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A TALAJ Es A GYEP KeLONOS KOLCSONHATASA
Ka tai Janos
Summary
The soil and grassland on its surface are closely connected. According to our
experiences we can state, that natural grassland is tolerated or planted on such soil
types, which are not suitable for other useful plants. Jr can be explained by the fact that
these soil Ives have extreme physical, c hemical and biological properties. Owing to the
grassland a lot of processes go on in the soil improving the structure and productivity of
soil. Among these processes we can emphasise the following_
The fibrous root-system of grasses improve the aggregation of sods with loose structure
and loosen hard soils.
The result of processes mentioned above is that the air- and water management of soils
become better.
The grassland influence favourably the Punter- and energy transport. Main part of the
root mass die and partly go across humification process at the end-of vegetation period.
Increasing humification promotes the formation of better soil structure, improves the
heat- and water management, available nutrient supply, as well as the buffer-capacity
of soils.
As the soil means a living-place for microbes its more important physical and chemical
properties determine the occurrence, activity and nutrient transforming ability of
microbes.
The applied ag rotechnique can increase the mentioned favourable changes.
Osszefoglalds
A talaj es annak felszinet boriti gyep szoros kapcsolatban van egynuissal.
Tapasztalataink alappin kijelenthetjak, bogy a termeszetes gyep vegetdciot az ember
olyan talajtipusoicon turf rneg, ahol mar nos haszon novenyt nem turf termeszteni, e
terideteken ritabban maga is &epet telepit. Az emlitett tapasztalat elsorsorban azzal
magyarazhate, bogy ezek a talajok rexac s erint szels5seges fizikai s kerniai es biologiai
tulgjdon s agokkg1 rendelkeznek. 4 gyepnek kOszOnhetoen, azonban szamtalan olyan
amely hozzajarul a jobb szerkezetfi, jobb
foiyarnat jcitszi3dik lo a gyep alart,
termekenysegg fatal letrejottehez. A teljessig igenye naiad e fo ilyamat lancolatabian az
aIdbbiakat emelhetjak ki.
gyepek bojtos gyOkerzete saran behal ,Ozza a talaj felso reteget, ezzel ja-vitia agHngen
szerkezetes talaj aggregaci6Pit es lazitja az erosen kOtOtt talajokat.
A szerkezetesseg eldrehaladtaval, vagy a szerkezetes talaj lazttascival navekszik a
talajok leveg8z6asege, vizbefogado, viztarta- Es vizvezetc -Pkapessege•
A gyep kedvezJen befolyasolja a talajok anyag- es energia forgaimed is. A vegetacis
idoszak vegere a gyOkeriorneg jelentOs recze elpusztul, reszben humifikalodik. A fokozott
szinten el5segiti a talajok szerkezelesea,set, ked -vez5bbe teszi
'
mortekii humuszk'epz odes
annak ho- es vizgazdeilkodaslit, javitia peerkepesseget. Novell tdpanyag megi5rz5 e.
SZO ig ditato kepe,cseget
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Alive! a raiaj a rnikrobdk elerkOzege, (gy azok fontosabb fizikai es ketniai tulajdonsagai
meghararozzalc a inikrobca el5fordtdasdt, akfivitasnt es taparry agfeltara kepesseget_
Az alkaimazott agroeechnikai eljarasok tovabb fokozhatjak az erniftert kedvez6
vairozdsokar
A talaj es az azt borita nOvenyzet, jelen esetben a gyep szaros kapcsolatban van
egyrrissall. E kOlcsOnhatas hatarozza meg a talajok nehiny fontosabb fizikai, kerniai es
mikrobiolegiai tulajdonsagainak vAltazasat, kulanosen akkor, ha a talaj felszineit mar
hosszabb ideje borftja a gyeptakar6. A Wrmeszetes, ilIetve a telepftett gyepek alatt
szamos folyamat jatszodik le, ezek lancolatat (sorozattit) mutatjuk be vaziatosan
dolgozatunkban.
