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Talajtan
Mirıl lesz szó:

A talajok kialakulása:
1. Fizikai mállás
2. Kémiai mállás
3. Biológiai talajképzıdés
Talajtípus kialakulása:
1. Kızetek
2. Éghajlati tényezık
3. Domborzat
4. Növényzet
5. Emberi tevékenység

Fı talajtípusok Mo-on:



A talaj:
A Föld szilárd kérgének legkülsı része, amely a 

növények termıhelyéül szolgál és megkülönböztetı
jellemzıje a termékenysége (A,B,C szintek, közülük 
az A=termıtalaj).

A Föld legkülsı szilárd része, amely a környezeti 
tényezık hatására és a talajképzıdési folyamatok 
kölcsönhatásának eredményeképpen jön létre 
(helyben maradt mállástermék). 

A talaj a kızettıl úgy határolható el, hogy a talaj ott 
végzıdik, ahol a kızettel a növényi és állati 
szervezetek kölcsönhatása megszőnik.



1. Fizikai mállás
1. Hımérséklet
2. Szél
3. Víz
Folyamat melynek hatására a kızetek felaprózódnak.
A fizikai mállás a kızetek felaprózódása, tényezıi:

� Repedezés: mmmééélyslyslysééégi kgi kgi kııızetek felszzetek felszzetek felszííín kn kn kööözelbe kerzelbe kerzelbe kerüüülve a lve a lve a 
nyomnyomnyom áááscsscsscs ööökkenkkenkken ééésss miatt kiterjednek, pmiatt kiterjednek, pmiatt kiterjednek, pááárhuzamos srhuzamos srhuzamos síííkok kok kok 
mentmentmentééén repedeznek. n repedeznek. n repedeznek. 

� Fagy-hatás: a legintenza legintenza legintenzííívebb repedezvebb repedezvebb repedezééést, aprst, aprst, apróóózzzóóódddááást st st 
elelelıııidididééézzzııı tttééényeznyeznyezııı. Els. Els. Elsııısorban a msorban a msorban a mééérsrsrsééékelt kelt kelt ööövben vben vben ééérvrvrvééényesnyesnyesüüül.l.l.

� Kristály növekedés: a talajva talajva talajvííízbzbzbıııl kicsapl kicsapl kicsapóóódddóóó sssóóók idk idk idééézik elzik elzik elııı...
� Növényi gyökerek: mmm333---es tes tes tööömbmbmbööök letk letk letööörrrééésssééére kre kre kééépesekpesekpesek
� Hıingadozás: a Nap ha Nap ha Nap hıııhathathatááásssááának napi vnak napi vnak napi váááltozltozltozááása a sa a sa a 

kkkııızetekben. (sivatagok: zetekben. (sivatagok: zetekben. (sivatagok: maxmaxmax. 40. 40. 40°°°C)C)C)



aprózódás



2. Kémiai mállás
A fizikai mállást követıen 

a kızetbıl kioldódnak 
az ásványi anyagok 
kémiai folyamatok 
hatására vízben 
oldható tápanyagok
jönnek létre.

Legfontosabb talajképz ı

az AGYAG alakul ki. 



3.Biológiai talajképzıdés

� A fizikai és kémiai 
úton létrejött 
málladékban 
megtelepednek 
alacsonyabb illetve 
magasabb rendő
szervezetek

� Pusztulásuk 
hatására kialakul a 
humusz

Így zárul a termı
talaj kialakulása!



Biológiai talajképzıdés

gombafonalak



Biológiai talajképzıdés

fonalféreg földigiliszta



A talajok összetétele

Összetétele: 
1. ásványi anyagok, 
2. víz, 
3. gázok, 
4. szerves anyag
5. +humusz 



