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Homokjavítóanyag-kutatás eredményei 
Csongrád megyében

Bevezetés

Az igen gyenge term ékenységi! futó- és eny
hén humuszos homok talajok javításának alapja 
—- elsősorban, a Duna—Tisza-közén, •— szervet
len és szerves leiszapolhatórész-tartalm uk növe
lése, a gyengén savanyú homok talajok esetében 
ezenkívül m észállapotuk rendezése is. — Meg
javításuk eddig legfejlettebb módszere az Eger- 
szegi-féle réteges hom okjavítás volt. Alapelve, 
hogy a futóhomok vagy enyhén humuszos ho
mok szelvényét kolloidokban gazdag csíkokkal 
tagolják. Ez szerves, és szervetlen kolloidok 
alkalmazásával végezhető. Az eljárás biztosítja 
a felső réteg jobb vízgazdálkodását és tápanyag 
megkötőképességét. Nagyüzemi m éretekben 
azonban nem tudott elterjedni, költséges volta 
és műszaki igényessége m iatt.

A nagyüzemi hom okjavításokat jelenleg szer
ves anyaggal (kotu, tőzeg stb.) végzik a gyakor
latban, főként gyümölcs- és szőlőtelepítés cél
jából. Ezen eljárás szántóföldi növényterm esz
tés esetében gyakran költséges és nem gazda
ságos. A javítás tartam hatása  és így gazdaságos
sága növelhető lenne szerves és szervetlen kol
loidokban dús anyag egyidejű alkalmazásával.

A homok talajok vízgazdálkodásának m egja
vítására, az agyagtartalom  növelésével, mind 
nálunk, mind külföldön már, a XIX. században 
történtek próbálkozások agyag-, ill. iszaptalaj- 
terítéssel. Ez a kivitelezés azonban, a kézi m un
ka költséges volta m iatt nem tudott elterjedni. 
Prettenhoffer  szerint a homok talajok, közvet
le n  közelükben előforduló völgyeletek, semlyé- 
kek humuszos-agyagos rétegével — gépi úton 
végzett kitermeléssel, szállítással és elterítéssel, 
— javításuk gazdaságosan elvégezhető. Felté
telezi azt is, hogy e célra még az enyhén szikes 
(szoloncsák—szolonyec) semlyékek humuszos és 
kötöttebb rétegei is felhasználásra kerülhetnek. 
Ugyanis a szikes rétegek Na-sói a homokban le
mosódnak, az agyagos részhez kötött Na pedig 
még növelni is fogja a homok víztartóképessé
gét. A Nyírségi Kutató Intézet kísérletével meg
állapította a javítási eljárás eredm ényes alkal
mazási lehetőségét és a gyakorlati bevezetése 
megindult.

Ezen eljárás alkalmazásakor, ha a javítandó 
terü let buckás, egyenetlen felületű, a javítást 
meg kell előzni a homokrónázásnak. A homok- 
rónázási terveket úgy kell elkészíteni, hogy a 
mélyedések értékes, leiszapolható részben gaz
dag szelvénye az elrónázás során ne kerüljön 
betem etésre. Az előzetes humuszolás során ezt 
kitermelve, a rónázás befejezése u tán  dúsítani 
kell vele az új term őfelület kolloid tartalm át.

A  kutatás tárgya és területe

A  helyben fellelhető talajjavító anyagok gaz
daságos alkalmazását a korábban végzett kísér
letek igzolták, így indokolttá vált a Központi 
Földtani Hivatal agrogeológiai kutatásainak ke
retében a módszer országos szintű gyakorlati 
alkalmazási lehetőségének vizsgálata.

A kutatás a talajjavító  vállalatok közreműkö
désével 1973-ban indult meg a Nyírségben, va
lam int a Duna—Tisza-közén. Célja volt felmérni,
— községek szerint, — a futóhomok talajok köz
vetlen közelében előforduló völgyeletek kotus 
láp-, lápos réti-, és karbonátos rétitalajok szel
vényében homok javításra alkalmas szerves és 
szervetlen kolloidokban gazdag rétegeket. To
vábbá felvételeztük azon Tisza m elletti futó
hom oktalajokat is, am elyek közvetlen közelében 
olyan erősen kötött réti-, vagy öntés talajok 
fordultak elő, amelyek agyagos szelvénye alkal
mas javítóanyagként kínálkozott e homoktala
jok javítására. Cikkünk az 1974 és 1976 között 
Csongrád m egyében lezárult kutatások ismer
tetése és az eredm ények összefoglalása.

A 24 község határában 3 év alatt a felvétele
zett terü let nagysága, valam int a felhasznált 
költség a következő:

1974- ben 47 000 ha 650 m /Ft
1975- ben 29 000 ha 325 m /Ft
1976- ban 18 000 ha 320 m /Ft

Várható eredm ény. A  helyben fellelhető ta
lajjavító anyagok alkalmazása — az állami tá
mogatás hiánya m iatt — nem terjedhet meg
felelő m értékben az érin te tt területen.

Tekintettel arra, hogy jelenleg is, — de az 
elkövetkező időszakban is, fokozottan indokolt 
az élelmiszergazdálkodás színvonalának emelése, 
szükséges, hogy e terü leten  a fejlődés ne álljon 
meg. Döntő fontosságú a lehetőségeink minél 
jobb kihasználása. A rendelkezésre álló term ő
föld hatékonyságának növelése az agrogeológiai 
kutatások gyakorlati megvalósításával lehetővé 
válik. A helyszínen fellelhető javítóanyagok 
felhasználásával a meliorációs eljárások olcsóbbá 
és gazdaságosabbá tehetők. A termőföld relatív 
termőképessége szinte korlátlanul fokozható.

