 1,48 7,80 7,00 

21 7,2] В ,60 7,60 + T 

30 5,]2 8,80 7,80 + - 

37 5,91 9,75 8,41  

1,90 8,60 7,40 T T 

48 0,42 7,10 6,10 

25 12,73 9,30 7,60 + +  

8,41 9,50 7,21 T T 

50 794 8,30 7,10 T T 

75 1,68 8,00 7,60 - T 

45 1,26 7,70 6,30 - T 

- 7,70 6,00 T 

1-0 1,45 7,30 6,90 T T 

30 1,04 7,20 6,70 - T 

.3 0,41 7,40 6,90 - T  

0,83 7,40 6,80 T T 

46 1.,16 7,60 7,00 
37 1,04 7,50 6,.80 T  

1,25 7,50 6,90 T 



A-tápanyag ellátottság 

A humusz a talaj szerves anyaga . Sötbt szinii, nagy mole-
kuláju, koloid tulajdonságu anyag . Növényi és állati ma-
radványokb бl a mikroorganizmusok közreműködésével jött 
létre . Sgeіifikus anyag, amely nemcsak tápanyag forrás a 
növény számára ,. hanem nagy гésze van a talajszerkezet ki 
alakitásában is. Befolyásolja a talaj viz, leveg ő  és hú-
gazdá1kodását. 

Szűkebb értelemben a talaj humusz tartalmá.nаk csak az 
rősen elváltozott növényi és állati szerves maradványo-
kat soroljuk, amelyeken az eredeti él ő  anyag szerkezete 
már nem ismerhet ő  föl. Tágabb értelemben még ide sórol-
juk a kevéssé elvóltozott növényi és állati részek marad 
ványait, melyek a talajban aránylag gyors változás оn mez 
nek át, gyorsan tovább bomlanak. A nagyrészt elemi szén-
b ől álló, vagy erбsen elszenesedett anyagokat mint a fa-
szén, grafit vagy inán nagy széntartalmu anyagokat is a 
talaj szerves anyagáh вΡ z számitják. Ezek együtt adják a 
talaj szervesanyag t еxtalmát. 

A régi vajdasági csernozjom humusz tartalma 8-9 	is 

volt,A régebbi szántók humusz tartalma 4-6 4. Ma már még 
ennél is kisebb. Az elmult 100-150 év alatt a mi cserno-
zjomunk humusztartalma a felére esökk іnt. Különösen az 
utóbbi évek fejlettebb agrotechnikája és a nagy termése-
redmények következményekép talajunk humusztartalma mind 
kisebb lesz . ЛΡ:iivel á talaj nitrogén tartalmának legna-
gyobb része humuszból származik,. ezért a mennyiségét ál-
talában ebb ől számitjuk ki. A humusztartalom c вökkenésé-
vel arányosan fogy a talaj nitrogén készlete is. A talaj 
fogyó humusztartalmát növénymaradványok /szalmaszár/ l ~ 

szántásával és istállötrágyával lehet pбtolni. 

A második és harmadik teraszon föltárt 21 talajszelvény 
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felső  "A" szintjei között, 	humuszban leg вzegényebb a 
tornyosi Nagyvölgy keleti partján föltárt 3. szelvény"A" 
szintje, 3,24 . A felületi rétegerózió és a defláció 
hatására a fels ő  talajszint legértékeвebb része az agyag 
és a humusz lekopik, elszállítódik a mélyebb fekvési ré-
szekre. Ezek feltölt ődnek, "A" szintjük mind mélyebb és 
humuszban gazdagabb lesz. Ezzel magyarázható a 13. szel-
vézіy 126 cm mély és 6,80 g' humuszt tartalmazó "A" szint-
je. A második és harmadik terasz csernozjom talajának h}~ 

musztartalma a föltárt 21 szelvény "A" szintjében átlag 
4-5 %. A humusztartalom alapján kiszámított nitrogén 
0,20 - 0,30 között váltakozik. Ezek a talajok nitrogén 
ben gazdagok. A réti talajok humusz és nitrogén tartalma 
hasonló a második és harmadik teraszéhoz. A humusztarta-
lom 3,00 - 7,13 % között van. Nitrogénnel ezek a talajok 
is jól ei vannak látva. A 23., 24., és a 31. šzelvények 
"A" szintje nitrogénben nagyon gazdag /34/. A három ön-
téstalaj, a 32., 33. é ѕ  34. szelvény f elj ő  "A"szint jében 
kevesebb a humusz, mint az alatta lév ő  második szintben. 
Ez az mellett bizonyit, hogy a talajképz ődés folyamata 
itt még nem fejez ődött be, á fels ő szintbe még nem halmi 
zódott föl annyi humusz, mint az alatta lévőben volt,ami 
kor ez rárakódott. 