A talajtípus kialakulása
Egy adott helyen kialakult talaj befolyásoló tényezık

1. Kızethatás
2. Éghajlati tényezık
3. Domborzat
4. Növényzet
5. Emberi tevékenység 

= a talaj megjelenési formája és 
termıképessége



1. Kızetek hatása

� A talajképzıdés alapanyaga
� Ásványi összetétele
� Mállási folyamatai növényi tápanyagot 

szolgáltatnak
� Keletkezésük szerint: vulkáni, üledékes,

� 98 % üledékes Mo.-on homok, agyag, lösz, 
homokkı, mészkı



Hegyestő



Talaj fizikai tulajdonságai

1. Mechanikai összetétel
2. Kötöttség
3. Szerkezet
4. Vízgazdálkodás
5. Levegı- és hıgazdálkodás



Talaj fizikai tulajdonságai

Mechanikai összetétel (talajszövet)
• Kavics- homok- agyag arány (2 mm<)

• Homok
• Iszap
• Agyag 

• Gyúrópróba
• Homok
• Agyag
• Vályog (legkedvezıbb)
• Homokos vályog
• Agyagos vályog



Talaj fizikai tulajdonságai
KKööttööttsttséégg



Talaj fizikai tulajdonságai SzerkezetSzerkezet



Talaj fizikai tulajdonságai



Talaj fizikai tulajdonságai





Talaj fizikai tulajdonságai

Kötöttség
• Milyen ellenállást fejt ki a mővelı eszközökkel 

szemben.

1. Kötött
2. Laza

• Szervestrágyázással javítható mindkettı



Talaj fizikai tulajdonságai

Szerkezet
� A talaj alkotórészeit a humusz ragasztja össze 

morzsákká, rögökké
� A morzsák egymáshoz való viszonya határozza 

meg a szerkezetet
1. Morzsás jó
2. Szerkezet nélküli rossz talaj

� A talaj szerkezetét jelentıs mértékben tudjuk 
befolyásolni!



Talaj fizikai tulajdonságai

Vízgazdálkodás

� Vízvezetı-
� Vízbefogadó-
� Víztartó- képesség
A talaj vízgazdálkodását kedvezıen 

alakíthatjuk pld. İszi mélyszántás, nyári 
tarlóhántás, gyomirtás stb. …



Vízforgás, szennyezés



Talaj fizikai tulajdonságai

Levegı- és hıgazdálkodás
A talaj mikroorganizmusai a levegıs morzsás 

szerkezető talajokban fejtik ki megfelelıen 
hatásukat.

1. Laza
2. Kötött 
3. Színe
4. Fekvése 



Talaj kkéémiaimiai tulajdonságai

� Talajoldat = vízben oldódott ásványi 
anyagok

1. Savas
2. Közömbös jó
3. Lúgos jó



Talaj biolbiolóógiaigiai sajátosságai

A talajban élı mikroorganizmusok (gombák, 
baktériumok) a szerves anyagokat bontják 
humusszá!

A humusz mennyiség folyamatosan változik.

Fı feladatunk a humusz tartalom megırzése 
növelése!

HUMUSZ: 



TalajtTalajtíípusokpusok (fıbb)

1. Váztalaj
2. Erdıtalaj
3. Mezıségi

4. Szikes
5. Réti

6. Láptalajok
7. Öntéstalajok



1. Váztalaj 8,3 %
A váztalajok fıtípusába azok a 
talajok tartoznak, melyek 
képzıdésében a biológiai 
folyamatok feltételei csak 
kismértékben vagy rövid ideig 
adottak, ezért hatásuk 
korlátozott. Ez a korlátozás lehet 
a talajképzı kızet 
tulajdonságainak következménye, 
vagy származhat a felszín állandó, 
gyors változásából. A felszín 
változásának oka lehet a folytonos 
és erıteljes vízerózió, valamint a 
defláció.