Példaképpen m egem líthető az őmbőlyi Kos
suth tsz-ben végzett javítás, amelynek több
letterm ése gabonaegységben 12,1 q/ha volt. A 
javítás költsége a megelőző terepszint kialakítási
— rónázási — költségek figyelmen kívül hagyá
sával mintegy 7000 F t/ha  volt. A megtérülési 
ideje, bru ttó  hozamra számítva, 2—3 év, nettóra 
4—fi év.
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A  felvételezett terület talajtani jellemzése

A Duna—Tisza-közi hátság déli részén fekvő 
területet a Duna több száz m éter vastag horda
léka alkotja. A folyó hordalékanyaga sok helyen 
homokos volt és ebből a szél pusztító hatása 
folytán, a száraz időszak alatt, futóhomok kép
ződött. A hátság nagyrésze 50—100 m éterrel 
magasabban fekszik, m int a Duna ártere. A 
futóhom ok  takaró azonban nem egységes. A ho
mokgerincek között, hosszú, gyakran lefolyás
talan mélyedések húzódnak, amelyek részben 
elmocsarasodtak, hiányos továbbfolyás esetén 
elszikesedtek. A vizsgált hátság területén  a futó
homok nem m indenütt jellemző. A terü let egy 
részén a homok m ár jelentős m értékben hum u- 
szosodott, különösen a kissé alacsonyabb réti 
jellegű területeken. Nagyobb, még ma is mozgó, 
buckák már alig vannak. A rosszabb futóhomok 
területek tekintélyes részét, főként erdősítéssel, 
valam int szőlő- és gyümölcstelepítéssel, ugyanis 
már a m últban m egkötötték. Üj abban ez nagy
üzemi szőlők és gyümölcsösök, valam int papír
nyár telepítéssel folytatódik.

Egyes területeken a homok löszös talaj képző 
kőzetre települt, s m int lepelhomok terü let jó 
termékenységű. A löszös altalaj ellensúlyozza a 
rátelepült futóhomok kedvezőtlen vízgazdálko
dási és tápanyaggazdálkodási tulajdonságait. 
Hasonló a helyzet, amikor a futóhomok m ély
fekvésű réti, vagy lápos terü lete t boríto tt el. 
Ezen eltem etett hum uszban gazdag szelvények 
a növényeknek szükséges nedvességet és táp 
anyagot biztosítva a talaj term ékenységét ked
vezően befolyásolják.

A régi m edervonulatokban, amelyek általában 
északnyugat—délkelet irányúak, a túlbő ned
vesség hatására karbonátos réti-, helyenként 
lápos réti- és láptalajok képződtek, míg azok 
partjain  a szárazabb fekvésben futóhomok, vagy 
humuszos és csernozjom jellegű homoktalajok 
alakultak ki.

A vizsgált térségben mélyfekvésű lápos, kotus 
területek csak csekély kiterjedésben találhatók. 
K ivételt képez a déli országhatár m ellett elte
rülő lápterület.

Az előforduló völgyeletekben, am ennyiben a 
víz továbbfolyása biztosítva volt, karbonátos 
réti-, illetve enyhén szikes rétitalajok  találha
tók. Azok a területek azonban, ahol a tovább
folyás részben, vagy egészben gátolva volt, a 
vízben oldott Na-sók hatására a víz bepárlódása 
folytán fokozatosan sósabbá váltak, elszikesed
tek. E szikesek kivétel nélkül karbonátos szike
sek. Ahol a vízrendezés hatására a szikes szel
vényében bizonyos m értékű kilúgzódás indult 
meg, szoloncsák— szolonyec talajok keletkeztek. 
A teljesen lefolyástalan völgyeletekben, tavak
ban szódás-szoloncsák talajok változatai alakul
tak ki.

A völgyeletekben, mind a réti jellegű, mind 
a szikes területek szelvénye, a humuszos réteg 
alatt, rendszerint gazdag karbonátokban, amely 
helyenként az 50—70%-ot is eléri. Ezen ún. 
„mésziszap” réteg a futóhomokból a mozgó ta 
lajvíz hatására oldódott ki. Alsó része gyakran 
„rétimészkővé” (mészkőpad) alakult, amelyet

megfelelő keménység esetén építkezésre is fel
használnak. Szántóföldi hasznosítás esetén, mi
vel a töm ött mésziszapréteg, hasonlóan a ré ti
mészkőhöz sekély term őrétegűséget okoz. El
hárítása mély altalaj lazítással eredm ényesen 
elvégezhető lenne. Sajnos e lehetőséggel ezideig 
sem a kutatás, sem a gyakorlat nem élt.

A talajvíz szintje általában a felszínhez közel 
van. A méleybb fekvésű részeken vízkárok is 
gyakoriak. A sík területeken a talajvíz 3—4 m 
mélységben van.

A vizsgált térségben az Ópusztaszer (Sövény
háza), Sándorfalva, Dóc és Bokros határának 
keleti, a Tiszával szomszédos részén erősen 
kötött mésztelen réti- és öntéstalajok találha
tók. Az öntéstalajok szelvénye világos humuszos 
rétegű, sötét humuszos réteg csak a rétiagyag 
szelvényeknél fordul elő. Szénsavas mész az 
alsóbb rétegekben található.

A  kutatás menete
A községek ta la jtan i adottságainak jobb áttek in thető

sége érdekében beszereztük a vizsgált terü let Géczy- 
féle talajism reti, és ahol volt a genetikus térképeit, 
am elyek alap ján  kijelöltük a futóhom ok terü letek  kö
zelében előforduló, bányahelyül alkalm as, em líte tt ta 
lajtípusú területeket. Ott, ahol a szintviszonyok és a 
növényzet alap ján  a terü let alkalm asnak m utatkozott, 
feltárásokat végeztünk. Szelvénym intákat vettünk, a 
leiszapolható részben gazdag rétegek mélységéig, labo
ratórium i vizsgálatok céljára. A m intavételi helyeket és 
a leendő bányahely a lak já t léptékhelyesen, km 2 háló
zattal ellátott, 1 : 10 000 m éretarányú  térképekbe r a j
zoltuk. Ugyanígy m egvizsgáltuk és szelvénym intákat 
vettünk e helyek közvetlen közelében előforduló futó
homok talajokból is, azok minőségének és a javítás 
szükségességének m egállapítása céljából. A feltárási 
helyekről helyszíni jegyzőkönyveket vettünk fel, am e
lyekbe bevezettük feltárási hely uralkodó növényzetét, 
a végzett szelvényvizsgálatokat és megfigyeléseket. A 
felvett ta lajm intákból az alábbi laboratórium i vizsgá
la tokat végeztük el. Valam ennyi m intából:

1., pH, 2., lúgosság, m in t szóda, 3., kötöttségi szám 
(K A), 4. összes só, 5. ötórás kapilláris vízemelés, 6. 
szénsavas mész, 7. szerves anyag.

