
Az erdőtalaj ká l ium és t'oszforsavgaz-
dálkodása és annak gyakorlati jelen

tősége 
(Befejezés.) 

Irta: Fehér Dániel dr. 
Az erdötalaj foszforsavtartalmának a táplálkozás szempontjából 

vett fiziológiai jelentősége. 
jAz előző fejezetben megadtuk azokat a határokat, amelyek 

mezőgazdasági szempontból a mezőgazdasági talajok foszforsav
körfolyamatát illetően ma irányadók. Most összehasonlításképen 
sgy pár olyan összeállítást ismertetünk, amelyek az erdő foszfor
savigényére vonatkoznak. 

Következő ismertetésünkben el fogunk tekinteni attól a fosz
forsavmennyiségtől, amely a levélképzéshez szükséges, amennyi
ben ez az erdötalaj normális viszonyai mellett az anyagcserekör-
folyamat révén ismét a talajra kerül vissza. A következőkre vo
natkozólag Ebermayer adatait fogom alapul venni, aki Henry és 
Weber után összeállította az egyes fafajok ásványi anyagszük
ségletét (lásd 4. sz. táblázat). Hogy ezen adatokat céljainknak 
megfelelően felhasználhassuk, megadjuk most az 5. sz. táblázat
ban azoknak a kísérleti területeknek hektáronkénti foszforsav-
1.ártalmát, amelyeket kutatásunk tárgyává tettünk. Itt mindig 
1 m mélységet veszünk alapul, amennyiben az erdei fák gyökerei 
általában különösen ebben a mélységben fejtik ki legnagyobb te
vékenységüket. Mivel talaj próbáinkat 15—20 cm mélységből vet
tük, számításaink alapjául egyelőre ezeknek az adatait fogjuk 
felhasználni. 

Eb'ől az összeállításból láthatjuk, hogy milyen elővigyáza
tossággal kell a most felvetett kérdést megítélnünk, amennyiben 



4. sz. táblázat. 

F a i a j Tiszta 
hamu K 20 CaO MgO P A S 0 3 Si0 2 

Bükk 30,37 5,90 14,47 3,58 2,59 0,27 2,89 

Vágásforduló 120 év 

Tölgy 
20 „ 
50 „ 

56,7 
27,28 

9,4 
3,05 

31,9 
20,81 

5,9 
0,96 

6,3 
1,08 

1,2 
0,22 

0,8 
0,37 

Lúc 
120 „ 19,25 7,45 4,60 2,67 1,85 1,05 1,00 

Jegenye 
120 „ 23,10 4,07 9,69 2,00 1,54 0,70 5,04 

Erdei 
100 „ 14,81 2,35 8,86 1,57 1,09 0,24 0,54 

Nyír 
50 „ 12,86 2,46 4,03 1,79 1,39 0,12 0,90 

itt természetesen a talaj geológiai altalaja fontos szerepet ját
szik. Ha most összehasonlítjuk a mezőgazdasági talajokra meg
adott optimális határokat azon 'határokkal, amelyeket a fent
említett adatok számbavételével kapunk, úgy belátható, hogy 
az erdőmüvelés szempontjából egész más határértékekre van 
szükség. 

Fekete után közöljük egyes mezőgazdasági növények ásványi 
anyagszükségletét ha-onkint kg-okban. 

Tiszta 
hamu K20 CaO MgO P 20 6 so 3 SiO, 

Gabonafélék 203 32 16 10 24 4 112 
Hüvelyesek 194 50 50 12 30 10 10 
Repce 234 58 44 16 48 30 10 
Burgonya 260 120 40 20 36 16 9 
Cukorrépa 360 184 40 27 32 12 16 
Széna 330 80 50 20 30 12 120 
Hogyha már most alapul vesszük a mezőgazdasági növénye

ket és azok számadatait az egyes fafajok által felhasznált meny-

Ebermayer adatai Henry és Weber után (kg/ha). 



nyiséggel osztjuk, úgy egy viszonyszámot kapunk, amellyel osz
tanunk kell a Lemmermann, illetőleg König és Hasenbáumer (6) 
által mégállapított foszforsav határértékét, hogy megkaphassuk 
az erdőtalaj foszforsavtartalmának azon legalacsonyabb határát, 
amely megmutatja, hogy az erdőtalaj foszforsavtartaléka ele
gendő-e, vagy sem. Ezen számításnál természetesen csak azt "a 
foszforsavmennyiséget vehetjük tekintetbe, amely 1%-os cit
romsavban oldható, mivel a mezőgazdasági talajok számára meg
adott határok szintén a foszforsavtartalom citromsavban oldható 
részére érvényesek. Az így kapott határértékek a 6. sz. táblázat
ban vannak összeállítva. 