1. Futóhomok
2. Gyengén humuszos homok

� rozs, dohány, burgonya
� szılı, gyümölcs



2. Erdıtalaj 34,6 %
Az ebben a fıtípusban 
egyesített talajok az erdık 
és a fás növényállomány 
által teremtett 
mikroklíma, a fák által 
termelt és évenként 
földre jutó szerves anyag, 
valamint az ezt elbontó, 
fıként gombás mikroflóra
hatására jönnek létre. A 
mikrobiológiai folyamatok 
által megindított biológiai, 
kémiai és fizikai hatások a 
talajok kilúgzását, 
agyagosodását, 
elsavanyodását és 
szintekre tagolódását 
váltják ki 



Erdıtalaj fıbb típuai

Barna erdıtalajok típusai: 
1. Karbonátmaradványos barna erdıtalajok
2. Csernozjom barna erdıtalajok
3. Barnaföldek (Ramann-féle barna erdıtalajok)
4. Agyagbemosódásos barna erdıtalajok
5. Podzolos barna erdıtalajok
6. Savanyú, nem podzolos barna erdıtalajok 
7. Pangóvizes (pszeudoglejes) barna erdıtalajok 
8. Kovárványos barna erdıtalajok 



Barna erdıtalajok

A fıtípus jellemzı folyamatai. 
Humuszosodás: A humuszosodás mértékét és mélységét az 
erdıs vegetáció által évente termelt holt biomassza, vagyis 
elsısorban a felszínre hulló lombanyag határozza meg. 
Mivel az eredetileg is sok szerves savat tartalmazó erdei 
alomtakaró bontását nagyrészt a mikroszkopikus gombák 
végzik, ezért a termelt szerves anyag savanyú, ami az 
erdıtalajok erıteljes kilúgzását és savanyúságát okozza.



3. Csernozjom talajok  22.4 %
E fıtípusban azokat a 

talajokat egyesítjük, 
amelyekre a 
humuszanyagok 
felhalmozódása, a 
kedvezı, morzsalékos 
szerkezet kialakulása, a 
kalciummal telített 
talajoldat kétirányú
mozgása a jellemzı. E 
talaj jellemz ık az ısi 
füves növénytakaró alatt 
bekövetkezett 
talajképz ıdés 
eredményei (a zárt 
főtakarón belül egyes fák 
vagy kisebb facsoportok 
elıfordulhatnak).



4. Szikes 6 %
A szikes talajok fıtípusába azokat a 
talajokat soroljuk, amelyek 
kialakulásában és tulajdonságaiban a 
vízben oldható sók dönt ı szerepet
játszanak. A sók között elsısorban a 
nátriumsók szerepe nagy. Ezek 
részben a talajoldatban oldott 
állapotban, részben pedig a 
talajkolloidok felületén megkötve, vagy 
kristályos sók alakjában találhatók 
meg. 
A nátrium e három formájának 
mennyisége, minısége és aránya 
szabja meg a szikes folyamatok 
jellegét és ezzel együtt a szikes talaj 
tulajdonságait. A szikesség 
mértékének növekedésével 
párhuzamosan csökken a talajok 
termékenysége , mert romlanak a 
fizikai és kémiai tulajdonságok. 



5. Réti 13,1 %
A réti talajok fıtípusába azokat a 
talajokat soroljuk, amelyek 
keletkezésében az idıszakos 
túlnedvesedés játszott nagy 
szerepet. Ez lehet az idıszakos 
felületi vízborításnak, vagy a közeli 
talajvíznek a következménye. A 
vízhatásra beálló leveg ıtlenség 
jellegzetes szervesanyag-
képzıdést és az ásványi részek 
redukcióját váltja ki. A réti talajok 
tulajdonságait a tapadós 
humuszanyagokkal, a nehéz 
mővelhet ıséggel , a foszfor erıs 
megkötıdésével, valamint a nitrogén 
tavaszi nehéz feltáródásával 
jellemezhetjük. A réti talajokon a 
termés különösen nedves években 
kicsi, száraz években viszont jó.



6. Láptalajok 1,6 %
A láptalajok fıtípusába tartozó
típusok vagy állandó vízborítás
alatt képzıdtek, vagy az év 
nagyobb részében víz alatt
állottak és a vízmentes 
idıszakokban is vízzel telítettek 
voltak. Az állandó vízhatás 
következményeként a növényzet 
- elsısorban a vízi növényzet, így 
a nád, a sás, a káka, tızegmoha -
elhalása után a szerves 
maradványok a víz alatt vagy 
vízzel telítve, tehát levegıtlen 
viszonyok között bomlanak el. A 
humifikáció ilyen esetekben 
tızegesedéssel társul.