Egyes szelvények hasznos rétegéből a leisza
polható részt is m egállapítottuk.

A javítandó homokmintákból: 1. humuszt, 2. 
leiszapolható részt határoztunk meg.

A bányahelyek értékelése és annak jelölése.

A helyszíni megfigyelések és a vett bányaszel
vények m intáinak laboratórium i vizsgálati ada
tai alapján a szelvényeket javításra való alkal
masság szempontjából Prettenhoffer  értékelése 
szerint m inősítettük. Annak eredm ényeit 
1 : 10 000 m. a.-u kataszteri térképre v ittük  rá. 
Az értékelés jelölése oly módon történt, hogy 
a feltárási (fúrás) helyeket jelölő köröket al
kalmasságuk szerint különféle színnel jelöltük 
(zöld =  alkalmas, kék =  feltételesen alkalmas, 
piros =  alkalmatlan) és a fúrási szám mellé az 
értékelést római számmal adtuk meg. Az érté
kelésnél általában 90 cm vastag hasznos réteget 
vettünk  alapul. Az egyes területeken gyakori 
60 cm vastag hasznos réteget is számításba vet
tük, de a jelölésnél a térképen az értékelési 
számot zárójelbe tettük . Az értékelés a követ



kező módon történ t: Az alkalmas szelvényeknél 
I—III. értékszám ot kaptak azon bányaszelvé
nyek (kotus láptalajok), amelyek hum usztartal
ma a 0—60 cm rétegben 8%~nál nagyobb 
(I =  30%, 11 =  20—30%, 1 1 1 = 8 —20% hu
musz). Tekintettel arra, hogy homoktalajok ás
ványi leiszapolható rész tartalmának növelése 
legalább olyan fontos a javítás érdekében, m int 
a szerves anyagé, 2—8%  hum uszt feltételezve 
a bányaszelvény ásványi leiszapolhatórész-tar- 
talma alapján is értékeltünk 90—31 %-tgr csök
kenő sorrendben. A leiszapolhatórészt az A rány
lóié kötöttségi számból (K% számítottuk, Ste- 
fanovits és Kégl átszám ítása alapján. így IV. 
értékszámot kaptak a 81—90%, V.sz-ot a 61—■ 
80%, VI. sz-ot a 61—70% és VII. sz-ot a 
31—60% leiszapolható részt tartalm azó hasznos 
rétegű bányaszelvények.

De emellett még m int feltételesen alkalmas
nak jelöltük a 26—30%-os leiszapolhatórészt 
tartalm azó szelvényeket kék színnel I. érték
számmal. — Ezen fokozatosan csökkenő leisza
polhatórészt tartalm azó szelvények feltünteté
sét is azért tarto ttuk  szükségesnek, mivel köz
vetlen közeli szállítás esetén, jobb hiányában, 
javítóanyag céljára ezek is számításba jöhetnek. 
Célunk az volt, hogy a feltárási m unkák során 
javítás szempontjából m inden lehetőséget meg
állapítsunk. Egyébként alkalmazási lehetőségük 
m indenkor a helyi viszonyoktól — a javítandó 
homoknak, a bányahelytől való távolságától, a 
bányaterület jelenlegi hasznosításától stb. függ 
és mindezekből adódóan alkalmazhatóságukat a 
gazdaságosság fogja megszabni.

Feltételesen alkalmasnak m inősítettük továbbá 
— kék színnel II. értékszám mal — azon szikes 
talajú  szelvények hasznos rétegét, ahol a pH- 
átlag 8,5—9,0 között volt, am ennyiben a leisza
polható rész legalább 45% (K a =  40). Ezen 
fokozatban az enyhén szikes szelvények hasz
nos rétegének feltételes alkalmassági határát 
adtuk meg.

Ezen felül lehetséges, hogy az előbbinél rosz- 
szabb minőségű (hasznos rétegében átlag 9,0 
—9,5 pH -t mutató) szikesek is, megfelelő leisza- 
polhatórész tartalom  esetén számításba jöhet
nek. Ugyanis a Na-sók az elterítés után a ho
mokban hamarosan bemosódnak és a Na-mal 
telíte tt agyagos rész (adszorbciós komplexus) 
jobb vízfoghatóságot eredményez m int a Ca 
esetében. Ezek alkalmasságának megállapítása 
céljából a kutatást folyam atba tettük. Pretten- 
hoffer  egyszerű tenyészedény-kísérlettel egybe
kötött laboratórium i vizsgálati eljárást dolgo
zott m ár ki annak megállapítására, hogy mily 
szikességű szelvények jöhetnek még az ered
ményes javítás szempontjából számításba. E 
rosszabb fokozatú szikes szelvényeket nem tü n 
te ttük  fel a térképen.

Alkalm atlannak  m inősítettük az előbbi köve
telményeknek meg nem felelő szelvényeket.

A bányaszelvények  tájékoztató karbonáttar
talmát is a térképeken jeleztük, avégből, hogy 
szénsavm ész-tartalm ára felhívjuk a figyelmet, 
így könnyen megállapítható, hogy a leiszapol- 
hatórész milyen határon belül tartalm az 
CaCO;y-ot. Ebből az is megállapítható, hogy , a

terítés folyamán m ennyire fog növekedni a 
javított homok szénsavmész-tartalma. A jelölés 
oly módon történt, hogy a hasznos réteg átlag 
20% CaCO:rtartalm áig a feltárás helyét jelölő 
karika alá egy vonást (—), 20—40% két vo
nást (= ), 40% -nál nagyobb esetben három 
vonást (J=) alkalmaztunk.