Tiibb eves vizsgalatok alapjan kijclenthetO, hogy a gyeppel boritott taiajtipusok
fizikai es kerniai tulaidonsagai kozal tobb is szels6seges ertekeket mutat: erosen
savanyil vagy higos kembatas, laza vagy tomitt szerkezet, keves vagy sok kolloid
tartalom, kicsi vagy nagy viztartii kepesseg, lasso vagy gyors vizkereszt6 kepesseg,
aerob vagy anaerob feitetelek uralkodnak berme (KATAI, 1994).
A gyepek bojtos gycikerzete surun behalt5z7a a felso talajfelszint, ei6segitve ezzel
egy kedvezabb talajszerkezet kialakulgsat, elsdsorban a gyengen 5zerkezetes talajokban.
A gyokerek korillszOvik az asvanyi anyag szemcseket, vagy kisebb aggregatumokat, a
gy6k6rvaladekok segitsegevel pedig egymashoz es a gyOkerzethez ragasztja azokat. A
gyokerek novekedesi mozgasa, vastagoddsa , kovetkezteben egyes esetekben szetfesziti,
rndskat pedig Subban egym,istioz, swrftja a talaj reszecsk6ket. Ez a. folyarnat
nagymertekben elosegiti a mikro- es makto-a4gregatumok kialakalasat. Az emlitett
folyamat valOsagtartalmarOl konnyen meggyiizMherElnk, tea egy feel& Ovatosan
kihdzunk egy gyengen szerkezetes talajb61, A latnivaI6 igen szemleletes: a bojtos
gyokerzet nagyon sok eyokerhez tapadt talajmorzsAt tartalmaz. A gyaerzet, ahogy
fej lodik, novekedik a feltaiaj egyre vastagabb, akar 20-30 cm-es reeget szOvi
Az erosen szerkezetes talajok eseten a ni5venyi gyokerzet kisebb ragoket valaszthat le a
nagyobb aggregkumokb61, majd ezek egy reszet ismeteIten egyrnAshoz szorftva tijabb
egyse.aek johetnek letre. Igy a gyep gyOkerzete lazitja az erosen kotott talajokat es
e tosegitheti a 1-0 ,./enyzet szimiVa witictigisabb szerkeza kiala_kulisa,
A fent ernlitett talajszerkezetre m.rakorolt kedvezo hatasa miatt erdemes a ffifeleket
vete. sforgOba iktatni, hiszen alkalmasak a talajszerkezet javitlsara (SKINNER, 1986. cit.
SZABO 1989). Rivek hat6s6ra mar a masodik &bon is lettejnet a tart6s, viz81116
morzsas szerkezet (BLACK 1968 cit. GYORI 1984), rdszben a gyOkervaiadekoknak,
reszben a hurnusz anyagoknak kOszonbethen, arnely altar 3-6 evig is megrnaradhat.
Olyan novenyeknel, amelyek zart takarOt (ffifelek, lucerna) biztositanak a talaj
szerkezeteben nagyobb rnennyisegbon talalhatok a vizili6 morisak, mint a nagyobb
terallasa kultUrakban. A gyep a kedvezotlen adottsagit talajok vagy a degradalt szantok
mehoTalasar a is aikalmas (VINCLEFFY 19/ 4)A szerkezetesseg elorehaladaval (a2 aggegatumok kialakulasaval), vagy az erosen
szerkezetes talaj lazitasaval a talajreszocskek (szemcsek, de foJeg a rnorzsak) kozort
nOvekszik a pOrtister is, arnely a talajok levegazottseget (redoxi 611apotal), vIzbefogad6
kepesseget es vizvezet6 kepesseget is javitja. A gyeptalajok melylazitasaval az emittett
kedvez6 hats tovabb fokozhat6.
A gyep kUIOn6sk6ppen befolyasolja a talajok anyag- es energiaforgalmat.
KOzismert, hogy a retek, legel6k ds gyepek vegetaciOit aikoti5 filfelek di]san elagaz6
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gyokerzettel rendelkeznek. A gyOkertOmeg egy jeientos resze a vegetacios iciaszak
vegere elpuszral, amig a rnasik resze a kiivetkezi5 evben megdjut. Ez a jelenseg evrol
e re isrnetloelik- . A hurnifikki6 saran a bioconi5zis bulladekainak eay resze (az elhalt
novenyi maraclvanyok, az allati terrnekek, a beisgs, a vizelet) dtalakol, tij. specifikus
szerves anyag keIetkezik: a huratisz. Mine] Tnelyebbre hatol a ftifeiek gyi5kerzete, annal
vastagabba valik a ta]aj humuszos szintje. A Inelyen gyOkerez6 es sok - humuszi kepzo
gyep noveli a talaj terrnekenyseget (VINCZEFFY, 1991).