Ezen összeállításnál az északeurópai kísérleti területeknél te
kintetbe vettük azok nagyobb vágásfordulóját és az efcerswaldei 
s hallands-váderöi kísérleti területek kivételével általában 
200-—240 éves vágásfordulót vettünk alapul és ennek megfele
lően a foszforsavfelhasználást eredeti értékének felével vettük 
számításba. 

Hogyha már most ezek előrebocsátása után osztályozzuk 
az általunk megvizsgált erdőtalajokat, úgy általánosságban: 

az alföldi erdők talajai 
fenyőállománnyal elegendő, 
lombfaállománnyal nem elegendő, 

a subalpin zóna talajai 
fenyőerdőállománnyaí elegendő, 
lombfaállománnyal elegendő, 
az É. Ny.-európai erdőtalajok mindkettőnél elegendő, 
az északeurópai erdőtalajok mindkettőnél elegendő, 
az erdőhatár talajai mindkettőnél elegendő 

citromsavban oldható P2O-, tartalommal rendelkezőnek vehetők. 
Hogyha ezen adatok alapján azt az időhatárt akarjuk kiszá

mítani, ameddig ezen erdőtalajok foszfortartaléka a most meg
ejtett számítások és jelek szerint elegendő lesz, úgy a 7. sz. táb
lázatban feltüntetett adatokat kapjuk, amelyek természetesen 
csak mint általános tájékoztató értékek vehetők tekintetbe. Itt 
természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy 
idővel meg lehet a lehetősége a P2Ü 5 tartalék vízben oldhatatlan 



5. sz. táblázat. 
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5 Szeged 46°15' + 16.043,0 1.299,3 18.554,6 486,55 

6 + 8.836,8 604,9 11.132,8 486,55 

7 Kecskemét 46°55' 4.760,3 618,1 14.843,7 452,36 

- 8 » 11 + 13.770,0 633,8 12.608,2 528,63 

11 Sopron 47°47' + 12.150,0 718,2 14.447,4 883,30 

14 JJ JJ + 12.150,0 718,2 7.619,4 1.101,60 

15 11 M + 10.692,0 1.323,0 17.906.4 799,2 

24 — - 2.405,7 356,7 4.951,8 677,7 

31 Eberswalde 52°40' 1 7.811,1 928,4 16.3.7,0 1.138,8 

32 + 13.192,0 410,3 45.643,6 675,9 

33 Hallands-Vaderö 57° + 21.003,2 255,1 — — 
34 + 15.622,2 460,3 — — 

35 + 9.642,5 795,8 — — 

37 Namdalseid 63°40' + 17.810,8 1.071,6 — — 
38 Raivola 60°17' + 14.179,4 1.131,8 17.442,2 783,7 

39 + + 20.543.2 922,2 11.503,6 641,7 

40 Kivalo 66°50' + 22.565,4 578,6 — — 
41 FI 11 + 14.912,1 833,7 — 

42 + 19.093,8 594,4 — — 
43 „ + 12.150,6 21C,4 — — 

44 Petsamo 69°20' + 25.689,8 405,0 17,812,9 865,3 
-

45 » i) 11.460,0 316,0 20.037,9 762,6 

46 „ „ + 13.574,2 610,5 12.618,7 1.070,4 

47 Kirkenes 69°30' + 24.035,9 686,4 16.327,— 741,7 

A kísérleti területek P2O0- és K-tartalma. 



része felhasználásának is. Ilyenformán egész más lehetőségeket 
és kilátásokat kapunk, melyeket a teljesség kedvéért szintén szá
mítás alá vettünk. Itt alapul az összfoszforsavtartalom 50%-os 
kihasználódását vettük. 