Igen gyakori a térségben a völgyeletek szel
vényében, a mésziszap réteg alatt előforduló 
különféle vastagságú rétimészkő, a mészkőpad. 
Ennek a mezőgazdasági növények szempontjá
ból •— m int sekély term őrétegűséget okozó ré
tegnek — káros hatása lehet. Közel a felszínhez 
történő előfordulása esetén annak feltörése 
kívánatos. Ha elég vastag, m int építkezési és 
útépítő anyag is számításba jöhet. Ezt helyen
ként kiterm elik és alkalmazzák is. Minthogy a 
feltárás folyamán úgyis m egállapításra került; 
mind a térképeken, mind a helyszíni jegyző
könyvekben feltüntettük. A térképen a feltárás 
helyét jelölő karika alatt elhelyezett fűrész
vonallal ( w ) jelöltük előfordulását. A hely
színi jegyzőkönyvekből pedig megállapítható 
annak előfordulási mélysége. — Egyébként a 
rétimészkő réteg térképen tö rtén t feltüntetése jó 
tám pontul szolgálhat egy olyan kutató m unká
nak, amelynek célja lenne az építkezés stb. 
céljából alkalmas rétegek előfordulási helyének 
megállapítása.

Az alkalmas bányaszelvényekhez közel fekvő 
futóhom ok  területeken végzett feltárási helye
ket, a feltárás helyét jelölő kör narancssárga 
színével jeleztük. A javítandó területek elhatá
rolását ugyanezen színű széles elhatároló vonal 
jelzi, amely abban az irányban halványul, amer
re a hom okterület fekszik. A futóhomok terüle
tek kiválasztásánál elsősorban a közvetlen közel 
esőket vettük számításba, ahol azonban a közel
ben nem volt, a távolabbiakat is megvizsgáltuk, 
gondolva arra, hogy pl. a kotus anyag szállítása 
tengelyen, nagyobb távolságra is gazdaságos. 
— A szállítási távolság a térkép m éretarányából 
könnyen megbecsülhető (1 cm =  100 m).

Ami a bányahelyek jelölését illeti, azok elha
tárolása a fúráshelyek átlagos alkalmassági szí
nével történt. Annak területi megállapítása a 
kataszteri térkép jelzései és a végzett elhatároló 
fúrások alapján történt.

I tt meg kell jegyeznünk, hogy egyes tavaknál, náda
soknál, ahol a felvételek alkalm ával rendszerint víz 
volt, a fúrásokat és m intavételt általában csak azok 
szélein tud tuk  elvégezni. Feltételezhető, hogy pl. a 
nádasokban még kedvezőbb, hum uszban gazdagabb 
anyag lesz található. — A völgyeletekben, az ún. sem- 
lyékekben, a bányahelyül szám ításba jöhető enyhén 
szikes területeket főként a növényzetük alapján  jelöl
tük ki. így főként a tarackos tippanos (Agrostis alba) 
vezérnövényű és egyéb értéktelen, időnként vízállásos 
területeket jelző növényzetű (Scirpus Tabernaem onta- 
ne, Carex félék, Equisetum, Arundo stb.) semlyékeket 
vizsgáltuk meg bányahelyül. A Pucinellis limosa, 
Bolboschoenus m aritim us stb. vezérnövényű erősebben 
szikes szódás ta lajú  semlyékeket, azok nagyobb szóda
ta rta lm a m iatt, csak jobb hiányában vizsgáltuk meg.

A feltárások folyamán vezetett helyszíni jegyzőköny
vekből községenkint összesítőt készítettünk, amelyekbe 
a bányahelyek értékelése szem pontjából szükséges ada
tokat vettük  fel. így: a  feltárás helyét és számát, fek
vését, eredeti növényzetét, mélységét cm-ben, a ta la j
m intául felvett rétegéket (a, b, c stb.), ,az egyes réíé-
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gek színét, fizikai talajféleségét, a talajvíz mélységét, 
a  ta lajtípust, hasznos réteg vastagságát, CaCO:rot 
pezsgés alapján megítélve, végül a  mészkőpaci je len
létét, ill. mélységi előfordulását.

A feltárt szelvények értékelése a szerves 
anyag, a leiszapolható rész (kötöttségi szám alap
ján) és a szikesség m értékének szám ításbavéte- 
lével történt. A hasznos réteget oly vastagság
ban vettük alkalmasnak, ameddig a szerves 
anyaga és kötöttségi szám érték a legkedvezőbb 
volt, de am ellett természetesen, hogy elegendő 
vastag hasznos réteg álljon rendelkezésre. Ezen 
réteg szervesanyaga, ill. kötöttségi száma alap
ján alkalmaztuk az alkalmas (zöld színű I—III. 
és IV—VII.), valam int a feltételesen alkalmas 
(kék színű) I—II. értékszámokat. Amennyiben 
a szerves anyag hasznos rétegében nem érte el 
8%-ot, de a 0—60 cm-ben legalább k. é-ben 
5% volt, egy értékszámmal kedvezőbbre vettük. 
Pl. V. helyett IV. sz-ra.

A laboratóriumi vizsgálati ívekben  az előírt 
vizsgálatokon kívül, az értékelés alapján, meg
adtuk a hasznos réteg vastagságát. Egyes jel
lemző szelvények hasznos rétegéből, egyik év
ben, m eghatároztuk a leiszapolható részt és 
ebből a CaCO^-ot. Ezen vizsgálatok eredm ényei 
azt m utatták, hogy a leiszapolható rész CaCO:1- 
tartalm a 57—65% között váltakozott.

A homokminták feltalaján kívül, egyes jel
lemző bányaszelvények hasznos rétegéből is 
végeztünk leiszapolható rész vizsgálatokat avég- 
ből, hogy lássuk ezen talaj adottságok között, 
m ilyen összefüggés m utatkozik a kötöttségi 
számból szám ított és a m eghatározott leiszapol
ható rész között. Vagyis, hogy a szám ított é r
tékkel történő értékelés milyen hibát okozhat 
a gyakorlatban. Nagyszámú vizsgálat azt m utat
ta, hogy a kötöttségi számból számított leisza
polható rész nagyobbnak adódott 2—33% -kal. 
Jelen kutatásban a leisizapolható résznek a kö
töttségi számból történő megállapítása használ
hatónak látszik. A gyakorlati javításokat elő
készítő talajvizsgálatoknál azonban m inden eset
ben a leiszapolható részt közvetlen vizsgálattal 
kell meghatározni.

