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Ajánlás
Az iskolakert kiindulási alapja az életteli, gondosan táplált talaj. Jelen kiadványunk
szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a kertvezetők bátorságot merítsenek belőle az
iskolakerti talajuk felszíne alá tekinteni, megismerjék annak folyamatait, adottságait,
javítási igényeit, veszélyeztető tényezőit, és ezekbe bevezessék a kertet használógondozó gyerekeket is. Igyekeztünk az elméleti alapokat praktikus tanácsokkal, számos
kísérlettel átélhetőbbé tenni.
Köszönjük az Földművelési Minisztériumnak és a Fővárosi Önkormányzatnak a
tudatosabb iskolakert-vezetéshez, biztonságosabb termesztéshez hozzájáruló első
Iskolakert-füzetünk támogatását.
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1. Amit a talajról feltétlenül tudnunk kell
A talaj a bolygónk bőre. Kicsit sebzett a magas hegyvidékeken, ahol még nem
volt ideje kialakulni, és az óceánok megtörik, de a szárazföldön bármerre jársz,
talajon jársz. A talaj teszi lehetővé az élet számára, hogy meghódítsa a
szárazföldeket, a talaj a bölcsője és hamvvedre minden szárazföldi
életformának közvetlenül vagy közvetve. A talaj nagyon sokszínű, akár kis
területen belül is óriási változatosságra bukkanhatunk, köszönhetően a talaj
kialakulását befolyásoló tényezők változatos földrajzi megjelenésének.
1.1. Milyen talajképződést befolyásoló tényezőket ismerünk?
Az első talajképző tényező, mely a talaj egyik fontos és hosszú emberöltők
során sem változó tulajdonságának, a fizikai féleségének (textúra)
legmeghatározóbb tényezője a talajképző kőzet. Lehet szilárd kőzet, vagy laza
üledék, akár egy korábbi, elhordódott talaj. A talajképző kőzet befolyásolja
még a talaj kémhatását, azaz hogy savanyú semleges vagy bázikus lesz, illetve
a tápanyagokkal való ellátottságát, a tápanyagokat megkötő képességét.

Praktikus tanács: Kertünk talaja könnyen lehet, hogy már nem a földrajzilag
jellemző talajképző kőzeten fejlődik, hanem az ember tevékenységének
eredményeképpen, építési törmeléken, salakon, esetleg mélyben összefüggő
betonrétegen. Kertünk elhelyezésekor ügyeljünk, hogy ne legyen a választott
talajban nagy méretű építési törmelék, mélyben aszfalt, beton, vagy salak-réteg,
könnyen kiszáradó, hamar pangó termesztőközeget eredményezhet.

A hőmérséklet, csapadék, hó, jég mind-mind befolyásolják, miként alakul a
talajképző kőzet talajjá. Az éghajlat a fő felelőse az aprózódásnak és mállásnak,
és az éghajlat alapján alakul ki a rangsor, hogy mely fizikai, kémiai és biológiai
folyamatok, milyen arányban hatnak a talaj kialakulására. A csapadék erősen
befolyásolja a tápanyagok mennyiségét és eloszlását a talajban, a növények
általi felvehetőségét. Az éghajlat és a domborzat együttese alapján alakul ki
vizeink hálózata, folyóink vízhozama, melyek szintén erősen hatnak a
talajképződésre.
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Praktikus tanács: Az éghajlat növényzetet befolyásoló szerepe kertünkön belül
is megjelenhet. Ezért a művelendő terület kiválasztásánál vegyük figyelembe,
hogy az épületek, fák hosszabb ideig árnyékolhatják kertünk egyes területeit. Ez
akadálya lehet sok növény fejlődésének. Szintén előfordulhat, hogy egy árnyékos
helyen lévő kerticsap sűrűn kiömlő vize nem tud felszáradni, elszivárogni, így
közvetlen környezetében vízpangást okozhat.

A domborzat erősen hat a talajok mélységére, és arra, hogy mennyire jól
kifejlődöttek. Egy meredek lejtőn sekély talajok alakulnak ki, mert domborzati
helyzetéből eredően hajlamos a lemosódásra, míg egy sík helyzetben mélyebb
termőrétegű talajokat találunk. Az hogy a felszínre lehulló csapadék, mennyire
képes beszivárogni a talaj mélyebb szintjei felé, és azt követően mennyi ideig
marad a talajban, erősen függ topográfiai helyzetétől. A talajvíz hatása is a
domborzat függvénye, dombvidéki területeken csak a völgyek talpán lesz
jellemző, de az alföldeken, változó mélységben fontos jellemző
tulajdonságokat alakít ki pár 10 cm szintkülönbség.

Praktikus tanács: Ha kertünk nem sík területen helyezkedik el, a lejtés, a lejtők
kitettsége különböző nedvességviszonyokat eredményezhet. Meredek lejtőn
eleve kevesebb az adott felületre eső csapadék mennyisége, és a gyors felszíni
elfolyás eredményeképpen könnyebben kiszárad. Lejtők alján a talajban mozgó
vizek még sokáig táplálhatják kertünk talaját.

A szerves anyag termelődése, az elhaló maradványok lebontásának sebessége
erősen függ a talajélettől, vagyis attól, hogy kik és milyen számban laknak az
adott talajban. Egy kávéskanálnyi jó minőségű termőtalajban több élőlény
található, mint ahány ember él a földön. A talajban lakó élőlények alakítják a
tápanyagokat felvehetővé a növények számára, és a talaj szerkezetének
kialakulásában is nagyon fontos a szerepük. Füves puszták talajain a sötét
színű, mély termőrétegben inkább a talajbaktériumok tevékenykednek, míg az
erdők alatt a sekély, savanyú szerves szintben jellemzően gombák végzik a
szerves anyag bontását.
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Praktikus tanács: A talajban lakó rágcsálók, bár fontosak a talajszerkezet, a talaj
átszellőzöttségének szempontjából, azért jelentős károkat okozhatnak
növényeinkben. Kertünket próbáljuk úgy elhelyezni, hogy állattartás, felhagyott
épületek, vagy erdő, bozót irányából legyen egy tisztán tartott, sűrűn használt
sáv, hogy megakadályozzuk a rágcsálók kertünkbe költözését.

A talajok kialakulásához rengeteg idő szükséges. Több száz év, míg szilárd
kőzetből egy centiméter talaj képződik, laza üledékeken pár évtized is elég
lehet, de a valóban szükséges időt a fent felsorolt tényezők befolyásolják: a
kőzet keménysége, a csapadék és talajélet.
A talaj földi életünk alapját képezi és rengeteg időbe telik kialakulása. Jóval több
időbe, mint egy emberöltő! Ezért nagyon értékesek és ezért kell nagyon
vigyáznunk rájuk.
Aki a talajon él, gazdálkodik, annak ezt úgy kell végeznie, hogy megtartsa azt a
jövő nemzedékei számára, ennek 10 legfontosabb szabályát Stefanovits Pál
foglalta össze „A talajvédelem tízparancsolatában”:
1. Ne foglalj el a természettől több és jobb földet, mint ami okvetlenül szükséges!
2. Ne engedd, hogy a víz elrabolja a talajt a gondjaidra bízott területről!
3. Ne engedd, hogy a szél elhordja a földet!
4. Feleslegesen ne taposd, ne tömörítsd a talajt!
5. Csak annyi trágyát vigyél a talajba, amit a növény kíván!
6. Csak jó vízzel öntözz, anélkül, hogy vízfelesleget okoznál!
7. Ne keverj a talajba olyan anyagot, ami nem bomlik el benne,
hacsak nem javítási céllal teszed!
8. Ne vigyél a termőföldre mérgező anyagot, ami tönkreteszi a talaj élővilágát!
9. A talaj termékenységét őrizd meg, és ha lehet, növeld!
10. Ne feledd, hogy a talajon nem csak állsz, hanem élsz is!

Az ember, hogy a talajon termesszen, nagyon jelentősen belenyúlt ezekbe a
folyamatokba, az elmúlt 100-150 év, mióta a gépesítés jelentős a
mezőgazdaságban, az embernek egyre nagyobb hatása van a talajképződésre.
A mezőgazdasági termelés óriási területeket alakított át, oly módon, hogy a
helyi életközösségek vesztét okozta. Hatalmas városokat épít, ahol a betonnal,
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aszfalttal fedett talajok nem tudják ellátni feladatukat, az élet táplálását, a
környezet élhetőbbé tételét.
A gépi művelés a természetes talajszerkezetet tönkretette, nehezen lélegző,
tömörödött talajokat teremtett, melyek felszínén hosszan pang a csapadékvíz,
jelentősen megnövelte az erózió mértékét, hiszen a fedetlen, felszántott
területekről óriási mennyiségű feltalajt fúj el a szél, hord el a víz.
A talajon termett növényt teljes egészében felhasználja, nem ad vissza semmit
a ciklus végén a talajnak, így átlagosan 2-3 %-kal esett talajaink szervesanyag
tartalma az elmúlt évszázadban.
A tápanyagok pótlását gyors „instant” megoldásokkal végzi, a műtrágyák a
csökkent humusz-tartalmú talajokból gyorsabban kimosódnak, mint a
növények fel tudnák azt használni. A kimosódó műtrágyák tönkreteszik felszíni
és felszín alatti vízkészleteinket.
A növényvédelmet vegyszerekkel oldja meg, tönkretéve ezzel a talaj élővilágát
és a felszínen élő változatosságot.
Hogy nagy területeken művelhessen, szabályozta a folyókat, melyek elöntései
töltötték fel időről-időre az árterek talajait. A vizek szabályozásával a lehulló
csapadékot gyorsan kivezeti az országból, a talajok víztározó képességét nem
kihasználva.
A városok, az ipar vízigénye csökkentette a talaj- és rétegvizek szintjét, minek
köszönhetően értékes élőhelyek vesztek el, míg másutt az öntözéssel
megemelte a talajvíz szintjét, és lehetővé tette, hogy a vizekben oldott sók, a
párolgás következtében a felszínen kicsapódjanak.