A talaj három legfontosabb makroeleme az NPK közül a má-
sodikat, a foszfort foszforsav alakjában /P205/ szóktuk 
kimutatni. A foszforsav éterek a növény összes biokémiai 
reakció láncolatában valamilyen szerepet játszanak. Az 
egész anyagforgalmat alapvet ően befolyásolják. A foszfor 
trágyázás a termé в  minő ségét és mennyiségét növeli.Ezen-
kivül, ahogy az utóbbi évek tápanyagellátá ѕi` kísérletei 
mutatják, a kell ő  foszfoellátás alapja a biztos és egyen 
letel termésnek is. Ha a talaj foszforban szegény, a nö-
vényeken különböző  betegségek jelei mutatkoznak. 

A P205-öt általában 20 cm mélységig szoktuk figyelembe 
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/mg/ilĐ  gr talaj/ 
Közepesen ellátott 	Gyengén ellátott 

10- 20 mg 
	

0 - 10 mg/35/ 

4761 ellátott 

20 :іщ  -- 

venхá , és 100 gг uw~ talajban található mílligrammokban 
fe ~ezziik ki. Kirszanov foszforellátottság нzempontjából 
három osztálybá.sorolja a talajokat: 

I . 

	 II. 

A fenti osztályozás szerint a második és harmadik tera-
szon föltárt szelvények közül a 2., 3., 11., 12.,14.,18. 
21. •jól ellátott, s valamennyi az els ő  osztályba tarto-
zik. 

Iz °i., 44., 5., 6., 9., 10., 15., 16., 17., 2 Đ .foazforral 

közepesen el-látott вzіlvéngek a második osztályba tartoz 
nak:. 

A 7., 8., 13., 19. foszforral gyengém ellátott 	szelvé- 
nyek a harmadik osztálynak. 

Foszforban legszegéхеj b a szikes, 19. számu szelvény. 

Az . els ő  teraаz.l3 szelvényéb ől a 22., 23., 26., 28.,29., 
31., 32., 33., 34. foszforral gyengén ellátott, a harma-
dik osztályhoz tartozik. Közepesen ellátott a második 
oвztályhoz,tartozó 24.., 25., 27. szelvény. Kivételt ké-

pez a 30. szelvény, amely foszforsavban a leggazdagabb: 
100 gramm talajban 30 mg találhat б . A szelvényekben a 
mélység felé haladva c вökken a foszfortartalom. Az elsó 
terasz вzelvényeiben elég g гákori.ennek a forditottja. 
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Kálium 

A harmadik, legfontosabb makroelem a kálium. Azok a nö-
vények, émelyek sok káliumot igényelnek. A növényben a 
kálium felhésználás mechanizmusa még nem eléggé ismert. 
A kálium növeli a cukortartalmat , fokozza a növények 
fagyáll беágát , ezáltal nagyobb és jobb minőségü termést 
biztosit . Különösen a répafélék és gyümölcsök igényelnek 
sok káliumot . Sohachtschabel -féle eljárással a könnyen 

hozzáf érhet ő  kálium mennyisége alapján a talajok három 
osztályba sorolhatók: 

I. 

/mg/100 gr talaj/ 

Jól ellátott 	кözepesen ellátott 	Gyengén ellátott 

18 mg - 	 9,1 - 18,0 
	

0,0 - 9,0/36/ 

Oldható вág és a növények által fölvehető ség szempontjá-
ból talajunkban a kálium három alakban fordul el ő : l.viz 
ben oldható , mint salétrom, foszfor és szénsavak sója. 
Szerves savakban csak jelentéktelen mennу  iség található. 
Ilyen alakban általában csak 4,5 - 18 kg kálium talál-
hatб  hektáronként, ami nem fedezi a termesztett növények 
szükségletét . 2. A talaj adszorptiv komplexusában lekö-
tött kálium. Ez hozzáférhet őség szempontjából mindjárt 
az elsó után következik. 3. Szilikát alakban lév ő  kálium. 
Ez az el бfordulás leggyakoribb alakja. Ez képezi a talaj 
kálium tartalékát, fokozatosan ebb ől szabadul föl az old 
ható kálium. Az alábbi szilikát ásványokból áll: orto-
klász, muszkovit , biotit , leucit, nefelin stb. 