A 24 községben végzett felvételek ta lajm in tá inak  
laboratórium i vizsgálati adata it és az összesített hely
színi jegyzőkönyveket a nagy terjedelem re való tek in
tettel a  cikkben nem  közölhetjük, valam int a feltárási 
és bányahelyeket feltüntető M =  1 : 10 000 (101 db) 
térképeket sem. Ezek a Központi Földtani H ivatalnál 
Budapest és Tiszántúli Talajjavító  és Talajvédelm i 
V állalatnál Szarvas, az évenkint beadott szöveges be
számolóinkban megtekinthetők. Egyben ugyanott m eg
tekinthető a vizsgált térség M =  1 : 50 000 áttekintő  
térképe is a különféle minőségű bányahelyek feltün
tetésével.

A  kutatás eredm ényei

A) A  hom okterületek között előforduló sem lyé- 
kekben feltárt bányahelyek  

A községek közül karbonátos kotus láp- és 
lápos rétitalajú I—II. értékelésiг bányahelyeket 
csak egy községben, Ásotthalmon tá rtunk  fel 
31,5 ha kiterjedésben. Hasznos réteg vastagsága 
118 cm volt, ebből kotus 67 cm.

Karbonátos lápos réti és réti talajú III—IV. 
értékelésű  bányahelyek 8 községben vannak: 
Pusztam érgesen 120, Öttömösön 70, Zákányszé
ken 190, Forráskúton 60, Üllésen 249, Zsombón 
6,7, Domaszéken 7,8, M órahalmon 103,6, Ásott
halmon 31,0 ha-nyi, összesen 218,5 ha-nyi ki
terjedésben. Hasznos réteg vastagsága 80—165 
cm között váltakozott.

Karbonátos rétitalajú V —VII. értékelésű  bá
nyahelyeket Bokros kivételével, m inden köz
ségben feltártunk, összesen 2310,7 ha-t. Hasznos 
réteg 72— 167 cm között volt.

Karbonátos rétitalajú és enyhén szoloncsák- 
szolonyeces talajú  feltételesen alkalmas I. érté
kelésű  bányahelyet szinte m inden községben 
találtunk. Összesen 145,6 ha kiterjedésben. 
Hasznos réteg vastagsága 45—90 cm között 
váltakozott.

Enyhén szoloncsák-szolonyec talajú felté te le
sen alkalmas II. értékelésű  bányahelyet 6 köz
ségben tártunk  fel 88,1 ha kiterjedésben. Hasz
nos réteg vastagsága 60— 180 cm között vol.t

A felsorolt bányahelyek időnként vízállásosak, 
ezért a hasznos réteg csak nyári időben term el
hető ki szkréperrel, kotrógéppel azonban csak
nem bármikor.
B) A  Tisza m elletti hom okterületek bányalehe

tőségei a közeli karbonátmentes réti és ön
téstalajú bányahelyekből.

Felhasználási lehetőségük a feltárások folya
m án m erült fel. Nagy előnyük az előbbiekkel 
szemben, nagy szervetlen kolloidtartalmuk, s 
am ellett a talajvíz kedvező állása (1 m alatt), 
ami a szkréperrel történő kiterm elést lehetővé 
teszi.

Ilyen karbonátmentes réti és öntéstalajú  
IV —V. értékelésű  bányahelyet tártunk  fel: 
Öpusztaszeren >  1000 ha, Sándorfalván >  1000 
ha, Bokroson 685,1 és Dócon 319,0, összesen 
>  3004,1 ha-t. Hasznos réteg vastagsága 135 
—256 cm között váltakozik.

Ezen Tisza m ellett előforduló futóhom oktala
jok javítási lehetőségének tanulmányozására, 
vagyis az erősen kötött ré ti- és öntéstalajok 
szervetlen kolloidjának jav ításra való felhasz
nálása érdekében Prettenhoffer  javaslatára Zsa- 
karovszky A. közreműködésével a Tiszántúli 
Talajjavító Vállalat fejlesztési alapja terhére 
hom okjavítási kísérletet állítottunk be 1976. év 
őszén Dócon (Virágzó tsz) karbonátos futó
homokon. Parcellanagyság %  ha, három féle 
adagolásban és pedig 3, 4 és 6 cm vastag terí
téssel, három  sorozatban. A terítés a közvetlen 
szomszédos gyepterület rétita la ja  0—80 cm-es 
szelvényéből szkréperrel végzett kitermeléssel 
történt. A hasznos réteg kötöttségi száma 68 
volt.

Már az őszi megfigyelések szerint is az őszi
árpa a kísérletben különösen a nagyobb adagú 
parcellákon jobban fejlődött, ami tavasszal még 
jobban megm utatkozott. Sajnos agrotechnikai 
hiba folytán az 1977. évi term éseredm ények 
nem voltak értékelhetők. Ugyanakkor azonban 
a nyár folyam án az egyes parcellák talajm intái
ból végzett vizsgálatok világosan igazolták a té 
ny észidő alatti kedvező megfigyeléseket. A javí
to tt parcellák szántott rétegének leiszapolható
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rész tartalm a 3,4% volt, ugyanakkor az a 3 
cm-es terítésnél 7,2-re, 4,5 cm-esnél 9,2-re, a 
6 cm-esnél 10,9% -ra nőtt. Igen kifejezett volt a 
jav íto tt . parcellák vízáteresztő-képességének 
nagym értékű csökkenése. A kísérlet m int ta r
tam kísérlet tovább folyik.