Praktikus tanács: Az emberi hatás az, mely mára a legjelentősebb korlátja
annak, hogy bárhol egészséges talajon, egészséges növényt termesszünk. Kertünk
kialakítása során próbáljuk a környező szennyezőforrásokat kiküszöbölni vagy
gyengíteni a következő módokon:
-Forgalmas utak mentén porfogó sövénnyel érdemes védekezni.
-Szennyezett, mesterséges elemekkel terhelt talajokra magaságyásban, ismert
eredetű talajt hordhatunk. 5-10 cm kavicsréteg már megakadályozza, hogy alulról
a szennyezett talajoldatot a hajszálcsövesség, vagy az erős párologtatás
átemelje.
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1.2. Milyen talajképző folyamatok alakítják a talaj tulajdonságait?
A hatótényezők után lássuk, milyen folyamatok játszódnak le a talajban, és
azokat milyen jelekből ismerhetjük fel.
Az előző fejezetben felsorolt talajképző tényezők a talajképző folyamatok
hatásának erejét, milyenségét befolyásolják. A talajok jelenkori tulajdonságai
a talajfejlődés során fellépő fizikai, kémiai és biológiai folyamatok hatására
alakulnak ki. Így alakul ki a talajra jellemző rétegzettség, ami együttesen a
talajszelvény viselkedését megszabja.
A humuszosodás során alakul ki a talaj szerves anyaga, a humusz. Ehhez
szükséges a felszínre jutó szerves maradványok (elhaló levelek, ágak, egyéb
növényi és állati maradványok, ürülék stb.), mely a talajon és talajban lakó
élőlények élettevékenységének eredményeképpen apránként elaprózódik,
elbomlik, a talajba keveredik és összekapcsolódik a talaj ásványi összetevőivel.

Talajdetektív: A humuszosodás nyomai a szelvényben
A felszíntől kezdődően az első megfigyelhető szint a humuszos szint, ez a
humuszosodás folyamatának eredménye. Ezt a szintet a talaj egyik
legfeltűnőbb tulajdonsága, a színe alapján különíthetjük el. A talaj felső, sötét,
fekete vagy barnás szintje színét az ott felhalmozódó szerves anyag adja. A
színek árnyalatai a humuszanyagok minőségére, a szín erőssége, mélysége
pedig a szerves anyag mennyiségére utal.
A humuszos szint, egészséges talaj esetében, szerkezetében is elkülönül. (Lásd
a talajszerkezetről szóló fejezetben: 17.oldal) A szerves anyag és mész
jelenlétében kialakuló morzsás (agyagosabb talajok esetében szemcsésmorzsás) szerkezet, a felszíni humuszos szint jellemző szerkezete.
A talaj mélyebb szintjeiben előforduló humuszos szint ráhordódás vagy emberi
tevékenység által temetődött el. A humuszanyagok tartósak, a talajban
eltemetve hosszú ideig megőrződnek, ahol jó víztartó réteget képezve javítják
talajunk víz- és tápanyag-megkötő képességét.
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A bal oldali képen látható az erdőtalajokra (csapadékos éghajlat, erdő alatt)
jellemző sekély humuszos szint, a jobb oldali kép füves vegetációjú, szárazabb
éghajlatú területek mély humuszos szinttel rendelkező mezőségi talaja. A füves
vegetáció évről-évre elhaló, mélyrehatoló, finom gyökerei hatalmas mennyiségű
szerves anyagot biztosítanak, mely már eleve a talaj mélyebb szintjeiben bomlik el.
A giliszták legfőbb feladata a felszínről a mélybe szállítani a humuszanyagokat.

Földünk kőzetburkának legjelentősebb összetevői (98%) a szilícium, vas,
alumínium, kalcium, nátrium és magnézium. Ezek az elemek ásványokat
alkotnak, az ásványok a kőzetek építőelemei. Geokémiai folyamatok során
oldatokból, olvadékokból válnak ki, kristályosodnak ki.
A mállás az a folyamat, melynek során a kőzetből talaj lesz. A mállás során a
talajképző kőzet ásványai átalakulnak, az ásványi tápanyagok feltáródnak,
oldódnak és a növények számára felvehetők lesznek. Csak víz jelenlétében
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indul be, a csapadék mennyiségétől függ a gyorsasága és erőssége. Mikor a
talajképző kőzet a felszínre kerül, a külső erők, és a megtelepedő első mohák,
zuzmók, apró pionír lágyszárúak életfolyamataikkal beindítják a mállást.
Először a kőzet elkezd aprózódni a hőingadozás, a repedésekbe szivárgó víz
fagyása-olvadása, vagy a repedésekbe hatoló gyökerek hatására (fizikai
folyamat). Ahogyan egyre nagyobb felületek táródnak fel, ezeken már kémiaibiológiai folyamatok is beindulnak, és egyre erősebb lesz a mállás, melynek
során a kőzet eredeti ásványai átalakulnak (pl. agyagásványokká). Az agyagok
másodlagos ásványok, korábbi kőzetek málladékai, a homokok anyagát az el
nem málló, visszamaradt kvarc alkotja.

A képen bal oldalon látható
a kőzet, és alkotó ásványai.
Jobbra a mállás folyamán,
helyben átalakult, talajosodó kőzet. A színét adó vörös
színt az ásványokból nagy
mennyiségben feltáródó vas
adja.

Talajdetektív: A mállás nyomai a szelvényben
Alapvetően kicsi az esélye, hogy kertünkben, helyben málló kőzeten alakuló
talajt találunk. Hazánk területének 80%-t már elaprózódott, elmállott és
áthalmozott üledékek fedik, de ezekben is találunk még málló anyagot. A
kialakult talajban a mállás folyamata tovább folytatódik, ennek
legszembetűnőbb megjelenése a vöröses-barnás szín, mely a feltáródó vas
színe. A mállás, talaj szempontjából legértékesebb termékei az agyagásványok.
Agyag jelenléte a szelvényben a mállás folyamatának bizonyítéka.
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A mállás során oldatba kerülő elemek kimosódhatnak a talajból, ezt a
folyamatot nevezzük kilúgzásnak. A jobban oldódó anyagok, mint pl. a sók
hamar kimosódnak a talajokból, míg a nehezen oldódók, mint pl. a vas,
alumínium, szilícium lassan, több százezer, esetleg millió év szükséges a
talajból történő kimosódásukhoz.
A már oldott anyagok, a szelvényben vándorolva a megváltozott körülmények
hatására kicsapódnak és ott ún. felhalmozódási szinteket hoznak létre. Ezt is a
kilúgzás folyamatának részeként tekintjük.
Talajdetektív: A kilúgzás nyomai a szelvényben
A kilúgzás nyomai a talajban a felhalmozódási szintek. A mész-felhalmozódás
szabad szemmel is jól látható, fehér, apró kristályok fedik a szerkezeti elemek
felületét, vagy akár 10-20 cm nagyságú mészgumókat is találhatunk.
Sósavval végig csöpögtetve a szelvény falát láthatjuk, mely szintekben pezseg,
ez utal a mész jelenlétére, a pezsgés erőssége a mész mennyiségére.
Ha megmérjük a talaj kémhatását (6. kísérlet / 39.oldal) tapasztalhatjuk, hogy
a felsőbb szintek savanyúbbak, míg mélyebben bázikusabbak. Ez pontosan a
kilúgzás lényege, a bázikus ionok kimosódása, a talaj savanyodása.

A képen a finom gyökérjáratok mentén kicsapódó
másodlagos mész látható,
mely a kilúgzás egyértelmű
jele.
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A kilúgzást követően, az eltávozó mész miatt a talaj elsavanyodik, mely
körülmény felgyorsítja a mállást. A talajképző kőzet ásványai tovább bomlanak
és nagyobb mennyiségben másodlagos ásványok (apró agyagszemcsék)
keletkeznek, melyek a talaj szövetét agyagosabbá teszik. Ezt a folyamatot
agyagosodásnak hívjuk, de az agyagok a talajban nemcsak állandóan
alakulnak, képződnek, szétesnek és újak, másféle agyagásványok képződnek,
hanem sok csapadék és erős kilúgzás esetén elindulnak a talajok mélyebb
szintjei felé. Ezt a folyamatot hívjuk agyagbemosódásnak. Ilyenkor a feltalaj –
a kilúgzási szint – sokkal szürkébb, porlóbb, szétesőbb szerkezetű lesz, míg az
alatta található felhalmozódási szint barnább, agyagosabb, repedezőbb,
erősebben víztartó lesz.
Talajdetektív: Az agyagosodás és agyagbemosódás jelei a szelvényben
Az agyagosodás jele az agyag jelenléte a szelvényben, ha az nem a talajképző
kőzet anyaga. Ennek eldöntése nem fontos a kertünk gondozása
szempontjából, elég, ha tudjuk, hogy elegendő mennyiségű agyag van jelen,
hogy jó víz- és tápanyagmegkötő képességét növényeink élvezhessék. Az
agyagbemosódás folyamata, felismerhető a szerkezeti elemek felületén,
többnyire csak nagyítóval látható, zsíros fényű bevonatokról, az ún.
agyaghártyákról. A kiskerti termesztés szempontjából fontossága annyiban
van, hogy az agyagbemosódás, erősen tömődött, agyagos szintet hozhat létre
talajunk mélyebb (hazánkban kb. 40-60 cm) szintjeiben. Fontos még, hogy
agyagbemosódás már csak erősen kilúgzott, savanyú talajokban indulhat meg,
és a felszíni szintek ásványi anyagokban való elszegényedését okozza.