Ezen összeállításból láthatjuk, hogy a Közép- és ÉNy-európai 
erdőtalajok foszforsavtartaléka sokkal hamarabb használódik fel, 
mint az északeurópai erdőtalajoknál, amely körülmény főképen 
a hosszabb vágásfordulóban leli magyarázatát. 

Ezzel kapcsolatban még egész röviden azokra a kutatási 
eredményeinkre szeretnék rámutatni, amelyek az északeurópai 
erdőtalajok magasabb foszforsavtartalmára utalnak. Az előbbi 
megállapítások alapján nagyon valószínűnek vehető, hogy a fosz
forsavtartalék felhalmozódása összefüggésben áll a magasabb 
vágásforduló ideje, alatt bekövetkező csekélyebb felhasználódás
sal. Mivel azonban a cirtomsavban oldható rész a kedvezőtlen 
biokémiai és biológiai viszonyok következtében átlagban semmi 
összefüggésben nem áll az oldhatatlan foszforsavvegyületeknek 
relatíve nagy mennyiségével, úgy itt .minden valószínűség szerint 
az oldhatatlan P20 5 sók fokozatos kihasználását, illetőleg átala
kulását kell feltételeznünk. 

Miután az akáccal beültetett homokos erdőtalajok foszforsav
tartalmának változásaival már ezen lapnak hasábjain részletesen 
foglalkoztam, itt erre a kérdésre nem fogok külön kitérni. Csak 
rá óhajtok mutatni arra, hogy ez az összeállítás is kitűnően 
mutatja, hogy milyen kis mértékben vannak ezek a talajok cit
romsavban oldható foszforsavval ellátva és milyen gyorsan fogja 
az akác ezeket kihasználni. Itt, ezen táblázat összeállításánál az 
akác vágásfordulója számára átlag 30 évet vettünk fel és az 
akác foszforsavigényét 6.22 kg-l:an állapítottuk meg az 
előzetes tájékoztató számításaink alapján, ami nagyjából körülr 
belül az összes termőhelyi osztályok átlagának felelne meg. Itt 
szándékosan vettünk valamivel nagyobb értéket, hogy megfelelő 
biztonsággal dolgozhassunk. 

A feketefenyőt, a 6. számú kísérleti területnél hektáronként 
és évenként 1.09 kg foszforsavigénnyel állítottuk be számítá
sainkba, ami nem túlzottan alacsony s körülbelül a normális vi
szonyoknak felel meg. 
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5 Szeged 46°13' + 4,94 3,85 6,49 1,85 1,S8 9,04 
6 + 2,30 22,01 1,14 1,85 13,61 1,18 
7 Kecskemét 46°P5' + 2,35 3.85 6,49 1,72 1,88 9,04 
8 + 2,41 3,85 6,49 2,01 1,88 9,04 

11 Sopron 47°47' + 2,66 9,27 2,70 3,29 5,43 2,95 
14 » » + 2,66 12,95 1,93 4,08 7>6 2,38 
15 + 4,90 12.95 1,93 2,96 7,S6 2,38 
24 Ellenőrző terület — - 1,21 — — 2,51 — — 

31 Eberswalde 52°40' + 3,53 9,27 2,70 4,33 5,43 2,95 
32 + 1,56 2 2 - 1,14 2,57 13,61 1,18 
33 Hallands-Vaderö 57° + 0,97 9,23 2,71' — — — . 

34 ÍJ »' 7> + 1,75 2 2 , - 1,14 — — — 

35 3,92 — - — — — — 

37 Namdalseid 63°40' 4,09 43,6 0,572 — — — 

38 Raivola 60°17' + 4,32 43,6 0,572 2,98 27,15 0,59 
39 + + 3,52 38,71 0,646 2.44 26,l'4 0,60 
40 Kivalo 66°50' + 2,20 43,6 0,572 — — — 

41 » »' + 3,17 43,6 0,572 — — — 

42 Ji " + 2,26 43,6 0,572 - — . — 
43 )» >' + 0,80 43,6 0,572 — — — 

44 Petsamo 69°20' + 1,54 69,2 0,361 3.29 26,02 0,61 
45 + 1,21 69,2 0,361 3,6H 26,02 0,61 
46 + 2,33 69,2 0361 4,07 26,02 0,61 
47 Kirkens 69°30' + 2,62 69,2 0,361 2,82 26,02 0,61 