A talajok humusztartaimanak tobbfele funkciOja van, eppen exert annak szAmonevo
kerlveza fnlyarnat S OT 02atot naiait el A humatolc la 16.1IbnbOzb
noveke&se
humuszsavak kalciummal alkotott sOi) resat vesznek az. Asvanyi anyagok
osszeragasztasaban es eizel elOsegitik a talajok szerkezetkepzoclest, amely igy
kOzvetert aton S talajok jobb levaga- es vizgazdalkodasalloz vezet. A riagyabb humusz
kolloid tartalrnti talajok nagyobb viztart6kepe6s6ggel rendelkeznek, ami azt
eredrnenyezi. hogy ezek a talajok hosszabb ideig kepesek a ri5venyek sz.arnara feIvehet6
vizformai taroliii- A humuszban gazdag talajok stitetebb szintlek, exert a Nap sugarait
jobban elnyelik 6s elOsegitik a talajok gyorsabb feirrtelegedeset A talajban elofordula
humuszsavak nagyhatdsti pufferanyagok, mivel bizonyos hatirig kepesek a talajba
kerUlt, illetve a talajban kepzodon savak es bazisok hatasat kozombositeni, a gyors
hangsillyoznunIc kell a humuszanyagok tapanyag
valtozasokat megakadalyozni,
szolgaltato es tapanyag megarzo szerepet is (STEFASOVITS et al., 1999).
A talajban lejatszoc16 folyamatok koz.iil nagy jelentosege van a termeszetes tapanyag
ftur&Asaais_., a iealii ak
a sifik. (t,y..3„cms-r.25es gem
specifikus szerves anyagai a talajban elo heterotrof szervezetek kurennukodesevel
lebomlanak es felszabadui a szerves vegytiletek energigja is (KATA1, 2000). Egy adott
talajban a talaik-epzEideset befolyasoldi tenyezak es ennek kbvetkezmenyek6nt kialakult
fontosabb talajwlajdonsigok hzil ai, kerniai, es biologiai) hatirozzak meg azt, bogy a
humifikk6 es a rnineralizki6 rnilyen egyenstilyban 'An egymdssal,
A ta]aj tenneszetes kornyezete a berme 616 mikrobaknak, arnelyek
ei euevekenyseg ilkhbz optimalis foiteteleket igenyeiriek (LYNCH -1933), Mikrobioli5giai
szempontbi51 a tizikai valtozok koziil a hthmersekieterl es a nedyessegtanalmon kilt] a
mechanikai osszet6tel, a kfilbnb6z6 agyagLcva.nyok aranya, a talaj vizgazdaIkodasa,
szerkezete es parusviszonyai mcghataroz6 je}entrasegilek. Fontosabb talajkemiai
tulajdonsigokho.z tartoznak a kenthatist bcfolyaso16-, valamint a szerves anyag es az
asvanyi tapanyagtartalonnmal Osszefuggb valtozOk (KATA1 1994). A talajt hosszan
borit6 fLyeptakar6 kedvez6 hatast gyakoroi a fentiekben emliten tulaidonsagaira es ezze]
optimaiisabb felteteleket biztosit a talaj anyag- es energiaforgalmaban aktIvan
kozrernakijdo
A iegelo es gyep azd.Alkodds saran az aika lrnazott agrotechnikai eljarasok
(tragyazas, ontozes, melylazitas, ffikeverekek alkalmazasa, meszezes stb,) arra
iranyulnak, hogy a gyep novenyzet szarnara kedvez5 felteteieket biztositsunk, es iay
nagyobb ternie!0- erjUnk el. Ugyanakkor a megabvekedett gyepprodukturn kedvezel
liatAst Ejt ki a taia:plajclonsagokra, anon keresztal pedig a ta]aj eii5vilacthra is (KATAI
1996). A talajban elo szervezetek pedig tevekenysegak revert hozzijarulhatnak az
eredmenyesebb g_azdAIkodashoz.
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