A képen a fakóbb, sárgásabb színű
felületek a talaj szerkezeti elemeinek
belseje, az erősebben barnás, zsíros
fényű felületek, a szerkezeti elemek
közti térben vándorló agyag.
Ezt a finom felszíni bevonatot hívjuk
agyaghártyának.

11

A képen egy agyagbemosódásos
barna erdőtalaj szelvénye, jól
látható a felszín közeli, szürkés,
porló, kilúgzott szint, és alatta a
vöröses-barna, agyagban és ásványi
anyagokban
gazdag
agyagfelhalmozódási szint.

Ha a talajt alulról telíti a talajvíz, vagy a felülről beszivárgó csapadékvíznek
elszivárgást gátló tömődött, erősen agyagos szint állja útját és felülről telítődik
vízzel, a levegőtlenség sajátos körülményeket teremt. A talaj a levegő nélküli
kémiai és biológiai folyamatok hatására szürkés, kékes-szürkés színűvé lesz,
számunkra egyértelműen jelezve, hogy talajunk az év jelentős részében
levegőtlen. Ez a folyamat a glejesedés.
A talajvíz szintje a csapadék-viszonyok alapján változik, a talajban lesz olyan
mélység, mely időlegesen kiszárad, és oda a repedések mentén felülről levegő
jut a talajba, itt a levegő útjának mentén rozsdavörös vas csapódik ki. Tehát
azok a szintek, melyeket a víz hosszú ideig telített szürkés színűek, felette - a
felszín felé haladva - egyre több rozsdás színű bevonat jelenik meg a szerkezeti
elemek felületén, a repedések mentén. Ahol ezek megszűnnek, ott ér véget a
talajvíz hatása a szelvényben.
Gyakran előforduló talajhiba, hogy a tömörítés hatására a talaj felszíni
szintjében olyan tömődött, pórusok nélküli részek alakulnak ki, melyeken a
csapadékvíz megáll, és nem tud a mélybe szivárogni, kiszáradni. Ezekben a
szintekben is megjelenik a szürke-vörös foltosság, jelezve a levegőtlen
viszonyokat.
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Talajdetektív: A levegőtlen viszonyok nyomai a szelvényben

A képen jól látható a levegőtlen
viszonyok hatására kialakult szürkéskék szín a talajban, a rozsdavörös
sávok,
korábbi
gyökérjáratok,
melyek mentén időnként levegő
jutott a talaj e szintjébe. A
gyökérjárat azóta betömődött, de a
kicsapódott rozsda színű vas már
nem oldódik vissza.

A képen egy víz-hatású, ún. réti talaj
szelvénye látható. A mély, fekete
szerves
szint,
a
levegőtlen
körülmények közt nehezen bomló, és
nagy mennyiségben felhalmozódó
szerves anyag eredménye. A talaj
mélyebb szintjeiben látható a szürke
szín,
melyben
a
függőleges
repedések rozsdavörös színe jelzi az
időnkénti átlevegőzés csatornáit.
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Hazánkban előforduló fontos folyamat még a szikesedés, mely a nátrium és
magnézium sók felhalmozódását jelenti a szelvényben. Ezek a sók a mi
éghajlati viszonyaink mellett ki kellene lúgzódjanak a talajból, de hazánk
medence helyzetének köszönhetően, a Kárpátokból a medencébe szivárgó,
magas sótartalmú talajvíz ezeket pótolja. Okozhatja rossz minőségű, sós
öntözővíz alkalmazása is.
Talajdetektív: A szikesedés nyomai a szelvényben
Vélhetően iskolakerti talajokban a felszínen nem találkozunk só-hatással. Az
erősen szikes talajokat legelőként hasznosítják, sajátos növényvilággal
rendelkeznek. Talajunk mélyebb szintjeinek sótartalma, a szelvény kiásását
követően egy-két nappal, kicsapódik a falakon, fehér, poros réteget alkot. Ha
talajunk kémhatását vizsgálva 8,5 pH-nál magasabb érték jönne ki, akkor
egyértelműen a sók hatását tapasztaljuk, ilyenkor ebből a szintből érdemes
mintát venni és laboratóriumi vizsgálatra küldeni. Ha a vízoldható összes só
tartalom, felszínközeli szintben 0,15 % feletti a problémával forduljunk
szakértőhöz. Oka lehet természetes, magas sótartalmú talajvíz, vagy emberi,
azaz az öntözővíz minősége, illetve városi körülmények között a téli sózás
odamosódása. Ha emberi a hatás, könnyen kezelhető a talajhiba:
megszüntetve a sók forrását, az öntözés hatására hamar kimosódik, következő
évben egy laborvizsgálatnak már igazolnia kell a sók kimosódását.

A szelvény falán, a kiszáradást
követően kivirágzó só. akadályt csak
a felszín közelében okozhat, de okát
érdemes kivizsgáltatni.
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2. A talajok tulajdonságai, azok mérése, terepi érzékelése, leírása
A felsorolt talajképző tényezők és folyamatok alakítják ki a talajok
tulajdonságait.
2.1. A talajok fizikai tulajdonságai
Fizikai féleség (textúra)
A talajok fizikai félesége határozza meg az alapvető víz-, hő- és tápanyaggazdálkodási tulajdonságaikat.
Állandónak tekinthetjük a talaj
fizikai féleségét vagy textúráját.
Az aprózódás és mállás következtében alakulnak ki a
talajt alkotó apró szilárd építőelemek. Talajosodott résznek a
2 mm átmérőjűnél kisebb
szilárd alkotókat hívjuk. A
talajosodott részt mérete
alapján három részre osztjuk:
AGYAG

POR /
ISZAP
0,002 mm

HOMOK
finom
0,02 mm

durva
0,2 mm

KAVICS /
TÖRMELÉK
2 mm

Ezek a szilárd alkotók lesznek a talaj váza. Ezeknek az alkotó-részeknek
köszönhetjük, hogy a talajba gyökerezett növény szilárdan áll, és állja a szelet
is. A talajnak azon felül, hogy a növények szilárd alapjául szolgál, szintén elég
lazának kell lennie ahhoz, hogy a növények belegyökerezhessenek, és aztán
még a gyökereket el kell látnia vízzel és tápanyaggal. Az egészséges, jól működő
talaj esetében a szilárd (szerves (élő-holt), ásványi), folyadék (talajoldat), gáz
(levegő) fázisok 50-25-25 arányban vannak jelen. A szilárd alkotók mérete és a
különböző méretek aránya fogja meghatározni mekkora rés marad a víznek és
levegőnek. Ezeket a réseket hívjuk pórusoknak.
Homok: A homok nagy méretű szemcséi kevés aktív felülettel rendelkeznek és
a köztük lévő pórusok nagyok. A nagy pórusokba a víz könnyen beszivárog, de
hamar el is távozik. A pórusok tágabbak, hogy a kapilláris hatással a talajoldatot
a gravitáció ellenében megfogják, tehát homoktalajaink nem tartják a vizet. A
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kevés aktív felület pedig kevés helyet szolgáltat a tápanyagok megtartására.
Ezt a tulajdonságát a szerves anyag mennyiségének növelésével javíthatjuk, jó
minőségű szerves trágyával, komposzttal. A homoktalajok tavasszal gyorsan
felmelegszenek, s ősszel gyorsan hűlnek, ennek kiegyenlítésére a takarás
(mulcs, szalma) javasolt.
Talajdetektív: Homok terepi meghatározása
Érdes érzetet ad, ha ujjaink közt dörzsöljük. Fülünk mellett dörzsölgetve
sercegő hangot ad. A homokszemcsék szabad szemmel jól láthatók. Nem
tapad, még nedvesen sem gyúrható golyóvá.
Por: A köztes szemcseméret, az arany középút. A por mérettartományba eső
szilárd részek közötti pórustér olyan méretű, hogy a hajszálcsöves hatás a
nehézségi erő ellenében megfogja, sőt emeli a vizet, de még elég gyorsan
képes vezetni is azt, ha szerkezete jó. Tömörödésre hajlamos, olyankor
könnyen megáll a tetején a csapadékvíz. Felülete jelentősebb, mint a homoké,
de igazán jó tápanyagmegtartásra jelentős szerves-anyag tartalom mellett
képes. Kiegyenlítettebb hőháztartás jellemzi.
Talajdetektív: Por terepi meghatározása
Lisztes, selymes érzet, ha ujjaink közt dörzsöljük. Nem tapad, nem piszkol, de
a por pont kitölti bőrünk recéit. Szárazon dörzsölve csikorgó hangot ad.
Könnyen golyóvá gyúrható, de bármilyen formázásra repedezik.
Agyag: A legapróbb ásványi szemcse, mikroszkopikus méretű. A szemcseméret, mely már nem a fizikai elaprózódás eredménye, hanem mállással
keletkezik. Az agyagos talajok nehezen nedvesednek át, pórustereik kicsik,
ennek megfelelően nehezen is száradnak ki. Tavasszal a legkésőbb felmelegedő talaj, de ősszel az agyagok tartják legtovább a hőt. Az agyagásványok
a szerves-anyaghoz hasonlóan képesek a tápanyagokat megkötni és átadni,
kitűnő tápanyaggazdálkodású talajok. Hátránya a tömődöttsége lehet, amit
szerves trágyázással, és műveléssel kiküszöbölhetünk.
Talajdetektív: Agyag terepi meghatározása
Nagyon sima, ragadós érzet, összekeni az ujjunkat. Hangot nem igazán ad.
Megfelelő nedvességállapotban bármilyen forma gyúrható belőle.
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A talajok szerkezete
Egészséges talajok elemi szemcséi összerendeződnek magasabb rendű
szerkezeti elemekké. Az elemi szemcséket (homok és por, az agyag ragasztó
anyagként van jelen) agyag, szervesanyag, mész és egyéb sók, oxidok és élő
szövetek, a talajlakók ürüléke, váladékai ragasztják össze. Ezeket láthatjuk, ha
kezünkbe veszünk egy rögöt és gyengén szétnyomjuk: ha van szerkezete, akkor
nem elporlik, hanem sajátos formavilággal rendelkező szerkezeti elemekre
omlik. Talajunk szerkezet nélküli, ha eleve rögöt sem találunk, hanem porló
homokot markolunk, vagy pórusok nélküli, tömör összeállt. A jó talajszerkezet
nagyon fontos. A szerkezeti elemek között nagy pórusok találhatók, ahol a
csapadékvíz és levegő könnyen beszivárog, és belsejükben, a kis pórusokban
védett az élet, a nedvesség megőrződik.