24 = a gahonaneműek íoszfor.savszükséglete Kg/ha. 
y = az erdei fák ioszforsavszükseglete kg/ha vágásfordulónként. 
25 = a mezőgazdasági ialajo< foszforsavhatárértéke König, Hasenbaumer és Lemmer-

mann után mg/100 g. 
x = az erdei triajok íos/forsavhatárértéke. 
32 = a mezőgazdasági növények káliumszükséglele kg/ha. 
y, = az eidei fak káhumsziUséglete kg/ha vágásfordulónként. 
i(i = H Z erdőgazdasági talajok káliumhatárértéke mg/100g. 
x , = az erdei ta ia 'OK Ká'iumha'árériése. 



Érdekes megfigyeléseket tehetünk, ha most már összehason
lításképpen az erdőtalaj nitrogénkörfolyamatát és nitrogénigényét 
is bevonjuk számításainkba. Tudjuk, hogy Fekete szerint 
az évi fahozamhoz nagy általánosságban ha-ként körülbelül 
7.5 nitrogénsóra van szükség. Ezt a mennyiséget természete
sen az északeurópai kísérleti területeknél felére kell redukálnunk, 
amennyiben itt a magasabb vágásforduló következtében sokkal 
kevesebb a felhasználódás. 

A talajok foszforsavtartalma és nitrogéntartalma, illetve 
azok P 2 0 5 tartaléka és N-tartaléka között meglehetős különbség 
mutatkozik, amennyiben a nitrifikáció útján az N-vegyületek 
oldható állapotba mennek át, úgyhogy végeredményben a növé
nyek által nagy hatással használhatók fel. A foszforsavtartalom 
viselkedése ezzel szemben különösképpen kedvezőtlen, amennyi
ben itt a csekélyebb oldható résszel szemben igen nagymennyi
ségű oldhatatlan P^O-, van jelen, amely csak nagyon nehezen ve
hető fel a növények gyökerei által. Azonkívül az erdőtalajok 
N-tartaléka nemcsak a lombtakaró elkorhadásából származó tar
talékkal, hanem azon N-mennyiséggel is ki lesz egészítve, amely 
az esővízzel a talajba jut, vagy amelyet a nitrogénkötő bakté
riumok a levegőből kötnek meg. Mindezen körülmények végered
ményben azt eredményezik, hogy Idacára annak, hogy az erdő 
évi N-felhasználása jelentősen nagyobb, mint P 2 0 5 szükséglete, 
az erdőtalaj N-tartalékának erős és egyoldalú kihasználódása be
látható időn belül nem jöhet számításba. 

Végezetül még különösen hangsúlyozni kívánom, hogy ezen 
kutatásaink természetesen nem nyújthatnak teljes képet az erdő
talaj foszforsavgazdálkodásának problémájáról. Kutatásaink kizá
rólagos célja az volt, hogy az európai erdőtalajok foszforsavtar
talmáról regionális áttekintést adjanak. Ezek a kísérleti eredmé
nyek ennélfogva tájékoztató jellegűeknek tekintendők, amelyek 
természetesen további kiegészítésre és további kiterjesztésre tar
tanak okvetlen számot. Mindenesetre azon voltunk, hogy ezúttal 
egyszersmind teljes mikrobiológiai analyzis útján azokat az össze
függéseket, amelyek az idevágó részletkutatások folyamán leg
nagyobbrészt el lesznek hanyagolva, vagy pedig nem juthatnak 
világosan kifejezésre, tájékozásképen megállapíthassuk. 



Tájékozódó számítások a kísérleti területek foszforsav-, kálium- és nitrogénkészletének az állo
mányok által való felhasználási idejéről. 

7. sz. táblázat. 