Ennek alapján a mi második és harmadak teraszunk talajai 
káliuіpхnш7  .jól vagy közepesen vannak ellátva . A 3., 	4., 
5., 8., 9., 11., 13., 15., 16. , 18., 20 ., 21. 	szelvény 
jól ellátott. 
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Az 1., 2., 6., 7., 10., 12., 14., 17. közepesen, csupán 
a szikes 19. szelvény gyengén ellátott. A volt hullámte-
rek 13 talajszelvénye közül 8 káliummal jól ellátott, 3 
közepesen, és csak egy nevezhet е  gyengén ellátottnak,mi-
vel a másik szelvénynek csak a fels б  "A" szintje az, a-
latta a második szintben már 100 gr földben 20,8 mg - ot 
találunk. 

A IiT és a 	kёz5tti г:s ѕ ze±'ü-;_ és a 'r,ariaз (ti1: 
teras z on /1 - 15. s,e.lvérіу/ 
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5. táblázat 

8гат 	S zint 

TOPANYAG ELLÁ Т0тТ SлG 

Huusk 	N  m iag /100 ~r 

 A 	- 	32 4,68 0,26 12,8 12,6 

A' = 	30 3, 1$ 0,20 2,8 7,0 

AC = 	48 1,73 0,10 5,2 

C 0,41 0,05 0,2 3,2 

 A 	- 	58 4,89 0,26 21,2 16,0 

A' = 	33 2,09 0,14 0,6 7,2 

AC = 	25 0,73 0,06 0,6 4,0 

C 0,20 - 3,0 4,0 

 A 	= 	58 3,24 0,19 23,8 20,0 

Al = 	35 1,64 0,11 4,0 11,0 

C 0,58 - 3,2 9,2 

 A 	= 	33 4,74 0,27  10,0 18,2 

A' = 	46 3,71 0,19 5,4 13,6  

AC = 	40 1,59 0,10 3,0 10,0 

C 0,29 - 1,6 7,6  

 A 	= 	35 4,50 0,25 19,9 19,9 

A' = 	55 3,44 0,19 6,0 12,6 

AC = 	45 1,17 0,11 3,4 7,2 

0  0,35 - 2,0 6,0 

 A 	- 	60 4,97 0,27 16,2 15,4 

AC = 	32 1,53  0 ,11  - 8,0 

C 0,11 - - 5,1 

703 



 A 	= 	64 4,44 0,24. 9,2 13,6 

A'  = 	30 2,47 0,15 2,4 8,6 

AC  = 	42  1,11 0,08 1,0 6,0 

C 0,0?. - - 5,1 

 A 	= 	57 4,68 ^,26  9 18,6 

1C = 	5 2  1,32 0,10 2,0 7,0 

C 0,17 - 

о . 