M unkánk során fe ltártuk  mindazon futó
homoktalajok javítási lehetőségét, am elyek köz
vetlen közelében a völgyeletek, semlyékek szel
vényében jav ításra alkalmas szervetlen és szer
ves kolloidokat tartalm azó hasznos réteg talál
ható. Ezen lehetőségek nagyrésze felhasználható 
a javításhoz m ár a gyakorlatban. Egyrészük 
esetében azonban a gyakorlati alkalmazás előtt, 
bizonyos kutató m unkára is szükség van még. 
Ezek a következők:

1. A homokbuckák közötti semlyékek hasznos 
rétege általában karbonátokban  (СаСО.ч és 
MgCO:)) rendkívül gazdag, (vizsgálataink szerint 
a leiszapolható rész átlag m integy 60%-a), ezért 
terítésre történő felhasználása a javítandó ho
mok karbonáttartalm át lényegesen megnövel
heti. Mi az a határ, ameddig káros hatás nélkül 
növelhetjük a javítandó homok karbonáttartal
mát?

2. Prettenhoffer  m últbani javaslata szerint az 
enyhén szikes (szoloncsák-szolonyec) talajú  
semlyékek hasznos rétege am ennyiben elegendő 
szerves és szervetlen leiszapolható részt ta rta l
maz, felhasználható lenne homok javítására. 
Véleménye szerint ugyanis a szikes Na- sói a 
homokba bemosódnak, az anyag kisebb m értékű 
kicserélhető N a-tartalm a pedig még csökken
tené a homok vízáteresztését. Megállapítandó 
mi az a szikességi határ, ameddig az enyhén  
szikes sem lyékek hasznos rétege még eredm é
nyesen alkalmazható.

3. M int az a megfigyelések alapján megálla
pítható volt, a pusztán szerves anyaggal végzett 
javítás hatása rövid életű, m ivel az a homokban 
gyorsan elbomlik. Megállapítandó, hogy a hely
ben kiterm elt, zöm m el szervetlen kolloidokat 
tartalmazó anyaggal végzett javítás nem  ered
ményesebb-e, m in t a teljesen szerves anyaggal 
végzett javítás. Ilyen irányú kísérlet ez évben 
m ár beállításra kerül, összehasonlítva a szokásos 
szerves anyaggal végzett javítással.

A helyszíni szemlék alkalm ával újabb hom ok
javítási lehetőségeket is tá rtunk  fel. így a futó
homoktalajok alacsonyabb fekvésű részén, ahol 
m ár az lepel-, ill. rétihom okba megy át, gyak
ran  a feltalajhoz közel 30—60 cm m élységben 
szervetlen leiszapolható részben gazdag mész- 
iszap réteget (csapóföld) találunk, amely m ély
szántással felhozva, növelné a homok szervetlen 
leiszapolható rész tartalm át. — G yakran előfor
dul, viszont a rétihom ok területeknél, hogy az 
altalajban tavimész fordul elő, amely ha nem 
túl szilárd s elérhető m élységben fordul elő, 
m élylazítással feltörve a rétihom ok sekély ter- 
mőrétegűsége ezzel m egszüntethető lenne

A  gyakorlati alkalmazás lehetőségei

A 2. számú m ellékletben közölt különféle 
minőségű javítóanyagok mennyiségéből követ
keztetni tudunk a m egjavítható terü letek  nagy

ságára. A gyakorlati tapasztalatok alapján meg
állapíthatjuk, hogy szántóföldi javításnál a még 
gazdaságosan alkalmazható terítési vastagság 
5—6 cm körül van. Amint ezt a Nyírségben 
végrehajtott, m ár em lített ömbölyi kísérletek 
igazolják.

A feltárt bányahelyeken található 23 millió 
m 3 különféle leiszapolhatórész-tartalm ú anyag 
m integy 50 000 ha terü let m egjavítására lenne 
legendő. Itt kell m egem lítenünk, hogy a való
ságban m integy 17 000 ha olyan bányahelyek 
közelében található hom okterület van, amit 
eredm ényesen és gazdaságosan lehetne javítani. 
A szám ításnál nem  vettük  figylembe a szab
vány minőségét elérő kotus bányahelyeket, m ert 
ezek anyaga nagyobb távolságra is szállítható. 
A kutatás az ilyen területek  feltárására is ki
terjedt.

A gyakorlati megvalósítás első szakaszában, 
főként a nagyobb táblákban, foltonkint előfor
duló futóhomok területrészek m egjavítását kel
lene elvégezni. Ezzel m érsékelhető lenne az egy
re nagyobb m értékben jelentkező homokverés. 
Ez a beavatkozás egymagában is kedvezően 
befolyásolná a táblánkint elérhető term ésered
m ények nagyságát. A nyírségi tapasztalatokat 
figyelembe véve kb. 4—5 q/ha GE-et jelentene 
a javítással é rin te tt terü let összességében.

Összefoglalás

A  helyben fellelhető hom okjavítóanyag-kuta- 
tás során a Központi Földtani Hivatal anyagi 
tám ogatásával és a Tiszántúli Talajjavító és Ta
lajvédelm i Vállalat szaktanácsadóinak részvéte
lével 1974—76. években felvételeztük Csongrád 
megye hom okhátsági területének 24 községét 
avégből, hogy hol található szerves és szervet
len kolloidokban gazdag, hom okjavításra alkal
mas réteg. így feltártuk  a futóhom okterületek 
közvetlen közelében előforduló kotus láp-, 
lápos-réti- és karbonátos rétitalajokat, az eny
hén szikes rétitalajokat, sőt még a Tisza m elletti 
futóhom ok talajok közelében található karbo
nátm entes erősen kötött réti- és öntéstalajokat 
is. A vett talajm inták laboratórium i vizsgálati 
eredm ényei alapján a feltárások szelvényét 
szerves és szervetlen kolloidtartalm uk te
kintetbevételével Prettenhoffer  értékelési 
táblázata szerint m inősítettük. A feltárási he
lyeket értékelve 1 :1 0  000 m a-ú térképeken 
tün te ttük  fel. A bányahelyek területét, hasznos 
réteg vastagságát és annak m ennyiségét közsé
gek szerint összesítve, értékelési fokozatok sze
rin t csoportosítva az I. és II. számú táblázatban 
adtuk.

