
TALAJVÉDELEM



A szikes talajok javításának története

� Az 1950-es1960 években a szikes talajú gyepek 
feltörése 

� A jelen : 1985-ben még 2700 ha-n végeztek szikes 
talajjavítást, 1995 óta megjavított szikes talaj csak 
néhány száz hektár. 

� Magyarországon a szántóterület a közeljövıben 
várhatóan 1 millió hektárral fog csökkeni. A szikes 
talajok területe közel 1 millió hektár.

� Kivonandó terület= Szikes talaj???



Javítsuk-e a szikes talajt?

Ellenérvek:
� Elegendı jó minıségő talajjal rendelkezünk.
� A jobb talajokra irányuló befektetések sokkal 

nagyobb hatékonysággal térülnek meg.
� A növénytermesztés ökonómiai mutatói 

kedvezıtlenek.



A szántóhasznosítás és a talajjavítás melletti 
fıbb érvek

� A szikes talajok aránya egyes tiszántúli 
kistérségeken belül a 30%-ot is meghaladja.

� Legeltetés, állatlétszám?
� A kis mértékben szikes talajokon jó minıségő

búza termelhetı.
� Energetikai növénytermesztés lehetısége?



A szikes talajoknak négy alapvetı típusa 
van:

Szoloncsák talajok
� Szerkezetes B-szint nélküli, ahol a feltalajban is felhalmozódó

vízoldható Na sók okozzák a talaj szikességét.
Réti szolonyec talajok
� Jellegzetes szerkezető (oszlopos, prizmás) felhalmozódási 

szinttel rendelkezı talajok, ahol a kolloidokon adszorbeált Na-
ionok okozzák a szikességet. A kilúgozott feltalaj néhány cm-tıl 
néhány dm mélységig terjed.

Szoloncsák-szolonyec talajok
� A két elızı alaptípus bélyegeit (sós feltalaj, gyengén kifejlett B-

szint, kicserélhetı Na-tartalommal) együttesen mutató talajok.
Másodlagosan elszikesedett talajok
� Emberi tevékenység hatására elszikesedett talajok, amelyek a 

szikesedés bélyegeit és az eredeti talajjellemzıket együttesen 
mutatják.



A szikes talajok javítási eljárásai

� A szikes talajok javítási eljárásai
� A szikes talaj javítása csak akkor lehet sikeres, ha a 

javítási módszer megválasztásakor figyelembe 
vesszük a szikes talajok sokféleségét és a javítás, a 
szikesedés okának megszüntetésére vagy 
legalábbis mérséklésére irányul.

�� A talajok szikesedA talajok szikesedéése se éés javs javííthatthatóóssáága is szoros ga is szoros 
öösszefsszefüüggggéésben van vsben van víízgazdzgazdáálkodlkodáásukkal.sukkal.



A szikes talajok javítási eljárásai

� A szikes talaj javítása csak akkor lehet 
sikeres, ha a szikesedés okának 
megszüntetésére vagy legalábbis 
mérséklésére irányul. A talajok szikesedése 
és javíthatósága is szoros összefüggésben 
van vízgazdálkodásukkal.
� A só-felhalmozódás folyamatának megszakítása
� A sók kilúgzásának javítása 
� A kicserélhet ı kationok megfelel ı arányának 

beállítása
� A talaj fizikai vízgazdálkodási tulajdonságainak 

javítása



A szikes talajok vízrendezése

� A magyarországi szikes talajokban a 
sófelhalmozódás legfıbb forrása, a 
felszínközelbe emelkedı sós talajvíz. 

� A talajvíz felemelkedése és ezzel a 
szikesedés végérvényes megszüntetése 
olyan területeken, ahol talajvízszint 
emelkedési tendenciák hatnak, csak 
altalajcsövezéssel vagy nyílt árkos 
drénezéssel oldható meg teljes biztonsággal.



A szikes talajok vízrendezése 

A talajvíz felemelkedése és ezzel a 
szikesedés végérvényes 
megszüntetése árokszőrızéssel 
kombinált sekély drénezés (1-1,5 m 
mélységő) alkalmas,

ahol a dréncsı fölött olyan 
magasságú kavicsszőrı réteget 
alakítanak ki, hogy az mélylazítóval 
elérhetı legyen.



Felszíni vízrendezés

� A szikes talajok többsége a rossz vízáteresztı
képessége következtében még olyan 
területeken is, ahol a talajvíz mélyebben van 
felszíni vízborítástól is veszélyeztetett.

� Belvízképzıdésre hajlamos talajon 
nélkülözhetetlen mővelési eljárás a felszíni víz 
elvezetését biztosító felszínalakítás, 
folyamatos szétszántással, vagy vetést 
követıen a csatornanyitó eke használatával 
oldhatunk meg.
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A javítóanyagféleségek megválasztása
Az alkalmazható javítóanyagféleségek eldöntéséhez 

szükség van a feltalaj kfeltalaj k éémhatmhat áássáának nak éés a s a 
mméészmentes rszmentes r ééteg mteg m éélyslys ééggéének ismeretnek ismeret éére.re.

1. 7,20 pH-ig, ha a karbonátos réteg 30 cm-nél 
mélyebben van: CaCO3-tartalmú javítóanyag 
(digóföld, mészk ıpor, cukorgyári mésziszap, lápi 
mész ) alkalmazható.

1. 7,21-8,20 pH értékek között CaCO3 CaSO4 * 2H2O 
tartalmú kombinált javítóanyag alkalmazható. (A 
gipszbgipszb ııl szl sz áármazrmaz óó CaCa aránya pH-tól függıen 10-30 
% között változik.)

2. pH>8,21: CaSO4, 2H2O, CaCl2, FeSO4, Al(SO4)3
savak, lignit lignit éés ms m áás ks k ééntartalmntartalm úú anyag 
alkalmazására van szükség.



A szikes talajokon termeszthetı növények

� A szikes talajon termeszthetı növények körét 
elsıdlegesen a sótőrıképesség határozza 
meg.



A termesztett növények sótőrıképessége 
(Szabolcs, 1979 nyomán)

vöröshere, borsó, babSóra érzékeny

cirok, árpa, búza, zab, rizs, kukorica, 
paradicsom, burgonya, hagyma, 
uborka

Mérsékelten sótőrı

cukorrépa, takarmányrépa, lucerna, 
spárga, spenót

Erısen sótőrı

NövényTőrıképesség



A szikes talaj javítás után is f ıleg csak 
gabonatermesztésre alkalmas.



A köles érzékeny a rosszabb minıségő szikes talajra



Kukorica már a kismértékő szikesedésre is jelentıs 

terméscsökkenéssel reagál.



İszi árpa

Jobb talajfolt

Szikesebb talajfolt



A szikes talaj javításának lehetısége

� Drénezés nélkül a talajjavítást követı egy 
évtizeden belül ott van esély a gabonafélék és a 
gabona kiváltásaként termeszthetı egyéb 
növények elfogadható termésének elérésére, ahol 
a réti szolonyec talaj kilúgozott A- szintje a javítás 
elıtt is legalább 15-20 cm mélységő.

� A szikes talajokban az N-, P-, K-mőtrágyázás 
elısegíti a javulási, kilúgzási folyamatokat 



Talajhasználati lehetıségek Réti szolonyec talajokon

1/3rész eredeti állapot

1/3 rész „erd ıs sztepp„ rehabilitáció

1/3rész szántó, f ıleg gabona

A=0-10cm
A=10-15cm

A>15-20cm



Köszönöm a figyelmet!


