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TALAJVIZSGÁLAT FONTOSSÁGA 
 
 Ne kezdjünk kertet építeni, gyepet vetni, gyepszőnyeget fektetni anélkül, 

hogy ne ismernénk milyen típusú talajon kell dolgoznunk. 
 A talaj titkait néhány apró trükkel és egy kombi mérőműszerrel meg tudjuk 

fejteni. 
 Milyen a jó talaj? Magas szervesanyag tartalmú, megfelelő mennyiségű 

agyagásvány van benne, jó vízmegtartás és átlevegőzés jellemezi, kevésbé 
tömörödik, jó az infiltrációs tulajdonsága, alacsony a sótartalma, magas a 
tápanyag tartalma és nem utolsó sorban semleges körüli a pH-ja. Ez mind-
mind fontos ahhoz, hogy megfelelően fejlődjenek a növényeink. 

 Mi az amit könnyen meg tudunk mérni?  
 Agyagásvány tartalom (%) 
 pH 
 EC (ms/Sec) 
 TDS (ppm) 

 Mindösszesen 3 h ráfordítással olyan adatok fognak a rendelkezésünkre 
állni melyek birtokában megtehetjük a megfelelő lépéseket a talajjavítás 
irányában. Ezzel növelni fogjuk a megépített kertünk élvezeti értékét és 
csökkentjük a beültetett növényeink garanciális cseréjének mértékét. 
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Talajvizsgálat lépésekben 
 ELSŐ LÉPÉS: honnan vegyünk talajmintát? A beépítendő kert legalább 5 max 

10 pontjából – terület nagyságának függvényében. 
 MÁSODIK LÉPÉS: hogyan vegyünk talajmintát? A felső 3 cm-es réteget 

távolítsuk el. A mintát 15-20 cm keresztmetszetben vegyük. Egy minta cca 0,5 
L mennyiség legyen. 

 HARMEDIK LÉPÉS: A mintákat öntsük ki egy tiszta fém tálcára, majd keverjük 
össze. A fém tálcát tegyük be a sütőbe és cca 60-70°C hőmérsékleten szárítsuk 
35-45 percig. 

 NEGYEDIK LÉPÉS: agyagásvány tartalom meghatározása. Fontos szerepet 
játszik a tápanyag megkötésében, a talaj vízmegtartó és áteresztő 
képességében, tömörödésében. Vegyünk 0,2L talajmintát majd egy mérő 
edénybe öntsünk vizet. Adjuk hozzá a vizet a talajhoz cseppenként. Közben 
kevergessük a mintát. Amikor a talaj + víz keveréke ragacsos, taknyos állagot 
vesz fel elkészültünk a kísérlettel. A hozzáadott víz és a talaj térfogat arányának 
95-97%-a lesz az agyagásvány tartalom (feltételezzük, hogy a vízmegkötő 
közeg 95-97% agyag + 3-5% humusz). Sportpályák esetében az agyagtartalom 
<6%, díszkerteknél <16%, szántók esetében akár 45%-t is meghaladhatja. 
Homok és tört szalma hozzáadásával lehet javítani a magas agyag tartalmú, 
tömörödő talajok állagát. 

 ÖTÖDIK LÉPÉS: hogyan készítsünk oldatot? A kiszárított talajmintából 
vegyünk egy egységnyi részt (pld 1 dcl) és adjunk hozzá kétegységnyi desztillált 
vizet (2 dcl). Hagyjuk 35-45 percig oldódni. A desztillált vizet mérjük be előzőleg! 
(a pH 7,2-7,5; EC 0-20 msec/SEC; TDS 0-5 ppm már elég jó minőség). A 
kereskedelemben kapható ioncserélt illetve desztillált vizek nem laboratóriumi 
vizsgálatok céljára készülnek ezért azok pH és EC adatai jóval eltérnek a kívánt 
minőségtől. Amennyiben rendelkezésünkre áll többszörösen ioncserélt 
laboratóriumi minőségű desztillált víz úgy az oldat készítés aránya 1: 5 eljárás 
szerinti lehet. 

 HATODIK LÉPÉS: mivel és hogyan mérjünk? Ajánlott az erre a célra 
kifejlesztett Viano Minilabor használata mely tartalmazza a piacvezető Hanna 
cég multifunkcionális, vízálló mérőműszerét. Kalibráljuk be a Hanna Combo 
mérőműszert. Ezt érdemes minden 20. mérés után újból megtenni. Egy-egy 
„gombnyomással” végezzük el a méréseket: pH, EC, TDS. 