 - 5,9 

A 	= 	5 3  4,47 0,25  1,2  1A,9 

:;C = 	40 2,26 0,14 4,9 10,0 

C  0,26 - 2,8 7,2 

'0.  A 	= 	86 4,71 0,27 18,0 18,0 

AC = 	48 1,35 0,09 1,6 7,0 

C 0,20 - 1,6 4,0 

 ji 	= 	3 ;.J 3,82 0,20 30,0 30,0 

'; 6  1, 1.4 0,10 5',1 13,0 

0,20 1,6 3,0 	- 

 = 4 ,56 0,25 21,0 11,2 

A C  = 	п  п  1,14 0,10 2,0 3,2 

1,38 - 1,6 2,9 

 :1 	= 126 6, 80 0,95  9,0 21,9 

; г 	- 	30 1,50 0,10 12,0 10,2 

C  0,3  , ~ - - 
~ 	n 
-'‚-T  



14. A 	= 56 ;.,33  22 23,2 14 ,0 

A'  = 2 7 2, 2 6 0,14 2,8 7,0 

AC = 2 5 1,20 0,10 3,9 5,4 

C 0,41 9 , 0 5 ,2 3,0 

15, A 	= 80 .4,47 0,25 16,0 21,4 

AC = 47 1,44 0,10 '3,0 7,8  

C 0,29 - - 4,0 

.16. A 	= 70 5,30 0,29 20,0 21,2  

AC = 32 1,53 0,10 2,8 4,2 

C 0,41 0,05 0,5 3,0 

17, ., 	= 70 3,74 0,20 20,0 18,0 

Ac =  58  0,20 - - 6,0 

C 0,14 -  4,9 

18.  A 	= 70 3,35 0,19 ~1,2 30,0 

AC  = 55 0,76 п  л і  8,0 9,4 

0  0,05 - б ,^ 

1~?. s 	= 26 4,06 0, ~1 5,1  5,2 

B 	= 22 3,21 0,1 8  -  48  

RC = 44. 1,53 0,'.;; 0 ,3. 4 ,5 

C 	= 20 0,47 0 , 3 4,'- 

С1  = 46 - 
- 3,0 

•
Cg  - - 3,5 

20. А 	= 18 4,04 0,21 18,1 25,2 

A1  = 38 3,68 0,20 1С ,6 16,7 

В 	= 27 3,30 0,19 11,0 13,8  

BC = 22 1 ,68 0,10 3,2 39,1 

Cg  = б 5 1,03 0, 10 1,9 7,9 

C 0,21  0,01 0,8 3 ,8 



21. А 	= 	3 8,16 .0,42 27,7 ~ 9, 2  
Al 	= 	4.5 4,4.5 0,25 12,0 15,0 

= 	32 0,45 0, 1 0 3,0 7,0 

0  -  -  1 ,1  4 ,1 

22. _. 	= 	75 4,30  0,23 2,0 21,1 

АС  = 	40 1,03 0,08 1,8 8,0 

С~ 0,54 0,03 6,1 8,0 

2 3. A1  = 	18 7,13 0,3 5,5 2 8 ,0 
A 2  = 	1-2 4,66 0,26 4 ,0 25,0 

лС1= 	40 - - 2,5 1 2 ,0 
Ig  - - 6,0 7,0 

24. A 	= 	60 5,33 0,32 16,). 32,2 

Al  = 	40 4,18 0,22 38,0 27,9 

Ig  0,54 0,03 5,1 8,0 

25. A 	= 	65 4 ,48 0,25 11,9 23,8 

ACg= 	30 2,63 0,16 11,0 19,0 

Ig  = 	30 1,09 0,07 14,0 9,1 

o  0,54 0,03 13,7 9,1 

26 . A 	= 	50 3,56 0,20 7,2 25 ,1 

AC = 	28 1.,42 0,09 7,1. 13,8 

Ig  0,76 0,04 8,2 9,1 

27. A 	- 	30 3,54 0,24 11,3 28,2 

AC  = 	п,-0 0,77 0,04 3,0 11,2 
➢ 	= 	30 0,2]. 0,01 1,3 5,0 
C 0, 4 7  1,13  3,0 5,0 



 A 	= 	36 4,30 L,25 3,0 7,0 

AC = 	44 0,70 0,04 2,0 2,0 

Cg - - 3,5 - 

 A 	= 	40 3,00 0,15 3,1 16,0 

LB  = 	20 0,24 0,02 1,8 15,0 

С1  = 	28 0,16 0,01 3,0 8,0 

2  = 	76 - - 2,0 11,2 

D~ _ - 2,8 5,5 

30, A1  = 	40 3,56 0,20 30,0 30,0 

A2  = 	20 0,58 - 30,0  

R 	= 	30 0,29 - 26,6 30,0 

D 	= 	37 0,38 - 3,4 6,0 

Cg 1,09 0,09 3,0 8,2 

 A 	= 	48 5,36 0,33 1,9 11,6 

AC  = 	25 1,17 0,10 1,0 7,2 

Ig  0,94 0,07 -  6,2 

 A 	= 	50 1,33 0,08 7,0 15,0 

?; = 	?5 2,39 0,15 19,2 23,2 

IG  = 	45 1,68 0,11 14,4 31,0 

n - - 13,7 24,2 

 _ 	- 	40 2,20 0,14 7,5 27,0 

Ag = 	30 2,38 0,15 1,8 27,2 

АСg= 	33 0,85 0,05 7,2 11,5 

Cg 0,79 0,04 9,5 8,6 

 A 	= 	46 1,20 0,09 7,0 5,0 

Ag = 	37 3,47  0 , 19 2,8 20,8 

Cg 0,88 0,05 6,8 12,0 

MA  



A mikroelemek 

A növények által. nagy mennyiségben használt tápanyagok, 
a mikroelemek mellett a mikroelemek is nélkülözhetetle-
nek. A mikroelemek jelent бaége a talajtannak sokat vita-
tott kérdése. Vannak, akik kétségbe vonják szerepét az 
élő  ѕzervesvilág életében. Ma már tudott dolog, hogy 
mind a növényi, mind az állati szervezetek normális élet 
működéséhez a mikroelemek nélkülözhetetlenek, és semmi-
vel sem pótolhatók. Ebben a kérdésben a legutóbbi évek 
kutatási eredményeként ismertté váltak olyan bonyolult 
összefüggések, amelyek az egyes mikroelemek és a talaj-
ban végbemenб  biokémiai reakei бk között fennállnak. A ta 
laj mikroelem ellátottsága sok n бvбnуі  hiánybetegséget 
kiküszöböl. Különböz ő  enzimekben és enzim rendszerekben 
jélent đѕ  szerepet játszanak a mikroeleme k.Bonyolult szer 
yes anyagok kialakulásánál katalizátor szerepük van. A 
nyomelemek a talajban a mikroorganizmusok számára is nél 
külözhetetlenek. 