Egészséges talaj esetében a
humuszos felső szint, szerves anyag
által összetapasztott, 3-10 mm
átmérőjű, legömbölyített formájú,
ún. morzsás szerkezetű.

Agyagos talajok esetében ezek a
formák élesebbek, csúcsosabbak ezt
szemcsés szerkezetnek hívjuk.
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Magas agyagtartalmú talajok, vagy
talajszintek hasábos szerkezetűek.
Hosszanti,
szögletes
formák
jellemzik.

Leromlott szerkezetű talajokat
vízszintes irányban fejlett, lemezes,
vagy lencsés formák jellemzik. Ezek
többnyire
emberi
hatásra
tömörített, vagy erősen kilúgzott,
vagy valamilyen gyors, erős eróziós
esemény által áthalmozott talajok.
Ilyet könnyen láthatunk, ha földutak
nyomát ássuk meg.

Praktikus tanács: Hogy kertünk talajának szerkezetét megóvjuk, mindig takarjuk.
A lehulló esőcseppek ereje szétverheti a fedetlen szerkezeti elemeket és az elemi
szemcsék bemosódnak a nagyobb pórusokba, elzárják azokat. Ne hagyjuk télre
sem fedetlen, a fagyás-olvadás is szétaprózhatja, elporlaszthatja. A takarás
szintén segít, hogy ősszel hosszabb ideig legyen aktív talajélet, télen ne húzódjon
túl mélyre, és tavasszal könnyebben induljon. Ha ősszel egészséges növényeink
gyökerét bent hagyjuk a talajban, az elhaló gyökér szerves anyaga mélyre jut, a
gyökerek körüli aktív élet gyorsítja a lebontást és az elbomló finom gyökerek
mentén szép szerkezeti elemeket mentünk meg. Agyagos talajok esetében is
kérhetjük a gyökerek segítségét, kabakosok erős karógyökere akár egy méterig
lehatol az agyagos tömör talajba, szétrepesztve azt, tágítva a repedéseket a
szerkezeti elemek között.
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A talajok színe
A talajok másik fontos fizikai tulajdonsága a színük. Erősen befolyásolja, milyen
gyorsan melegszik fel, de sok jellemzőjére is utal. Mikor egy talajszelvényt
vizsgálunk, a szintek között az első szembetűnő különbség a színben lesz
felismerhető. A talaj felső, sötét, fekete vagy barnás szintje színét az ott
felhalmozódó szerves anyag befolyásolja. A színek árnyalatai a humuszanyagok
minőségére, a szín erőssége, mélysége pedig a szerves anyag mennyiségére
utal. Ügyeljünk arra, hogy a szín erőssége, attól függ, hogy a humuszanyagok
mennyire fedik a talaj ásványi szemcséinek felületét. A durvább szövetű talajok
kisebb fajlagos felülettel rendelkeznek, tehát kisebb mennyiségű szerves anyag
sötétebbre festi elemi szemcséiket, mint az agyagos talajok hatalmas
felületeit.
A talajok színét nem csak a szerves anyagok befolyásolhatják. Az ásványi
színezők közül, hazánk éghajlati viszonyai között, a vas-ásványok a
legfontosabbak. A vörös, szürke, kékes-szürke színek tájékoztatnak bennünket
a talajok víztelítettségi viszonyairól.
A fakó, fehéres árnyalatok, ha a szemcsék, vagy szerkezeti elemek felületén
látjuk, valamilyen só apró kristályos kiválásaira utalnak. Leggyakoribb ezek
közül a mész, de egy feltárt szelvény falán kicsapódó fakó réteg utalhat a
szikesedés (a mésznél jobban oldódó sók felhalmozódása) folyamatára. Ha
fakóságot látunk, a talaj teljes szövetében, egy élénk, vörösesbarna,
agyagosabb szint felett, az az erős kilúgzás, és mállás következtében kialakult,
ásványi anyagokban elszegényedett, savanyú kilúgzási szint jelenlétére utal.
Talajdetektív: A szervesanyag-tartalom becslése szín alapján
A könyv hátsó borítóján található színskála függőlegesen csökkenő értékei a
„value”-értékek, melyek arányosak a talaj szervesanyag-tartalmával, a
vízszintes skála a „chroma”-érték, mely a humusz minőségétől, illetve a talaj
ásványi összetevőitől függ. A fizikai féleség (lásd: 3. kísérlet, 36. oldal) és a szín
meghatározását követően az alábbi táblázat alapján megbecsülhetjük talajunk
szervesanyag-tartalmát.
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Talaj szervesanyag-tartalmának becslése a Munsell szín alapján:
Talaj fizikai félesége
Szín

Munsell
"value"

H

VH, HV, V

IV, I, IAV, AV, HAV,
HA, IA, A

Talaj szervesanyag-tartalma [%]
Szürke
Szürke
Sötétszürke
Sötétszürke
Szürkésfekete
Szürkésfekete
Fekete
Fekete

5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

<0,3
0,3-0,6
0,6-0,9
0,9-1,5
1,5-3,0
3,0-6,0
>6,0

<0,4
0,4-0,6
0,6-1,0
1,0-2,0
2,0-4,0
>4,0

<0,3
0,3-0,6
0,6-0,9
0,9-1,5
1,5-3,0
3,0-5,0
>5,0

Ha a "chroma"-érték 3,5 és 6 között van, a "value"-hoz 0,5-t, ha nagyobb,
mint 6 a "value"-hoz 1,0-t adjunk hozzá.
Guidelines for Soil Description. (FAO, 1990) - ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/guidel_soil_descr.pdf

2.2. A talajok kémiai tulajdonságai
A talajok nagyon sokféle anyagból állnak. A kőzetekből mállás során
felszabaduló elemek, ásványok, a talajon és talajban lakó élet elbomló
termékei, a csapadékkal érkező, oldott anyagok. Mindez kémiailag egy nagyon
összetett rendszert alkot, mely rendszerben él és fejlődik a termesztett
növényünk.
A talajok kémhatása
A talaj kémiai állapotának legjobb és legkönnyebben mérhető mérőszáma a
pH, ami a talaj (pontosabban a talajban lévő talajoldat) kémhatására utal. A pH
függ a talajban lévő humusz és agyag és sók mennyiségétől és minőségétől. A
pH alapján a talaj lehet savanyú, semleges, vagy lúgos. A kémhatás alapvetően
meghatározza a kémiai környezetet, a tápanyagok oldhatóságát és ez által a
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növények általi felvehetőségét. Alapvetően befolyásolja a talajéletet. Mint az
ábrán jól látható van egy szűkebb pH tartomány, ahol a növények számára
szükséges tápanyagok mindegyike jól oldódik, tehát a gyökereken át felvehető.
A sávok vastagodása illetve a színezés az elemek felvehetőségét jelöli
különböző pH-tartományokban, a vastagabb és zöld részek a jól óldódó
tartományok.

Forrás: SZIE Talajtani és Agrokémiai Tanszék oktatási anyaga alapján

Talajdetektív: A talaj pH mérése
A talaj kémhatásának megállapításához kapcsolódó gyakorlatot lásd a 6.
számú kísérletben (39. oldal). Nézzük meg, hogy kertünk talaja, milyen
kémhatású. Savanyúbb vagy lúgosabb, mint az optimális tartomány?
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A szénsavas mész (CaCO3) fontossága a talajban
A talajt érő hatások, az élet jelenléte, a szénsavas csapadékvíz, az emberi
beavatkozások (pl. műtrágyázás, öntözés) savanyítják a talajokat. A kémhatás
nem állandó jellemzője a talajnak, de a talaj képessége, hogy az őt érő
hatásokat kiegyenlítse, lehetővé teszi viszonylag állandó rendszerek
kialakulását. A szénsavas mész a talaj kémhatás kiegyenlítésének kulcsa,
jelenlétében a savanyító hatású talajoldat semlegesítődik.
A szelvényben lefele és felfele is tud mozogni a talajoldattal. Csapadékos
környezetben (hegy- és dombvidékeinken), ahol a mész már kioldódott és
lemosódott a talajoldattal, savanyú talajokat találunk. Kiegyenlített
vízháztartás esetében (alföldi, mezőségi talajaink) a csapadékos időszak
kilúgzó hatását, a száraz időben erős párologtatás által felfelé mozgó talajoldat
visszameszezi.

