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Humusz

Stefavovits Pál:

Szerves maradványok többé-kevésbé átalakult része

IHSS

A humuszanyagok a talajok, üledékek és természetes 
vizek komplex és heterogén polidiszperz keverékei, 
melyek növényi és mikrobiális maradványok kémiai és 
biokémiai bomlásának eredményeként jöttek létre. 

Mezőgazdaság

A talaj sajátos és egyik fontos alkotóeleme: az a 
szerves anyag a talajban, amely átesett a humifikáció 
folyamatán. Minél nagyobb a talaj humusztartalma, 
annál nagyobb a termékenysége is.



Szén biogeokémiai körforgása

European Atlas of Soil Biodiversity, 2010



Talajszén (bevételek)

SIC

• Talajképző kőzet

• Mozgékonyság

• Diverz eloszlás, 
kimosódás

SOC

• Növényi eredet

• Szabályos eloszlás

• Mineralizáció



Talajszén (kiadások)

• Mineralizáció

• Biológiai produkció

• Kimosódás

Nedvesség

Hőmérséklet

…..

Missourians Doing Impact Research Together



Szerves anyag a talajban

Mor

Moder

Mull

Lebomlás

Foka

Időbeliség?



Talaj szervesanyag felosztása



Szerves szén vs Szervesanyag (humusz)

SOC = soil organic carbon

SOM = soil organic matter

SOM = SOC  1.72

SOC = SOM  0.58

van Bemmelen együttható (1891)1

Mennyiségi meghatározás

• Izzítási veszteség

• Nedves oxidáció

• Száraz oxidáció
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Humusz, klasszikus megközelítés

Jó/kedvező/minőségi humusz?



SOM: UV-ViS



SOM 

Lehmann and Kleber 2015 The contentious nature of soil organic matter | Nature



óriásmolekulák (vs aggregáció)

Másodlagos 
kötések

Kovalens vs.



Talaj szervesanyagai

McBride, 2013. IUSS Globel Soil Carbon Conference



SOM mikroszkópos kép



In situ SOM vizsgálati technikák

nanoSIMS: elemeloszlás

FTIR és NEXAFS: funkciós 
csoportok

NMR: molekulák

Nanoscale secondary ion mass spectrometry



SOM összetétel



Váz összetevői

benzene naphtalene (hydroxi)quinone

furan              indole

Egyenes (alifás) láncok:  szénhidrátszerűek, 
fehérje szerűek, zsírsav szerűek

Aromás összetevők heteroatomokkal

Aromás összetevők



Funkciós csoportok

Ca – humusz

Fe – humusz

Na – humusz

Agyag - humusz



Fluoreszcens spektroszkópia

EXC: 254 nm



SOM: UV-ViS

Method Wavelenghts Properties References

E2/E3 250 nm and 365 nm molekula méret és 

aromás összetevők 

aránya

Peuravuori et al., 

1997

E4/E6 465 nm and 665 nm molekula méret és 

aromás összetevők 

aránya

Kononova 1966; 

Stevenson and

Schnitzer 1982

A254;  

A280

254; 280 nm molekula méret és 

aromás összetevők 

aránya

Chin et al. 1994; 

Uyguner and 

Bekbolet, 2005

E270/400
270 and 400 nm Fenolos kinonos

összetevők vs karboxilos

csoportok

Uyguner and 

Bekbolet,

2005

SUVA254
A254/SOC aromás összetevők 

aránya



Szervesanyag sorsa a talajban

A reaktív szervesanyag



Stabilizáció az ásványok felszínén



Stabilizáció mikro-aggregátumokban



SOM átlagos tartózkodási idő 

Lehmann and Kleber 2015 The contentious nature of soil organic matter | Nature



SOM (humusz) tartózkodási ideje



SOM megkötés a talajban

Lehmann and Kleber 2015 The contentious nature of soil organic matter | Nature



Művelésváltás

Művelés kezdete óta eltelt idő
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SOM frakciók azonosítása



Szén megkötése a talajban: 4/1000



• Hagyományos lúgos kioldással csak az SOM kis 

részét nyerjük ki és jellemezzük

• A SOM jelentős része rövid ideig tartózkodik a 

talajban: utánpótlása FONTOS!!!

• Az SOM tápanyag a mikrobák számára, 

tápelemeket és vizet szolgáltat a növényeknek. A 

termékenység alapja

• A talajművelés alapvetően meghatározza a 

szervesanyag mennyiségének változását, ill. 

annak irányát.  



Köszönöm a figyelmet!