Bór. Különösen a répafélék sok bórt igényelnek. Hiánya a 
cukorrépánál ѕzivrothadást idéz el ő . 

мolibdén. Szerepe jelent ős a talajok nitrogén forgalmé- 
ban. A nitrogén megkötésénél és a nitrát redukciónál. 

мangán. A fotoszintézisben és a nitrát-redukcióban fon-
tos szerepe van. 

Réz. A növényi enzim rendszerekben fontos szerepe van és 
mint oxigént átvivő  mikroelem a különböz ő  redox rendsze-
rek folyamataiban szerepei. 

Cink. Szerepe még nem eléggé tisztázott / gyümölcsfáknál 
törpeв záruѕág, ecsetéguség/. 
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Kobalt. l;lettani szerepe jelent ős, mert a B12 	vitamin 
szerkezetébe épül be. 

A növények mikroelem hiányát magćsávázásnál a 	csávázó 
szerhez hozzáadva, vagy a tenyészid ő  alatt komplex perre 
tezéssel pótoljuk. 	. 

1967-ben a zentai ez űgazdasági I>оmbinát IV.gazdálkodás 
egységén a tenyészid ő  alatt bór, cink, réz és molibdén 
oldattal kezelt cukorrépa hektáronként 51 mázsával töb-

bet ter пΡiett, a cukortan talma pedig 0,5 -kal volt na-
gyobb, mint az ugyanazon táblán a mikroelemekkel nem ke-

zelt répánál. 

A buza Zn + B permetezéssel 310, Zn + I;o-nel pedig hektó 

ronként 266 kg-mai adott nagyobb szertermést a kontroll-

nál. 

A 6. táblázat 1. alatt a tenyészid ő szak el ő tt, a II. a-
latt pedig a tenyészid ő szak után szedett talajmint ~tkban 

talált mikroelem mennyiségek vannak föltüntetve. 

A friss növények általában 0,001 mikroelemet tart аlraz 
nak. Ielennyiségüket a talajban az anyak őzet szabja pre. 

Nem az összmennyiség a fontos, hanem mennyi van ebb đl a 
növények által fölvehet ő  állapotban. A nyomelemek mennyi. 
Bégét kifejez ő  sulyeprség a ppm /pars pro million/1/1000 
mikrogramm vagy 1/1 000 000 gramm. и  magyar szakirodalom 

ban tal 1hátó adatok alapján a talajban a növények által 

fölvehet ő  állapotban lév б  mil-roelemek rezхzyisé' е  ppm-ben 

a követ7cez ő : 

B 	Fölvehet ő  4 	- 	20 Cu kivonható 0,1 - 50 

Mo Kivonható 0,005- 	0,3 Zn Кivonhatd 0,1 - 30 

Mn Kivonható 100 	- 	500 Co Кfoldható 0,1 - 	1 

/37/ 
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táb  1á,2at 

S гám Т . 
B 

II. I. 
Mo 

II. I. 
Mn 

II. 

 80 84 10 10 480 480 

 128 - 10 720 

 - 101 10 10 600 

 133 90 10 10 630 620 

8.  102 99 1G 10 600 630 

9. 108  80 10 10 605 515 
10. 122 98 10 10 800 645 
12. 92 80 10 10 920 460 

13. 109 110 10 10 670 650 

15. 93 90 10 10 450 560  

Fölvelз.et6 

0,60 

Cu 
I. 	II. 

Kivonhat б  
0, 33 

Zn 
I. II: 

K.ivonhat б  
124 

Co 
I. II. 

1. 36  19 20 20 13 6 

2. - 43 - 20 16 

3. - 45 - 20 12 

4. 36 24 - 20 19 10 

8. 26 21 20 20 11 13 

9. 34 22 20 20 19 15 

10. 26 20 20 20 11 10 

12. 23 17 20 20 15 9 

1?. 23 23 20 20 12 15 

15. 43 18  20 20 16 9 

Fölvehet б  Kivonható !iivo nha té 

4,5 2,0 4,0 
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