Praktikus tanács: A mészkőpor, dolomitpor, lépi mész (erősen meszes, magas
szervesanyag-tartalmú természetes, meszezőanyag) mind kitűnően alkalmazható
savanyú talajaink javítására. A mennyiség megállapításához laboratóriumi
mérések szükségesek (alapvizsgálati csomagok része: hidrolitos aciditás, Arany-féle
kötöttségi szám). Érdemes szakértői tanácsot kérni a mészadag kiszámításához,
mert a talaj túl magas mész-tartalma (>20%) bizonyos tápanyagok (foszfor, vas,
mangán) felvételét lehetetlenné teheti, tehát vigyáznunk kell a túl sok mész sem
jó talajunk számára. Mészpótláskor csak a megfelelő mennyiséget adagoljuk, és
ne egy időben a foszfor pótlásával. Túl magas mésztartalom esetén, ha nincs
természetes utánpótlódás, öntözéssel és savanyító hatású szerves anyaggal
(fenyőtű, kéreg-mulcs, nyers komposzt) javíthatunk talajunk állapotán.

Talajdetektív: A szénsavas mész a szelvényben
A talajban található szénsavas mész jelenlétét 10 %-os higított sósavval
mutatjuk ki. A szelvény falát végig csöpögtetve, mész jelenlétében pezsgést
tapasztalunk. Lehet csak apró buborékok megjelenése, gyenge sercegő
hanggal, vagy erős, hirtelen felhabzó, robbanásszerű reakció, a mész
mennyiségének függvényében. Ügyeljünk arra, hogy a később megmintázni
kívánt részeket ne cseppentsük le, erősen befolyásolhatja a laboratóriumi
eredményeket.
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Tápanyagmegkötés, toxikus anyag megkötés
A talajban található kolloidok (óriásmolekulák) - az agyagásványok és szerves
molekulák - képesek a tápelemeket és a toxikus elemeket is megkötni. Ez teszi
lehetővé, hogy a talaj apránként tudja adagolni a növény számára a
tápanyagokat. Kémiai és biológiai folyamatok kötik meg és tárják fel, a növény
igényének megfelelően, mindazokat az elemeket, melyek életéhez
szükségesek. A talajok tápanyagtartalmát a baktériumok tevékenysége
közvetíti a növényi gyökerek felé, ezért lehetséges, hogy a talaj tud „válogatni”,
mit ad át a növénynek. Fontos tényező, hogy a toxikus elemek többnyire
savanyú kémhatású talajban lesznek oldhatók, míg a tápelemek felvehetősége
semleges, enyhén lúgos környezetben optimális. Ügyeljünk talajunk
kémhatására.
A talajok megkötő képességének szemléltetésére végezzük el a 7. kísérletet
(40.oldal).

Praktikus tanács: A talaj szűrő és megkötő funkciókat ellátó kolloidjait, ha
természetes módon nem áll rendelkezésre, pótolnunk kell. A szerves kolloidokat
jó minőségű szerves trágya és/vagy komposzt talajba dolgozásával pótolhatjuk.
Ha talajunkból hiányoznak az ásványi kolloidok (agyagok), ezeket van
lehetőségünk pótolni. Erre alkalmas, kereskedelmi forgalomban elérhető
termékek: bentonit, vermikulit.

2.3. A talajban lakó élet
A talajok működését meghatározzák kémiai és fizikai tulajdonságai, de ami
igazán talajjá teszi a benne lakó élet. A talajélet aprítja, rágja, emészti és teszi
a növények számára felvehetővé a talajban fellelhető tápanyagokat. A szerves
anyagok humusszá alakulásának felelősei, így teszik lehetővé, hogy az elhaló
élet újra élet legyen.
A Földön élő kb. 8 millió faj egy negyede a talajban él. Gombák, algák,
baktériumok, ízeltlábúak, gyűrűsférgek emlősök élnek a talajban, némelyikük
állandó lakó, van aki csak lárvaként él a mélyben. A vakond az egyik különleges
emlős, aki állandó lakója a talajnak, egyéb rágcsálók, csak menedékként
használják.
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Minden lakónak megvan a szerepe. A lehulló növényi maradványok aprítását a
talaj felszínén ezerlábúak, ászkarákok, termeszek, atkák végzik. A gombák a
nehezen lebomló szerves maradványok (magas lignin- és cellulóz-tartalmú
erdei avar) kémiai bontásával élnek, a baktériumok a könnyen emészthető
növényi maradványokkal (fűfűlék, fiatal levelek, nagyobb nitrogén tartalmú
szerves maradványok) táplálkoznak.

Bal oldalon a talajban alvó giliszta, jobbra tőle elhagyott járata ürülékével.
Charles Darwin számításai alapján (The Formation of Vegetable Mould
through the Action of Worms, with Observation on their Habits, 1881), egy
giliszta évente 2,5 kg talajt alakít humusszá egy négyzetméteren.
A lebontás termékeit a giliszták viszik a mélybe és mindeközben járataikkal
szellőztetik a talajt, a gyökerek számára tápanyaggal kitapétázott járatokat
képeznek, ahol a frissen alakuló gyökér könnyedén fejlődhet.
A talajok szerkezeti elemei között található pórustérben olyan állatok élnek,
kik nem képesek járatokat készíteni. Ugróvillások, atkák, akik az elhalt szerves
anyagot fogyasztják és ürülékük már kitűnő táplálék a növények számára. A
vízzel telt pórusokban, a szerkezeti elemek belsejében egysejtűek és
fonálférgek élnek.
Ezek az élőlények lebontják a szerves anyagokat és olyan formában ürítik a
talajba, hogy azok onnan nem mozdulnak el. Képesek a nitrogént a légkörből a
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növények számára felvehető formában a talajban megkötni, javítják a
porozitást, ezáltal a talajok vízbefogadó képességét, ami kevesebb felszínen
lefutó csapadékot eredményez, azaz csökkenti az eróziót.
Minél többféle élőlény él a talajban, annál kisebb az esélye, hogy egy-egy
kártevő faj túlszaporodik, tehát növényvédelmi funkciót is ellátnak, és
önmagukban a hatalmas, összetett tápláléklánc részeként táplálékot
biztosítanak egyéb fajok és talajon élő növények számára.
Talajdetektív: Teafilterrel a talajélet nyomában
A talaj minőségének egyik legjobb jelzője a benne lakó élet sokszínűsége,
életkedve. Hogy nagy mennyiségű adathoz jussanak a talaj-életet kutató
tudósok, egy mindenki által könnyen elvégezhető és dokumentálható
módszert dolgoztak ki. Ennek lényege, hogy ismert mennyiségű és minőségű
szerves anyagot, egy ismert lyukméretű hálóban a talajba rejtenek, és azt 90
nap után kiásva megmérik, hogy a talajélet azon része, aki átfért az ismert
méretű hálón, mennyit fogyasztott el belőle. Ez egyszerűen egy teafilter,
melyet 10 cm mélyen a szerves szintbe ásunk. A világ minden tájáról érkező
adat fontos információkat szolgáltat a szerves anyagok bomlásának
sebességéről, a talajok aktivitásáról. Csatlakozzon, aki szeretne segíteni:
http://www.decolab.org/tbi/
Próbáljuk észrevenni, hogy a különböző talajokon, miként változik a talajélet,
végezzük el a 8. számú kísérletet (40.oldal).