A kísérleti terület 

er
dő

 1
 

Se
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ől
 

Össztoszforsav Cilromsavban 
oldh. foszforsav Összes kálium Citromsavban 

oldh. kálium Össznitrogén 

száma h e l y e S © 
>> a kg/há 

évre 
ele

gendő 
kg/ha 

évre 
ele

gendő 
kg/ha 

évre 
ele

gendő 
kg/ha 

évre 
ele

gendő 
kg/ha 

évre 
ele

gendő 

5,7,8 

6 

Alföldi talajok: 
Szeged- Kecskemét 

46°15'-46°55' 

Átlag 
+ 

12.080 
8.840 

10.460 

974 
4.425 
2.699 

860 
605 
732 

139 
555 
347 

15.335 
11.132 
13 234 

445 
2.370 
1.408 

489 
487 
488 

29 
206 
118 

8.880 
7.230 
8.055 

1.180 
965 

1.072 

11 
14,15 

24 

Szubalpin zóna talajai: 
Sopron 47°47' 

Átlag 
Ellenőrzőterület 

+ 
12.010 
11.350 
11.680 
14.140 

2.320 
3.690 
3.005 

718 
993 
856 
327 

277 
910 
594 

14.477 
12 768 
13.623 
4.952 

1.270 
1.568 
1.419 

8S3 
950 
917 
678 

181 
234 
208 

7.550 
10.250 
8.900 

15.200 

1.006 
1.365 
1.285 
2.021 

31,33, 35 

32, 34 

ÉNyeurópai talajok: 
Eberswalde — 

Hal I an ds—Váderö 
52°40—57° 

Átlag 

13.750 
14.400 
14.075 

2.650 
6.610 
4.130 

740 
408 
574 

285 
374 
330 

16.3271 
45.6442 
30.985 

1.430 
9.870 
5.650 

1.1H91 
6762 
907 

193 
288 
240 

9.130 
10.190 
9.660 

1.220 
1.360 
1.290 

37—43 
Északeurópai talajok-. 

Namdalseid, Raivola, 
Kivalo 60°17'—66°50' + 18.120 17,950 763 1.510 14.4733 6.145 7133 599 6.150 1.640 

44-47 
Erdőtenyészet határa-. 

Petsamo, Kirkenes 
69°20—69°30' 18.900 26.250 505 1,403 16.699 6.795 888 765 4.760 1.270 

1 Csak a 31. kt.-re vonatkozik. — 2 Csak a 32. kt.-re vonatkozik. — 8 Csak a 38. és 39. kt.-ekre vonatkozik. 



Az erdötalaj kálium-anyagcseréje. 

Az erdőtalajok káliumtartalmára vonatkozólag szintén a 
2. számú táblázat ad felvilágosítást. Ennek a táblázatnak és az 
ezt kiegészítő 1. sz. ábrának adatai alapján világosan láthatjuk, 
hogy a káliumtartalom az erdőtalajokban regionális értelemben 
véve ugyanolyan változásoknak van alávetve, mint a foszforsav
tartalom. Nevezetesen az összkáliummennyiség észak felé nagyon 
sok esetben csökken, míg a citromsavas káliumnak az összkálium-
hoz való viszonya minél északabbra megyünk és minél humidabbá 
válik az éghajlat s minél savanyúbbá lesznek az erdőtalajok, annál 
kedvezőtlenebbé válik. Különösen rá kell itt mutatnunk arra, hogy 
az alföldi homokos erdőtalajainknak káliumtartalma rendkívül 
alacsony, pedig ezzel szemben az akác káliumigénye foszforsav
igényével szemben sokkalta nagyobb, annak majdnem három
szorosa. Éppen ezért a káliumgazdálkodás szempontjából az al
földi homokos erdőtalajok az ákácerdősítés szempontjából sokkal 
kedvezőtlenebb helyzetben vannak, mint foszfortartalom tekin
tetében. Idevonatkozólag egyébként még részletes kutatásokat 
fogunk közölni, amelyek tüzetesebb felvilágosítást fognak adni 
ebben a kérdésben. 