7. Öntéstalajok 11,2 %
Ennél a talajtípusnál a biológiai 
tevékenység egyazon felszínre 
gyakorolt hatását az idıszakonként 
megismétl ıdı áradások és az utánuk 
visszamaradó üledék gátolja. A 
növénytakaró és az állatvilág ezért 
mindig újabb és újabb felszínre hat, 
hatásuknak tehát nem marad tartós és 
jellegzetes nyoma. Nincs a 
szelvényekben szintekre tagolódás,
az egyes rétegek közötti különbségek 
csak az üledék tulajdonságaitól és nem 
a talajképzı folyamatok hatásától 
függenek. 
Ugyanebbe a fıtípusba soroljuk a 
lejtıhordalék-talajokat, melyeket szintén 
a víz szállítóenergiája mozdított el 
képzıdésük helyérıl. 



Magyarország genetikus talajtérképe



� Mi hat rá?
� Csapadék
� Hımérséklet
� Szél

Éghajlati tényezık szerepe a 
talajképzıdésben



Éghajlati tényezık szerepe a 
talajképzıdésben (1/3)
� Csapadék oldal irányok és lefelé kimosódás

� A bı csapadék a tápanyagokat mélyebb 
rétegekbe mossa kilúgozza, savanyú talaj lesz az 
eredmény (fakószürke erdı talajok)

� Kevés csapadék + meleg nincs kilúgozódás a 
káros sók halmozódnak fel (szikesek)



Éghajlati tényezık szerepe a 
talajképzıdésben (2/3)

� Hımérséklet a párolgáson keresztül hat.
� Fizikai
� Kémiai
� Biológiai folyamatokat határozza meg
Kevés párolgás, 
levegıtlenség, 
túl sok szervesanyag.



Éghajlati tényezık szerepe a 
talajképzıdésben (3/3)
� Szél szállít-lerak
� Például a lösz talajok
� A szél párologtató hatása közvetetten hat a 

talajképzıdésre
� Romboló hatása is mutatkozik



Domborzati tényezık szerepe a 
talajképzıdésben (1/1)

� Hegyvidéken és síkságon különbözı talajok 
alakulnak ki

� Hegyvidéken erdıtalajok
� Síkságon mezıségi talajok
� Mély fekvéső területen réti, láp talajok

A lejtıs területeken magával viszi a 
termıréteget.



Növényzeti tényezık szerepe a 
talajképzıdésben (1/1)
� Alacsonyabb majd magasabb rendő növények 

telepednek meg benne.
� A mikroorganizmusok és növények együttesen 

termelt szerves anyagai képezik a humuszt, majd
felvehet ı anyagokká bontják.

� Az éghajlati és domborzati viszonyok a növényzeten 
keresztül fejtik ki leginkább hatásukat, leginkább a 
gyökérzeten keresztül.



Emberi tényezık szerepe a 
talajképzıdésben (1/3)

� Lényegében képes megváltoztatni a 
termıföldet. Tevékenysége kétirányú. 

� fokozza a talaj termıképességét, elısegíti a 
talajban lejátszódó kedvezı folyamatokat.
� Öntözéssel, 
� mőtrágyázással, 
� talajmőveléssel



Emberi tényezık szerepe a 
talajképzıdésben (2/3)

� Ugyanakkor számos beavatkozása 
helyrehozhatatlan károkat okoz. Az oktalan 
erdıirtás, majd az ezt követı helytelen 
talajmővelés kopár pusztasággá teszi a 
lejtıket, ezzel utat nyit a víz talajpusztító
munkájának. A helytelenül végzett 
vízrendezések és öntözések következménye 
a termıképesség csökkenése.



Emberi tényezık szerepe a 
talajképzıdésben (1/3)

� A termıföld keletkezése és fejlıdése 
emberi beavatkozás nélkül is végbemegy, 
de lefolyását ismereteink birtokában 
befolyásolhatjuk.



Köszönöm figyelmüket!