Praktikus tanács: A jól működő talajban rengeteg élőlény él. Ha hirtelen
behatással nem tesszük tönkre az életközösséget, akkor ők maguk gondoskodnak
arról, hogy a talajuk, amiben élnek jó legyen. Szerkezetessé, porózussá,
tápanyagdússá teszik azt. Ezért érdemes ügyelni, hogy talajunk ne száradjon ki,
de vízzel telítetté se váljon. A tápanyagokat szerves trágyával és komposzttal
pótoljuk, mert abból tudnak jól táplálkozni a talaj lakói. A takarás (mulcs, szalma)
kiegyenlíti a talaj hőmérsékletét, és kevésbé szárad ki, nem várható hirtelen
stresszhatás. A csöpögtető öntözés állandó, kis mennyiségű vize nedvesen hagyja
a talajt, de nem áztatja el, ráadásul nyári időszakban felügyelet nélkül is jól
működik.
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3. A talajvizsgálatok - ismerjük meg, fedezzük fel iskolakertünk talaját
Most már eleget tudunk ahhoz, hogy megássuk az iskolakert szelvényét, és
abban folytassuk a nyomozást a saját talajunkban lezajló folyamatok
felderítésére!
3.1. Mi is az a talajszelvény?
Semmi más, mint egy szépen kialakított gödör, lépcsős lejárattal, aminek az
egyenesre faragott falán láthatjuk, hogyan épül fel a talajunk, milyen titkok
lapulnak a felszín alatt. Ebből sokat megtudhatunk arról, hogyan bánjunk majd
vele, hogy vigyázni, táplálni tudjuk, és cserébe a legfinomabb zöldségeket
teremje nekünk.
3.2. Hova ássuk a szelvényt?
Nézzünk körül a területen, ahol kertünk működik, vagy a kialakítását tervezzük.
Próbáljuk meg észrevenni a növényeken, a talaj színében a különbségeket, ha
vannak. Ha a terület lejtős figyeljük meg a különbségeket a magasabb és
alacsonyabb részeken. Ha van vízfolyás, tó vagy egyéb felszíni víz, vegyük észre,
hogy partjától való távolság függvényében miként változik a növényzet, a talaj.
Ennek megfelelően a legjellemzőbb területek közepén jelöljük ki a
talajszelvény helyét.
Itt ássunk 1 méter mély gödröt, oly módon, hogy a gödör egyik oldalát ne
bolygassuk, fölé ne dobjunk földet és faragjuk le függőlegesre, simára. Ez lesz
a főfalunk. A sima felület egyik felét késsel (fentről lefelé haladva, hogy a
lepergő talajt mindig eltávolítsuk) pár centiméter mélységig pergessük le. A
kést benyomjuk a talajba és pattintó mozdulattal 1-3 centiméterig lepergetjük.
Ennek hatására láthatóvá válik a szerkezeti elemek felülete, azok mérete és
formája. A késsel való böködés során már érezni fogjuk, miként változik a
szelvényben a különböző szintek tömődöttsége, keménysége. Ez lesz a főfal,
melyet megvizsgálunk. A főfalon helyezzünk el mérőszalagot, hogy a felismert
szinteket pontosan lehatárolhassuk, a felismert szintek határára helyezzünk
jelző-pálcákat.
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3.3. A szintek elkülönítése
A talaj színe alapján: ez az első dolog, ami szembetűnő, általában ez az
elsődleges támpontunk a talajszintek lehatárolására. A felszíni barna vagy
fekete sötét szerves szint többnyire jól elkülöníthető csak a színe alapján.
Lejtők alján, mély sötét szinttel rendelkező talajoknál, ahol felhalmozódás
miatt nagy mélységig található szerves anyag, a szerkezet (17. oldal) és a
textúra (15. oldal) segít elkülöníteni a szinteket.
Az élénk vöröses-barnás színek agyagos szintre, agyagfelhalmozódásra, vagy
helyben történő agyagosodásra utalnak. Itt a szerkezeti elemek szögletesebb
formái utalnak az agyagosabb szövetre, de vizsgáljuk meg textúrájukat
(36.oldal) hogy erről bizonyosságot szerezzünk.
A szürke színek a vízzel való telítettség jelei. Próbáljuk meg ezeket a szürke
környezetében megjelenő rozsdabarna színű foltok mennyisége alapján
elkülöníteni. Minél több rozsdás foltot találunk annál inkább a ciklikus
telítődés-átlevegőzés jellemzik a szintet.
A fakó fehéres színek a mész jelenlétére utalnak, ellenőrizzük sósavval (22.
oldal), hogy valóban finom mészkiválásokra-e. Ha nem pezseg, a pH mérésével
(39. oldal) kideríthetjük, hogy esetleg más sók kiválásai. A 8,5 feletti pH
esetében, lehetnek egyéb sók, a szikesség jelei. Savanyú kémhatás esetén (pH
< 5,5) az erős kilúgzás és agyagvándorlást követően visszamaradt csupasz kvarc
szemcsék adhatják a fakó, fehéres színt.
A talaj szerkezete alapján: a késsel lepucolt falon előbukkannak a talaj
szerkezeti elemei. Szemmel láthatók lesznek, a szintek között a szerkezetbeli
különbségek. Vegyünk ki egy-egy rögöt és gyengéden nyomjuk szét
tenyerünkben, figyeljük meg milyen forma-világú szerkezeti elemekre esik
szét.
Lehetnek szintek, ahol nem látunk szerkezetett, ez utalhat erős tömördésre,
mely a víz talajba szivárgásának akadálya lehet, az egész anyag erősen
egybeállt, pórusok nélküli. Ha szerkezet nélküli, de elemi, apró szemcsékre
pereg szét, a ragasztóanyagok (szerves és ásványi kolloidok, mész, élő
szövetek) hiányát jelzi.
A kilúgzás adta különbségek alapján: A szelvény falát sósavval csöpögtetve
várható, hogy a mélységgel változóan, különbségek lesznek a pezsgés
erősségében. Előfordulhat, hogy teljes szelvényünk mésztelen, vagy
egyenletesen meszes lesz.
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A talaj fizikai félesége alapján: a 2.1 fejezetben leírt módon, próbáljuk meg
eldönteni, hogyan változik a mélységgel talajunk fizikai félesége. Ha két
különböző szint mintáit nedvesen az ujjaink között morzsolgatjuk, érezni
fogjuk, ha van, a különbséget érdességben (homoktartalom), ragadósságban
(agyagtartalom) vagy simaságban (portartalom). Egymástól jobban elütő fizikai
féleségek esetében vegyünk mintát és végezzük el a 36. oldalon leírt 3.
kísérletet.
Minden különbség határát, amit észlelünk, jelöljünk meg pálcákkal, így
láthatjuk kertünk talajának rétegzettségét. Minden szintből vegyünk mintát. A
mintákat csak a szintek középső részéből vegyük, hogy a mérések során az
eredmények erősebben kiadják a különbségeket. Végezzük el a füzet végén
található fejezetek kísérleteit, minden mintánkon.

A humuszos felszíni szint:
humuszosodás folyamata,
legaktívabb talajélet,
lágyszárúak gyökerezési szintje,
kilúgzás, a mész és sók
elszállítódása;
Különbségeket a különböző
mélységű művelés okozza.
Felhalmozódási, vagy átmeneti
szintek:
állati keverés által lehordott szerves
anyag;
agyag, vagy mész felhalmozódása;
A talajképző kőzet:
mész felhalmozódása még jelen
lehet, de nem jellemzi sem
szerkezet, sem egyéb talajosodásra
mutató jel;
lehet áthalmozott anyag, korábbi
talaj, málló aprózódó kőzet;
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4. Termesztésbiztonság az iskolakertben
Városi környezetben a talajok – így az iskolakertek talajai is – különböző
mértékű emberi eredetű (antropogén) hatás alatt állnak.

Budapesti iskolakertek talajszelvényei – 2016 tavaszi feltárások
(A szelvények a SZIE Talajtani és Agrokémiai Tanszék közreműködésével készültek.)

Az iskolaépületek, burkolatok között megjelenő zöldfelületek időszakosan
nagy valószínűséggel építkezési területként szolgáltak. Rosszabb esetben az
iskolakertek helyén korábban telephely működött, ami az ott végzett
tevékenység (ipari, katonai, raktározási, stb.) függvényében további komoly
kockázati tényezőket jelenthet, ahogy azt 2015-ben az egyik fővárosi iskolakert
talajában kimért nehézfém szennyezettség mutatta.
Mivel az iskolakertben a gyerekek kézbe veszik (esetleg szájba) nemcsak a
termést, de a földet is, ezért itt a talaj egészségére fokozott figyelmet kell
fordítanunk. Ehhez szeretnénk ebben a fejezetben kis útmutatót összeállítani
önállóan
elvégezhető
talajmintavételhez
és
azok
megfelelő
talajlaboratóriumba való eljuttatásához.
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4.1. Honnan vegyük a mintánkat?
Abban az esetben, ha nem ismerünk konkrét, egy pontból eredő (pontszerű)
szennyezőforrást a kertben vagy a közelben, akkor átlagmintával tudjuk
jellemezni az iskolakert állapotát. Egy átlagminta azonos adottságú talajon
hivatalosan 5 ha jellemzésére elegendő. Iskolakertjeink ennél jóval kisebbek
általában, ezért 1 db átlagmintát elegendő bevizsgáltatni.
A mintavétel mélysége attól függ, hogy mit termesztünk jellemzően a kertben.
Ha zöldségnövények termesztésével foglalkozunk inkább, akkor a felső 0-20
cm-es rétegből célszerű ezt elvégezni, ami a legtöbb iskolakertben termesztett
növényünk átlag gyökerezési mélysége (paprika, paradicsom, répa, cékla, bab,
tökök, stb.). Ez a gyökérzónája a levélzöldségeknek is (saláták, sóska, spenót,
káposzták, karalábé, zöldhagyma, kelbimbó, karalábé), amik különösen
hajlamosak a talaj esetleges nehézfémtartalmának felhalmozására.
Ha gyümölcsöstermesztés a jellemzőbb, akkor két átlagmintát kell képeznünk:
gyümölcs cserjék esetén 0-20 cm és 20-40 cm-es rétegekből, gyümölcsfák
esetén pedig a 0-30cm és 30-60 cm-es rétegekből.
A mintavételhez szükséges eszközök:
- néhány normál méretű ásó
- 1 db kis kézi ásó
- 2 (vagy 3) db 10 literes vödör
- mérőszalag
- 2 db erős uzsonnás zacskó
- cetlik vagy alkoholos filc a feliratozáshoz
4.2. A mintavétel menete zöldséges kertben
Az átlagmintához a kert méretétől függően 10-15 különböző pontból kell egyegy mintát venni egy ásónyomnyi mélységből és az egészet egy vödörben
összegyűjteni. A gyerekekkel végzett közös mintavételkor érdemes egy-két
mintát közösen a tanítóval elvégezni, majd egyenként elszaladhatnak a kert
különböző pontjaira a továbbiakért.
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A mintavétel lépései:
1. Nyomják az ásót tövig a talajba, majd az első kifordított földet tegyék
félre, ezután ássanak egy újabb szép vékony szeletet és ennek felét
(hosszában) bele a gyűjtő vödörbe
2. Gyűjtsenek be ugyanígy 10-15 ásónyi talaj-szeletet és az egészet egy
bottal vagy kis kézi ásóval jól keverjék el (esetleg egy másik vödörbe
többször oda-vissza öntve még jobban összekeverhető).
3.