 HETEDIK LÉPÉS: értelmezzük az eredményt. FONTOS tudni (mivel talajkémia 
nem áll rendelkezésünkre), hogy a területen milyen talajtípus a jellemző 
(homok, vályog, öntés, erdei, meszes, szikes, stb- vonatkozó adatok az 
interneten megtalálhatóak). Adatok hiányában „házi praktikkkal” is 
beazonosítható a talaj típusa. 
  pH – a legtöbb növény számára a talajon a 6,2-6,8 közötti érték a 
legkedvezőbb. Ha ez sokkal magasabb akkor savanyítanunk kell (Viano Mixprof 
6-4-6), ha alacsonyabb meszeznünk (Viano Bio Lime) kell a talajt.( a talaj pH-t 
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a H- és HO- ionok mennyisége határozza meg, ezt az értéket befolyásolhatja a 
talajban lévő ammónia, szilikát- és foszfát vegyületek) 

A talaj kémhatása pH-érték 
erősen savanyú 4,5-nél kisebb 
savanyú 4,5-5,5 
gyengén savanyú 5,5-6,5 
semleges 6,5-7,5 
gyengén lúgos 7,5-8,2 
lúgos 8,2-9,0 
erősen lúgos 9-nél nagyobb 

 
  EC – a talaj összes oldott sótartalmára utal (CO2, CO3-2, HCO3-, 
Na+, Ca+2, Mg+2 ionok határozzák meg) . Ha a talajban sok a Na+ ion akkor 
gyengén, közepesen szoloncsákos talajjal, ha nagyon magas szikes talajjal van 
dolgunk (EC > 2 mSec/sec). Az ilyen talajokban a növények nem képesek 
felvenni a tápanyag teljes skáláját ezért nem megfelelően fejlődnek. A talaj pH-
ja és EC-je között szoros kapcsolat van azonban néhány esetben magas (8 pH 
felett) kémhatás jelenthet alacsony hidrogén-karbonát- és sótartalmat. A 
gyengén sós talajt folyamatos öntözés, meszezés mellett, vagy talajcserével 
lehet javítani. 
 TDS – a talaj teljes vízben oldódó (táp)anyag készletére utal. 
Ennek függvényében határozzuk meg a tápanyag utánpótlás mennyiségét. Egy 
tápanyaggal feltöltött talajban (pld 3,5-5 kg Viano Mixprof Bio2/1m3 talaj) ez az 
érték cca 800-1500 ppm. VIGYÁZAT!!! A túlzott tápanyag adagolás megnöveli 
a kémiai elemek talajnedvekben oldott koncentrációját és mérgezéshez vezet – 
elpusztítja a növényt! 
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HAZI PRAKTIKÁK 
 Mi az amit „házi laborunkban szemrevételezéssel” meg tudunk állapítani? 

 Talaj típus, mechanikai jellemzők  
 Vízmegtartó képesség  
 Mésztartalom  
 Humusztartalom 

TALAJ TÍPUS MEGHATÁROZÁSA 
Ahhoz, hogy megvizsgálhassuk a talajt, mintát kell vennünk belőle. A 
mintavételezéshez használhatunk ásót mely segítségével cca 20-25 mély, 15-20 
cm széles és 5-10 cm vastag talajszelvényt szabadítunk ki. 
A talaj szintezettsége 
 
A talajszintek a természetes talajfejlődés eredményeként alakultak ki. Az egyes 
szinteket a nagy betűkkel jelöljük. 
 
A-szint 
 o a talajok legfelső szintje; o a talajképződés folyamatai itt a legintenzívebbek; o itt halmozódik fel a legtöbb szerves anyag (humusz); o az élőlények elsősorban ebben a szintben élnek; 
 
B-szint 
 o nehéz általános tulajdonságokat megadni, mert nagyon különböző lehet; o egyes talajtípusoknál hiányzik; o felhalmozódási szint, az A-szintből az esővíz ideszállítja az anyagok egyrészét; 
 
C-szint 
 o humuszmentes talajképző réteg; o alapkőzet szintje; o talajképző folyamatok nem vagy csak kis mértékben zajlanak; 

 
Színmeghatározás 
 
Szükséges eszköz: Munsell-skála 
 
Az ásóval kiemelt mintában a különböző talajszintek elkülönítése elsősorban szín alapján történik. A szubjektivitás csökkentése érdekében vezették be a Munsell-
skála-t, amely a sárgától a vörösig számtalan színt tartalmaz. A szín meghatározást 
minden esetben szintenként kell végrehajtani, enyhén benedvesített talajmintán.  
 
A színárnyalatokból következtetni lehet a talaj egyes tulajdonságaira: 
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 a barna szín magasabb humusztartalmat,   a vörös és sárga vas- illetve alumínium-oxidok feldúsulására utal.  a felső réteg fakó színe kilúgzásra utal. 
 
