Kertünk talaja I.

A homoktalaj

Amikor hót akaró alat t pihen a kert ünk és nem sürget semmilyen t ennivaló,
jut időnk kicsit a t ermeszt és alapjaival is foglalkozni. Az elkövet kezendő
néhány alkalommal a hazánkban előforduló leggyakoribb t alajt ípusokat
szeret ném bemut at ni. Első alkalommal a homokt alajról szólok, mely
országunkban az egyik leggyakoribb.
A homokt alaj sárgás színéről és szemcséire könnyen szét eső állagáról
könnyen felismerhet ő. Igen sokféle t ípusa van, melyekről sokszor már a szín is
árulkodik. A söt ét ebb, humuszt is bőven t art almazók mondhat ók csak
t ermékenynek, a világosabbak sokkal t öbb gondozást igényelnek a kielégít ő
t ermés eléréséhez. De nézzük meg miért is van ez így?
A söt ét ebb színt a nagyobb humuszt art alom adja. A humusz az elhalt növényi
maradványok lebomlása során kelet kezik évszázadok alat t . (Ne t évesszük össze
a hét köznapi nyelven humusznak nevezet t éret t szerves t rágyával, komposzt t al,
t őzeggel, mert ezek pár év alat t lebomlanak a t alajban, míg a humusz t art ós és
mennyisége csak igen lassan vált ozik.) Ez bizt osít ja a homokt alajban a víz és a
t ápanyagok megköt ődését . Minél t öbb van belőle annál t öbb vizet és
t ápanyagot képes megköt ni, t ehát annál rit kábban kell önt özni és műt rágyázni.
Mindebből az is követ kezik, hogy a homokt alajokat szerves anyagok, és a
t ápanyagok és víz megköt ésére ugyancsak alkalmas kőzet ek bevit elével
javít hat juk. Legelt erjedt ebb és az egyik legjobb szerves anyag az ist állót rágya,
mely a t alaj humuszt art almának növelése mellet t 3-4 évig folyamat osan
t ápanyagokkal is ellát ja a t alajt , de napjainkban sajnos már egyre nehezebb
beszerezni. Sok helyen könnyebb hozzájut ni különféle kőzet ekhez (pl. alginit ,
dolomit és riolit t ufa) és speciális komposzt okhoz (pl. szuperkomposzt ), melyek
szint én megfelelnek erre a célra, csak arra ügyeljünk, hogy legalább a
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csomagolóanyagon szereplő mennyiségben jut t assuk ki, hogy érezhet ő hat ásuk
legyen.
Régi, jól bevált és t art ós homokjavít ási módszer a rét eges
szervest rágyázás. Ilyenkor 40-60 cm mélyre hat almas ekékkel hekt áronként kb.
50-100 t onna jó minőségű szerves t rágyát forgat nak be. Még jobb ha két
rét eget alakít anak ki 60 és 30 cm mélységben. Ez megt art ja a vizet és a
t ápanyagokat . Kisebb kert ekben ásóval is megpróbálkozhat unk ezzel a
módszerrel. Ezt úgy végezzük, hogy feloszt juk a t erület et 50-60 cm széles
sávokra. Ezut án először egy részt kiásunk a kívánt mélységig, melynek t alaja
majd az ut olsó részbe kerül. Azt án a kiásot t sáv aljára t erít jük a t rágyát , majd
erre a szomszédos sávból a földet és így t ovább. A barnább színű, humuszos
homokt alajoknál ügyeljünk arra, hogy a jó minőségű felszíni rét eg alat t
gyakran sokkal rosszabb, világosabb rét egek követ keznek, melyeket nagy hiba
lenne a felszínre hozni. Ilyenkor csak a jó minőségű rét egig forgassunk.
A ho mo kt alaj egész másféle gondozást igényel, mint más t alajféleségek.
Nagy előnye, hogy mivel hamar át engedi a vizet , szint e bármikor művelhet ő .
Ezért t avasszal is elég felásni és eső ut án se kell sokáig várni a kapálásig.
Ugyanakkor fokozot t an kell ügyelni a kiszáradásra, ezért jó t akarni valamilyen
elhalt szerves anyaggal. Zöldt rágyát csak igen körült ekint ően érdemes
használni - bár a szervesanyag-bevit el miat t igen előnyös -, mert kiszárít hat ja a
t alajt .
Mivel a homokt alajok egyik leggyengébb láncszeme a vízellát ás, ezért
nagyon sokat jelent a fáknak és a szőlőnek, ha a t alajvíz 2-3 m-re van. Ez t eszi
lehet ővé a Nyírség almáskert jeinek és a Kiskunság szőlőinek önt özés nélküli
fennmaradását . A homokt alajok t avasszal gyorsan felmelegednek, ami igencsak
kedvez a korai zöldségt ermeszt ésnek.
A legrosszabb minőségű homokt alaj, az ún. fut óhomok hazánkban
legnagyobb t erület en a Kiskunságon és a Nyírségben t alálhat ó. Néhány
évszázaddal ezelőt t ez még veszélyesen vándorolt házakat t emet ve maga alá.
Azót a fákkal megköt öt t ék és ma már szigorúan védet t rit kaság egy-egy
vándorló bucka. Nagyobb kit erjedésű, de jobb minőségű homok t alálhat ó a
Gödöllői-dombságon és a délnyugat -Dunánt úl egyes részein.
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