Az így kapott kevert földből a kis kézi ásóval lapátoljanak át 1-1,5 kgnyi talajt az egyik erős zacskóba, majd biztosításként erre húzzák rá a
második zacskót is. A kettő közé kerül a minta-cetli, ami tartalmazza a
kert nevét és a mintavétel mélységét (pl. Barázdabillegető kert, Átlag
0-20 cm).

4.

Ezután le lehet zárni a zacskókat, és visszatemetni a kis gödröket
(baleset megelőzés végett).

5. Ezt a mintát kell dobozolni és a megrendelővel együtt postázni a
kiválasztott talajlaboratóriumba, az iskola válaszcímének,
kapcsolattartójának feltüntetésével (2 kg alatt levélként elviszik).

4.3. Mintavétel menete gyümölcsösben
Mivel itt két egymás alatti rétegből kell venni a mintát, ezért két vödörrel
haladunk. Ebben a mintavételben jobb, ha a kertvezető végig jelen van. Az
egyik vödörbe a felső réteg mintáit gyűjtjük, a másikba az alatta lévő réteget,
szintén 10-15 pontjáról a kertnek. A két réteggel egyszerre haladunk. Az alsó
réteg hozzáférhetővé tételéhez egy kicsit nagyobb gödröt kell ásnunk, a
mérőszalaggal ellenőrizve, hogy elértük-e a 40/60 cm-es mélységet, majd egy
ásónyi szeletet venni a megfelelő mélységből (20-40cm vagy 30-60 cm)
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1. Első lapát félre majd ásó-nyomnyi
vékony szelet hasítása

2. A szelet felét óvatosan húzzuk a vödörbe
(10 helyen ismétlés)

3. Alaposan keverjük össze a több
pontról vett talajmintát a vödörben

4. Minta zacskózása, feliratozása, majd
dobozolás és postázás a laborba

4.4. A minta laborba juttatása
Az így előállított mintát talajlaboratóriumba kell eljuttatni, amit megtehetünk
postai úton is. Néhány labor elérhetősége, akikkel az Iskolakertekért
Alapítvány kapcsolatban áll és jó tapasztalatokkal rendelkezik:
NÉBIH-Tanakajdi Talajlaboratórium Cím: 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.,
Tel.: +36-20/421-9475, E-mail: nemethta@nebih.gov.hu
alap-, tápanyagellátottság-, toxikus elem vizsgálatok
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NÉBIH-Szolnoki Talajlaboratórium Cím: 5000, Szolnok, Vízpart körút 32.
Tel.: +36-56/516-810, E-mail: PolgarT@nebih.gov.hu
alap-, tápanyag-ellátottság-, toxikus elem vizsgálatok
HL-LAB Talajvizsgáló Laboratórium Cím: 4031, Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Tel.: +36-52/505-005, E-mail: hllabdeb@gmail.com
szerves szennyezők vizsgálata
Bálint Analitika Kft. Cím:1116 Budapest, Fehérvári út 144.
Tel.: +36 1 206 0732, E-mail: balintanal@t-online.hu
szerves szennyeződések
NÉBIH Pécsi Talajbiológiai Laboratórium Cím: 7634, Pécs, Kodó d. 1.
Tel.: 72/552-247, E-mail: ambrusa@nebih.gov.hu
mikrobiológia vizsgálatok
A mintával egy megrendelőt is kell küldeni a laborba, amiben megadjuk a kért
vizsgálatokat. A termesztés biztonsága érdekében az alábbi vizsgálatok
elvégzése javasolt:
alapvizsgálatok (humusztartalom, kötöttség, kémhatás, mész-tartalom, összes
vízben oldható sótartalom)
bővített tápanyag-tartalom vizsgálata (pHKCl, humusztartalom, KA, vízoldható
összes só, CaCO3%, NO3+ NO2–N, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4–S, Mn, Zn, Cu)
toxikus elem tartalom vizsgálatok (összes nehézfém tartalom 11 leggyakoribb
nehézfém elem vizsgálata: As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn)
szerves szennyeződések vizsgálata (szerves szennyeződés gyanúja esetén, pl.
olajtartály, benzinkút közelsége, régi laktanya terület, hosszabb ideig tartó
üzemanyaggal működő géphasználat, gépkocsi forgalom, parkolás a területen)
mikrobiológiai vizsgálatok (pl. temető védőtávolságában, szennyvíz-tisztító
telep közelében található kertek, stb.)
A szükséges kísérőt a laboratóriumtól emailben el lehet kérni. Az
eredményeket a megrendelő címére kipostázza a labor. A minták vizsgálata a
felsorolt laborokban jellemzően 2-3 hetet vesz igénybe.
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4.5. A kapott értékek értelmezése
A laborból megkapott jegyzőkönyvek számokat tartalmaznak, az egyes
elemekhez tartozó értékeket, de nem tartalmaznak értékelést, értelmezést. A
talajlabor eredmény (a tápanyagellátottság, a talajhibák) elemzése és
megítélése komolyabb szakértői feladat, ami a talaj több tulajdonságának
együttes figyelembevételével kerül megállapításra. Ezért ezek értékelésére
talajtani szakértői segítség bevonása szükséges, amihez az Iskolakertekért
Alapítvány tud segítséget nyújtani, talajtanos kapcsolatokat tud közvetíteni a
jelentkezőknek.
A termesztés biztonsága szempontjában elsősorban a nehézfém értékek
lesznek érdekesek (lokálisan előfordulhatnak szerves szennyezők,
mikrobiológiai szennyezők is a korábbi területhasználat ismeretében). A
jelenleg hatályban lévő szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet melléklete tartalmazza. Amennyiben
ezeket a határértékeket nem érik el a vizsgálati eredmények, úgy az iskolakert
talaja biztonságosnak, élelmiszer termelésére alkalmasnak tekinthető.
As
15

Co
30

Cd
1

Cr (ö)
75

Cu
75

Hg
0,5

Ni
40

Pb
100

Se
1

Zn
200

Sn
30

A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szennyezettségi határértékei
nehézfém elemekre [mg/kg szárazanyag]

Az átlagminta vizsgálata mellett egy talajszelvény ásása (3. fejezetben
ismertetett módon) további információt nyújthat az iskolakert talajának
állapotáról. Ha a talaj bármely rétege gyanús anyagokat tartalmaz (furcsa,
mesterséges a színe – olajos, salakos tapintású az állaga, idegen tárgy, stb.),
abból a rétegből is érdemes egy mintát bevizsgáltatni a fentebbi
paraméterekre, feljegyezve a mintavétel pontos helyét és mélységét.
A talajszelvény mélyebb rétegeiből vett minták alapján tudjuk megállapítani
majd a szennyezettség mélységi kiterjedését is kimutatott szennyezettség
esetén.
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5. Kísérletek a talajok tulajdonságainak megértéséhez
1. kísérlet / Nem változó térfogat, növekvő felület:
A talajban a folyamatok, a víz és tápanyagok elraktározása a talajt alkotó
elemek felületén játszódik le, a talajban minél nagyobb felület áll
rendelkezésre, annál nagyobb víz és tápanyag tároló, megtartó képességgel
rendelkezik. A nagy szemcséknek kicsi a fajlagos felülete, az agyagoké
hatalmas. Ennek megértéséhez végezzük el ezt a kísérletet.
Hozzávalók: egy nagy, minél gömb-alakúbb burgonya, kés és mérőszalag, liszt.
Feladat: A burgonyából faragjuk ki a lehető legnagyobb kockát. Mérjük meg az
oldalát és számítsuk ki a felületét és a térfogatát. Jegyezzük fel, majd három
vágással vágjuk 8 darabra, mérjük meg az oldalát és számítsuk ki a felületét és
jegyezzük fel, a térfogatát nem kell kiszámolni, hiszen nem változott. Ezt
folytathatjuk, addig, amíg szépen tudjuk vágni a kis kockákat. Figyeljük meg,
hogy az aprózással milyen gyorsan nő a teljes felülete ugyanolyan térfogatú
burgonyának. Forgassuk lisztbe egy egész burgonyát, majd a legapróbbra
darabolt kockákat, melyikre tapad több liszt?