Hogy a különtöző erdőtalajok káliumtartalma mennyiben 
felel meg a fák tenyészetéhez szükséges optimális határértékek
nek, erre vonatkozólag éppúgy, mint a talajok foszforgazdálko
dásánál, tájékoztató számításokat végeztünk, amely tájékoztató 
számítások alapjául megint csak a Köriig és Hasenbáumer által 
felállított az a szabály szolgált, hogy a mezőgazdasági talajoknál 
azok tekinthetők a káliumvegyületek szempontjából kielégítőknek, 
p.melyekben kg-onként legalább 160 mg 1%-os cirtomsavban 
oldható káliumvegyület 'foglaltatik. Most ezen határértékek alap
ján, a mezőgazdasági növények káliumszükségletét véve alapul, 
ugyanúgy számítottuk ki a fák káliumszükségletének határ
értékeit, amint azt a foszforsav határértékeinek számításá
nál tettük, amikor is az akác káliumszükségletét 30 éves 
vágásforduló mellett 17 kg/ha-al számítottuk. Ezeknek az adatok
nak alapján az 5. sz. és 6. sz. táblázatok most már világosan mu
tatják, hogy a kötött erdőtalajok káliumtartalma még nagyjából 
az optimális határ körül mozog, míg ezzel ellentétben az alföldi 



homokos talajaink káliumtartalma ákácerdősítés szempontjából 
egyáltalában nem mondható kielégítőnek. 

Ugyanúgy, mint azt az erdőtalajok foszfortartalmának vizs
gálatánál végeztük, még tájékoztató számításokat eszközöltünk 
arra vonatkozólag is, hogy ha az összkáliummennyiségnek csak az 
50%-át vesszük 1 méter mélységig tekintetbe, mennyi időre lesz 
az elegendő, hogy az egyes erdőtypusok káliumszükségletét bizto
sítsa. Azért vettük itt is csak az 50%-át az egész káliummennyi
ségnek, miután az összkálium egy jelentékeny része a citromsav
ban nem oldható káliummennyiségre esik, úgyhogy ezt a körül
ményt figyelembe kellett vennünk. (Lásd 7. sz. táblázat). 

A vizsgálati eredmények gyakorlati jelentősége. 
Már a bevezetésben ismételten rámutattam arra, hogy ne

künk, erdőgazdáknak hovatovább számolnunk kell azzal, hogy az 
erdőtalajainkban elraktározott termőerők és ásványi anyagkész
let nem tartozik a ki nem meríthető és örökké tartó értékek közé. 
Hasonlóképpen már ismételten luglalkoztam azzal a problémával 
is, hogy téves felfogás az, amely azt mondja, hogy az erdősítés 
és az erdő abszolút mértékben javítja meg a talajt, bár az erdő
nek talajjavító ereje, illetőleg konzerváló hatása kétségtelen. 
Hiszen már azáltal is jelentékeny szolgálatot teljesít, hogy 
a fák mély gyökereik segítségével az alsóbb talajszintekből a még 
el nem használt ásványi anyagkészletet a íelsőbb szintekbe hoz
zák és azt így ott hozzáférhetővé teszik, sőt hasznos működést 
fejt ki az erdő akkor is, amikor a lehulló lombozatában rejlő ás
ványi anyagkészletet humuszával sokáig konzerválja és a talaj
gazdálkodás szempontjából használhatóvá teszi. 

Kifejezetten azonban az erdő működése csak a szénhydrátok 
és a nitrogéntartalmú anyagok képzésével gazdagíthatja a talaj 
termőerejét, minthogy ezen anyagok egy jelentékeny részét a le
vegőből vett szénsavból és nitrogénből tudja előállítani. Az erdő 
talajában lelhető mész, kálium és foszforsavmennyiség azonban 
állandó felhasználásnak kitett és folyton fogyásban levő ténye
zők, mert hiszen azáltal, hogy a fatömegét, a gyérítési fatömegét 
is beleértve, végleg elvisszük, beépítjük, vagy eltüzeljük, ezen 
anyagok tekintetében az erdő talaját, habár legtöbbször gyakorla
tilag talán alig érezhető, lassú mértékben is, de állandóan kihasz-



náljuk, ezeket az anyagokat már kénytelen a növény valami úton-
módon pótolni. 

Látjuk tehát, hogy a talajgazdálkodás szempontjából a me
zőgazdaság és az erdőgazdasági módszerei lényegileg azonosak, a 
különbség abban áll, hogy a mezőgazdasági terményeket évenként 
használjuk el és ezeket rendszerint maradék nélkül elvesszük a 
talajból, amíg a fatermésnél a vékony ágak egy jelentékeny ré
szét s a lehulló lombozatot visszahagyjuk, úgyhogy ezeknek kap
csán már jelentékeny mennyiségű táplálóanyagot hagyunk vissza 
a talajnak. 