IRODALOM
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[3] Prettenhoffer I.: Javasla t a laza hom okterületek
jav ítására a futóhom ok részek részben legyalu- 
lásával, helyette a laposokból agyagos, humuszos 
réteggel történő m egtérítése földgyalu gépekkel. 
— 1960-ban benyújtva a  MÉM-be.

[4] Stefanovits P.: M agyarország talajai. — Akad. K i
adó 1963.

A vörös-tengeri érciszapok felhasználása

A Preuassag RT. tízéves fejlesztő m unkát 
végzett a vörös-tengeri érciszapok szállításával 
kapcsolatosan. E m unkálatok nagy jelentőségűek 
voltak, hiszen az érciszapok felhasználása csak 
a kiterm elés és a szállítási problém ák megoldá
sát követően lehetséges. A fejlesztés utolsó sza
kaszában három hónapos kísérletsorozatot végez
tek a tengeren. Ennek során a szállítási eljárá
sokat és az ércterm eléssel kapcsolatos környe
zetvédelmi kérdéseket vizsgálták. M egállapítot
ták, hogy a vörös-tengeri iszapban hozzávetőle
gesen 20 Mt cink, fél Mt réz és csaknem 10 000 
tonna fém ezüst van.

(Műszaki Gazdasági Inform áció 11/1979, Analysen und 
Prognosen, 11. k( (64.) e. sz. 1979. júl. p. 12.)

sz é n g á z o sít á s  a  fö ld  a la tt

A föld alatti széngázosítás, Közép-Európában 
még kísérleti stádium ban van. A Szovjetunióban 
m ár az energiatartalékolás egyik stabil megol
dása. Ezzel az eljárással a Szovjetunióban m ár 
évente kb. három negyed m illiárd köbm éter fű
tőgázt állítanak elő. Az így nyert energiam eny- 
nyiség 82 millió tonna kőszénnek felel meg. A 
föld alatti széngázosítás azért előnyös, m ert 
nem szennyezi a környezetet. A gázosító helyen 
csak csővezetékek, és hűtő, illetve gáztisztító 
berendezések vannak. Erre a célra azokat a 
szénlelőhelyeket használják fel, amelyek nem 
alkalmasak a klasszikus kiterm elésre.

(Nedelná Pravda)

INDIAI TIMFÖLDET VÁSÁROL A 
SZOVJETUNIÓ

A Szovjetunió 1980 folyamán 50 ezer tonna 
tim földet vesz á t az Indiai Alum ínium  (Indal) 
cégtől. Az Indal évente m integy 180 ezer tonna 
tim földet állít elő és ebből jelenleg csak 120 
ezer tonnát használ fel, 60 ezer tonna alum í
nium előállítására. Ilyenform án — a szovjet 
exportkötelezettség m ellett —• az energiahiány 
enyhülése esetén a vállalat még növelheti saját 
alum ínium gyártását is.

M etal B ulletin 1980. m árcius 11.

[5] Prettenhoffer I.— Kégl L.: A m agyarországi futó- és
gyenge term ékenységű hom okterületek javítási 
lehetősége és nagyüzemi eljárása. — Meliorációs 
Inform ációk és Közlemények 1973 III.

[6] Stefanovits P.: Talaj- és trágyavizsgálatok módsze
rek c. könyvében. I.. fejezet. Mez. K iadó 1962.
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A VILÁG FOSZFORITKÉSZLETEI

Az am erikai Tennessee Valley A uthority 
becslései szerint a világ foszforkészletei jelenleg 
144,2 m illiárd tonnára rúgnak és ennek a mai 
technológiai viszonyok között csak 25 százaléka 
term elhető ki. A készletek nagyon egyenlőtlenül 
oszlanak meg: az ipari régiókra — Észak-Ame
rikára, Európára és a Szovjetunióra — körül
belül a 30 százalékuk jut, a többi terü letre  pedig 
együttvéve a 70 százalékuk. Az em lített 144,2 
m illiárd tonnából 67,2 m illiárd tonna található 
Afrikában, 35,6 m illiárd Észak-Amerikában, 
22,1 m illiárd Ázsiában, 9,6 m illiárd Latin-Am e
rikában, 7,5 m illiárd a Szovjetunióban, 2,1 m il
liárd Óceániában és 0,3 m illiárd tonna Nyugat- 
Európában.

A foszforit felhasználása fordított arányban 
oszlik meg a különböző régiók között, m int a 
készletek és a term elés. A felhasználás 75 szá
zaléka az ipari tőkés és szocialista országokra 
ju t. Ezért' a növekvő energiaköltségekre tekin
tettel egyre erősebb az a törekvés, hogy a fosz- 
form űtrágya-gyártást azokba az országokba 
helyezzék át, amelyek megfelelő nyersanyagbá
zissal rendelkeznek.

(Világgazdaság, Rynky Zagraniczne)

BARNASZÉN-HASZNOSÍTÁSI 
TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI KÖZPONT AZ 

NDK-BAN

A Schwedti Petrolkém iai Kom binát (PCK) 
böhleni vállalatánál szénvegyészeti tudom á
nyos-technikai központot alapítottak. Az új tu 
dományos létesítm ény feladata, hogy az NDK 
barnaszén-kincsének vegyipari és energiaterm e
lési hasznosításával összefüggő tém ákban foly
tasson kutatásokat. A szénvegyészeti központ 
alátám asztja a PCK arra  irányuló törekvéseit, 
hogy a kőolajból nagyobb m értékben nyerjenek 
magasabb fokú finom ítványokat. Az NDK bar
naszénkészletének nagy része alkalmas továbbá 
olyan anyagok előállítására, amelyekhez a kő
olaj tú l drága. Az új központ m unkájától vár
ható az új hasznosítási eljárások kidolgozása.