Mit kell látni: A talajban minden folyamat a felületeken játszódik, minél
nagyobb a felület, annál nagyobb mennyiségű vizet és tápanyagot képes
megkötni, raktározni. A másik érdekes dolog, hogy a kisebb felületet kevesebb
anyag bevonja, tehát ha látunk egy nagyon fekete agyagtalajt és egy nagyon
fekete homoktalajt a kettő közt a szervesanyag-tartalom különbsége
nagyságrendnyi lehet. Lásd a táblázatot a 20. oldalon.
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2. kísérlet/ Ásványi szemcsék modellezése
Láttuk, hogy egységnyi térfogatú, különböző méretű talajszemcsék felülete
mennyiben különbözhet, most figyeljük meg a szemcsék közötti teret. Figyeljük
meg, miként változik a pórusok mérete a különböző méretű alkotórészek
arányának változásával és miként viselkednek a különböző méretű pórusok:
Hozzávalók: befőttesüveg, borsó, köles, búzadara és szita a későbbi
szétválasztáshoz.
Feladat: Egy befőttesüvegbe tegyünk borsót, ez fogja szimbolizálni a talaj
homok méretű szilárd alkotórészeit. Szórjuk rá a kölesből is és figyeljük meg,
hogyan foglalja el a borsók közötti réseket a köles, ami a talaj por frakcióját
jelképezi. És végül szórjunk búzadarát a keverékre, ami a kisebb pórusokat
fogja kitölteni, mint az agyag a talajban. Figyeljük meg különböző arányban
adagolva a különböző méretű hozzávalókat, hogyan festenek a keverékeink.
Mit kell látni: A talajban a különböző méretű alkotók, különböző arányban
keverednek. Ezeknek az arányoknak van neve, melyet a textúra háromszög
diagrammról (37.oldal) olvasunk le. Minden fizikai féleség kategória esetében
különböző méretű pórusok vannak a talajban különböző eloszlásban.
3. kísérlet/ Ülepítés-szétválasztás
Hozzávalók: egyenes falú befőttes üveg, tetővel; különböző fizikai féleségű
talajok; telített sós víz; mérőszalag;
Feladat: Tegyünk talajt a befőttes üveg 1/3-ig, töltsünk rá sós vizet bő ¾-ig,
zárjuk le és nagyon alaposan rázzuk fel, minél tovább rázzuk, annál jobban
szétverődnek az összetapadt elemi részecskék. Tegyük le, várjuk meg, míg a víz
letisztul. Magas agyag-tartalmú talajoknál ez egy teljes nap is lehet.
Mit kell látni: Figyeljük meg, milyen rétegződés szerint ülepedett ki a talajunk.
Legalul a legdurvább szemcsék, a homok található, ezek már az első percben
kiülepszenek. Ezt követi a finomabb por frakció, mely az első 1 órában ülepszik
le, majd a legfelső réteg az agyag, melynek több órára is szüksége van.
Rajzoljuk fel a rétegek határait az üveg oldalára, és mérjük le mindegyiket,
milyen vastag. Osszuk el a réteg vastagságát a teljes talaj mélységével és
szorozzuk meg 100-al és jegyezzük fel. A kapott értékek a különböző
szemcseméretek százalékos arányai, ezeket az értékeket helyezzük el a
háromszög-diagrammon és derítsük ki mi a fizikai félesége a talajunknak.
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Hogy megállapítsuk, talajunk melyik osztályba esik, a
talaj
textúra-háromszög
három oldalán, homokagyag-por sorrendben húzzunk vonalat a kimért százalékos mennyiségnél, a vonalak mentén úgy, hogy
mindig az előző tengellyel
párhuzamosan fusson.
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4. kísérlet/ Hajszálcsövesség
Hozzávalók: kapilláris csövecskék a fizikaszertárból
Feladat: Figyeljük meg, hogy a különböző méretű kapilláris csövek, milyen
magasra emelik a benne lévő folyadékot. Vegyük észre azt is, hogy van olyan
átmérő, mely már nem emeli meg a vizet.
Mit kell látni: a talajban a pórusokat méret szerint csoportosítjuk. A 0,2 – 50
µm átmérőjű pórusok, a kapilláris pórusok, melyek jól emelik a vizet, ez a
vályogtalajokan a legjellemzőbb. Melynek átmérője > 50 µm azt gravitációs
pórusnak hívjuk, ezek azok, melyekből nagyon hamar leürül a víz a gravitáció
hatására, nincs emelő hatás, a homoktalajok jellemzője. A < 0,2 µm átmérőjű
pórusokból nagyon nehéz kinyerni a vizet, mert ott már félig-meddig kémiailag
kötött, ez a pórustér a nehéz agyag talajok jellemzője, neve adszorpciós
pórustér.
5. kísérlet/ Beszivárgás
Hozzávalók: befőttes üvegek, megfestett víz (ételfesték, céklalé stb.),
szűrőpapír (konyhai papírtörlő), különböző fizikai féleségű talajok (durva
homok, vályog, agyag) a befőttes üveg ¾-ig, stopper óra
Feladat: Töltsük meg ¾-ig a befőttesüvegeket, a talajt takarjuk le a
szűrőpapírral és töltsünk ismert mennyiségű megfestett vizet a tetejére,
indítsuk el a stoppert és mérjük meg, milyen gyorsan szivárog le az edény aljára
a víz.
Mit kell látni: A talajok vízvezető képességét, a beszivárgás sebességét
figyeljük meg ebben a kísérletben. Egyértelműen látni fogjuk, hogy a homokba
pillanatok alatt leszivárog a víz, ennél lassabb lesz a vályog fizikai féleség
esetében, és az agyagnál előfordulhat, hogy nem is jut le az üveg aljára. Ez a
kísérlet segít megérteni, hogyan öntözzük a kertünket. A jó vízvezető
képességű homoktalajunk egyszerre sok vizet képes benyelni, de nem tartja
meg hosszú ideig azt. A vályog az optimális pórus-eloszlással, kevésbé gyorsan
vezeti, ellenben jól tartja a vizet, míg az agyagok rossz vízvezető képességűek
a nagyon szűk pórusok miatt, és éppen ezért kitűnő víztartók, lassan száradnak
ki. Agyagoknál azonban duzzadó-zsugorodó tulajdonságuk miatt fellép az a
jelenség is, hogy a hirtelen vizesedő felső réteg megduzzad és teljesen elzárja
a pórusokat, a víz a talaj tetején megpang.
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Ennek a jelenségnek a szemléltetéséhez fogjunk egy ökölnyi, nedves jól
gyúrható agyagot, egyenletesre lapítsuk el, (sodrófával, borosüveggel) majd
vágjunk ki egy 5x10 cm-es téglalapot belőle. Tegyük el és mikor kiszáradt
mérjük le a hosszabbik oldalát. Az agyag minőségétől függően, akár 7-8 cmesre is zsugorodhat.
6. kísérlet/ A talaj kémhatásának mérése
Hozzávalók: lakmuszpapír/indikátor folyadék; gézlap; desztillált víz; fej
vöröskáposzta
Feladat: Mérjük meg a kert talajának pH-ját kémiaórán. A kémiaóra előtti nap,
a vett mintákból mérjünk be 1 egységnyi mennyiséget, amit 2,5 egység
desztillált vízzel felöntünk és alaposan felrázunk, majd másnapig hagyunk
ülepedni. Kémiaórán a kiülepedett talajról, óvatosan öntsük le az oldatot és
lakmuszpapírt belemártva, vagy indikátorfolyadékot csöppentve állapítsuk
meg pH értékét.
Alternatíva: a vörös káposzta szín-anyaga is indikátor, a pH változásával színe
is változik. Egy fej felvágott vöröskáposztát áztassunk 1 liter forró ioncserélt
vízbe egy pár órára, majd szűrjük le. A kapott kék folyadékot keverjük ismert
pH-jú vegyszerekkel savastól a bázikusig, hogy a színeket megismerjük. Az
alábbi színek lesznek jellemzők 2-11 pH-ig. Az elkészített indikátorfolyadékunk
pH-ja 7 érték körüli lesz, színe a 7 alatt látható kékes árnyalatú.

Fél deciliter káposzta-indikátorba keverjünk egy teáskanál talajt a
kiskertünkből, jól rázzuk össze, majd hagyjuk legalább fél órát ülepedni. Milyen
pH-jú talajunk?
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7. kísérlet/ A talajok tápanyag és toxikus elem megkötő képessége
Hozzávalók: metilénkék (akvarisztikai boltban beszerezhető, olcsó), ha
rendelkezésre áll a kémia szertárban: kationcsere cső, szűrőpapír, ha nem
megoldható félbe vágott PET palackkal is.
Feladat: Fúrjunk apró lukat (1-2 mm átmérőjűt) a palack tetejébe, fedjük le
szűrőpapírral, de konyhai törlő is megteszi. A palackot vágjuk el úgy, hogy ha a
feleket egymásba fordítjuk, a kupak ne érjen a palack alsó részének aljáig.
Tegyünk kerti talajunk humuszos szintjéből a palack felső részébe és öntsünk
rá a metilénkék kb 1:50 arányú vizes oldatából. Ha talajunk túl agyagos
érdemes kis homokkal bekeverni, hogy könnyebben szivárogjon át rajta az
oldat.
Mit kell látni: A talajon átszivárgott, kicsöpögő oldat színtelen. A metilénkék
réz alapú gombaölő. A színt a réz adja. A talajon átszivárgó oldatból a pozitív
töltésű réz ionok (töltéssel rendelkező részecskék), fennakadnak a szerves és
ásványi talajkolloidok negatív töltésű helyein. Ez a módja a talajba jutó
tápanyagok megkötésének, de a mérgező elemeket is így köti meg a talaj.
8. kísérlet/ Gilisztaszámlálás
Feladat: Jelöljünk ki az iskolakertben különböző létfeltételeket biztosító
területeket, például: járófelület (pl. ágyások közötti közlekedő ösvény),
mulcsozott ágyás a veteményesben, mulcsozatlan ágyás a veteményesben,
komposztáló. Az adott területen belül jelöljünk ki egy-egy 50 cm x 50 cm-es
területet, ahol 30 cm-es mélységben lazítsuk, túrjuk meg a földet és emeljük ki
belőle a földgilisztákat. A földigilisztákat helyezzük az edénybe, melybe az
állatokkal együtt egy kis földet is kell szórni.
Hasonlítsuk össze a fellelt giliszták egyedszámát és a különböző területek
talaját: a talaj nedvességtartalmát, szerkezetét, színét, mely utal a szerves
anyag tartalmára. Mit tapasztalunk?
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