
Alkalmazott talajtan I.



Tematika, a teljesítés feltételei
� A kurzus teljesítése két részbıl tevıdik össze:
� Elmélet

� Febr-márc: elıadás + márc. végén zárthelyi dolgozat 
� Projektmunka 4 fıs csoportokban: Adott talajszelvény komplex 

jellemzése, talajtani (WRB) besorolása, tekintettel a természeti
és társadalmi hatásokra.
� Márc. (1 hét) vége terepi munka szelvény készítéssel, 

dokumentálással, mintázással. (5 elıre kiválasztott szelvény 
helyének GPS koordinátái adottak + 1 demonstrátor segítı)

� Április: csütörtök du, ill. péntek de. idıpontokban labormunka az 
adott szelvény WRB besorolásához szükséges paraméterek 
meghatározásával.

� Május 10-15: Prezentációk (ppt. elıadások) bemutatása 
csoportonként, amely tartalmazza a terepi dokumentálást, fotó 
anyagot, laborvizsgálatok eredményeit és a besorolás 
eredményét.

� A kurzus záró jegye a dolgozatra és a prezentációra kapott 
jegyek átlaga.



A talajtan felosztása

� Általános talajtan: talajásványtan, talajfizika, 
talajkémia, talajkolloidika, talajbiológia, 
talajgenetika, talajföldrajz.

� Alkalmazott talajtan: talajtérképezés, 
talajosztályozás, talajminısítés, talajvédelem, 
talajmővelés, talajjavítás, trágyázás és 
öntözés talajtani alapjai.



Talajtérképezés, talajtani adatbázisok



Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer 
(DKTIR)  feldolgozottsága (2008)



� A Kreybig Lajos által 
kezdeményezett és vezetett 
országos átnézetes (1:25000) 
talajismereti térképezés célja 
olyan szelvényezett 
térképsorozat készítése volt, 
“amelyekbıl közvetlenül azokat 
a talajtulajdonságokat 
állapíthatjuk meg, amelyeknek 
egyrészt a talajban élı 
lényeknek, másrészt a 
termesztett növényeknek 
élettani feltételeit tárják elénk.” 
A Kreybig-féle térképezés volt 
az elsı országos szintő, 
nagyléptékő helyszíni talajtani-
és laboratóriumi vizsgálatokon 
alapuló felvételezés.



� Az Átnézetes Talajismereti Térképezés 
felvételezési munkája Kreybig Lajos irányításával 
a 1934-ben kezdıdött meg Magyar Királyi Földtani 
Intézetben. A felvételezést a Földmővelésügyi 
Minisztérium támogatta.

� A topográfiai szelvények térképtükre 76x55 cm-es 
mérető, amely 19x13.75 km2-es területet ölel fel. A 
felvételezések a Magyar Királyi Földtani Intézet 
Talajtani Osztály kutatóinak vezetésével 
szelvényhatárosan májustól novemberig folytak és 
egy rutinos felvételezı két kisegítı segítségével 
egy térképszelvényt hat hét alatt vett fel. A 
felvételezéshez feltáró fúrásokat alkalmaztak, 
amelyek közül néhányat 10 méterig vagy a talajvíz 
eléréséig mélyítettek. 

� A felvételezésekkel párhuzamosan folyt a térképek 
kiadásának elıkészítése és nyomtatása. 1940-re 
114 térképlapot vettek fel és 34 jelent meg 
nyomtatásban. 1941-ben a felvételezés ütemének 
meggyorsítására Kreybig ajánlására külsı 
munkatársakat képeztek ki. A 35 kémia és földrajz 
szakos tanár 6 hónapos intenzív felkészítését 
végezték el. 1944-re 108 térképszelvény jelent 
meg nyomtatásban és több, mint 250 
térképszelvényt felvételezését végezték el. A 
háború alatt a térképek egy része megsemmisült. 



A Kreybig-térképek jellemzıi
� Az Átnézetes Talajismeri Térképeken a talajtani és földhasználati 

viszonyokat együttesen ábrázolták. A földhasználati viszonyokat
egyszerősített formában adták meg megkülönböztetve a:

- mővelt területeket (szántó, gyümölcsös, rét-legelı), 
- idıszakosan vízállásos, vízjárta területeket, 
- erdıket, 
- tavakat, nádasokat, folyóvizeket, 
- településeket. 

� A “növények gyökerei által kihasználható” talaj kémiai tulajdonságait 
foltra vonatkozóan színek segítségével, míg a fizikai 
talajtulajdonságait felületkitöltı mintázattal ábrázolták. 

� A Kreybig módszer jellemzıje, hogy a térképek talajfoltjaihoz egy 
reprezentatív és több további, az adott folton belül elıforduló 
talajszelvény rendelıdik. 



AGROTOPO 1:100 000

� A felmérés eredményei alapján az MTA TAKI 
Várallyay György irányításával szerkesztette meg 
Magyarország Termıhelyi adottságait 
meghatározó talajtani térképsorozatot az 1970-es 
évek végén, amely a termıtalajokról szóló 
regionális léptékő ismeretszerzés alapjaként 
szolgál.