Mechanikai összetétel vizsgálata 
 
Szükséges eszköz: különböző méretű sziták. 
 
A mechanikai összetétel vizsgálata során a talajt alkotó anyag részecskéinek 
nagyságát, illetve azok mennyiségi arányát állapítjuk meg. Lemérünk 100 g talajt, 
majd különböző méretű szitákon átszitáljuk. Az azonos mérettartományba eső 
részecskék tömegét lemérjük, így kapjuk meg százalékos arányukat. 
 

Részecskék átmérője (mm) Részecskék elnevezése 
20,0-2,0 kavics kavics 
2,0-0,2 durva homok durva homok 
0,2-0,02 finom homok finom homok 
0,02-0,002 iszap iszap 
0,002 kisebb agyag agyag  

Mechanikai összetétel becslése 
 
Szükséges anyag: víz 
 
A gyúrópróba során evőkanálnyi nedves talajból gombócot formálunk: 
  ha ez nem sikerül a minta szétesik a talajféleség: homok.  ha sikerül a gombóc, a gombócból megpróbálunk hengert (kb. 0,5 cm 
átmérőjűt) formálni. Ha szétesik, kirepedezik, homokos vályog talajunk van.  ha sikerül hengert formálni, de azt nem lehet meghajlítani vályog talajról 
beszélünk.  ha a hengert meghajlítottuk, de gyűrűvé már nem lehet formázni a minta vályogos-agyag talaj.  ha sikerült gyűrűt képeznünk a talajféleség agyag. 

 
 
A TALAJ VÍZMEGTARTÓ KÉPESSÉGE 
 
Szükséges eszköz: mérleg 
 
A talajminta tömegét a mintavételkor azonnal megmérjük. Ezt követően ideális 
esetben szárítószekrényben, szükség megoldásként száraz, napos helyen vagy 
sütőben 60-70°C hőmérsékleten kiszárítjuk. A tömegállandóság beálltakor tömegét 
feljegyezzük. A két érték különbsége adja a megkötött vízmennyiséget. 
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A talaj víztartalmának becslése 
 
Szükséges anyag: víz 
 
A talaj víztartalmát tapintás és vizes kezelés útján próbáljuk becsülni.  
Száraz tapintásra száraz, nyomásra könnyen szétesik apró szemcsékre, vízzel 
leöntve színe nagymértékben megváltozik. 
Friss nyomásra a szemcsék nehezebben esnek szét, jobban egymáshoz 
tapadnak, vízzel leöntve színe kevésbé változik meg. 
Nyirkos nyomás hatására a szemcsék összetapadnak, a vizet nagyobb nyomásra 
nem lehet kipréselni belőle. 
Nedves erőteljes összenyomáskor a tenyér és az ujjak nedvesek lesznek. 
Sáros már kis nyomással is víz távozik. 
 
MÉSZTARTALOM MEGHATÁROZÁSA 
 
Szükséges anyag és eszköz: 10%-os (40%-os háztartási) sósav, óraüveg 
 
A vizsgálat azon alapszik, hogy a talaj mésztartalmáért felelős CaCO3 és 
CaHCO3 
sósavval CO2 keletkezése közben reagál. A pezsgés (CO2 keletkezés 
intenzitása) alapján következtetünk a minta mésztartalmára. 
 
CaCO3 + 2 HCl = CO2 + CaCl2 + H2O 
 A mésztartalom mértéke a sósav hatására bekövetkező pezsgés alapján 
 
A pezsgés mértéke A mésztartalom (%-ban) 
pezsgés nincs nincs 
pezsgés nincs, de sercegés hallható 1% alatti 
gyenge pezsgés 1-2 
közepes pezsgés 2-5 
erőteljes rövid pezsgés 5-10 
erőteljes, tartós pezsgés 10% feletti 

 
HUMUSZTARTALOM MEGHATÁROZÁSA 
 
Szükséges anyag és eszköz: 2%-os ammónium-hidroxid, kémcső, szűrőállvány, 
tölcsér, szűrőpapír. 
 
A humusz a talaj szerves anyag készletének egy része, amely bonyolult kémiai 
vegyületekből áll. A mintából (elporított talaj) egy kémcsőbe kb. 2 cm magasságig 
tegyünk, majd öntsünk rá annyi 2%-os ammónium-hidroxidot, hogy az oszlop 
magassága elérje a 8 cm-t. A kémcső tartalmát jól rázzuk össze, majd szűrjük le, 
és állapítsuk meg a szűrlet színét! 
 A sötét szín sok nyershumusz tartalomra, a világossárga szín savanyú 
úgynevezett szelídhumusz jelenlétére utal. 