Az előző táblázatokban (tárgyalt ásványi anyagszükséglet tu
lajdonképpen csak a fahasználati fatömegekkel együtt elvitt fa
mennyiségre vonatkozik, minthogy normális erdőgazdasági üze
met 'feltételezve, már tekintetbe kell vennünk azt, hogy az ás
ványi anyagok egy jelentékeny része a levelekkel és a vékony 
ágakkal a földre jut és a korhadás következtében megint a talaj 
termőerejét gyarapítja. 

Meg kell még jegyeznem azt is, hogy különösen a vékony 
ágak, de főleg a levelek hasonlíthatatlanul gazdagabbak ásványi 
anyagokban, mint a tulajdonképpen elhasznált fatömeg. Itt hi
vatkoznom kell a már Fekete után közölt adatokra, amely 
egyes mezőgazdasági növények hamualkotórészbeli szükségletét 
adja meg évenként és hektáronként kilogramokban és amelyekből 
láthatjuk, hogy az alom még 5—6-szoros mennyiségét is tartal
mazhatja ásványi anyagokban a fő- ,és előhasználatok által kivitt 
fatömegeknek. 

Ezekből a most mondottakból mint parancsoló szükségesség 
jelentkezik mindenekelőtt az, hogy nekünk a gyakorlati erdőgaz
daság folytonosságának fenntartásánál elsősorban arra kell 
ügyelnünk, hogy az ásványi anyagokban olyannyira gazdag alom 
2 a vékonyabb rőzsefa az erdő talaján visszamaradjon és a kor
hadás kapcsán átadhassa ásványi anyagtartalmát megint a ta
lajnak. 

Ezek a regionális vizsgálatok különben azt is mutatják, hogy 
a rendes erdőtalajokat véve alapul, — egyelőre legalább gyakor
latilag, belátható időn belül nemigen lesz szükségünk arra, hogy 
a kötött és még ki nem zsarolt erdőtalajainkat trágyázás, vagy 
műtrágyázás útján megjavítsuk. De azt világosan mutatják ezek 



a meggondolások is, hogy viszont .rendkívül fontos, hogy az alom 
és a vékony ágak lehetőség szerint az erdő talaján visszamarad
janak, minthogy az alomszedés és a rőzsefának az elhordása az 
erdő talajának ásványi anyagszükségletét és ezeknek az anya
goknak normális körfolyamatát károsítja, az erdő talajába kerülő 
termőerőt pedig veszélyezteti s a talajt fokozatosan kizsarolja. 

Látjuk egyúttal úgy ia foszfor-, mint a káliumgazdálkodásnál 
még azt is, hogy az erdőtalajainkban tulajdonképpen ezeknek az 
értékes vegyületeknek csak egy kis töredéke van oly állapotban, 
hogy a növények számára könnyen felvehető. Azt is láttuk, hogy 
minél savanyúbb valamely talaj, annál kedvezőtlenebbül befolyá
solja a még oldott állapotba nem jutott ásványi anyagok felvé
telét. A savanyú talajokban ugyanis az ott felszabadult savas ve
gyületek hatására oldhatatlan foszfor- és káliumvegyületek kelet
keznek, amelyek a növények számára használhatók nem lesznek. 
Ezért az erdőtalajnak egészséges állapotban való tartását a gya
korlati gazdasági beavatkozásainkkal alapvető főcélul kell ki
tűzni. A gyérítéseket mindig úgy kell végeznünk, hogy a talaj 
állapotának egészséges voltát vele biztosítani tudjuk. Ahol pedig 
a talajnak elsavanyodásra való hajlama jelentkezik, ott főleg a 
gyérítések helyes keresztülvitelével, vagy esetleg időszakos tar
vágással kell a korhadási folyamatot előmozdítanunk, hogy a ta
laj savanyú természetét lehetőleg közömbösíteni tudjuk. 