� A térképsorozat alapját az Átnézetes Talajismereti 
Térképek (Kreybig-féle 1:25 0000 ma. 
talajtérképek) képezték, melyek generalizálásával 
és analóg feldolgozásával készült el az 1:100 000 
méretarányú talajtérképmő. 



Az 1980-as évek közepén a térképsorozat ismeretanyagát 
a magyarországi egységes vetületi és topográfiai 
rendszerhez igazították. A térképeket nyomtatásban is 
megjelentették ezek voltak az 1:100 000 méretarányú 
agrotopográfiai térképek. 





KÓDOK

� 1. kód: A talaj típusa és altípusa

� 01. Köves és földes kopárok
� 02. Futóhomok
� 03. Humuszos homokos talajok
� 04. Rendzina talajok
� 05. Erubáz talajok, nyiroktalajok
� 06. Savanyú, nem podzolos barna erdõtalajok
� 07. Agyagbemosódásos barna erdõtalajok
� 08. Pszeudoglejes barna erdõtalajok
� 09. Barnaföldek (Ramann-féle barna 

erdõtalajok)
� 10.  Kovárványos barna erdõtalajok
� 11.  Csernozjom-barna erdõtalajok
� 12.  Csernozjom jellegû homoktalajok
� 13.  Mészlepedékes csernozjomok
� 14.  Alföldi mészlepedékes csernozjom
� 15.  Mélyben sós alföldi mészlepedékes 

csernozjomok
� 16.  Réti csernozjomok
� STB….

� 2. kód: Talajképzõ kõzet

� 1. Glaciális és alluviális üledékek
� 2. Löszös üledékek
� 3. Harmadkori és idõsebb üledékek
� 4. Nyirok
� 5. Mészkõ, dolomit
� 6. Homokkõ
� 7. Agyagpala, fillit
� 8. Gránit, profirit
� 9. Andezit, bazalt, riolit

� 3. kód: Fizikai féleség

� 1. Homok
� 2. Homokos vályog
� 3. Vályog
� 4. Agyagos vályog
� 5. Agyag
� 6. Tõzeg, kotu
� 7. Nem, vagy részben mállott durva vázrészek



KÓDOK
� 4.  kód: Agyagásvány összetétel

� 5.  kód: A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai

� 1. Igen nagy víznyelésû és vízvezetõ-képességû, gyenge 
vízraktározó-képességû, igen gyengén víztartó talajok

� 2. Nagy víznyelésû és vízvezetõ-képességû, közepes vízraktározó-
képességû, gyengén víztartó talajok

� 3. Jó víznyelésû és vízvezetõ-képességû, jó vízraktározó-képességû, 
jó víztartó talajok

� 4. Közepes víznyelésû és vízvezetõ-képességû, nagy vízraktározó-
képességû, jó víztartó talajok

� 5. Közepes víznyelésû és gyenge vízvezetõ-képességû, nagy 
vízraktározó-képességû, erõsen víztartó talajok

� 6. Gyenge víznyelésû, igen gyenge vízvezetõ-képességû, erõsen
víztartó, igen kedvezõtlen, extrémen szélsõséges vízgazdálkodású 
talajok

� 7. Igen gyenge víznyelésû, szélsõségesen gyenge vízvezetõ-
képességû, igen erõsen víztartó, kedvezõtlen vízgazdálkodású 
talajok

� 8. Jó víznyelésû és vízvezetõ-képességû, igen nagy vízraktározó-, és 
víztartó-képességû talajok

� 9. Sekély termõrétegûség miatt szélsõséges vízgazdálkodású talajok

� 6. kód: A talaj kémhatása és mészállapota

� 1. Erõsen savanyú talajok
� 2. Gyengén savanyú talajok
� 3. Felszíntõl karbonátos talajok
� 4. Nem felszíntõl karbonátos szikes talajok
� 5. Felszíntõl karbonátos szikes talajok

� 7. kód: Szervesanyag-készlet (tonna/hektár)

� 1. < 50
� 2. 50 - 100
� 3. 100 - 200
� 4. 200 - 300
� 5. 300 - 400
� 6. > 400

� 8.  kód: A termõréteg vastagsága (kõ, kavics, 
talajvíz)

� 1. < 20 cm
� 2. 20 - 40 cm
� 3. 40 - 70 cm
� 4. 70 - 100 cm 
� 5. > 100 cm

� 9. kód: Talajértékszám

� 1. 100 - 90
� 2. 90 - 80
� 3. 80 - 70
� 4. 70 - 60
� 5. 60 - 50
� 6. 50 - 40
� 7. 40 - 30
� 8. 30 - 20
� 9. 20 - 10
� 0.  10 - 0

� A talajértékszám a különbözõ talajok természetes termékenységét 
fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ában
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