(Világgazdaság)
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Mangánipari előrejelzések

A világ m angánkereslete az ezredfordulóra 
17—24 millió tonna körül várható. Ebből az 
USA 1,6—2,2 millió tonna körüli mennyiség 
iránt fog keresletet tám asztani (1978-ban 1,3 
millió tonna volt itt a felhasználás). A becslések 
alapjául a várható acélterm elés szolgál, ennek 
növekedését az USA-ban 1,6.a világon 3,1 száza
lékra becsülik évente.

A világ m angánterm elése 1978-ban m integy 
10 millió tonna volt, amely nagyjából kielégí
tette  a keresletet. Az USA-ban a felhasználás 
20 százalékát a korm ány stratégiai tartalékaiból 
fedezték, de az iparág készletei is 24 százalékkal 
megcsappantak. Az ércbevitel ugyanakkor csök
kent az előző évi 604 ezer tonna h leyett 278 
ezer tonna volt 1978-ban. Megjegyzendő, hogy 
a m angán im portja 1977-ig túlnyom órészt érc 
form ájában tö rtén t az USA-ban.

A VILÄG MANGÄNTERMELÖ KAPACITÄSA

(1000 sho rt tonna, m angántartalom ra szám ítva):
(1 short tonna =  0,907 tonna)

K apacitás
1978 1980

USA 50 50
M exikó 200 200
Brazília 1350 1750
Bulgária 15 15
M agyarország 65 n. a.
Szovjetunió 3800 4200
D él-A frika 2900 3300
Gabon 1300 1300
A usztrália 1100 1150
India 800 800
Kína 440 440
Egyéb — —

összesen 12 820 13 965
(Világgzadaság, M etall Bulletin)

Urán-, vas-, réz-, és cinkérc-lelőhelyek 
Dél-Koreában

A Koreai Fejlesztési K utató Intézet közlése 
szerint az u rán- és a vasércfeltárás' 1978 első 11 
hónapjában elérte  a 4,1 M t-t, ill. a 22 M t-t. Az 
átlagos u rán tarta lom  0,04%, a vastartalom  pe
dig 30%. Az uránérctelepek Okchonban, Szöul
tól 140 km -re délre, míg a vasérc Chongdoban, 
Szöultól 250 km -re délre található.

Az 5,2 Mt rézérc C u-tartalm a 1,5%, a 600 000 
tonna cinkérc Zn-tartalm a 1,2 és 11% érték 
között van.
M ining Journal, 292. k. 7493. sz. 1979. III. 30. p. 247.)

URÁN-, RÉZ-, ÉS CINKÉRC-LELÖHELYEK 
PERUBAN

A Perui Állami Bányászati Társaság közlése 
szerint uránt, rezet és cinket tartalm azó érc
telepeket talá ltak  Morocochaban, S ierra köz
pontjában. A társaság elnöke azt mérlegeli, 
hogy közös kanadai—perui vállalkozást létesít 
az érctelep feltárására. A vállalkozás és a meg

levő Toromocho létesítm ény között fennálló 
körülm ények azonban még nem  tisztázottak.

Közben az energia- és bányaügyi m iniszter a 
perui kiterm elő ipar beruházásának növelését 
ta r tja  szükségesnek, mivel az ország felkutatott 
ásványkincseinek jelenleg csak 3,5% -át bá
nyásszák ki.

(Műszaki Isformáció, Mining Journal 
292. k. 7493. sz. 1979. márc. 30. p. 247.)

Üj érclelőhelyek Kínában

Pekingtől északkeletre, a város közelében 
ezüstércet fedeztek fel, amely legalább 250 ton
na ezüstöt tartalm aü Em ellett ólmot és cinket 
20—20 ezer tonnára becsült m ennyiségben, va
lam int kadm ium ot és bizm utot is találtak  az 
em lített körzetben.

Egy régi m olibdénbánya m ellett az északke
let-kínai Liaoning tartom ányban 0,08—0,1 szá
zalékos koncentrációjú m olibdénlelőhelyre buk
kantak. Az ércet 65 kisebb-nagyobb, 4—6 m éter 
széles, helyenként 6 m éter vastag réteg tarta l
mazza.

A harm adik bejelen tett felfedezés, a mintegy 
1 millió tonnára  becsült ólom- és cinklelőhely 
H uan tartom ányban, ahol a fém tartalom  10 
százalék.

(Világgazdaság XII. évf., 9/2763, szám)

Foszfátkikötő épül Marokkóban

Casablanca és Safi között El Jadinánál építi 
Marokkó jelenleg a Jo rf Lasfar-i foszfátkitötőt, 
amelyik egy 3000 m éter hosszú móló és 1400 
m éter hosszú ellenmóló által védett és 16 m éte
res m erülésű (100 ezer BRT) hajók fogadására 
lesz alkalmas. A francia Spie—Batignolles Paris 
cég nyerte  el két másik francia vállalattal a 
m egrendelést a kikötői berendezések leszállítá
sára. A tervek  szerint a kikötő 1983 végén m ár 
üzemelne. A konzorciumnak adott m egrendelés 
600 millió francia frank  értékű.

A Jorf Lasfar-i kikötőből szállítanák el Kho- 
uribga és Sidi H ajjaj lelőhelyről származó fosz
fátot, valam int az egyik ide tervezett vegyipari 
kom binát (Maroc Phosphore III.) által előállí
to tt foszforsavat, m iközben a kikötő ként és kő- 
olajterm ékeket fogadna. A foszfátrakodó-kapa- 
citás kezdetben évi 10 millió tonna lesz, a ké
sőbbiekben 40 millió tonnára bővíthető.

A Közös Piac Luxem burgban székelő Beruhá
zási Bankja a program  részleges finanszírozá
sára kölcsönt szavazott meg Marokkónak. A ki
kötő felépítésének összköltségét 220 millió el
számolási (1 egység =  2,47 m árka) egységre be
csülik.

Tunéziában m ár készül a gabes-i kikötő, ame
lyiknek felépítése szorosan összefügg a hazai 
foszfát feldolgozó nagy vegyipari kom binát lé
tesítésével. A kikötő felépítése több fázisban 
történik. Már az építkezés első szakaszában el
készül a 250 m éter hosszú foszfátrakodó-part.

(Világgazdaság)
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