Rá kell még mutatnunk arra is, hogy a jövőben, véleményem 
szerint, — a termőhelyi osztályok felállításánál és figyelembe
vételénél át kell térnünk arra az elvont természettudományi 
alapra, amelyen ma a mezőgazdaság széles alapon épít. Termő
helyi osztályaink jellemzése, leírása, a mezőgazdasági hasonló 
módszerekkel összehasonlítva, nagyon kezdetlegesnek mondható. 
Az üzemterveinkben a talajállapot, a talaj összetétel jellemzése s 
a talaj termőerejének a kifejezése nem felel meg a mai erdőgaz
daság intenzív színvonalának. Fokozatosan rá kell térnünk arra, 
hogy a termőhelyi osztályok megállapításánál elvégre a talajok
nak fizikai-kémiai állapotát, azoknak táplálóerejét, kémiai és 
élettani szempontból kifejezzük és tekintetbe vegyük. Ezt pedig 
csak úgy tudjuk elérni, ha minél szélesebb körben, úgy, mint az 
a mezőgazdaságoknál ma már mindenütt el van terjedve, rá
térünk a talajtérképeknek a készítésére. Emellett pedig nem ele-



gendő valamilyen talaj analyzisét elvégezni, vagy akár a talaj
jellemző növények segítségével a talaj fizikai-kémiai alkatára út-

' mutatást kapni, hanem ezt először összhangzásba, párhuzamba 
kell hoznunk azoknak a fafajoknak táplálóanyagigényével is, 
amelyek az illető termőhelyen már megvannak, vagy amelyeket a 
megfelelő termőhelyre akarunk hozni. 

Az az első csalódás és sokszor jelentékeny anyagi kár, amely 
az erdőgazdaságot a nem megfelelő fafajok telepítése és tenyész
tése révén érte, szolgáljon intő jelül arra, hogy erdőgazdasá
gunk jövendő berendezésénél a fák táplálóanyagigényeivel és a 
talajon meglevő anyagkészlettel az eddiginél fokozottabb mér
tékben számoljunk és ezeket az eddiginél fokozottabb mértékben 
megfelelő mérések és kutatások segítségével hozzuk összhangba. 

Az előzőkben közölt táblázatok és kimutatások világosan 
utalnak arra, hogy a különböző fafajok táplálóanyagigénye 
mennyire változó. Lehetséges lesz az, hogy az a termőhely, ame
lyik az egyik fafajnál II.—III. osztályú termőhelynek felel meg, 
valamilyen táplálóanyag minimumban való je'enléte következté
ben, a fafaj helyes megválasztása mellett a másik fafajnál 
I—II. osztályú terműhelyül szolgálhat. Tudnunk kell ugyanis 
azt, amit egyébként a mezőgazdasági szakirodalom Liebig fel
lépése óta ismer, hogy valamilyen növénynek, tehát a fának 
is a táplálkozását és növekedését nemcsak az a termőhelyi 
tényező szabályozza és befolyásolja, amely optimális, vagy éppen 
maximális mennyiségben van jelen, hanem erre még az a termő
helyi tényező is nagy hatással lesz, amelyik minimális mennyi
ségben van meg, sőt ha valamelyik tényező minimális mennyi
ségben van jelen, legyen ez P., K., Ca és alatta marad annak az 
optimális határnak, amely az illető fafaj növekedéséhez és te
nyésztéséhez feltétlenül szükséges, úgy ez mé? abban az esetben 
is meg fogja akadályozni állományaink normális fejlődését, ha a 
többi termőhelyi tényező optimális mennyiségben áll rendel
kezésre. 

Ezekkel a tárvekkel tehát nekünk erdőgazdaságunk jövendő 
fejlesztésénél és kiépítésénél feltétlenül számolnunk kell és ezzel 
a körülménnyel számoltunk mi is akkor, amikor a fejlettebb 
erdőgazdasággal bíró nemzetek mintájára, sőt azokat meg is 
előzve, megkezdtük a részletes talajtani térképek felvételét. Erre 



a célra nem kell kímélni a költséget. Mert ha a fentiek alapján 
helyesen összhangzásba tudjuk hozni fafajaink táplálóanyag
igényét az egyes termőhelyek táplálóanyagkészietével, abban az 
esetben rendkívül sok kártól és veszteségtől fogjuk magunkat 
megkímélni, sőt a fafaj helyes összhangzásba hozatalával és he
lyes megválasztásával eredményeinket és így birtokaink jövedel
mezőségét fokozni is fogjuk tudni. 
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